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Wspieraç tylko najlepszych,
aby mogli staç 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∏, stanowi∏ pozosta∏oÊç zlikwidowanego w 1990 r. Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki. Majàtek FNP zosta∏ nast´pnie powi´kszony zapisem
ustawy prywatyzacyjnej z 2000 r., uchylonym nast´pnie w 2002 r., dzi´ki któremu na majàtek Fundacji zosta∏o wniesionych 2% Êrodków pochodzàcych z rozpocz´tej w tym okresie prywatyzacji jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa. Z tego tytu∏u Fundacja uzyska∏a w latach 2003–2004 dodatkowe 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 aktywnego lokowania w dopuszczone do publicznego obrotu instrumenty, takie jak bony skarbowe, obligacje i akcje. Uzyskane dochody przeznaczane sà na
pokrycie kosztów programowych oraz na zabezpieczenie wartoÊci posiadanego funduszu. Ze Êrodków wypracowanych w ten sposób Fundacja przyzna∏a dotychczas nauce 290
mln z∏, zaÊ obecna wartoÊç rynkowa jej aktywów wynosi ok. 450 mln z∏.
Statutowe cele Fundacji obejmujà:
• wspieranie uznanych przez Êrodowisko naukowców i zespo∏ów badawczych pracujàcych w tych obszarach nauki, które posiadajà znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego,
kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej mi´dzynarodowego presti˝u;
• wspieranie transferu polskich osiàgni´ç naukowych do praktyki gospodarczej;
• wspieranie inicjatyw inwestycyjnych s∏u˝àcych nauce w Polsce.
Przyznawanie wszelkich subwencji, nagród oraz stypendiów odbywa si´ w trybie konkursu, stosownie 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´ równie˝ we wspieranie mi´dzynarodowej wspó∏pracy naukowej oraz w dzia∏ania u∏atwiajàce wymian´ myÊli naukowej.
Dbajàc o przejrzystoÊç i jawnoÊç swoich dzia∏aƒ, Fundacja publikuje obszerne sprawozdania ze swej dzia∏alnoÊci w formie Raportów rocznych, zaÊ jej sprawozdania finansowe
badane sà co roku przez renomowane firmy audytorskie.
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W∏adze Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej
FNP Authorities
RADA FUNDACJI THE COUNCIL OF THE FOUNDATION
kadencja od 1.09.2004 do 31.08.2008
term of office from 1 September 2004 to 31 August 2008
Przewodniczàca/Council Chairperson
prof. Janina Jóêwiak
Wiceprzewodniczàcy/Deputy Chairman
prof. Kazimierz St´pieƒ
Cz∏onkowie/Council Members
prof. Andrzej Cz∏onkowski
prof. Jan Gaw´cki
prof. Maciej W. Grabski
prof. W∏adys∏aw Torbicz

ZARZÑD FUNDACJI THE EXECUTIVE BOARD
Prezes Zarzàdu/President of the Board
prof. Maciej ˚ylicz
Wiceprezes Zarzàdu/Deputy President
prof. W∏odzimierz Bolecki
Wiceprezes Zarzàdu/Deputy President
dr Tomasz Perkowski
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Rada FNP
(od lewej) profesorowie: J. Jóêwiak, W. Torbicz, (za nimi) K. St´pieƒ, M.W. Grabski, J. Gaw´cki, A. Cz∏onkowski.
Members of the FNP Council
(from left) professors: J. Jóêwiak, W. Torbicz, (behind) K. St´pieƒ, M.W. Grabski, J. Gaw´cki, A. Cz∏onkowski.

Zarzàd FNP (od lewej):
prof. M. ˚ylicz, dr T. Perkowski,
prof. W. Bolecki.
Members of the FNP Board (from left):
Prof. M ˚ylicz, Dr T. Perkowski,
Prof. W. Bolecki.
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List Prezydenta RP, Lecha Kaczyƒskiego, do laureatów Nagrody FNP,
najbardziej presti˝owego programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
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List Przewodniczàcej
Rady Fundacji
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, realizujàc swojà misj´, nieustannie poszukuje nowych pomys∏ów na najlepsze i najbardziej efektywne sposoby wspierania polskiej nauki, aby wykorzystywaç je wsz´dzie tam, gdzie mo˝na oczekiwaç – ju˝ teraz lub w przysz∏oÊci – wybitnych osiàgni´ç badawczych. Pomys∏y te przek∏adajà si´ nast´pnie na oferowane naukowcom programy, które sà dla Fundacji narz´dziem najlepszego wykorzystania b´dàcych w jej
dyspozycji Êrodków finansowych.
Fundacja, zgodnie ze swojà misjà, dba przede wszystkim o wspieranie najlepszych naukowców na ró˝nych etapach ich kariery: od najbardziej obiecujàcych, startujàcych dopiero
m∏odych badaczy, a˝ po doÊwiadczonych i wybitnych uczonych, wyró˝nianych – najwa˝niejszà w opinii polskiego Êrodowiska naukowego – Nagrodà Fundacji.
Jednak˝e wspieranie wybitnych jednostek ma nie tylko pomóc w budowaniu indywidualnych karier, ale ma zarazem przyczyniaç si´ do kszta∏towania prawdziwie twórczego, liczàcego si´ w Êwiecie polskiego Êrodowiska naukowego. Dlatego Fundacja tak wielkà wag´
przywiàzuje do inwestowania w tworzenie dobrych i silnych zespo∏ów badawczych. Chodzi
przy tym nie tylko o zespo∏y kierowane przez uznanych uczonych z du˝ym dorobkiem, ale
te˝ o zach´canie i motywowanie m∏odszych naukowców do podejmowania si´ roli twórców
i liderów nowych zespo∏ów naukowych (takà rol´ ma spe∏niaç program MISTRZ, ale przede
wszystkim nowe programy – POWROTY i FOCUS).
Nieustajàce zmiany otoczenia instytucjonalnego, w jakim przychodzi funkcjonowaç Fundacji, stawiajà przed nià corocznie nowe wyzwania, wynikajàce tak˝e z oczekiwaƒ i potrzeb
Êrodowiska, na rzecz którego dzia∏a. Zarówno Zarzàd, jak i Rada Fundacji dok∏adajà staraƒ,
aby pojawiajàce si´ mo˝liwoÊci jak najlepiej wykorzystaç i jak najefektywniej zaspokajaç
potrzeby polskiej nauki. Wszystkie realizowane przez Fundacj´ programy i projekty podlegajà ocenie, sà monitorowane i stosownie do potrzeb stale udoskonalane. Toczymy te˝ ciàgle dyskusj´ nad nowymi ideami, nad rozwiàzaniami nowatorskimi, które pozwala∏yby Fundacji na coraz lepsze wype∏nianie jej misji.
Staramy si´ ws∏uchiwaç w opinie kierowane do nas przez Êrodowisko naukowe, a jednoczeÊnie
dbamy o to, by nasze dzia∏ania przyczynia∏y si´ do wzmacniania presti˝u, jakim cieszy si´
Fundacja w tym Êrodowisku. Dlatego te˝ ufam, ˝e tak˝e najbli˝szy rok b´dzie dla naszej instytucji kolejnym rokiem udanej pracy na rzecz uczonych i ca∏ej polskiej nauki.
Janina Jóêwiak
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List
Prezesa Zarzàdu
l SZANOWNI

PA¡STWO,

Rok 2006 by∏ dobrym rokiem dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wspomagajàc najlepszych
polskich uczonych, przeznaczyliÊmy na realizacj´ dwudziestu paru programów blisko dwadzieÊcia milionów z∏otych. JednoczeÊnie wprowadziliÊmy du˝e zmiany w naszej ofercie programowej. UruchomiliÊmy trzy nowe programy, z których dwa pierwsze: POWROTY/Homing i FOCUS,
∏àczàce w sobie elementy programów stypendialnych i subsydialnych, skierowane sà do m∏odych uczonych po doktoracie, którzy nie uzyskali jeszcze pe∏nej samodzielnoÊci naukowej. Majà one u∏atwiç m∏odym uczonym powracajàcym ze sta˝ów naukowych za granicà stworzenie
w∏asnych zespo∏ów naukowych. Trzeci nowy program to INNOWATOR, który zastàpi∏ program
TECHNE. S∏u˝y on realizacji jednego z trzech celów statutowych Fundacji, tzn. wspierania transferu polskich osiàgni´ç naukowych do praktyki gospodarczej. Jest skierowany do doktorantów
i doktorów, których prace naukowe majà walor aplikacyjny i którzy chcieliby za∏o˝yç w∏asne
przedsi´biorstwo oparte na zastosowaniu wysokich technologii, stanowiàcych rezultat odkryç
naukowych. Wymienione programy Fundacja realizowaç b´dzie tak˝e w nast´pnych latach.
W 2006 roku kontynuowano realizacj´ kilku innych programów Fundacji, w tym programu
START, który jest ca∏kowicie finansowany z pieni´dzy uzyskanych przez Fundacj´ w latach
2003–2004 z prywatyzacji spó∏ek Skarbu Paƒstwa. Ten program, niezwykle popularny wÊród
m∏odych uczonych (w 2006 roku wp∏yn´∏o do FNP 820 wniosków, a przyznano 121 stypendiów), pozwala w momencie krytycznym dla m∏odego badacza, jakim jest zwykle poczàtek kariery naukowej, pomóc mu finansowo, aby móg∏ kontynuowaç prac´ badawczà. MyÊl´, ˝e
w ogólnokrajowej dyskusji o wykorzystaniu Êrodków pochodzàcych z prywatyzacji, takie ich
przeznaczenie spotka si´ niewàtpliwie z powszechnà akceptacjà.
W minionym roku Fundacja nawiàza∏a, na wi´kszà skal´ ni˝ do tej pory, wspó∏prac´ mi´dzynarodowà. Dzia∏ania FNP skoncentrowane by∏y na pozyskiwaniu partnerów zagranicznych dla
programu POWROTY/Homing, nawiàzywaniu kontaktów z instytucjami o podobnym charakterze za granicà, na rozwoju programów o charakterze mi´dzynarodowym oraz na przygotowaniu nowej oferty programowej z udzia∏em funduszy europejskich. Ta wspó∏praca zaowocowa∏a
kilkunastoma porozumieniami z instytucjami wspierajàcymi nauk´ w innych krajach oraz przyczyni∏a si´ do wprowadzenia zmian i innowacji w ju˝ istniejàcych programach Fundacji. Efektem nawiàzanych kontaktów by∏o tak˝e przystàpienie Fundacji do presti˝owego europejskiego
programu EURYI, w którym przyznawane sà nagrody dla m∏odych naukowców. Ich celem jest
przyciàgni´cie talentów z ca∏ego Êwiata do prowadzenia pracy naukowej w Europie. Ponadto
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest jedynà polskà organizacjà w konsorcjum europejskich instytucji rekomendujàcych kandydatów do nagrody.
Du˝ego znaczenia nabra∏a dla Fundacji wspó∏praca z organizacjami zagranicznymi, takimi jak
British Council czy Scan-Balt, dzi´ki którym FNP mo˝e planowaç nowe inicjatywy i promocj´
swoich programów. W 2006 r. rozpocz´∏a si´ tak˝e wspó∏praca Fundacji z National Institutes of
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Health (NIH), najwi´kszà organizacjà w USA finansujàcà badania naukowe w dziedzinie nauk
medycznych. Uzgodniono wspólnà procedur´ programu NIH-FNP oraz rozpocz´to wdra˝anie
pierwszego etapu, polegajàcego na organizacji naboru kandydatów na sta˝e w NIH w ramach
programu KOLUMB.
W 2006 r. Fundacja ponadto aktywnie uczestniczy∏a w pracach European Foundation Centre,
która zrzesza organizacje pozarzàdowe dzia∏ajàce na rzecz nauki w Europie. Fundacja zosta∏a
tak˝e cz∏onkiem Steering Group of European Forum on Philantropy & Research Funding.
Poza wspó∏pracà mi´dzynarodowà, Fundacja bra∏a aktywny udzia∏ w sprawach zwiàzanych
z politykà naukowà w Polsce, opiniujàc projekty aktów prawnych oraz zabierajàc g∏os w kwestiach wa˝nych dla Êrodowiska naukowego.
We wrzeÊniu 2006 r. rozpocz´∏y si´ w Fundacji przygotowania do wprowadzenia
nowych programów mi´dzynarodowych z udzia∏em funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej. Polega∏y one na podj´ciu prac nad tworzeniem – wspólnie z Departamentem Strategii i Rozwoju Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego – czterech nowych programów oraz dotyczy∏y dostosowania instytucjonalnego Fundacji do obowiàzków wdra˝ania funduszy europejskich. W tym kontekÊcie
nale˝y wspomnieç niezwykle pozytywnà rol´ Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy˝szego, które wspar∏o wiele nowych inicjatyw FNP zmierzajàcych do pozyskania dotacji z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finan-

W minionym roku
Fundacja
nawiàza∏a,
na wi´kszà skal´
ni˝ do tej pory,
wspó∏prac´
mi´dzynarodowà

sowego, jak i wspó∏pracy przy wykorzystaniu Êrodków z dzia∏ania „Wzmocnienie
potencja∏u kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dzi´ki tym
dzia∏aniom ju˝ w 2007 r. cz´Êç programu POWROTY b´dzie finansowana z funduszy rzàdów
Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, którym chcia∏bym w tym miejscu serdecznie podzi´kowaç
za przyznanie dotacji na realizacj´ tego programu. Mam tak˝e nadziej´, ˝e Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej rozpocznie wkrótce realizacj´ czterech nowych programów finansowanych
w ramach Êrodków strukturalnych Unii Europejskiej.
Piszàc o dzia∏aniach podejmowanych w minionym roku, nale˝y te˝ wspomnieç o nader istotnej decyzji, jakà by∏o wprowadzenie systemowej ewaluacji programów. W 2006 r. zosta∏a sporzàdzona tylko jedna analiza – programu Stypendia konferencyjne, prowadzonego przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie, poza tym rozpocz´to analiz´ programu START. Od 2007 r.
analiza programów, ewaluacja osiàganych celów, dokonywana a priori i a posteriori, b´dzie
s∏u˝y∏a lepszej i efektywniejszej realizacji poszczególnych programów oraz lepszemu dostosowaniu oferty programowej do potrzeb Êrodowiska naukowego w Polsce.
Rok 2006 by∏ dla Fundacji pomyÊlny tak˝e pod wzgl´dem finansowym. Zysk netto wyniós∏
47,63 mln z∏otych, aktywa finansowe Fundacji wzros∏y do 446,89 mln z∏otych. Fundacja nasza,
inwestujàc swój kapita∏ na rynku finansowym, dzia∏a podobnie jak szereg fundacji zagranicznych: Wellcome Trust, Fundacja Volkswagena czy Howard Hughes Medical Center, b´dàcych
niezale˝nymi i apolitycznymi instytucjami, dysponujàcymi kapita∏em ˝elaznym, z którego dochód przeznaczany jest na cele statutowe.
Niestety, to co jest standardem w krajach, które wprowadzi∏y demokracj´ wiele lat temu, wydaje si´ w Polsce nie tylko czymÊ nowym, ale cz´sto nagannym. Efektywne pomna˝anie funduszy,
które nast´pnie przeznaczane sà na wa˝ne spo∏ecznie cele, zamiast byç standardem, wzbudza nader cz´sto podejrzliwoÊç i zawiÊç oraz pytania o legalnoÊç i rzetelnoÊç stosowanych procedur.
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To, ˝e w wielu rozwini´tych krajach istniejà ró˝ne organizacje pozarzàdowe, przede wszystkim
fundacje, dystrybuujàce Êrodki na cele spo∏eczne i czynià to w sposób bardziej efektywny ni˝ administracja paƒstwowa, jest powszechnie znanym faktem. Tak w∏aÊnie funkcjonuje rzeczywiste
spo∏eczeƒstwo obywatelskie. Niestety, w naszym kraju wcià˝ pokutujà nawyki z minionych czasów i cz´sto próbuje si´ podporzàdkowaç tego typu organizacje doraênym celom, majàcym nierzadko podtekst polityczny. Taka najwyraêniej jest intencja powsta∏ego niedawno projektu zmian
dotychczasowej ustawy o fundacjach, których skutkiem mo˝e byç umo˝liwienie ingerencji organów za∏o˝ycielskich w statuty ju˝ istniejàcych fundacji, a tym samym ograniczenie ich niezale˝noÊci. Jest to niezgodne nie tylko ze zdrowym rozsàdkiem, ale tak˝e z Konstytucjà RP i prawem
europejskim. (Szersze omówienie tego tematu mo˝na znaleêç na stronie internetowej FNP.)
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej na mocy decyzji Sejmu zosta∏a uprawniona do otrzymania od
Skarbu Paƒstwa 2% przychodów ze sprzeda˝y akcji PKO BP S.A. w wysokoÊci oko∏o
400 milionów z∏otych. Te pieniàdze Fundacja zamierza∏a przeznaczyç na finansowanie programów dla m∏odych uczonych. Dzia∏ajàc zgodnie z zapisami ustawy i z interesem polskiego Êrodowiska naukowego, Zarzàd FNP podjà∏ wiele staraƒ zmierzajàcych do uzyskania Êrodków nale˝nych jej od Skarbu Paƒstwa. Dzia∏ania te nie przynios∏y, niestety, rezultatów. Argumentem
wspierajàcym decyzj´ MSP o niewyp∏aceniu Fundacji – mimo zdecydowanie pozytywnej dla
FNP opinii Najwy˝szej Izby Kontroli – kwot z prywatyzacji PKO BP by∏ zarzut, i˝ Fundacja nie
dba o rozsàdne gospodarowanie powierzonymi jej Êrodkami.
Taka opinia budziç musi co najmniej zdumienie. Nie wiem, czy istnieje w Polsce inna instytucja pozarzàdowa, która dysponujàc na starcie darowiznà w wysokoÊci 95 milionów z∏otych potrafi∏a w ciàgu 15 lat powi´kszyç aktywa do 450 milionów, przekazujàc równoczeÊnie na swój
statutowy cel: wspieranie najlepszych uczonych – przesz∏o 290 milionów z∏otych. Oznacza to,
˝e FNP przekaza∏a na swe cele statutowe trzykrotnoÊç otrzymanych w 1992 roku Êrodków –
wypracowanà dzi´ki skutecznemu zarzàdzaniu powierzonym jej kapita∏em. Ocen´ rzekomej
„niegospodarnoÊci” pozostawiam zatem Êrodowisku naukowemu.
Pragn´ te˝ przypomnieç, ˝e zgodnie z opinià Najwy˝szej Izby Kontroli z 1992 roku, Êrodki przekazane Fundacji nie mia∏y charakteru Êrodków bud˝etowych, lecz pochodzi∏y z wp∏at podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà. FNP zatem nie powinna byç uwa˝ana za „fundacj´ Skarbu Paƒstwa”.
W 2006 r. dzi´ki przekazanym naszej Fundacji odpisom podatkowym (tzw. mechanizm 1%) od
osób fizycznych (23 655 z∏) oraz darowiênie stu tysi´cy z∏otych od ofiarodawcy, który pragnie
pozostaç anonimowy, pozyskaliÊmy dodatkowo znaczàce Êrodki finansowe. PrzeznaczyliÊmy je
w ca∏oÊci na realizacj´ programu POWROTY. Dzi´ki tym funduszom ju˝ w minionym roku szesnastu laureatów tego programu uzyska∏o podwy˝szenie kwoty stypendium. Bardzo pragnà∏bym podzi´kowaç tym wszystkim darczyƒcom, którzy zaufali Fundacji.
Przekazujàc Paƒstwu ten Raport, w którym przedstawiamy programy realizowane w roku ubieg∏ym, wraz z listami stypendystów i wszystkich innych beneficjantów Fundacji, licz´ na obiektywnà ocen´ naszych dokonaƒ przez Czytelników. MyÊl´, ˝e warto cieszyç si´ razem z sukcesów tej organizacji, tworzonej przez naukowców dla Êrodowiska naukowego. Starajmy si´ tak˝e chroniç naszà Fundacj´ przed tymi, którzy nie rozumiejà, w jaki sposób funkcjonujà spo∏eczeƒstwa obywatelskie.
Maciej ˚ylicz
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Dzia∏alnoÊç
programowa Fundacji
Przedstawione poni˝ej programy, które realizowane by∏y przez FNP w roku 2006, pogrupowano w kilku dzia∏ach: Nagrody i stypendia (10 programów), Wspieranie rozwoju warsztatów naukowych (3 programy), Wspieranie transferu technologii (1 program), Wydawnictwa
i konferencje (5 programów), Wspó∏praca mi´dzynarodowa (4 programy). Osobny rozdzia∏
poÊwi´cony zosta∏ wspó∏pracy z innymi organizacjami w kraju i za granicà.
Na dzia∏alnoÊç programowà wydatkowano w roku sprawozdawczym kwot´ ponad 19,9 mln z∏.
Oto wydatki statutowe w roku 2006:
Nagroda FNP

828 008,28

Nagroda Naukowa COPERNICUS

131 294,42

Program EURYI

45 614,63

Program MISTRZ (Subsydia profesorskie)

3 552 932,29

Program START (Stypendia krajowe dla m∏odych naukowców)

3 711 160,69

Program KOLUMB (Stypendia zagraniczne dla m∏odych doktorów)

1 902 715,81

Granty wspomagajàce dla stypendystów po sta˝ach zagranicznych

668 662,00

Program POWROTY/Homing (Subsydia dla powracajàcych)

248 776,94

Program FOCUS (Subsydia na tworzenie zespo∏ów naukowych)

108 076,37

Program WSPÓ¸PRACA KRAJOWA (Krajowe stypendia wyjazdowe)

127 389,19

Stypendia konferencyjne

553 886,73

Program KWERENDA (Stypendia na kwerendy za granicà)

417 536,26

Stypendia dla naukowców z Europy Ârodkowowschodniej

409 662,74

Honorowe Stypendium im. A. von Humboldta

435 649,88

Program NESTOR

152 700,00

Program WYDAWNICTWA

393 384,92

Program MONOGRAFIE

683 738,21

Program BIOS

842 727,07

Program TECHNE

194 667,74

Program MILAB

2 582 277,99

Program SUBIN

725 030,64

Program NOVUM

839 540,01

Program INNOWATOR
Eksploratorium Integracji Europejskiej

46 338,61
150 000,00

Konferencje Fundacji

97 985,92

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

89 779,47

PROGRAMY RAZEM

19 939 536,81
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Nagrody
i stypendia
l

NAGRODA FNP
Coroczne nagrody indywidualne za wybitne osiàgni´cia i odkrycia, które stanowià istotny
wk∏ad w ˝ycie duchowe i post´p cywilizacyjny kraju oraz zapewniajà Polsce miejsce w nauce Êwiatowej, przyznane zosta∏y w 2006 r. po raz pi´tnasty.
Zgodnie z obecnym regulaminem, nagrod´ otrzymaç mogà uczeni polscy, jak równie˝ obcokrajowcy mieszkajàcy i pracujàcy w Polsce od co najmniej czterech lat lub obcokrajowcy
zajmujàcy si´ tematykà polskà. Przyznawana jest ona w czterech g∏ównych obszarach nauki za indywidualne osiàgni´cia uzyskane lub potwierdzone w okresie czterech lat poprzedzajàcych dat´ zg∏oszenia do konkursu.
Laureatami Nagrody Fundacji w 2006 r. zostali :
w obszarze nauk humanistycznych i spo∏ecznych:
• prof. dr hab. Piotr Sztompka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagielloƒskiego – za oryginalne opracowanie idei
wspó∏czesnej socjologii pozwalajàce rozumieç wyznaczniki oraz dynamik´
skomplikowanych zmian spo∏eczeƒstw
nowoczesnych,

przedstawione

m.in.

w ksià˝kach Socjologia. Analiza spo∏eczeƒstwa i Socjologia zmian spo∏ecznych;
w obszarze nauk przyrodniczych i medycz-

Laureaci Nagrody FNP 2006 (od lewej): prof. L. Gradoƒ,
prof. P. Sztompka, prof. M. Ratajczak, prof. T. Dietl.

nych:
• prof. dr hab. Mariusz Z. Ratajczak z Zak∏adu Fizjologii Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie oraz z Uniwersytetu w Louisville, USA – za odkrycie w szpiku kostnym oraz krwi
p´powinowej komórek funkcjonalnie przypominajàcych macierzyste komórki zarodkowe;
w obszarze nauk Êcis∏ych:
• prof. dr hab. Tomasz Dietl z Instytutu Fizyki PAN oraz Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego – za opracowanie potwierdzonej w ostatnich latach teorii rozcieƒczonych pó∏przewodników ferromagnetycznych oraz zademonstrowanie nowych metod sterowania namagnesowaniem;
w obszarze nauk technicznych:
• prof. dr hab. in˝. Leon Gradoƒ z Wydzia∏u In˝ynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej – za opracowanie teorii procesów powstawania transportu aerozoli i mikro-
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czàstek w gazach i cieczach oraz jej wykorzystanie
w urzàdzeniach technicznych i medycznych.
WysokoÊç indywidualnej nagrody pieni´˝nej wynios∏a 150 tys. z∏ brutto.
UroczystoÊç z okazji wr´czenia Nagród Fundacji odby∏a si´ 6 grudnia 2006 r. na Zamku Królewskim
w Warszawie.
l PROGRAM

MISTRZ (Subsydia profesorskie)

Jest to program adresowany do uczonych znajdujàcych si´ w szczytowym punkcie kariery naukowej,
posiadajàcych istotny dorobek naukowy (potwierdzony m.in. tytu∏em naukowym co najmniej doktora
habilitowanego).

Profesorowie (od lewej):
A. Legocki, M. Zió∏kowski, M. Seweryƒski
(minister nauki i szkolnictwa wy˝szego)
i M. Kleiber – podczas uroczystoÊci wr´czenia
Nagród FNP 2006 na Zamku Królewskim
w Warszawie.

Celem programu jest wsparcie tych spoÊród najlepszych polskich uczonych, którzy skutecznie ∏àczà prac´ naukowà z kszta∏ceniem m∏odej kadry. Trzyletnie znaczàce subsydia finansowe na intensyfikowanie ju˝ prowadzonych prac lub
podejmowanie nowych kierunków badaƒ przyznawane sà co roku przez Fundacj´ kilkunastu
wybitnym uczonym z okreÊlonego obszaru nauki. Laureaci wy∏aniani sà w drodze kilkustopniowego zamkni´tego konkursu.
W odró˝nieniu od typowych grantów
badawczych otrzymanie subsydium
profesorskiego nie zobowiàzuje uczonego do realizowania okreÊlonego
z góry programu badawczego, dzi´ki
czemu mo˝e on kontynuowaç dotychczas prowadzone badania, jak i rozwijaç zupe∏nie nowy ich kierunek.
W latach 2000–2005 wysokoÊç jednego trzyletniego subsydium wynosi∏a
240 tys. z∏, a ich liczba nie przekracza∏a 15 rocznie. W 2006 r. wysokoÊç
subsydium zosta∏a zwi´kszona do
300 tys. z∏, przy jednoczesnym
zmniejszeniu liczby subsydiów do 12
rocznie.
W dziewiàtej edycji konkursu przyznano subsydia w obszarze nauk hu-

UroczystoÊç z okazji przyznania
„Subsydiów profesorskich”
w Bibliotece Uniwersyteckiej
w Warszawie, paêdziernik 2006.
Jej uczestnicy mieli m.in. okazj´
wys∏uchaç wyk∏adu prof. Jadwigi
Staniszkis (po lewej), laureatki
Nagrody Fundacji z 2004 r.

manistycznych i spo∏ecznych.
Oto lista laureatów konkursu:
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Laureat
Instytucja
Temat badaƒ

prof. dr hab. W∏odzimierz Galewicz
Uniwersytet Jagielloƒski, Instytut Filozofii
Podstawy etyki profesjonalnej

prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska
Uniwersytet im. Marii Curie-Sk∏odowskiej,
Instytut Kulturoznawstwa
˚ydzi w Polsce – historia, kultura, pami´ç

prof. dr hab. Jerzy Jarz´bski
Uniwersytet Jagielloƒski, Katedra
Literatury Polskiej XX wieku
Formy pesymizmu w prozie polskiej po
1985 r.

prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz
Uniwersytet Warszawski,
Instytut Historyczny
Badania struktur narracyjnych
Êredniowiecznych przekazów
epicko-kronikarskich

prof. dr hab. Andrzej Kapiszewski
Uniwersytet Jagielloƒski, Instytut
Studiów Regionalnych
Przemiany spo∏eczne i reformy polityczne
na Bliskim Wschodzie i ich wp∏yw na
relacje Êwiata islamu z Zachodem

dr hab. Roman Czaja
Uniwersytet Miko∏aja Kopernika,
Instytut Historii i Archiwistyki
Spo∏eczny, gospodarczy i urbanistyczny
rozwój miast strefy ba∏tyckiej w XIII– XV w.
Studium nad kszta∏towaniem si´
krajobrazu miejskiego Êredniowiecznej
Europy

prof. dr hab. Maria K∏aƒska
Uniwersytet Jagielloƒski, Instytut Filologii
Germaƒskiej
Biblia w literaturze niemieckoj´zycznej
od OÊwiecenia po wspó∏czesnoÊç

prof. dr hab. Janusz Mucha
Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra
Socjologii Ogólnej i Antropologii
Spo∏ecznej
Status mniejszoÊciowy i jego relatywnoÊç
prof. dr hab. Roman Murawski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Zak∏ad Logiki Matematycznej
Filozofia matematyki ze szczególnym
uwzgl´dnieniem filozofii polskiej
prof. dr hab. Piotr OleÊ
Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Instytut Psychologii
Dialogowe funkcje Ja
prof. dr hab. Tomasz Szapiro
Szko∏a G∏ówna Handlowa,
Instytut Ekonometrii
Przez edukacj´ do gospodarczego
wzrostu. Dynamika kapita∏u ludzkiego
w sieciach spo∏ecznych i technologicznych

prof. dr hab. Micha∏ Markowski
Uniwersytet Jagielloƒski, Katedra
Mi´dzynarodowych Studiów
Polonistycznych
Humanistyka po dekonstrukcji

l PROGRAM

START
(Stypendia krajowe dla m∏odych uczonych)
Roczne stypendium dla najzdolniejszych m∏odych naukowców (w wieku do 30 lat lub do 32, jeÊli korzystali z urlopów wychowawczych) z dorobkiem udokumentowanym publikacjami w uznanych periodykach
naukowych otrzymuje co roku ponad 100 osób.
W konkursie wzi´∏o tym razem udzia∏ 820 kandydatów. Rada Fundacji, po zapoznaniu si´ z recenzjami,
zatwierdzi∏a list´ 121 stypendystów. Stypendia, w wysokoÊci 20 tys. z∏ ka˝de, zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, by∏y wyp∏acane w czterech kwartalnych ratach.
Zgodnie z regulaminem, stypendyÊci majà prawo ubiegania si´ o przed∏u˝enie stypendium na kolejny rok.
Z szansy tej skorzysta∏o 58 laureatów poprzedniej edy-

Z uroczystoÊci wr´czenia dyplomów
stypendialnych laureatom konkursu START,
Zamek Królewski w Warszawie, marzec 2006.

14

cji konkursu.
Oto lista laureatów XIV edycji konkursu:
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Stypendysta
Dziedzina naukowa
Instytucja

dr Dominik Antonowicz
socjologia
Uniwersytet Miko∏aja Kopernika

mgr in˝. Tomasz Arodê
informatyka
Akademia Górniczo-Hutnicza

dr Agnieszka August-Zar´bska
literaturoznawstwo
Uniwersytet Wroc∏awski

dr Wojciech Baran-Koz∏owski
historia
Akademia Âwi´tokrzyska – filia
w Piotrkowie Trybunalskim

dr Magdalena BaÊkiewicz-Masiak
medycyna
Pomorska Akademia Medyczna

dr Dominik Batorski
socjologia
Uniwersytet Warszawski

dr Andrzej Bàk
chemia
Uniwersytet Âlàski

dr Ma∏gorzata Cebrat

mgr ¸ukasz Hardt

dr Marcin Przemys∏aw Lejman

biologia medyczna
Instytut Immunologii i Terapii
DoÊwiadczalnej PAN, Wroc∏aw

ekonomia
Uniwersytet Warszawski

mgr Ma∏gorzata Czarna

chemia
Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza

biologia medyczna
Mi´dzynarodowy Instytut Biologii
Molekularnej i Komórkowej,
Warszawa

biologia
Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza

lek. Miros∏aw Czuczwar
medycyna
Akademia Medyczna, Lublin

dr Bartosz Dàbrowski
literaturoznawstwo
Uniwersytet Gdaƒski

dr Agnieszka Held

mgr Karol Horodecki
fizyka
Uniwersytet Gdaƒski

lek. Zenon Huczek
medycyna
Akademia Medyczna, Warszawa

mgr Micha∏ Hulej

mgr Rafa∏ Semkowicz-Dobrzaƒski

ekonomia
Uniwersytet Warszawski

fizyka
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN,
Warszawa

mgr Maciej Jakubowski

dr Anna Dobrzaƒska-Danikiewicz

dr Ewa Janiszewska

budowa i eksploatacja maszyn
Politechnika Âlàska

mgr in˝. ¸ukasz Dziuda
elektronika
Wojskowy Instytut Medycyny
Lotniczej, Warszawa

ekonomia
Uniwersytet Warszawski
chemia
Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza

mgr in˝. Marek Jasiƒski
elektrotechnika
Politechnika Warszawska

mgr Jacek Jastrz´bski

mgr Joanna Berdys-Kochaƒska

dr Jakub Michna

chemia
Uniwersytet Gdaƒski

farmaceutyka i farmakologia
Uniwersytet Medyczny, ¸ódê

prawo
Uniwersytet Warszawski

dr Damian B´ben

mgr Renata Filipek

mgr Wies∏aw J´drzejczak

budownictwo
Centrum Naukowo-Badawcze
Rozwoju Budownictwa Mostar,
Wroc∏aw

biochemia
Mi´dzynarodowy Instytut Biologii
Molekularnej i Komórkowej,
Warszawa

biocybernetyka i in˝ynieria
biomedyczna
Uniwersytet Warszawski

dr Marian Bielecki

dr Krzysztof G∏uch

literaturoznawstwo
Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a
Zawodowa im. Angelusa Silesiusa,
Wa∏brzych

fizyka
Uniwersytet
im. Marii Curie-Sk∏odowskiej

psychologia
Szko∏a Wy˝sza Psychologii
Spo∏ecznej, Warszawa

mgr Marcin Binkowski

chemia
Politechnika Warszawska

biocybernetyka i in˝ynieria
biomedyczna
Uniwersytet Âlàski

mgr in˝. ¸ukasz Górski

dr Magdalena Kaczmarek

dr Rafa∏ Kamiƒski
medycyna
Instytut Kardiologii, Warszawa

mgr in˝. Magdalena Kasprowicz

dr Konrad Klejsa
nauki o sztuce
Uniwersytet ¸ódzki

mgr in˝. Marek Klonowski
informatyka
Politechnika Wroc∏awska

dr Piotr Korduba
nauki o sztuce
Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza

mgr Wioleta Kowalczyk
chemia
Uniwersytet Gdaƒski

mgr in˝. Maciej Kowalczyk
in˝ynieria materia∏owa
Politechnika Warszawska

mgr in˝. Rados∏aw Kowalski
rybactwo
Instytut Rozrodu Zwierzàt i Badaƒ
˚ywnoÊci PAN, Olsztyn

dr Micha∏ Królikowski
prawo
Uniwersytet Warszawski

mgr in˝. Nikodem Kuênik
chemia
Politechnika Âlàska

dr Piotr Kwiatkowski
chemia
Instytut Chemii Organicznej PAN,
Warszawa

mgr in˝. Adam Lam´cki
elektronika
Politechnika Gdaƒska

mgr Wies∏aw Laskowski
fizyka
Uniwersytet Gdaƒski

biocybernetyka i in˝ynieria
biomedyczna
Politechnika Wroc∏awska

dr Agnieszka Latocha

mgr Piotr K´b∏owski

mgr in˝. Maciej Malawski

dr Aleksandra Grzyma∏a-Kaz∏owska

ekonomia
Uniwersytet ¸ódzki

informatyka
Akademia Górniczo-Hutnicza

chemia
Uniwersytet
im. Marii Curie-Sk∏odowskiej

ekonomia
Uniwersytet Warszawski

dr Marcin Kilanowski

mgr in˝. Micha∏ Malinowski

mgr Anna Ró˝a Burzyƒska

in˝ynieria materia∏owa
Akademia Górniczo-Hutnicza

mgr Marta Bucholc
socjologia
Uniwersytet Warszawski

mgr Katarzyna Bucior

literaturoznawstwo
Uniwersytet Jagielloƒski

mgr Adam Bzdak
fizyka
Uniwersytet Jagielloƒski

mgr Marek Góêdê
fizyka
Uniwersytet
im. Marii Curie-Sk∏odowskiej

dr Teresa Gumu∏a

mgr Maciej Haraƒczyk
chemia
Uniwersytet Gdaƒski

filozofia
Uniwersytet Miko∏aja Kopernika

dr Monika El˝bieta Lejman
biologia medyczna
Mi´dzynarodowy Instytut Biologii
Molekularnej i Komórkowej,
Warszawa

geografia
Uniwersytet Wroc∏awski

geofizyka
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa

mgr Grzegorz Marzec
literaturoznawstwo
Uniwersytet Warszawski

mgr Micha∏ Matuszewski
fizyka
Uniwersytet Warszawski
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mgr Ma∏gorzata Mazurek

dr Tomasz Puzyn

dr Borys Szewczyk

mgr in˝. Mariola Wojtczak

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

in˝ynieria Êrodowiska
Uniwersytet Gdaƒski

chemia
Politechnika Wroc∏awska

mgr Maria Pytel

mgr Jakub Szymanik

rybactwo
Instytut Rozrodu Zwierzàt i Badaƒ
˚ywnoÊci PAN, Olsztyn

mgr Agnieszka Mech

biofizyka
Akademia Medyczna
im. Piastów Âlàskich, Wroc∏aw

filozofia
Uniwersytet Warszawski

dr Anna Rachwa∏

medycyna
Centrum Onkologii-Instytut
im. M. Sk∏odowskiej-Curie,
Warszawa

mgr in˝. Piotr Woêniak

mgr Aleksander Tarkowski

in˝ynieria materia∏owa
Politechnika Warszawska

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

mgr Katarzyna Menelska-Szaniawska
ekonomia
Uniwersytet Warszawski

dr Marta Moskal
socjologia
Uniwersytet Jagielloƒski

dr Jaros∏aw MyÊliwiec
in˝ynieria materia∏owa
Politechnika Wroc∏awska

dr Adam Nadolski
informatyka
Politechnika Gdaƒska

dr Tomasz Nieborak
prawo
Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza

mgr Magdalena Nizio∏ek-Kierecka
biofizyka
Uniwersytet Jagielloƒski

mgr in˝. Joanna Nowacka-Woszuk
zootechnika
Akademia Rolnicza im. Augusta
Cieszkowskiego, Poznaƒ

dr Katarzyna Nowak
literaturoznawstwo
Wy˝sza Szko∏a Lingwistyczna,
Cz´stochowa

mgr Ilona Obara
biologia medyczna
Instytut Farmakologii PAN,
Kraków

dr Agnieszka Ogonowska
nauki o sztuce
Akademia Pedagogiczna im. KEN,
Kraków

mgr Pawe∏ Pietrukowicz
astronomia
Centrum Astronomiczne M.
Kopernika PAN, Warszawa

dr Dorota Pietrzyk-Reeves
nauki o polityce
Uniwersytet Jagielloƒski

dr Jerzy Pr´gowski
medycyna
Instytut Kardiologii, Warszawa

mgr Maciej Ptaszyƒski
historia
Uniwersytet Warszawski
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prawo
Uniwersytet Jagielloƒski

dr Joanna Raczkowska
fizyka
Uniwersytet Jagielloƒski

dr Arkadiusz Radwan
prawo
Krakowska Szko∏a Wy˝sza
im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego

dr Magdalena Rembowska-P∏uciennik
literaturoznawstwo
Instytut Badaƒ Literackich PAN,
Warszawa

dr Tomasz Âwitaj

socjologia
Szko∏a Nauk Spo∏ecznych przy IFiS
PAN, Warszawa

dr Marcin Tatara
weterynaria
Akademia Rolnicza, Lublin

dr Krzysztof Turzyƒski
fizyka
Uniwersytet Warszawski

dr Gra˝yna Urban-Godziek

dr Jerzy Respondek

literaturoznawstwo
Uniwersytet Jagielloƒski

automatyka i robotyka
Politechnika Âlàska

dr Natalia Vydra

biologia
Uniwersytet Jagielloƒski

biologia medyczna
Centrum Onkologii-Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie,
Oddzia∏ w Gliwicach

dr Andrzej Sakowicz

mgr Dawid Walerych

prawo
Uniwersytet w Bia∏ymstoku

biologia medyczna
Mi´dzynarodowy Instytut Biologii
Molekularnej i Komórkowej,
Warszawa

dr Joanna Rutkowska

mgr Piotr Skórka
ekologia
Uniwersytet Jagielloƒski

dr El˝bieta Socha
prawo
Uniwersytet Wroc∏awski

dr Maciej Staƒczyk
mechanika
Instytut Podstawowych
Problemów Techniki PAN,
Warszawa

mgr in˝. Rafa∏ Rados∏aw
Starzyƒski
biologia
Instytut Genetyki i Hodowli
Zwierzàt PAN, Jastrz´biec

mgr Micha∏ Stukow
matematyka
Uniwersytet Gdaƒski

dr Wojciech Szczeklik
medycyna
Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloƒskiego

dr Bartosz Wasàg
biologia medyczna
Akademia Medyczna, Gdaƒsk

mgr Wojciech Wasilewski
fizyka
Uniwersytet Miko∏aja Kopernika

dr Tomasz Wasilewski
in˝ynieria materia∏owa
Politechnika Radomska

dr Ireneusz Weymann
fizyka
Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza

dr Daniel Wilczak
matematyka
Uniwersytet Jagielloƒski

mgr Karolina W∏odarska
prawo
Uniwersytet Jagielloƒski

dr Izabela Woc∏awek-Potocka
weterynaria
Instytut Rozrodu Zwierzàt i Badaƒ
˚ywnoÊci PAN, Olsztyn

mgr Remigiusz Worch
biofizyka
Uniwersytet Warszawski
biotechnologia
Akademia Medyczna, Warszawa

mgr in˝. Micha∏ Woêniak

dr Borys Wróbel
biologia
Instytut Oceanologii PAN, Sopot

dr Ma∏gorzata Zakrzewska
biochemia
Uniwersytet Wroc∏awski

mgr in˝. Robert ZaleÊny
chemia
Politechnika Wroc∏awska

dr Wojciech Za∏uski
prawo
Uniwersytet Jagielloƒski

mgr Bartosz Zarychta
chemia
Uniwersytet Opolski

mgr Micha∏ Zatoƒ
geologia
Uniwersytet Âlàski

mgr Piotr Zduniak
biologia
Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza
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PROGRAM WSPÓ¸PRACA KRAJOWA (Krajowe stypendia wyjazdowe)
Stypendia takie mogà otrzymaç m∏odzi naukowcy (do 35 lat) ze stopniem doktora na kilkumiesi´czny wyjazd do wiodàcych oÊrodków naukowych w Polsce. Program ma sprzyjaç
zwi´kszaniu mobilnoÊci kadry naukowej, nawiàzywaniu wspó∏pracy pomi´dzy ró˝nymi
oÊrodkami badawczymi; ma równie˝ u∏atwiaç prowadzenie badaƒ interdyscyplinarnych
oraz sprzyjaç lepszemu wykorzystaniu aparatury badawczej.
Na konkurs nades∏ano 21 wniosków. Stypendia w wysokoÊci 4 tys. z∏ miesi´cznie przyznano
11 osobom. Otrzymali je:
• dr Ma∏gorzata Bogunia-Borowska z Wydzia∏u Filozoficznego Uniwersytetu Jagielloƒskiego na sta˝ na Wydziale Stosowanych Nauk Spo∏ecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego;
• dr Ewa Brucka-Jastrz´bska z Wydzia∏u Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczeciƒskiego na sta˝ na
Wydziale Biologii i Ochrony Ârodowiska Uniwersytetu ¸ódzkiego;
• dr Artur Go∏awski z Wydzia∏u Rolniczego Akademii
Podlaskiej w Siedlcach na sta˝ w Zak∏adzie Ekologii
Behawioralnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu;
• dr Sabina Grabowska z Wydzia∏u Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego na sta˝e: w Instytucie Nauk
Prawnych PAN, na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Bibliotece Sejmu RP;
• dr Zbigniew Kasprzykowski z Wydzia∏u Rolniczego
Uroczyste wr´czenie stypendiów KOLUMB w Pa∏acu
Akademii Podlaskiej w Siedlcach na sta˝ w Katedrze
Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie, czerwiec 2006.
Ekologii i Zoologii Kr´gowców Uniwersytetu Gdaƒskiego;
• dr Andrzej Kobus z Wydzia∏u Filologiczno-Historycznego Akademii Âwi´tokrzyskiej (filia w Piotrkowie Trybunalskim) na sta˝ w Instytucie Studiów Politycznych PAN w Warszawie;
• dr Danuta Olszewska z Wydzia∏u Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej na sta˝ na Wydziale Chemii
Uniwersytetu im. Marii Curie-Sk∏odowskiej;
• dr Marcin Paluszak z Wydzia∏u Fizyki i Chemii Uniwersytetu ¸ódzkiego na sta˝ w Instytucie Chemii Uniwersytetu Warszawskiego;
• dr Piotr Przybylski z Wydzia∏u Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na sta˝ na Wydziale Technologii i In˝ynierii Chemicznej Politechniki Szczeciƒskiej;
• dr Justyna Rosicka-Kaczmarek z Wydzia∏u Biotechnologii i Nauk o ˚ywnoÊci Politechniki ¸ódzkiej na sta˝
na Wydziale Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wroc∏awskiego;
• dr Alicja Seku∏a z Wydzia∏u Zarzàdzania i Ekonomii Politechniki Gdaƒskiej na sta˝ na Wydziale Zarzàdzania Uniwersytetu ¸ódzkiego.

l

PROGRAM KOLUMB (Stypendia zagraniczne dla m∏odych doktorów)
O stypendia ze Êrodków programu mogà ubiegaç si´ m∏odzi polscy uczeni (do 35 lat lub
do 37, jeÊli korzystali z urlopów wychowawczych) pragnàcy odbyç sta˝e podoktorskie (od 6
do 12 miesi´cy) w najlepszych oÊrodkach naukowych Êwiata.
Ârednia wysokoÊç stypendiów zagranicznych odpowiada wysokoÊci stypendiów typu postdoc, przyznawanych w wybranym przez kandydata oÊrodku i wynosi od 2200 do 3000 euro
miesi´cznie (lub równowartoÊç w innej walucie), w zale˝noÊci od miejsca odbywania sta˝u.
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Fundacja pokrywa ponadto koszty podró˝y stypendysty i wspó∏ma∏˝onka, jeÊli zamierza on
przebywaç ze stypendystà co najmniej przez 6 miesi´cy, oraz koszty ubezpieczenia stypendysty w czasie pobytu za granicà. Od 2004 r. stypendystom pozostajàcym w zwiàzku ma∏˝eƒskim Fundacja przyznaje tak˝e dodatek rodzinny w wysokoÊci 500 euro miesi´cznie lub
równowartoÊç w innej walucie, w zale˝noÊci od miejsca odbywania sta˝u.
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, przyrodniczych lub technicznych na odbycie sta˝u w wyró˝niajàcym si´ oÊrodku naukowym w Stanach Zjednoczonych.
W ramach programu KOLUMB Fundacja przyznaje tak˝e stypendium do Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (European University Institute – EUI) we Florencji, które umo˝liwia
prowadzenie badaƒ naukowych w Centrum Badawczym im. Roberta Schumana EUI w zakresie tematyki wa˝nej dla procesu integracji europejskiej.
Na takich samych zasadach regulaminowych przyznawane jest stypendium na sta˝ w londyƒskiej Szkole Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich (School of Slavonic and
East European Studies, University College London) na prowadzenie badaƒ w zakresie szeroko rozumianej problematyki polskiej (Polish Studies). Do 2005 r. stypendium to by∏o wspó∏finansowane przez Fundacj´, SSEES oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii i Fundacj´ M.B. Grabowskiego. Po przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii zaprzesta∏o finansowania stypendium.
Do kolejnej, siedemnastej edycji konkursu o stypendia na sta˝e zagraniczne dla m∏odych
doktorów wp∏yn´∏y 102 zg∏oszenia. W rezultacie dwustopniowej procedury przyznano
19 stypendiów, które otrzymali:
• dr Tomasz Czyszanowski z Instytutu Fizyki Politechniki ¸ódzkiej na roczny sta˝ w Department of Applied
Physics and Photonics, Vrije Universiteit Brussels (Belgia);
• dr Anna Dubiec z Zak∏adu Ornitologii PAN w Gdaƒsku na roczny sta˝ w Department of Organismic and
Evolutionary Biology, Harvard University w Cambridge (USA);
• dr Dorota Dworakowska z Instytutu Chorób Wewn´trznych Akademii Medycznej w Gdaƒsku na roczny
sta˝ w Barts and The London, Queen Mary’s School of Medicine and Dentistry w Londynie (Wielka Brytania);
• dr Bart∏omiej Dybiec z Wydzia∏u Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagielloƒskiego na pó∏roczny sta˝ w Niels Bohr Institute Center for Models of Life, University of Copenhagen (Dania);
• dr Maciej Jakubowski z Wydzia∏u Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na pó∏roczny sta˝
w European University Institute we Florencji (W∏ochy);
• dr Micha∏ Jasiczak z Wydzia∏u Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na roczny
sta˝ w Department of Mathematics, University of Michigan w Ann Arbor (USA);
• dr Monika Ewa Kamiƒska z Katedry Studiów Politycznych Szko∏y G∏ównej Handlowej na roczny sta˝
w School of Slavonic and East European Studies, University College London (Wielka Brytania);
• dr Ewelina Knapska z Instytutu Biologii DoÊwiadczalnej PAN w Warszawie na roczny sta˝ w Department
of Psychology, University of Michigan w Ann Arbor (USA);
• dr Jan Kotaƒski z Wydzia∏u Fizyki, Astronomii i Informatyki Uniwersytetu Jagielloƒskiego na pó∏roczny
sta˝ do Laboratoire de Physique Theorique, Université de Paris XI (Francja);
• dr Ireneusz Kownacki z Wydzia∏u Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na roczny sta˝ w Fachbereich Chemie, Universität Dortmund (Niemcy);
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• dr Piotr Lesiak z Wydzia∏u Fizyki Politechniki Warszawskiej na pó∏roczny sta˝ w Liquid Crystal Institute,
Kent State University (USA);
• dr Adam Per∏akowski z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagielloƒskiego na pó∏roczny sta˝ w Institut
für Sächsische Geschichte und Volkskunde e.V. w Dreênie oraz w Historisches Seminar, Universität Leipzig
(Niemcy);
• dr Anna Pietranik z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc∏awskiego na roczny sta˝ w Department of Earth Science, University of Bristol (Wielka Brytania);
• dr Damian Pla˝uk z Instytutu Chemii Uniwersytetu ¸ódzkiego na roczny sta˝ w Ecole Nationale Supérieure
de Chemie de Paris (Francja);
• dr Katarzyna Radwaƒska z Instytutu Biologii DoÊwiadczalnej PAN w Warszawie na roczny sta˝ w Institute of Psychiatry, King’s College London (Wielka Brytania);
• dr Joanna Rutkowska z Instytutu Nauk o Ârodowisku Uniwersytetu Jagielloƒskiego na roczny sta˝ w Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of Arizona (USA);
• dr Wawrzyniec Rymkiewicz z Wydzia∏u Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego na 8-miesi´czny sta˝ w Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Pary˝u (Francja);
• dr Katarzyna Smolarz z Wydzia∏u Biologii, Geografii i Oceanografii Uniwersytetu Gdaƒskiego na roczny
sta˝ w Södertörn University College w Huddinge (Szwecja);
• dr Piotr Zarzycki* z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie (filia w Lublinie) na
roczny sta˝ w College of Chemistry, University of California w Berkeley (USA).

Granty wspomagajàce
Program KOLUMB uzupe∏niony zosta∏ w 2001 r. o nowy element, którym sà granty wspomagajàce, o jakie po powrocie ze sta˝u zagranicznego do Polski mogà ubiegaç si´ stypendyÊci.
Granty te, w wysokoÊci do 40 tys. z∏ (przyznawane jednorazowo), majà pomóc m∏odym
uczonym w stworzeniu lub unowoczeÊnieniu ich warsztatów badawczych oraz umo˝liwiç
kontynuowanie wspó∏pracy z oÊrodkami naukowymi, w których stypendyÊci odbyli sta˝e
naukowe.
W 2006 r. grant wspomagajàcy uzyska∏o 20 osób:
dr
dr
dr
dr
dr
dr
dr
dr
dr
dr
dr
dr
dr
dr
dr
dr
dr
dr
dr
dr

Piotr B´bas z Uniwersytetu Warszawskiego,
Andrzej Dziembowski z Uniwersytetu Warszawskiego,
Barbara Fryze∏ z Uniwersytetu Jagielloƒskiego,
Ewa Jankowska z Zak∏adu Antropologii PAN we Wroc∏awiu,
Pawe∏ Kawalec z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Katarzyna Kijania-Placek z Uniwersytetu Jagielloƒskiego,
Zbigniew Ma∏olepszy z Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach,
Magdalena Markowska z Uniwersytetu Warszawskiego,
Natalia Marska z Uniwersytetu Szczeciƒskiego,
Borys OÊmia∏owski z Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
Ma∏gorzata Seroczyƒska z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
Ma∏gorzata Siger-Zajdel z Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi,
Rafa∏ Stroiƒski z Uniwersytetu Warszawskiego,
Bart∏omiej Szafran z Akademii Górniczo-Hutniczej,
Katarzyna Âledziewska z Uniwersytetu Warszawskiego,
Adam Âliwiƒski ze Szko∏y G∏ównej Handlowej,
Pawe∏ Wielgosz z Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Hubert Wierzbowski z Instytutu Nauk Geologicznych PAN,
Tomasz Zalewski z Instytutu Niskich Temperatur PAN,
Anna Zawisza z Uniwersytetu ¸ódzkiego.

*Stypendium finansowane z przekazanych Fundacji Êrodków funduszu „Maria Sk∏odowska-Curie Joint Fund II”.
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PROGRAM POWROTY/Homing (Subsydia dla powracajàcych)
W 2006 r. Fundacja rozpocz´∏a realizacj´
programu POWROTY/Homing. Skierowany
on jest do badaczy powracajàcych z d∏u˝szego (ponad 9 miesi´cy) zagranicznego pobytu naukowego. Celem programu jest zach´cenie m∏odych polskich uczonych do powrotu do Polski, dynamizowanie rozwoju
ich karier naukowych poprzez poprawienie
im warunków pracy w Polsce oraz wspieranie nawiàzanej przez nich w okresie pobytu
poza krajem wspó∏pracy z zagranicznymi
oÊrodkami naukowymi.
Subsydium dla laureatów obejmuje imienne stypendium oraz
Êrodki na realizacj´ projektu badawczego i kontynuacj´
wspó∏pracy z oÊrodkiem zagranicznym. Ârodki na projekt badawczy przyznawane sà na dwa lata, w dwóch rocznych
transzach.
Do pierwszej edycji konkursu wnioski z∏o˝y∏o 46 osób, spoÊród których 38 spe∏nia∏o kryteria formalne konkursu. W gronie ekspertów oceniajàcych znalaz∏o si´ 15 recenzentów
z Polski oraz 26 recenzentów zagranicznych.
Na podstawie dwustopniowej procedury konkursowej wy∏oniona zosta∏a lista 15 laureatów, która w wyniku odwo∏ania
zwi´kszy∏a si´ o 1 osob´.

Podczas uroczystego spotkania
z laureatami I edycji programu
POWROTY/Homing w Bibliotece
Uniwersyteckiej w Warszawie,
styczeƒ 2007.

Cz´Êç stypendialna subsydium wynios∏a 15 tys. z∏ rocznie. Ka˝de stypendium zosta∏o powi´kszone o kwot´ 3,5 tys. z∏, pochodzàcà ze Êrodków uzyskanych
przez Fundacj´ z wp∏at na dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego (1% odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz darowizn). Natomiast kwota cz´Êci projektowej subsydium ustalona b´dzie i wyp∏acona w 2007 r.
Oto lista laureatów:
Laureat
Dziedzina naukowa
Skàd wraca
Dokàd wraca
dr Tytus BernaÊ
cytogenetyka, analiza i przetwarzanie
obrazu
Purdue University, West Lafayette, USA
Ø
Uniwersytet Âlàski, Wydzia∏ Biologii
i Ochrony Ârodowiska
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dr Bartosz Bro˝ek
filozofia prawa
Christian Albrechts University, Kiel,
Niemcy
Ø
Uniwersytet Jagielloƒski, Wydzia∏ Prawa
i Administracji
dr Gotard Burdziƒski
fotochemia, ultraszybka spektroskopia
laserowa
The Ohio State University, Columbus, USA
Ø
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydzia∏
Fizyki

dr Piotr Cyganik
fizyka powierzchni
Ruhr-University, Bochum, Niemcy
Ø
Uniwersytet Jagielloƒski, Wydzia∏ Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej
dr Arkadiusz Dudarski
prawo prywatne
The University of Hamburg, Niemcy
Ø
Akademia im. Jana D∏ugosza,
Cz´stochowa, Wydzia∏ Pedagogiczny
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dr Piotr Garstecki
fizyka, chemia
Harvard University, Cambridge, USA
Ø
Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
dr Agnieszka Korgul
fizyka, spektroskopia jàdrowa
The University of Tennessee i Oak Ridge
National Laboratory, USA
Ø
Uniwersytet Warszawski, Wydzia∏ Fizyki
dr Natalia Letki
politologia, socjologia polityki
Oxford University, Nuffield College,
Wielka Brytania
Ø
Collegium Civitas, Warszawa, Katedra
Politologii
dr Mariusz Makowski
chemia teoretyczna
Cornell University, Ithaca, USA
Ø
Uniwersytet Gdaƒski, Wydzia∏ Chemii
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dr Miko∏aj Olejniczak
biochemia, biologia molekularna
Northwestern University, Evanston, USA
Ø
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
Poznaƒ

dr Igor Soszyƒski
astrofizyka
Universidad de Concepción, Chile
Ø
Uniwersytet Warszawski, Obserwatorium
Astronomiczne

dr Maciej Paszyƒski
informatyka, obliczenia z wykorzystaniem
du˝ych komputerów równoleg∏ych
The University of Texas, Austin, USA
Ø
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia∏
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki
i Elektroniki

dr Marcin St´pieƒ
chemia organiczna
The University of Texas, Austin, USA
Ø
Uniwersytet Wroc∏awski, Wydzia∏ Chemii

dr Monika S∏omiƒska-Wojewódzka
biochemia
The Norwegian Radium Hospital, Oslo
Ø
Uniwersytet Gdaƒski, Katedra Biologii
Molekularnej

dr Maciej Wojtkowski
fizyka, zastosowania optyki w medycynie
Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge, USA
Ø
Uniwersytet Miko∏aja Kopernika, Instytut
Fizyki
dr Adam Woêniak
metrologia, mechatronika
Polytechnique de Montréal, Kanada
Ø
Politechnika Warszawska, Instytut
Metrologii i Systemów Pomiarowych

PROGRAM FOCUS (Subsydia na tworzenie zespo∏ów naukowych)
W 2006 r. Fundacja rozpocz´∏a realizacj´ nowego programu wspierania m∏odych badaczy,
posiadajàcych liczàcy si´ ju˝ dorobek naukowy w corocznie okreÊlanej przez Fundacj´ sferze badaƒ naukowych, która w jej opinii ma szczególne znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego Polski. Wsparcie Fundacji ma umo˝liwiç m∏odym uczonym podj´cie nowych, obiecujàcych i istotnych kierunków badaƒ, a tak˝e zapewniç pomoc w pierwszym etapie budowania
w∏asnego zespo∏u naukowego. Program jest adresowany do osób, których dotychczasowy
dorobek stanowi r´kojmi´ samodzielnoÊci naukowej oraz daje gwarancj´ w∏aÊciwego wykorzystania Êrodków.

Konferencja FNP i DFG „Modelowanie matematyczne
procesów biologicznych”, Poznaƒ, czerwiec 2006.
Profesorowie (od lewej): Jerzy Tiuryn, Willy Jäger,
Maciej ˚ylicz.
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W 2006 r. w programie mogli braç udzia∏ naukowcy zajmujàcy si´ tematykà modelowania
matematycznego procesów biologicznych. Inauguracja programu odby∏a si´ w czasie warsztatów naukowych zorganizowanych przez Fundacj´ w Poznaniu wspólnie z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) w ostatnich dniach czerwca 2006 r.
Ze Êrodków programu FOCUS pi´ciu uczonych b´dzie mog∏o otrzymaç trzyletnie subsydia
w wysokoÊci 240 tys. z∏ (rocznie 80 tys. z∏). Ponadto wÊród laureatów programu og∏aszany
jest dodatkowy konkurs na stworzenie prawdziwie nowoczesnego laboratorium. Pula Êrodków na ten cel wynosi 2 mln z∏.
Do konkursu zg∏osi∏o si´ 33 kandydatów. W listopadzie i grudniu 2006 r. trwa∏a procedura
recenzowania wniosków, z udzia∏em recenzentów polskich i zagranicznych. Decyzje o przyznaniu subwencji majà zapaÊç w pierwszym kwartale 2007 r.
l

PROGRAM KWERENDA (Stypendia na kwerendy za granicà)
Ten program stypendialny, istniejàcy od 2002 r., umo˝liwia naukowcom realizujàcym oryginalne prace badawcze kilkumiesi´czne wyjazdy do zagranicznych bibliotek i archiwów na
przeprowadzenie kwerend, jakich wymagajà ich badania. WysokoÊç stypendium ustalana
jest ka˝dorazowo przez Zarzàd Fundacji w zale˝noÊci od miejsca realizacji stypendium i wynosi Êrednio równowartoÊç kwoty 2,5 tys. euro miesi´cznie.
Do edycji konkursu w 2006 r. wp∏yn´∏o 109 wniosków. Zarzàd Fundacji podjà∏ decyzj´
o przyznaniu 21 stypendiów, na 39 miesi´cy ∏àcznie.
Oto lista stypendystów:

Stypendysta
Instytucja
Miejsce kwerendy
Czas pobytu (w miesiàcach)

dr Wojciech Baran-Koz∏owski
Akademia Âwi´tokrzyska – filia
w Piotrkowie Trybunalskim
WATYKAN
2,5

dr hab. Grzegorz Bia∏uƒski
Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski
NIEMCY
1

dr Klementyna Czernicka
Muzeum Literatury
im. A. Mickiewicza
KUBA oraz USA
2

dr Ma∏gorzata Dajnowicz
Uniwersytet w Bia∏ymstoku
LITWA i ROSJA
3

dr Henryk G∏´bocki
Uniwersytet Jagielloƒski
ROSJA
3
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dr Ewa Kocój

dr Piotr Mikuli

dr Dorota Wereda

Towarzystwo Polsko-Rumuƒskie,
Kraków
RUMUNIA
1

Uniwersytet Jagielloƒski
WIELKA BRYTANIA
3

Akademia Podlaska w Siedlcach
UKRAINA
1

dr hab. Jerzy Mizio∏ek

dr Bartosz Wojciechowski

dr El˝bieta Kossewska

Uniwersytet Warszawski
WATYKAN i WIELKA BRYTANIA
2,5

Uniwersytet ¸ódzki
NIEMCY
1

dr hab. Zbigniew Niebelski

dr Pawe∏ ˚mudzki

Katolicki Uniwersytet Lubelski
ROSJA
2

Uniwersytet Warszawski
UKRAINA i CZECHY
2

dr Marcin Rafa∏ Pauk

dr Piotr ˚urek

Instytut Archeologii
i Etnologii PAN
NIEMCY
2

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia∏ej
ROSJA
2

Uniwersytet Warszawski
IZRAEL
3

dr hab. Grzegorz Kucharczyk
Instytut Historii PAN
NIEMCY
1

dr Robert KuÊnierz
Wy˝sza Szko∏a Informatyki
i Zarzàdzania, Rzeszów
UKRAINA i ROSJA
3

dr hab. Zbigniew Lewicki
Uniwersytet Warszawski
USA
1

prof. Jerzy Limon
Uniwersytet Gdaƒski
USA
1

dr hab. Andrzej Pieƒkos
Uniwersytet Warszawski
SZWAJCARIA
1

dr Krzysztof Skwierczyƒski
Uniwersytet Warszawski
W¸OCHY
1
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STYPENDIA KONFERENCYJNE
Program zainicjowany w 2000 r. stanowi kontynuacj´ programu stypendialnego finansowanego w latach 90. ub. wieku przez Fundacj´ im. Stefana Batorego. Jego celem jest umo˝liwienie polskim naukowcom udzia∏u w zagranicznych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych. Organizacjà konkursu zajmuje si´ wspó∏pracujàce z Fundacjà na rzecz
Nauki Polskiej Towarzystwo Naukowe Warszawskie, natomiast FNP finansuje stypendia i pokrywa koszty prowadzenia programu.
O stypendia przeznaczone na dofinansowanie kosztów podró˝y, op∏at konferencyjnych, zakwaterowania bàdê wy˝ywienia w czasie konferencji za granicà mogà ubiegaç si´ uczeni
w wieku do 35 lat. Od 2006 r. stypendium takie mogà tak˝e uzyskaç naukowcy, którzy pragnà
wziàç udzia∏ w konferencji organizowanej w Polsce, ale majàcej charakter mi´dzynarodowy.
Jak dotychczas, tak˝e w 2006 r. przeprowadzono cztery edycje konkursu, rozpatrujàc ∏àcznie 549 wniosków. W wyniku procedury kwalifikacyjnej 149 osób otrzyma∏o dofinansowanie kosztów udzia∏u w mi´dzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych, odbywajàcych si´ w ró˝nych krajach europejskich, a tak˝e w USA, Kanadzie, Brazylii, Indiach,
Japonii, Kamerunie i RPA.
W roku 2006 w poszczególnych edycjach konkursu stypendia konferencyjne otrzymali:

Stypendysta
Instytucja
Miejsce konferencji
Dotacja w z∏

Anna Dro˝a∏

Leszek Hejduk

Przemys∏aw Korytkowski

Uniwersytet Warszawski
FRANCJA
1900

Politechnika Szczeciƒska
FRANCJA
2800

I edycja – zima 2006

Hanna Drzyma∏a

Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa
Wiejskiego
USA
3800

Akademia Wychowania
Fizycznego, Poznaƒ
AUSTRIA
2800

Monika Jakubek-Raczkowska
Uniwersytet Miko∏aja Kopernika
WIELKA BRYTANIA
2000

Instytut Fizjologii i ˚ywienia
Zwierzàt PAN
DANIA
2300

Grzegorz Dur∏o

Wojciech Józefowicz

Piotr Kwiatkowski

Akademia Rolnicza, Kraków
USA
1000

Uniwersytet Jagielloƒski
USA
5000

Instytut Chemii Organicznej PAN
MEKSYK
4300

Ma∏gorzata Duszejko-Studenna

Marta Kaszowska

Jarogniew ¸uszczki

Uniwersytet Wroc∏awski
WIELKA BRYTANIA
2000

Instytut Immunologii i Terapii
DoÊwiadczalnej PAN
KANADA
4800

Akademia Medyczna, Lublin
CHINY
4700

Anna K´pczyƒska

Akademia Górniczo-Hutnicza
PORTUGALIA
4000

Katarzyna Arczewska
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
HOLANDIA
2300

Piotr Bednarczyk
Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa
Wiejskiego
ROSJA
2800

Justyna Brasuƒ
Akademia Medyczna, Wroc∏aw
PORTUGALIA
4000

Bartosz Budzyƒ
Uniwersytet Jagielloƒski
AUSTRIA
1500

Wojciech Czernous
Politechnika Gdaƒska
HISZPANIA
3300

Aleksander åwiszewski
Uniwersytet Miko∏aja Kopernika
HISZPANIA
3500

Jan Fa∏kowski
Uniwersytet Warszawski
FRANCJA
1400

Katarzyna Gilarek
Uniwersytet Jagielloƒski
JAPONIA
5000

Micha∏ Grabowski
Uniwersytet ¸ódzki
USA
2300

Anna Hebda
Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza
W¸OCHY
1000

Politechnika Gdaƒska
HISZPANIA
3300

Artur Kijak
Uniwersytet Âlàski
WIELKA BRYTANIA
1400

Katarzyna Kisiel-Sajewicz
Akademia Wychowania
Fizycznego, Wroc∏aw
W¸OCHY
2500

Anna Kotunia

¸ukasz Madej

Maciej Majewski
Politechnika Koszaliƒska
CHINY
5000

Maciej Mazur
Uniwersytet Warszawski
ROSJA
3000

Anna Modzelewska
Mi´dzynarodowy Instytut Biologii
Molekularnej i Komórkowej
JAPONIA
3300
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Andrzej Nagórko

Agnieszka S∏omka-Go∏´biowska

Joanna Wójcik

Adam CieÊlak

Instytut Matematyczny PAN
HISZPANIA
3500

Szko∏a G∏ówna Handlowa
BRAZYLIA
5000

Akademia Rolnicza, Poznaƒ
HISZPANIA
3500

Tomasz Niedoba

Tomasz Stefaniak

Instytut Systematyki i Ewolucji
Zwierzàt PAN
NIEMCY
2000

Akademia Górniczo-Hutnicza
TURCJA
3500

Akademia Medyczna, Gdaƒsk
USA
5000

Agnieszka Wróblewska

Politechnika Wroc∏awska
KANADA
5000

Maciej Paprota

Hubert Suszek

Instytut Budownictwa Wodnego
PAN
PORTUGALIA
3500

Uniwersytet Warszawski
PORTUGALIA
3500

Marcin Pauk

Akademia Medyczna, Gdaƒsk
TURCJA
3500

Instytut Archeologii i Etnologii
PAN
WIELKA BRYTANIA
2500

Anna Pelczar
Uniwersytet Jagielloƒski
USA
3200

Katarzyna Pernal
Uniwersytet Szczeciƒski
JAPONIA
5000

Jacek Piskorowski
Politechnika Szczeciƒska
W¸OCHY
3500

Ewelina Ratajczak
Instytut Dendrologii PAN
FRANCJA
1800

Marcin Rylski
Instytut Biologii DoÊwiadczalnej
im. M. Nenckiego PAN
AUSTRIA
2500

Magdalena Szyd∏owska

Dorota Âciegliƒska
Centrum Onkologii - Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
TURCJA
2800

Paulina Âwi´cicka
Uniwersytet Jagielloƒski
NIEMCY
1600

Piotr Toczyski
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
USA
3800

Marcin Ufnal
Akademia Medyczna, Warszawa
USA
4500

Dawid Walerych
Mi´dzynarodowy Instytut Biologii
Molekularnej i Komórkowej
USA
4200

Pawe∏ Rzucid∏o

Magdalena Wilczyƒska-Borawska

Politechnika Rzeszowska
USA
5000

Akademia Medyczna, Bia∏ystok
HISZPANIA
3500

Anna Sarnowska

Izabela Will

Instytut Medycyny
DoÊwiadczalnej i Klinicznej PAN
NIEMCY
1700

Uniwersytet Warszawski
USA
3400

Marek Si∏uszyk
Akademia Podlaska w Siedlcach
CHINY
4500

Rafa∏ Sindut
Akademia Górniczo-Hutnicza
W¸OCHY
3300

Jan Winczorek
Uniwersytet Warszawski
RPA
5000

Przemys∏aw Wiszewski
Uniwersytet Wroc∏awski
WIELKA BRYTANIA
2500

Micha∏ Wojciechowski
Uniwersytet Miko∏aja Kopernika
USA
3800
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Uniwersytet Gdaƒski
JAPONIA
4500

Agata Wytykowska
Szko∏a Wy˝sza Psychologii
Spo∏ecznej
GRECJA
2300

Piotr Ciskowski

Aleksander Czogalla
Uniwersytet Wroc∏awski
HISZPANIA
3000

Tomasz D∏ugosz

II edycja – wiosna 2006

Politechnika Wroc∏awska
GRECJA
3500

Anna Bajer

Pawe∏ Garbacz

Uniwersytet Warszawski
WIELKA BRYTANIA
3000

Katolicki Uniwersytet Lubelski
USA
4500

Marek Binder

Robert Góra

Uniwersytet Jagielloƒski
WIELKA BRYTANIA
3000

Politechnika Wroc∏awska
GRECJA
3500

Miko∏aj Bojaƒczyk

Marcin Grygiel

Uniwersytet Warszawski
USA
4500

Uniwersytet Rzeszowski
KANADA
2200

Miros∏aw Bonek

Piotr Guzowski

Politechnika Âlàska
CHINY
4500

Uniwersytet w Bia∏ymstoku
FINLANDIA
2000

Joanna Bruzda

Marcin Kaczmarski

Uniwersytet Miko∏aja Kopernika
W¸OCHY
3000

Uniwersytet Warszawski
WIELKA BRYTANIA
1600

Szymon Brzósko

Aleksander Karolczuk

Akademia Medyczna, Bia∏ystok
W¸OCHY
2700

Politechnika Opolska
W¸OCHY
3500

Adam Bzdak

Ma∏gorzata Knauff

Uniwersytet Jagielloƒski
PORTUGALIA
2400

Szko∏a G∏ówna Handlowa
USA
4000

Grzegorz Cema

Maja Lewandowska-Robak

Politechnika Âlàska
CHINY
4000

Uniwersytet Miko∏aja Kopernika
FRANCJA
3000

Magdalena Chadziƒska

Marta Mach

Uniwersytet Jagielloƒski
USA
5000

Instytut Medycyny Wsi
CHORWACJA
3000

Monika Chrustek

Wojciech Macyk

Akademia Górniczo-Hutnicza
SERBIA
1700

Uniwersytet Jagielloƒski
SZWECJA
2000
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Ireneusz Majsterek

Robert Âmigiel

Micha∏ Daszykowski

Ewa Kubiak

Uniwersytet ¸ódzki
PORTUGALIA
3500

Akademia Medyczna, Wroc∏aw
HOLANDIA
2500

Uniwersytet Âlàski
BRAZYLIA
4500

Uniwersytet ¸ódzki
BRAZYLIA
4000

Ma∏gorzata Marczak

Agnieszka Tomaszewska

Andrzej Dzierwa

Bo˝ena Ma∏ysiak

Uniwersytet im. Marii Curie-Sk∏odowskiej
DANIA
2500

Politechnika Gdaƒska
INDIE
2600

Politechnika Rzeszowska
AUSTRIA
2500

Politechnika Âlàska
CHINY
4200

Tomasz Wac∏awczyk

Micha∏ Gajda

Grzegorz Paêdzior

Barbara Mioduszewska

Instytut Maszyn Przep∏ywowych
im. Roberta Szewalskiego PAN
HOLANDIA
2500

Mi´dzynarodowy Instytut Biologii
Molekularnej i Komórkowej
IZRAEL
2600

Politechnika Wroc∏awska
CHORWACJA
3500

Joanna Wi´ckowska

Lidia Ga∏da

Instytut Psychologii PAN
GRECJA
3400

Politechnika Rzeszowska
AUSTRALIA
5000

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
RPA
5000

Stella Hensel-Bielówka

Anna Niedêwiedê

Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel

Uniwersytet Jagielloƒski
SZWECJA
1800

Uniwersytet Warszawski
FRANCJA
3000

Anna Nowicka

Krzysztof Wohlfeld

Uniwersytet Warszawski
FRANCJA
2100

Uniwersytet Jagielloƒski
NIEMCY
2000

Dorota Olszewska

Agnieszka Wolnicka-G∏ubisz

Akademia Górniczo-Hutnicza
SZWAJCARIA
3000

Uniwersytet Jagielloƒski
USA
4500

Instytut Medycyny DoÊwiadczalnej
i Klinicznej PAN
JAPONIA
3500

Agnieszka Pa∏ucha

Eligiusz Wronka

Marcin Jurga

Instytut Farmakologii PAN
CHINY
4000

Uniwersytet Jagielloƒski
W¢GRY
1200

Marcin Paw∏owski

Marek Wypych

Instytut Medycyny DoÊwiadczalnej
i Klinicznej PAN
USA
2500

Mi´dzynarodowy Instytut Biologii
Molekularnej i Komórkowej
BRAZYLIA
5000

Instytut Biologii DoÊwiadczalnej
im. M. Nenckiego PAN
AUSTRIA
2000

Instytut Biologii DoÊwiadczalnej
im. M. Nenckiego PAN
AUSTRIA
3000

Ma∏gorzata MiÊniakiewicz
Akademia Ekonomiczna, Kraków
UKRAINA
1800

Jan Rogala
Uniwersytet Warszawski
MONGOLIA
2400

Pawe∏ Rutkowski
Uniwersytet Warszawski
KOREA PO¸UDNIOWA
4000

Magdalena Sa∏dyka
Uniwersytet Wroc∏awski
ROSJA
2500

Dominik Sierociuk
Politechnika Warszawska
PORTUGALIA
3000

Anna Skoracka
Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza
HOLANDIA
2500

Uniwersytet Âlàski
W¸OCHY
3000

Agnieszka I˝ykowska
Centrum Badaƒ Kosmicznych PAN
HISZPANIA
2700

Miros∏aw Janowski

Piotr K´b∏owski
Uniwersytet ¸ódzki
AUSTRIA
3000

Bogus∏aw Kluge
III edycja – lato 2006

Aneta Balcerczyk
Uniwersytet ¸ódzki
SZWAJCARIA
2700

Daria Biechowska
Uniwersytet Gdaƒski
FRANCJA
3000

Agnieszka Blokus-Roszkowska
Akademia Morska, Gdynia
PORTUGALIA
2400

Amanda Bruczkowska
Uniwersytet Warszawski
WIELKA BRYTANIA
1400

Uniwersytet Warszawski
SZWAJCARIA
2000

Jaros∏aw Kobiela
Akademia Medyczna, Gdaƒsk
FRANCJA
3000

Liliana Kolwicz-Chodak
Akademia Górniczo-Hutnicza
USA
4500

Sebastian Ko∏odziejczyk
Uniwersytet Jagielloƒski
HISZPANIA
1800

Agata Romaniuk

Krzysztof Starzec
Uniwersytet Jagielloƒski
CHORWACJA
1900

Anna Staszewska
Uniwersytet ¸ódzki
AUSTRIA
3000

Krzysztof Stolarczyk
Uniwersytet Warszawski
WIELKA BRYTANIA
2000

Monika Tokarzewska
Uniwersytet Miko∏aja Kopernika
BRAZYLIA
4500

Maciej Tomaszewski
Âlàska Akademia Medyczna
JAPONIA
5000

Jaros∏aw Woliƒski
Instytut Fizjologii i ˚ywienia
Zwierzàt PAN
JAPONIA
5000

Micha∏ Wrzesiƒski
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
GRECJA
3500

Konrad Zieliƒski
Uniwersytet im. Marii Curie-Sk∏odowskiej
USA
4000

Joanna ˚uberek
Uniwersytet Warszawski
USA
4000

Agnieszka KoÊciaƒska
Uniwersytet Warszawski
WIELKA BRYTANIA
2000
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IV edycja – jesieƒ 2006

Agata Dziuban

Katarzyna Pajàk

Tomasz Bajraszewski

Uniwersytet Jagielloƒski
W¢GRY
800

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
BELGIA
2200

Izabela Kowalska

Micha∏ B. Paradowski

Politechnika Wroc∏awska
GRECJA
3500

Uniwersytet Warszawski
WIELKA BRYTANIA
2000

Micha∏ Malinowski

Jolanta Piàtek

Instytut Geofizyki PAN
USA
5500

Instytut Botaniki im. W. Szafera
KAMERUN
7000

Uniwersytet Miko∏aja Kopernika
USA
6000

Barbara Borkowska
Uniwersytet Warszawski
ESTONIA
1300

Borys Dàbrowski
Centrum Badaƒ Kosmicznych PAN
HOLANDIA
1800

l

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz
Uniwersytet Jagielloƒski
USA
1300

Marcin Zajenkowski
Uniwersytet Warszawski
USA
2600

Piotr Oprycha
Akademia Górniczo-Hutnicza
USA
4500

PROGRAM NESTOR (Stypendia dla emerytowanych uczonych)
Celem tego programu stypendialnego jest wykorzystanie wiedzy i doÊwiadczenia emerytowanych naukowców do rozwijania badaƒ naukowych w tych oÊrodkach akademickich, które dopiero budujà swojà naukowà mark´.
W ramach tego programu Fundacja finansuje wyjazdy emerytowanych uczonych – na okres
nie d∏u˝szy ni˝ 4 miesiàce – do placówek prowadzàcych badania naukowe i majàcych prawo nadawania stopnia doktora, które wystàpi∏y z odpowiednim zaproszeniem, po uprzednim uzgodnieniu z osobà zainteresowanà celu, terminu i okresu trwania jej pobytu w ich
placówce. Laureaci NESTORA prowadzà w goszczàcych ich instytucjach naukowych seminaria i wyk∏ady oraz udzielajà konsultacji.
W 2006 r. przeprowadzone zosta∏y dwie edycje konkursu. Do pierwszej, wiosennej edycji
programu nades∏ano 14 wniosków, do edycji jesiennej – 5. Przyznano ∏àcznie 7 czteromiesi´cznych stypendiów, w wysokoÊci 20 tys. z∏ ka˝de. Otrzymali je:
• prof. dr hab. Jan Dàbrowski, em. prof. Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, na pobyt w Uniwersytecie Rzeszowskim;
• prof. dr hab. med. Julian Liniecki, em. prof. Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi, specjalista w zakresie radiobiologii i medycyny nuklearnej, na pobyt w Akademii Âwi´tokrzyskiej;
• prof. dr hab. in˝. W∏odzimierz Parzonka, em. prof. Politechniki Warszawskiej, specjalista w dziedzinie budownictwa, na pobyt w Politechnice Szczeciƒskiej;
• prof. dr hab. Stanis∏aw G. Rohoziƒski, fizyk, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego, na pobyt
w Uniwersytecie im. Marii Curie-Sk∏odowskiej;
• prof. dr hab. Ryszard Wójcicki, em. prof. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, na pobyt w Uniwersytecie Opolskim;
• prof. dr hab. n. med. Bronis∏aw Zachara, em. prof. CM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, na
pobyt w AVITUM Polska Sp. z o.o. oraz na Uniwersytecie Medycznym w ¸odzi;
• prof. dr hab. in˝. Józef J. Zió∏kowski, chemik, em. prof. Uniwersytetu Wroc∏awskiego, na pobyt
w Politechnice Rzeszowskiej.
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Wspieranie rozwoju
warsztatów naukowych
l

PROGRAM NOVUM
Program ten zastàpi∏ realizowany w poprzednich latach program subwencji interwencyjnych – SUBIN. W ramach programu NOVUM Fundacja udziela wsparcia finansowego inicjatywom i inwestycjom o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce, które nie mogà uzyskaç finansowania z innych êróde∏ i nie sà obj´te pozosta∏ymi programami Fundacji. Zamiarem
Fundacji jest przy tym udzielanie pomocy
w tworzeniu nowej jakoÊci w nauce, jak wskazuje nazwa programu, nie zaÊ odtwarzanie czy
utrzymywanie istniejàcego stanu. Do programu
mo˝na sk∏adaç wnioski dotyczàce najrozmaitszych dzia∏aƒ, gdy˝ ka˝dy z nich rozpatrywany
jest indywidualnie, pod kàtem jego zasadnoÊci,
walorów naukowych i znaczenia dla danego Êrodowiska naukowego.
SpoÊród wniosków z∏o˝onych w 2006 r. wybrano

Prace adaptacyjne w komorze bezechowej, Katedra
Systemów Multimedialnych Politechniki Gdaƒskiej
(program NOVUM).
Beneficjant
Instytucja
Przedmiot subwencji
Kwota subwencji w z∏
prof. dr hab. Ludwik Dobrzyƒski
Uniwersytet w Bia∏ymstoku,
Instytut Fizyki DoÊwiadczalnej

Dofinansowanie zakupu stanowiska
pró˝niowego do spektrometru
Mossbauerowskiego z uk∏adem
polarymetrycznym i mo˝liwoÊcià detekcji
elektronów konwersji wewn´trznej
30 000
prof. dr hab. Jerzy Zio∏o
Uniwersytet Âlàski,
Instytut Fizyki

Dofinansowanie adaptacji pomieszczeƒ
na pracowni´ spektroskopii
dielektrycznej
79 000

do finansowania 15 z nich. Beneficjantami programu w 2006 r. zostali:

prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwiƒska

Zbigniew Gluza

Instytut Immunologii i Terapii
DoÊwiadczalnej PAN, Wroc∏aw

Dofinansowanie zakupu mikroskopu
fluorescencyjnego, kamery rejestrujàcej
i oprogramowania do analizy grafiki
i dekonwolucji
70 000

Dofinansowanie kosztów pozyskania
materia∏ów êród∏owych
dokumentujàcych losy obywateli
polskich represjonowanych w ZSRR
po 17 wrzeÊnia 1939 r.
(program „Indeks Represjonowanych”)
106 000

doc. dr hab. Jan Skar˝yƒski

prof. dr hab. Leszek Kaczmarek

Instytut Rozrodu Zwierzàt i Badaƒ
˚ywnoÊci PAN, Olsztyn

Instytut Biologii DoÊwiadczalnej PAN,
Warszawa

Dofinansowanie zakupu stanowiska
roboczego do pomiarów ELISA
i kolorymetrycznych
27 000

Dofinansowanie zakupu autoklawu
z wyposa˝eniem
200 000

prof. dr hab. Marek Zembala

Akademia Rolnicza we Wroc∏awiu,
Wydzia∏ Nauk o ˚ywnoÊci

Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagielloƒskiego

Dofinansowanie modernizacji sortera
komórkowego FACS Vantage SE
114 600

Fundacja OÊrodka KARTA, Warszawa

prof. dr hab. Jan Oszmiaƒski

Dofinansowanie zakupu liofilizatora
pó∏kowego wolnostojàcego
50 000
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prof. dr hab. in˝. Jacek Machnikowski
Politechnika Wroc∏awska,
Wydzia∏ Chemiczny

Dofinansowanie modernizacji
pomieszczeƒ przeznaczonych
na laboratorium technologiczne w´gla
i materia∏ów w´glowych
200 000
prof. dr hab. Jerzy Pa∏ka
Akademia Medyczna w Bia∏ymstoku,
Wydzia∏ Farmaceutyczny

Dofinansowanie remontu i modernizacji
pracowni naukowych Zak∏adu Chemii
i Analizy Leków
140 000
prof. dr hab. Aleksander Jab∏oƒski
Instytut Chemii Fizycznej PAN,
Warszawa

Dofinansowanie modernizacji
pomieszczeƒ na specjalistyczne
Laboratorium Spektroskopii
Magnetycznego Rezonansu Jàdrowego
do Badaƒ Cia∏a Sta∏ego
180 000

Przy mikroskopie fluorescencyjnym,
Instytut Immunologii i Terapii
DoÊwiadczalnej PAN, Wroc∏aw
(program NOVUM).

prof. dr hab. Gra˝yna Stochel
Uniwersytet Jagielloƒski, Wydzia∏ Chemii

Dofinansowanie kosztów adaptacji
akustycznej komory bezechowej
180 000

Dofinansowanie zakupu
spektrofotometru UV-VIS-NIR
z przystawkà refleksyjnà do budowy
spektrofotometrycznej aparatury
wysokociÊnieniowej
67 000

prof. dr Norman Davies

dr Pawe∏ Korecki

Uniwersytet Jagielloƒski

Uniwersytet Jagielloƒski, Wydzia∏ Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej

Dofinansowanie rocznego pobytu
w Cambridge w celu dokoƒczenia prac
nad ksià˝kà pt. Vanished Kingdoms
i przygotowania jej do wydania
50 000

Dofinansowanie zakupu elementów
tomograficznego spektrometru
rentgenowskiego
69 000

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

l

Spektrometr NMR w specjalistycznym
laboratorium Instytutu Chemii
Fizycznej PAN (program NOVUM).

PROGRAM BIOS (Ochrona zbiorów przyrodniczych)
Program ten realizowany by∏ w latach 2004–2006. Mia∏ on za zadanie przeciwdzia∏aç post´pujàcej degradacji zbiorów paleontologicznych, zoologicznych i botanicznych znajdujàcych si´ w placówkach naukowych oraz zapewniç najcenniejszym z nich warunki funkcjonowania zgodne z uznanymi, mi´dzynarodowymi standardami.
W 2006 r. do trzeciej, ostatniej edycji konkursu, zg∏oszone zosta∏y 22 projekty. Konkurs
przebiega∏ dwuetapowo. W wyniku procedury konkursowej przyznano dofinansowanie
12 placówkom.
Oto beneficjanci programu:
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Jednostka
Wnioskodawca
Przedmiot finansowania
Subwencja w z∏
Katedra Botaniki Uniwersytetu Âlàskiego
dr Adam Rostaƒski
Zabezpieczenie prawid∏owego
przechowywania i warunków ekspozycji
zbiorów kolekcji Zielnika Naukowego UÂ
40 000
Muzeum i Instytut Zoologii PAN,
Warszawa
prof. dr hab. Wies∏aw Bogdanowicz
Podniesienie standardu przechowywania
najwi´kszych zbiorów zoologicznych
w Polsce
120 000
Bia∏owieska Stacja Geobotaniczna
Uniwersytetu Warszawskiego
dr in˝. Bogdan Jaroszewicz
Zabezpieczenie i udost´pnienie zbiorów
naukowych stacji (kolekcja herbarium
Puszczy Bia∏owieskiej)
52 000
Katedra i Zak∏ad Biologii i Botaniki
Farmaceutycznej Akademii Medycznej
w Gdaƒsku
prof. dr hab. Renata Ochocka
Remont i rozbudowa pomieszczeƒ oraz
zakup wyposa˝enia kolekcji zielnikowej
120 000

Instytut Biologii Uniwersytetu
im. Marii Curie-Sk∏odowskiej
prof. dr hab. Wies∏aw Mu∏enko
Wyposa˝enie zielnika oraz
zabezpieczenie zbiorów roÊlinnych
w trzech zak∏adach naukowych instytutu
122 000
Instytut Geologii Podstawowej
Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Stanis∏aw Skompski
Zakup systemu przesuwnych szaf
modu∏owych do przechowywania
zbiorów paleontologicznych
110 000
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzàt
PAN, Kraków
prof. dr hab. Adam Nadachowski
Ulepszenie warunków gromadzenia,
przechowywania i udost´pniania
zoologicznych zbiorów naukowych
instytutu
60 000
Instytut Ekologii i Ochrony Ârodowiska
Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika
prof. dr hab. Wanda Gugnacka-Fiedor
Modernizacja zielnika instytutu
50 000

Instytut Zoologii Uniwersytetu
Jagielloƒskiego
prof. dr hab. Janusz Wojtusiak
Zabezpieczenie przed zniszczeniem
i poprawa warunków przechowywania
naukowych zbiorów entomologicznych
w Muzeum Zoologicznym UJ
100 000
Instytut Nauk o Morzu Uniwersytetu
Szczeciƒskiego
prof. dr hab. Andrzej Witkowski
Zakup zintegrowanego systemu
archiwizacji, ewidencji i prezentacji
zbiorów przyrodniczych Zak∏adu
Paleooceanologii USz
89 000
Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa
prof. dr hab. Hubert Junosza-Szaniawski
Magazynowanie, udost´pnianie
i zabezpieczenie przed kradzie˝à kolekcji
paleontologicznych instytutu
85 000

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji RoÊlin
w Radzikowie, Ogród Botaniczny w B∏oniu
prof. dr hab. Edward Arseniuk
Modernizacja i wyposa˝enie pomieszczeƒ
ogrodu w celu w∏aÊciwego
przechowywania i skatalogowania
zbiorów botanicznych – herbarium
i wzorca nasiennego
80 000

Skamienia∏oÊci zwierzàt sprzed
ok. 250 mln lat (ryba ganoidowa,
pierwotna b∏onkówka i muchówka)
zebrane podczas ekspedycji
paleontologicznej do Kazachstanu,
zorganizowanej przez IPPAN.
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l

PROGRAM SUBIN
Ostatnie wnioski do tego programu, obecnie zamkni´tego, zg∏oszone zosta∏y w koƒcu 2005 r.,
tak wi´c nie mog∏y byç one w tym˝e roku rozpatrzone i ocenione. Poddano je ocenie na poczàtku roku nast´pnego, przyznajàc subwencje 4 wnioskodawcom.
Otrzymali je:

Jednostka
Wnioskodawca
Przedmiot subwencji
Subwencja w z∏

Uniwersytet Gdaƒski, Wydzia∏ Chemii

Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa

prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski
Dofinansowanie zakupu nowego magnesu
do spektrometru NMR Merkury 400 MHz
180 000

prof. dr hab. Jerzy Dzik
Dofinansowanie rekonesansowej
ekspedycji paleontologicznej
do Kazachstanu
35 000

Uniwersytet Wroc∏awski, Wydzia∏ Nauk
Przyrodniczych

prof. dr hab. Jacek Otlewski
Dofinansowanie zakupu
spektrofluorymetru SPEX Fluorolog 3
100 000

Politechnika Szczeciƒska, Wydzia∏
Technologii i In˝ynierii Chemicznej

dr hab. in˝. Miros∏awa El Fray
Dofinansowanie zakupu pompy
pró˝niowej do reaktora polikondensacji
8800

Wspieranie
transferu technologii
l

PROGRAM INNOWATOR
Celem programu INNOWATOR, rozpocz´tego w 2006 r., jest z jednej strony zaznajomienie
naukowców z funkcjonowaniem mechanizmów rynkowych i zasadami dzia∏alnoÊci biznesowej, a z drugiej – pomoc doradcza i finansowa w przygotowaniu innowacyjnych projektów
na wczesnym etapie komercjalizacji.
Program jest skierowany do m∏odych naukowców – doktorantów i doktorów zajmujàcych
si´ dowolnà dyscyplinà naukowà, którzy planujà obroniç doktorat w ciàgu 2 lat od daty
up∏ywu terminu zg∏oszenia si´ do programu lub uzyskali doktorat nie wczeÊniej ni˝ 4 lata
przed tà datà. O zakwalifikowaniu do programu decyduje jakoÊç przedstawionego przez
kandydata pomys∏u przedsi´wzi´cia innowacyjnego bàdê wynalazku.
Realizacja programu przebiega w trzech etapach. W pierwszym etapie 20–25 osób z najciekawszymi projektami zapraszanych jest do udzia∏u w cyklu szkoleniowym poÊwi´conym
prowadzeniu przedsi´wzi´cia biznesowego o charakterze innowacyjnym. W drugim etapie
Fundacja przewiduje dofinansowanie wybranych projektów oraz pokrycie kosztów pomocy
doradców, którzy b´dà wspieraç naukowców podczas uruchamiania przedsi´wzi´cia biznesowego. Trzeci etap programu przewiduje pomoc Fundacji w rozmowach i negocjacjach beneficjantów zwiàzanych z pozyskiwaniem dalszego finansowania przedsi´wzi´cia.
W 2006 r., po przeprowadzeniu kampanii promocyjnej, do udzia∏u w programie zg∏osi∏o si´
26 osób. SpoÊród nich Zarzàd Fundacji na podstawie ocen recenzentów zakwalifikowa∏
21 osób do uczestnictwa w I etapie. Jego przeprowadzenie zaplanowano na I po∏ow´ 2007 r.
Uczestnikami tego etapu b´dà:
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Uczestnik
Instytucja naukowa
Projekt

Marek Kaba∏a
Politechnika Wroc∏awska
Falownikowe uk∏ady nap´dowe

Przemys∏aw Nowacki
Uniwersytet Miko∏aja Kopernika
Sztuczne pod∏o˝a dla hydrobiontów

Marcin Bro˝ek
Politechnika Krakowska
Uniwersalny materia∏ budowlany

Grzegorz Kalbarczyk
Politechnika Lubelska
Linia produkcyjna kompozytów
Êwiat∏outwardzalnych

Szymon Nowakowski
Uniwersytet Warszawski
Gather 4 Software

Adam Czajka
Naukowa i Akademicka Sieç
Komputerowa – NASK
Modularny system oprogramowania
dla biometrii
Jacek Czarnigowski
Politechnika Lubelska
Nowoczesna technologia zasilania
silników o zap∏onie samoczynnym

Mariusz Kozak
Politechnika Lubelska
Linia produkcyjna kompozytów
Êwiat∏outwardzalnych
Pawe∏ Knia˝ewski
Politechnika Warszawska
Tomografia optyczna

Micha∏ Drabikowski
Uniwersytet Warszawski
Przewidywanie struktury
przestrzennej bia∏ek

Krzysztof Kowalczyk
Politechnika Szczeciƒska
Wdra˝anie technologii nowych
utwardzaczy ˝ywic epoksydowych
oraz nape∏niaczy

Marek Dziubiƒski
Politechnika Gdaƒska
Medicalgorithmics

Wojciech Legierski
Politechnika Âlàska
System WebView

Pawe∏ G´baczyk
Uniwersytet Wroc∏awski
Badania kwestionariuszowe on-line

Piotr Maliƒski
Uniwersytet Jagielloƒski
Komercjalizacja metody analizy MSM

Mariusz Janiak
Politechnika Wroc∏awska
Uruchomienie produkcji robota opiekuna
i minirobota dydaktycznego

Konrad Màkosa
Polsko-Japoƒska Wy˝sza Szko∏a Technik
Komputerowych
Instytut Telemedycyny

Tomasz Ochrymiuk
Polska Akademia Nauk
Computational Fluid Dynamics
dla przemys∏u
Andrzej Szwabe
Politechnika Poznaƒska
BASA – Brama Adaptacji Strumieni
Audiowizualnych
Adam Wà˝
Politechnika Wroc∏awska
Wielopunktowy wibrometr laserowo-Êwiat∏owodowy
Piotr ˚ach
Politechnika Warszawska
Recykling struktur porowatych
z wyposa˝enia pojazdów

Wydawnictwa
i konferencje
l

PROGRAM MONOGRAFIE
Trwajàcy od 1994 r. sta∏y konkurs na monografie z zakresu nauk humanistycznych i spo∏ecznych zaowocowa∏ liczàcà ju˝ blisko 100 tytu∏ów serià wydawniczà „Monografie FNP”.
W 2006 r. stanowiàca jury konkursu Rada Wydawnicza, w sk∏ad której wchodzà profesorowie: Henryk Samsonowicz (przewodniczàcy), Janusz S∏awiƒski, Lech Szczucki oraz Marek
Zió∏kowski, rozpatrzy∏a 65 zg∏oszonych prac, z czego 10 przyj´to do wydania w serii. W toku prac wydawniczych do koƒca 2006 r. znajdowa∏o si´ 8 pozycji.
W 2006 r. opublikowane zosta∏y nast´pujàce monografie:
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Nikodem Boƒcza-Tomaszewski: èród∏a narodowoÊci. Powstanie i rozwój polskiej ÊwiadomoÊci w II po∏owie XIX wieku i na poczàtku XX wieku
S∏awomir Bury∏a: Opisaç Zag∏ad´. Holocaust w twórczoÊci Henryka Grynberga
Andrzej Dziubiƒski: Stosunki dyplomatyczne polsko-tureckie w latach 1500–1572 w kontekÊcie mi´dzynarodowym
Sebastian Tomasz Ko∏odziejczyk: Granice poj´ciowe metafizyki
Maciej P∏aza: O poznaniu w twórczoÊci Stanis∏awa Lema
Józef Piórczyƒski: Pierwszy egzystencjalista. Filozofia absolutnej skoƒczonoÊci Fryderyka
Jacobiego
Justyna Straczuk: Cmentarz i stó∏. Pogranicze prawos∏awno-katolickie w Polsce i na Bia∏orusi
Stanis∏aw ZapaÊnik: „Walczàcy islam” w Azji Centralnej.
Seria zyska∏a uznanie Êrodowiska naukowego, edytorskiego i czytelniczego, czego dowodem
sà kolejne wyró˝nienia dla autorów ksià˝ek. W 2006 r. w dorocznym konkursie na najlepsze
publikacje z dziedziny historii, organizowanym od 12 lat przez Porozumienie Wydawców
Ksià˝ki Historycznej, Nagrodà KLIO I stopnia w kategorii monografii naukowej uhonorowano prof. Romana Micha∏owskiego za ksià˝k´ Zjazd gnieênieƒski. Religijne przes∏anki powstania arcybiskupstwa gnieênieƒskiego.

Program TRANSLACJE
Program ten ma stanowiç pomoc w upowszechnianiu dorobku naukowego polskiej humanistyki w Êwiecie poprzez finansowanie przek∏adu dzie∏ z dziedziny nauk humanistycznych
i spo∏ecznych na wybrany j´zyk kongresowy. Od 2006 r. zosta∏ on w∏àczony do programu
MONOGRAFIE. Obecnie o dofinansowanie t∏umaczeƒ mogà ubiegaç si´ przede wszystkim autorzy prac wydanych wczeÊniej w serii „Monografie FNP”, a w szczególnych przypadkach autorzy innych dzie∏, jeÊli ich tematyka dotyczy bezpoÊrednio Polski. Zg∏aszaç mo˝na jedynie
takie ksià˝ki, których publikacjà zainteresowane jest okreÊlone wydawnictwo zagraniczne.
W 2006 r. do programu TRANSLACJE zg∏oszono 12 wniosków. Przyznano subwencje na dokonanie przek∏adu pi´ciu dzie∏ polskich uczonych (wydanych w latach 2003–2005), które
uka˝à si´ nast´pnie nak∏adem ró˝nych oficyn za granicà. Trzy ksià˝ki t∏umaczone sà na j´zyk angielski, jedna na w∏oski i jedna na rosyjski. Sà to:
Andrzej Buko: Archeologia Polski wczesnoÊredniowiecznej. Odkrycia – hipotezy, interpretacje
Maciej Go∏àb: Spór o granice poznania dzie∏a muzycznego
Jan Krasicki: Bóg, Cz∏owiek i Z∏o. Studium filozofii W∏odzimierza So∏owjowa
Karol Modzelewski: Barbarzyƒska Europa
Krzysztof Nawotka: Aleksander Wielki.
l

PROGRAM WYDAWNICTWA
W ramach tego programu, realizowanego od 1994 r., Fundacja finansowa∏a koszty wydania
kilku monumentalnych, wielotomowych dzie∏, opracowywanych przez instytuty naukowe,
a dokumentujàcych dziedzictwo historyczne i cywilizacyjne Polski.
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W 2006 r. programem obj´ty by∏ ju˝ tylko Polski S∏ownik Biograficzny, ponadto zrealizowano p∏atnoÊci dotyczàce Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, co zakoƒczy∏o realizacj´ umowy zawartej swego czasu z Instytutem Sztuki PAN.
W 2005 r. do programu tego w∏àczono cykl monograficznych opracowaƒ, powsta∏ych w ramach projektu badawczego pn. „Ziemie polskie na prze∏omie tysiàcleci”, które b´dà si´ ukazywa∏y w nast´pnych latach jako seria wydawnicza pod nazwà Origines Polonorum. Cykl ten,
sk∏adajàcy si´ na nowoczesnà interpretacj´ genezy paƒstwa polskiego, stanowiç b´dzie wa˝nà inspiracj´ dla rozwa˝aƒ i dalszych przedsi´wzi´ç badawczych dotyczàcych najstarszych
dziejów Polski i jej miejsca w geopolitycznej strukturze wczesnoÊredniowiecznej Europy.
W koƒcu 2006 r. ukaza∏ si´ pierwszy tom autorstwa Andrzeja Rozwa∏ki, Rafa∏a Niedêwiadka
i Marka Stasiaka pt. Lublin wczesnoÊredniowieczny. Wkrótce po nim uka˝e si´ drugi tom,
autorstwa Lecha Leciejewicza i Mariana R´bkowskiego, pt. Ko∏obrzeg. Wczesne miasto nad
Ba∏tykiem.
Rok 2006 by∏ ostatnim rokiem realizacji programu WYDAWNICTWA w formule lat poprzednich. W przysz∏oÊci b´dzie on mia∏ form´ otwartego konkursu, adresowanego do zespo∏ów
badawczych.
l

KONFERENCJE FUNDACJI

Cykl „Fundacji dyskusje o nauce”
Od dziewi´ciu lat Fundacja organizuje co roku spotkania kilkudziesi´ciu wybitnych uczonych poÊwi´cone problemom wa˝nym dla Êrodowiska naukowego. Obecnie wspó∏organizatorami tych spotkaƒ sà ró˝ne oÊrodki bàdê stowarzyszenia naukowe. W 2006 r. merytorycznà organizacj´ konferencji pt. „Paƒstwo i nauka” powierzono Towarzystwu Naukowemu
Warszawskiemu. Uczestniczy∏o w niej 51 uczonych z ca∏ej Polski.
Materia∏y z sesji opublikowane zostanà w kolejnym tomiku serii „Fundacji dyskusje o nauce”.
W 2007 r. tematem konferencji b´dzie „Wieloj´zycznoÊç nauki”.
Konferencja we Wroc∏awiu na temat nauk technicznych
Po zakoƒczeniu czwartej edycji programu „Subsydia
profesorskie”, która obj´∏a dziedzin´ nauk technicznych, jej rezultaty podsumowa∏a konferencja pt.
„Nauki techniczne jako êród∏o innowacji?”, która
odby∏a si´ w maju 2006 r. na Politechnice Wroc∏awskiej. W trakcie konferencji dyskutowano m.in. o polityce innowacyjnej paƒstwa, wspieraniu transferu
technologii i przedsi´wzi´ç innowacyjnych, a tak˝e
o znaczeniu nauk technicznych i tym, co odró˝nia je
od sztuki in˝ynierskiej. Dyskusjom towarzyszy∏a prezentacja wyników badaƒ osiàgni´tych przez beneficjantów czwartej edycji „Subsydiów profesorskich”

Sesja posterowa podczas konferencji
„Nauki techniczne jako êród∏o innowacji?”
na Politechnice Wroc∏awskiej, maj 2006.

Fundacji. W konferencji wzi´li udzia∏ równie˝ laureaci poprzednich edycji konkursu.
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Programy
wspó∏pracy mi´dzynarodowej
l

POLSKO-NIEMIECKA NAGRODA NAUKOWA „COPERNICUS”
Celem nagrody, ustanowionej wspólnie przez Fundacj´ na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG), jest wyró˝nienie najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej wspó∏pracy naukowej. Nagroda przyznawana jest co dwa lata dwóm wybitnym, wspó∏pracujàcym ze sobà uczonym – polskiemu i niemieckiemu, niezale˝nie od uprawianej przez nich dyscypliny nauki. W wyjàtkowych przypadkach nagrodà b´dzie móg∏ zostaç uhonorowany tak˝e zespó∏ naukowców.
WysokoÊç nagrody wynosi 50 tys. euro, po 25 tys. euro dla ka˝dego z dwóch laureatów. Laureat z Polski mo˝e przeznaczyç cz´Êç nagrody na kontynuacj´ polsko-niemieckiej wspó∏pracy naukowej, w tym zw∏aszcza na wspieranie m∏odych naukowców (15 tys. euro), zaÊ pozosta∏e 10 tys. euro stanowi imiennà nagrod´ dla niego.
Kandydatów do nagrody, która przyznawana jest raz na dwa lata, nominowaç mogà przedstawiciele polskiej bàdê niemieckiej spo∏ecznoÊci naukowej. Wyboru laureatów dokonuje
szeÊcioosobowe jury, powo∏ywane przez DFG i FNP na czteroletnie kadencje.
Do pierwszej edycji konkursu zg∏oszono ∏àcznie 49 wniosków. Konkurs zosta∏ rozstrzygni´ty
w marcu 2006 r., a uroczystoÊç wr´czenia Nagrody COPERNICUS odby∏a si´ 2 maja 2006 r.
w Max Liebermann Haus w Berlinie.
Laureatami zostali: prof. Barbara Malinowska z Wydzia∏u Farmaceutycznego Akademii
Medycznej w Bia∏ymstoku i prof. Eberhard Schlicker z Wydzia∏u Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu w Bonn.
Oboje uczeni sà specjalistami w dziedzinie farmakologii i fizjologii. Celem ich wspólnie prowadzonych badaƒ jest molekularno-biologiczna i farmakologiczna charakterystyka receptorów kanabinoidowych, w szczególnoÊci neurochemicznych, oraz molekularnych podstaw
oddzia∏ywania kanabinoidów na mózg. Badania te majà du˝e znaczenie dla wyjaÊnienia zaburzeƒ funkcjonowania uk∏adu nerwowego.

l

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 dotychczasowych dokonaƒ naukowych kandydata oraz jego wk∏adu w rozwój wspó∏pracy naukowej obu krajów.
Ustanowienie stypendium w 1996 r. poprzedzone by∏o porozumieniem pomi´dzy FNP a Fundacjà Aleksandra von Humboldta, zawartym w 1995 r. Dzi´ki tej umowie Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej do∏àczy∏a do podobnych organizacji z kilkunastu krajów, które majà z Fundacjà Humboldta analogiczne partnerskie porozumienia o wzajemnym przyznawaniu wyró˝nieƒ najwybitniejszym uczonym. Polskie Honorowe Stypendium stanowi odpowiednik
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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, laureaci mogà wykorzystywaç w kilkumiesi´cznych turach w ciàgu kolejnych trzech lat. Jest to uzasadnione okolicznoÊcià, i˝ du˝e zaanga˝owanie laureatów na
uczelniach macierzystych uniemo˝liwia im przyjazdy na d∏u˝szy czas, tak aby wykorzystaç
jednorazowo ca∏e stypendium.
Analiza dotychczasowego przebiegu programu przeprowadzona w 2006 r. wykaza∏a, ˝e
w niektórych przypadkach okres 3 lat na realizacj´ stypendium okaza∏ si´ jednak zbyt krótki. Z tego wzgl´du laureaci uzyskali dalsze wyd∏u˝enie dopuszczalnego terminu realizacji
stypendium.
W 2006 r. do programu zg∏oszono trzy kandydatury – dwóch fizyków oraz jednego uczonego zajmujàcego si´ analizà i syntezà mowy. Wszyscy oni uzyskali Honorowe Stypendium:
– prof. dr Hartmut Fuess (Politechnika w Darmstadt) na 4-miesi´czny pobyt w Instytucie
Fizyki Uniwersytetu w Bia∏ymstoku;
– prof. dr Wolfgang Kleemann (Uniwersytet w Duisburgu) na 12-miesi´czny pobyt w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Âlàskiego;
– dr Bernd Möbius (Uniwersytet w Stuttgarcie) na 6-miesi´czny pobyt w Instytucie J´zykoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
l

STYPENDIA DLA NAUKOWCÓW Z KRAJÓW EUROPY ÂRODKOWOWSCHODNIEJ
Na podstawie porozumienia zawartego przez Fundacj´ na rzecz Nauki Polskiej z Fundacjà
Popierania Nauki – Kasà im. Józefa Mianowskiego, realizowany jest wspólny program stypendialny, umo˝liwiajàcy naukowcom z zagranicy, g∏ównie z krajów Europy Ârodkowej
i Wschodniej, a tak˝e z Azji, prowadzenie badaƒ w polskich placówkach naukowych. WysokoÊç stypendiów, przyznawanych na okres od 1 do 12 miesi´cy, odpowiada Êredniej pensji
na analogicznym stanowisku w Polsce, obejmuje ponadto koszty zakwaterowania, ubezpieczenia i podró˝y.
Organizacjà konkursu oraz realizacjà stypendiów zajmuje si´ Kasa im. J. Mianowskiego, natomiast FNP finansuje program i uczestniczy w pracach komisji kwalifikacyjnej wy∏aniajàcej
laureatów.
Podobnie jak w roku poprzednim, w dotacji przeznaczonej na program cz´Êç Êrodków
(64,5 tys. z∏) zosta∏a wydzielona na stypendia dla tych naukowców zza naszej granicy
wschodniej, którzy pragnà odbyç sta˝ w OÊrodku Badaƒ nad Tradycjà Antycznà w Polsce
i Europie Ârodkowowschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (OBTA). Wnioski na te sta˝e
rozpatrywane by∏y zgodnie z zasadami obowiàzujàcymi dla ca∏ego programu.
W 2006 r. do konkursu stypendialnego wp∏yn´∏y 162 wnioski. Stypendia na rok 2007 przyznano 64 uczonym, rekomendowanym przez Kas´ im. J. Mianowskiego.
W 2006 r. zrealizowano natomiast 83 stypendia, które zosta∏y przyznane w koƒcu roku poprzedniego. Wykaz tych stypendiów za∏àczamy poni˝ej.
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Stypendysta
Kraj pochodzenia
Miejsce odbywania sta˝u

prof. Hryhorij Arkuszyn
(Ukraina)
Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej,
Instytut Filologii S∏owiaƒskiej

dr Roman Babko
(Ukraina)
Uniwersytet Jagielloƒski,
Instytut Nauk o Ârodowisku

dr Eugene Balashov
(Rosja)
Instytut Agrofizyki PAN
im. Bohdana Dobrzaƒskiego

dr Olexiy Balitskii
(Ukraina)
Politechnika Szczeciƒska,
Instytut Fizyki

mgr Natalia Bejczuk
(Ukraina)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

mgr Arkadiy Bondar
(Rosja)
Uniwersytet Miko∏aja Kopernika,
Centrum Astronomii

dr hab.Wiktor Brechunenko
(Ukraina)
Uniwersytet Warszawski,
Instytut Historyczny

mgr Herman Breger
(Bia∏oruÊ)
Instytut Historii PAN

mgr Andrzej Czerniakiewicz
(Bia∏oruÊ)
Instytut Historii PAN

dr Ludmi∏a Dyka
(Ukraina)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

prof. German Efremov
(Rosja)
Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski,
Wydzia∏ Nauk Technicznych

dr Natalia Ejlbart
(Rosja)
Uniwersytet Wroc∏awski,
OÊrodek Badaƒ Wschodnich

mgr Andrij Feloniuk
(Ukraina)
Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej,
Instytut Historii

dr Mikolaj Genyk
(Ukraina)
Archiwum Akt Nowych
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dr Roman Golovchak

mgr Oleksandr Koptiew

(Ukraina)
Politechnika Opolska,
Instytut Matematyki, Fizyki
i Chemii

(Ukraina)
Instytut S∏owianoznawstwa PAN

dr Volodymyr Goncharov
(Ukraina)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

dr Jakub Grygar
(Republika Czeska)
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

mgr Tetyana Grygorieva
(Ukraina)
Uniwersytet Warszawski,
Instytut Historyczny

mgr Orest Hohosha
(Ukraina)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

dr Andrej Janushkievich
(Bia∏oruÊ)
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza,
Instytut Wschodni

dr Konstantin Jerusalimski
(Rosja)
Instytut Historii PAN

dr Gayane Karagyan
(Armenia)
Instytut Systematyki i Ewolucji
Zwierzàt PAN

prof. Krystyna Kardyni-Pelikanova
(Republika Czeska)
Uniwersytet ¸ódzki

dr Marina Kirichenko
(Ukraina)
Uniwersytet Jagielloƒski,
Instytut Zoologii

dr Kiry∏ Koczegarow
(Rosja)
Instytut Historii PAN

doc. dr Wo∏odymyr Komar
(Ukraina)
Uniwersytet Warszawski,
Instytut Historyczny

dr ˚anna Komar
(Ukraina)
Politechnika Warszawska,
Wydzia∏ Architektury

mgr Mykhaylo Komarnytskyy
(Ukraina)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

dr Andrei Matsuk
(Bia∏oruÊ)
Instytut Historii PAN

(Rosja)
Uniwersytet Warszawski,
Instytut Historyczny

dr Jurij Medvedyk
(Ukraina)
Uniwersytet Warszawski,
Instytut Muzykologii

mgr Natalia Kotsyba

dr Walery Mian˝ynski

(Ukraina)
Instytut Slawistyki PAN

(Bia∏oruÊ)
Instytut Historii PAN

dr hab. Alexander Kravchuk

mgr Anna Mikonis

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

(Litwa)
Uniwersytet Warszawski,
Instytut Kultury Polskiej

dr Zuzana Kronekova

dr Waleria Mobek

(S∏owacja)
Centrum Onkologii – Instytut im.
Marii Sk∏odowskiej-Curie

(Rosja)
Instytut Historii PAN

mgr Daria Kruk

(Ukraina)
Uniwersytet Jagielloƒski,
Katedra Ukrainistyki

dr Margarita Korzo

(Ukraina)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

dr Halina Kruk
(Ukraina)
Instytut Badaƒ Literackich PAN

prof. Roman Lesyk
(Ukraina)
Akademia Medyczna w Poznaniu,
Katedra i Zak∏ad Chemii
Organicznej

dr Inta Liepina
(¸otwa)
Uniwersytet Gdaƒski,
Wydzia∏ Chemii

mgr Natalia Liszczyƒska
(Ukraina)
Uniwersytet Rzeszowski,
Instytut Filologii Polskiej

mgr Ihor Lubczyk
(Ukraina)
Archiwum Akt Nowych

mgr Nadia Morykwas

mgr Maria Mycan
(Ukraina)
Instytut Badaƒ Literackich PAN

dr arch. Olga Mychaj∏yszyn
(Ukraina)
Politechnika Warszawska,
Wydzia∏ Architektury

prof. Pavlo Mykheda
(Ukraina)
Uniwersytet Warszawski,
Katedra Ukrainistyki

dr Tatiana Nestorenko
(Ukraina)
Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza,
Wydzia∏ Prawa i Administracji

mgr Helena Nielepko
(Bia∏oruÊ)
Akademia Pedagogiczna im. KEN,
Kraków, Instytut Filologii Polskiej

dr Larysa Niko∏ajenko

(Bia∏oruÊ)
Instytut Historii PAN

(Ukraina)
Uniwersytet Warszawski,
Instytut J´zyka Polskiego

dr Aliaksei Machnacz

mgr Olga Nikolajenko

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

(Ukraina)
Archiwum G∏ówne Akt Dawnych

mgr Serhei Lukashanets

mgr Vitaly Makarevich
(Bia∏oruÊ)
Uniwersytet Warszawski,
Instytut Historyczny
doc. Aleksander Makiejew
(Ukraina)
Szko∏a G∏ówna Handlowa,
Instytut Ekonometrii

dr Oksana Ostapczuk
(Rosja)
Instytut J´zyka Polskiego PAN

dr Elena Pczelincewa
(Ukraina)
Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej,
Instytut Filologii Polskiej

dr Oksana Pietrouskaya
(Bia∏oruÊ)
Uniwersytet ¸ódzki,
Instytut Historii
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mgr Wolodymyr Poliszczuk

dr hab. Piotr Sired˝uk

mgr Oksana Szewcowa

mgr Nelya Varfolomeyeva

(Ukraina)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

(Ukraina)
Instytut Archeologii i Etnologii
PAN

(Bia∏oruÊ)
Uniwersytet Gdaƒski,
Instytut Filologii Polskiej

(Ukraina)
Uniwersytet Warszawski,
Wydzia∏ Polonistyki

mgr Andreij Smyrnow

dr Victoria Takacs

mgr in˝. Jarema Warecki

mgr Olga Rimjak

(Ukraina)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

(W´gry)
Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza,
Instytut Biologii Ârodowiska

(Ukraina)
Akademia Górniczo-Hutnicza

dr Volha Sobolevskaya

dr Sergij Tkaczow

(Bia∏oruÊ)
˚ydowski Instytut Historyczny

(Ukraina)
Uniwersytet Miko∏aja Kopernika,
Wydzia∏ Nauk Historycznych

(Ukraina)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

dr Tatiana Rumszyna
(Ukraina)
Instytut Chemii Fizycznej PAN

mgr Natalia Senkivska
(Kanada)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

mgr Ukadzimir Serpukhau
(Bia∏oruÊ)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

dr Andrej Shuman
(Bia∏oruÊ)
Uniwersytet w Bia∏ymstoku,
Wydzia∏ Matematyczno-Fizyczny

mgr Natalia Starczenko
(Ukraina)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

dr Elena Sudnikovich
(Bia∏oruÊ)
Uniwersytet ¸ódzki,
Katedra Biofizyki Molekularnej

dr Maryna Sza∏kiewicz
(Bia∏oruÊ)
Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski,
Katedra Ogrodnictwa

mgr Nadia Tymeychuk
(Ukraina)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

mgr Walentyna Tytarenko
(Ukraina)
Uniwersytet Warszawski,
OÊrodek Badaƒ nad Tradycjà
Antycznà

dr A∏∏a Wasyluk
(Ukraina)
Uniwersytet Warszawski,
Wydzia∏ Pedagogiczny

mgr Andrzej Weretiuk
(Ukraina)
Uniwersytet Rzeszowski,
Instytut Filologii Angielskiej

dr Dmytro Wyrskij
(Ukraina)
Instytut Historii PAN

mgr Olga Yuzlenko
(Ukraina)
Uniwersytet Jagielloƒski,
Collegium Medicum

dr Zoryna Usatenko
(Ukraina)
Uniwersytet Jagielloƒski,
Instytut Fizyki

PROGRAM EURYI (European Young Investigator Award)
– EUROPEJSKA NAGRODA DLA M¸ODEGO NAUKOWCA

l

Nagrod´ EURYI ustanowiono w 2003 r. z inicjatywy European Heads of Research Councils
(EUROHORC’s) i we wspó∏pracy z European Science Foundation (ESF), z myÊlà o wsparciu idei
budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem nagrody jest zach´cenie szczególnie
uzdolnionych m∏odych naukowców z ca∏ego Êwiata do pracy na rzecz rozwoju naukowego
Europy, a tym samym przyczynienie si´ do rozwoju m∏odego pokolenia wybitnych europejskich naukowców.
Nagroda EURYI, o którà mogà si´ ubiegaç m∏odzi naukowcy z ca∏ego Êwiata, umo˝liwia finansowanie przez okres 5 lat zwyci´skich projektów badawczych, realizowanych na terenie
wybranego kraju. Ca∏kowita jej wartoÊç wynieÊç mo˝e od 750 tys. do 1.250 tys. euro, wyp∏acanych w rocznych ratach. Przyznawana jest corocznie 25 m∏odym uczonym.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jako pierwsza polska instytucja do∏àczy∏a do grona organizacji zrzeszonych w programie EURYI, dajàc tym samym mo˝liwoÊç ubiegania si´ kandydatom z ca∏ego Êwiata (w tym Polakom) o te znaczàce Êrodki na realizowanie projektu badawczego w jednym z polskich oÊrodków naukowych.
W I etapie programu (krajowym) – Fundacja dokonuje oceny kandydatów, zamierzajàcych
realizowaç swoje badania w Polsce, a nast´pnie zestawienie wybranych kandydatur przekazuje do European Science Foundation, która dokonuje ostatecznego wyboru laureatów. Do
etapu krajowego konkursu EURYI, którego termin up∏ynà∏ w listopadzie 2006 r., nades∏ano
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24 wnioski. W przeprowadzaniu oceny krajowej uczestniczà zarówno recenzenci krajowi, jak
i zagraniczni. Nast´pnym etapem b´dzie ocena dokonywana w kontekÊcie europejskim, zaÊ
og∏oszenie listy laureatów przewidziane jest na sierpieƒ 2007 r.
l

WSPÓ¸PRACA Z ORGANIZACJAMI W POLSCE I ZA GRANICÑ

Wspó∏praca z towarzystwami naukowymi
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspó∏pracuje z towarzystwami naukowymi od 1996 r.,
udzielajàc wsparcia finansowego kilku najbardziej aktywnym towarzystwom o charakterze
ponaddyscyplinarnym, w których Fundacja posiada status cz∏onka wspierajàcego.
Dotyczy to Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Towarzystwa Naukowego Toruƒskiego, Towarzystwa Przyjació∏ Nauk w Poznaniu, Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk
oraz Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (PIASA).
Sk∏adka wspierajàca p∏acona przez Fundacj´ wynosi∏a 5 tys. z∏ dla ka˝dej z organizacji. Ponadto, w ramach wspó∏pracy z Towarzystwem Popierania i Krzewienia Nauk finansowana
jest doroczna Nagroda im. Grzegorza Bia∏kowskiego za najlepszà prac´ doktorskà z nauk Êcis∏ych, przyznawana przez to towarzystwo. Otrzyma∏ jà w 2006 r. dr Przemys∏aw Olbratowski za prac´ Chiral and magnetic rotation in atomic nuclei studied within self-consistent mean-field approach, która zosta∏a wykonana pod kierunkiem profesorów Jacka Dobaczewskiego i Jerzego Dudka w Uniwersytecie Warszawskim i w Institut de Recherche Subatomic
w Strasburgu.
Rok 2006 by∏ ostatnim rokiem wspó∏pracy z towarzystwami naukowymi na dotychczasowych warunkach i zasadach. Od roku nast´pnego wspó∏praca taka b´dzie si´ odbywa∏a
w ramach nowego programu PARTNERZY.
Wspó∏praca z innymi organizacjami
Fundacja jest jednym z za∏o˝ycieli Stowarzyszenia Forum Darczyƒców w Polsce. W 2006 r.
przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w organizowanych przez Forum spotkaniach, dyskusjach i debatach, zw∏aszcza w tych, które zwiàzane by∏y z proponowanymi przez rzàd zmianami w ustawach o fundacjach i dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego, co w sposób bezpoÊredni interesuje FNP.
Od kilku lat FNP wspó∏pracuje z Fundacjà KoÊciuszkowskà z USA w zakresie rozmaitych inicjatyw zwiàzanych z naukà. W 2004 r. Fundacja zobowiàza∏a si´ do udzia∏u w tworzeniu
specjalnego kapita∏u ˝elaznego, który umo˝liwi w przysz∏oÊci finansowanie Katedry Studiów Polskich na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. ¸àcznie FNP ma wp∏aciç na ten
cel w ciàgu 5 lat kwot´ 250 tys. USD. W 2006 r. przekazana zosta∏a na rzecz Uniwersytetu
Columbia druga rata tych Êrodków.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej pozostaje tak˝e cz∏onkiem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Ponadto jest aktywna na forum europejskim, uczestniczàc w pracach nad
7. Programem Ramowym UE, wspó∏pracujàc z European Science Foundation oraz z Directorate General for Research.

38

raport roczny 2006

RECENZENCI I OPINIODAWCY FNP W ROKU 2006
Poni˝ej zamieszczamy list´ osób, które zechcia∏y pe∏niç rol´ recenzentów i opiniodawców
w konkursach Fundacji w ubieg∏ym roku. Ich oceny i opinie stanowi∏y dla w∏adz FNP pomoc
w dokonywaniu rozstrzygni´ç i ustalaniu list beneficjantów poszczególnych programów:
Prof. Rein Aasland, prof. Jan Albrecht, prof. Valerie Alia, prof. Jerzy Axer, prof. Edward Balcerzan, prof. Harald Baldersheim, prof. Piotr Ba∏a, prof. Krystyna Bartol, prof. Andrzej Bia∏as, prof. Stanis∏aw B∏a˝ewicz, prof.
Jerzy Borejsza, prof. John B. Brunski, prof. Jerzy Brzeziƒski, prof. Zbigniew Brzózka, prof. Micha∏ Buchowski,
prof. Maciej Bugajski, prof. Per Carlsen, prof. Robert Charmas, prof. Jerzy Ciemniewski, prof. Jerzy CieÊlik,
prof. Stanis∏aw Czuczwar, prof. Andrzej Czy˝ewski, prof. Marek Darowski, prof. Janusz Degler, prof. Ivan Dikic, prof. Tomasz Dohnalik, prof. Georg Duda, prof. Witold Dzbeƒski, prof. Jerzy Fabiszewski, prof. Wojciech
Fa∏kowski, prof. David Farrar, prof. Witold Filipowicz, prof. Pierre Formstecher, prof. Kazimierz Friedel, prof.
Tadeusz Gadacz, prof. Francis H. Glorieux, prof. Jakub Go∏àb, prof. Maciej Go∏àb, prof. Krzysztof Gorlach,
prof. Leon Gradoƒ, prof. Marian Grynberg, prof. Grzegorz Grynkiewicz, prof. Maciej Gutowski, prof. Jan Petter Hansen, prof. Olav Hellesø, doc dr hab. Jerzy Herbich, prof. Urszula Hibner, dr Esa Hohtola, prof. Robert
Ho∏yst, prof. Merryn Howatson Tawhai, prof. Michael Ieong, prof. Aleksander Jab∏oƒski, prof. Marek Jakóbisiak, prof. Jacek Adam Jania, prof. Piotr Jankowski, prof. Jerzy Jarz´bski, prof. Mariusz Jaskólski, prof. El˝bieta Jastrz´bowska, dr Piotr Jaworski, prof. Bogumi∏ Jeziorski, prof. Wies∏aw J´drzejczak, prof. Krzysztof Juchniewicz, dr hab. Jolanta Jura, prof. Tomasz Kacprzak, prof. Tadeusz Kaczorek, prof. Jerzy Kaczorowski, prof.
El˝bieta Kaczyƒska, prof. Józef Kaêmierczak, prof. Krzysztof K´dzior, prof. Jan Kieniewicz, prof. Mieczys∏aw
Klimowicz, prof. Stanis∏aw K∏osowski, prof. Jacek Kochanowicz, prof. Hanna Kóçka-Krenz, prof. Miros∏aw
Kofta, prof. Aleksander Koj, prof. Andrzej Koliƒski, prof. Aleksander Ko∏odziejczyk, prof. Jan Komorowski,
prof. Jacek Koronacki, prof. Henryk Adam Koroniak, prof. Pawe∏ Koteja, prof. Jan Koz∏owski, prof. Andrzej
Kras∏awski, prof. Zdzis∏aw Krasnod´bski, mgr Adam Kruszewski, prof. Zbigniew Kuderowicz, prof. Ma∏gorzata Kujawiƒska, prof. Jan Marcin Kula, prof. Joanna Kurczewska, prof. Jon Leinaas, prof. Neocles B. Leontis,
prof. Stanis∏aw Lewak, prof. Marek Lewandowski, prof. Per Lilje, prof. Janusz Limon, prof. Józef Adam Liwo,
dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier, prof. Mieczys∏aw ¸apkowski, prof. Tomasz ¸uczak, prof. S∏awomir
Majewski, prof. Krzysztof Malinowski, prof. Halina Manikowska, prof. Bogdan Marciniec, prof. Tadeusz Marek, prof. Micha∏ Markowski, prof. Jaros∏aw Marsza∏ek, prof. W∏odzimierz MaÊliƒski, prof. Krzysztof Matyjaszewski, prof. Mieczys∏aw Màkosza, prof. David B. McKay, prof. Andrzej Mencwel, dr Marta Miàczyƒska,
prof. Roman Micha∏owski, prof. Tomasz Mickiewicz, prof. Roman Micnas, prof. Marian Miko∏ajczyk, prof.
Zbigniew Mirek, prof. Stanis∏aw Mossakowski, prof. Tomasz Kazimierz Motyl, prof. Micha∏ Mrozowski, prof.
Karol MyÊliwiec, prof. Marek Napiórkowski, prof. Ludomir Newelski, prof. Antoni Niederliƒski, prof. Poul
Norby, prof. Birgitta Nördstrom, prof. Alina Nowicka-Je˝owa, prof. Ryszard Nycz, dr Adam Opalski, prof.
Wies∏aw Ostachowicz, prof. Jerzy Zygmunt Ostrowski, prof. Jacek Otlewski, prof. Krzysztof O˝óg, prof. Anna Pajdziƒska, prof. Tao Pan, prof. Ryszard Panasiuk, prof. Marta Pasenkiewicz-Gierula, prof. Marek
Pfützner, prof. Lucjan Piela, prof. Alexandra Maria Pinheiro da Silva F.R. Pinto, prof. Andrzej Piotrowski,
prof. Grzegorz Piszczek, dr Jacek Poleski, prof. Maria Poprz´cka, prof. Jan Potempa, prof. Nanduri R. Prabhakar, prof. Jan Prokop, prof. Kristian Prydz, prof. Wojciech Przetakiewicz, prof. Andreas Quirrenbach, prof.
Mariusz Z. Ratajczak, prof. Rolf Reed, prof. Alexander Reinefeld, prof. Rui L. Reis, prof. Dieter Röhrich, prof.
Piotr Roniewicz, prof. Keith Ross, prof. Krzysztof Rostaƒski, prof. Kenneth Ruud, prof. Stanis∏aw Salmanowicz, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Mauro Scagliotti, prof. Cynthia Sites, prof. Wojciech Skowronek, prof.
Andrzej Skrendo, prof. Janusz Andrzej S∏awiƒski, prof. Roman S∏owiƒski, prof. Lucjan Sobczyk, prof. Adam
Sobiczewski, prof. Jacek Sokolski, prof. Tor Sørevik, prof. Krzysztof. Stanek, prof. Wojciech Stec, prof. Kazimierz St´pieƒ, prof. Piotr Pawe∏ St´pieƒ, prof. Danuta Strahl, prof. Jan Strelau, prof. Jerzy Strzelczyk, prof.
Tomasz Szarota, prof. Lech Szczucki, prof. Dariusz Szlachetko, prof. Piotr Sztompka, prof. Andrzej Szwarc,
prof. Henryk Szymczak, prof. Andrzej Âwierniak, prof. Marek Âwitoƒski, prof. Jürgen Teich, prof. Adam To-
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ruƒczyk, prof. Anna Tramontano, prof. Wies∏aw Trzeciak, prof. Rocky Tuan, prof. Andrzej Udalski, prof. Przemys∏aw Urbaƒczyk, prof. Rachael Van Pelt, prof. Krzysztof Wachowski, prof. Andrzej Walicki, prof. Roman
Wapiƒski, prof. Krzysztof Andrzej Warmuziƒski, prof. Zygmunt Waêbiƒski, prof. January Weiner, dr Hanna
Werblan-Jakubiec, prof. Marzenna Weresa, prof. John S. Werner, prof. Grzegorz W´grzyn, prof. Stˆle
Wikshˆland, prof. Ewa Wipszycka-Bravo, prof. Henryk Wizner, prof. Bogdan Wojciszke, prof. Peter Wolczanski, prof. Erik Wold, prof. Arkadiusz Wójs, prof. Jerzy Wróbel, mgr Marcin Zagórski, prof. Jacek Zaleski, prof.
Jerzy Zdrada, prof. Ireneusz Ziemiƒski, prof. Pawe∏ Zi´ba, prof. Marek Zió∏kowski, prof. Fryderyk Zoll, prof.
Barbara Zubelewicz-Szkodziƒska, prof. Jacek ˚elkowski, prof. Marek ˚ukowski.
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Skrócone sprawozdanie finansowe
i opinia niezale˝nego bieg∏ego rewidenta
Pe∏ne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Fundacji w roku 2006, 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), zosta∏o z∏o˝one Ministrowi Edukacji i Nauki.
Sprawozdanie merytoryczne z dzia∏alnoÊci Fundacji, która w dniu 31 grudnia
2004 r. otrzyma∏a status organizacji po˝ytku publicznego, zosta∏o z∏o˝one równie˝ Ministrowi Pracy i Polityki Spo∏ecznej.
Skrócone sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe Fundacji za rok 2006 wraz
opinià niezale˝nego bieg∏ego rewidenta, zgodnie z art. 70 ustawy o rachunkowoÊci, opublikowane zosta∏o na stronie internetowej
pod numerem
KRS 0000109744.
Realizujàc zapisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21 z 1984
r., poz. 97 z póêniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r., poz.
873 z póêniejszymi zmianami), Fundacja umo˝liwia wszystkim zainteresowanym
zapoznanie si´ z pe∏nym sprawozdaniem z dzia∏alnoÊci Fundacji w roku 2006,
które jest dost´pne w siedzibie Fundacji w Warszawie, ul. Gra˝yny 11.
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OPINIA NIEZALE˚NEGO BIEG¸EGO REWIDENTA
DLA RADY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego sprawozdania Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
z siedzibà przy ul. Gra˝yny 11, na które sk∏ada si´:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
– bilans sporzàdzony na dzieƒ 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sum´ 446.898.896,37 z∏otych;
– rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku
wykazujàcy zysk netto w wysokoÊci 47.632.488,26 z∏otych;
– zestawienie zmian w funduszu w∏asnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujàce zwi´kszenie stanu funduszu w∏asnego o kwot´ 47.632.488,26 z∏otych;
– rachunek przep∏ywów pieni´˝nych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006
roku wykazujàcy zmniejszenie stanu Êrodków pieni´˝nych netto o kwot´ 10.713.177,61 z∏otych;
– dodatkowe informacje i objaÊnienia.
Za sporzàdzenie tego sprawozdania odpowiada Zarzàd Fundacji.
Naszym zadaniem by∏o zbadanie i wyra˝enie opinii o rzetelnoÊci, prawid∏owoÊci i jasnoÊci tego
sprawozdania finansowego oraz prawid∏owoÊci ksiàg rachunkowych stanowiàcych podstaw´ jego sporzàdzenia.
Badanie to przeprowadziliÊmy stosownie do postanowieƒ:
1) rozdzia∏u 7 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 roku o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. nr 76,
poz. 694),
2) norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych
Rewidentów,
3) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203).
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliÊmy i przeprowadziliÊmy w taki sposób, aby uzyskaç racjonalnà pewnoÊç, pozwalajàcà na wyra˝enie opinii o sprawozdaniu.
W szczególnoÊci badanie obejmowa∏o sprawdzenie poprawnoÊci zastosowanych przez Fundacj´
zasad (polityki) rachunkowoÊci i znaczàcych szacunków, sprawdzenie – w przewa˝ajàcej mierze
w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów ksi´gowych, z których wynikajà liczby i informacje
zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i ca∏oÊciowà ocen´ sprawozdania finansowego.
Uwa˝amy, ˝e badanie dostarczy∏o wystarczajàcej podstawy do wyra˝enia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujàce dane liczbowe i objaÊnienia s∏owne:
– przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majàtkowej
i finansowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na dzieƒ 31.12.2006 roku, jak te˝ jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku,
– sporzàdzone zosta∏o, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreÊlonymi w powo∏anej
wy˝ej ustawie zasadami (politykà) rachunkowoÊci oraz na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg rachunkowych,
– jest zgodne z wp∏ywajàcymi na treÊç sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu Fundacji.
Nie zg∏aszajàc zastrze˝eƒ co do prawid∏owoÊci i rzetelnoÊci zbadanego sprawozdania finansowego, pragniemy zwróciç uwag´, i˝ jak opisano szerzej w nocie 9 dodatkowych not objaÊniajàcych,
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Zarzàd Fundacji wystàpi∏ z zapytaniem do Ministerstwa Finansów, za poÊrednictwem Ministra Nauki i Informatyzacji, o charakter prawny Êrodków przekazywanych Fundacji przez Ministerstwo
Skarbu z wp∏ywów uzyskanych ze sprzeda˝y akcji prywatyzowanych przedsi´biorstw paƒstwowych. Zarzàd Fundacji uwa˝a, i˝ Êrodki te nie majà charakteru Êrodków publicznych i w zwiàzku
z tym gospodarowanie tymi Êrodkami nie podlega Ustawie o zamówieniach publicznych.
Do dnia zakoƒczenia naszego badania Fundacja nie otrzyma∏a odpowiedzi na swoje pytanie.
Nie jesteÊmy w stanie okreÊliç ewentualnego wp∏ywu powy˝szej kwestii na zbadane sprawozdanie finansowe.
Sprawozdanie Zarzàdu z dzia∏alnoÊci Fundacji za rok 2006 jest kompletne w rozumieniu postanowieƒ rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z dzia∏alnoÊci fundacji (Dz. U. z 2001, Nr 50, poz. 529).
Warszawa, dnia 28 lutego 2007 roku

BDO Numerica Sp. z o.o.
ul. Post´pu 12
02-676 Warszawa
Nr ewidencyjny 523

(–)
Przeprowadzajàcy badanie
Donata Budkiewicz-Feluch
Bieg∏y rewident
nr ident. 9939/7399

(–)
Dzia∏ajàcy w imieniu BDO Numerica Sp.z o.o.
Hanna Sztuczyƒska
Bieg∏y rewident
nr ident. 9269/6955
Cz∏onek Zarzàdu
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BILANS NA DZIE¡ 31.12.2006
Aktywa
(w z∏otych)
A.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.

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

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

2.

III.
1.

2.
IV.

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

AKTYWA RAZEM
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31 grudnia 2006 roku

31 grudnia 2005 roku
dane porównawcze

1.522.516,04
32.751,43
–
–
32.751,43
–
1.489.764,61
1.489.764,61
–
1.242.941,08
170.511,34
24.831,51
51.480,68
–
–
–
–
–
–
–
–

1.788.035,70
46.901,40
–
–
46.901,40
–
1.627.005,80
1.627.005,80
–
1.365.233,16
142.083,04
54.283,00
65.406,60
–
–
114.128,50
–
114.128,50
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
445.376.380,33
26.187,30
26.187,30
937.966,57
–
–
–
–
–
937.966,57
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
397.556.706,97
–
–
1.109.839,49
–
–
–
–
–
1.109.839,49
295,00
295,00
–

2.983,50
934.983,07
–
444.387.739,25
444.387.739,25
–
–
–
–
434.110.475,70
37.940.056,82
396.170.418,88
–
10.277.263,55
467.690,93
9.809.572,62
–
–
24.487,21

–
1.109.544,49
–
396.431.744,89
396.431.744,89
–
–
–
–
375.441.303,73
53.028.040,72
322.413.263,01
–
20.990.441,16
120.465,64
20.869.975,52
–
–
15.122,59

446.898.896,37

399.344.742,67
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Pasywa
(w z∏otych)
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.

III.
1.

2.

3.
IV.
1.
2.

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

PASYWA RAZEM

31 grudnia 2006 roku

31 grudnia 2005 roku
dane porównawcze

445.852.754,30
95.000.000,00
268.225.205,19
329,71
27.614.514,62
7.380.216,52
47.632.488,26
–
1.046.142,07
219.563,84
–
219.563,84
188.430,69
31.133,15
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
375.095,42
–
–
–
–
–
374.148,04
–
–
–
86.474,43
86.474,43
–
–
–
116.757,39
–
170.916,22
947,38
451.482,81
–
451.482,81
–
451.482,81

398.220.266,04
95.000.000,00
268.225.205,19
329,71
27.614.514,62
(14.985.484,64)
22.365.701,16
–
1.124.476,63
219.515,75
–
219.515,75
172.292,26
47.223,49
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
574.443,08
–
–
–
–
–
567.946,29
–
–
–
53.044,46
53.044,46
–
–
–
111.541,45
46.150,00
357.210,38
6.496,79
330.517,80
–
330.517,80
–
330.517,80

446.898.896,37

399.344.742,67
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 1.01–31.12.2006
WARIANT PORÓWNAWCZY

(w z∏otych)

A.
I.
II.
B.
C.
D.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
E.
F.
I.
II.
III.
G.
I.
II.
III.
H.
I.
I.
II.
III.
IV.
V.
J.
I.
II.
III.
IV.
K.
L.
I.
II.
M.
N.
O.
P.
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rok zakoƒczony
dnia 31 grudnia 2006 roku

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

143.801,96
–
143.801,96
19.939.537,16
(19.795.735,02)
5.794.762,52
335.189,26
123.556,10
1.622.714,55
8.222,80
–
2.968.621,10
538.785,57
197.673,14
(25.590.497,72)
8.323,51
1.322,00
–
7.001,51
84.586,29
932,77
–
83.653,52
(25.666.760,50)
73.322.061,68
963.961,64
–
9.077.867,62
–
16.215.253,77
46.967.548,49
97.430,16
14.003,92
10,25
–
–
–
13.993,67
47.641.297,26
–
–
–
47.641.297,26
8.809,00
–
47.632.488,26

rok zakoƒczony
dnia 31 grudnia 2005 roku
dane porównawcze
48.814,90
–
48.814,90
22.126.818,54
(22.078.003,64)
5.886.242,07
339.365,35
133.713,30
2.126.558,08
8.238,80
–
2.664.952,75
515.756,45
97.657,34
(27.964.245,71)
28.496,53
2.602,22
–
25.894,31
77.737,50
–
120,00
77.617,50
(28.013.486,68)
51.245.626,76
498.773,92
–
8.688.294,24
–
23.067.538,20
18.595.962,95
395.057,45
859.788,92
54.876,31
–
–
–
804.912,61
22.372.351,16
–
–
–
22.372.351,16
6.650,00
–
22.365.701,16
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ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU W¸ASNYM
(w z∏otych)

I.
I.a.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

2.2.
3.
3.1.

3.2.
4.
4.1.

4.2.
5.
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
6.

II.
III.

rok zakoƒczony
dnia 31 grudnia 2006 roku

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

398.220.266,04
–
–
398.220.266,04
95.000.000,00
–
–
–
95.000.000,00
268.225.205,19
–
–
–
–
–
268.225.205,19
329,71
–
–
–
–
329,71
27.614.514,62
–
–
–
–
27.614.514,62
7.380.216,52
22.365.701,16
–
22.365.701,16
–
–
(14.985.484,64)
(14.985.484,64)
–
7.380.216,52
(14.985.484,64)
–
–
(14.985.484,64)
–
–
14.985.484,64
14.985.484,64
–
7.380.216,52
47.632.488,26
47.632.488,26
–
–
445.852.754,30
445.852.754,30

rok zakoƒczony
dnia 31 grudnia 2005 roku
dane porównawcze
375.854.564,88
–
–
375.854.564,88
95.000.000,00
–
–
–
95.000.000,00
268.225.205,19
–
–
–
–
–
268.225.205,19
1.412,56
(1.082,85)
–
(1.082,85)
(1.082,85)
329,71
27.613.431,77
1.082,85
1.082,85
1.082,85
–
27.614.514,62
(14.985.484,64)
18.445.185,86
–
18.445.185,86
–
–
18.445.185,86
18.445.185,86
–
–
(33.430.670,50)
–
–
(33.430.670,50)
–
–
18.445.185,86
18.445.185,86
(14.985.484,64)
(14.985.484,64)
22.365.701,16
22.365.701,16
–
–
398.220.266,04
398.220.266,04
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RACHUNEK PRZEP¸YWÓW PIENI¢˚NYCH
(METODA POÂREDNIA)

(w z∏otych)

A.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III.
B.
I.
1.
2.
3.

4.
II.
1.
2.
3.

4.
III.
C.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
D.
E.
F.
G.
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rok zakoƒczony
dnia 31 grudnia 2006 roku

Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej
(25.508.220,20)
Zysk (strata) netto
47.632,488,26
Korekty razem
(73.140.708,46)
Amortyzacja
335.189,26
Zyski (straty) z tytu∏u ró˝nic kursowych
–
Odsetki i udzia∏y w zyskach (dywidendy)
(10.041.819,01)
Zysk (strata) z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (aktualizacja wartoÊci inwestycji) (63.489.058,65)
Zmiana stanu rezerw
48,09
Zmiana stanu zapasów
(26.187,30)
Zmiana stanu nale˝noÊci
286.001,42
Zmiana stanu zobowiàzaƒ krótkoterminowych,
z wyjàtkiem po˝yczek i kredytów
(199.347,66)
Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych
111.600,39
Inne korekty
(117.135,00)
Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej (I±II)
(25.508.220,20)
Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
14.795.042,59
Wp∏ywy
464.219.815,02
Zbycie wartoÊci niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwa∏ych
1.322,00
Zbycie inwestycji w nieruchomoÊci oraz wartoÊci niematerialne i prawne
–
Z aktywów finansowych, w tym:
464.218.493,02
a) w jednostkach powiàzanych
–
b) w pozosta∏ych jednostkach
464.218.493,02
- zbycie aktywów finansowych
454.185.824,90
- dywidendy i udzia∏y w zyskach
963.961,64
- sp∏ata udzielonych po˝yczek d∏ugoterminowych
–
- odsetki
9.068.706,48
- inne wp∏ywy z aktywów finansowych
–
Inne wp∏ywy inwestycyjne
–
Wydatki
(449.424.772,43)
Nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwa∏ych
(191.988,65)
Inwestycje w nieruchomoÊci oraz wartoÊci niematerialne i prawne
–
Na aktywa finansowe, w tym:
(449.232.783,78)
a) w jednostkach powiàzanych
–
b) w pozosta∏ych jednostkach
(449.232.783,78)
- nabycie aktywów finansowych
(449.232.783,78)
- udzielone po˝yczki d∏ugoterminowe
–
Inne wydatki inwestycyjne
Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (I-II)
14.795.042,59
Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci finansowej
–
Wp∏ywy
–
Wydatki
–
Sp∏aty kredytów i po˝yczek
–
Z tytu∏u innych zobowiàzaƒ finansowych
–
Odsetki
–
Inne wydatki finansowe
–
Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci finansowej (I-II)
–
Przep∏ywy pieni´˝ne netto razem (A.III±B.III±C.III)
(10.713.177,61)
Bilansowa zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych
(10.713.177,61)
Ârodki pieni´˝ne na poczàtek okresu
20.990.441,16
Ârodki pieni´˝ne na koniec okresu (F±D), w tym
10.277.263,55
- o ograniczonej mo˝liwoÊci dysponowania
947,38

rok zakoƒczony
dnia 31 grudnia 2005 roku
dane porównawcze
(10.246.365,39)
22.365.701,16
(32.612.066,55)
339.365,35
–
(10.223.393,63)
(22.978.722,28)
(77.436,74)
21.182,00
564.811,01
(249.415,06)
(6.053,23)
(2.403,97)
(10.246.365,39)
17.243.047,76
4.236.441.375,45
2.602,22
–
4.236.438.773,23
–
4.236.438.773,23
4.225.820.802,08
498.773,92
–
8.685.490,10
1.433.707,13
–
(4.219.198.327,69)
(158.730,28)
–
(4.218.246.239,89)
–
(4.218.246.239,89)
(4.218.246.239,89)
–
(793.357,52)
17.243.047,76
–
–
–
–
–
–
–
–
6.996.682,37
6.996.682,37
13.993.758,79
20.990.441,16
6.496,79
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ABOUT THE FOUNDATION
The Foundation for Polish Science (FNP) is an independent, self-financing non-profit organization
established in 1991 to support science. Its founding capital, in the amount of 95 million zlotys, was
the remainder of the Central Fund for the Development of Science and Technology, liquidated in
1990. Subsequently, the Foundation assets were increased pursuant to the Act on Privatization
(dated 2000, then repealed in 2002), granting the FNP 2% of the financial means coming from newly
started privatization of the State Treasury joint-stock companies. Thus, the Foundation received
additional 51,7 million zlotys in the years 2003-2004.
The Foundation does not receive subsidies from the state budget, and its statutory activity is
financed from revenue generated by investments made on the financial market based on the FNP’s
own funds, i.e. from active investing in instruments admitted to public trading, such as Treasury
bills, bonds and shares. From funds generated in this way, the Foundation has transferred 290 million
zlotys to the science sector to date, the current market value of FNP assets amounts to almost 450
million zlotys.
The Foundation’s statutory goals include:
• supporting scientists and research teams recognized by the scientific community, working in fields
of science important for the technological, cultural and economic development of Poland and for
its international prestige,
• supporting the transfer of Polish scientific achievements to economic practice,
• supporting investment initiatives fostering science in Poland.
Any subventions, prizes and grants are allocated through competitions, in accordance with the
activity programmes the Foundation sets up each year and in line with its mission statement:
Supporting only the best so they can become even better. The FNP strives to distinguish its own
programmes from the activities belonging to the competence of the state budget funds.
The Foundation also actively supports international scientific cooperation as well as initiatives
facilitating the exchange of scientific ideas.
Taking care to ensure that its activities remain transparent and overt, the Foundation publishes
extensive information on its activity in the form of Annual Reports, while its financial statements
are audited every year by major auditing companies.

A LETTER FROM THE COUNCIL CHAIRPERSON
Carrying out its mission, the Foundation for Polish Science is constantly in search of new ideas for
the best and most effective ways of supporting Polish science, to apply them wherever one can
expect - now or in future - outstanding research achievements. These ideas then translate into
programmes offered to scientists, which are the Foundation's tool for optimal utilization of the
funds at its disposal.
The Foundation, in accordance with its mission, makes sure first and foremost to support the best
scientists at different stages of their career, from the most promising young researchers who are
only just starting, to experienced and eminent scholars rewarded with the FNP Prize, the most
important distinction in the opinion of the Polish scientific community.
However, support for great individuals is meant not only to help build individual careers, but also
to contribute to developing a truly creative scientific community to be reckoned with in the world.
That is why the Foundation attaches such great importance to investing in the establishment of good
and strong research teams. This means not just setting up teams headed by recognized scientists with
substantial achievements, but also encouraging and motivating younger scientists to take on the
role of founders and heads of new research teams (this is the role of the MISTRZ programme, but
primarily of two new programmes - HOMING and FOCUS).
Constant changes in the institutional environment in which the Foundation operates present it with
new challenges every year, stemming also from the expectations and needs of the community it
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works for. Both the Foundation Board and its Council make every effort to take full advantage of
any new opportunities, and to meet the needs of Polish science as effectively as possible. All the
programmes and projects carried out by the Foundation are evaluated, monitored, and improved
wherever necessary. We also have an ongoing discussion on new ideas, on novel solutions that
would allow the Foundation to fulfil its mission even better.
We do our best to listen to the opinions coming to us from the scientific community, while taking
care to make sure that our activity serves to consolidate the prestige that the Foundation enjoys in
that community. This is why I trust that for our institution, the coming year will be yet another year
of successful work for the benefit of scholars and the entirety of Polish science.
Janina Jóêwiak

A LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE BOARD
The year 2006 was a good one for the Foundation for Polish Science. Supporting the best Polish
scholars, we assigned almost 20 million zlotys for the implementation of over twenty programmes. At
the same time, significant changes were made to the programmes we offer. Three new programmes
were added, two of which - HOMING and FOCUS - are addressed to young scholars with doctoral
degrees who have yet to achieve full scientific independence, and they combine elements of stipend
and subsidy programmes. Their aim is to make it easier for young scientists returning from foreign
research visits to create their own research teams. The third new programme is INNOVATOR, which
has replaced the TECHNE programme. It serves to fulfil one of the Foundation's statutory objectives
- supporting the transfer of Polish scientific achievements to economic practice. It is addressed to PhD
students and PhD holders whose research has practical value, and who therefore would like to
establish their own enterprise based on applications of advanced technology resulting from scientific
discoveries. The Foundation will also implement these programmes in the coming years.
2006 saw the continuation of several other FNP programmes, including START, a programme wholly
financed from money that the Foundation obtained in 2003-2004 from the privatisation of Treasuryowned companies. This programme, extremely popular among young scholars (the FNP received 820
applications in 2006, granting 121 stipends), allows young researchers at a critical point of their
scientific career, namely its early stages, to receive financial assistance enabling them to continue
their research. I think that in the national debate on utilizing funds from privatisation, such use has
to meet with everyone's approval.
In the past year the Foundation established international cooperation on a greater scale than
previously. The FNP's activity focused on finding foreign partners for the HOMING programme,
establishing contacts with similar institutions in other countries, developing international
programmes, and preparing a new range of programmes involving European funds. This cooperation
has resulted in a number of agreements being signed with institutions that support science in other
countries, and has contributed to changes and innovations in the Foundation's existing
programmes. Another outcome of the contacts was the Foundation's accession to the prestigious
European EURYI programme of awards for young investigators. The aim is to attract talented
scientists from all over the world to carry out their research in Europe. Let me add that the
Foundation for Polish Science is the only Polish organization in the consortium of European
institutions that recommend candidates for this award.
Cooperation with foreign organizations such as the British Council and Scan-Balt has become greatly
important to the Foundation, as it allows the FNP to plan new initiatives and promotion of its
programmes. Also in 2006, the Foundation began cooperating with the National Institutes of Health
(NIH), the largest U.S. organization financing scientific research in medical sciences. A joint NIH-FNP
programme procedure has been agreed upon, and implementation of the first stage has begun,
involving recruitment of candidates for research visits to the NIH within the KOLUMB programme.
In 2006 the Foundation also began taking part actively in the work of the European Foundation
Centre, which brings together nongovernmental organizations working for the benefit of science in
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Europe. Moreover, the Foundation became a member of the Steering Group of the European Forum
on Philanthropy & Research Funding.
Apart from international cooperation, the Foundation also took part in activities linked to science
policies in Poland, offering opinions on legislative documents and taking part in discussions
important for the scientific community.
In September 2006, preparations began at the Foundation to launch new international projects
involving European Union structural funds. This consisted in working – together with the
Department of Strategy and Development of Science at the Ministry of Science and Higher Education
– on establishing four new programmes, and involved an institutional adjustment of the Foundation
to the duties linked to utilizing European funds. In this context, one needs to mention the very
positive role of the Ministry of Science and Higher Education, which gave its support to many new
FNP initiatives aimed at obtaining funding from the EEA Financial Mechanism and the Norwegian
Financial Mechanism, and at cooperation on utilizing funds from the activity "Strengthening the
human resources potential of science" in the Innovative Economy Operational Programme. Thanks
to these activities, starting in 2007 part of the HOMING programme will be financed from funds
provided by the governments of Norway, Iceland and Liechtenstein, whom I would like to thank
sincerely for awarding funds for this programme's implementation. I also hope the Foundation for
Polish Science will soon begin implementing four new programmes involving structural funds.
Writing about the activities undertaken last year, one also needs to mention a very important
decision introducing a systemic programme evaluation. Just one analysis was prepared in 2006 - for
the Conference Grants programme run by the Warsaw Scientific Society, and an analysis of the
START programme was begun. As of 2007, analyses of the programmes, and evaluations of the
objectives achieved, made a priori and a posteriori, will serve better and more effective
implementation of the individual programmes and their better adjustment to the needs of the scientific
community in Poland.
The year 2006 was a good one for the Foundation also in financial terms. Net profit stood at 47.63
million zlotys, and the Foundation's financial assets increased to 446.89 million zlotys. Investing its
capital on the financial market, our Foundation operates along the same lines as many foreign
foundations: the Wellcome Trust, the Volkswagen Foundation, or the Howard Hughes Medical
Center, which are independent and non-political institutions with capital endowment funds from
which the income is used for statutory activities.
Unfortunately something that is a standard in countries which introduced democracy many years
ago, is perceived as not only new but often reprehensible in Poland. Effective growth of funds that
are subsequently earmarked for important social goals, instead of being a normal trend, all too often
causes suspicion and envy as well as raising questions of the legality and honesty of applied
procedures. The fact that many developed countries have different kinds of nongovernmental
organizations, primarily foundations, distributing funds for social purposes and doing this more
effectively than the state administration, is widely known. That is how a genuine civil society works.
Unfortunately the habits of bygone times still persist in our country, and attempts are often made
to subordinate these kinds of organizations to short-term considerations, often of a political nature.
This clearly seems to be the intention behind a recently proposed draft amendment to the existing
law on foundations, one of the possible effects being to enable founding bodies to interfere with the
statutes of existing foundations, thus restricting their autonomy. This runs contrary not only to
common sense, but also to the Polish Constitution and European law.
Based on a decision of the Polish Sejm, the Foundation for Polish Science has received the right to
obtain 2% of the revenue from the sale of PKO BP S.A. shares from the State Treasury, in the amount
of approx. 400 million zlotys. The Foundation planned to assign this money for financing
programmes for young scholars. Acting in accordance with the provisions of the law and the
interests of the Polish scientific community, the FNP Board has undertaken a number of measures to
obtain the due funds from the Treasury. Regrettably, these measures have brought no results. The
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argument behind the Ministry of the Treasury's failure to pay the Foundation the money from the
PKO BP privatisation – despite an opinion from the Supreme Chamber of Control (NIK) that is very
positive for the FNP – was the accusation that the Foundation did not take due care to manage the
funds at its disposal sensibly.
This opinion fills one with amazement, to say the least. I do not know if there is any other institution
in Poland which, having received a donation of 95 million zlotys at the start of its activity, has been
able to increase its assets to 450 million zlotys over 15 years, while assigning more than 290 million
zlotys to its statutory goals, namely supporting the best scientists. These figures mean that the FNP
has spent three times the money it received in 1992 on its statutory activity – an amount earned
thanks to effective management of the entrusted capital. Therefore, I leave the alleged "bad
management" to the scientific community to assess.
I would also like to point out that according to the opinion of the Supreme Chamber of Control from
1992, the funds transferred to the Foundation were not state budget funds, but funds from payments
by entities conducting business activity. Therefore the FNP should not be considered a "State Treasury
foundation".
In 2006, thanks to tax donations from private individuals made to the Foundation under the "1%
mechanism" (23,655 zlotys) and a donation of 100,000 zlotys from a benefactor who wishes to
remain anonymous, we obtained additional substantial funds. We assigned all this money to the
HOMING programme. Thanks to these funds, 16 recipients had their grants increased last year. I
would like to extend my heartfelt thanks to all the benefactors who placed their trust in the
Foundation.
Offering you the Annual Report for the previous year, which includes a more extensive presentation
of our activity, the programmes implemented during this time, and a list of stipend recipients and
all the other beneficiaries of the Foundation, I hope for an objective evaluation of our achievements
from readers, but also for their understanding that the Foundation for Polish Science is created by
scientists and for the scientific community, and that it is worth celebrating together the successes
of this organization that we all help develop. Let us also try to protect our Foundation from those
who do not understand how civil societies work.
Maciej ˚ylicz

FNP PROGRAMMES
The programmes presented below, carried out by the FNP in 2006, have been grouped in the
following sections: prizes and grants, support for the development of research facilities, support for
technology transfer, publications and conferences, international cooperation programmes. A
separate chapter has been devoted to cooperation with other organizations in Poland and abroad.
Spending on the programmes in the 2006 financial year totalled over 19.9 million zlotys.

l

PRIZES AND GRANTS

FNP PRIZE
These annual individual prizes, for outstanding achievements and discoveries contributing
significantly to intellectual life and progress of civilization in Poland and ensuring Poland a place in
science world-wide, were granted for the fifteenth time in 2006.
According to the current regulations, the prizes can be awarded to Polish scientists as well as
foreigners living and working in Poland for at least four years, or foreigners studying Polish topics.
The prizes are awarded in four main fields of science for individual success achieved or confirmed
during four years prior to the date of submission for the competition.
The winners of the 2006 individual FNP Prizes, in the gross amount of 150,000 zlotys, are:
in the humanities and social sciences:
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•Professor Piotr Sztompka from Jagiellonian University's Institute of Sociology – for an original
overview of the ideas of contemporary sociology allowing for a better understanding of the
determinants and dynamics of complicated changes in modern societies, presented in books such
as Socjologia. Analiza spo∏eczeƒstwa [Sociology. An Analysis of Society] and Socjologia zmian
spo∏ecznych [Sociology of Social Change];
in the life sciences and medicine:
• Professor Mariusz Z. Ratajczak from the Department of Physiology of the Pomeranian Medical
University in Szczecin and from the University of Louisville in the United States – for discovering cells
functionally resembling embryonic stem cells in bone marrow and umbilical blood;
in the exact sciences:
• Professor Tomasz Dietl from the Polish Academy of Sciences Institute of Physics and Warsaw
University’s Institute of Theoretical Physics – for developing the theory, confirmed in recent years,
of diluted ferromagnetic semiconductors, and for demonstrating new methods of controlling
magnetization;
in the technical sciences:
• Professor Leon Gradoƒ from the Warsaw University of Technology’s Department of Chemical and
Process Engineering – for developing the theory of aerosol and microparticle transport processes in
gases and liquids and its application in technical and medical equipment.

MISTRZ PROGRAMME (academic grants for professors)
This is a programme addressed to scholars at the peak of their academic careers, with significant
academic achievements (confirmed, among other things, by at least a post-doctoral degree).
The aim of the programme is to provide support to the best Polish scholars who effectively combine
scientific work with teaching young scientists. Each year, the Foundation awards these substantial
three-year financial subsidies to a number of outstanding scholars from a given scientific field, for
intensifying ongoing research or undertaking new research directions. The winners are chosen in
a several-stage closed competition.
Contrary to typical research grants, this academic grant does not oblige the recipients to carry out
any pre-defined research programme, enabling them to continue their ongoing research or develop
a completely new area of research.
In 2000-2005 the value of a single three-year grant was 240,000 zlotys, and fewer than 15 grants were
awarded each year. Today the grant has been increased to 300,000 zlotys. In 2006 these grants were
awarded to 12 scholars from the humanities and social sciences.

START PROGRAMME (stipends for young researchers)
A 12-month stipend for the most promising young scientists (aged up to 30) with achievements
documented by publications in recognized scientific periodicals, awarded to more than 100 people
each year.
This time the competition attracted 820 applications. After analysing the reviews, the Foundation
Council approved a list of 121 recipients. The stipends, 20,000 zlotys each, exempt from personal
income tax, were paid in four quarterly instalments.
According to the regulations, the recipients may apply to have the stipend extended for another
12 months, and 58 recipients from the previous competition took advantage of this opportunity.

IN-COUNTRY MOBILITY FELLOWSHIPS
These fellowships are available to young researchers (up to 35) holding a doctoral degree, for
a several-month visit to a leading Polish research centre. The programme aims to facilitate greater
mobility of research workers, help establish cooperation between different research centres as well
as facilitating interdisciplinary research and leading to better use of research equipment.
The competition attracted 21 applications, and 11 fellowships were awarded, each in the amount
of 4,000 zlotys per month.
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KOLUMB PROGRAMME (post-doctoral outgoing fellowships)
A programme of stipends addressed to young Polish scholars (up to 35) wishing to go on postdoctoral
experience (from 6 to 12 months) at leading research centres worldwide.
The average amounts allocated under this programme are equivalent to the postdoctoral salaries
awarded at the institution of the candidate’s choice, ranging from 2,200 to 3,000 euros per month
(or the equivalent in another currency), depending on the location. In addition, the Foundation
covers the travel expenses of the fellow and their spouse, if they plan to be with the fellow for at
least 6 months, and the costs of insurance for the fellow during the foreign stay. As of 2004, the
Foundation also grants married recipients a family allowance of 500 euros per month, or the
equivalent in another currency, depending on the location.
Starting in 2004, under an agreement between the FNP and the Polish-U.S. Joint Commission for
Science and Technology, one of these fellowships is financed from the unallocated assets of the
Maria Sk∏odowska-Curie Joint Fund II. The Maria Sk∏odowska-Curie Fellowship is available to
candidates from the exact, natural or technical sciences for a research visit to a leading research
centre in the United States.
Within the KOLUMB Programme the FNP also awards a fellowship to the European University
Institute in Florence for research at the EUI Robert Schuman Centre for Advanced Studies on issues
important for the process of European integration.
The same regulations apply when awarding a fellowship to the School of Slavonic and East European
Studies, University College London, for research in the field of Polish studies in a broad sense. Up to
2005 this fellowship was co-financed by the FNP, the SSEES as well as the British Foreign Office and
the M. B. Grabowski Foundation. Since Poland’s European Union accession, the British Foreign Office
has not contributed to the fellowship.
The latest, seventeenth competition for the postdoctoral outgoing fellowships attracted 102
applications. Following a two-stage procedure, 19 fellowships were awarded, as follows:
Dr Tomasz Czyszanowski from the ¸ódê University of Technology’s Institute of Physics, for a 12month visit to the Department of Applied Physics and Photonics, Vrije Universiteit Brussels, Belgium;
Dr Anna Dubiec from the PAS Institute for Ornithology in Gdaƒsk, for a 12-month visit to the
Department of Organismic and Evolutionary Biology, Harvard University, Cambridge, USA;
Dr Dorota Dworakowska from the Medical Academy of Gdaƒsk’s Institute of Internal Medicine, for
a 12-month visit to Barts & The London, Queen Mary’s School of Medicine and Dentistry, UK;
Dr Bart∏omiej Dybiec from Jagiellonian University’s Department of Physics, Astronomy and Applied
Computer Science, for a six-month visit to the Niels Bohr Institute Centre for Models of Life,
University of Copenhagen, Denmark;
Dr Maciej Jakubowski from Warsaw University’s Department of Economic Sciences, for a six-month
visit to the European University Institute in Florence, Italy;
Dr Micha∏ Jasiczak from the Adam Mickiewicz University’s Department of Mathematics and
Computer Science, for a 12-month visit to the Department of Mathematics, University of Michigan
in Ann Arbor, USA;
Dr Monika Ewa Kamiƒska from the Warsaw School of Economics’ Department of Political Science, for
a 12-month visit to the School of Slavonic and East European Studies, University College London, UK;
Dr Ewelina Knapska from the PAS Institute of Experimental Biology, for a 12-month visit to the
Department of Psychology, University of Michigan in Ann Arbor, USA;
Dr Jan Kotaƒski from Jagiellonian University’s Department of Physics, Astronomy and Computer
Science, for a six-month visit to the Laboratoire de Physique Theorique, Université de Paris XI,
France;
Dr Ireneusz Kownacki from the Adam Mickiewicz University’s Department of Chemistry, for a 12month visit to Fachbereich Chemie, Universität Dortmund, Germany;
Dr Piotr Lesiak from the Warsaw University of Technology’s Department of Physics, for a six-month
visit to the Liquid Crystal Institute, Kent State University, USA;
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Dr Adam Per∏akowski from Jagiellonian University’s Institute of History, for a six-month visit to the
Institut für Sachsische Geschichte und Volkskunde e.V. in Dresden and the Historisches Seminar,
Universität Leipzig, Germany;
Dr Anna Pietranik from Wroc∏aw University’s Institute of Geological Sciences, for a 12-month visit
to the Department of Earth Science, University of Bristol, UK;
Dr Damian Pla˝uk from ¸ódê University's Institute of Chemistry, for a 12-month visit to the Ecole
Nationale Supérieure de Chemie de Paris, France;
Dr Katarzyna Radwaƒska from the PAS Institute of Experimental Biology in Warsaw, for a 12month visit to the Institute of Psychiatry, King’s College London, UK;
Dr Joanna Rutkowska from Jagiellonian University's Institute of Environmental Sciences, for a 12month visit to the Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of Arizona, USA;
Dr Wawrzyniec Rymkiewicz from Warsaw University's Department of Philosophy and Sociology, for
an 8-month visit to the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Paris, France;
Dr Katarzyna Smolarz from Gdaƒsk University's Department of Biology, Geography and
Oceanography, for a 12-month visit to Södertörn University College in Huddinge, Sweden;
Dr Piotr Zarzycki* from the PAS Institute of Catalysis and Surface Chemistry in Kraków, Lublin
branch, for a 12-month visit to the College of Chemistry, University of California, Berkeley, USA.

Support-return grants
A new element was added to the KOLUMB programme in 2001, namely support-return grants
available to scientists returning to Poland from a foreign research visit. These grants, in the amount
of up to 40,000 zlotys (awarded in a lump sum), are designed to help young scholars set up or
modernize their research facilities and enable them to continue their collaboration with the
scientific centres where they stayed on research visits. There were 20 recipients of these grants
in 2006.

HOMING PROGRAMME (reintegration grants for Polish scientists)
In 2006 the Foundation began implementing the HOMING programme. It is addressed to researchers
returning from longer foreign research visits (over 9 months). The aim of the programme is to
encourage young Polish scholars to return to Poland, accelerate the development of their scientific
careers by improving their work conditions in Poland, and support the collaboration they
established with foreign research centres during their foreign visit.
The grant comprises a personal stipend and funds for a research project and for continued
cooperation with the foreign centre. The funds for the research project are provided for two years.
The first competition attracted 46 applications. The experts evaluating them included 15 reviewers
from Poland and 26 reviewers from other countries.
Following a two-stage competition procedure, the grants were awarded to 16 young scientists. The
stipend part of the grant is 18,500 zlotys per year, while the project part of the grant will be set and
paid out in 2007.

FOCUS PROGRAMME (subsidies for establishing new research groups)
In 2006 the Foundation began implementing a new programme for supporting young researchers
with recognized scientific achievements in a field of research, specified by the Foundation each
year, that the Foundation considers to be of special importance for the development of civilization
in Poland. The Foundation's support is aimed at enabling young scholars to take on new, promising
and important research topics as well as providing assistance in the initial stage of creating their
own research team. The programme is addressed to people whose existing scientific achievements
offer a guarantee that they will be independent in their research and will make good use of the
funding provided.

* Fellowship financed from funds transferred to the Foundation by the Maria Sk∏odowska-Curie Joint Fund II.
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In 2006 the programme was available to scientists studying mathematical modelling of biological
processes. The programme's inauguration took place during scientific workshops that the
Foundation held in association with the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) in Poznaƒ in the
last days of June 2006.
Thanks to funding from the FOCUS programme, up to five scientists will be able to receive three-year
subsidies of 240,000 zlotys (80,000 zlotys per year). In addition, the programme's beneficiaries take
part in an extra competition for setting up a state-of-the-art laboratory. The funds earmarked for
this purpose total 2 million zlotys.
The competition attracted 33 candidates. The application review procedure took place in November
and December 2006, and involved Polish and foreign reviewers. The decision on granting the
subsidies is reached in the first quarter of the following year.

KWERENDA PROGRAMME (grants for archive searches abroad)
This grant programme, in existence since 2002, enables scientists carrying out original research
projects to go on several-month visits to foreign libraries and archives to conduct searches required
for their research. The amount of the grant is set each time by the Foundation Board depending on
the place the scientists plan to visit, and on average is equivalent to 2,500 euros per month.
The competition in 2006 attracted 109 applications. The Foundation Board decided to award
21 grants, for a total of 39 months.

CONFERENCE GRANTS
Awarded to Polish scientists (up to 35) to contribute towards the costs of participation in
international scientific congresses, symposia and conferences. This competition is run by the
Warsaw Scientific Society, an organization that cooperates with the Foundation for Polish Science,
while the FNP finances the grants and covers the running costs of the programme.
Four competitions were held in 2006, reviewing a total of 549 applications. Following the evaluation
procedure, grants were awarded to a total of 149 recipients.

NESTOR PROGRAMME (mobility grants for professors emeritus)
The aim of the programme is to take advantage of the knowledge and experience of retired scientists
in the development of research at dynamically developing young centres that are only just building
their scientific reputation.
Within this programme the Foundation finances visits by retired scientists – for periods of no longer
than 4 months – to research units conducting scientific research and authorized to confer doctoral
degrees, provided that the relevant invitation has been issued and the goal, time and duration of
such a visit has been agreed with the scientist in question. Recipients of NESTOR grants hold
seminars and lectures at the host scientific institutions, and act as consultants.
As a result of the two competitions in 2006, a total of 7 four-month grants were awarded, in the
amount of 20,000 zlotys each. They were granted to retired scholars from Bydgoszcz, ¸ódê, Warsaw
and Wroc∏aw.

l

SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF RESEARCH FACILITIES

NOVUM PROGRAMME
This programme has replaced the previous programme of emergency support - SUBIN. Within the
NOVUM programme the Foundation provides financial support to initiatives and investments of
significant importance to science in Poland, which cannot obtain funding from other sources and
are not covered by the other FNP programmes. It is the Foundation's aim to provide assistance
primarily for creating new quality in science, as the programme's name indicates, and not for
replacement or maintenance of existing facilities. Applications for the programme can involve all
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kinds of activity, as each application is reviewed individually in terms of viability, scientific value,
and importance for a given scientific community.
From among the applications submitted in 2006, 15 have been chosen for financing.

BIOS PROGRAMME (protection of natural science collections)
This programme was available in the years 2004-2006. It was aimed at preventing the degradation of
palaeontological, zoological and botanical collections at research institutions, and ensuring
conditions compatible with recognized international standards for the most valuable of these
collections.
In 2006, 22 projects were submitted for the final, third competition. The competition was held in two
stages, and following the evaluation procedure 12 projects were awarded funding.

SUBIN PROGRAMME
The last applications for this now closed programme were submitted at the end of 2005 and reviewed
at the start of 2006, and 4 emergency grants were awarded.

l

SUPPORT FOR TECHNOLOGY TRANSFER

INNOVATOR PROGRAMME
The aim of the INNOVATOR programme, started in 2006, is to familiarize scientists with market
mechanisms and principles of business activity on the one hand, and on the other - provide them
with advisory and financial assistance in preparing innovative projects at the early stage of
commercialisation.
The programme is addressed to young scientists - PhD students and PhD's from any scientific
discipline who plan to defend their dissertation during 2 years from the deadline for submitting an
application for the programme, or who obtained their doctoral degree no earlier than 4 years before
that date. Applicants are qualified for the programme on the basis of their ideas for an innovative
project or an invention.
The programme is implemented in three stages. In stage one, 20-25 applicants with the most
interesting projects are invited to take part in a training course on running an innovative business.
In stage two, the Foundation provides supplementary funding for selected projects and for covering
the costs of advice from consultants who will support the scientists during start-up of the business
enterprise. Stage three of the programme involves the Foundation's assistance in the beneficiaries'
talks and negotiations related to obtaining further funding for implementation.
In 2006, after a promotional campaign, 26 candidates applied for the programme. From among these,
on the basis of the reviewers' evaluation the Foundation Board qualified 21 candidates for stage one.
This stage will be carried out in the first half of 2007.

l

PUBLICATIONS AND CONFERENCES

MONOGRAPHS PROGRAMME
In place since 1994, this regular competition for monographs in the humanities and social sciences
has yielded the series FNP Monographs comprising almost 100 titles. In 2006 the competition judges
reviewed 65 submitted works, of which 10 were accepted for publication in the series.
Eight monographs appeared in print in 2006, and another 8 titles were being edited.
The series has gained the recognition of academics, publishers and readers, as proved by successive
awards for the books' authors. In 2006 in the annual competition for the best publications on
history, held for the past 12 years by the Alliance of History Book Publishers, the first-degree KLIO
Award in the academic monograph category was awarded to Prof. Roman Micha∏owski for his book
Zjazd gnieênieƒski. Religijne przes∏anki powstania arcybiskupstwa gnieênieƒskiego [The Congress of
Gniezno. Religious Reasons for Establishing the Gniezno Archbishopric].
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Translations programme
The aim of this programme is to promote the academic achievements of the Polish humanities
around the world by financing translations of works from the humanities and social sciences into
one of the official congress languages. It was made part of the MONOGRAPHS programme in 2006.
Today those eligible to apply for supplementary funding for translations are primarily the authors
of works previously published in the FNP Monographs series, and in special cases the authors of other
works as long as the subject matter is directly related to Poland. Only books that a specific foreign
publisher is interested in releasing can be submitted.
In 2006 the programme received 12 applications. Subsidies were awarded for translations of five
works by Polish scholars (published in 2003-2005), which will be published by different foreign
publishing houses. Three books are being translated into English, one into Italian, and one into
Russian. They are:
Andrzej Buko: Archeologia Polski wczesnoÊredniowiecznej. Odkrycia – hipotezy, interpretacje
[Archaeology of Early Mediaeval Poland. Discoveries - Hypotheses, Interpretations]
Maciej Go∏àb: Spór o granice poznania dzie∏a muzycznego [Dispute about the Limits of Knowledge of
a Musical Work]
Jan Krasicki: Bóg, Cz∏owiek i Z∏o. Studium filozofii W∏odzimierza So∏owjowa [God, Man and Evil.
A Study of the Philosophy of Vladimir Solovyov]
Karol Modzelewski: Barbarzyƒska Europa [Barbarian Europe]
Krzysztof Nawotka: Aleksander Wielki [Alexander the Great]

PUBLICATION PROJECTS
Within this programme, in place since 1994, the Foundation has financed the cost of publishing
several monumental works developed by scientific institutes and documenting the historical and
civilization heritage of Poland.
In 2006 the only project in the programme was the Polish Biographical Dictionary, and payments
were made to the Catalogue of Historical Art Objects in Poland project, which completed the
contract signed earlier with the PAS Institute of Art.
In 2005 the programme was joined by a series of monographs written as part of the research project
"Polish Territories at the Turn of the Millennia", which will be published in subsequent years as a
series called Origines Polonorum. This series, offering a modern interpretation of the origins of the
Polish state, could provide important inspiration for all kinds of ideas and research projects
concerning the earliest history of Poland and its place in the geopolitical structure of Early
Mediaeval Europe.
The first volume, published in late 2006, is Andrzej Rozwa∏ka, Rafa∏ Niedêwiadek and Marek Stasiak's
book Lublin wczesnoÊredniowieczny [Early Mediaeval Lublin]. The second volume, Lech Leciejewicz
and Marian R´bkowski's Ko∏obrzeg. Wczesne miasto nad Ba∏tykiem [Ko∏obrzeg. An Early City on the
Baltic], is in print.

CONFERENCE PROGRAMME
FNP Debates on Science
Each year for the past nine years, the Foundation has been holding these meetings bringing together
eminent scholars to discuss issues important to the academic community. Different scientific groups
are currently the co-organizers of these meetings. In 2006, the substantive aspect of organizing the
conference "The State and Science" was the responsibility of the Warsaw Scientific Society.
The materials from the session will be published in the latest volume of the FNP Debates on Science
series in 2007.

Conference in Wroc∏aw on technical sciences
After the fourth edition of the programme of academic grants for professors, which involved
technical sciences, its results were summarized at the conference Technical Sciences as a Source of
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Innovation?, held in May 2006 at the Wroc∏aw University of Technology. The conference discussions
covered such issues as the state's innovation policy, support for technology transfer and innovative
projects, and also the importance of technical sciences and what sets them apart from engineering.
The debates were accompanied by a presentation of the results of research carried out by
beneficiaries of the fourth edition of the Foundation's programme of academic grants for professors.

l

INTERNATIONAL COOPERATION PROGRAMMES

COPERNICUS AWARD
The aim of this award, established jointly by the Foundation for Polish Science and Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG), is to reward the most active participants of Polish-German scientific
cooperation. The award will be presented every two years to two outstanding scientists working
together – one Pole and one German, regardless of the particular discipline they represent. In special
cases, the award may also be presented to a team of scientists.
The award will be in the amount of 50,000 euros, 25,000 euros each for the two winners. The winner
from Poland may assign part of the award for continuing Polish-German scientific cooperation, and
in particular for supporting young researchers (15,000 euros), while the remaining 10,000 euros is the
recipient's personal prize.
Candidates for the award, which is presented every two years, can be nominated by representatives
of the Polish or German scientific community. The winners are chosen by a panel of six judges,
appointed by the DFG and FNP for four-year terms.
In the first competition for the COPERNICUS Award, a total of 49 applications were submitted. The
winners were chosen in March 2006, and the official presentation ceremony for the COPERNICUS
Award was held on 2 May 2006 at the Max Liebermann Haus in Berlin.
The winners of the COPERNICUS Award were:
Prof. Barbara Malinowska from the Medical University of Bia∏ystok's Department of Pharmacy, and
Prof. Eberhard Schlicker from Bonn University's Department of Pharmacology and Toxicology.
The winners are specialists in the fields of pharmacology and physiology. The aim of their joint
research is a molecular-biological and pharmacological characterization of cannabinoid receptors,
especially the neurochemical aspect, and the molecular basis for cannabinoids' effect on the brain.
The research is of great importance for explaining nervous system disorders.

ALEXANDER VON HUMBOLDT POLISH HONORARY FELLOWSHIP
This is a fellowship for research in Poland, available to German scholars irrespective of their field of
study, nominated by a Polish research centre or Polish scholar, in appreciation of their achievements
and contribution to the development of the two countries’ scientific cooperation.
The fellowship was founded in 1996 following an agreement signed in 1995 between the FNP and the
Alexander von Humboldt Foundation. Thanks to this agreement, the Foundation for Polish Science
has become one of many similar organizations to have such an agreement with the Humboldt
Foundation concerning mutual granting of awards to the best scientists. The Polish Honorary
Fellowship is the equivalent of the Humboldt-Forschungspreise granted by the Humboldt Foundation
in Germany to eminent scholars from other countries, including Poland.
The Polish Honorary Fellowships, in the amount of 3,000 euros per month, are awarded for a period
of 4 to 12 months, and can be drawn by the beneficiaries in several-month quotas over a period of
three consecutive years.
There were three candidates for the programme in 2006 – two physicists and one scientist dealing
with speech analysis and synthesis. All of them received an Honorary Fellowship:
Prof. Dr Hartmut Fuess (Darmstadt University of Technology) for a 4-month visit to the Institute of
Physics at the University of Bia∏ystok;
Prof. Dr Wolfgang Kleemann (University of Duisburg) for a 12-month visit to the Institute of Physics
at the University of Silesia;
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Dr Bernd Möbius (University of Stuttgart) for a 6-month visit to the Institute of Linguistics at the
Adam Mickiewicz University in Poznaƒ.

GRANTS FOR FOREIGN RESEARCHERS TO CONDUCT RESEARCH IN POLAND
Based on an agreement signed between the Foundation for Polish Science and the Józef Mianowski
Foundation for the Promotion of Science, a joint grant programme is being implemented to enable
researchers from abroad, especially from the Central and Eastern European countries as well as Asia,
to conduct research at Polish scientific centres. The amount of the grant, awarded for a period from
1 to 12 months, is equivalent to the average salary in an equivalent job position in Poland, and
additionally covers accommodation, insurance and travel costs.
The competition and the fellowship disbursement is the responsibility of the J. Mianowski Fund, with
the FNP financing the programme and taking part in the work of the board selecting the recipients.
As in the previous year, of the amount assigned to the programme, part of the funds - 64,500 zlotys
- was earmarked for stipends for researchers from Central and Eastern European countries wishing
to complete a traineeship at Warsaw University's Centre for Studies on the Classical Tradition in
Poland and East-Central Europe (OBTA). The applications for these traineeships were reviewed
according to the rules applied in the whole programme.
In 2006, the competition attracted 162 applications. Grants for 2007 were awarded to 64 scholars. In
addition, 83 grants awarded at the end of 2005 were paid out in 2006.

EURYI (European Young Investigator Award)
The EURYI Award was established in 2003 at the initiative of the European Heads of Research
Councils (EUROHORC’s) and in association with the European Science Foundation (ESF), as a means
of supporting the idea of building a European Research Area. The aim of the award is to encourage
outstanding young scientists from all over the world to work for the benefit of Europe’s scientific
development, and thus support the development of a new generation of European scientists.
The EURYI Award, available to young researchers from all over the world, provides funding for the
winning research projects, carried out in a chosen country, for a period of 5 years. The total value
may range from 750,000 to 1.25 million euros, paid out in annual instalments. It is granted each year
to 25 young scholars.
The Foundation for Polish Science as the first Polish organization is among the organizations in the
EURYI programme, thus giving candidates from all over the world (including Poles) the opportunity
to apply for these substantial funds for implementing a research project at a Polish research centre.
In the first (national) stage of the programme, the Foundation evaluates the candidates who plan to
conduct their research in Poland, and then sends a shortlist to the European Science Foundation
which makes the final selection of recipients.
For the national stage of the EURYI competition that ended in November 2006, 24 applications were
submitted. The national evaluation process involves both Polish and foreign reviewers. The next
stage will be the evaluation at the European level, while the list of winners is due to be announced
in August 2007.

l

COOPERATION WITH ORGANIZATIONS IN POLAND AND ABROAD

COOPERATION WITH SCIENTIFIC SOCIETIES
The Foundation for Polish Science has cooperated with scientific societies since 1996. It has been an
associate member of several eminent supradisciplinary societies for some years, including the
Warsaw Scientific Society, the Toruƒ Scientific Society, the Poznaƒ Society of Friends of Arts and
Sciences, the Society for the Advancement of Science and Arts, and the Polish Institute of Arts and
Sciences of America (PIASA).
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Moreover, the annual Grzegorz Bia∏kowski Award for the best doctoral dissertation in exact
sciences, awarded by the Society for the Advancement of Science and Arts, is financed as part of the
FNP's cooperation with that society. In 2006 it was granted to Dr Przemys∏aw Olbratowski for his
work Chiral and magnetic rotation in atomic nuclei studied within self-consistent mean-field
approach, carried out under the supervision of professors Jacek Dobaczewski and Jerzy Dudek at
Warsaw University and at the Institut de Recherche Subatomic in Strasbourg.

COOPERATION WITH OTHER ORGANIZATIONS
The Foundation is one of the founders of the Polish Donors Forum. In 2006 the Foundation's
representatives took part in the Forum's meetings, discussions and debates, especially those related
to proposed government amendments to laws on foundations and public benefit activity, which are
of direct interest to the FNP.
For several years now, the FNP has cooperated with the KoÊciuszko Foundation in the United States
on various initiatives linked to science. In 2004 the Foundation committed itself to contributing to
the creation of a special reserve capital that would enable a Department of Polish Studies to be
established at Columbia University in New York in future. Overall, the FNP is to provide 250,000 USD
for this purpose over 5 years. The second instalment of this funding was transferred to Columbia
University in 2006.
The Foundation is also active in Europe, taking part in work on the EU 7th Framework Programme,
and cooperating with the European Science Foundation and the Directorate General for Research.
Note:
Listed on p. 39-40 are those who kindly agreed to take part in peer-review and evaluation procedures
for the Foundation’s competitions in 2006. Their assessments and opinions were extremely useful to the
FNP authorities in making their decisions and selecting the beneficiaries of individual programmes.
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Abridged Version of the Financial Statements
and the Independent Auditor’s Opinion
The full version of the Foundation’s Activity Report for 2006, available
in Polish language, drawn up in accordance with the ordinance of the
Minister of Justice of 8 May 2001 on the general scope of reports
submitted by foundations (Journal of Laws No. 50 of 2001, item 529), has
been submitted to the Minister of Education and Science.
A copy of the Activity Report of the Foundation, which was granted the
status of a registered public benefit organization on 31 December 2004,
has also been submitted to the Minister of Labour and Social Policy.
The abridged version of the Foundation’s activity report and financial
statements for 2006, together with an independent auditor’s opinion, in
accordance with art. 70 of the Law on Accounting, has been published
(in Polish) on the website http://bopp.pozytek.gov.pl under the number
KRS 0000109744.
In compliance with the Law on Foundations of 6 April 1984 (Journal of
Laws No. 21 of 1984, item 97 as amended) and the Law on Public Benefit
Activities and on Voluntary Service of 24 April 2003 (Journal of Laws No.
96 of 2003, item 873 as amended), the Foundation enables all those
interested to access the full version of the Foundation’s Activity Report
for 2006 in Polish which is available at the Foundation’s headquarters in
Warsaw, ul. Gra˝yny 11.
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AUDIT OPINION
FOR THE COUNCIL OF THE FOUNDATION FOR POLISH SCIENCE
We have audited the accompanying financial statements of the Foundation for Polish Science
with its registered office in Warsaw, ul. Gra˝yny 11, consisting of:
–
–
–
–
–
–

an introduction;
the balance sheet prepared as at 31 December 2006, showing total assets and liabilities
of 446,898,896.37 PLN;
the profit and loss account for the period from 1 January 2006 to 31 December 2006, showing
a net profit of 47,632,488.26 PLN;
statement of changes in the statutory fund for the period from 1 January 2006 to
31 December 2006, showing an increase in the statutory fund of 47,632,488.26 PLN;
the cash flow statement for the period from 1 January 2006 to 31 December 2006, showing
a net cash decrease of 10,713,177.61 PLN;
notes to the financial statements.

The Foundation's Executive Board is responsible for the preparation of the financial statements.
Our responsibility was to audit the financial statements and to express an opinion whether the
financial statements are free of material misstatements.
We conducted our audit in accordance with:
1) Chapter 7 of the Accounting Act dated 29 September 1994 (2002 Journal of Laws No. 76, item 694),
2) professional auditing standards issued by the Polish National Chamber of Certified Auditors,
3) the Foundations Act dated 6 April 1984 (1991 Journal of Laws No. 46, item 203).
An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in
the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and
significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the
financial statements.
We believe that our audit provided a reasonable basis for our opinion.
In our opinion, the audited financial statements consisting of financial data and explanations:
–

–
–

give a true and fair view of the financial position of the Foundation for Polish Science as at
31 December 2006, as well as its financial result for the period from 1 January 2006 to 31
December 2006,
have been prepared in all material respects in accordance with the provisions of the abovementioned Accounting Act, and on the basis of properly maintained books of account,
are consistent with the laws and regulations binding in Poland and with the Foundation's
statute, to the extent to which such regulations affect the content of the financial
statements.

This document is a translation.
The Polish original should be referred to in matters of interpretation.
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Without qualifying our opinion we draw your attention to the fact that, as described in more
detail in Note No. 9 to the financial statements, the Foundation's Executive Board has filed an
inquiry with the Ministry of Finance, through the Minister of Science and Information
Technology, about the legal nature of funds transferred to the Foundation by the Ministry of the
State Treasury from income realized on the sale of shares of privatized state-owned enterprises.
The Foundation's Board believe that the funds are not public in nature and that therefore their
management is not subject to the provisions of the Public Contracts Act.
The Foundation received no reply to its inquiry before the end of our audit. We are therefore
unable to determine the effects of the above issue, if any, on the audited financial statements.
The Executive Board's Report on the Foundation's Activities in the year 2006 includes all
information required by the Minister's of Justice decree of 8 May 2001 on the general scope of
reports submitted by foundations (2001 Journal of Laws No. 50, item 529).
Warsaw, 28 February 2007

BDO Numerica Sp. z o.o.
ul. Post´pu 12
02-676 Warszawa
Registration No. 523

(–)
Auditor in charge
Donata Budkiewicz-Feluch
Polish Certified Auditor
Reg. No. 9939/7399

(–)
On behalf of BDO Numerica Sp.z o.o.
Hanna Sztuczyƒska
Polish Certified Auditor
Reg. No. 9269/6955
Board Member

This document is a translation.
The Polish original should be referred to in matters of interpretation.
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BALANCE SHEET AS AT 31 DECEMBER 2006
Assets
31 December 2006

31 December 2005
comparable data

Fixed assets
Intangible assets
Development work
Goodwill
Other intangible assets
Prepayments for intangible assets
Tangible fixed assets
Fixed assets
a) Land (incl. perpetual usufructs)
b) Buildings and structures (incl. civil engineering structures)
c) Plant and machinery
d) Motor vehicles
e) Other tangible fixed assets
Construction in progress
Prepayments for construction in progress
Long-term receivables
from affiliates
from other entities
Long-term investments
Real estate
Intangible assets
Long-term financial assets
a) In affiliates
- shares
b) In other entities
- shares
Other long-term investments
Long-term prepayments and deferred costs
Deferred tax assets
Other prepayments and deferred costs
Current assets
Inventory
Raw materials
Short-term receivables
Receivables from affiliates
a) Trade receivables, due:
- in under 12 months
- in over 12 months
b) Other
Receivables from other entities
a) Trade receivables, due:
- in under 12 months
- in over 12 months
b) Taxation, subsidy, customs duty, social security debtors
c) Other
d) Submitted to court
Short-term investments
Short-term financial assets
a) In affiliates
- shares
- other securities
- other short-term financial assets
b) In other entities
- shares
- other securities
- other short-term financial assets
c) Cash and cash equivalents
- cash on hand and cash at bank
- other cash
- other monetary assets
Other short-term investments
Short-term prepayments and deferred costs

1,522,516.04
32,751.43
–
–
32,751.43
–
1,489,764.61
1,489,764.61
–
1,242,941.08
170,511.34
24,831.51
51,480.68
–
–
0.00
–
0.00
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
445,376,380.33
26,187.30
26,187.30
937,966.57
–
–
–
–
–
937,966.57
–
–
–
2,983.50
934,983.07
–
444,387,739.25
444,387,739.25
–
–
–
–
434,110,475.70
37,940,056.82
396,170,418.88
–
10,277,263.55
467,690.93
9,809,572.62
–
–
24,487.21

1,788,035.70
46,901.40
–
–
46,901.40
–
1,627,005.80
1,627,005.80
–
1,365,233.16
142,083.04
54,283.00
65,406.60
–
–
114,128.50
–
114,128.50
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
397,556,706.97
–
–
1,109,839.49
–
–
–
–
–
1,109,839.49
295.00
295.00
–
–
1,109,544.49
–
396,431,744.89
396,431,744.89
–
–
–
–
375,441,303.73
53,028,040.72
322,413,263.01
–
20,990,441.16
120,465.64
20,869,975.52
–
–
15,122.59

TOTAL ASSETS

446,898,896.37

399,344,742.67

(in PLN)
A.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.

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

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

2.

III.
1.

2.
IV.
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Liabilities and Equity
(in PLN)
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.

III.
1.

2.

3.
IV.
1.
2.

Equity
Capital Fund
Statutory Fund
Revaluation Fund
Reserve Fund
Accumulated (losses) from previous years
Net profit/ (loss) for the year
Deductions from net profit for the year
Liabilities and provisions for liabilities
Provisions for liabilities
Deferred tax liability
Provision for retirement benefits and similar obligations
- long-term
- short-term
Other provisions
- long-term
- short-term
Long–term liabilities
To afiiliates
To other entities
a) Loans
b) Debt securities
c) Other financial liabilities
d) Other
Short–term liabilities
To affiliates
a) Trade liabilities, payable
- in under 12 months
- in over 12 months
b) Other
To other entities
a) Loans
b) Debt securities
c) Other financial liabilities
d) Trade liabilities, payable:
- in under 12 months
- in over 12 months
e) Advances received
f) Bills of exchange payable
g) Taxation, customs duty and social security creditors
h) Payroll
i)
Other
Special Funds
Accruals and deferred income
Negative goodwill
Other accruals and deferred income
- long-term
- short-term

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

31 December 2006

31 December 2005
comparable data

445,852,754.30
95,000,000.00
268,225,205.19
329.71
27,614,514.62
7,380,216.52
47,632,488.26
–
1,046,142.07
219,563.84
–
219,563.84
188,430.69
31,133.15
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
375,095.42
–
–
–
–
–
374,148.04
–
–
–
86,474.43
86,474.43
–
–
–
116,757.39
–
170,916.22
947.38
451,482.81
–
451,482.81
–
451,482.81

398,220,266.04
95,000,000.00
268,225,205.19
329.71
27,614,514.62
(14,985,484.64)
22,365,701.16
–
1,124,476.63
219,515.75
–
219,515.75
172,292.26
47,223.49
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
574,443.08
–
–
–
–
–
567,946.29
–
–
–
53,044.46
53,044.46
–
–
–
111,541.45
46,150.00
357,210.38
6,496.79
330,517.80
–
330,517.80
–
330,517.80

446,898,896.37

399,344,742.67
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT (COMPARATIVE FORMAT)
(in PLN)
A.
I.
II.
B.
C.
D.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
E.
F.
I.
II.
III.
G.
I.
II.
III.
H.
I.
I.
II.
III.
IV.
V.
J.
I.
II.
III.
IV.
K.
L.
I.
II.
M.
N.
O.
P.
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Revenue from statutory activities
Gross contributions as per Fund’s Statute
Other contributions
Costs of statutory activities
Profit/ (loss) on statutory activities (A-B)
Administrative expenses
Depreciation
Materials and energy
External services
Taxes and charges, of which:
- excise tax
Payroll
Social security and other allowances
Other expenses
Profit/ (loss) on statutory and administrative activities (C-D)
Other operating revenue
Profit from the sale of non-financial fixed assets
Subsidies
Other operating revenue
Other operating expenses
Loss on the sale of non-financial fixed assets
Revaluation of non-financial fixed assets
Other operating expenses
Operating profit/ (loss) (E+F-G)
Financial revenue
Dividends and shares in profits, of which:
- from affiliates
Interest, of which:
- from affiliates
Profit on the sale of investments
Revaluation of investments
Other
Financial expenses
Interest, of which:
- to affiliates
Loss on the sale of investments
Revaluation of investments
Other
Gross profit/ (loss) on overall activities(H+I-J)
Result from extraordinary items (L.I.-L.II.)
Extraordinary gains
Extraordinary losses
Gross profit/ (loss) (K±L)
Corporate Tax
Other obligatory charges
Net profit/ (loss) (M-N-O)

Year ended
31 December 2006

Year ended
31 December 2005
comparable data

143,801.96
–
143,801.96
19,939,537.16
(19,795,735.20)
5,794,762.52
335,189.26
123,556.10
1,622,714.55
8,222.80
–
2,968,621.10
538,785.57
197,673.14
(25,590,497.72)
8,323.51
1,322.00
–
7,001.51
84,586.29
932.77
–
83,653.52
(25,666,760.50)
73,322,061.68
963,961.64
–
9,077,867.62
–
16,215,253.77
46,967,548.49
97,430.16
14,003.92
10.25
–
–
–
13,993.67
47,641,297.26
–
–
–
47,641,297.26
8,809.00
–
47,632,488.26

48,814.90
–
48,814.90
22,126,818.54
(22,078,003.64)
5,886,242.07
339,365.35
133,713.30
2,126,558.08
8,238.80
–
2,664,952.75
515,756.45
97,657.34
(27,964,245.71)
28,496.53
2,602.22
–
25,894.31
77,737.50
–
120.00
77,617.50
(28,013,486.68)
51,245,626.76
498,773.92
–
8,688,294.24
–
23,067,538.20
18,595,962.95
395,057.45
859,788.92
54,876.31
–
–
–
804,912.61
22,372,351.16
–
–
–
22,372,351.16
6,650.00
–
22,365,701.16
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STATEMENT OF CHANGES IN OWN FUNDS
(in PLN)
I.
I.a.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

2.2.
3.
3.1.

3.2.
4.
4.1.

4.2.
5.
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
6.

II.
III.

Year ended
31 December 2006

Equity at the beginning of the period
- changes to accounting policies
- adjustments of fundamental errors
Equity at the beginning of the period, after adjustments
Capital Fund at the beginning of the period
Changes in Capital Fund
a) Increases (due to)
b) Decreases (due to)
Capital Fund at the end of the period
Statutory Fund at the beginning of the period
Changes in Statutory Fund
a) Increases (due to)
- Profit appropriation
b) Decreases (due to)
- Loss absorption
Statutory Fund at the end of the period
Revaluation Fund at the beginning of the period
Changes in Revaluation Fund
a) Increases (due to)
b) Decreases (due to)
- Sale of fixed assets
Revaluation Fund at the end of the period
Other Reserve Fund at the beginning of the period
Changes in Other Reserve Fund at the beginning of the period
a) Increases (due to)
- Sale of fixed assets
b) Decreases (due to)
Other Reserve Fund at the end of the period
Accumulated (loss) at the beginning of the period
Accumulated profit at the beginning of the period
- adjustment of fundamental errors
Accumulated profit from previous years at the beginning of the period,
after adjustments
a) Increases (due to)
- Appropriation of profit from previous years
b) Decreases (due to)
- Loss cover
- Appropriation of profit to statutory activities fund
Accumulated profit from previous years at the end of the period
Accumulated loss from previous years at the beginning of the period
- changes to accounting policies
- adjustment of fundamental errors
Accumulated loss from previous years at the beginning of the period,
after adjustments
a) Increases (due to)
- Transfer of prior year losses
b) Decreases (due to)
- Loss cover
Accumulated loss from previous years at the end of the period
Accumulated (loss) from previous years at the end of the period
Net result
a) Net profit
b) Net (loss)
c) Deductions from profit
Equity at the end of the period
Equity after proposed appropriation of profit (absorption of loss)

Year ended
31 December 2005
comparable data

398,220,266.04
–
–
398,220,266.04
95,000,000.00
–
–
–
95,000,000.00
268,225,205.19
–
–
–
–
–
268,225,205.19
329.71
–
–
–
–
329.71
27,614,514.62
–
–
–
–
27,614,514.62
7,380,216.52
22,365,701.16
–

375,854,564.88
–
–
375,854,564.88
95,000,000.00
–
–
–
95,000,000.00
268,225,205.19
–
–
–
–
–
268,225,205.19
1,412.56
(1,082.85)
–
(1,082.85)
(1,082.85)
329.71
27,613,431.77
1,082.85
1,082.85
1,082.85
–
27,614,514.62
(14,985,484.64)
18,445,185.86
–

22,365,701.16
–
–
(14,985,484.64)
(14,985,484.64)
–
7,380,216.52
(14,985,484.64)
–
–

18,445,185.86
–
–
18,445,185.86
18,445,185.86
–
–
(33,430,670.50)
–
–

(14,985,484.64)
–
–
14,985,484.64
14,985,484.64
–
7,380,216.52
47,632,488,26
47,632,488.26
–
–
445,852,754.30
445,852,754.30

(33,430,670.50)
–
–
18,445,185.86
18,445,185.86
(14,985,484.64)
(14,985,484.64)
22,365,701.16
22,365,701.16
–
–
398,220,266.04
398,220,266.04
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CASH FLOW STATEMENT (INDIRECT METHOD)
(in PLN)
A.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III.
B.
I.
1.
2.
3.

4.
II.
1.
2.
3.

4.
III.
C.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
D.
E.
F.
G.
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Year ended
31 December 2006

Cash flow from operating activities
Net profit/ (loss)
Total adjustments
Depreciation
Foreign exchange gains/ (losses)
Interest and shares in profits (dividends)
Profit/ (loss) on investing activities
Change in provisions
Change in inventory
Change in receivables
Change in short-term liabilities, except for loans and credits
Change in deferred income and accruals
Other adjustments
Net cash flow from operating activities (I±II)
Cash flow from investing activities
Inflow
Sale of intangible assets and tangible fixed assets
Sale of investment in property and intangible assets
Relating to financial assets, of which:
a) In affiliates
b) In other entities
- sale of financial assets
- dividends and shares in profits
- repayment of long-term loans granted
- interest
- other inflow from financial assets
Other investing activities inflow
Outflow
Purchase of intangible assets and tangible fixed assets
Investment in property and intangible assets
Relating to financial assets of which:
a) In affiliates
b) In other entities
- purchase of financial assets
- long-term loans granted
Other investment expenditure
Net cash flow from investing activities (I-II)
Cash flow from financing activities
Inflow
Outflow
Repayment of loans and credits
Relating to other financial liabilities
Interest
Other financial expenses
Net cash flow from financing activities (I-II)
Total net cash flow (A.III±B.III±C.III)
Change in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the period
Cash and cash equivalents at the end of the period (F±D), of which:
- of restricted use

(25,508,220.20)
47,632,488.26
(73,140,708.46)
335,189.26
–
(10,041,819.01)
(63,489,058.65)
48.09
(26,187.30)
286,001.42
(199,347.66)
111,600.39
(117,135.00)
(25,508,220.20)
14,795,042.59
464,219,815.02
1,322.00
–
464,218,493.02
–
464,218,493.02
454,185,824.90
963,961.64
–
9,068,706.48
–
–
(449,424,772.43)
(191,988.65)
–
(449,232,783.78)
–
(449,232,783.78)
(449,232,783.78)
–
–
14,795,042.59
–
–
–
–
–
–
–
–
(10,713,177.61)
(10,713,177.61)
20,990,441.16
10,277,263.55
947.38

Year ended
31 December 2005
comparable data
(10,246,365.39)
22,365,701.16
(32,612,066.55)
339,365.35
–
(10,223,393.63)
(22,978,722.28)
(77,436.74)
21,182.00
564,811.01
(249,415.06)
(6,053.23)
(2,403.97)
(10,246,365.39)
17,243,047.76
4,236,441,375.45
2,602.22
–
4,236,438,773.23
–
4,236,438,773.23
4,225,820,802.08
498,773.92
–
8,685,490.10
1,433,707.13
–
(4,219,198,327.69)
(158,730.28)
–
(4,218,246,239.89)
–
(4,218,246,239.89)
(4,218,246,239.89)
–
(793,357.52)
17,243,047.76
–
–
–
–
–
–
–
–
6,996,682.37
6,996,682.37
13,993,758.79
20,990,441.16
6,496.79
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„Gazeta Wyborcza” z 25 paêdziernika 2006

Czterech
wspania∏ych
Wczoraj przyznano nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – najbardziej
presti˝owe wyró˝nienia naukowe zwane polskimi Noblami. Honorowano
osiàgni´cia z ostatnich czterech lat. Laureaci dostanà po 150 tys. z∏.

PROF. LEON GRADO¡

niajà si´ do krwiobiegu. To wa˝ne dla cukrzyków,

Nauki techniczne

bowiem system imituje wydzielanie tego hormo-

Naukowca z Politechniki Warszawskiej uhonoro-

nu przez trzustk´. Tworzymy modele doÊwiad-

wano za „opracowanie teorii procesów powsta-

czalne takich leków. Eksperymentalne nanoczàst-

wania i transportu aerozoli i mikroczàsteczek

ki powstajà ju˝ w reaktorach chemicznych wiel-

w gazach i cieczach oraz jej wykorzystanie

kich koncernów farmaceutycznych. Proces wy-

w urzàdzeniach technicznych i medycznych”.

twarzania obj´ty jest tajemnicà, ale prace sà ju˝

59-letni naukowiec pochodzi ze Szczekocina k.

Wspó∏autor 60 patentów,
z których korzystajà
medyczne i samochodowe
firmy na ca∏ym Êwiecie

sie w 2004 r. prof. Gradoƒ.

Zawiercia. Stypendysta
Fulbrighta, wyk∏ada∏ na

PROF. TOMASZ DIETL

uczelniach w USA, Japo-

Nauki Êcis∏e

nii i Austrii. Wspó∏autor

Profesor w Instytucie Fizyki PAN i Instytucie Fizy-

60 patentów, z których

ki Teoretycznej UW jest pionierem nowej dziedzi-

korzystajà firmy na ca-

ny elektroniki – tzw. spintroniki.

∏ym Êwiecie. Otrzyma∏

Klasyczna elektronika oparta jest na tranzysto-

w 1998 r. Z∏oty Medal na

rach i uk∏adach scalonych, w których g∏ównà ro-

Mi´dzynarodowej

Wy-

l´ odgrywa przep∏yw pràdu, tj. ruch ∏adunków

stawie InnowacyjnoÊci

elektrycznych. Kluczem do spintroniki jest inna

„Eureka”

w∏asnoÊç najmniejszych czàstek materii – nama-

w

Brukseli.

W Polsce kilkakrotnie odznaczany orderami i medalami paƒstwowymi.
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bardzo zaawansowane” – wypowiada∏ si´ w pra-

gnesowanie, tzw. spin, jaki ka˝da z nich niesie.
– JeÊli nauczymy si´ jednoczeÊnie sterowaç
przep∏ywem ∏adunku oraz spinami, to powstanà

Prace prof. Gradonia mo˝na Êmia∏o zaliczyç do

energooszcz´dne tranzystory szybsze od obec-

dorobku nanotechnologii. Pracowa∏ nad mode-

nych – mówi nam prof. Dietl. – Jest te˝ szansa na

lem nanoczàstek mogàcych przenosiç leki drogà

scalenie na jednej p∏ytce mikroprocesora z twar-

wziewnà. „Nanoczàstki insuliny z odpowiednim

dym dyskiem albo telewizora z magnetowidem.

noÊnikiem przedostajà si´ do p´cherzyków p∏uc-

Do niedawna namagnesowaniem potrafiono

nych i stamtàd powoli, w sposób naturalny uwal-

sterowaç tylko w metalach, tj. przewodnikach.
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wa∏ godnoÊç przewodniczàcego Mi´dzynarodo-

„Jest szansa
na scalenie
na jednej p∏ytce
mikroprocesora
z twardym dyskiem
albo telewizora
z magnetowidem”

wego Towarzystwa Socjologicznego (pierwszym –
40 lat temu – by∏ Jan Szczepaƒski). Jest cz∏onkiem
Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiej´tnoÊci.
– Paradoksalnie nagrod´
dosta∏ uczony, który w zasadzie bardziej jest obecny
w socjologii Êwiatowej ni˝

A tworzywem tranzystorów sà pó∏przewodniki.

w polskiej. Wi´kszoÊç ksià˝ek

Zdawa∏o si´, ˝e ich namagnesowaç si´ nie da.

opublikowa∏ najpierw po an-

– Zaprzeczy∏y temu na poczàtku lat 90. badania

gielsku – mówi prof. Szlen-

w IBM, a póêniej na uniwersytecie Tohoku w Sen-

dak. Jego „Socjologia” to je-

dai – opowiada prof. Dietl. – Z kolegami z Greno-

den z dwóch podstawowych

ble przewidzieliÊmy teoretycznie, jakie pó∏prze-

podr´czników,

wodniki mogà mieç w∏asnoÊci magnetyczne. Po-

uczà si´ studenci, i prawie

twierdzi∏y to eksperymenty.

ka˝dy absolwent po studiach

z

Jeden z niewielu
Polaków, którzy wnieÊli
w ostatnich latach
wk∏ad do Êwiatowej
myÊli socjologicznej

którego

Prof. Dietl ukoƒczy∏ studia na UW w 1973 r.,

ma go w domowej bibliotece.

uzyska∏ tytu∏ profesora w 1990 r., 8 lat póêniej zo-

– To solidny, choç bardzo

sta∏ cz∏onkiem korespondentem PAN. W 2005 r.

tradycyjny podr´cznik – oce-

otrzyma∏ nagrod´ Europejskiego Towarzystwa Fi-

nia dr Maciej Gdula z Uniwer-

zycznego, która cz´sto jest wst´pem do Nagrody

sytetu Warszawskiego, cz∏o-

Nobla.

nek redakcji „Krytyki Politycznej”.

PROF. PIOTR SZTOMPKA
Nauki humanistyczne i spo∏eczne

PROF. MARIUSZ RATAJCZAK

Autor niezwykle popularnego podr´cznika socjo-

Nauki przyrodnicze i medyczne

logii i jeden z najbardziej znanych za granicà pol-

Bada komórki macierzyste, które sà wielkà na-

skich humanistów. Profesor Uniwersytetu Jagiel-

dziejà medycyny XXI w. Znajdujà si´ w zarod-

loƒskiego.

kach, a tak˝e organizmach doros∏ych – i majà cu-

– Socjologia powsta∏a w XIX w. jako nauka po

downà zdolnoÊç odnawiania si´, zmieniania i wy-

to, ˝eby opisaç wielkie zmiany spo∏eczne, takie

twarzania wyspecjalizowanych tkanek, np. mó-

jak przejÊcie od spo∏eczeƒstwa feudalnego do

zgu, serca czy oka.

przemys∏owego. Sztompka zajmuje si´ w∏aÊnie

Nagrod´ przyznano za odkrycie nowego typu

tym – teorià zmiany spo∏ecznej, czyli jàdrem so-

komórek macierzystych w szpiku kostnym oraz

cjologii – t∏umaczy prof. Tomasz Szlendak z Uni-

krwi p´powinowej. W marcu tego roku prof. Rataj-

wersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu.

czak opowiada∏ w wywiadzie, jakiego udzieli∏ „Du-

Prof. Sztompka wyk∏ada∏ na najlepszych uni-

˝emu Formatowi”, o szczegó∏ach swojej pracy:

wersytetach – m.in. Columbia University, Johns

„Cztery lata temu badaliÊmy mysi szpik i zwró-

Hopkins University, w Los Angeles, Oksfordzie

ciliÊmy uwag´ na obecnoÊç w nim niezwykle

i Berlinie. Zosta∏ drugim Polakiem, który piasto-

drobnych i rzadkich komórek. Inni te˝ dostrzega-

73

suplement 2006

li je pod mikroskopem, lecz wydawa∏o im si´, ˝e

bomba. Takie same komórki sà równie˝ w ludzkim

to uszkodzone fragmenty zdrowych komórek

szpiku”.
Prof. Ratajczak sàdzi, ˝e komórki macierzyste b´-

szpiku.
Tymczasem od kilku lat pojawia∏y si´ prace,

dà kiedyÊ leczyç np. uszkodzone serce. Pomogà te˝

z których wynika∏o, ˝e szpik doros∏ej myszy po-

z pewnoÊcià w leczeniu cukrzycy. Chorujà na nià

trafi wytwarzaç nie tylko elementy krwi, ale tak-

miliony ludzi. Leczenie sprowadza si´ dziÊ do poda-

˝e np. mi´Êni czy mózgu. Wszyscy t∏umaczyli ten

wania insuliny albo – stosunkowo rzadko – do

fakt niezwyk∏à wprost plastycznoÊcià krwiotwór-

przeszczepu trzustki lub tzw. wysp trzustkowych.

„Komórki macierzyste
robi∏y wszystko, o czym
tylko zamarzyliÊmy.
To by∏a prawdziwa bomba”

czych komórek szpiku.

– Mog´ si´ za∏o˝yç, ˝e ju˝ nied∏ugo remedium

A nam to nie pasowa∏o.

na cukrzyc´ oka˝à si´ w∏aÊnie komórki macierzy-

PlastycznoÊç – w porzàd-

ste – mówi∏ nam prof. Ratajczak. – O to, czy to

ku, ale nie a˝ taka. Jedy-

b´dà „nasze” komórki, wola∏bym si´ nie zak∏adaç.

nym rozsàdnym rozwià-

Na drugi ogieƒ pójdzie najprawdopodobniej rege-

zaniem by∏o istnienie

neracja mi´Ênia sercowego po zawale. Ju˝ dziÊ

nieznanych dotàd komó-

prowadzi si´ sporo prób w tym kierunku, tak˝e

rek. ¸atwo je by∏o prze-

w Polsce – dodaje uczony.

oczyç, bo jedna taka ko-

Kieruje on kilkunastoosobowym zespo∏em na

mórka zdarza si´ na

uniwersytecie w Louisville w Kentucky. Wyjecha∏

50–100 tys., a wi´c to do-

z Polski po habilitacji w 1990 r. na roczne stypen-

s∏ownie szukanie ig∏y

dium w Filadelfii, ale zosta∏ w USA na d∏u˝ej. Prze-

w stogu siana.

szed∏ tam wszystkie szczeble wtajemniczenia, zo-

Komórki te zafascyno-

sta∏ profesorem. Kontaktu z Polskà nie straci∏.

wa∏y nas ze wzgl´du na

W jego amerykaƒskim zespole gros stanowià Pola-

wyglàd. Maleƒkie, w Êrod-

cy, a na korytarzach bez przerwy s∏ychaç polski.

ku ogromne jàdro, cyto-

Prof. Ratajczak uczestniczy∏ w uruchamianiu

plazmy jak na lekarstwo.

oÊrodka przeszczepiania komórek krwiotwór-

One zupe∏nie nie pasowa-

czych w Polsko-Amerykaƒskim Szpitalu Dzieci´-

∏y do doros∏ej myszy. Wyglàda∏y, jakby je ktoÊ ˝yw-

cym w Krakowie Prokocimiu, wspó∏tworzy∏ te˝

cem przeniós∏ z mysiego zarodka do doros∏ego

Europejskie Centrum Doskona∏oÊci Terapii Komór-

zwierz´cia. Chodzi∏o jednak o to, by pokazaç, co

kami Macierzystymi. Teraz prowadzi Zak∏ad Fizjo-

one potrafià. I tu z pomocà – jak to cz´sto w nauce

logii w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szcze-

bywa – przyszed∏ przypadek. SpróbowaliÊmy je

cinie (swej macierzystej uczelni, którà ukoƒczy∏

podhodowaç w obecnoÊci mysich komórek nowo-

25 lat temu).

tworowych i dopiero to okaza∏o si´ hitem. One da-

ZAG, TOM, AL, PIOC

lej robi∏y ju˝ wszystko, o czym tylko zamarzyliÊmy.
ChcieliÊmy mieç komórki nerwowe. ZmieniliÊmy
nieco warunki hodowli i prosz´ – mamy komórki
nerwowe. Marzy si´ nam mi´sieƒ – za chwil´ sà
komórki mi´Ênia. Ma∏o tego, okaza∏o si´, ˝e te ko-
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mórki potrafià pomóc w naprawie uszkodzeƒ wy-

Teksty opublikowane w „Gazecie Wyborczej” 25 paê-

wo∏anych przez udar mózgu u myszy. To by∏a

dziernika 2006, przedrukowane za zgodà Redakcji.
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Wspó∏praca mi´dzynarodowa
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

N

auka polska potrzebuje swojego sta∏ego

polsko-niemieckich kontaktów naukowych przy-

miejsca w nauce Êwiatowej. W dzisiejszym

wiàzywa∏ wieloletni prezes zarzàdu Fundacji,

Êwiecie nie jest to mo˝liwe bez prowadzenia in-

prof. Maciej W. Grabski.

tensywnej mi´dzynarodowej wspó∏pracy nauko-

To w∏aÊnie za „rzàdów” prof. Grabskiego, w la-

wej – mi´dzy badaczami, instytucjami, uczelnia-

tach 1992–2005, Fundacji uda∏o si´ nawiàzaç kon-

mi i rzàdami. Polscy naukowcy powinni nale˝eç

takty i podpisaç pierwsze porozumienia z niemiec-

do Êwiatowej sieci naukowej – by móc uczyç si´

kimi partnerami – organizacjami, które za naszà

od zagranicznych kolegów, wymieniaç doÊwiad-

zachodnià granicà realizujà podobne zadania jak

czenia, wspólnie pozyskiwaç Êrodki na badania,

FNP w Polsce. Na wymierne efekty wspó∏pracy

uczestniczyç w wa˝nych projektach naukowych

mi´dzy majàcymi podobne cele i metody dzia∏ania

i odkryciach.

„sàsiadami” nie trzeba by∏o d∏ugo czekaç.

W∏adze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej uczynijednymi z priorytetów swojej dzia∏alnoÊci. Zacz´to

Honorowe Stypendia
im. von Humboldta

od pojedynczych kontaktów z wybranymi instytu-

Pierwszym niemieckim partnerem FNP zosta∏a cie-

cjami, koncentrujàc si´ najpierw na krajach sàsied-

szàca si´ d∏ugoletnià tradycjà i presti˝em Funda-

nich, a po wejÊciu Polski do Unii Europejskiej coraz

cja Aleksandra von Humboldta (Alexander von

aktywniej w∏àczajàc si´ w europejskie struktury

Humboldt Stiftung). W maju 1995 roku obie insty-

badawcze i formy wspó∏pracy naukowej.

tucje zawar∏y porozumienie dotyczàce wzajem-

∏y promocj´ i wspieranie wspó∏pracy zagranicznej

Dynamiczny rozwój przypad∏ na rok 2006, gdy

nego przyznawania stypendiów naukowych wy-

FNP znacznie zintensyfikowa∏a swoje dzia∏ania na

bitnym naukowcom z obu paƒstw. Ze strony pol-

polu wspó∏pracy mi´dzynarodowej. Powsta∏y no-

skiej sà to coroczne honorowe Stypendia Nauko-

we, obiecujàce programy, nawiàzano kontakty

we Humboldta. Odpowiadajà one presti˝owym

z presti˝owymi instytucjami o podobnym charak-

nagrodom Humboldt-Forschungspreise, które nie-

terze – tak˝e spoza Unii, rozpocz´to przygotowa-

miecka fundacja przyznaje najlepszym zagranicz-

nia do wykorzystania europejskich funduszy

nym badaczom – od 10 lat tak˝e Polakom.

strukturalnych.

Od 1954 roku nagrody Humboldt-Forschungspreise trafi∏y do ràk ponad 18 tys. naukowców ze

KIERUNEK: NIEMCY

125 krajów, ale tylko z 19 krajami Fundacja Hum-

Poczàtkowo najwa˝niejszymi kierunkami wspó∏-

boldta nawiàza∏a bli˝szà wspó∏prac´, polegajàcà

pracy zagranicznej FNP sta∏y si´ – w naturalny

na przyznawaniu stypendiów naukowych na zasa-

sposób – kraje najbli˝sze Polsce, szczególnie zaÊ

dzie wzajemnoÊci. Od 1995 roku w tej grupie zna-

nasi zachodni sàsiedzi, Niemcy. Du˝à wag´ do

laz∏a si´ te˝ Polska reprezentowana przez FNP.
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Przyznawane przez Fundacj´ Polskie Honorowe

przez ca∏y pobyt stypendialny w Polsce – Wy˝-

Stypendia Naukowe im. von Humboldta przezna-

szej Szkole Studiów Mi´dzynarodowych (WSSM)

czone sà dla wybitnych niemieckich naukowców.

w ¸odzi. Poczàtkowo profesor otrzyma∏ stypen-

Kandydatury do stypendium mogà zg∏aszaç wy-

dium na 6 miesi´cy. FNP przed∏u˝y∏a jednak na

∏àcznie naukowcy polscy. – Wymagania sà bardzo

proÊb´ instytucji goszczàcej pobyt stypendysty

wysokie, g∏ównà barierà zaÊ du˝y dorobek nauko-

do maksymalnego okresu 12 miesi´cy. Profesor

wy potencjalnego stypendysty. Wszystko to czyni

Kneip by∏ jednym z niewielu laureatów, którym

konkurs bardzo elitarnym. Otrzymujemy zwykle

uda∏o si´ wykorzystaç stypendium podczas tylko

nie wi´cej ni˝ 10 zg∏oszeƒ rocznie, ale kandydatu-

jednego, d∏u˝szego pobytu w Polsce – bez ˝ad-

ry sà bardzo mocne – mówi koordynatorka pro-

nych przerw. Jako emerytowany profesor Uniwer-

gramów stypendialnych FNP, Krystyna Fràk.

sytetu w Ratyzbonie (od 2002 r.) móg∏ dyspono-

Do tej pory, w latach 1996–2006, stypendia trafi∏y do 35 niemieckich badaczy. Przyznawane sà

waç czasem znacznie swobodniej ni˝ inni, wcià˝
aktywni zawodowo laureaci.

na okres 4–12 miesi´cy, które laureaci mogà sp´-

W WSSM prof. Kneip prowadzi∏ przez dwa seme-

dziç w Polsce prowadzàc badania. WysokoÊç sty-

stry zaj´cia ze studentami – zarówno w j´zyku nie-

pendium to 3 tys. euro miesi´cznie.

mieckim, jak i polskim, gdy˝ profesor p∏ynnie po-

Nagrodzeni naukowcy rzadko jednak decydujà

s∏uguje si´ polszczyznà. Tematyka jego wyk∏adów

si´ na realizacj´ ca∏ego stypendium za jednym ra-

i seminariów zwiàzana by∏a ze stosunkami polsko-

zem. – Fundacja umo˝liwia im podzielenie okresu

-niemieckimi w obszarze literatury, kultury i histo-

stypendium na kilka pobytów w Polsce – majà

rii. Porusza∏ ze studentami aktualne tematy doty-

na to 3 lata od momentu przyznania stypendium.

czàce polsko-niemieckiej komunikacji mi´dzykul-

Bierzemy pod uwag´ inne obowiàzki i zobowiàza-

turowej.

nia naszych beneficjantów – mówi Fràk.

Zaj´cia prowadzone przez naukowca cieszy∏y

Przez ostatnie dziesi´ciolecie Stypendia Nauko-

si´ du˝à popularnoÊcià wÊród studentów europe-

we im. von Humboldta zyskiwa∏y na presti˝u, ale

istyki, stosunków mi´dzynarodowych oraz ger-

i nieco ewoluowa∏y. Âwiadczà o tym listy laure-

manistyki. – Zw∏aszcza przyszli germaniÊci t∏um-

atów z kolejnych lat. Poczàtkowo laureatami sty-

nie ucz´szczali na jego wyk∏ady. Profesor by∏

pendium byli g∏ównie przedstawiciele nauk Êci-

pierwszym niemieckim wyk∏adowcà, z którym

s∏ych – fizycy lub in˝ynierowie; kandydatury hu-

mieli kontakt na studiach w WSSM – t∏umaczy

manistów pojawi∏y si´ dopiero w ostatnich edy-

Ewa KapuÊciƒska z WSSM, która opiekowa∏a si´

cjach. Do tej pory przedstawicielom nauk huma-

stypendystà podczas jego pobytu w ¸odzi. Dla

nistycznych przyznano ju˝ trzy stypendia.

studentów germanistyki przeznaczone by∏y tak˝e
zaj´cia z analizy tekstów literackich, prowadzone

Prof. Heinz Kneip i jego roczny pobyt w Polsce
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oczywiÊcie w j´zyku niemieckim.

Pierwszym humanistà, który otrzyma∏ i w ca∏oÊci

Oprócz pracy na uczelni profesor Kneip jedno-

zrealizowa∏ Polskie Stypendium Naukowe im.

czeÊnie realizowa∏ w∏asne projekty i prace badaw-

von. Humboldta, by∏ slawista i literaturoznawca,

cze. W ∏ódzkich bibliotekach odnalaz∏ wiele inte-

prof. Heinz Kneip z Uniwersytetu w Ratyzbonie.

resujàcych materia∏ów, do których nie mia∏ do-

Prof. Kneip jest stypendystà dziewiàtej edycji

st´pu, mieszkajàc w Niemczech. Dzi´ki pobytowi

konkursu z 2004 roku. Ju˝ w lutym 2005 roku zja-

w Polsce uda∏o mu si´ przeprowadziç wst´pne ba-

wi∏ si´ w uczelni, która mia∏a go póêniej goÊciç

dania do planowanej monografii o polskim dra-
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macie romantycznym. Studiowa∏ te˝ materia∏y
dotyczàce stalinizmu w liryce polskiej i rosyjskiej.
A˝ trzy publikacje prof. Kneipa uka˝à si´ w przygotowanej przez wyk∏adowców WSSM ksià˝ce
Niemcy wspó∏czesne (w druku).
Zdecydowanà wi´kszoÊç pobytu stypendialnego prof. Kneip sp´dzi∏ w ¸odzi. Odwiedzi∏ jednak
tak˝e kilka innych miast, takich jak Kraków oraz
Opole. Jego kontakty z tamtejszymi uczelniami
pochodzà jeszcze z czasów pracy na Uniwersytecie w Ratyzbonie, gdzie kierowa∏ wspó∏pracà naukowà oraz wymianà studenckà m.in. z Uniwersytetem Opolskim.
Stypendysta by∏ te˝ cz´sto zapraszany na konferencje i sympozja naukowe. Podczas konferencji
„Gemeinsames Europa” w ¸odzi wyg∏osi∏ wyk∏ad

WÊród uczestników uroczystoÊci wr´czenia Nagrody COPERNICUS
byli m.in. (od lewej) profesorowie: Klaus Hahlbrock,
Maciej ˚ylicz, Gesine Schwan. Pierwszy od prawej – laureat,
prof. Eberhard Schlicker, obok – prof. Ernst-Ludwig Winnacker.

„Czy patriotyzm ma swoje miejsce w Niemczech?”. Na konferencji naukowej Stowarzyszenia
Germanistów Polskich mówi∏ o odbiorze kultury
polskiej w Niemczech. W paêdzierniku 2005 r. by∏
goÊciem Konferencji Rektorów Polskich i Niemieckich w Krakowie.
Prof. Kneip wielokrotnie podkreÊla∏, ˝e zawsze
marzy∏ o mo˝liwoÊci sp´dzenia d∏u˝szego czasu
w Polsce i realizacji tutaj swoich planów badawczych. Umo˝liwi∏a mu to FNP i ufundowane przez
nià roczne stypendium. Wniosek o przyznanie
prof. Kneipowi tego wyró˝nienia z∏o˝y∏ rektor
Wy˝szej Szko∏y Studiów Mi´dzynarodowych
w ¸odzi, prof. Marian Wilk. – Poprzedzi∏a to wczeÊniejsza wieloletnia wspó∏praca naukowa i pry-

Laureaci Nagrody COPERNICUS – prof. E. Schlicker
i prof. B. Malinowska.

watna prof. Kneipa z jednym z germanistów z na-

niem naukowców oraz promowaniem nauki i jej

szej uczelni – wyjaÊnia Ewa KapuÊciƒska z WSSM.

przedstawicieli. Szczególnà opiekà otacza m∏o-

Profesor opuÊci∏ ¸ódê pod koniec stycznia 2006 r.

dych naukowców, stojàcych dopiero u progu kariery naukowej.

Nagroda COPERNICUS

Partnerstwo Fundacji oraz DFG zaowocowa∏o

Pi´ç lat temu, w 2001 roku, Fundacji na rzecz Na-

powo∏aniem nowej, wspólnej polsko-niemieckiej

uki Polskiej uda∏o si´ nawiàzaç kontakty z innà

Nagrody im. Miko∏aja Kopernika, czyli Nagrody

presti˝owà niemieckà organizacjà – Deutsche

COPERNICUS. Postanowiono, ˝e b´dzie ona przy-

Forschungsgemeinschaft (DFG). Jest to najwi´ksza

znawana co dwa lata. W ka˝dej edycji zostanie

w Niemczech instytucja zajmujàca si´ wspiera-

wy∏onionych dwóch laureatów – wspó∏pracujà-
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cych ze sobà naukowców z Polski i z Niemiec. Po-

POWROTY/Homing

dzielà si´ oni nagrodà w wysokoÊci 50 tys. euro –

Najwa˝niejszym – w ocenie zast´pcy dyrektora ds.

po 25 tys. dla ka˝dego z laureatów.

programowych FNP, Micha∏a Pietrasa – z nowych

Kandydaci do nagrody muszà spe∏niç szereg Êci-

dzia∏aƒ Fundacji jest program POWROTY/Homing,

Êle okreÊlonych wymogów formalnych. Muszà

który ma zach´caç m∏odych polskich naukowców

byç zatrudnieni przez polskà lub niemieckà insty-

do powrotu do Polski.

tucj´ naukowà, a w chwili przyznania nagrody

Program ten opiera si´ na wielu porozu-

powinni byç zaanga˝owani w polsko-niemiecki

mieniach o wspó∏pracy z organizacjami zagra-

projekt badawczy.

nicznymi i jest skierowany do naukowców wraca-

Zg∏aszaç swoich kandydatów do Nagrody

jàcych do Polski, którzy podczas swego pobytu za

COPERNICUS mogà inni naukowcy, ale tylko ci

granicà wspó∏pracowali z nimi lub byli przez nie

pracujàcy na uczelniach i w instytucjach naukowych w Polsce lub w Niemczech. Jak mówi wiceprezes zarzàdu FNP, dr Tomasz Perkowski, zainteresowanie by∏o ogromne: Mimo tego, ˝e sà to zupe∏nie nowe nagrody, a wymagania stawiane kandydatom bardzo wysokie, odzew ze strony Êrodowiska naukowego przekroczy∏ nasze oczekiwania.
W pierwszej edycji wp∏yn´∏o w sumie a˝
49 zg∏oszeƒ! SpoÊród kandydatów jury wybra∏o
dwóch laureatów – Polk´, prof. Barbar´ Malinowskà z Wydzia∏u Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Bia∏ymstoku i niemieckiego naukowca,
prof. Eberharda Schlickera z Wydzia∏u Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu w Bonn. UroczystoÊç
wr´czenia pierwszych Nagród COPERNICUS odby∏a

Wystàpienie prof. E. L. Winnackera podczas
uroczystoÊci wr´czenia Nagrody COPERNICUS
w Berlinie.

si´ 2 maja 2006 roku – w drugà rocznic´ przystàpie-

finansowani. Organizacje te – na mocy porozu-

nia Polski do Unii Europejskiej.

mienia z FNP – b´dà pomagaç w podtrzymywaniu
kontaktów i wspó∏pracy laureatów programu
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z ich zagranicznymi oÊrodkami badawczymi,

Prawdziwy prze∏om we wspó∏pracy mi´dzynaro-

uczestniczyç w mi´dzynarodowych projektach

dowej FNP nastàpi∏ w 2006 roku, gdy Fundacja

badawczych i pozyskiwaç wsparcie w ramach fi-

rozpocz´∏a trzy du˝e programy o znaczeniu mi´-

nansowania nauki w innych krajach.

dzynarodowym. Nowe kontakty zagraniczne sta-

WÊród partnerów FNP sà m.in. Stowarzyszenie

∏y si´ tak˝e priorytetem nowego prezesa FNP,

Maksa Plancka, Niemiecka Wspólnota Badawcza

prof. Macieja ˚ylicza. Pod jego kierownictwem

(DFG), Fundacja Aleksandra von Humboldta, In-

Fundacja nawiàza∏a cennà wspó∏prac´ ze znany-

stytut Nauk o Cz∏owieku w Wiedniu i Austriacki

mi instytucjami o podobnym charakterze i profilu

Fundusz Nauki. Znaczàcà rol´ odegra∏a Norwe-

dzia∏alnoÊci – tak˝e spoza obszaru Unii Europej-

ska Rada Nauki, która pomog∏a w promocji pro-

skiej. WÊród nich sà tak presti˝owe organizacje,

gramu i uzyskaniu dofinansowania z Europejskie-

jak amerykaƒska National Institutes of Health.

go Obszaru Gospodarczego.
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Nowym, wa˝nym partnerem w programie Homing
jest te˝ amerykaƒska Narodowa Fundacja Nauki
(National Science Foundation). Wa˝nym – gdy˝
okaza∏o si´, ˝e najwi´ksze zainteresowanie programem wykazali naukowcy wracajàcy z pobytu
w∏aÊnie w USA. Dzi´ki porozumieniu obu fundacji,
laureaci programu po powrocie ze Stanów b´dà
mogli nadal korzystaç z funduszy NSF za poÊrednictwem goszczàcych ich w USA placówek i swoich tamtejszych opiekunów naukowych.
Pierwsza edycja programu POWROTY/Homing
zosta∏a rozstrzygni´ta w paêdzierniku 2006 roku.
Zg∏oszono 46 wniosków, które recenzowali naukowcy z Polski i spoza niej. Ostatecznie przyznano 16 subsydiów, w tym 10 trafi∏o do ràk laureatów wracajàcych do kraju ze Stanów Zjednoczonych.

Podczas uroczystoÊci wr´czenia subsydiów
POWROTY/Homing, Biblioteka Uniwersytecka
w Warszawie.

W∏adze Fundacji liczà, ˝e program b´dzie rozwija∏ si´ dynamicznie i z roku na rok spotyka∏

– Wcià˝ jesteÊmy w trakcie negocjowania i podpi-

z coraz wi´kszym zainteresowaniem. Kluczem do

sywania porozumienia z NIH – przyznaje Pietras -

pe∏nego sukcesu programu jest jednak jego umie-

– ale pierwsze efekty ju˝ sà widoczne – na sta˝

j´tne nag∏oÊnienie i skuteczne dotarcie z informa-

w 2007 roku wyjadà z Polski pierwsi uczestnicy.

cjà do jego potencjalnych beneficjantów. – W

Docelowo FNP chce utworzyç z NIH wspólny

tym w∏aÊnie – jak mówi Micha∏ Pietras – mogà po-

program, który obejmowa∏by wyjazdy m∏odych

móc organizacje partnerskie za granicà.

polskich naukowców na sta˝e w placówkach NIH,

W jego opinii, program POWROTY by∏ najbar-

ich powrót do kraju, a tak˝e finansowanie dalszej

dziej widocznym, spektakularnym sukcesem FNP

pracy naukowej. Pierwsza faza, wyjazdowa, ju˝

w ubieg∏ym roku. Âwiadczyç o tym mo˝e rozg∏os

si´ odby∏a – na razie wcià˝ w ramach istniejàcego

medialny, jaki towarzyszy∏ jego pierwszej edycji –

ju˝ programu Fundacji, KOLUMB.

liczne artyku∏y, informacje, programy w prasie, radiu i telewizji. – Taka reakcja na ten projekt moty-

Program FOCUS

wuje nas do dalszego wspierania i rozwoju tej for-

Wa˝nà pozycj´ wÊród programów mi´dzynarodo-

my dzia∏alnoÊci Fundacji – przyznaje M. Pietras.

wych FNP zajmowa∏ te˝ w ubieg∏ym roku pro-

Prawdopodobnie program ten rozwinie si´

gram FOCUS. Jego celem jest wspieranie m∏odych

w najbli˝szej przysz∏oÊci w kierunku „amerykaƒ-

badaczy, posiadajàcych ju˝ liczàcy si´ dorobek

skim”. National Science Foundation nie jest bo-

naukowy, w prowadzeniu nowych planów ba-

wiem jedynà amerykaƒskà organizacjà, z którà

dawczych i tworzeniu w∏asnych zespo∏ów nauko-

Fundacja utrzymuje obecnie sta∏e kontakty.

wych. Corocznie FNP wybiera innà sfer´ badaƒ

W 2006 roku ruszy∏a wspó∏praca z National Institu-

naukowych, którà ma objàç program FOCUS

tes of Health, najwi´kszà organizacjà w USA finan-

i która – w jej opinii – ma znaczenie dla rozwoju

sujàcà badania w dziedzinie nauk medycznych.

cywilizacyjnego Polski.
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W 2006 roku wybranà przez Fundacj´ dziedzinà

szerzyliÊmy naszà baz´ ekspertów oceniajàcych

by∏o „Modelowanie matematyczne procesów bio-

wnioski z zagranicy. PozyskaliÊmy recenzentów

logicznych”. Tej tematyce by∏y wi´c poÊwi´cone

z ca∏ego Êwiata.

pierwsze warsztaty naukowe, które odby∏y si´
w ramach programu FOCUS, tym razem we wspó∏-

Inne projekty FNP

pracy z niemieckà Deutsche Forschungsgemein-

2006 by∏ te˝ rokiem, w którym FNP zacz´∏a ak-

schaft. Wzi´li w nich udzia∏ naukowcy z Polski

tywnie wspó∏pracowaç z European Foundation

i Niemiec, poniewa˝ program FOCUS jest otwarty

Centre, oÊrodkiem zrzeszajàcym tylko organiza-

dla uczestników z wszystkich krajów.

cje pozarzàdowe dzia∏ajàce na rzecz nauki w Eu-

Organizujàc podobne warsztaty i spotkania

ropie. Przygotowywane sà wspólne inicjatywy

mi´dzynarodowe, FNP chcia∏aby promowaç pro-

wspierania nauki oraz jej finansowania ze êróde∏

gram FOCUS za granicà i zach´caç do uczestnic-

pozarzàdowych.

twa w nim m∏odych badaczy z innych krajów.

FNP chce te˝ efektywniej korzystaç z cz∏onko-

– Niestety, jak dotychczas, ˝aden uczestnik spoza

stwa Polski w Unii Europejskiej. Jak zapewnia Mi-

Polski nie z∏o˝y∏ jeszcze wniosku o to subsydium

cha∏ Pietras, Fundacja przygotowuje nowe pro-

– przyznaje Pietras.

gramy mi´dzynarodowe z udzia∏em funduszy
strukturalnych UE. W 2006 roku FNP bra∏a udzia∏

Europejska Nagroda
dla M∏odego Naukowca (EURYI)

– na zaproszenie Ministerstwa Nauki i Szkolnic-

Kolejnym prze∏omem w dzia∏alnoÊci mi´dzynaro-

∏aƒ („Wzmocnienie potencja∏u kadrowego nauki”)

dowej FNP by∏o, zdaniem Micha∏a Pietrasa, pod-

w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospo-

pisanie w 2006 roku umowy z mi´dzynarodowà

darka. Potencjalnie, w 2007 roku FNP sta∏aby si´

grupà organizacji finansujàcych nauk´ w ramach

jednym z beneficjantów tego programu.

twa Wy˝szego – w przygotowaniu jednego z dzia-

Europejskiej Nagrody dla M∏odego Naukowca

– Ka˝dy z nowych programów i inicjatyw, za-

–EURYI. To najwa˝niejsze tego typu wyró˝nienie

poczàtkowanych w ostatnim roku, przyniós∏

w Europie, które ma na celu przyciàgnàç najzdol-

oczekiwane rezultaty – mówi Pietras. – Oczywi-

niejszych m∏odych uczonych z ca∏ego Êwiata do

Êcie z najwi´kszym zainteresowaniem spotka∏a

prowadzenia swej pracy badawczej w Europie.

si´ realizacja programu POWROTY/Homing. To

FNP jest jedynà polskà organizacjà uczestniczà-

projekt jak najbardziej „na czasie”, dajàcy wi-

cà w procesie wyboru laureatów EURYI. Ocenia

doczne efekty, przyciàgajàcy uwag´ mediów

i opiniuje wnioski tych kandydatów, którzy chcà

i opinii publicznej.

realizowaç swój projekt w∏aÊnie w Polsce. Do kon-

Wszystkie formy wspó∏pracy zagranicznej,

kursu w naszym kraju zg∏osi∏o si´ w 2006 roku

wprowadzone w ostatnich latach przez FNP, oka-

24 kandydatów, z których Fundacja mo˝e nomi-

za∏y si´ cenne, twierdzi M. Pietras. Przede wszyst-

nowaç dwie osoby do drugiego etapu, rozgrywa-

kim umo˝liwi∏y poszerzenie oferty i zakresu dzia-

nego na poziomie europejskim. Laureatów EURYI

∏alnoÊci Fundacji, uruchomi∏y nowe kontakty,

poznamy w 2007 roku.

których owocem b´dà w przysz∏oÊci kolejne pro-

Jednak g∏ównà korzyÊcià dla FNP z uczestnictwa w tym programie jest, jak t∏umaczy Pietras,

jekty i dost´p do nowych obszarów wspó∏pracy
mi´dzynarodowej.

pozyskanie cennych kontaktów mi´dzynarodowych. – Dzi´ki tej formie wspó∏pracy znacznie po-
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Mikrokropelki
i moralnoÊç obywatelska
Dla m∏odego naukowca nie ma ∏atwiejszej drogi rozwoju zawodowego ni˝ wyjazd na
Zachód. Âwietnie wyposa˝one laboratoria, bogate biblioteki i lepsze zarobki zach´cajà,
by tam zostaç. Mimo to, wielu zdolnych wraca do ojczyzny. Dla nich w∏aÊnie stworzono
program POWROTY/Homing.
Kiedy chcia∏em umówiç si´ z dr Natalià Letki na

cje lustracji, zaufanie do instytucji – to tylko nie-

rozmow´, okaza∏o si´, ˝e jest w Wielkiej Brytanii.

które. B´dàc na Wyspach, bada∏a, jak poziom ma-

OdÊwie˝a∏a kontakty naukowe. Kilka e-maili, za-

terialny i zró˝nicowanie etniczne wp∏ywajà na in-

kup biletu i ju˝ by∏a na Wyspach. W zasadzie, nic

tegracj´ sàsiadów, na wzajemne zaufanie i goto-

nadzwyczajnego, ale osoba znajàca polskie realia

woÊç do wspó∏dzia∏ania, a wi´c tzw. kapita∏ spo-

dostrze˝e pewne braki w tej informacji. Gdzie
sk∏adanie wniosku o delegacj´, oczekiwanie na
decyzj´, przekonywanie zwierzchników, i˝ wyjazd jest naprawd´ konieczny? M∏odej politolog
to nie dotyczy. Dzi´ki Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej jest niezale˝na finansowo i mo˝e poÊwi´ciç si´ badaniom, tak˝e tym, które wymagajà zagranicznego wyjazdu.
Studia w Instytucie Socjologii UW ukoƒczy∏a
z wyró˝nieniem. Rok póêniej, drugà magisterk´
obroni∏a w Central European University, mi´dzynarodowej uczelni z siedzibà w Warszawie i Budapeszcie. W miesiàc potem rozpocz´∏a doktorat
w Nuffield College na uniwersytecie w Oksfordzie. Rozprawà o kapitale spo∏ecznym zapraco-

Dr Natalia Letki na tle grupy kolegów w Nuffield College
w Oksfordzie.

wa∏a na trzyletni sta˝ podoktorski. Zosta∏a w Oksfordzie, ale myÊlami wraca∏a do kraju.

∏eczny. Teraz zajmuje si´ jego zmianami w kon-

– W koƒcu trafi∏am do warszawskiego Colle-

tekÊcie przemian ustrojowych. To wa˝ne, bo kapi-

gium Civitas, niezwyk∏ej jak na polskie warunki

ta∏ spo∏eczny podobnie jak inne jego formy, jest

uczelni, która, choç niepubliczna i komercyjna,

produktywny. Najprostszy przyk∏ad? Przyjrzyjmy

szanuje zainteresowania pracowników i daje im

si´ stosunkom sàsiedzkim: 20 lat temu, gdy komuÊ

szans´ je realizowaç – opowiada dr Letki, dziÊ

zabrak∏o màki, po˝ycza∏ od sàsiada; przy tej i wie-

adiunkt w Katedrze Nauk Politycznych.

lu podobnych okazjach ludzie si´ poznawali,

A zainteresowania badaczka ma szerokie. Za-

z czasem obdarzali zaufaniem, wykszta∏cali po-

chowania polityczne obywateli i elit, konsekwen-

czucie wspólnoty. W tej chwili po màk´ jedziemy
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ków. W Polsce takie „osiàgni´cia” uchodzà za powód do dumy. Zdaniem dr Letki, to swego rodzaju spo∏eczny problem jaja i kury. JeÊli wierzymy,
˝e w∏adze rozsàdnie wykorzystujà nasze podatki,
jesteÊmy gotowi je p∏aciç. Gdy je p∏acimy, w∏adze
majà Êrodki, by o nas dbaç. W przeciwnym wypadku, co zrozumia∏e, dochodzi do konfliktu interesów. – Zajmuj´ si´ tymi zjawiskami w perspektywie porównawczej, badam kilkanaÊcie–
–kilkadziesiàt krajów jednoczeÊnie. Dost´p do danych i informacji na t´ skal´ wymaga zagranicznych kontaktów i cz´stych podró˝y. Dzi´ki Fundacji mog´ sobie na nie pozwoliç – nie kryje satysfakcji laureatka pierwszej edycji programu
Dr Agnieszka Korgul w laboratorium podczas pobytu
na Uniwersytecie Tennessee, USA.

POWROTY/Homing.

Szesnastu wspania∏ych
– Homing to poj´cie biologiczne. OkreÊla zdolnoÊç, a raczej dà˝enie zwierzàt w´drownych do
powrotu do w∏asnego gniazda. I w∏aÊnie tacy sà
nasi laureaci. Oblecieli Êwiat i teraz wracajà do
Polski. Dla nich przygotowaliÊmy subsydia, które
pozwolà im ∏agodnie wylàdowaç – mówi∏
w styczniu podczas uroczystoÊci w Bibliotece
Uniwersytetu Warszawskiego prof. Maciej ˚ylicz,
prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. – Bo nieprawdà jest, ˝e marzeniem wszystkich m∏odych
Dr Marcin St´pieƒ w trakcie sta˝u w University of Texas, USA.

i zdolnych polskich naukowców jest emigracja na
Zachód i praca w tamtejszych laboratoriach czy
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do nocnego sklepu, a o sàsiadach niczego nie wie-

bibliotekach. Wielu chce wróciç do ojczyzny; trze-

my. – Zastanówmy si´, której z tych spo∏ecznoÊci

ba to doceniç i z tego si´ cieszyç.

∏atwiej by∏oby coÊ wspólnie zdzia∏aç – na przy-

W 2006 roku do walki o subsydia z programu

k∏ad zaprotestowaç przeciw bliskiemu przebiego-

POWROTY stan´∏o 46 m∏odych badaczy, spoÊród

wi ulicy – czy tej dawnej, czy wspó∏czesnej? Z wie-

których wyró˝niono 16 doktorów. Tytus BernaÊ

lu powodów poziom kapita∏u spo∏ecznego dra-

zajmuje si´ cytogenetykà. Bartosz Bro˝ek – filo-

stycznie spad∏. Staramy si´ lepiej zrozumieç, dla-

zofià prawa. Gotard Burdziƒski – w polskich,

czego – wyjaÊnia politolog.

francuskich i amerykaƒskich laboratoriach bada∏

Badaczk´ fascynuje te˝ moralnoÊç obywatel-

przebieg reakcji aktywowanych pikosekundowy-

ska. W niektórych krajach nie wypada przyznaç,

mi impulsami laserowymi. Piotr Cyganik zg∏´bia

˝e jeêdzi si´ bez biletu, zani˝a zeznania podatko-

sekrety fizyki powierzchni, Agnieszka Korgul –

we lub uchyla od innych obywatelskich obowiàz-

spektroskopii jàdrowej, Mariusz Makowski –
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Dr Gotard Burdziƒski na sta˝u w Ohio State University,
Columbus, USA.

da∏ gwiazdy zmienne oraz zajmowa∏ si´ metodami
pomiaru odleg∏oÊci mi´dzygalaktycznych. Uczestniczy∏ te˝ w poszukiwaniu planet pozas∏onecznych
i wzbudzajàcej ostatnio wielkie zainteresowanie
Dr Igor Soszyƒski podczas sta˝u w Universidad
de Concepción, Chile.

ciemnej materii. Od 1998 r. bierze te˝ udzia∏ w projekcie OGLE, czyli prowadzonych przez astrono-

chemii teoretycznej, Miko∏aj Olejniczak – bada

mów z Uniwersytetu Warszawskiego obserwacjach

struktury kwasów rybonukleinowych, Maciej

mikrosoczewkowania grawitacyjnego.

Paszyƒski zajmuje si´ problematykà obliczeƒ na

Marcin St´pieƒ zajmuje si´ chemià porfiryn,

superkomputerach, Monika S∏omiƒska-Woje-

Adam Woêniak – metrologià, Arkadiusz Wudar-

wódzka – mechanizmami transportu bia∏ek przez

ski – prawem prywatnym. IndywidualnoÊcià jest

b∏ony komórkowe.

te˝ Maciej Wojtkowski, trzydziestodwuletni fi-

Nazwiska te, choç na razie osobom spoza Êwiata

zyk, specjalizujàcy si´ w zastosowaniach optyki

nauki mówià niewiele, w bran˝y stanowià ju˝ pew-

w medycynie. Absolwent i doktorant Uniwersyte-

nà mark´. Ka˝dy z nagrodzonych pochwaliç si´

tu Miko∏aja Kopernika, potem przez d∏u˝szy czas

mo˝e publikacjami w znamienitych pismach na-

w Massachusetts Institute of Technology, dziÊ

ukowych. Wi´kszoÊç ma te˝ na swoim koncie pre-

znów pracuje w Toruniu. Jest konstruktorem

sti˝owe nagrody krajowe, np. stypendia FNP czy

pierwszego na Êwiecie okulistycznego urzàdzenia

tygodnika „Polityka” dla m∏odych naukowców,

do bezinwazyjnego i wysokorozdzielczego trój-

oraz zagraniczne, m.in. stypendia rzàdu francu-

wymiarowego obrazowania siatkówki w czasie

skiego, austriackiego lub granty amerykaƒskiej Na-

rzeczywistym. – Warto mieç takich ludzi w kraju;

tional Science Foundation. I nic w tym dziwnego,

warto u∏atwiç im powrót z zagranicy!

m∏odzi beneficjanci FNP nie tylko trzymajà si´
g∏ównego nurtu Êwiatowych badaƒ, ale prezentu-

˚yciodajny zastrzyk

jà ich najwy˝szy poziom. Igor Soszyƒski, na przy-

Subsydia FNP z programu POWROTY przyznawane

k∏ad, w chilijskim Universidad de Concepción ba-

sà na okres 2 lat, z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia o rok.
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W Oksfordzie na podobne cele dosta∏abym dwukrotnie, a mo˝e nawet trzykrotnie mniej – zauwa˝a dr Letki. – Warto te˝ doceniç, ˝e FNP nie wymaga, byÊmy na przyk∏ad z dwuletnim wyprzedzeniem deklarowali, ile pieni´dzy chcemy wydaç na
dyskietki, a ile na kserokopie. Niektóre instytucje
czegoÊ takiego oczekujà!
Podobnie zalety programu POWROTY/Homing
widzi dr Piotr Garstecki, fizyko-chemik od lat
zajmujàcy si´ p∏ynami, mikroprzep∏ywem oraz reakcjami zachodzàcymi w mikrokropelkach. Niedawno przeniós∏ si´ z Harvard University do Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Jego
zdaniem, to przede wszystkim sam naukowiec powinien znajdowaç Êrodki na badania, a wsparcie
takie, jakie okazuje Fundacja, powinno u∏atwiaç
Dr Adam Woêniak podczas sta˝u w Polytechnique
de Montréal, Kanada.

organizacj´ warsztatu badawczego, wspieraç beneficjanta w okresie przejÊciowym oraz pozwoliç

Ich kwota obejmuje: imienne stypendium oraz

mu na pewnà elastycznoÊç w wydatkach. DziÊ

Êrodki na kontynuacj´ wspó∏pracy zagranicznej

dr Garstecki realizuje dwa granty krajowe oraz

i realizacj´ projektu badawczego. Obecnie cz´Êç

pokaêny grant przemys∏owy. – Na brak Êrodków

stypendialna wynios∏a 15 tys. z∏ rocznie powi´kszone o 3,5 tys. z∏, pochodzàcych ze Êrodków Fundacji uzyskanych z wp∏at na dzia∏alnoÊç organizacji po˝ytku publicznego (1% odpisu od podatku).
W sumie stypendyÊci otrzymali po 18,5 tys. z∏, czyli Êrednio po ok. 1,5 tys. z∏ miesi´cznie, które przeznaczyç mogà na dowolne cele. Dla wi´kszoÊci to
˝yciodajny zastrzyk uzupe∏niajàcy pensje lub
Êrodki pozwalajàce na urzàdzenie warsztatu pracy, choçby kupno komputera.
Druga cz´Êç subsydium – 35 tys. z∏ rocznie –
u∏atwiaç ma stypendystom realizacj´ projektów
badawczych w polskich realiach oraz umo˝liwiç
im podtrzymywanie kontaktów z zagranicznymi
instytucjami, z których wrócili. – Z ich wydaniem
nie b´dzie najmniejszego problemu. Zakup ksià˝ek, prenumerata czasopism, wyjazdy, zamówienie pewnych informacji z kilku zagranicznych
oÊrodków badania opinii publicznej i ju˝ po pieniàdzach. Nie znaczy to jednak, ˝e jest ich ma∏o!
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Dr Piotr Garstecki przebywa∏ na sta˝u w Harvard
University, Cambridge, USA.
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narzekaç wi´c nie mog´, tak˝e laboratorium
mam Êwietnie wyposa˝one – przynajmniej nie gorzej ni˝ na Harvardzie – ale gdybym chcia∏ wyjechaç na konferencj´ lub szybko spotkaç si´ z moimi amerykaƒskimi kolegami, móg∏bym mieç problem. Subsydium FNP go rozwiàzuje – podkreÊla
naukowiec.
A za granic´ ma po co jeêdziç. Wspó∏praca z zaprzyjaênionà grupà na Harvardzie zaowocowa∏a
na przyk∏ad w lutym br. publikacjà w presti˝owym „Science”. Teoretycznie, jeÊli mia∏by takà
potrzeb´, dzi´ki wsparciu FNP móg∏by za ocean
lataç co kwarta∏, podobnie na konferencje naukowe, choçby na drugim koƒcu Êwiata. – ÂwiadomoÊç ta jest bardzo wa˝na. Dzi´ki niej cz∏owiek
wracajàcy z Harvardu do Polski nie czuje si´ jak
zes∏any na prowincj´. Zresztà – co jeszcze wa˝niejsze – dzi´ki kontaktom ma szans´ udowodniç
badaczom z ca∏ego Êwiata, ˝e polska nauka prowincjà nie jest i ˝e w wielu dziedzinach prezentuje Êwiatowy poziom – podkreÊla dr Garstecki.
XXX
Zainaugurowany

w

2006

roku

program

POWROTY/Homing wchodzi na sta∏e do oferty

Dr Piotr Cyganik w laboratorium w Ruhr-University w Bochum,
Niemcy.

programowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
O subsydium mogà ubiegaç si´ osoby, które po-

siadajà co najmniej stopieƒ doktora i znajdujà si´
na wczesnym etapie kariery naukowej (do czterech lat po doktoracie), pracujà naukowo za granicà albo przebywajà na sta˝u zagranicznym
i planujà w ciàgu 6 miesi´cy powrót do kraju lub
te˝ powróci∏y do niego nie wczeÊniej ni˝ 12 miesi´cy przed up∏ywem terminu przyjmowania
wniosków. Kandydaci powinni przedstawiç nie
tylko swój dorobek naukowy, ale tak˝e projekty
badawcze, które zamierzajà realizowaç w trakcie
otrzymywania subsydium. Wa˝ne jest ponadto,
aby przedstawili sposoby i formy kontynuacji
wspó∏pracy z oÊrodkiem zagranicznym, w którym

Dr Maciej Wojtkowski w laboratorium
w Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge, USA.

przebywali na sta˝u.
MICHA¸ HENZLER
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Program NOVUM:
otwarcie na nowe inicjatywy

K

orzenie tego programu tkwià w zakoƒczo-

by∏o tak du˝o, ˝e po prostu nie byliÊmy w stanie

nym w 2005 roku programie subwencji inter-

wspomóc finansowo nawet niewielkiej ich cz´Êci

wencyjnych SUBIN. Fundacja stara∏a si´ mo˝liwie

– wyjaÊnia wiceprezes Fundacji dr Tomasz Per-

szybko i elastycznie reagowaç na ró˝ne potrzeby

kowski. Zresztà zmieni∏a si´ sytuacja, otwierajà

Êrodowiska naukowego. Najcz´Êciej by∏y to zaku-

si´ ró˝ne nowe êród∏a finansowania zakupu apa-

py, modernizacje lub naprawy sprz´tu, ale zda-

ratury, ruszy∏y programy inwestycyjne Minister-

rza∏y si´ równie˝ problemy nietypowe. Jednym

stwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego, mo˝na wy-

z ch´tnie przytaczanych przyk∏adów jest zreali-

st´powaç o Êrodki z programów ramowych UE,

zowany w ciàgu dwóch tygodni zakup skutera

nied∏ugo b´dà dost´pne fundusze strukturalne.

Ênie˝nego dla wyprawy na Spitsbergen zorganizo-

– Dlatego zdecydowaliÊmy si´ na wprowadzenie

wanej swego czasu przez Uniwersytet Gdaƒski.

dodatkowych kryteriów – ograniczajàcych, ale

Szybkie dofinansowanie otrzyma∏a równie˝ wy-

i kierunkujàcych troch´ inaczej program. Pierw-

prawa paleontologiczna do Kazach-

szym kryterium by∏o podniesienie progu jakoÊci

stanu prowadzona przez Instytut

naukowej, od którego rozpatrywany jest wniosek,

Paleobiologii PAN. Liczy∏ si´ w∏aÊnie

drugim – warunek nowoÊci. To oznacza, ˝e np. ku-

czas, chodzi∏o bowiem o rozpozna-

powana aparatura musi byç rzadka lub w ogóle

nie terenu, zanim dotrà tam lepiej

nie wyst´pujàca w Polsce albo te˝ s∏u˝yç podj´ciu

wyposa˝one ekspedycje z krajów

nowych kierunków badaƒ. Poza tym ma byç prze-

zachodnioeuropejskich. Fundacja wspiera∏a rów-

znaczona do realizacji ÊciÊle okreÊlonego projektu

nie˝ w ramach programu SUBIN projekty arche-

badawczego. I tak si´ narodzi∏ program NOVUM,

ologiczne, m.in. badania w Babilonie, po zakoƒ-

nastawiony na wspieranie nowej jakoÊci w nauce.

czeniu dzia∏aƒ wojennych w Iraku, a tak˝e prace

Dr Perkowski zaznacza, ˝e program ten, podob-

w Iranie, na Krymie, w Turkmenistanie, Kazach-

nie zresztà jak poprzedni SUBIN, nie powinien byç

stanie. Beneficjantem programu SUBIN, a obecnie

traktowany jako „program aparaturowy”, choç

NOVUM, by∏a i jest Fundacja OÊrodka KARTA,

rzeczywiÊcie takich wniosków tradycyjnie jest naj-

otrzymujàca dofinansowanie kosztów pozyskania

wi´cej. Fundacja nie ma ˝adnych preferencji, jeÊli

materia∏ów êród∏owych dokumentujàcych losy

chodzi o dyscypliny czy przedmiot badaƒ. Liczy na

obywateli polskich represjonowanych w ZSRR po

ró˝ne ciekawe i tak˝e nietypowe projekty, z tym

17 wrzeÊnia 1939 roku (program Indeks Represjo-

tylko zastrze˝eniem, ˝e muszà byç znaczàce dla

nowanych).

polskiej nauki i jej mi´dzynarodowego presti˝u.

Gros wniosków zg∏aszanych do programu SUBIN

Ka˝dy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.

Fundacja liczy
na ró˝ne ciekawe
i tak˝e nietypowe
projekty
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dotyczy∏o jednak aparatury, wyposa˝enia labora-

Przyk∏adem mo˝e byç dofinansowanie roczne-

toriów. – W pewnym momencie tych wniosków

go pobytu prof. Normana Daviesa w Cambridge.
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Przygotowujàc do wydania swojà nowà
ksià˝k´ Vanished Kingdoms, prof. Davies
prowadzi tam cykl wyk∏adów zwiàzanych z tematykà publikacji poÊwi´conych krajom, kulturom i spo∏eczeƒstwom, pot´˝nym królestwom, które niegdyÊ odgrywa∏y wielkà rol´, ale znikn´∏y
z mapy politycznej Êwiata. Obok wyk∏adów – i rozdzia∏ów ksià˝ki – o dawnym
królestwie Walijczyków na terenie Szkocji, o Imperium Aragoƒskim, o ksi´stwie
Burgundii, znajdà si´ tak˝e osobne cz´Êci
traktujàce o Polsce Jagiellonów, Wielkim
Ksi´stwie Litewskim czy Królestwie Galicji. Jak podkreÊla prof. W∏odzimierz Bo-

Dr Pawe∏ Korecki z UJ przy posterze.

lecki, wiceprezes FNP – oryginalnoÊç
i znaczenie projektu naukowego ksià˝ki polega

wo szybkiego pozyskania dodatkowych pieni´-

na tym, ˝e historia Polski pojawia si´ w szerokim

dzy, choç jest to tylko jednorazowy zastrzyk,

kontekÊcie historii paƒstw i narodów ca∏ej Euro-

w sytuacjach awaryjnych, kiedy sà w trakcie ba-

py, a nie tylko jej wschodniej cz´Êci. Poprzez wy-

daƒ, a nie starcza Êrodków z innych êróde∏.

k∏ady wyg∏aszane w tak presti˝owym miejscu

W 2006 roku do FNP wp∏yn´∏y 122 wnioski o do-

prof. Davies upowszechnia wiedz´ o polskich

finansowanie z programu NOVUM, 16 wniosko-

dziejach, dziedzictwie i tradycji. Jest to tak˝e je-

dawcom przyznano pieniàdze, ∏àcznie 1,7 mln z∏.

den z celów FNP, która chce dotrzeç do mi´dzy-

OczywiÊcie najwi´cej wniosków pochodzi z du-

narodowej spo∏ecznoÊci naukowej, zaintereso-

˝ych, silnych oÊrodków akademickich, takich jak

waç uczonych zagranicznych problemami Polski,

Kraków, Wroc∏aw, Warszawa, Gdaƒsk, ale prze-

wesprzeç Polish studies, nie tylko z dziedziny hi-

staje to byç regu∏à. W 2006 roku dofinansowano

storii czy kultury.

np. sporo projektów z Bia∏egostoku.

– Niestety, brakuje nam wniosków od humanistów – przyznaje wiceprezes Fundacji T. Perkow-

A kim sà beneficjanci, jak wykorzystujà pomoc
FNP? Oto kilka przyk∏adów.

ski. Byç mo˝e dlatego, ˝e ubiegajà si´ raczej o Êrodtowana biologia, biologia molekularna, fizyka,

Nowatorska metoda
badania struktury kryszta∏ów

chemia, te dyscypliny, które najszybciej si´ rozwi-

Dr Pawe∏ Korecki z Instytutu Fizyki UJ otrzyma∏

jajà i w których badaczom ∏atwiej o publikacje

z programu NOVUM dofinansowanie budowy to-

w najlepszych czasopismach zagranicznych.

mograficznego spektrometru rentgenowskiego,

ki z innych programów. Najliczniej jest reprezen-

Z punktu widzenia naukowców najwa˝niejsze

oryginalnej, nowatorskiej aparatury przeznaczo-

jest to, ˝e wnioski o dofinansowanie z programu

nej w∏aÊnie do ÊciÊle sprecyzowanego ekspery-

NOVUM mo˝na sk∏adaç w FNP w dowolnym ter-

mentu. Dr Korecki zajmuje si´ badaniem struktury

minie, a sà rozpatrywane w miar´ jak nap∏ywajà.

krystalicznej materii na poziomie atomowym za

Najlepsze zespo∏y majà wi´c mo˝liwoÊç stosunko-

pomocà niekonwencjonalnych metod, g∏ównie
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holograficznej i tomograficznej. Na stronie inter-

obrazowania. Takie techniki badawcze mogà byç

netowej oÊrodka synchrotronowego HASYLAB,

przydatne w nanotechnologii czy w przemyÊle

w którym pracowa∏ przez dwa lata po doktoracie,

pó∏przewodnikowym, skoro pozwalajà zobaczyç,

a obecnie okresowo przeprowadza eksperymenty,

jak obcy atom wprowadzony do kryszta∏u defor-

wÊród publikowanych co roku najciekawszych

muje jego struktur´.

wyników badawczych przedstawiono obrazy

Do tego rodzaju eksperymentów potrzebna jest

kryszta∏ów nagrane za pomocà promieniowania

specjalnie adresowana aparatura. Zaprojektowany

rentgenowskiego. – Nowatorstwo naszej metody

przez dr. Koreckiego oryginalny tomograficzny

tomograficznej – wyjaÊnia dr Korecki – polega na

spektrometr rentgenowski wymaga niekonwencjo-

tym, ˝e obrazujemy kryszta∏ wprost, to znaczy rze-

nalnej optyki rentgenowskiej, mikrosoczewek z po-

czywiÊcie tak, jakbyÊmy na niego patrzyli, a nie

li-kapilar wraz z lampà rentgenowskà ÊciÊle dopa-

metodami dyfrakcyjnymi, wymagajàcymi odwi-

sowanà do takiej soczewki. Te elementy zostanà

k∏ania. Pozwala to zobaczyç, jak wyglàda kryszta∏

zakupione dzi´ki Êrodkom z Fundacji (69 tys. z∏).

z punktu widzenia jednego atomu. Mo˝emy sobie

Ca∏y uk∏ad eksperymentalny zostanie zbudowany

wyobraziç, ˝e siadamy na dowolnym atomie czy

i przetestowany w Instytucie Fizyki UJ, a póêniej

rodzaju atomów, np. atomie domieszki wrzuconej

b´dzie przewo˝ony na synchrotron i wykorzysty-

do tego kryszta∏u, i patrzymy, co si´ dzieje woko-

wany na miejscu do pomiarów.

∏o, jak owa domieszka deformuje struktur´ krysta-

Jest to pierwszy etap budowy aparatury, który

licznà. I to jest w∏aÊnie doÊç niespotykane podej-

przyspieszy znacznie badania, pozwoli na pierw-

Êcie do obrazowania struktury.

sze eksperymenty synchrotronowe w HASYLAB

Zaproponowana metoda badaƒ spotka∏a si´

ju˝ w czerwcu tego roku, zaplanowane zresztà

z du˝ym zainteresowaniem i wysokà ocenà Êrodo-

z du˝ym wyprzedzeniem. Dalsze elementy kon-

wiska naukowego, w presti˝owych czasopismach

strukcji b´dà ju˝ finansowane z innych Êrodków.

ukaza∏y si´ artyku∏y na ten temat. Eksperyment

– To jest budowanie czegoÊ nowego za pomocà

przeprowadzony przez dr. Koreckiego wraz kilku-

bardzo nowoczesnych, a stosunkowo prostych

osobowym zespo∏em badawczym, z∏o˝onym z na-

urzàdzeƒ, nie wymagajàcych du˝ych nak∏adów –

ukowców i in˝ynierów z Polski, Niemiec i W. Bry-

podkreÊla dr Korecki. – I chocia˝ wniosek o dofi-

tanii, zosta∏ uznany za jeden z ciekawszych wyko-

nansowanie dotyczy∏ konkretnej sprawy, wyko-

nanych na synchrotronie w oÊrodku HASYLAB

rzystanie tej aparatury mo˝e byç bardzo szerokie,

w Hamburgu. Na kontynuacj´ zaplanowanych

przez inne grupy, do innych badaƒ, do innych ce-

badaƒ zabrak∏o jednak pieni´dzy, stàd wniosek

lów naukowych.

do FNP i szybka pomoc w ramach programu

KRYSTYNA HANYGA

NOVUM.
me metody badaƒ mogà mieç tak˝e inne zastoso-

Sto po˝ytków
z porowatego w´gla

wania. – Pozwalajà na obrazowanie materia∏ów,

– Wykorzystujemy znane od lat materia∏y w´glo-

które sà nieuporzàdkowane w du˝ym stopniu,

we. Ulepszamy ich w∏aÊciwoÊci przez specjalnà

skomplikowanych struktur czy nanostruktur –

obróbk´ – mówi prof. Jacek Machnikowski z Ze-

mówi P. Korecki. – Poza tym wa˝ny jest sam typ

spo∏u W´gla i Materia∏ów W´glowych nale˝àcego

podejÊcia, zaproponowany przez nas algorytm,

do Zak∏adu Materia∏ów Polimerowych i W´glo-

który mo˝e s∏u˝yç w innych dzia∏ach fizyki czy

wych Wydzia∏u Chemicznego Politechniki Wro-

Sà to wprawdzie badania podstawowe, ale sa-
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c∏awskiej. – Do tego potrzebne
sà nam inwestycje w pracowni´
technologicznà, która pozwoli
skutecznie prowadziç szerokie
badania.
Na ten cel przeznaczono
200 tys. z∏ uzyskanych od FNP
z programu NOVUM.
Zespó∏ zajmuje si´ materia∏ami w´glowymi stosowanymi do
ochrony Êrodowiska i magazynowania energii. Pracuje nad
w´glami aktywnymi u˝ywanymi do selektywnego usuwania
z fazy ciek∏ej zanieczyszczeƒ,
m.in. fenoli, barwników, kwasów huminowych, a tak˝e toksycznych zwiàzków wyst´pujàcych w bardzo niskim st´˝eniu.

Pastylki w´gla i ich twórca – prof. Jacek Machnikowski
z Politechniki Wroc∏awskiej.

Zespó∏ prowadzi badania nad wytwarzaniem kata-

tego, a nawet wy˝szego stopnia adsorpcji, pod wa-

lizatorów na noÊnikach w´glowych stosowanych

runkiem, ˝e charakteryzowaç si´ b´dà olbrzymià

nast´pnie w reakcjach konwersji zwiàzków chlo-

powierzchnià w∏aÊciwà i wy∏àcznie wàskimi pora-

ropochodnych. Do ka˝dego zastosowania wyma-

mi (ok. 1 nm). Takich idealnych w´gli aktywnych

gane sà materia∏y o odpowiednim rozk∏adzie wy-

nie produkuje si´ na skal´ przemys∏owà, ale mate-

miarów porów i w∏aÊciwoÊciach chemicznych po-

ria∏y o podobnej strukturze porów (powierzchnia

wierzchni.

ponad 2500 mkw. na gram w´gla!) mo˝na otrzy-

Porowate materia∏y pozwalajà magazynowaç

maç, stosujàc aktywacj´ wodorotlenkiem potasu.

energi´ adsorpcyjnie lub elektrochemicznie. Gaz

Prof. Machnikowski próbuje stosowaç metod´ ak-

ziemny (metan) mo˝e byç bez problemu stosowany

tywacji KOH do materia∏ów w´glowych (koksy,

do nap´du silników spalinowych zamiast paliw

pó∏koksy) pochodzàcych z ró˝nych surowców:

p∏ynnych. Zaletà metanu jest wysoka liczba okta-

z w´gli kamiennych, paków, ˝ywic syntetycznych.

nowa, zaÊ wadà – niska g´stoÊç energii w jednost-

Otrzymany pylisty produkt jest pod ciÊnieniem for-

ce obj´toÊci. Dlatego konstruuje si´ nowoczesne

mowany w pastylki.

zbiorniki na gaz pozwalajàce spr´˝aç go do 200 at-

Aby ograniczyç niekorzystny wp∏yw efektu

mosfer. Alternatywà jest odwracalne adsorpcyjne

cieplnego adsorpcji i desorpcji (desorpcja jest en-

magazynowanie metanu w porowatym w´glu. De-

dotermiczna – samochód pobiera gaz, ale system

partament Energii USA sformu∏owa∏ praktyczny cel

si´ ch∏odzi, wi´c czerpanie gazu jest utrudnione),

badawczy: w jednostce obj´toÊci adsorbentu trze-

prowadzone sà badania nad poprawà przewod-

ba zakumulowaç 150 obj´toÊci metanu przy ciÊnie-

nictwa cieplnego monolitycznego adsorbenta

niu 3,5 MPa (35 atmosfer). W´gle aktywne sà jedy-

przez dodawanie przewodzàcych nanostruktur

nym materia∏em, który nadaje si´ do osiàgni´cia

w´glowych: nanorurek i grafitu rozpr´˝onego.
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Elektrochemiczne magazynowanie energii nale˝y

Badania nad wymienionymi zagadnieniami b´-

do najbardziej perspektywicznych nowych zasto-

dà realizowane m.in. w ramach przyj´tego do re-

sowaƒ materia∏ów w´glowych. Prace skupiajà si´

alizacji projektu zamawianego „Chemia perspek-

na bateriach (akumulatorach) jonowo-litowych

tywicznych procesów i produktów konwersji w´-

i kondensatorach elektrochemicznych o du˝ej

gla”. Dalsze plany badawcze zespo∏u, zwiàzane

pojemnoÊci. W szeroko dziÊ stosowanych bate-

z ubieganiem si´ o Êrodki w projektach VII Progra-

riach litowo-jonowych (do telefonów komórko-

mu Ramowego UE, dotyczà syntezy i zastosowa-

wych, laptopów etc.) anod´ stanowi najcz´Êciej

nia w procesach magazynowania energii nano-

grafit. Przy wielu zaletach materia∏ ten charakte-

strukturalnych materia∏ów w´glowych.

ryzuje si´ umiarkowanà pojemnoÊcià elektrycznà
(372 mAh/g). Zespó∏ prof. Machnikowskiego pró-

Do mi´sa? Aronia z jab∏kami!

buje modyfikowaç struktur´ cz´Êci w´glowej, by

Na istot´ badaƒ prowadzonych przez zespó∏

zwi´kszyç pojemnoÊç przy zachowaniu dobrej cy-

prof. Jana Oszmiaƒskiego mo˝na patrzyç co naj-

klicznoÊci pracy. Aktualnie badania koncentrujà

mniej z trzech ró˝nych stron.

si´ nad opracowaniem hybrydowego materia∏u

Mo˝na ukazaç skomplikowanà analiz´ identyfi-

zawierajàcego nanokrystaliczny krzem (czàstki

kacji, przemian, trwa∏oÊci i aktywnoÊci zwiàzków

o wymiarach oko∏o 50 nm) w osnowie w´glowej

z grupy flawonoidów, czy szerzej – polifenoli,

pochodzenia pakowego. Oczekuje si´, ˝e w takim

które wyst´pujà w owocach i ich przetworach.

kompozycie silna ekspansja ziarenek krzemu za-

Mo˝na badaç znaczenie tych zwiàzków dla

chodzàca w wyniku insercji jonów Li+ b´dzie

ludzkiego zdrowia, zw∏aszcza ich roli jako anty-

kompensowana przez materia∏ osnowy, co umo˝-

oksydantów, czyli substancji wychwytujàcych

liwi stabilnà prac´ ogniwa.

wolne rodniki, a przez to opóêniajàcych zmiany,

Nowoczesne kondensatory elektrochemiczne po-
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zw∏aszcza wynikajàce z chorób cywilizacyjnych.

winny poza du˝à pojemnoÊcià elektrycznà charak-

Mo˝na wreszcie optymalizowaç technologie

teryzowaç si´ bardzo krótkim czasem ∏adowania

wytwarzania przetworów owocowych (soków,

i roz∏adowania. W prototypowych rozwiàzaniach

przecierów, mro˝onek, d˝emów i innych) pod kà-

samochodów wspó∏pracujà z innymi êród∏ami ener-

tem zachowania przez produkt jak najwi´kszej

gii, np. ogniwami paliwowymi czy akumulatorami.

liczby walorów Êwie˝ych owoców.

Kondensatory elektrochemiczne pracujà na zasa-

Wszystkie te aspekty sà przedmiotem prac ze-

dzie gromadzenia ∏adunku w podwójnej warstwie

spo∏u prof. Oszmiaƒskiego, który realizuje liczne

elektrycznej na granicy faz elektroda/elektrolit. Ich

granty i prace badawcze.

zaletà jest tak˝e trwa∏oÊç (nawet do miliona cykli)

Wraz z zespo∏em z Akademii Rolniczej w Po-

i du˝a sprawnoÊç cyklu (95% i wi´cej). Prowadzone

znaniu (prof. W. Grajek) prowadzi∏ on prace obj´-

w zespole badania zmierzajà do zwi´kszenia pojem-

te grantem zamawianym „AktywnoÊç przeciwu-

noÊci elektrycznej przez wykorzystanie porowa-

tleniajàcych produktów roÊlinnych”. W VI Progra-

tych materia∏ów w´glowych o silnie rozwini´tej

mie Ramowym (Pr.E. 513960) uczestniczy w 3-let-

powierzchni i wymiarach porów dostosowanych

nim programie badaƒ nad zawartoÊcià flawono-

do wielkoÊci jonów elektrolitu oraz na drodze mo-

idów w owocach i warzywach – ich znaczeniem

dyfikowania w∏asnoÊci powierzchniowych przez

dla jakoÊci ˝ywienia i ludzkiego zdrowia. Zapobie-

wprowadzanie heteroatomów – tlenu i azotu, któ-

ganie procesom utleniania lipidów, cholesterolu

re sà êród∏em efektu pseudopojemnoÊci.

i bia∏ek to tematyka grantu PB 2P06T04428.
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Przetwory z aronii zachowujà wiele z tych walorów. Warunkiem jest taki sposób przetwarzania,
który nie powoduje degradacji cennych zwiàzków. Nie nale˝y stosowaç wysokich temperatur.
Dobre efekty daje liofilizacja, czyli usuwanie wilgoci z zamro˝onego produktu w warunkach podciÊnienia. Dlatego w∏aÊnie w FNP ubiegano si´
o Êrodki na zakup nowoczesnego liofilizatora pó∏kowego (program NOVUM). Celom analitycznym
s∏u˝y natomiast uzyskany z FNP dzi´ki programowi NUTRIS w 1995 r. chromatograf cieczowy.
We wspó∏pracy z Akademià Medycznà zespó∏
potwierdzi∏ korzystny wp∏yw odpowiednio przygotowanych owocowych soków na stan zdrowia
osób cierpiàcych na choroby cywilizacyjne. Obserwuje si´ stabilizacj´ poziomu cukru we krwi,
dzia∏anie przeciwzakrzepowe. Soki zalecane sà
wi´c przy cukrzycy insulinozale˝nej, zawa∏ach,
arteriosklerozie i nowotworach.
Warto wiedzieç, ˝e zwiàzki flawonoidowe doLiofilizator pó∏kowy w laboratorium
prof. Jana Oszmiaƒskiego, AR we Wroc∏awiu.

dane do mi´sa dzia∏ajà przeciwutleniajàco, a wi´c
konserwujàco, a sok przecierowy (zawiesisty) jest
zdrowszy od klarownego. Wyniki badaƒ z opraco-

Aspekt u˝ytkowy tych badaƒ ujawnia si´ w tema-

wania metody i oznaczenia polifenoli oraz aktyw-

cie grantu „Optymalizacja i ocena procesu otrzy-

noÊci antyrodnikowej w czàstkach sta∏ych zawar-

mywania soków i przecierów jab∏kowych”.

tych w sokach jab∏kowych opublikowano w cza-

Zespó∏ nie ogranicza si´ do badaƒ jab∏ek. Od lu-

sopiÊmie z listy filadelfijskiej „Journal the Science

tego 2007 roku realizowany jest grant habilitacyj-

of Food Agriculture”. Ta informacja zrobi∏a ostat-

ny (Pol-postdoc II) na temat metod otrzymania

nio karier´ w mediach ca∏ego Êwiata!

produktów wzbogaconych w substancje prozdro-

Badania prof. Oszmiaƒskiego majà te˝ ten walor

wotne z owoców rokitnika pospolitego, pigwow-

praktyczny, ˝e wskazujà na odmiany owoców,

ca japoƒskiego, g∏ogu dwuszyjkowego i jarz´biny

które majà najwi´cej w∏aÊciwoÊci zdrowotnych.

pospolitej. WczeÊniej zespó∏ zajmowa∏ si´ tru-

– Wyjàtkowo cenne okazujà si´ stare polskie

skawkami i porzeczkami. Prof. Oszmiaƒski zaleca

odmiany jab∏ek: szara reneta, antonówka, czer-

równie˝ aroni´ jako szczególnie skutecznà na

wony boskop – twierdzi autor prac.

choroby serca. Owoce tej pochodzàcej z Ameryki

Prowadzone od 30 lat badania prof. Oszmiaƒ-

Pó∏nocnej roÊliny ozdobnej spopularyzowane

skiego nad zwiàzkami polifenolowymi przynios∏y

przez Miczurina (!) okaza∏y si´ bogate w antyok-

120 oryginalnych prac twórczych, 6 patentów

sydanty. Polska jest dziÊ ich g∏ównym producen-

oraz ponad 150 komunikatów naukowych i in-

tem, a eksport do krajów Europy Zachodniej

nych artyku∏ów.

i Ameryki przynosi spore dochody.

MARIA KISZA
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Odmitologizowane
poczàtki paƒstwa polskiego

O

d koƒca lat 40. XX wieku polscy archeologo-

Okazjà do podj´cia kolejnych kompleksowych

wie otrzymywali ogromne Êrodki finansowe

badaƒ nad Êredniowieczem oraz przebadania na

na prowadzenie badaƒ. W∏adza ludowa chcia∏a

nowo starych zabytków archeologicznych sta∏o

udowodniç s∏owiaƒskoÊç tzw. ziem odzyskanych.

si´ tysiàclecie Zjazdu Gnieênieƒskiego. W Komite-

Przy okazji przeprowadzono wykopaliska na nie-

cie Badaƒ Naukowych zdecydowano o sfinanso-

spotykanà wczeÊniej ani póêniej skal´. Wydobyto

waniu programu badawczego „Polska w Europie

ogromne iloÊci zabytków archeologicznych. Zda-

na prze∏omie I i II tysiàclecia”. Przez trzy lata nie-

niem prof. Przemys∏awa Urbaƒczyka z warszaw-

mal 200 naukowców z kilkunastu oÊrodków ba-

skiego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, by∏y

dawczych kraju prowadzi∏o intensywne prace za-

to najwi´ksze badania dotyczàce Êredniowiecza,

równo nad zabytkami z badaƒ milenijnych, jak

jakie kiedykolwiek przeprowadzono. Badania te

te˝ nowe wykopaliska. W badaniach korzystano

noszà nazw´ milenijnych. Jednak natychmiast po

z najnowoczeÊniejszych metod dost´pnych obec-

1966 r., czyli jubileuszu ty-

nie archeologii. Oprócz zaliczanych ju˝ do trady-

siàclecia chrztu Polski, stru-

cyjnych metod datowania, jak dendrochronolo-

Origines Polonorum

myk finansowy gwa∏townie

gia czy tzw. metoda w´gla C14, stosowano metody

– to b´dzie najwi´ksza
seria wydawnicza
dotyczàca archeologii
Êredniowiecznej

wysech∏, a prac zaprzestano.

palinologiczne, paleozoologiczne, antropologicz-

Wi´kszoÊç materia∏u arche-

ne, geofizyczne, a prof. Jacek Banaszkiewicz sta-

ologicznego nie doczeka∏a si´

ra∏ si´ wspieraç odkrycia archeologów i history-

gruntownych badaƒ, a tym

ków za pomocà swojej unikalnej metody interpre-

bardziej – publikacji. Na kil-

tacji êróde∏ pisanych. By∏ to zapewne najwi´kszy

kadziesiàt
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przebadanych

Êredniowiecznych

program KBN z zakresu archeologii, a byç mo˝e

oÊrodków osadniczych, monograficznych opra-

ca∏ej humanistyki. Kosztowa∏ 2,3 mln z∏. Zakoƒ-

cowaƒ doczeka∏y si´ wówczas tylko Sandomierz,

czy∏ si´ zaÊ konferencjà oraz publikacjà jednego

¸´czyca i Opole.

zbiorczego tomu w j´zyku angielskim. Uczeni sta-

W póêniejszych latach prowadzono prace wy-

n´li przed widmem braku Êrodków na wydanie

kopaliskowe w ró˝nych oÊrodkach. Nie mia∏y one

dorobku tego projektu. W tym sensie pozosta∏ on

jednak a˝ takiego rozmachu i kompleksowego

niedokoƒczony.

charakteru. Co gorsza, niektóre zebrane w trak-

Znajomi prof. P. Urbaƒczyka mówià o nim, ˝e

cie badaƒ milenijnych dane i wykonane na ich

pieniàdze na swoje przedsi´wzi´cia znajduje na uli-

podstawie niepublikowane opracowania zagin´∏y

cy. – No tak, przecie˝ jest tyle mo˝liwoÊci – zapew-

– dotyczy to np. cz´Êci opracowaƒ dotyczàcych

nia uczony – trzeba si´ tylko troch´ wysiliç, poszu-

Grodów Czerwieƒskich czy materia∏ów archeolo-

kaç. Niestety, my nie potrafimy tego robiç. Sam

gicznych wydobytych w P∏ocku przez prof. W∏o-

jednak uzna∏, ˝e dorobek KBN-owskiego projektu

dzimierza Szafraƒskiego.

nie powinien le˝eç ukryty w szafach archeologów.
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Wystàpienie dr. hab. Andrzeja
Rozwa∏ki.

Zgodnie z tym, co o nim mówià, poszed∏ szukaç pieni´dzy na ulicy. Dok∏adniej: na jednej z warszawskich
ulic. A zupe∏nie precyzyjnie – na ul.
Gra˝yny 11. Uda∏o mu si´ przekonaç
w∏adze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, ˝e plon kilkuletnich prac
uczonych powinien ujrzeç Êwiat∏o
dzienne w postaci cyklu monografii.
I tak, Fundacja w∏àczy∏a do programu WYDAWNICTWA seri´ „Origines Polonorum”. – To b´dzie najwi´ksza seria wydawnicza dotyczàca archeologii
Êredniowiecznej – mówi P. Urbaƒczyk, który zosta∏

Promocja I tomu „Origines Polonorum” pt. „Lublin
wczesnoÊredniowieczny”, Aula UMCS, styczeƒ 2007.

koordynatorem projektu. W planach jest 19 pozycji, dotyczàcych najwa˝niejszych Êredniowiecznych oÊrodków osadniczych na ziemiach polskich.
Podczas konferencji podsumowujàcej program
KBN-owski ogromne zainteresowanie uczestników wzbudzi∏a prezentacja wyników uzyskanych
przez oÊrodek lubelski. Wtedy ju˝ prof. Urbaƒczyk uzna∏ osiàgni´cia zespo∏u kierowanego
przez dr. hab. Andrzeja Rozwa∏k´ z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej
Wystàpienie Rafa∏a Nied˝wiadka.
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Rafa∏ Niedêwiadek wpisuje dedykacj´ na
egzemplarzu ksià˝ki.

pojawi∏o si´ dno, a kolejka potencjalnych czytel-

za jedno z najwa˝niejszych odkryç ostatnich lat.

pewniono, ˝e ksià˝ki wkrótce pojawià si´ w ksi´-

Te odkrycia rodzi∏y si´ w archeologicznych wyko-

garni uniwersyteckiej.

pach na lubelskim Starym MieÊcie. Dwaj m∏odzi

Prezentacj´ tomu Lublin wczesnoÊredniowiecz-

badacze, absolwenci UMCS, w∏aÊciciele niewiel-

ny. Studium rozwoju przestrzennego prowadzi∏

kich firm archeologicznych, spotkali si´ w wyko-

prof. Ryszard Szczygie∏ z Instytutu Historii UMCS,

pie na rynku. Badania prowadzi∏a firma Edmunda

znawca dziejów Êredniowiecznych miast. Autorzy

Mitrusa, a goÊciem by∏ Rafa∏ Niedêwiadek, uczest-

ksià˝ki, archeologowie dr hab. Andrzej Rozwa∏ka

nik programu badawczego KBN. Na dnie wykopu

(UMCS) i Rafa∏ Niedêwiadek oraz historyk sztuki

spierali si´ o charakter odkrytego Êredniowiecz-

Marek Stasiak, przedstawili histori´ powstania

nego obni˝enia terenu: czy by∏o dzie∏em natury,

ksià˝ki i jej g∏ówne tezy. Zgromadzeni na promo-

czy te˝ celowo zrobionà i piel´gnowanà fosà?

cji mieszkaƒcy Lublina, w tym w∏adze miasta

R. Niedêwiadek postawi∏ hipotez´, ˝e z ziemi

i uniwersytetu, ze zdumieniem dowiadywali si´

z wykopu usypano wa∏ wokó∏ dawnego miasta. E.

o prawdopodobnej podwójnej lokalizacji grodu

Mitrus nie widzia∏ w terenie Êladów po tym wale.

i spalonym przez wojska Mieszka I grodzie L´-

Dyskusja zapoczàtkowana w archeologicznym

dzian, który bàdê nie chcia∏ si´ poddaç zwierzch-

wykopie przenios∏a si´ do auli UMCS, gdzie 24

noÊci wielkopolskiego ksi´cia, bàdê zosta∏ zburzo-

stycznia 2007 r. odbywa∏a si´ promocja pierwsze-

ny, by zatrzeç Êlady po przedpiastowskich oÊrod-

go tomu serii Origines Polonorum.

kach w∏adzy. To wtedy – sàdzà lubelscy badacze

Spotkanie zaskoczy∏o wszystkich. Organizatorzy i autorzy nie spodziewali si´ tak licznej fre-
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ników wcià˝ by∏a d∏uga. Zainteresowanych za-

– gród przeniesiono na wzgórze po drugiej stronie rzeki, zajmowane dziÊ przez stary kirkut.

kwencji, a wydawca ksià˝ki – takiego zaintereso-

A. Rozwa∏ka wskazuje na prof. Wies∏awa Mulle-

wania. Przedstawiciele wydawnictwa bezradnie

ra, emerytowanego historyka z Katolickiego Uni-

rozk∏adali r´ce, gdy w kilku pud∏ach po ksià˝kach

wersytetu Lubelskiego, jako tego, który na po-
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czàtku lat 60. postawi∏ hipotez´ o wczeÊniejszej

pem dzielàcym niegdyÊ lubelskà Starówk´.

ni˝ ta z 1317 r. lokalizacji Lublina. Poza niejasny-

R. Niedêwiadek ripostowa∏, ˝e na rynku nie znale-

mi wzmiankami w êród∏ach historycznych nie by-

ziono Êladów wa∏u, bo w jego miejscu wznosi si´

∏o jednak na to materialnych dowodów. Dostar-

dziÊ linia kamienic wschodniej pierzei rynku, za-

czy∏y ich pomiary dokonane na lubelskiej starów-

tem musia∏ zostaç zupe∏nie zniszczony. Podczas

ce przez M. Stasiaka. Okaza∏o si´, ˝e dzia∏ki na te-

prowadzonych niedawno prac na niezabudowa-

renie le˝àcym na wschód od wspomnianej ju˝ fo-

nej dzia∏ce przy ul. Olejnej 6 archeolog znalaz∏

sy majà zupe∏nie inne wymiary ni˝ te, które le˝à

jednak pozosta∏oÊci wa∏u, a tak˝e zabytki, które

po zachodniej stronie zasypanego dziÊ wykopu.

mo˝na b´dzie wydatowaç metodà w´glowà. Ma

Te starsze rozmierzono metodà stosowanà na Âlà-

nadziej´, ˝e to ostatecznie potwierdzi jego hipo-

sku, te drugie – systemem stosowanym w Ma∏o-

tez´ o wale otaczajàcym we wczesnym Êrednio-

polsce. Zdaniem archeologów jest to potwierdze-

wieczu najstarszà cz´Êç miasta.

nie hipotezy, ˝e Lublin by∏ lokowany dwukrotnie.

W najbli˝szym czasie mo˝emy si´ spodziewaç

M. Stasiak uwa˝a, ˝e pierwszà lokalizacj´ nale˝y

kolejnych publikacji z serii Origines Polonorum,

wiàzaç z odbudowà Polski przez Boles∏awa Wsty-

z wynikami badaƒ dotyczàcych Ko∏obrzegu, Prze-

dliwego po zniszczeniach dokonanych przez Ta-

myÊla i P∏ocka. Zdaniem dr. hab. Mariana R´b-

tarów w po∏owie XIII w. Byç mo˝e by∏a to lokali-

kowskiego, profesora Uniwersytetu Szczeciƒskie-

zacja na prawie Êredzkim. Druga to znana ju˝ lo-

go i docenta w szczeciƒskim oddziale IAiE PAN,

kalizacja ¸okietkowa na prawie magdeburskim.

jednym z wa˝niejszych osiàgni´ç monografii

Podczas spotkania prof. Irena Kuty∏owska, nie-

wczesnoÊredniowiecznego Ko∏obrzegu jest zmia-

gdyÊ z UMCS, obecnie wyk∏adajàca na Uniwersy-

na datowania poczàtków grodu. Dzi´ki metodzie

tecie Rzeszowskim, zauwa˝y∏a, ˝e badania wska-

dendrochronologicznej uda∏o si´ ustaliç, ˝e gród

zujà, i˝ lubelski oÊrodek osadniczy rozwija∏ si´

powsta∏ w 880–890 roku, czyli 30–40 lat póêniej

w tym samym miejscu od VI wieku po Chrystusie.

ni˝ dotychczas sàdzono. – To zmienia ca∏y kon-

Najni˝sze warstwy archeologiczne si´gajà do

tekst osadniczy w Ko∏obrzegu – sàdzi uczony. Od-

7 metrów poni˝ej aktualnego poziomu gruntu. To

naleziono te˝ Êlady dzia∏alnoÊci Piastów w tym

bardzo rzadkie zjawisko. Zazwyczaj warstwy

mieÊcie. Z podbojem Pomorza wià˝e si´ fakt prze-

u˝ytkowe (dla archeologów) w starych oÊrodkach

budowy grodu wed∏ug zupe∏nie nowego schema-

osadniczych na ziemiach polskich koƒczà si´ na

tu oraz innej ni˝ poprzednio konstrukcji. – Mamy

g∏´bokoÊci 2–3 m poni˝ej aktualnej powierzchni.

tu dat´ 986 r. – mówi prof. R´bkowski. Rekon-

Wzgórze Czwartek, które uwa˝ano za najstarszy

strukcja grodu trwa∏a ok. 14 lat, co pozwala przy-

oÊrodek osadniczy na terenie Lublina, straci∏o

puszczaç, ˝e w tym czasie w∏adza Piastów by∏a

w wyniku nowych prac swój prymat. Jest ono tyl-

silna i ugruntowana.

ko jednà z osad z tej epoki. Prawdziwa historia

Mgr Ewa Sosnowska z Wojewódzkiego Urz´du

Wzgórza Zamkowego natomiast zaczyna si´ do-

Ochrony Zabytków z siedzibà w PrzemyÊlu jest re-

piero w XII wieku, gdy powstaje tam gród. Unika-

daktorem tomu dotyczàcego PrzemyÊla. Badania

towoÊç Lublina, sàdzi prof. Kuty∏owska, polega

na terenie tego oÊrodka potwierdzi∏y metryk´

na tym, ˝e miasto jest lokowane w tym samym

PrzemyÊla jako grodu L´dzian, który w 981 roku

miejscu, co gród.

zdoby∏ W∏odzimierz I. Na podstawie analizy daw-

E. Mitrus wysunà∏ podczas spotkania zastrze˝e-

nej dokumentacji i nowych badaƒ archeologicz-

nia co do istnienia wa∏u sàsiadujàcego z wyko-

nych uzyskano informacje o planie grodu prze-
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myskiego, który okaza∏ si´ byç wi´kszym w sto-

Polsce – dotychczas ta cz´Êç kraju pozostawa∏a

sunku do tego, jak go dotychczas rekonstruowa-

poza sferà powa˝niejszych dociekaƒ archeologów

no. W tomie „przemyskim” zaprezentowano pro-

i historyków. Najwa˝niejsze jest jednak odmitolo-

blematyk´ przynale˝noÊci grodu przemyskiego do

gizowanie poczàtków paƒstwa polskiego. Zda-

paƒstwa Piastów i Rusi Halickiej.

niem prof. Urbaƒczyka, po ukazaniu si´ tej serii

Prof. P. Urbaƒczyk sàdzi, ˝e wa˝nym osiàgni´-

stanie si´ ona podstawowym êród∏em odniesienia

ciem ca∏ej serii b´dzie „odm∏odzenie” wielu oÊrod-

wszelkich badaƒ archeologicznych i historycz-

ków osadniczych. RównoczeÊnie zaprezentowane

nych dotyczàcych wczesnego Êredniowiecza na

zostanà wyniki badaƒ, które pokazujà starszà ni˝

ziemiach polskich. Ksià˝ki dotyczàce niewielkich

dotychczas sàdzono genez´ pewnych oÊrodków

oÊrodków, jak Lublin, PrzemyÊl czy P∏ock, b´dà

w Wielkopolsce, np. w Gieczu. Pokazuje to, ˝e

mia∏y tak˝e ogromne znaczenie dla lokalnych Êro-

Mieszko I nie wzià∏ si´ znikàd, ale by∏ kontynuato-

dowisk naukowych i inteligenckich.

rem dzie∏a swojego ojca. Bardzo wa˝ne jest opublikowanie monografii oÊrodków we wschodniej
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APPENDIX
TO THE ANNUAL REPORT

Our Beneficiaries:
Accounts and Opinions
The following section is an abbreviated version of the texts included in
the SUPLEMENT (Appendix) on pp. 72-96, written by Polish science
communicators and journalists. These articles present the outcome of
a number of FNP programmes implemented throughout 2006, along with
profiles of some of our prize-winners and grantees with a brief
description of their future research projects and achievements to date.

appendix 2006

The day after the winners of the FNP Prize were announced, on 25 October 2006, Gazeta Wyborcza – one
of Poland's largest daily newspapers – published an article presenting profiles of the scientists the
Foundation had decided to reward. Below is an English translation.

l

THE MAGNIFICENT FOUR
The Foundation for Polish Science Prizes were awarded yesterday – the most prestigious
scientific awards, dubbed the Polish Nobel Prizes. Achievements from the past four years were
recognized. The winners will receive 150,000 zlotys each.

PROF. LEON GRADO¡
Technical sciences
Co-author of 60 patents used by medical and automotive companies all over the world
The scientist from the Warsaw University of Technology was honoured for “developing the theory of
aerosol and microparticle origin and transport in gases and liquids, and its application in technical and
medical equipment”.
The 59-year-old scientist comes from Szczekocin near Zawiercie. A Fulbright scholar, he has lectured
at universities in the United States, Japan and Austria. He is the co-author of 60 patents used by
companies all over the world. In 1998 he received the Gold Medal at the Eureka World Exhibition of
Innovation in Brussels. In Poland, he has been awarded several state orders and medals.
Prof. Gradoƒ's work can easily be counted among the achievements of nanotechnology. He has worked
on a model of nanoparticles that could transport medicines by inhalation. “Insulin nanoparticles with
an appropriate carrier travel to the alveoli, and from there are naturally released into the blood
circulation system. This is important for diabetics, as the system imitates the release of this hormone
by the pancreas. We are developing experimental models of such medicines. Experimental
nanoparticles are already being made in the chemical reactors of giant pharmaceutical corporations.
The production process is a secret, but the work is very advanced”, Prof. Gradoƒ told the press in 2004.

PROF. TOMASZ DIETL
Exact sciences
"There is a chance of integrating a microprocessor and hard drive or a TV set and video player on one
chip"
A professor at the PAS Institute of Physics and Warsaw University's Institute of Theoretical Physics, he
is a pioneer of a new field of electronics – spintronics.
Classic electronics is based on transistors and integrated circuits, where the main role is played by
electricity flow, or the movement of electric charge. The key to spintronics lies in a different property
of the smallest particles of matter – magnetization, or the spin each of them has.
“If we learn to control charge flow and spins at the same time, we will end up with energy-saving
transistors faster than today's devices”, Prof. Dietl told us. “There is also a chance of integrating a
microprocessor and hard drive or a TV set and video player on one chip”.
Until recently, magnetization could only be controlled in metals, i.e. conductors. Meanwhile,
transistors are based on semi-conductors. It seemed these could not be magnetized.
“This was disproved in the early 1990's by research at IBM, and later at Tohoku University in Sendai”,
says Prof. Dietl. “With my colleagues in Grenoble, we predicted theoretically which semi-conductors
could have magnetic properties. Experiments confirmed it”.
Prof. Dietl graduated from Warsaw University in 1973, obtained the title of professor in 1990, and
became a correspondent member of the PAS 8 years later. In 2005 the European Physical Society
awarded him its prize which is often a prelude to the Nobel Prize.
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PROF. PIOTR SZTOMPKA
Humanities and social sciences
One of few Poles who have contributed to global sociological thought in recent years
The author of an extremely popular sociology textbook, and one of the internationally most famous
Polish humanities scholars. A professor of Jagiellonian University.
“Sociology emerged as a science in the 19th century in order to describe momentous social changes,
such as the move from a feudal to an industrial society. This is exactly Sztompka's field – theory of
social change, or the core of sociology”, explains Prof. Tomasz Szlendak from the Nicolaus Copernicus
University in Toruƒ.
Prof. Sztompka has lectured at the best universities – including Columbia University and Johns Hopkins
University, in Los Angeles, Oxford, and Berlin. He was the second Pole to be chairman of the
International Sociological Association (the first – 40 years ago – was Jan Szczepaƒski). He is a member
of the Polish Academy of Sciences and the Polish Academy of Arts and Sciences.
“Paradoxically, the prize was awarded to a scholar who is more prominent in global than in Polish
sociology. He published most of his books in English first”, says Prof. Szlendak. His Socjologia
[Sociology] is one of two basic textbooks used by students, and almost every graduate has it in their
home library after graduation.
“This is a solid though very traditional textbook”, is the view of Dr Maciej Gdula from Warsaw
University, an editor with Krytyka Polityczna.

PROF. MARIUSZ RATAJCZAK
Life sciences and medicine
“The stem cells did everything we dreamed up. It was a bombshell”
He studies stem cells, the great hope of 21st-century medicine. They are found in embryos and also in
mature organisms – and have the wonderful property of regenerating, changing, and producing
specialized tissues such as brain, heart or eye tissue.
The prize was awarded for the discovery of a new type of stem cell in bone marrow and umbilical
blood. In March Prof. Ratajczak described the details of his work in an interview for Du˝y Format:
“Four years ago we studied mouse marrow and noticed the presence of extremely small and rare cells.
Others had also noticed them under the microscope, but they thought these were damaged fragments
of healthy marrow cells.
“Meanwhile, works had been appearing for several years suggesting that the marrow of an adult mouse
could produce not only elements of blood but also muscle or brain, for example. Everybody explained
this fact by the incredible adaptability of haematopoietic marrow cells. We thought something didn't
fit. Adaptability – yes, but not to such an extent. The only sensible solution was the existence of as yet
unknown cells. They were easy to overlook because one such cell occurs in 50,000 – 100,000, so it's
literally looking for a needle in a haystack.
“These cells fascinated us because of their appearance. Tiny, with a huge nucleus in the centre, almost
no cytoplasm. They were completely out of place in an adult mouse. They looked as if someone had
transferred them straight from a mouse embryo to an adult animal. The point, though, was to show
what they could do. As often happens in science, accident helped. We tried to cultivate them a little
in the presence of cancerous mouse cells, and that was what did it. After that they did everything we
dreamed up. We wanted to obtain nerve cells. We changed the conditions a little, and there they were
– nerve cells. We dreamed of a muscle – before long, we had muscle cells. That was not all – it turned
out that these cells could help repair damage caused by a cerebral stroke in mice. It was a bombshell.
The same cells are also found in human bone marrow”.
Prof. Ratajczak thinks that in future stem cells will help treat a damaged heart, for example. They are
also sure to help in treating diabetes, a disease that millions of people suffer from. Today treatment is
limited to insulin or – relatively rarely – a transplant of the pancreas or pancreatic islets.
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“I bet that soon stem cells will turn out to be a remedy for diabetes”, Prof. Ratajczak told us. “I would
rather not bet on whether these will be 'our' cells. The next stage will most likely be regeneration of
the heart muscle after a heart attack. A lot of tests are already being performed in that direction, also
in Poland”, the scientist added.
He heads a team of researchers at the University of Louisville in Kentucky. He left Poland after his
postdoctoral degree in 1990, on a one-year scholarship to Philadelphia, but stayed on in the United
States. He went through all the career stages, and became a professor. He never lost touch with
Poland. Poles are the majority on his U.S. team, and Polish can be heard in the hallways all the time.
Prof. Ratajczak took part in starting a centre for haematopoietic cell transplants at the Polish-American
Children's Hospital in Kraków's Prokocim district, and he also helped set up the European centre of
excellence for stem cell therapy. He currently heads the Physiology Department of the Pomeranian
Medical University in Szczecin (his home university, from which he graduated 25 years ago).
ZAG, TOM, AL, PIOC

Texts published in Gazeta Wyborcza, 25 October 2006, reprinted with the Editors' permission.

l

INTERNATIONAL COOPERATION OF THE FOUNDATION FOR POLISH SCIENCE
Polish science needs a permanent place of its own in global science. This is impossible in today’s world
without intensive international scientific collaboration – between scientists, institutions, schools and
governments. Polish scientists need to belong to the global scientific network – to be able to learn from
their foreign colleagues, exchange experiences, jointly obtain funding for research, take part in
important scientific projects and discoveries.
The authorities of the Foundation for Polish Science have made promoting and supporting
international cooperation one of their priorities. They started from individual contacts with selected
institutions, focusing on neighbouring countries at first, and after Poland joined the European Union
became more and more active in joining European research structures and different forms of scientific
cooperation.
Dynamic development occurred in 2006, when the FNP substantially intensified its activity in
international cooperation. Promising new programmes were created, contacts were established with
prestigious institutions similar in character to the FNP – also from beyond the EU, and preparations
began to take advantage of European structural funds.

Direction: Germany
At first, the most important directions of the FNP's international cooperation were – in a natural way
– the countries closest to Poland, and in particular our western neighbour, Germany. The long-time
president of the FNP, Prof. Maciej W. Grabski, attached great importance to Polish-German scientific
contacts. It was during Prof. Grabski's term, in 1992–2005, that the Foundation successfully established
contacts and signed the first agreement with German partners – organizations that fulfil similar tasks
across our western border as the FNP does in Poland. It was not long before this cooperation between
“neighbours” with similar goals and methods began bringing measurable effects.

Alexander von Humboldt Polish Honorary Fellowship
The FNP’s first German partner was an organization enjoying a long tradition and great prestige, the
Alexander von Humboldt Foundation (Alexander von Humboldt Stiftung). In May 1995 the two
institutions signed an agreement on mutual granting of research fellowships to outstanding scientists
from both countries. On the Polish side, these are the annual Humboldt Polish Honorary Fellowships.
They are the equivalent of the Humboldt-Forschungspreise that the German foundation awards to the
best foreign researchers – as of 10 years ago, also to Poles.
Since 1954 the Humboldt-Forschungspreise has been awarded to more than 18,000 scientists from 125
countries, but the Humboldt Foundation has established closer cooperation, consisting in joint
awarding of research fellowships according to the reciprocity principle, with just 19 countries. Poland
joined this group in 1995, and is represented by the FNP.
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The von Humboldt Polish Honorary Fellowship awarded by the FNP is meant for eminent German
scientists. Candidates can be put forward exclusively by Polish scientists.
To date, in 1996–2006, the fellowships were granted to 35 German researchers. They are awarded for
periods of 4–12 months, which the recipients can spend in Poland on a research project. The grant
amount is 3,000 euros per month.
The awarded scientists seldom decide to use the whole grant “in one go”. The Foundation allows them
to divide the fellowship period into several visits to Poland – they have 3 years for this from the
moment the fellowship is granted.
The von Humboldt Polish Honorary Fellowship has been gaining prestige over the past decade, but it
has also evolved. This is visible in the lists of recipients from successive years. Initially, the recipients
were mainly representatives of the exact sciences – physicists or engineers; humanities scholars only
began appearing as candidates in recent editions. To date, three fellowships have been awarded to
humanities scholars.
Prof. Heinz Kneip and his 12-month visit to Poland
The first humanities scholar who received and fully used a von Humboldt Polish Honorary Fellowship
was the Slavist and literary scholar, Prof. Heinz Kneip from the University of Regensburg.
Prof. Kneip was a beneficiary of the ninth edition of the competition, in 2004. As early as February
2005, he arrived at the school that was to host him for the entirety of his fellowship in Poland – the
¸ódê Academy of International Studies (WSSM). At first the professor received a grant for 6 months. At
the request of the hosting school, the FNP extended the stay to the maximum period of 12 months.
Prof. Kneip was one of few beneficiaries who managed to use up the Humboldt Fellowship during just
one longer stay in Poland, without any breaks. As a retired professor of the University of Regensburg
(as of 2002), he could offer his time much more freely than other, professionally more active
beneficiaries.
At the WSSM, Prof. Kneip had classes with students for two semesters – in both German and Polish, as
the professor speaks fluent Polish. His lectures and seminars covered issues of Polish-German relations
in literature, culture, and history. He also discussed current issues of Polish-German intercultural
communication with the students.
His classes were very popular among students of European studies, international relations, and German
studies.
Apart from working at the academy, Professor Kneip carried out his own research. He found a lot of
interesting material in the libraries of ¸ódê that he had not had access to before, living in Germany.
Thanks to his visit to Poland, he was able to carry out preliminary research for his planned monograph
on Polish Romantic drama. He also studied library materials related to Stalinism in Polish and Russian
poetry. As many as three publications by Prof. Kneip will be included in the volume Niemcy
wspó∏czesne (Contemporary Germany; in print) prepared by WSSM teachers.
He was also invited to many conferences and scientific symposia. During the conference Gemeinsames
Europa in ¸ódê, he gave a lecture called “Does Patriotism Have a Place in Germany?”. At a conference
of the Association of Polish German Scholars, he spoke about the reception of Polish culture in
Germany. In October 2005, he was a guest of the Polish and German Rectors’ Conference in Kraków.

COPERNICUS Award
Five years ago, in 2001, the FNP established contacts with another prestigious German organization,
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). This is Germany’s largest institution providing support to
scientists, and promoting science and its representatives. Its activity focuses particularly on young
scientists at the very start of their academic career.
The Foundation’s partnership with the DFG has resulted in the new, joint Polish-German COPERNICUS
Award. It has been decided that this award will be granted every two years. There will be two
recipients in every edition – scientists from Poland and Germany who work together. They will share
a prize of 50,000 euros, receiving 25,000 euros each.
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Candidates for the COPERNICUS Award have to meet a number of strictly defined formal requirements.
They have to be employed at a Polish or German scientific institution, and be involved in a
Polish–German research project at the time they are granted the award.
Candidates for the COPERNICUS Award may be submitted by other scientists, but only those holding a
PhD and working at schools of higher learning or scientific institutions in Poland or Germany. Dr
Tomasz Perkowski, deputy president of the FNP, recalls that the interest was enormous: “Even though
these are completely new awards, and the requirements for candidates are very high, the response
from the scientific community exceeded our expectations”.
The first edition attracted as many as 49 applications. From these, the judges chose two recipients – a
Pole, Prof. Barbara Malinowska from the Medical University of Bia∏ystok's Department of Pharmacy,
and the German scientist Prof. Eberhard Schlicker from Bonn University's Department of
Pharmacology and Toxicology. The official presentation of the COPERNICUS Awards was held on 2 May
2006 - on the second anniversary of Poland's European Union accession.

Breakthrough Year 2006
A true breakthrough in the FNP's international cooperation came about in 2006, when the Foundation
started three large programmes of international importance. New international contacts had also
become the priority of the new FNP president, Prof. Maciej ˚ylicz. Under his leadership, the
Foundation established valuable cooperation with well-known institutions of a similar character and
profile of activity – also from beyond the European Union. They include such prestigious organizations
as the U.S. National Institutes of Health.

HOMING Programme
The most important of the Foundation's new projects in respect of international cooperation–
according to the FNP deputy director of programmes division, Micha∏ Pietras – is the HOMING
programme, designed to encourage young Polish scientists to return to Poland.
The programme is based on a number of agreements on cooperation with foreign organizations, and is
addressed to scientists returning to Poland who worked with these organizations during their foreign
visits, or were financed by them. These organizations – under the agreement with the FNP – will help
maintain the contacts and cooperation between the programme participants and the foreign research
centres, take part in international research projects, and obtain support from programmes financing
science in other countries.
The FNP's partners include the Max Planck Society, the German Research Foundation (DFG), the
Alexander von Humboldt Foundation, the Institute for Human Sciences in Vienna, and the Austrian
Science Fund. The Research Council of Norway played a major role by helping with promotion of the
programme and obtaining funding from the European Economic Area, as well as providing experts for
its review process.
The U.S. National Science Foundation is a new and important partner for the HOMING programme. Its
importance stems from the fact that the greatest interest in the programme has been shown by scientists
returning from visits to the United States. Thanks to the exchange of information between the two
foundations, upon their return from the United States programme participants will be able to continue
receiving NSF funding through their host centres in the United States and their scientific supervisors there.
The first HOMING competition ended in October 2006. The 46 applications submitted were reviewed
by scientists from Poland and other countries. Ultimately 16 grants were awarded, including 10 to
recipients returning to Poland from the United States.
The Foundation's authorities are counting on the programme's dynamic development and on interest
in it growing year by year. The key to the programme's full success, however, lies in skilful publicity
and effectively reaching prospective beneficiaries with information. As Pietras says, “This is where our
partner organizations abroad can help”.
This programme will probably develop in the “American” direction. The National Science Foundation
is not the only U.S. organization with which the Foundation has ongoing regular contacts. The year
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2006 marked the start of cooperation with the National Institutes of Health, the largest U.S.
organization financing research in medical science.
“We are still in the course of negotiating and signing the agreement with the NIH”, Pietras admits, “but
the first effects are already visible – the first participants may leave Poland for traineeships in 2007, if
they present satisfactory proposals”.
Ultimately the FNP wants to create a joint programme with the NIH, covering visits of young Polish
researchers to NIH units, their return to Poland, and also funding for further research work. The first,
visit stage has already taken place – for now, as part of the Foundation's existing KOLUMB programme.

FOCUS Programme
An important role among the FNP's international programmes last year was also played by the FOCUS
programme. Its aim is to support young researchers – who already have a recognized scientific output
– in carrying out new research plans and setting up their own research teams. Each year the FNP
selects a different field of research for the FOCUS programme, one that – in the FNP's opinion – is
important for the development of civilization in Poland.
In 2006 the field chosen by the Foundation was “mathematical modelling of biological processes”. This
was the topic of the first scientific workshop within the FOCUS programme, held in association with
Germany's Deutsche Forschungsgemeinschaft. Participants included scientists from Poland and
Germany, as the FOCUS programme is open to participants from any country.
By organizing similar workshops and international meetings, the FNP wants to promote the FOCUS
programme abroad and encourage young researchers from other countries to take part.

European Young Investigator Award (EURYI)
Another breakthrough in the FNP's international activity came with the signing, in 2006, of an agreement
with the international group of organizations that finance science as part of the European Young
Investigator Award–EURYI. This is the most important award of its kind in Europe, aimed at encouraging
the most talented young scholars from all over the world to conduct their research in Europe. The FNP
is the only Polish organization taking part in the selection of EURYI winners. It evaluates and offers
opinions on the applications of candidates who want to carry out their project in Poland. In 2006, 24
candidates submitted applications for the competition in our country, of whom the Foundation may
nominate two people to stage two, on the European level. The EURYI winners will be announced in 2007.
However, the main benefit to the FNP from taking part in this programme lies in obtaining valuable
international contacts. Thanks to this form of cooperation, the Foundation is able to expand its list of
experts evaluating applications from abroad, finding reviewers from all over the world.

Other FNP projects
2006 was also the year when the FNP began cooperating actively with the European Foundation
Centre, which brings together exclusively nongovernmental organizations working for the benefit of
science in Europe. Joint initiatives are being prepared to support science and finance it from
nongovernmental sources. The FNP wants to take effective advantage of Poland's European Union
membership. Micha∏ Pietras says the Foundation is preparing new international programmes involving
EU structural funds. In 2006 – at the invitation of the Ministry of Science and Higher Education – the
FNP took part in preparing one of the activities (“Strengthening the human resources potential of
science”) in the Innovative Economy Operational Programme. Potentially, in 2007 the FNP is to become
a beneficiary of this programme.
ANNA DWORZY¡SKA

l

MICRODROPLETS AND CIVIC MORALITY
There is no easier road to career development for a young Polish scientist than going to the West.
Excellently outfitted laboratories, large libraries and better salaries encourage young people to stay
there. Despite this, many talented scientists return to Poland. The HOMING programme was created
specially for them.
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When I wanted to arrange an interview with Dr Natalia Letki, it turned out she was in the UK,
renewing her scientific contacts. A few e-mails, a ticket, and she was in the British Isles. Nothing
extraordinary in that perhaps, but anyone familiar with Polish reality will notice some gaps in this
information. What about the submitting of an application for a business trip, waiting for a decision,
convincing your superiors that the trip really is necessary? Not for this young political scientist.
Thanks to the Foundation for Polish Science she is financially independent and can devote her time to
research, also any that requires trips abroad.
She graduated with honours from Warsaw University's Institute of Sociology. A year later, she
obtained a second master's degree at the Central European University, an international school based
in Warsaw and Budapest. A month later she started her PhD studies at Nuffield College, Oxford
University. Her dissertation on social capital won her a three-year postdoctoral visit. She remained in
Oxford, but her thoughts kept turning to Poland.
“Ultimately I ended up at Collegium Civitas in Warsaw, an extraordinary school by Polish standards,
because though private and commercial, it respects the faculty's interests and provides opportunities
to develop them”, says Letki, a lecturer at the Political Sciences Department. Her interests are very
broad. Political behaviour of citizens and elites, the consequences of vetting, trust in institutions –
these are just a few examples. In the UK, she studied how financial standing and ethnic diversity
influence integration among neighbours, mutual trust and readiness to work together, in other words
what is known as social capital. Today she is studying its changes in the context of systemic
transformation. This is important because social capital, just like other forms of capital, is productive.
She is also fascinated by civic morality. In some countries it is not acceptable to admit you travel
without a ticket, understate your tax return, or evade other civic obligations. In Poland, such
“achievements” are seen as cause for pride. Letki thinks this is a social problem of the chicken and the
egg variety. If we believe that the authorities use our taxes wisely, we are prepared to pay them. When
we pay them, the authorities have the means to take care of us. If we do not, then obviously there is
a conflict of interest. “I consider these issues in a comparative perspective, studying tens of countries
simultaneously. Access to data and information on such a scale requires foreign contacts and frequent
trips. Thanks to the Foundation, I can afford this”, Letki, a recipient of this year's first-ever edition of
the HOMING programme, does not conceal her satisfaction.

The magnificent sixteen
“Homing is a biological concept. It defines the ability, or rather the drive of migratory animals to
return to their own nest”, said Prof. Maciej ˚ylicz, president of the Foundation for Polish Science,
during the official ceremony at the Warsaw University Library in January, “and this is precisely the
case with our recipients. They have travelled the world and are now coming back to Poland. We have
prepared grants for them to give them a soft landing. It is not true that every young and talented
Polish researcher dreams of emigrating to the West and working in a laboratory or library there. Many
want to return to their country, and we need to appreciate this and be glad”.
This year the competition for grants from the HOMING programme attracted applications from 46
young researchers, of whom 16 received grants. Tytus BernaÊ studies cytogenetics; Bartosz Bro˝ek –
philosophy of law; Gotard Burdziƒski studied reactions activated by picosecond laser impulses at
Polish, French and U.S. laboratories; Piotr Cyganik investigates the secrets of surface physics;
Agnieszka Korgul – nuclear spectroscopy; Mariusz Makowski – theoretical chemistry; Miko∏aj
Olejniczak studies the structure of ribonucleic acids; Maciej Paszyƒski studies problems of
calculation on supercomputers; Monika S∏omiƒska-Wojewódzka – mechanisms of protein transport
across cell membranes.
These names, though they are not familiar to people from outside the scientific community, have
already made their mark among specialists. Each of the recipients has publications in leading scientific
periodicals to their credit. Most of them have also received prestigious Polish awards, such as FNP
grants or Polityka weekly's grants for young scientists, and foreign awards, such as scholarships from
the French and Austrian governments or grants from the U.S. National Science Foundation. This is no
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surprise, as young beneficiaries of the FNP are not only staying close to the mainstream of world
research, but represent its highest standard. Igor Soszyƒski, for example, studied variable stars at the
Universidad de Concepción and worked on methods of measuring intergalactic distances. He also took
part in the search for nonsolar planets and dark matter, a topic causing great interest recently. From
1998 he has also taken part in the OGLE project in which astronomers from Warsaw University conduct
observations of gravitational microlensing.

Life-giving injection
FNP grants under the HOMING programme are awarded for a period of two years, with a possible
extension of one year. The grant includes a personal stipend and funds for continuing international
cooperation and completing a research project. At present the stipend part is 15,000 zlotys per year,
increased by 3,500 zlotys from funds obtained by the Foundation from people's tax contributions for
the activities of a public benefit organization (1% of income tax). In total, the grant recipients received
18,500 zlotys each, or 1,500 zlotys per month on average, which they can spend as they wish. For the
majority, this is a life-giving injection that supplements their salary, or funds enabling them to outfit
their research facilities, with a computer for instance.
The other part of the grant – 35,000 zlotys per year – is meant to allow the recipients to carry on their
research projects in the Polish reality, and enable them to maintain contacts with the foreign
institutions from which they have returned.

xxx
Inaugurated in 2006, the HOMING programme is a permanent addition to the range of programmes
offered by the Foundation for Polish Science. The grant is available to persons with at least a doctoral
degree, at the early stage of their scientific career (up to four years from their PhD), who are doing
research work abroad or are on a foreign traineeship and plan to return to Poland within the next
6 months, or returned no earlier than 12 months before the deadline for submitting applications.
Candidates should present not only their scientific achievements but also research projects that they
plan to work on during the period of the grant. Another important thing is for them to present ways
and forms of continuing their cooperation with the foreign centre where they stayed.
MICHA¸ HENZLER

l

NOVUM PROGRAMME: OPENING UP TO NEW INITIATIVES
The origins of this programme go back to the SUBIN programme of emergency grants which ended in
2005. The Foundation did its best to react rapidly and flexibly to the scientific community's various
needs. Most often, these involved purchases, modernization or repairs of equipment, but there were
some unusual problems as well. One frequently quoted example is the purchase, made within just 2
weeks, of a snow scooter for an expedition to Spitsbergen organized by Gdaƒsk University. Prompt
funding was also provided to a palaeontological expedition to Kazakhstan from the PAS Institute of
Palaeobiology. Time was of the essence, as a reconnaissance of the area had to be made before better
equipped expeditions from Western European countries got there. Through the SUBIN programme, the
Foundation also gave support to archaeological projects, such as studies in Babylon after the war in
Iraq, and also projects in Iran, Crimea, Turkmenistan, Kazakhstan. One beneficiary of SUBIN, and now
of the NOVUM programme, is the KARTA Centre Foundation which received supplementary funding to
cover the costs of obtaining source materials documenting the history of Polish citizens repressed in
the Soviet Union after 17 September 1939 (the Index of the Repressed project).
However, most applications to the SUBIN programme concerned equipment and laboratory fittings.
“At one point there were so many applications that we were simply unable to offer financial support
to even a small part of them”, explains Foundation Deputy President Dr Tomasz Perkowski. In any case,
the situation has changed, various new sources of funding for equipment purchases are opening up,
the investment programmes of the Ministry of Science and Higher Education have started, funds from
EU framework programmes have become available, and structural funds will be available soon. “That
is why we decided to introduce new criteria – limiting access but also moving the programme in a
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slightly different direction. The first criterion involved raising the threshold of scientific quality from
which an application is considered, another was innovation as a condition”. The NOVUM programme
was born, focusing on supporting new quality in science.
The Foundation has no preferences as to the discipline or research topic. It is looking to support
different interesting and also unusual projects, as long as they are important for Polish science and its
international prestige. Each application is considered individually.
One example is the supplementary funding for Prof. Norman Davies' 12-month stay at Cambridge.
Preparing his new book Vanished Kingdoms for publication, Prof. Davies is holding a series of lectures
on topics related to this publication, speaking about the countries, cultures and societies and powerful
kingdoms that once played a major role but then disappeared from the political map of the world.
Apart from lectures – and chapters of the book – on the former Welsh kingdom in Scotland, the Aragon
Empire, or the Duchy of Burgundy, there will also be sections on Poland under the Jagiellons, the Grand
Duchy of Lithuania, and the Kingdom of Galicia. As FNP Deputy President Prof. W∏odzimierz Bolecki
stresses, “the originality and importance of this scientific book project lies in the fact that the history
of Poland appears here in the broad context of the history of states and nations in the whole of Europe,
and not just its eastern part”. By lecturing at such a prestigious place, Prof. Davies is disseminating
knowledge of Polish history, heritage and tradition. This is also an objective of the FNP, which wants
to reach the international academic community, get foreign scholars interested in Polish issues, and
support Polish studies – not only in the field of history or culture.
“Unfortunately there is a lack of applications from humanities scholars”, says Perkowski. This might be
because they more often apply for funding from other programmes. The largest number of applications
represent biology, molecular biology, physics, chemistry – disciplines that are developing the fastest
and in which it is easier to get papers published abroad.
The most important consideration from the scientists' point of view is that applications for funding
under the NOVUM programme can be submitted to the FNP at any time, and they are reviewed as they
come in. Thus, the best teams can obtain extra funding relatively quickly, though this is just a one-off
payment, for emergency situations when researchers are in the middle of a project and have
insufficient funds from other sources.
Who are the beneficiaries, and how do they use the FNP's assistance? Below are a few examples.

Innovative method of studying crystal structures
Dr Pawe∏ Korecki from Jagiellonian University's Institute of Physics received funds from the NOVUM
programme to build an X-ray tomographic spectrometer, an original and innovative piece of
equipment for a very specific experiment. Korecki studies the structure of crystalline matter at the
atomic level using unconventional methods, mainly holography and tomography. The website of the
HASYLAB synchrotron centre where he worked two years after obtaining his PhD, and where he
sometimes conducts experiments, presents images of crystals recorded with the help of X rays among
the most interesting research results published each year. “The innovation of our tomographic
method”, Korecki explains, “consists in the fact that we image a crystal directly, i.e. as if we were really
looking at it, and not using diffraction methods which require unravelling. This allows us to see what
the crystal looks like from the viewpoint of a single atom. We can imagine that we are sitting on any
atom or type of atom, e.g. an atom of an admixture thrown into the crystal, and we are looking around
to see what happens, how the admixture deforms the crystal structure. This is in fact rather an unusual
approach to structure imaging”.
The proposed method has met with great interest and appreciation from the scientific community, and
leading periodicals have published papers on the subject. The experiment carried out by Korecki and a
team of several scientists and engineers from Poland, Germany and the UK was recognized as one of
the more interesting ones performed on the synchrotron at HASYLAB in Hamburg. However, there was
not enough money to continue the planned research, hence the application to the FNP and prompt
assistance from the NOVUM programme.
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This kind of experiment requires specially dedicated equipment. The original X-ray tomographic
spectrometer that Korecki designed requires an unconventional X-ray optical system, microlenses
made from polycapillaries, with an X-ray lamp fitted very precisely to the lens. These elements will be
purchased thanks to funds from the Foundation. The experimental system will be built and tested at
Jagiellonian University's Institute of Physics, and then moved to the synchrotron and used for
measurements on site.
This is the first stage in the construction of equipment that will significantly speed up the research,
allowing the first synchrotron experiments at HASYLAB, which have been planned well in advance, to
be conducted this June. Subsequent elements of the system will be financed from other funds.
KRYSTYNA HANYGA

A hundred uses for porous carbon
“We make use of carbon materials that have been known for years. We improve their properties by
special processing”, says Prof. Jacek Machnikowski from the carbon and carbon materials team of
the Polymer and Carbon Materials Unit of the Wroc∏aw University of Technology's Department of
Chemistry. “For this, we need to invest in a technology lab that will enable us to conduct a broad range
of research”.
This is what the 200,000 zlotys obtained from the FNP's NOVUM programme will be spent on. The team
researches carbon materials for application in environmental protection and energy storage. The
scientists work on active carbons used for selective removal of pollutants from the liquid phase, such
as phenols, dyes, humic acids as well as toxic compounds present in very low concentrations. The team
conducts research on producing catalysts on carbon carriers, subsequently used in reactions of
conversion of chlorine derivatives. Each application requires materials with the appropriate
distribution of pore sizes and surface chemical properties.
Porous materials can store energy adsorptively or electrochemically. Natural gas (methane) can easily
be used in combustion engines instead of liquid fuels. Methane's high octane number is an asset, but
one drawback is the low density of energy per volume unit. That is why modern gas tanks are made to
enable compression to 200 atmospheres. Another alternative is adsorptive storage of methane in
porous carbon. The U.S. Department of Energy has defined a practical research goal: to accumulate 150
volume units of methane in a volume unit of adsorbent at pressure of 3.5 MPa (35 atmospheres). Active
carbons are the only material that can achieve this, or even greater adsorption, provided that they
have an enormous real surface area and exclusively narrow pores (approx. 1 nm). Such ideal active
carbons are not produced on an industrial scale, but materials of a similar porous structure (surface
area of over 2,500 sq. m per gram of carbon!) can be obtained by means of activation with potassium
hydroxide. Prof. Machnikowski is trying to apply the KOH activation method to carbon materials
(cokes, semi-cokes) obtained from different raw materials: hard coal, pitch, synthetic resins. The
resultant powdery product is formed into pellets under pressure.
Electrochemical energy storage is among the most promising new applications of carbon materials.
Research focuses on lithium-ion batteries and high-capacitance electrochemical condensers. In the
lithium-ion batteries widely used today (in cell phones, notebook computers etc.), the anode is most
often graphite. With its many merits, this material has a moderate capacitance (372 mAh/g). Prof.
Machnikowski's team is trying to modify the structure of the carbon part in order to increase the
capacitance while preserving good cyclic operation. At present the research is focusing on developing
a hybrid material containing nanocrystalline silicon (particles of approx. 50 nm in size) in a carbon
matrix derived from pitch. Scientists expect that in this kind of composite the strong expansion of
silicon granules as a result of Li+ ion insertion will be compensated by the matrix material, allowing for
stable cell operation.
Apart from high capacitance, modern-day electrochemical condensers should offer a very short
charging and discharging time. In prototype car projects, they work together with other sources of
power, e.g. fuel cells or batteries. Electrochemical condensers work by accumulating charge in a
double electrical layer on the border of the electrode/electrolyte phases. Their assets include durability
(even up to a million cycles) and substantial cycle efficiency (95% and more). The team's research aims
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to increase capacitance by the application of porous carbon materials with a strongly developed
surface area and pore size adjusted to the size of the electrolyte ions, and by means of modifying
surface properties by introducing heteroatoms – oxygen and nitrogen, which induce a
pseudocapacitance effect.

With meat? Chokeberry and apple!
The essence of the research carried out by the team of Prof. Jan Oszmiaƒski can be viewed from at
least three different angles.
One aspect is the complicated analysis of identification, changes, durability and activity of flavonoid
or, more broadly, polyphenolic compounds which are found in fresh and processed fruit.
Another aspect is studying the impact of these compounds on human health, especially their role as
antioxidants, which are substances that neutralize free radicals and thus delay certain changes,
especially those resulting from diseases related to the progress of civilization.
Finally, there is optimisation of technologies for making processed fruit products (juices, purees,
frozen foods, jams, etc.) in terms of retaining the greatest possible number of properties of fresh fruit.
All these aspects are present in the work of the team headed by Prof. Oszmiaƒski, who implements
numerous grants and research projects.
Together with a group from the Agricultural University of Poznaƒ (Prof. W. Grajek), he carried out a
project from the commissioned grant “Activity of antioxidant plant products”. Within the 6th
Framework Programme (Pr.E 513960), he is taking part in a 3-year research project on the content of
flavonoids in fruit and vegetables – their importance for diet quality and human health. Preventing
processes of oxidation of lipids, cholesterol and proteins is the subject of grant PB 2P06T04428.
The utility aspect of this research is found in the subject of another grant, “Optimisation and
evaluation of processes for producing apple juice and puree”.
The team is not restricting its research to apples. Implementation of a postdoctoral grant (Pol-postdoc II)
on methods of obtaining products rich in healthy substances from the fruit of the common sea
buckthorn, Japan quince, common hawthorn and mountain ash began in February 2007. Earlier, the team
studied strawberries and currants. Prof. Oszmiaƒski also recommends chokeberry as being particularly
effective in heart disease. The fruit of this North American decorative plant, popularised by Michurin (!),
has turned out to be rich in antioxidants. Today Poland is the leading producer of the fruit, and exports
to Western Europe and America generate significant revenue.
Chokeberry products retain many beneficial properties as long as the chosen processing method does
not cause degradation of valuable compounds. High temperatures should not be applied. Freeze
drying, or removing water from a frozen product in a vacuum, brings good results. Hence the
application to the FNP for funds to buy a state-of-the-art shelf freeze dryer.
In cooperation with the Medical University, the team has confirmed the benefits of correctly prepared
fruit juice for the health of people suffering from diseases caused by the progress of civilization.
Observed effects include stabilized blood sugar levels and anti-thrombotic action. Fruit juices are
recommended in insulin-dependent diabetes, heart attacks, atherosclerosis and cancer.
It is worth knowing that flavonoid compounds added to meat act as antioxidants, helping preserve the
meat, while puree (thick) juice is healthier than clear juice. The results of research on methods for
identifying polyphenols and anti-radical action in solid particles contained in apple juice have been
published in a periodical from the Philadelphia List: Journal of the Science of Food and Agriculture. This
information was publicized by media all over the world.
Prof. Oszmiaƒski's research also has the practical aspect of suggesting which varieties of fruit offer the
most health benefits. “Old Polish varieties of apples: Grey Rennet, Antonovka, Red Boskop, have
proved to be exceptionally valuable”, the author of the research says.
Prof. Oszmiaƒski's 30 years of research on polyphenol compounds have resulted in 120 original
scientific papers, 6 patents, and more than 150 scientific communiqués and other articles.
MARIA KISZA
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DE-MYTHOLOGIZED BEGINNINGS OF THE POLISH STATE
From the late 1940's Polish archaeologists received huge funding for research. The communist
authorities wanted to prove the Slavic origin of the “Regained Territories”. To this end, excavations on
a previously and subsequently unheard-of scale were conducted. Huge amounts of archaeological finds
were dug up. Prof. Przemys∏aw Urbaƒczyk from the PAS Institute of Archaeology and Ethnology in
Warsaw says these were the greatest studies of the Middle Ages ever carried out. They were called the
“millennium project”. However very soon after 1966, when the 1,000th jubilee of Poland's baptism was
celebrated, the stream of funding suddenly trickled to a halt, and work was stopped. Most of the
archaeological material was never studied properly, nor described in any publication. Out of several
dozen Mediaeval settlements that had been investigated, monographs were only published on
Sandomierz, ¸´czyca and Opole.
In subsequent years, excavation work was carried out at various sites, but this never had the
momentum or comprehensive character of the earlier project.
An opportunity to undertake new, broad studies on the Middle Ages and investigate the old
archaeological finds anew came with the 1,000th anniversary of the Congress of Gniezno. The State
Committee for Scientific Research (KBN) decided to finance the research program “Poland in Europe at
the turn of the first and second millennium”. Almost 200 scientists from a dozen or so research centres
across the country worked intensively for three years, both on relics from the previous millennium
project and new finds. They used state-of-the-art methods available to archaeology today. Apart from
now traditional dating methods, such as dendrochronology or C14 carbon dating, palynological,
palaeozoological, anthropological and geophysical methods were applied, while Prof. Jacek
Banaszkiewicz supported the archaeologists' and historians' discoveries with his unique method of
interpreting written sources. This was certainly the largest KBN programme in archaeology, and
perhaps in the entire humanities. It cost 2.3 million zlotys. The project ended with a conference and
the publication of a single collective volume in English. The scholars faced the threat of a lack of
funding to publish all the results of the project. In this sense, it remained unfinished.
Luckily Professor Urbaƒczyk, who is famous for his efficiency in obtaining funds for scientific projects,
took matters into his own hands and decided to turn to the FNP. He managed to convince the
authorities of the Foundation for Polish Science that the effects of several years of the scholars' work
should see the light of day in a series of monographs. Thus, the Foundation set up the publication
project “Origines Polonorum”. “This will be the largest publication series on Mediaeval archaeology”,
says Prof. Urbaƒczyk, who was appointed the project's coordinator. The series is planned for 19
volumes about the most important Mediaeval settlements on Polish territory.
In January 2007, the promotion of the first volume in the Origines Polonorum series took place in the
UMCS assembly hall, and was attended by a very large audience.
The volume Lublin wczesnoÊredniowieczny. Studium rozwoju przestrzennego [Early Mediaeval Lublin. A
Study on Spatial Development] was presented by Prof. Ryszard Szczygie∏ from the UMCS Institute of
History, an expert on the history of Mediaeval towns. The book's authors, archaeologists Dr Andrzej
Rozwa∏ka (UMCS) and Rafa∏ Niedêwiadek and art historian Marek Stasiak, described how the book was
written and presented its main ideas. The specialists present held a very interesting discussion on
different hypotheses as to the time when the city was founded.
We can soon expect new publications in the Origines Polonorum series, containing the results of
studies carried out in Ko∏obrzeg, PrzemyÊl and P∏ock. Dr Marian R´bkowski, a professor at Szczecin
University and an assistant professor at the Szczecin branch of the PAS Institute of Archaeology and
Ethnology, believes that one of the major achievements of the monograph on early Mediaeval
Ko∏obrzeg is the changed dating of the town's beginnings. Thanks to the dendrochronological method,
it has been established that the town was founded in ca. 880–890, or 30–40 years later than previously
thought. “This changes the whole settlement context in Ko∏obrzeg”, he says. Traces of the Piasts'
activity in this town have also been discovered.
Prof. Urbaƒczyk believes that one major achievement of the whole Origines Polonorum series will be
the “rejuvenation” of many settlements. At the same time, study results will be presented proving an
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earlier than previously thought origin of certain centres in Wielkopolska, e.g. Giecz. This shows that
Mieszko I did not appear from nowhere, but was the continuator of his father's work. It is very
important to publish monographs on centres in eastern Poland – so far this part of the country was
not featured in any serious investigations by archaeologists and historians. The most important thing,
however, is to de-mythologize the beginnings of the Polish state. Prof. Urbaƒczyk says that once the
series is published, it will become a fundamental point of reference for all archaeological and historical
studies on the early Middle Ages in Polish territory. Volumes on small centres like Lublin, PrzemyÊl and
P∏ock will also be greatly important to local scientific and intellectual circles.
PIOTR KIERACI¡SKI
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