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Wspieraç tylko najlepszych, 
aby mogli staç si´ jeszcze lepsi

Programy WELCOME, Mi´dzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD), TEAM, VENTURES, POMOST 

i HOMING PLUS sà wpó∏finansowane ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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F
undacja na rzecz Nauki Polskiej jest pozarzàdowà, apolitycznà organizacjà typu non profit, dzia∏ajàcà

od 1991 roku. Jej misjà jest wspieranie nauki w Polsce. Fundacja wype∏nia swoje cele statutowe, finan-

sujàc projekty indywidualnych uczonych i zespo∏ów badawczych oraz inicjatywy s∏u˝àce polskiej nauce. B´-

dàc najwi´kszym polskim pozabud˝etowym êród∏em finansowania nauki, Fundacja stara si´ tak˝e poprzez

swojà dzia∏alnoÊç propagowaç w spo∏eczeƒstwie przekonanie o znaczeniu nauki dla rozwoju cywilizacyjne-

go kraju.

Fundacja przyznaje indywidualne nagrody, stypendia i granty badawcze najwybitniejszym uczonym. Ak-

tywnie anga˝uje si´ we wspieranie mi´dzynarodowej wspó∏pracy naukowej oraz rozwój inicjatyw zwi´ksza-

jàcych samodzielnoÊç naukowà m∏odych badaczy. Laureaci programów Fundacji wy∏aniani sà zawsze w try-

bie konkursu. Wszystkie wnioski konkursowe oceniane sà w systemie peer review; grono recenzentów wspó∏-

pracujàcych z Fundacjà obejmuje kilka tysi´cy naukowców z Polski i zagranicy, b´dàcych uznanymi specjali-

stami w swoich dziedzinach. Najwa˝niejszym kryterium decydujàcym o przyznaniu finansowania jest jakoÊç

osiàgni´ç naukowych kandydata, zgodnie z naczelnà dewizà Fundacji: Wspieraç tylko najlepszych, aby mo-

gli staç si´ jeszcze lepsi.

Fundusz za∏o˝ycielski Fundacji w wysokoÊci 95 mln z∏otych pochodzi ze zlikwidowanego w 1990 r. Central-

nego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki, przekazanego FNP decyzjà Sejmu RP. DwadzieÊcia lat efektywne-

go pomna˝ania tych Êrodków poprzez inwestowanie ich, m.in. na rynku kapita∏owym, pozwoli∏o Fundacji

zbudowaç stabilnà i pewnà podstaw´ finansowà. Ze Êrodków pochodzàcych z tych inwestycji Fundacja prze-

kaza∏a nauce do koƒca 2010 r. ∏àcznie ponad 450 mln z∏otych. Obecnie wartoÊç funduszy w∏asnych Funda-

cji to prawie 370 mln z∏otych.

Dodatkowe Êrodki na wspieranie nauki Fundacja otrzyma∏a w latach 2003–2004 na mocy ustawy z 29 mar-

ca 2000 r. „O zmianie ustawy o komercjalizacji przedsi´biorstw...". Ustawa ta okreÊli∏a, ˝e 2% Êrodków z pry-

watyzacji jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa zasili majàtek Fundacji. Z uzyskanej dzi´ki temu kwoty

51,7 mln z∏ Fundacja utworzy∏a odr´bny fundusz przeznaczony na finansowanie stypendiów dla m∏odych

uczonych (program START). 

W 2007 r. Fundacja uzyska∏a wspó∏finansowanie programu POWROTY/HOMING z Mechanizmu Finansowe-

go Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W 2008 r. rozpocz´∏a realizacj´ programów finansowanych z fun-

duszy strukturalnych w ramach Dzia∏ania 1.2 „Wzmocnienie potencja∏u kadrowego nauki" Programu Opera-

cyjnego Innowacyjna Gospodarka. Obecnie z tego êród∏a finansowanych jest szeÊç jej programów. W 2010 r.

Fundacja rozpocz´∏a przygotowania do uruchomienia nowego projektu – SKILLS, starajàc si´ o uzyskanie

Êrodków na jego realizacj´ z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki.

Od 2005 r. Fundacja posiada status organizacji po˝ytku publicznego, co uprawnia jà m.in. do przyjmowa-

nia od osób fizycznych wp∏at 1% podatku dochodowego na cele statutowe. Ârodki uzyskane z tych daro-

wizn wykorzystywane sà na podwy˝szanie stypendiów laureatom konkursów dla m∏odych naukowców –

w latach 2006–2009 by∏y to stypendia dla uczonych powracajàcych z zagranicy (program POWROTY/HOM-

ING), a od 2010 roku – stypendia dla najwy˝ej ocenionych w konkursie laureatów programu START. 

Chcàc jak najlepiej dopasowaç swojà ofert´ programowà do aktualnych potrzeb Êrodowiska naukowego,

Fundacja poddaje swoje programy systematycznej ewaluacji. S∏u˝y ona analizie celowoÊci, jakoÊci i efektów

realizowanych przez FNP inicjatyw. 

Dbajàc o przejrzystoÊç i jawnoÊç dzia∏aƒ, Fundacja publikuje sprawozdania ze swojej dzia∏alnoÊci w for-

mie Raportów rocznych. Jej sprawozdania finansowe sà co roku badane przez renomowane firmy audytor-

skie. Raporty roczne dost´pne sà m.in. na stronie internetowej Fundacji.



W∏adze Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej 

Rada Fundacji
kadencja od 1 wrzeÊnia 2008 r. 

do 31 sierpnia 2012 r.

Przewodniczàcy

prof. dr hab. Andrzej Cz∏onkowski

Wiceprzewodniczàcy

prof. dr hab. Tomasz Jasiƒski

Cz∏onkowie:

prof. dr hab. in˝. Maciej W. Grabski 

prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski 

prof. dr hab. Henryk Koroniak 

prof. dr hab. Irena E. Kotowska 

prof. dr hab. Marek Z. Âwitoƒski
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Zarzàd Fundacji

Prezes 

prof. dr hab. Maciej ˚ylicz 

Wiceprezes 

prof. dr hab. W∏odzimierz Bolecki

Wiceprezes 

dr Tomasz S. Perkowski 

Rada FNP (od lewej): 

profesorowie T. Jasiƒski, A. Cz∏onkowski, 

H. Koroniak, I. E. Kotowska, M. W. Grabski, 

A. Jerzmanowski, M. Z. Âwitoƒski.

Zarzàd FNP (od lewej): 

prof. W. Bolecki, prof. M. ˚ylicz, dr T. S. Perkowski.
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Jakub Wojnarowski 

Dyrektor ds. Dzia∏alnoÊci Programowej

Magdalena Zuberek-Wàsiƒska

Zast´pca Dyrektora ds. Dzia∏alnoÊci Programowej

Programy krajowe

Krystyna Fràk 

dr Anna Je˝

Piotr Laskowski

dr Tomasz Poprawka

Ewa Âliwowska 

Ma∏gorzata Âwitalska-Bury 

Programy mi´dzynarodowe

Anna Chmielewska

Lidia Rachocka

Analizy programowe 

Marta ¸azarowicz-Kowalik 

Micha∏ Pietras

Dyrektor ds. Programów Finansowanych 

z Funduszy Strukturalnych

Adam Zieliƒski

Zast´pca Dyrektora ds. Programów 

Finansowanych z Funduszy Strukturalnych

Programy finansowane 
z funduszy strukturalnych

dr Monika Bi∏as-Henne

dr Beata Fràczak 

Aleksandra Krypa

Pawe∏ Kulesza

Marcin Marcinków 

dr Aneta Micha∏kiewicz

Justyna Motrenko 

Danuta Pawlak 

Miros∏aw Serwaczyƒski

Dorota Sierak 

Irmina Sitnicka 

Piotr Siwiecki 

Kinga S∏omiƒska 

Magdalena Sordyl 

Emilia Wysoczaƒska
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Zespó∏ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
wed∏ug stanu na 31 grudnia 2010 r.

Wanda Krzemiƒska 

Dyrektor ds. Finansowo-Administracyjnych,

G∏ówny Ksi´gowy

Ma∏gorzata Pieƒkowska – Zast´pca Dyrektora

ds. Finansowo-Administracyjnych

Ksi´gowoÊç

Dorota Komosa 

Iwona Pachnowska 

Katarzyna Siemieƒczuk 

Ma∏gorzata Zaw∏ocka

Administracja

Rafa∏ Flis 

Wojciech Janikowski 

Piotr Urbaniak 

Dzia∏ prawny

Anna Bergiel

mec. Katarzyna Bojaƒczyk 

Analizy i kontrole finansowe

Krystyna Akacka 

Aneta Antolak 

Kancelaria Fundacji

Magdalena Borowska-Wittlin 

Katarzyna Demczuk 

Agata Szostakiewicz 

Informacja i promocja

Magdalena Ko∏omaƒska  

El˝bieta Marczuk 

Dominika Wojtysiak-¸aƒska

dr Gra˝yna ˚ebrowska
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Rok 2011, w którym oddajemy w Paƒstwa r´ce nasz doroczny Raport, jest dla Funda-

cji na rzecz Nauki Polskiej rokiem jubileuszowym – mija w∏aÊnie 20 lat od jej powsta-

nia. B´dzie zatem nie tylko okazja do Êwi´towania, ale te˝ do spojrzenia wstecz, do

przeglàdu dokonaƒ Fundacji, przypomnienia najwa˝niejszych wydarzeƒ z jej historii

i jej dorobku. Niniejszà publikacj´ poÊwi´camy jednak jeszcze dzia∏alnoÊci Fundacji

w minionym, 2010 roku. 

Cieszymy si´, ˝e rok ten mo˝na oceniç jako udany. Potwierdzi∏a to nie tylko opinia

niezale˝nego bieg∏ego rewidenta, badajàcego sprawozdanie finansowe Fundacji, ale

równie˝ koƒcowy raport zespo∏u jedenastu ekspertów z presti˝owych instytucji eu-

ropejskich, którzy zajmowali si´ ocenà wszystkich naszych programów. Szerzej pisze o tym w swoim li-

Êcie prezes FNP, prof. Maciej ˚ylicz.

Chcia∏bym w tym miejscu wskazaç na jednà z wa˝niejszych decyzji, jakà podj´liÊmy w 2010 roku, a do-

tyczàcà zasad przyznawania Nagród FNP, wysoko cenionego przez nasze Êrodowisko wyró˝nienia za wy-

bitne osiàgni´cia i odkrycia badawcze, b´dàcego jednoczeÊnie chyba najbardziej rozpoznawalnym frag-

mentem dzia∏alnoÊci Fundacji. Na przestrzeni ostatnich 20 lat w obszarze nauki zasz∏o wiele zmian. Uzna-

liÊmy zatem, ˝e nadszed∏ czas, by zweryfikowaç niektóre zapisy regulaminowe dotyczàce przyznawania

Nagród FNP. Jako ˝e w Fundacji stawiamy raczej na ewolucj´ ni˝ na rewolucj´, to taki charakter majà

wprowadzane przez nas zmiany. Uwa˝amy, i˝ b´dà one dobrze s∏u˝y∏y dostosowaniu zasad konkursu do

aktualnej kondycji nauki i realiów jej uprawiania. 

Najistotniejsza, jak sàdz´, zmiana dotyczy odejÊcia od wymogu zg∏aszania do konkursu tylko tych wybit-

nych osiàgni´ç naukowych, które zosta∏y uzyskane lub potwierdzone w ciàgu czterech lat poprzedzajàcych

dat´ zg∏oszenia. Zapis ten, wprowadzony do pierwszego regulaminu Nagrody FNP, a wi´c przed 20 laty,

u progu wielkich przemian systemowych, mia∏ wyra˝aç sprzeciw wobec zwyczajowego nagradzania uczo-

nych za „ca∏okszta∏t pracy naukowej” (co czasami oznacza∏o wyró˝nianie obszernego, ale nie zawsze war-

toÊciowego dorobku osób odchodzàcych ju˝ od czynnej pracy badawczej). Zdajàc sobie spraw´ z arbitral-

noÊci wyboru tego czteroletniego akurat (a nie innego) przedzia∏u czasowego, a tak˝e z tego, i˝ prawdziwe

znaczenie odkryç naukowych ujawnia si´ cz´sto dopiero po d∏u˝szym czasie, postanowiliÊmy, aby nowy re-

gulamin Nagród Fundacji dopuszcza∏ zg∏aszanie do konkursu konkretnych, precyzyjnie zdefiniowanych

osiàgni´ç naukowych niezale˝nie od momentu ich dokonania. Obowiàzuje jednoczeÊnie warunek, ˝e ich wa-

ga, oryginalnoÊç i znaczenie dla rozwoju nauki (np. otworzy∏y one nowy obszar badaƒ, przyczyni∏y si´ do

rozwoju nowej metodologii badawczej, wzros∏a ich cytowalnoÊç, pojawi∏y si´ wdro˝enia itd.) zostanie

wspó∏czeÊnie potwierdzona. Tak wi´c nadal Fundacja b´dzie przyznawa∏a swe nagrody za okreÊlone osià-

gni´cie naukowe kandydata, a nie za jego ogólny dorobek. Wyra˝a to na nowo sformu∏owana preambu∏a,

w której mowa, i˝ „uznane dokonania przesuwajà granice poznania i otwierajà nowe perspektywy poznaw-

cze, wnoszà wybitny wk∏ad w post´p cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniajà Polsce zna-

czàce miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwaƒ wspó∏czesnego Êwiata”.

W nowym regulaminie znalaz∏o ponadto swój wyraz przekonanie, ˝e wspó∏czesnej nauki nie mo˝na za-

w´˝aç terytorialnie, gdy˝ funkcjonuje ona w sieci rozleg∏ych kontaktów i mi´dzynarodowej wspó∏pracy.

Dlatego obecny regulamin stanowi, ˝e w konkursie o Nagrod´ Fundacji kandydowaç mogà nie tylko ucze-

ni polscy pracujàcy w Polsce, ale równie˝ uczeni polscy pracujàcy poza granicami kraju, o ile utrzymujà
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sta∏e i owocujàce wspólnymi badaniami i publikacjami kontakty naukowe z Polskà. Kandydatem mo˝e te˝

byç uczony-obcokrajowiec pracujàcy w Polsce, je˝eli jego osiàgni´cie zosta∏o dokonane na terenie RP,

jak te˝ uczony-obcokrajowiec zajmujàcy si´ problematykà polskà.

Inna znaczàca zmiana dotyczy zdefiniowania obszarów, w których przyznawana jest Nagroda Funda-

cji. Dotychczasowe kategorie (nauki humanistyczne i spo∏eczne, nauki przyrodnicze i medyczne, nauki

Êcis∏e oraz nauki techniczne) coraz mniej przystawa∏y do praktyki funkcjonowania dzisiejszego, wysoce

interdyscyplinarnego Êwiata nauki. Coraz cz´Êciej spotykaliÊmy si´ z problemem niespójnoÊci wyró˝nia-

nych w jednym obszarze osiàgni´ç, poniewa˝ bardzo trudno dziÊ precyzyjnie okreÊliç granice dziedzin

nauki, np. ustaliç granic´ mi´dzy naukami Êcis∏ymi i technicznymi. Obecny podzia∏ obejmuje zatem: 

• nauki o ˝yciu i o Ziemi,

• nauki chemiczne i o materia∏ach,

• nauki matematyczno-fizyczne i in˝ynierskie,

• nauki humanistyczne i spo∏eczne.

Ten sam podzia∏ konsekwentnie przenosimy tak˝e na inne programy: te same kategorie stosujemy np.

w nowym regulaminie programu MISTRZ. 

Nagrody FNP sà cz´sto przez media nazywane „polskimi Noblami”, chocia˝ znacznie si´ od nich ró˝nià.

Trzeba jednak przyznaç, i˝ wypracowane przez dziesi´ciolecia procedury konkursowe Fundacji Noblow-

skiej stanowi∏y dla nas w FNP inspiracj´ przy dokonywaniu zmian w regulaminie konkursu o nagrody. Jed-

nà z nich jest utajnienie faktu zg∏oszenia kandydata do Nagrody Fun-

dacji. Obecnie wi´c uczony na ˝adnym etapie procedury konkursowej

nie b´dzie informowany o zg∏oszeniu jego kandydatury. Powinno to

wp∏ynàç na dalszà obiektywizacj´ procesu oceny zg∏oszonego do na-

grody osiàgni´cia. Temu samemu celowi przyÊwieca doprecyzowanie

kryteriów oceny recenzenckiej oraz zasad unikania konfliktu intere-

sów na ka˝dym etapie konkursu (dotyczàcych osób nominujàcych, re-

cenzentów, w∏adz i pracowników Fundacji), a tak˝e rozszerzenie puli

osób nominujàcych kandydatów do Nagrody FNP i ich rotacyjnoÊç

w kolejnych latach. 

Do tych uwag chcia∏bym dodaç refleksj´ innego rodzaju. W dysku-

sjach nad za∏o˝eniami programu dzia∏aƒ Fundacji na kolejne lata, jakie

obecnie prowadzimy, musimy braç pod uwag´ tak˝e kwestie finanso-

we, w tym koniecznoÊç zachowania wartoÊci realnej funduszy w∏a-

snych FNP. Ostateczny kszta∏t i zakres wsparcia udzielanego corocznie przez FNP polskiej nauce wynika

bowiem z uwzgl´dnienia dwóch podstawowych czynników – diagnozy aktualnych potrzeb Êrodowiska

naukowego oraz oceny mo˝liwoÊci bud˝etowych Fundacji w danym roku, z uwzgl´dnieniem prognozy na

kilka lat naprzód. 

Z satysfakcjà musz´ stwierdziç, i˝ w obu kwestiach – zarówno programowej, jak i finansowej – istnie-

je zbie˝noÊç poglàdów pomi´dzy Zarzàdem a Radà Fundacji. 

Na zakoƒczenie pragn´ w imieniu Rady Fundacji podzi´kowaç Zarzàdowi FNP oraz wszystkim jej pra-

cownikom i wspó∏pracownikom za trud, któremu Fundacja zawdzi´cza swoje sukcesy.

Andrzej Cz∏onkowski
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Szanowni Paƒstwo,

Rok ubieg∏y by∏ dla Êrodowiska naukowego w naszym kraju okresem wyjàtko-

wym i wa˝nym, trwa∏y bowiem prace nad realizacjà ustaw wdra˝ajàcych refor-

m´ systemu finansowania nauki i organizacji szkolnictwa wy˝szego w Polsce.

Zmiany zaproponowane przez rzàd, mimo ˝e sà ostatecznie efektem wielu kom-

promisów mi´dzy koniecznoÊcià zmian warunkujàcych szybki rozwój nauki

a potrzebà stabilnego funkcjonowania tysi´cy naukowców, wyk∏adowców

i prawie dwóch milionów studentów, stanowià milowy krok w kierunku poprawy jakoÊci i zwi´kszenia

konkurencyjnoÊci prowadzonych w polskich jednostkach naukowych badaƒ. 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej by∏a mocno zaanga˝owana w prace nad projektami niektórych ustaw,

szczególnie nad ustawà o Narodowym Centrum Nauki. Reformie nauki poÊwi´cona by∏a m.in. zorganizo-

wana przez nas konferencja z cyklu „Fundacji dyskusje o nauce”, która odby∏a si´ w lutym 2010 r.1 Wzi´-

li w niej udzia∏ zarówno decydenci, z ministrem nauki i szkolnictwa wy˝szego, prof. Barbarà Kudryckà na

czele, jak i twórcy dwóch strategii rozwoju szkolnictwa wy˝szego do roku 2020 oraz wielu przedstawi-

cieli Êrodowiska naukowego, ˝ywo zainteresowanych kszta∏tem projektów ustaw. 

JesteÊmy przekonani, ˝e efekty dokonywanych zmian b´dà widoczne ju˝ nied∏ugo, a nowe zasady do-

tyczàce badaczy, wyk∏adowców i uczelni w krótkim czasie zaowocujà znaczàcymi osiàgni´ciami nauko-

wymi. JednoczeÊnie tu, w Fundacji, mamy ÊwiadomoÊç, ˝e wprowadzone reformy, w tym zw∏aszcza

utworzenie Narodowego Centrum Nauki, a tak˝e zmiana zasad dzia∏ania Narodowego Centrum Badaƒ

i Rozwoju, stawiajà przed naszà instytucjà nowe wyzwania. Niezb´dne jest okreÊlenie na nowo roli Fun-

dacji wobec Êrodowiska naukowego w Polsce w sytuacji pojawienia si´ nowych mo˝liwoÊci finansowania

badaƒ podstawowych i stosowanych przez NCN i NCBiR. Widzimy te˝ koniecznoÊç znalezienia dla Fun-

dacji takich obszarów i form dzia∏ania, które zapewnià im niepowtarzalnoÊç i nowatorski charakter. Za-

razem jednak dla naszej instytucji, która w 2011 r. obchodziç b´dzie 20-lecie swego istnienia i przyzna-

nia pierwszej dotacji badawczej, wa˝ne jest, aby kolejne lata jej dzia∏alnoÊci stanowi∏y kontynuacj´ naj-

lepszych praktyk, wypracowanych przez nià w ciàgu tych dwudziestu lat.

Powracajàc do roku 2010, oznacza∏ on dla Fundacji dalsze rozwijanie dzia∏alnoÊci. Oferta dla uczonych

wzbogacona zosta∏a o dwa nowe programy. Pierwszy z nich – HOMING PLUS – to kontynuacja dotych-

czasowego programu POWROTY/HOMING, cz´Êciowo finansowanego do 2009 r. w ramach Mechanizmu

Finansowego EOG. Nowy program stanowi rozwini´cie poprzedniego, a jego celem jest zach´cenie m∏o-

dych polskich badaczy pracujàcych za granicà, a tak˝e zagranicznych naukowców do podj´cia decyzji

o kontynuowaniu kariery zawodowej w polskich laboratoriach. Drugi program – POMOST – jest nowa-

torskà i niespotykanà nigdzie dotàd formà pomocy przeznaczonà dla kobiet-naukowców b´dàcych w cià-

˝y oraz dla rodziców-naukowców, którzy po okresie urlopu macierzyƒskiego, ojcowskiego lub wycho-

wawczego wracajà do intensywnej pracy naukowej. Oferujemy im stypendia i granty pozwalajàce z jed-

nej strony na pozostanie w czynnym kontakcie z badaniami naukowymi, a z drugiej – na p∏ynny powrót

do laboratoriów i sal wyk∏adowych.

Postulat zatrudniania w Polsce najlepszych uczonych – Polaków i cudzoziemców, uznajemy za spraw´ nie-

zwykle wa˝nà. Tylko znakomici uczeni gwarantujà bowiem rzeczywisty i szybki wzrost jakoÊci prac nauko-

wych w polskich jednostkach badawczych. Dlatego poza programem HOMING PLUS oferujemy uczonym od

2009 r. program IDEE dla POLSKI, w ramach którego zach´camy laureatów presti˝owych European Research

8
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1 Szerzej piszemy o tym w dalszej cz´Êci Raportu (s. 47) oraz w Suplemencie (s. 81).
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Council Starting Grants, poprzez przyznawanie im hojnego stypendium naukowego, do realizowania wyró˝-

nionych przez ERC projektów w Polsce. I to si´ udaje. W tej chwili ju˝ szeÊcioro badaczy, laureatów tego wy-

ró˝nienia, pracuje w naszym kraju. Liderem wÊród instytucji zatrudniajàcych ich jest Uniwersytet Warszaw-

ski, gdzie pracuje czworo z nich, z czego a˝ trzech na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Rozwijanie dzia∏alnoÊci w roku 2010 by∏o dla nas mo˝liwe dzi´ki korzystaniu z funduszy strukturalnych

Unii Europejskiej. W tym roku, po raz pierwszy w historii Fundacji, wydatki programowe pochodzàce ze

êróde∏ zewn´trznych przekroczy∏y wartoÊç wydatków z zasobów w∏asnych FNP. W ramach programów

finansowanych z funduszy strukturalnych przeznaczyliÊmy dla najlepszych badaczy prawie 44 mln z∏,

a ze Êrodków w∏asnych – ponad 23 mln z∏. Natomiast ∏àczna wartoÊç wszystkich umów, zawartych do koƒ-

ca 2010 r. z laureatami programów finansowanych z funduszy strukturalnych, przekroczy∏a 236,6 mln. z∏.

Od kilku lat nasza Fundacja stara si´, aby znaczàca cz´Êç Êrodków przeznaczanych na badania naukowe

trafia∏a do najm∏odszych naukowców. Dlatego adresujemy programy przede wszystkim do tych, którzy po-

dejmujà decyzj´ o podj´ciu pracy naukowej (START, VENTURES) oraz

do tych, którzy pragnà uzyskaç niezale˝noÊç badawczà i budowaç

w∏asne zespo∏y naukowe (programy FOCUS, TEAM). Liczymy bowiem

na to, ˝e to w∏aÊnie m∏odzi uczeni, znajàcy dobre Êwiatowe standar-

dy uprawiania nauki, krytycznie nastawieni do naszej rzeczywisto-

Êci, pomogà wprowadziç w ˝ycie g∏ówne idee polskiej reformy nauki

i szkolnictwa wy˝szego. 

Niezmienna od lat pozostaje sztandarowa misja Fundacji „wspiera-

nia tylko najlepszych, aby stali si´ jeszcze lepsi”. Efekty realizowania

przez nas tego priorytetu sà zresztà bardzo wyraêne. Z badania karier

laureatów programu START przeznaczonego dla najm∏odszych uczonych, który Fundacja realizuje od 1993 r.,

wynika, ˝e uzyskujà oni habilitacj´ Êrednio o 9–10 lat wczeÊniej ni˝ osoby niekorzystajàce z tego programu

stypendialnego. Widaç równie˝, i˝ surowa selekcja cechujàca ten konkurs (wskaênik sukcesu nie przekracza

w nim 10–13%) sprawia, ˝e laureatami zostajà rzeczywiÊcie najzdolniejsi m∏odzi badacze, a przyznawane sty-

pendium sk∏ania ich do podejmowania zwi´kszonych wysi∏ków (a zarazem je umo˝liwia). Trzeba podkreÊliç,

˝e w tym konkursie wyró˝niamy osoby, które mimo m∏odego wieku ju˝ posiadajà udokumentowane osiàgni´-

cie naukowe, przy czym wa˝na jest nie liczba prac naukowych czy sumaryczny impact factor, ale jakoÊç da-

nego osiàgni´cia. Chcemy w ten sposób wprowadzaç do naszego Êrodowiska naukowego nowe standardy,

oparte na przekonaniu, ˝e lepiej byç g∏ównym autorem jednej, ale za to oryginalnej i znaczàcej pracy nauko-

wej ni˝ autorem dziesiàtków przyczynkowych prac, niewnoszàcych wiele nowego do nauki. Takie za∏o˝enie

jest wyzwaniem dla recenzentów, dlatego staramy si´ anga˝owaç do procedury oceniania wniosków mo˝li-

wie najlepszych uczonych. 

W zwiàzku ze zbli˝ajàcym si´ jubileuszem naszej Fundacji Zarzàd zdecydowa∏ si´ na przeprowadzenie

w 2010 r. zewn´trznej oceny dzia∏alnoÊci FNP, powierzajàc to zadanie mi´dzynarodowemu gronu ekspertów

i naukowców o uznanej renomie i pozycji w Êwiecie. Szefem zespo∏u oceniajàcego by∏ prof. Frank Gannon,

by∏y dyrektor European Molecular Biology Organization i szef Science Foundation Ireland, obecnie dyrektor

Queensland Institute of Medical Research. PoprosiliÊmy tak˝e przedstawicieli innych europejskich organiza-

cji finansujàcych nauk´, takich jak European Science Foundation, Alexander von Humboldt Stiftung, Re-

search Council of Norway i wielu innych2, o zapoznanie si´ z naszà dzia∏alnoÊcià. Recenzenci mieli okazj´ ana-

lizowaç wszystkie programy, poznaç kontekst krajowy naszej dzia∏alnoÊci w czasie spotkaƒ z przedstawicie-

lami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego oraz PAN, a tak˝e z przedstawicielami kilkunastu jednostek

naukowych; mieli te˝ mo˝liwoÊç dyskutowania z laureatami FNP oraz z pracownikami biura Fundacji. 
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Na podstawie zebranych materia∏ów i rozmów powsta∏ kilkudziesi´ciostronicowy raport, zawierajàcy

oceny i opinie oraz rekomendacje dla Zarzàdu i Rady Fundacji, dotyczàce dalszego sposobu dzia∏ania

oraz sugerowanej polityki Fundacji. Ten niezwykle interesujàcy materia∏ jest dost´pny na stronie inter-

netowej FNP. Wnioski i opinie zawarte w raporcie stanowià dla nas jeden z istotnych punktów odniesie-

nia przy planowaniu dzia∏aƒ na kolejne lata, w tym np. sugestia ograniczenia liczby realizowanych przez

nas programów na rzecz zwi´kszenia wartoÊci przyznawanych stypendiów i grantów oraz poprawy jako-

Êci procesu recenzenckiego. 

Rok 2010 uznaç mo˝na za wyjàtkowy dla nas jeszcze z dwóch wzgl´dów. W maju tego roku w Warszawie

odby∏a si´ konferencja z cyklu Science & Art in Europe. Pomys∏odawcà tego typu konferencji jest prof. Klaus

Hahlbrock ze Stowarzyszenia Maxa Plancka (MPG). Podjàwszy t´ inicjatyw´, zorganizowaliÊmy – we wspó∏-

pracy z takimi instytucjami, jak MPG, PAN i PAU oraz Zamek Królewski w Warszawie i Centrum Sztuki Wspó∏-

czesnej – dwudniowy cykl spotkaƒ, wystaw, dyskusji i debat poÊwi´conych postrzeganiu przez nauk´ i sztu-

k´ wa˝nych wyzwaƒ stojàcych obecnie przed Êwiatem, jakimi sà zmiany klimatyczne, ochrona Êrodowiska,

kurczenie si´ zasobów energetycznych. By∏a to jedna z pierwszych okazji dla naukowców i artystów do wza-

jemnego zaprezentowania i konfrontacji swoich postaw i opinii, a tak˝e do wspólnej dyskusji3. 

Drugim wyjàtkowym i znaczàcym dla nas wydarzeniem by∏o opracowanie i przygotowanie uruchomie-

nia nowego typu programu adresowanego do naukowców. To projekt SKILLS, który b´dziemy realizowaç

w latach 2011–2015 ze Êrodków Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki. W ramach tego programu nie b´-

dà oferowane wy∏àcznie granty badawcze, ale przede wszystkim b´dziemy wspieraç doskonalenie kom-

petencji i kwalifikacji naukowców w zakresie zarzàdzania projektami i zespo∏ami badawczymi oraz

w kwestiach zwiàzanych z transferem technologii do praktyki gospodarczej. ChcielibyÊmy, by uczestni-

cy tego programu nauczyli si´ rozumieç i doceniaç koniecznoÊç budowania sieci wspó∏pracy, niezb´dnej

do realizowania wspólnych projektów naukowych. 

Obchody 20-lecia Fundacji odb´dà si´ jesienià 2011 roku. Podzi´kowania dla licznego grona naszych przy-

jació∏ i wspó∏pracowników, którzy wspierali nas na ró˝nych etapach dziejów FNP znajdà si´ w przysz∏orocz-

nym Raporcie. W tym liÊcie chcia∏bym natomiast, jak co roku, serdecznie podzi´kowaç osobom, które prze-

znaczy∏y 1% swojego podatku na pomoc najwybitniejszym laureatom programu START. Dzi´ki ich decyzji,

opartej na przekonaniu, i˝ spoÊród licznej grupy wa˝nych spo∏ecznie celów, na które mo˝na przeznaczyç

1% PIT, to w∏aÊnie nauka najbardziej zas∏uguje na wsparcie  – uda∏o nam si´ zebraç w 2010 r. kwot´ 

31 890,86 z∏. Ze Êrodków tych zostanà zwi´kszone stypendia dla najwybitniejszych laureatów konkursu

START w nast´pnych latach. 

¸àcznie od 2005 r. zebraliÊmy dzi´ki odpisom 1% podatku ponad 200 tys. z∏otych (a ∏àcznie z darowi-

znami – ponad 303 tys. z∏otych).

Albert Einstein napisa∏ wiele lat temu, ˝e ca∏a nasza nauka w porównaniu z rzeczywistoÊcià jest prymi-

tywna i dziecinna, ale nadal jest to najcenniejsza rzecz, jakà posiadamy. Dlatego z nadziejà spoglàdamy

na rok 2011 i kolejne lata. Wiemy po 20 latach doÊwiadczeƒ, ˝e nasze dzia∏ania majà wielki i g∏´boki sens,

bo najwybitniejszym jednostkom dajà szans´ zwi´kszania wartoÊci tego, co mamy najcenniejsze – màdro-

Êci i wiedzy o Êwiecie.

Warszawa, czerwiec 2011 Maciej ˚ylicz

3 Szersza relacja z konferencji – w dalszej cz´Êci Raportu (s. 53).
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NAZWA PROGRAMU KOSZTY REALIZACJI w z∏otych

Nagroda FNP 916.167,25

Nagroda Naukowa COPERNICUS 238.673,57

Nagroda EURYI 134.306,89

Subsydia profesorskie – program MISTRZ 4.129.438,28

Stypendia krajowe dla m∏odych naukowców – program START 4.410.045,23

Stypendia na zagraniczne sta˝e podoktorskie – program KOLUMB 1.958.400,56

Granty wspomagajàce dla stypendystów FNP po sta˝ach zagranicznych 500.434,81

Stypendia konferencyjne 507.467,33

Stypendia na kwerendy za granicà – program KWERENDA 169.854,15

Stypendia dla uczonych zagranicznych na badania w Polsce 528.718,74

Program IDEE DLA POLSKI 180.911,56

Polskie Honorowe Stypendium im. A. von Humboldta 286.716,08

Program EXTERIUS/POZA SZLAKIEM 251.323,62

Program PROJEKTY WYDAWNICZE 228.377,05

Program MONOGRAFIE 789.554,54

Subsydia dla powracajàcych – program POWROTY/HOMING 2.956.978,84

dzia∏alnoÊç programowa fundacji raport roczny 2010

F
undacja w 2010 r. realizowa∏a 16 programów finansowanych ze Êrodków w∏asnych oraz szeÊç progra-

mów, które finansowano z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, tj. z Dzia∏ania 1.2. „Wzmocnienie

potencja∏u kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. 

Wi´kszoÊç programów w∏asnych Fundacji by∏a kontynuacjà przedsi´wzi´ç realizowanych tak˝e w poprzed-

nich latach. Nowym projektem by∏y IDEE DLA POLSKI, program og∏oszony w 2009 r., a rozstrzygni´ty po raz

pierwszy w 2010 r. Ponadto zwi´kszono skal´ realizacji programów finansowanych ze Êrodków europejskich:

VENTURES, TEAM, Mi´dzynarodowe Projekty Doktoranckie i WELCOME oraz uruchomiono dwa nowe –

POMOST i HOMING PLUS. Rozpocz´to te˝ prace nad projektem szkoleniowym SKILLS.

W omawianym okresie w∏adze Fundacji zdecydowa∏y o przeprowadzeniu zmian w zasadach i trybie realiza-

cji niektórych programów, przede wszystkim dwóch najbardziej presti˝owych inicjatyw Fundacji, jakimi sà

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz program MISTRZ (subsydia profesorskie). Ponadto w celu re-

alizacji nowych za∏o˝eƒ programu MONOGRAFIE podj´to decyzj´ o nawiàzaniu wspó∏pracy z nowym wy-

dawcà (Wydawnictwo Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu). 

W 2010 r. po raz ostatni przeprowadzono konkurs w ramach programu FOCUS. Ze wzgl´du na coraz mniej-

szà dost´pnoÊç Êrodków strukturalnych UE dla ma∏ych bibliotek, Fundacja zdecydowa∏a równie˝ o zakoƒ-

czeniu programu Fundusze dla Bibliotek. Szczegó∏owe informacje o przeprowadzonych konkursach i o bene-

ficjentach programów przedstawione zosta∏y w dalszej cz´Êci niniejszego Raportu.

¸àcznie Fundacja wydatkowa∏a w 2010 r. na dzia∏alnoÊç programowà ponad 67,3 mln z∏. Poni˝ej zamieszczo-

no wykaz kosztów realizacji poszczególnych dzia∏aƒ wed∏ug stanu na 31 grudnia 2010 r.
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NAZWA PROGRAMU KOSZTY REALIZACJI w z∏otych

Subsydia na tworzenie zespo∏ów naukowych – program FOCUS 3.670.678,79

Program INNOWATOR 474.222,00

Program PARTNERZY 59.677,97

Konferencje Fundacji 504.760,52

Program WELCOME 7.167.945,65

Program Mi´dzynarodowe Projekty Doktoranckie 12.825.215,75

Program VENTURES 2.560.024,78

Program TEAM 18.007.862,34

Program POMOST 1.627.294,65

Program HOMING PLUS 2.181.872,49

Program FUNDUSZE DLA BIBLIOTEK oraz pozosta∏a dzia∏alnoÊç statutowa 77.708,56

Projekt SKILLS 531,62

PROGRAMY RAZEM 67.345.163,62

NAGRODY I STYPENDIA

Nagroda FNP

Nagroda Fundacji przyznawana jest od 1992 r. i s∏u˝y wyró˝nieniu tych uczonych, których dokonania

wnoszà znaczàcy wk∏ad w ˝ycie duchowe i post´p cywilizacyjny Polski oraz przyczyniajà si´ do promo-

cji nauki polskiej w Êwiecie. Do 2010 r. odby∏o si´ 18 edycji konkursu, w których przyznano ∏àcznie 65

wyró˝nieƒ. 

Procedura konkursu ma charakter dwuetapowy. Do edycji konkursu w 2010 r. zg∏oszono 52 kandydatów.

WartoÊç naukowà i oryginalnoÊç poszczególnych osiàgni´ç, a tak˝e ich znaczenie dla danej dyscypliny

ocenia∏o 54 recenzentów i ekspertów, w tym wielu zagranicznych. Zgodnie z regulaminem nagrody re-

cenzenci oceniajà i porównujà wszystkie wnioski w danej dziedzinie, a naukowà wartoÊç konkretnego

osiàgni´cia oceniajà eksperci. Na podstawie przedstawionych ocen i opinii kapitu∏a nagrody wy∏oni∏a

troje laureatów. Zostali nimi: 

w obszarze nauk humanistycznych i spo∏ecznych

• prof. dr hab. Anna Wierzbicka z Australian National University w Canberze za stworzenie teorii natu-

ralnego metaj´zyka semantycznego oraz odkrycie zbioru znaczeƒ elementarnych wspólnych dla wszyst-

kich j´zyków;

w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych

• prof. dr hab. Tomasz Guzik z Wydzia∏u Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloƒskiego

w Krakowie za wykazanie istotnego znaczenia uk∏adu odpornoÊci w patogenezie nadciÊnienia t´tniczego;

w obszarze nauk Êcis∏ych

• prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski z Wydzia∏u Chemii Uniwersytetu Warszawskiego za stworze-

nie metody iloÊciowego okreÊlania aromatycznoÊci zwiàzków organicznych.

W obszarze nauk technicznych nagrody nie przyznano. 

WysokoÊç indywidualnej nagrody wynios∏a 200 tys. z∏. 
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UroczystoÊç wr´czenia Nagród FNP odby∏a si´ 8 grudnia 2010 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

WÊród zgromadzonych w Sali Wielkiej Zamku goÊci znaleêli si´ przedstawiciele Êrodowiska uczonych, in-

stytucji publicznych i naukowych oraz mediów. Wyrazy uznania dla laureatów przes∏a∏ Prezydent RP

Bronis∏aw Komorowski, który wystosowa∏ do uczestników uroczystoÊci i laureatów list odczytany przez

prof. Jerzego Osiatyƒskiego, doradc´ prezydenta. 

Na zakoƒczenie uroczystoÊci g∏os zabra∏a prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wy˝sze-

go, która gratulowa∏a laureatom sukcesów: JesteÊmy dumni z tak wybitnych uczonych, którzy przynoszà

zaszczyt polskiej nauce.

W 2010 r. Rada Fundacji, stanowiàca kapitu∏´ Nagrody FNP, zatwierdzi∏a zmiany w regulaminie i proce-

durze przyznawania nagród, które obowiàzywaç b´dà od 2011 r. Zrezygnowano m.in. z wymogu zg∏asza-

nia do konkursu tylko tych osiàgni´ç naukowych, które zosta∏y uzyskane lub potwierdzone w ciàgu

ostatnich czterech lat, przedmiotem nagród czyniàc „ÊciÊle zdefiniowane i potwierdzone osiàgni´cia na-

ukowe, które w ostatnim okresie otworzy∏y nowe perspektywy badawcze”. Ponadto wprowadzono nowy

podzia∏ na obszary nauki, w których nagrody b´dà przyznawane1. Dokonano tak˝e zmian w trybie prze-

prowadzania konkursu, aby zagwarantowaç wi´kszà poufnoÊç przebiegu procedury konkursowej (m.in.

kandydaci do Nagrody FNP, wskazani przez nominujàcych, nie b´dà informowani o tym fakcie na ˝ad-

nym etapie konkursu). 

Program MISTRZ 

SUBSYDIA PROFESORSKIE

Celem realizowanego od 1998 r. programu MISTRZ jest wspieranie wybitnych uczonych poprzez przyzna-

wanie im 3-letnich subsydiów, które majà pomóc w kontynuacji ju˝ prowadzonych prac albo umo˝liwiç

podj´cie nowego kierunku badaƒ. 

Program adresowany jest do uczonych posiadajàcych tytu∏ profesora lub stopieƒ doktora habilitowane-

go, którzy z powodzeniem ∏àczà prac´ naukowà z kszta∏ceniem m∏odej kadry. Subsydia przyznawane sà

w drodze zamkni´tego konkursu (drogà nominowania kandydatów przez zaproszonych przez FNP wybit-

nych uczonych), który co roku obejmuje inny obszar nauki. Wa˝nym elementem zasad programu jest po-

zostawienie laureatom swobody w dysponowaniu otrzymanymi Êrodkami.

1 Szerzej pisze o tym w swoim liÊcie przewodniczàcy Rady FNP, prof. A.Cz∏onkowski (s. 6)

Laureaci Nagrody FNP 2010 

(od lewej): profesorowie 

Tomasz Guzik, 

Anna Wierzbicka, 

Tadeusz M. Krygowski.



W 2010 r. konkurs objà∏ dziedzin´ nauk spo∏ecznych i humanistycz-

nych. Nominacj´ do udzia∏u w nim uzyska∏o 49 osób. Procedura oce-

ny wniosków jest w toku, a wyniki konkursu b´dà znane w III kwarta-

le 2011 r. W czerwcu 2010 r. odby∏o si´ natomiast uroczyste wr´cze-

nie dyplomów dziewi´ciu laureatom edycji rozstrzygni´tej w 2009 r.,

czyli przedstawicielom nauk technicznych. GoÊciem honorowym uro-

czystoÊci by∏ prof. Richard Schrock, laureat Nagrody Nobla z dziedziny chemii.

Mi´dzynarodowe Projekty Doktoranckie

Program finansowany z funduszy strukturalnych w ramach Dzia∏ania 1.2. „Wzmocnienie potencja∏u kadrowe-

go nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. 

Program adresowany jest do konsorcjów naukowych z∏o˝onych z co najmniej jednej instytucji polskiej i co

najmniej jednej zagranicznej, prowadzàcych wspólnie projekty doktoranckie. Celem programu jest podnie-

sienie poziomu badaƒ naukowych realizowanych w Polsce przez m∏odych naukowców przygotowujàcych

prace doktorskie oraz zintensyfikowanie wspó∏pracy mi´dzynarodowej polskich jednostek badawczych. 

W ramach programu finansowana jest praca naukowa doktorantów oraz koszty mi´dzynarodowej wspó∏-

pracy ponoszone przez konsorcjum. Doktoranci otrzymujà stypendia oraz indywidualne granty badawcze.

Do III edycji konkursu zg∏oszono 28 wniosków, spoÊród których subwencje uzyska∏o 6 projektów. 

15

Laureaci programu MISTRZ 2009 – przedstawiciele nauk technicznych, 

podczas uroczystego wr´czenia dyplomów w czerwcu 2010 r.

z noblistà – prof. Richardem Schrockiem 

(6. z prawej) i prof. M. ˚yliczem, prezesem FNP (1. z prawej).

Prof. Richard Schrock, laureat Nagrody Nobla, 

goÊç honorowy uroczystoÊci.
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W kolejnej, IV edycji konkursu z nades∏anych 30 wyró˝niono 8 projektów. 

Laureat Instytucja Dziedzina Tytu∏ projektu Subwencja w z∏ 

prof. dr hab. Uniwersytet matematyka Geometria i topologia 4.578.100

Zbigniew B∏ocki Jagielloƒski w modelach fizycznych

prof. dr hab. Uniwersytet fizyka Mi´dzynarodowe studia doktoranckie 2.715.200

Bohdan Warszawski z podstawowych problemów kwantowej

Grzàdkowski grawitacji i kwantowej teorii pola

prof. dr hab. Uniwersytet genomika Od genomu do fenotypu – kompleksowe 3.296.000

Artur im. Adama funkcjonalna podejÊcie do genomiki funkcjonalnej

Jarmo∏owski Mickiewicza

prof. dr hab. Politechnika chemia Od zaawansowanych materia∏ów funkcjonalnych 5.156.000

in˝. El˝bieta Warszawska do nowatorskich urzàdzeƒ diagnostycznych – 

Malinowska wspólny program PW i UW

mi´dzynarodowych projektów doktoranckich

prof. dr hab. Mi´dzyuczelniany biochemia Biomolekularna chemia: interdyscyplinarne 3.230.000

Jaros∏aw Wydzia∏ podejÊcie do badania zale˝noÊci

Marsza∏ek Biotechnologii struktura–funkcja bia∏ek

UG-GUMed

dr hab. Pawe∏ Uniwersytet fizyka Mi´dzynarodowe studia doktoranckie 5.293.600

Moskal Jagielloƒski z zastosowaƒ fizyki jàdrowej

i innowacyjnych technologii

prof. dr hab. Uniwersytet historia Wschodnia cz´Êç basenu Morza Âródziemnego 5.064.700

Krzysztof Wroc∏awski staro˝ytna od IV w. p.n.e. do póênej staro˝ytnoÊci

Nawotka

dr hab. Instytut technologie Mi´dzynarodowe projekty doktoranckie 4.738.125

S∏awomir Badaƒ informacyjne Obliczenia inteligentne

Zadro˝ny Systemowych i telekomunikacyjne

PAN

Laureat Instytucja Dziedzina Tytu∏ projektu Subwencja w z∏  

prof. dr hab. Uniwersytet historia, Tradycje humanizmu Êródziemnomorskiego 3.539.000

Jerzy Axer Warszawski filologia wobec wyzwaƒ naszych czasów:

konfrontacje ró˝nych koncepcji cz∏owieczeƒstwa

prof. dr hab. Instytut Biochemii biologia Mi´dzynarodowe Studia Doktoranckie w zakresie 6.293.000

Magdalena i Biofizyki PAN molekularna biologii molekularnej: DNA, RNA i bia∏ka 

Boguta – od badaƒ podstawowych do aplikacyjnych

prof. dr hab. Uniwersytet nanonauka Studium Doktoranckie Wydzia∏u Fizyki UAM: 6.520.000

Stefan Jurga im. Adama Mickiewicza i nanotechnologia program doktorski z nanonauk i nanotechnologii

prof. dr hab. Uniwersytet fizyka Fizyka kwantowych technologii 4.056.000

Stanis∏aw Gdaƒski informatycznych przysz∏oÊci

Kryszewski

prof. dr hab. Uniwersytet nauki Stres Êrodowiskowy, 4.093.000

Jacek Radwan Jagielloƒski o Êrodowisku kondycja populacji i adaptacje

prof. dr hab. Uniwersytet fizyka Mi´dzynarodowe Studia Doktoranckie 5.857.900

Marek Warszawski na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Trippenbach w zakresie nano i biofizyki



Z uroczystoÊci wr´czenia Nagrody FNP 2010 

na Zamku Królewskim w Warszawie:

(u góry, od lewej) Prof. T. Guzik z ma∏˝onkà; 

Prof. T. M. Krygowski przyjmuje gratulacje;

(obok) Widok ogólny Sali Wielkiej.

Cz∏onkowie zespo∏u badawczego NSM 

prof. Anny Wierzbickiej. 

(z lewej) Prof. Anna Wierzbicka prowadzi seminarium

z zagadnieƒ semantyki na uniwersytecie 

w Canberze.

Prof. Barbara Kudrycka, minister nauki 

i szkolnictwa wy˝szego gratuluje laureatom; 

(z lewej) Laureaci podczas uroczystoÊci.
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Program START 

STYPENDIA KRAJOWE DLA M¸ODYCH UCZONYCH

M∏odzi naukowcy (do 30 roku ˝ycia), którzy majà ju˝ sukcesy w swojej dziedzinie nauki, mogà ubiegaç

si´ o roczne stypendia Fundacji. Stypendia te stanowià dowód uznania dla dotychczasowych osiàgni´ç

naukowych m∏odych badaczy i majà byç zach´tà do dalszego rozwoju i kontynuowania pracy naukowej.

W ramach stypendium finansowane sà równie˝ krótkie wyjazdy studyjne do zagranicznych instytutów

badawczych, s∏u˝àce nawiàzaniu wspó∏pracy i zapoznaniu si´ z metodami pracy w tych oÊrodkach,

a tak˝e pomocne w poszukiwaniu najlepszego miejsca na odbycie sta˝u podoktorskiego.

Podstawà oceny kandydata jest jego udokumentowane osiàgni´cie naukowe oraz przedstawione plany

badawcze. W konkursie uczestniczyç mogà te˝ laureaci z poprzedniego roku, ubiegajàcy si´ o przed∏u˝e-

nie stypendium na rok nast´pny.

Program stypendiów START zosta∏ zainicjowany przez FNP w 1993 r. W latach 1993–2010 przeprowadzo-

no 18 edycji programu. Stypendia sà zwolnione – na podstawie decyzji ministra nauki i szkolnictwa wy˝-

szego – z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W konkursie rozstrzygni´tym w 2010 r. wzi´∏o udzia∏ 998 kandydatów. Po dokonaniu oceny wniosków

przez recenzentów przyznano 157 rocznych stypendiów (∏àcznie z przed∏u˝eniami), ka˝de w wysokoÊci

24 tys. z∏ oraz jedno stypendium w wysokoÊci 36 tys. z∏, majàce charakter wyró˝nienia. Otrzyma∏ je dr

Rados∏aw Adamczak z Wydzia∏u Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, najwy˝ej oceniony przez

wszystkich recenzentów.  Ponadto przyznano 12 stypendystom dodatkowe stypendia wyjazdowe.

A oto lista laureatów konkursu:

Stypendysta Dziedzina Instytucja

1 dr Rados∏aw Adamczak matematyka Uniwersytet Warszawski

2 dr Marcin Adamczak nauki o kulturze Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

3 dr Karolina Bàcela-Spychalska biologia Êrodowiska Uniwersytet ¸ódzki

4 mgr Agnieszka Bednarska ekologia Uniwersytet Jagielloƒski

5 dr in˝. Przemyslaw Biecek statystyka Uniwersytet Warszawski

6 dr Magdalena Bieniak-Nowak filozofia Uniwersytet Warszawski

7 lek. Jacek Bil medycyna Centralny Szpital Kliniczny MSWiA 

przedkliniczna w Warszawie

8 dr Anna B∏asiak fizjologia roÊlin Uniwersytet Jagielloƒski

i zwierzàt

9 mgr Katarzyna Bojarska literaturoznawstwo Instytut Badaƒ Literackich PAN w Warszawie

10 dr Maciej Borodzik matematyka Uniwersytet Warszawski

11 mgr Witold Borysiak nauki prawne Uniwersytet Warszawski

12 mgr Szymon Brzeziƒski historia Uniwersytet Warszawski

13 dr Stanis∏aw Burdziej socjologia Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski w Olsztynie

14 dr Wojciech Cha∏adaj chemia Instytut Chemii Organicznej PAN 

w Warszawie
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Stypendysta Dziedzina Instytucja

15 dr Miko∏aj Chojnacki fizyka Instytut Fizyki Jàdrowej PAN w Krakowie

16 dr in˝. Joanna Chwiej biofizyka Akademia Górniczo-Hutnicza

17 dr Krzysztof Cichy ekonomia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

18 mgr Daniel Cichy muzykologia Uniwersytet Jagielloƒski

19 mgr Jakub CieÊlak zootechnika Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

20 dr Tomasz CieÊlak-Soko∏owski literaturoznawstwo Uniwersytet Jagielloƒski

21 dr in˝. Agnieszka Ci˝man in˝ynieria materia∏owa Politechnika Wroc∏awska

22 Adam Cwudziƒski metalurgia Politechnika Cz´stochowska

23 dr ¸ukasz Delong ekonomia Szko∏a G∏ówna Handlowa

24 dr ¸ukasz Dominiak filozofia polityki Uniwersytet Miko∏aja Kopernika

25 mgr ¸ukasz Drewniak biologia Êrodowiska Uniwersytet Warszawski

26 dr in˝. Edyta biochemia Politechnika Wroc∏awska

Dyguda-Kazimierowicz

27 dr in˝. Bart∏omiej Dyniewicz transport Instytut Podstawowych Problemów 

Techniki PAN w Warszawie

28 mgr Sylwester Furmaniak chemia fizyczna Uniwersytet Miko∏aja Kopernika

29 mgr in˝. Tomasz Gambin informatyka Politechnika Warszawska

30 dr in˝. Piotr Gawron informatyka Instytut Informatyki Teoretycznej

i Stosowanej PAN w Gliwicach

31 dr Jacek Gàdecki socjologia Akademia Górniczo-Hutnicza

32 dr Jakub Gismatullin matematyka Uniwersytet Wroc∏awski

33 mgr Piotr G∏uszkowski historia Stacja Naukowa PAN w Moskwie 

34 dr Micha∏ G∏uszkowski lingwistyka Uniwersytet Miko∏aja Kopernika

35 mgr El˝bieta Gocek biologia molekularna Uniwersytet Wroc∏awski

36 mgr Szymon Godlewski fizyka Uniwersytet Jagielloƒski

37 mgr Mateusz Goryca fizyka Uniwersytet Warszawski

38 mgr Przemys∏aw Gorzelak geologia Instytut Paleobiologii PAN w Warszawie

39 dr Katarzyna Growiec psychologia Szko∏a Wy˝sza Psychologii Spo∏ecznej

w Warszawie

40 mgr Mateusz Halawa socjologia Uniwersytet Warszawski

41 dr Micha∏ Harciarek psychologia Uniwersytet Gdaƒski

42 mgr in˝. Piotr Harnatkiewicz mechanika Politechnika Wroc∏awska

43 dr Beata Hasiów-Jaroszewska agronomia Instytut Ochrony RoÊlin-

-Paƒstwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

44 mgr Micha∏ Heller fizyka Uniwersytet Jagielloƒski

45 dr in˝. Przemys∏aw Ignaciuk automatyka i robotyka Politechnika ¸ódzka
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Stypendysta Dziedzina Instytucja

46 dr in˝. Bart∏omiej Jankiewicz chemia Wojskowa Akademia Techniczna

47 mgr Mariusz Jaremko chemia Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 

w Warszawie

48 mgr ¸ukasz Jaremko chemia Uniwersytet Warszawski

49 mgr Katarzyna Jednoróg psychologia Instytut Biologii DoÊwiadczalnej PAN 

w Warszawie

50 mgr Artur Je˝ informatyka Uniwersytet Wroc∏awski

51 dr ¸ukasz John chemia Uniwersytet Wroc∏awski

52 dr Maciej Juryƒczyk medycyna przedkliniczna Uniwersytet Medyczny w ¸odzi

53 mgr Katarzyna Hanna bioinformatyka Mi´dzynarodowy Instytut Biologii 

Kamiƒska Molekularnej i Komórkowej

54 dr Grzegorz Kapustka matematyka Uniwersytet Jagielloƒski

55 mgr Tomasz Kazimierczuk fizyka Uniwersytet Warszawski

56 mgr Marcin Kaêmierczak fizyka Uniwersytet Warszawski

57 mgr Bartosz Kempisty weterynaria Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

58 dr Jakub Kierczak geologia Uniwersytet Wroc∏awski

59 mgr Tomasz Kireƒczuk teatrologia Uniwersytet Jagielloƒski

60 mgr Katarzyna Kleiber historia sztuki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

61 mgr Agnieszka Kloch ekologia Uniwersytet Jagielloƒski

62 mgr Ewa Kociszewska historia sztuki Uniwersytet Warszawski

63 mgr in˝. Katarzyna Kokoszyƒska biologia medyczna Centrum Onkologii-Instytut 

im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie

64 dr Adam Kola literaturoznawstwo Uniwersytet Miko∏aja Kopernika

65 mgr Piotr Kolenderski fizyka Uniwersytet Miko∏aja Kopernika

66 mgr in˝. Tomasz Ko∏tunowicz in˝ynieria materia∏owa Politechnika Lubelska

67 mgr Katarzyna Kopecka-Piech medioznawstwo Uniwersytet Wroc∏awski

68 dr Tomasz Kos farmakologia Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

69 dr in˝. Adrian Kosowski informatyka Politechnika Gdaƒska

70 dr in˝. Krzysztof Karol technologia chemiczna Zachodniopomorski Uniwersytet 

Kowalczyk Technologiczny w Szczecinie

71 dr Barbara Kowalewska chemia Uniwersytet Warszawski

72 lek. Anna Kozieradzka medycyna kliniczna Uniwersytet Medyczny w Bia∏ymstoku

73 dr Ewa Koz∏owska-Walania matematyka Uniwersytet Gdaƒski

74 dr Micha∏ Krawczyk ekonomia Uniwersytet Warszawski

75 mgr in˝. Micha∏ Krompiec chemia Uniwersytet Âlàski

76 mgr Katarzyna Królikowska nauki prawne Uniwersytet Warszawski
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Stypendysta Dziedzina Instytucja

77 dr in˝. Pawe∏ Kudela mechanika Instytut Maszyn Przep∏ywowych PAN

w Gdaƒsku

78 mgr Jakub Kujawiƒski historia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

79 mgr in˝. Piotr Kurgan elektronika Politechnika Gdaƒska

80 mgr in˝. Adam Kusiek elektronika Politechnika Gdaƒska

81 mgr Anna Lewiƒska biochemia Uniwersytet Rzeszowski

82 mgr Bart∏omiej Lis archeologia Instytut Archeologii i Etnologii PAN 

w Warszawie

83 mgr in˝. Piotr ¸apka mechanika Politechnika Warszawska

84 dr ¸ukasz Madej metalurgia Akademia Górniczo-Hutnicza

85 mgr in˝. Karol Malecha elektronika Politechnika Wroc∏awska

86 mgr ¸ukasz Ma∏ek medycyna kliniczna Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiàclecia

Kardyna∏a Wyszyƒskiego w Warszawie

87 dr Hanna Marciniak literaturoznawstwo Uniwersytet Jagielloƒski

88 mgr in˝. Aleksandra Maruszak biologia medyczna Instytut Medycyny DoÊwiadczalnej 

i Klinicznej PAN w Warszawie

89 mgr Maciej Maryl literaturoznawstwo Instytut Badaƒ Literackich PAN 

w Warszawie

90 mgr in˝. Micha∏ Meller automatyka i robotyka Politechnika Gdaƒska

91 dr Ksenia Meyza biologia Êrodowiska Instytut Biologii DoÊwiadczalnej 

PAN w Warszawie

92 dr Karolina Michalska biochemia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

93 mgr Jakub Mielczarek astronomia Uniwersytet Jagielloƒski

94 mgr Cezary Migaszewski astronomia Uniwersytet Miko∏aja Kopernika

95 dr in˝. Mariusz Mitoraj chemia Uniwersytet Jagielloƒski

96 mgr Joanna Mod∏awska fizyka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

97 dr Maria Karolina Mosor biologia medyczna Instytut Genetyki Cz∏owieka PAN w Poznaniu

98 mgr Pawe∏ MoÊcicki filozofia Instytut Filozofii i Socjologii PAN 

w Warszawie

99 dr Anna Musia∏a nauki prawne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

100 mgr in˝. Katarzyna in˝ynieria Politechnika Poznaƒska

Niespodziana materia∏owa

101 mgr Maria Nowak historia Uniwersytet Warszawski

102 dr in˝. Aleksandra Parteka ekonomia Politechnika Gdaƒska

103 dr in˝. Przemys∏aw Perlikowski mechanika Politechnika ¸ódzka

104 dr W∏odzimierz Karol Pessel nauki o kulturze Uniwersytet Warszawski

105 dr in˝. Mariusz Pietrzak chemia Politechnika Warszawska
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Stypendysta Dziedzina Instytucja

106 dr Monika Piotrowska matematyka Uniwersytet Warszawski

107 dr Wojciech P∏aziƒski chemia fizyczna Instytut Katalizy i Fizykochemii 

Powierzchni PAN w Krakowie

108 dr Marcin Podsiad∏o chemia fizyczna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

109 mgr Rados∏aw Poleski astronomia Uniwersytet Warszawski

110 mgr Aleksandra Przegaliƒska filozofia Uniwersytet Warszawski

111 mgr Dorota Pudzianowska nauki prawne Uniwersytet Warszawski

112 mgr El˝bieta Purta biologia molekularna Mi´dzynarodowy Instytut Biologii 

Molekularnej i Komórkowej

113 dr in˝. Krzysztof Puszyƒski biocybernetyka Politechnika Âlàska

i in˝ynieria biomedyczna

114 dr Ewa Rajewska literaturoznawstwo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

115 dr Maciej Rak lingwistyka Uniwersytet Jagielloƒski

116 dr Agnieszka Rak-Mardy∏a fizjologia roÊlin Uniwersytet Jagielloƒski

i zwierzàt

117 dr Marcin Ratajewski biologia molekularna Instytut Biologii Medycznej PAN w ¸odzi

118 dr in˝. Izabela Redzynia biochemia Politechnika ¸ódzka

119 dr Edyta Sadowska biologia Êrodowiska Uniwersytet Jagielloƒski

120 dr Mateusz Salwa filozofia Uniwersytet Warszawski

121 mgr Emilia Sitek psychologia Gdaƒski Uniwersytet Medyczny

122 dr in˝. Anna Monika in˝ynieria Politechnika Wroc∏awska

Sobolewska materia∏owa

123 mgr in˝. Monika Soko∏owska biochemia Mi´dzynarodowy Instytut Biologii 

Molekularnej i Komórkowej 

124 mgr Wojciech Solecki biologia medyczna Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

125 dr in˝. Gabriela telekomunikacja Politechnika Wroc∏awska

Statkiewicz-Barabach

126 dr Marcin Strojecki in˝ynieria materia∏owa Instytut Katalizy i Fizykochemii 

Powierzchni PAN w Krakowie

127 dr Sylwia Studziƒska chemia Uniwersytet Miko∏aja Kopernika

128 mgr in˝. Anna Szadkowska chemia Instytut Chemii Organicznej PAN 

w Warszawie

129 dr in˝. Dawid Szczepankiewicz zootechnika Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

130 mgr Anna Szczepaƒska literaturoznawstwo Uniwersytet Jagielloƒski

131 dr Marek Szczerba geologia Instytut Nauk Geologicznych PAN 

w Krakowie

132 dr in˝. Dorota Szcz´sna biocybernetyka Politechnika Wroc∏awska

i in˝ynieria biomedyczna
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Stypendysta Dziedzina Instytucja

133 mgr Roman Szcz´sny biologia molekularna Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 

w Warszawie

134 dr Pawe∏ Szcz´sny bioinformatyka Uniwersytet Warszawski

135 mgr Tomasz Szerszeƒ nauki o sztuce Instytut Sztuki PAN w Warszawie

136 dr in˝. Jacek Szklarski transport Instytut Podstawowych 

Problemów Techniki PAN w Warszawie

137 dr Maciej Szkulmowski fizyka Uniwersytet Miko∏aja Kopernika

138 mgr Anna Szlachcic biochemia Uniwersytet Wroc∏awski

139 mgr in˝. Angelika Szokalska biologia medyczna Warszawski Uniwersytet Medyczny

140 mgr Karolina socjologia Uniwersytet Warszawski

Sztandar-Sztanderska

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

142 dr Ewelina Szymaƒska biologia molekularna Mi´dzynarodowy Instytut 

Biologii Molekularnej i Komórkowej 

143 lek. Mateusz Âpiewak medycyna kliniczna Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiàclecia 

Kardyna∏a Wyszyƒskiego w Warszawie

144 mgr Ewa Ma∏gorzata Tatar nauki o sztuce Uniwersytet Jagielloƒski

145 mgr Karolina Tet∏ak nauki prawne Uniwersytet Warszawski

146 mgr in˝. Anita Trenczek-Zajàc in˝ynieria materia∏owa Akademia Górniczo-Hutnicza

147 dr Katarzyna Tyszczuk chemia Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej

148 dr Maciej Ulas matematyka Uniwersytet Jagielloƒski

149 dr Pawe∏ Wiczling nauki farmaceutyczne Gdaƒski Uniwersytet Medyczny

150 mgr Dawid Wieczorek archeologia Uniwersytet Warszawski

151 mgr Patryk W∏odarczyk fizyka Uniwersytet Âlàski

152 dr Maciej Wnuk zootechnika Uniwersytet Rzeszowski

153 mgr in˝. Maciej Woêny biologia Êrodowiska Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski w Olsztynie

154 mgr Tomasz Wójtowicz biologia medyczna Akademia Medyczna we Wroc∏awiu

155 mgr Jakub Wysmu∏ek historia Uniwersytet Warszawski

156 dr in˝. Wojciech Zajàc in˝ynieria materia∏owa Akademia Górniczo-Hutnicza

157 dr Marcin Zajenkowski psychologia Uniwersytet Warszawski

158 dr in˝. Karolina chemia Politechnika Warszawska

Ma∏gorzata Zelga

Na mocy porozumienia zawartego w 2006 r. mi´dzy Fundacjà na rzecz Nauki Polskiej a Radà Spotkaƒ z

Noblistami (Council for Lindau Nobel Laureate Meetings), które sà organizowane w Lindau (Niemcy), Fun-

dacja corocznie nominuje do udzia∏u w tych spotkaniach m∏odych uczonych, laureatów programu

START. W 2010 r. w spotkaniu o charakterze interdyscyplinarnym, poÊwi´conym naukom przyrodniczo-

-medycznym, chemii i fizyce wzi´∏o udzia∏ 6 stypendystów Fundacji.



Program POWROTY/HOMING 

SUBSYDIA DLA POWRACAJÑCYCH

Celem programu, realizowanego od 2006 r., by∏o zach´cenie m∏odych polskich uczonych do powrotu do Pol-

ski po odbyciu d∏ugoterminowych sta˝y zagranicznych. Fundacja oferowa∏a laureatom wsparcie pozwalajà-

ce na znaczàce poprawienie ich warunków pracy oraz na kontynuowanie wspó∏pracy z oÊrodkami zagranicz-

nymi. Program HOMING/POWROTY by∏ dofinansowywany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. 

Subsydium dla laureatów, przyznawane na dwa lata, sk∏ada∏o si´ z imiennego stypendium oraz Êrodków

na realizacj´ projektu badawczego i kontynuacj´ wspó∏pracy z placówkà zagranicznà. Laureaci progra-

mu mogli ubiegaç si´ w drodze konkursu o przed∏u˝enie subsydium o jeden rok. 

W 2010 r. program zosta∏ zastàpiony programem HOMING PLUS, finansowanym ze Êrodków struktural-

nych Unii Europejskiej w zakresie nauk nale˝àcych do kategorii Bio, Info, Techno oraz ze Êrodków

w∏asnych Fundacji w przypadku projektów z innych dziedzin. Laureaci z wczeÊniejszych edycji progra-

mu POWROTY korzystajà tak˝e z prawa ubiegania si´ o przed∏u˝enie subsydiów na kolejny rok. 

Laureaci z 2008 r. nades∏ali  11 wniosków o przed∏u˝enie finansowania, które zosta∏y poddane ocenie re-

cenzentów. Na tej podstawie Zarzàd Fundacji  w paêdzierniku 2010 r. przed∏u˝y∏ na kolejny rok  wyp∏a-

canie subsydiów 8 uczonym. Sà to:

dr Micha∏ Barbasiewicz z Wydzia∏u Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,

dr Monika Duda z Centrum Medycznego Kszta∏cenia Podyplomowego w Warszawie,

dr Katarzyna Kalita-Bykowska z Instytutu Biologii DoÊwiadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

dr Ewelina Knapska z Instytutu Biologii DoÊwiadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

dr Karol Kowalski z Wydzia∏u In˝ynierii Làdowej Politechniki Warszawskiej,

dr Marcin Kozik z Wydzia∏u Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagielloƒskiego,

dr Krzysztof Pyrç z Wydzia∏u Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagielloƒskiego,

dr Ewa Zuba-Surma z Wydzia∏u Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagielloƒskiego.

Program HOMING PLUS

Program w zakresie nauk nale˝àcych do kategorii Bio, Info, Techno jest wspó∏finansowany ze Êrodków struk-

turalnych w ramach Dzia∏ania 1.2. „Wzmocnienie potencja∏u kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Inno-

wacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekty z innych kategorii finansowane sà ze Êrodków w∏asnych Fundacji.

Jest on bezpoÊrednià kontynuacjà programu POWROTY/HOMING, jednak˝e z kilkoma zmianami, które

dotyczà warunków uczestnictwa w programie oraz zasad jego finansowania.

Celem programu pozostaje zach´cenie m∏odych polskich uczonych, którzy przebywajà za granicà, do po-

wrotu i kontynuacji pracy badawczej w kraju, zaÊ m∏odzi doktorzy innych narodowoÊci majà w jego ra-

mach mo˝liwoÊç uzyskania dofinansowania na przyjazd do Polski na sta˝e podoktorskie. 

Czas realizacji projektów nie mo˝e przekroczyç dwóch lat. Laureaci otrzymujà subsydium badawcze do 80

tys. z∏ rocznie oraz stypendium naukowe w wysokoÊci 5 tys. z∏ miesi´cznie. Mogà ponadto ufundowaç sty-

pendia naukowe (1 tys. z∏ miesi´cznie) dla studentów wykonujàcych prace magisterskie pod ich opiekà. 

W lipcu 2010 r. rozstrzygni´to I edycj´ konkursu. SpoÊród 46 z∏o˝onych wniosków do finansowania za-

kwalifikowa∏o si´ 15 projektów z kategorii Bio, Info, Techno oraz 3 z innych dziedzin. Rozstrzygni´cie 

II edycji konkursu, og∏oszonej w sierpniu 2010 r., przewidziano na pierwszy kwarta∏ 2011 r.
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Laureaci I edycji programu (projekty z kategorii Bio, Info, Techno)

Laureat Instytucja zagraniczna, Miejsce realizacji projektu Dziedzina Dofinansowanie

z której przybywa laureat w Polsce w z∏

dr Katarzyna Biotechnology Foundation Wydzia∏ Matematyki biotechnologia 298.713

Bandurska Laboratories at Thomas i Nauk Przyrodniczych

Jefferson University, USA Uniwersytetu Jana D∏ugosza

dr Angelika Departamento de Quimica Wydzia∏ Matematyki, fizyka 292.600

Baranowska Fisica, Universidade  Fizyki i Techniki Uniwersytetu

de Santiago de Compostela, Kazimierza Wielkiego

Hiszpania

dr Jaros∏aw Centrum Wiskunde Wydzia∏ Matematyki informatyka 288.800

Byrka & Informatica (CWI), i Informatyki Uniwersytetu

Amsterdam, Holandia Wroc∏awskiego

dr Joanna University of Wydzia∏ Farmacji chemia 222.000

Ga∏´zowska Göttingen, Akademii Medycznej

Inorganic Chemistry we Wroc∏awiu

Institut, Niemcy

dr Krishendu Indian Institute Instytut Biologii DoÊwiadczalnej biotechnologia 292.000

Ganguly of Chemical Biology, im. M. Nenckiego PAN

Kalkuta, Indie

dr Joanna Weizmann Institute Instytut Fizyki PAN biochemia 320.000

Grzyb of Sciences, Izrael

dr Marta Max Planck Institute of Colloids Instytut Katalizy chemia 288.000

Kolasiƒska and Interfaces, Niemcy i Fizykochemii Powierzchni PAN

dr Barbara Department of Earth 

Kremer and Environmental Sciences, Instytut Paleobiologii PAN paleobiologia 226.000

LMU Munich, Niemcy

dr Micha∏ Australian National University, Instytut Fizyki PAN fizyka 248.500

Matuszewski Canberra

dr Filip University of Edinburgh, Wydzia∏ Matematyki, Informatyki informatyka 321.000

Murlak Szkocja i Mechaniki 

Uniwersytetu Warszawskiego

dr Adam Medical College of Wisconsin, Wydzia∏ Chemii chemia 321.900

Sikora Department of Biophysics, USA Politechniki ¸ódzkiej

dr Miros∏aw University of Pittsburgh Wydzia∏ Lekarski I medycyna (onkologia) 320.000

Szczepaƒski Cancer Institute, Uniwersytetu Medycznego

Hillman Cancer Center, USA w Poznaniu

dr Joanna University of Osnabrueck, Wydzia∏ Biologii Uniwersytetu biotechnologia 297.800

Wojtera Niemcy im. Adama Mickiewicza

dr Mariusz Institut Català Wydzia∏ Fizyki nanotechnologia 328.000

Zdrojek de Nanotecnologia, Barcelona, Politechniki Warszawskiej

Hiszpania

dr Micha∏ Institute for Microstructural Instytut Fizyki, Astronomii fizyka 236.000

Zieliƒski Sciences, National Research i Informatyki Stosowanej

Council of Canada Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika 



Laureaci I edycji - pozosta∏e dziedziny

Laureat Instytucja zagraniczna, Miejsce realizacji projektu Dziedzina Dofinansowanie

z której przybywa laureat w Polsce w z∏

dr hab. Anna Department of Philosophy, Uniwersytet Warszawski filozofia/logika 304.000

Bro˝ek University of Salzburg, Austria

dr Anna Amsterdam Center for Law Uniwersytet prawo 223.500

Plisecka Economics  at the University im. Adama Mickiewicza

of Amsterdam, Holandia

dr Marzena Goldstein-Goren Diaspora Uniwersytet Marii judaistyka 145.500

Zawanowska Research Center, Tel Awiw, Curie-Sk∏odowskiej

Izrael

Program FOCUS 

SUBSYDIA NA TWORZENIE ZESPO¸ÓW NAUKOWYCH

Program adresowany jest do m∏odych badaczy posiadajàcych znaczàcy dorobek naukowy, którzy zamie-

rzajà podjàç nowe, obiecujàce kierunki badaƒ. Wsparcie Fundacji ma im to u∏atwiç, zw∏aszcza zaÊ pomóc

w zbudowaniu w∏asnego zespo∏u naukowego. Co roku program obejmuje innà sfer´ badaƒ. Tematem edy-

cji w 2010 r. by∏y nano- i mikrotechnologie w medycynie. 

Do konkursu zg∏osi∏o si´ 19 osób. Przyznano cztery trzyletnie subsydia w wysokoÊci 300 tys. z∏ ka˝de (100

tys. z∏ rocznie). Ponadto laureaci b´dà mogli ubiegaç si´ o grant na udoskonalenie i modernizacj´ swoje-

go warsztatu badawczego. Na ten cel przeznaczono w tej edycji programu 1,4 mln z∏.

Subsydia otrzymali:

dr hab. Ewa Borowiak-Paleƒ z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (Wydzia∏ Technologii i In˝y-

nierii Chemicznej) na projekt Technologia syntezy systemu kontrolowanego uwalniania leków, opartego na nanorur-

kach i nanosferach molekularnych;

dr Artur Kr´˝el z Uniwersytetu Wroc∏awskiego (Wydzia∏ Biotechnologii) na badania: Synteza i zastosowanie biosen-

sorów Zn (II) bazujàcych na kropkach kwantowych w diagnostyce medycznej i badaniach in vivo;

dr Joanna Niedzió∏ka-Jönsson z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, realizujàca projekt: Uniwersalny sen-

sor do wykrywania wirusów wykorzystujàcych zlokalizowany rezonans plazmonów powierzchniowych;

dr Tomasz Puzyn z Uniwersytetu Gdaƒskiego (Wydzia∏ Chemii) na projekt: Komputerowe narz´dzia dla oceny ryzyka

ze strony nanomateria∏ów wykorzystywanych w medycynie.

By∏ to ostatni konkurs w programie FOCUS. O finansowanie w∏asnego zespo∏u naukowego mo˝na si´

b´dzie ubiegaç w programie TEAM.

Program TEAM 

FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIA¸EM M¸ODYCH UCZONYCH, 

REALIZOWANYCH W NAJLEPSZYCH ZESPO¸ACH BADAWCZYCH

Program realizowany w ramach Dzia∏ania 1.2. „Wzmocnienie potencja∏u kadrowego nauki” Programu Opera-

cyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. 

Celem programu jest zwi´kszenie zaanga˝owania m∏odych uczonych w prace badawcze prowadzone

w najlepszych zespo∏ach i laboratoriach naukowych w Polsce. Program jest adresowany do tych uczo-

nych, którzy pragnà kontynuowaç lub utworzyç nowe, konkurencyjne na poziomie mi´dzynarodowym

zespo∏y z udzia∏em m∏odych badaczy: studentów, doktorantów lub m∏odych doktorów.

dzia∏alnoÊç programowa fundacji raport roczny 2010

26



dzia∏alnoÊç programowa fundacjiraport roczny 2010

27

Laureaci otrzymujà granty badawcze (35–80 tys. z∏ rocznie na osob´) oraz stypendia dla studentów, dok-

torantów i m∏odych doktorów (odpowiednio: 1–3,5 oraz 5 tys. z∏ miesi´cznie). Projekt powinien byç re-

alizowany w okresie od 2–4 lat.

SpoÊród nades∏anych do IV konkursu 61 wniosków wybrano 9 projektów. 

Laureat Instytucja Dziedzina Tytu∏ projektu Dofinansowanie

w z∏

prof. dr hab. Instytut Biochemii biochemia Metalozale˝na hydroliza 2.999.500

Wojciech Bal i Biofizyki PAN jonów metali wiàzania peptydowego.

Narz´dzia i mechanizmy

dla biotechnologii, toksykologii

i chemii supramolekularnej

prof. dr hab. Mi´dzynarodowy bioinformatyka Modelowanie RNA 2.200.000

Janusz Instytut Biologii /biologia i kompleksów bia∏ko-RNA:

Bujnicki Molekularnej strukturalna od sekwencji przez struktur´

i Komórkowej do funkcji

prof. dr hab. Instytut Chemii chemia Nowe barwniki funkcjonalne 2.700.000

Daniel Gryko Organicznej PAN do zastosowaƒ w dwufotonowej

mikroskopii fluorescencyjnej

oraz w blokowaniu optycznym

dr hab. Uniwersytet kardiologia Przewidywanie wystàpienia 1.520.000

Przemys∏aw Medyczny niekorzystnych zdarzeƒ klinicznych

Guzik w Poznaniu u chorych ze wszczepionymi

urzàdzeniami defibrylujàcymi

dr hab. Uniwersytet chemia medyczna Nowoczesne metody opracowania 2.602.000

Krzysztof Medyczny nowych substancji leczniczych

Jóêwiak w Lublinie dzia∏ajàcych na wybrane

receptory neuronalne

prof. dr hab. Uniwersytet chemia materia∏ów Synteza i struktura materia∏ów 2.086.000

Andrzej im. Adama specjalnych

Katrusiak Mickiewicza w warunkach ekstremalnych

dr hab. in˝. Politechnika fizyka Nanostruktury pó∏przewodnikowe 1.510.000

Pawe∏ Wroc∏awska dla zastosowaƒ w technologiach

Machnikowski energii odnawialnej, przetwarzania

informacji i komunikacji

prof. dr hab. Uniwersytet mikrobiologia Enzymy Porphyromonas gingivalis 2.412.300

Jan Potempa Jagielloƒski jako czynniki chorobotwórcze

i potencjalny cel w leczeniu parodontozy,

reumatoidalnego zapalenia stawów,

mia˝d˝ycy oraz zach∏ystowego zapalenia

p∏uc

prof. dr hab. Politechnika informatyka Innowacyjne inteligentne metody 1.841.000

in˝. Leszek Cz´stochowska analizy danych i algorytmy obliczeniowe

Rutkowski dla przemys∏u i medycyny



Do kolejnego, V konkursu nades∏ano 62 wnioski, z czego do finansowania wybrano 9 projektów. 

Laureat Instytucja Dziedzina Tytu∏ projektu Dofinansowanie w z∏

prof. dr hab. Uniwersytet immunologia Nowe spojrzenie na rol´ chemeryny 1.270.000

Joanna Cichy Jagielloƒski w procesach fizjologicznych i patogenezie

chorób o pod∏o˝u odpornoÊciowym

dr hab. Instytut Biologii biologia Molekularne i komórkowe mechanizmy 2.596.700

Agnieszka DoÊwiadczalnej patogenezy cukrzycy typu 2

Dobrzyƒ im. Nenckiego PAN

dr hab. Leszek Uniwersytet biologia Modelowe barwniki i kompleksy 2.168.000

Fiedor Jagielloƒski fotosyntetyczne w terapii fotodynamicznej

i konwersji energii s∏onecznej

prof. dr hab. Uniwersytet chemia Nanomateria∏y wielofunkcyjne otrzymane 1.884.500

Ewa Górecka Warszawski przez samoorganizacj´ hybrydowych

organiczno/nieorganicznych

ciek∏ych kryszta∏ów

prof. dr hab. Politechnika mechanika Synchronizacja elastycznie sprz´˝onych 1.595.320

in˝. Tomasz ¸ódzka uk∏adów mechanicznych

Kapitaniak

prof. dr hab. Uniwersytet spektroskopia NMR W kierunku nowych zastosowaƒ 1.792.000

Wiktor Warszawski spektroskopii NMR w badaniach

Koêmiƒski strukturalnych w chemii i biochemii

prof. dr hab. Uniwersytet chemia Biomimetyczne reakcje tworzenia 2.385.000

Jacek M∏ynarski Jagielloƒski /chemia organiczna wiàzaƒ w´giel-w´giel, projektowanie

i zastosowanie nowych katalizatorów

dr hab. Grzegorz Uniwersytet astronomia Precyzyjna kalibracja kosmicznej 1.508.000

Pietrzyƒski Warszawski skali odleg∏oÊci

dr Szymon Instytut biologia Wszechobecne i wszechmocne, rola 2.050.833

Âwie˝ewski Biochemii niekodujàcych RNA w regulacji genomu,

i Biofizyki PAN w rozwoju i w ewolucji roÊlin

Do nast´pnego, VI konkursu programu TEAM nades∏ano 59 wniosków, które poddane zosta∏y ocenie meryto-

rycznej. Rozstrzygni´cie konkursu przewidziano na I kwarta∏ 2011 roku.

Program WELCOME

Program realizowany w ramach Dzia∏ania 1.2. „Wzmocnienie potencja∏u kadrowego nauki” Programu Opera-

cyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. 

Celem programu jest zaanga˝owanie wybitnych uczonych z zagranicy (tak˝e uczonych polskich pracujà-

cych za granicà) w tworzenie zespo∏ów badawczych w Polsce, ponadto zintensyfikowanie wspó∏pracy

mi´dzynarodowej polskich jednostek naukowych. Program obejmuje projekty nale˝àce do kategorii Bio,

Info, Techno.

Projekty mogà byç realizowane przez okres od 3–5 lat, ale nie d∏u˝ej ni˝ do po∏owy 2015 r. Laureaci otrzy-

mujà stypendium naukowe i grant badawczy w wysokoÊci do 1 mln z∏ rocznie oraz stypendia indywidu-

alne dla uczestników projektu (od 1–5 tys. z∏ miesi´cznie).
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W 2010 r. do III konkursu WELCOME wp∏yn´∏o 35 wniosków, a po zakoƒczeniu kilkuetapowej procedury

konkursowej Zarzàd Fundacji podjà∏ decyzj´ o finansowaniu czterech rekomendowanych projektów. Je-

den z laureatów (prof. Ignacy Gryczyƒski z University of North Texas Health Science Center w USA) wy-

cofa∏ si´ z przyczyn osobistych. 

Laureat OÊrodek zagraniczny Miejsce realizacji Tytu∏ projektu Dofinansowanie

laureata projektu w Polsce w z∏

prof. Department of Physics Instytut Problemów Bayesowskie podejÊcie 5.360.480

Leszek and Astronomy, Jàdrowych do wieloparametrowych zagadnieƒ

Roszkowski University of Sheffield, w Warszawie w fizyce i multidyscyplinarnych,

W.Brytania z wykorzystaniem obliczeƒ równoleg∏ych

i wielkich zbiorów danych

prof. Department  Katedra Robotyki UniwersalnoÊç metod nieklasycznych 6.777.000

Wies∏aw of Mechanical i Mechatroniki, w mechatronice – od fizyki

Staszewski Engineering, University Akademia do inteligentnych konstrukcji

of Sheffield, W. Brytania Górniczo-Hutnicza

dr Maciej Merck Research Uniwersytet Rola bia∏ka KAP1 oraz represorowych 4.954.000

Wiznerowicz Laboratories, Boston, Medyczny czynników transkrypcyjnych

USA w Poznaniu z domenà KRAB w mechanizmach

epigenetycznych zaanga˝owanych

w procesy reprogramowania i samoodnowy

ludzkich indukowalnych pluripotencjalnych

komórek macierzystych (iPS)

Prof. Jan Holnicki-Szulc, laureat programu TEAM 2008, ze swoim zespo∏em z IPPT PAN.



Od po∏owy 2010 r. rozpocz´to przyjmowanie wniosków do IV konkursu w programie WELCOME. Nap∏y-

n´∏o ich 37 i wszystkie zosta∏y przekazane do recenzji. Rozstrzygni´cie konkursu planowane jest na

I kwarta∏ 2011 r.

Program IDEE DLA POLSKI 

STYPENDIA DLA LAUREATÓW ERC STARTING GRANTS

Program zosta∏ uruchomiony w 2009 r. z zamiarem zach´cenia polskich i zagranicznych laureatów pre-

sti˝owych Starting Grants, przyznawanych przez Europejskà Rad´ Nauki (European Research Council), do

realizowania wyró˝nionych projektów badawczych w polskich jednostkach naukowych. W ramach pro-

gramu laureaci otrzymujà imienne stypendium oraz subsydium badawcze. 

W 2010 r. rozstrzygni´ty zosta∏ konkurs z 2009 r. Stypendia w wysokoÊci 9 tys. z∏ miesi´cznie przez pi´ç

lat otrzymywaç b´dà: dr hab. Miko∏aj Bojaƒczyk z Instytutu Informatyki UW, realizujàcy projekt

Expressive Power of Tree Logics (Si∏a wyrazu logik dla drzew) i dr Natalia Letki-Garner z Instytutu

Socjologii UW, realizujàca projekt Dobra publiczne w oczach zwyk∏ych ludzi. Obojgu laureatom przyzna-

no tak˝e subsydia w wysokoÊci 100 tys. z∏ ka˝de.

Do kolejnego konkursu wp∏yn´∏y 4 wnioski, które zosta∏y przes∏ane do recenzji. Rozstrzygni´cie ma na-

stàpiç w lutym 2011 r. 

Program POMOST 

GRANTY DLA RODZICÓW U¸ATWIAJÑCE POWRÓT DO PRACY NAUKOWEJ 

ORAZ WSPIERAJÑCE KOBIETY W CIÑ˚Y PRACUJÑCE NAUKOWO

Program w zakresie nauk nale˝àcych do kategorii Bio, Info, Techno jest wspó∏finansowany ze Êrodków struk-

turalnych w ramach Dzia∏ania 1.2. „Wzmocnienie potencja∏u kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Inno-

wacyjna Gospodarka 2007–2013. Projekty z innych kategorii finansowane sà ze Êrodków w∏asnych Fundacji.

Celem programu jest umo˝liwienie najlepszym naukowcom wychowujàcym ma∏e dzieci powrotu do za-

awansowanej pracy naukowej oraz u∏atwienie kobietom w cià˝y kontynuowania projektów badawczych

(w przypadku pracy naukowej, której specyfika mo˝e mieç szkodliwy wp∏yw na przebieg cià˝y).

Program przewiduje dwa rodzaje wsparcia: 

• grant powrotowy – finansowanie projektów realizowanych przez badaczy obu p∏ci powracajàcych do

pracy naukowej po przerwach zwiàzanych z opiekà nad ma∏ym dzieckiem;

• wsparcie dla kobiet realizujàcych projekty naukowe w trakcie cià˝y.

Granty powrotowe

Ubiegaç si´ o nie mogà osoby posiadajàce co najmniej stopieƒ naukowy doktora, które z∏o˝à wniosek nie

póêniej ni˝ w ciàgu czterech lat od urodzenia dziecka. Projekty realizowane w ramach tego programu

mogà trwaç od roku do trzech lat. Laureaci otrzymujà subsydium badawcze do 140 tys. z∏ rocznie, mogà

te˝ ufundowaç stypendia naukowe dla swoich magistrantów i doktorantów. 

We wrzeÊniu 2010 roku rozstrzygni´to I konkurs. SpoÊród 79 z∏o˝onych wniosków finansowanie uzyska-

∏o dziesi´ç projektów z dziedzin Bio, Info, Techno oraz jeden wniosek z zakresu prawa. Rozstrzygni´cie 

II konkursu, og∏oszonego w sierpniu 2010 r., przewidziano na pierwszy kwarta∏ 2011 r. 
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Laureaci I konkursu w programie POMOST – granty powrotowe 

Laureat Instytucja Dziedzina Tytu∏ projektu Dofinansowanie 

w z∏

dr Magdalena Mi´dzynarodowy biologia Funkcjonalna charakterystyka interakcji 420.000

Banach- Instytut Biologii molekularna pomi´dzy endosomalnymi bia∏kami

-Or∏owska Molekularnej adaptorowymi APPL a bia∏kami

i Komórkowej Dvl w szlaku sygna∏owym Wnt

dr Aneta Kasza Uniwersytet biologia Regulacja aktywnoÊci proteolitycznej 699.000

Jagielloƒski molekularna w centralnym uk∏adzie nerwowym

dr Anna Uniwersytet biotechnologia Mitochondria i bia∏ka STAT 420.000

Kiciƒska im. Adama w komórkach ni˝szych eukariontów

Mickiewicza 

dr Krystyna Instytut Nauk prawo Prawo do obrony w unijnych 130.760

Kowalik- Prawnych PAN post´powaniach antymonopolowych (finansowane

-Baƒczyk ze Êrodków

w∏asnych FNP)

dr hab. Uniwersytet chemia Strukturalne konwertery katalityczne 796.980

Joanna Jagielloƒski do wysoko sprawnego oczyszczania gazów

¸ojewska odlotowych z turbin biogazowych

– od projektowania zjawisk transportowych

do aktywnoÊci katalizatora w nanoskali

dr Barbara Instytut Fizyki dozymetria Dozymetria alaninowa 559.460

Michalec Jàdrowej PAN radioterapeutycznych wiàzek jonowych

dr hab. Politechnika chemia Dok∏adny opis oddzia∏ywaƒ molekularnych 428.300

Katarzyna ¸ódzka kwantowa za pomocà rozszerzonych metod RPA

Pernal

dr Dorota Instytut Technologii optoelektronika Optymalizacja termiczna kwantowych laserów 316.000

PierÊciƒska Elektronowej kaskadowych poprzez komplementarne

w Warszawie wykorzystanie technik termometrycznych

dr Barbara Uniwersytet fizyka Plazmony w dwuwymiarowym gazie 612.470

Pi´tka Warszawski elektronowym z periodycznoÊcià indukowanà

Êwiat∏em: w kierunku strojonej detekcji

rezonansowej promieniowania THz za pomocà

tranzystorów polowych

dr Aneta Uniwersytet biologia Mechanizmy odpowiedzialne 638.875

Suwiƒska Warszawski za wyodr´bnianie epiblastu i hipoblastu 

w przedimplantacyjnym zarodku myszy

dr Izabela Politechnika nanotechnologie Otrzymywanie innowacyjnymi metodami 648.000

Szafraniak- Poznaƒska nanoproszków i nanokompozytów

-Wiza multiferroicznych



Wsparcie dla kobiet realizujàcych projekty naukowe w trakcie cià˝y

Celem subsydium jest wsparcie kobiet w czasie cià˝y i bezpoÊrednio po porodzie, aby cià˝a nie sta∏a si´

przeszkodà w rozwoju ich kariery naukowej. Finansowanie dotyczy przede wszystkim pokrycia kosztów

zatrudnienia pracownika zast´pujàcego ci´˝arnà w zadaniach niezb´dnych dla realizacji projektu ba-

dawczego, których nie mo˝e ona wykonywaç ze wzgl´du na ich szkodliwoÊç dla zdrowia. 

Wnioski mo˝na sk∏adaç w dowolnym terminie.

W 2010 r. nap∏yn´∏o 45 wniosków, z czego 39 zakwalifikowano do finansowania (w tym dwa ze Êrodków

w∏asnych Fundacji). 

Laureatki I konkursu w  programie POMOST – wsparcie dla kobiet w cià˝y

Laureatka Instytucja Tytu∏ projektu Dofinansowanie w z∏ Czas trwania

zast´pstwa

mgr Aleksandra Instytut Analiza metagenomiczna zespo∏u 15.483 8 miesi´cy

Chojnacka Biochemii bakterii prowadzàcych fermentacje

i Biofizyki PAN wodorowe w hodowli ciàg∏ej na substratach

odpadowych oraz iloÊciowe i jakoÊciowe

oznaczenia koƒcowych niegazowych produktów

fermentacji (grant na badania w∏asne MNiSW)

mgr Hanna Uniwersytet Regulacja poziomu ekspresji bia∏ek 15.000 8 miesi´cy

Ga∏gaƒska im. Adama importowanych do mitochondriów:

Mickiewicza, znaczenie zmian stanu

Instytut Biologii oksydacyjno-redukcyjnego w obr´bie cytozolu

Molekularnej (grant promotorski MNiSW)

i Biotechnologii

dr Magdalena Instytut Genetyki Podstawy genetyczne odpornoÊci grochu 10.296 6 miesi´cy

Gaw∏owska RoÊlin PAN na wyleganie i cech jakoÊciowych grochu

(Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

mgr Agnieszka Narodowy Badania mechanizmów dzia∏ania 5.513 4 miesiàce

Grabowska Instytut Leków i skutecznoÊci terapeutycznej preparatu

Selol (grant na badania w∏asne MNiSW)

dr Ma∏gorzata Instytut Modulacja allosteryczna – nowa strategia 8.470 4 miesiàce

Grzegorzewska Farmakologii PAN w farmakoterapii. Identyfikacja w∏asnoÊci

-Hiczwa psychotropowych ligandów receptorów

glutaminianergicznych III grupy

(Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka)

mgr Anna Uniwersytet OkreÊlenie i zachowanie bazy nasiennej 6.072 5 miesi´cy

Hebda Rolniczy dla potrzeb nadleÊnictw beskidzkich

im. Hugona Ko∏∏àtaja z uwzgl´dnieniem gatunków domieszkowych

w Krakowie (projekt na zlecenie DGLP)

dr Anna Uniwersytet Wykorzystanie zmiennoÊci naturalnej 8.542 5 miesi´cy

Ihnatowicz Gdaƒski, Arabidopsis thaliana w badaniach molekularnych

Mi´dzyuczelniany podstaw biosyntezy kumaryn

Wydzia∏ (program FNP POWROTY/HOMING)

Biotechnologii
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Laureatki programu POMOST: 

(od lewej, u góry) 

dr Dorota PierÊciƒska 

z synkiem, mgr Anna Hebda, 

dr Katarzyna Pernal z synkiem, 

mgr Magdalena Niemira, 

mgr Katarzyna Màczyƒska, 

dr Barbara Michalec z dzieçmi.
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Laureatka Instytucja Tytu∏ projektu Dofinansowanie w z∏ Czas trwania

zast´pstwa

dr Agnieszka Szko∏a G∏ówna Zastosowanie mikrobiologii prognostycznej 16.969 9 miesi´cy

Jackowska- Gospodarstwa do modelowania bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci

-Tracz Wiejskiego (projekt badawczy rozwojowy NCBiR)

dr Marcelina Uniwersytet Projekt 1: Wp∏yw glikozylacji bia∏ek adhezyjnych 15.891 9 miesi´cy

Janik Jagielloƒski, na oddzia∏ywanie komórek czerniaka ocznego

Instytut Zoologii ze Êródb∏onkiem (grant na badania w∏asne MNiSW)

Projekt 2: Wp∏yw zahamowania syntezy 

struktur b (1,6) rozga∏´zionych N-glikanów 

na w∏aÊciwoÊci adhezyjne i inwazyjnoÊç komórek

czerniaka. Ich rola w modulacji szlaków 

wewnàtrzkomórkowego przekazywania sygna∏u

(grant na badania w∏asne MNiSW)

dr Magdalena Mi´dzynarodowy Rola mitochondriów w biogenezie i patogenezie 4.860 7 miesi´cy

Kaus-Drobek Instytut Biologii dysmutazy nadtlenkowej Sod1 (grant na badania

Molekularnej w∏asne MNiSW)

i Komórkowej

dr Edyta Mi´dzynarodowy Analiza punktowych êróde∏ 16.140 8 miesi´cy

Kiedrzyƒska Instytut PAN – zanieczyszczeƒ zwiàzkami biogennymi,

Europejskie dioksynami i zwiàzkami dioksynopodobnymi

Regionalne w zlewni Pilicy oraz opracowanie metod

Centrum ich rekultywacji (grant na badania w∏asne

Ekohydrologii MNiSW)

pod auspicjami 

UNESCO

mgr Joanna Gdaƒski Wzajemne modyfikacje metabolizmu 11.997 9 miesi´cy

Klimaszewska- Uniwersytet energetycznego, funkcji i prze˝ywalnoÊci

-¸ata Medyczny, cholinergicznych komórek neuronalnych,

Katedra Biochemii mikroglejowych i astroglejowych

Klinicznej w warunkach cytotoksycznych (grant MNiSW)

dr Anna Instytut Metalurgii Optymalizacja w∏aÊciwoÊci eksploatacyjnych 11.240 6 miesi´cy

Korneva i In˝ynierii magnetycznie twardych materia∏ów Fe-Cr-Co.

Materia∏owej PAN Magnesy o gradientowej mikrostrukturze (grant 

na badania w∏asne MNiSW) 

dr Magdalena Instytut Rozrodu Molekularny mechanizm pozagenomowego 10.950 8 miesi´cy

Kowalik Zwierzàt i Badaƒ wp∏ywu progesteronu (P4) na czynnoÊç komórek

˚ywnoÊci PAN macicy i jajnika krowy podczas cyklu rujowego

w Olsztynie oraz wczesnej cià˝y: udzia∏ b∏onowego receptora

P4 i bia∏kowej kinazy G (grant na badania w∏asne 

MNiSW)

dr Julita Akademia Medyczna Nanokapsu∏owanie farmaceutyków (Program 15.423 9 miesi´cy

Kulbacka we Wroc∏awiu Operacyjny Innowacyjna Gospodarka)

mgr Monika Uniwersytet ˚elsolina w migracji komórek nowotworowych 8.333 5 miesi´cy

Litwin Wroc∏awski, Wydzia∏ (grant promotorski MNiSW)

Biotechnologii
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Laureatka Instytucja Tytu∏ projektu Dofinansowanie w z∏ Czas trwania

zast´pstwa

dr Magdalena Uniwersytet ¸ódzki, Dendrymery poliamidoaminowe (PAMAM) 6.600 5 miesi´cy

¸abieniec Katedra Biofizyki ró˝nych generacji w modelu streptozotocynowej

Ogólnej cukrzycy u szczurów – mo˝liwe implikacje

terapeutyczne (grant na badania w∏asne MNiSW)

mgr Katarzyna Uniwersytet W jaki sposób glikacja cyklooksygenazy p∏ytkowej 12.080 8 miesi´cy

Màczyƒska Medyczny w ¸odzi i Êródb∏onkowej wp∏ywa na podatnoÊç tych

enzymów na nieenzymatycznà acetylacj´

– implikacje dla wra˝liwoÊci p∏ytek krwi

i komórek Êródb∏onka na dzia∏anie kwasu

acetylosalicylowego w cukrzycy

(grant na badania w∏asne MNiSW)

mgr Agnieszka Uniwersytet Projekt MoHProf – MobilnoÊç pracowników 7.700 4 miesiàce

Makulec Warszawski, OÊrodek medycznych (7. Program Ramowy UE) (ze Êrodków

Badaƒ nad Migracjami FNP)

mgr Zuzanna Uniwersytet Synteza, badania strukturalne i ocena aktywnoÊci 8.970 6 miesi´cy

Mol´da Warszawski, biologicznej pochodnych tetrahydopirolo[2,3-b]

Wydzia∏ Chemii indolu (grant promotorski MNiSW)

dr in˝. Maja Instytut Nafty Synteza amorficznego elektrolitu 10.845 4 miesiàce

Mroczkowska i Gazu o przewodnictwie protonowym na bazie szkie∏

nieorganicznych (grant na badania w∏asne MNiSW)

mgr Magdalena Uniwersytet Teledetekcyjne monitorowanie zmian 3.819 6 miesi´cy

Niemiec Przyrodniczy ukszta∏towania powierzchni terenu

we Wroc∏awiu, na obszarach obj´tych erozjà wodnà

Instytut Geodezji (grant promotorski MNiSW)

i Geoinformatyki

mgr Magdalena Politechnika Metabolizm przeciwnowotworowych 14.080 7 miesi´cy

Niemira Gdaƒska, pochodnych triazoloakrydonu i 9-amino-

Wydzia∏ Chemiczny -1-nitroakrydyny w komórkach nowotworowych

oraz ich wp∏yw na aktywnoÊç enzymatycznà

i ekspresj´ genów enzymów metabolizujàcych

z grupy cytochromu P450 (grant promotorski 

MNiSW)

dr Agnieszka Instytut Medycyny Wp∏yw wysokich st´˝eƒ glukozy na generacje 10.474 8 miesi´cy

Piwkowska DoÊwiadczalnej reaktywnych form tlenu oraz ich rola w regulacji

i Klinicznej im. M. kinazy bia∏kowej aktywowanej AMP (AMPK)

Mossakowskiego PAN i receptora insulinowego (grant na badania w∏asne 

MNiSW)

dr Patrycja Instytut Biologii Nowa, wewnàtrzkomórkowa rola inhibitorów 5.088 5 miesi´cy

Przygodzka Medycznej PAN aktywatorów plazminogenu w komórkach

Êródb∏onka (grant na badania w∏asne MNiSW)

mgr Agnieszka Ogród Botaniczny Poszukiwanie markerów SSR sprz´˝onych 7.980 4 miesiàce

Pyza – Centrum z genami kar∏owatoÊci i zwartoÊci

Zachowania roÊlin oraz d∏ugoÊci k∏osa u linii wsobnych ˝yta

Ró˝norodnoÊci ozimego Secale cereale L. (grant promotorski 

Biologicznej PAN MNiSW)
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Laureatka Instytucja Tytu∏ projektu Dofinansowanie w z∏ Czas trwania

zast´pstwa

dr Katarzyna Instytut Biologii Autofosforylacja CaMKII i przebudowa aktyny 18.000 8 miesi´cy

Radwaƒska DoÊwiadczalnej jako mechanizm regulacji preferencji alkoholu (ze Êrodków

im. M. Nenckiego (Marie Curie Re-Integration Grant, UE) FNP)

PAN

mgr in˝. Anna Ogród Botaniczny – Molekularna ocena skutecznoÊci ochrony ex situ 8.200 6 miesi´cy

Ruciƒska Centrum Zachowania dla zachowania ró˝norodnoÊci genetycznej

Ró˝norodnoÊci u roÊlin zagro˝onych na przyk∏adzie pszonaka

Biologicznej PAN pieniƒskiego Erysimum pieninicum

(grant promotorski MNiSW)

mgr Marta Uniwersytet Gdaƒski, Poszukiwanie miejsca oddzia∏ywania ludzkiej 12.420 6 miesi´cy

Spodzieja Wydzia∏ Chemii cystatyny C z biologicznie aktywnymi ligandami 

(grant na badania w∏asne MNiSW)

dr Iwona Uniwersytet Zró˝nicowanie czasowo-przestrzenne 5.988 6 miesi´cy

Stachlewska Warszawski, wymuszania radiacyjnego nad Polskà 

Wydzia∏ Fizyki (grant na badania w∏asne MNiSW)

dr Kinga Uniwersytet Badanie regulacji poziomu receptora 5.546 5 miesi´cy

Âwita∏a-Jeleƒ Przyrodniczy estrogenowego a na poziomie potranskrypcyjnym

we Wroc∏awiu w komórkach immunologicznych myszy

(grant POLPOSTDOC III MNiSW)

mgr in˝. Anna Politechnika Âlàska, Kszta∏towanie struktury i w∏asnoÊci 12.800 5 miesi´cy

Tomiczek Wydzia∏ inteligentnych materia∏ów kompozytowych

Mechaniczny o osnowie polimerowej, wzmacnianych czàstkami 

Technologiczny magnetostrykcyjnymi Tb0,3Dy0,7Fe1,9 do pracy

w szybkozmiennych polach magnetycznych 

(grant promotorski MNiSW)

mgr Ewa Narodowy Instytut MIKROBANK 2 (projekt SPUB MNiSW) 6.435 5 miesi´cy

Wardal Leków

dr Katarzyna Narodowy Instytut Badania interakcji pomi´dzy sulforafanem 9.001 5 miesi´cy

Wiktorska Leków a wybranymi lekami na podstawie badaƒ in vitro

na uk∏adzie modelowym (grant na badania w∏asne

MNiSW)

dr n. med. Uniwersytet Komórki glejaków wielopostaciowych 12.668 8 miesi´cy

Monika Medyczny w ¸odzi, w sferoidalnych hodowlach in vitro typu 3D

Witusik-- Katedra Onkologii jako model badawczy w poszukiwaniu terapii

-Perkowska przeciwnowotworowych (grant na badania

w∏asne MNiSW)

dr Joanna Uniwersytet Gdaƒski, Farmakologiczna aktywacja bia∏ka p73 jako 9 413 5 miesi´cy

Zawacka- Mi´dzyuczelniany strategia zwalczania komórek nowotworowych

-Pankau Wydzia∏ z nieaktywnym bia∏kiem supresoru nowotworu

Biotechnologii p53 (grant na badania w∏asne MNiSW)

mgr Anna Instytut Parazytologii OkreÊlenie w∏aÊciwoÊci immunomodulacyjnych 8.410 6 miesi´cy

Zawistowska im. Witolda nowo poznanych proteaz cysteinowych Fasciola

Stefaƒskiego PAN hepatica stadium NEJ (grant promotorski)
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Laureatka Instytucja Tytu∏ projektu Dofinansowanie w z∏ Czas trwania

zast´pstwa

dr Izabela Uniwersytet Poszukiwanie mechanizmów odpowiedzialnych 8.920 4 miesiàce

Zawlik Medyczny w ¸odzi, za eliminacj´ transkryptu TP53 w komórkach

Katedra Onkologii nowotworowych (grant na badania w∏asne MNiSW)

mgr Ma∏gorzata Instytut Biologii Badania mechanizmów molekularnych na styku 12.391 5 miesi´cy

Zió∏kiewicz Medycznej PAN organizm ludzki – patogen – czynniki Êrodowiska

(InterMolMed) (Program Operacyjny Innowacyjna

Gospodarka) 

STYPENDIA ZAGRANICZNE

Program KOLUMB 

STYPENDIA NA ZAGRANICZNE STA˚E PODOKTORSKIE

O stypendia na sta˝e podoktorskie (od 6 do 12 miesi´cy) w renomowanych oÊrodkach naukowych na Êwiecie

mogà si´ ubiegaç najlepsi m∏odzi uczeni, ale nie póêniej ni˝ 4 lata od uzyskania stopnia doktora. Stypendia

przyznawane sà na pobyt w jednym lub – w uzasadnionych przypadkach – w kilku oÊrodkach. StypendyÊci,

którzy chcieliby przed∏u˝yç swój pobyt za granicà, mogà jednorazowo ubiegaç si´ o dodatkowe Êrodki na ten

cel (maksymalnie na 3 miesiàce); czas trwania stypendium nie mo˝e jednak przekroczyç 15 miesi´cy. 

WysokoÊç stypendiów odpowiada wysokoÊci stypendiów podoktorskich przyznawanych w wybranym przez

kandydata oÊrodku i wynosi Êrednio 3 500 euro miesi´cznie (lub równowartoÊç tej kwoty w innej walucie).

Pierwszy konkurs przeprowadzono w 1995 r. Od tego czasu odby∏o si´ 21 konkursów KOLUMB; przyznano ∏àcz-

nie 188 stypendiów. 

Dzi´ki porozumieniom zawartym przez FNP z presti˝owymi uczelniami i instytucjami zagranicznymi (m.in. Cla-

re Hall, INSERM, INRA) stypendyÊci majà mo˝liwoÊç wyjazdu do tych oÊrodków, co wià˝e si´ z dodatkowymi

korzyÊciami przy realizacji stypendium.

Od 2010 r. wnioski o stypendia w programie KOLUMB przyjmowane sà 2 razy w roku. Do I konkursu w tym ro-

ku nades∏ano 101 wniosków, przyznano zaÊ 7 stypendiów. Otrzymali je:

Stypendysta Instytucja Okres i miejsce sta˝u

dr Maciej Borodzik Uniwersytet Warszawski oÊmiomiesi´czny sta˝ w Hungarian Academy 

of Science (W´gry)

dr Ireneusz Grulkowski Uniwersytet Miko∏aja Kopernika roczny sta˝ w Massachusetts Institute 

of Technology (USA)

dr Dagmara Hering Uniwersytet Medyczny w Gdaƒsku roczny sta˝ w Baker IDI Heart and Diabetes Institute

(Australia)

dr Marcin Jasiƒski Uniwersytet ¸ódzki roczny sta˝ w Freie Universität Berlin (Niemcy)

dr Krzysztof Kazimierczuk Uniwersytet Warszawski siedmiomiesi´czny sta˝ w University of Gothenburg

(Szwecja)

dr Wojciech Michowski Mi´dzynarodowy Instytut Biologii roczny sta˝ w Dana-Farber Cancer Institute (USA)

Molekularnej i Komórkowej

dr Dominik Mierzejewski Uniwersytet ¸ódzki dziesi´ciomiesi´czny sta˝ w Chinese Academy 

of Social Science (Chiny)

Do II edycji wp∏yn´∏y 94 wnioski. Rozstrzygni´cie konkursu nastàpi na poczàtku 2011 roku.
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Granty wspomagajàce dla stypendystów FNP po sta˝ach zagranicznych

Laureatom programu KOLUMB we wczeÊniejszych konkursach (do roku 2009) przys∏ugiwa∏y równie˝ granty

wspomagajàce, które mia∏y u∏atwiç stypendystom powracajàcym ze sta˝y zagranicznych wykorzystanie wie-

dzy i umiej´tnoÊci zdobytych podczas pobytu w najlepszych oÊrodkach naukowych Êwiata. Po powrocie do

Polski stypendyÊci mogli jednorazowo ubiegaç si´ o grant w wysokoÊci 40 tys. z∏, przeznaczajàc go na stworze-

nie lub unowoczeÊnienie swoich warsztatów badawczych oraz na kontynuowanie wspó∏pracy z oÊrodkami za-

granicznymi, w których odbyli sta˝e naukowe.

W latach od 2002 r. do 2009 r. grant wspomagajàcy otrzyma∏o 87 laureatów. SpoÊród stypendystów z roku 2009

grant otrzyma∏y nast´pujàce osoby:

¸ucja Fostowicz-Frelik z Instytutu Paleobiologii im. Romana Koz∏owskiego PAN,

Marek Niedoszytko z Gdaƒskiego Uniwersytetu Medycznego,

Mariusz Lamentowicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 

Sebastian Ko∏odziejczyk z Uniwersytetu Jagielloƒskiego, 

Anna Bro˝ek z Uniwersytetu Warszawskiego, 

Maria Marcinkowska-Rosó∏ z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 

Marcin Von Grotthuss z Instytutu BioInfoBank,

Wies∏aw Laskowski z Uniwersytetu Gdaƒskiego. 

Program KWERENDA 

STYPENDIA NA KWERENDY ZA GRANICÑ

Program ten, realizowany od 2002 r., ma umo˝liwiç uczonym prowadzenie za granicà specjalistycznych kwe-

rend archiwistycznych, których celem jest poszukiwanie i badanie niedost´pnych w Polsce, a niezb´dnych do

zakoƒczenia prowadzonych prac naukowych, materia∏ów êród∏owych z zakresu nauk humanistycznych i spo-

∏ecznych. Program obejmuje tak˝e badanie zasobów krajowych bibliotek i archiwów przez naukowców zagra-

nicznych zajmujàcych si´ w swoich badaniach tematykà polskà.

Stypendium mo˝e byç przyznane uczonemu raz na 2 lata na okres do 2 miesi´cy, na pobyt w jednym lub wi´kszej

liczbie archiwów za granicà. W roku 2010 do konkursu zg∏oszono 52 wnioski, a stypendia przyznano 14 osobom.

Beneficjent Instytucja naukowa Miejsce kwerendy Czas pobytu

dr Konrad Bobiatyƒski Uniwersytet Warszawski Litwa i Rosja 2 mies.

dr Maciej Gorczyƒski Uniwersytet Wroc∏awski USA 1 mies.

dr August Grabski ˚ydowski Instytut Historyczny Izrael 2 mies.

dr Alicja K´dziora Uniwersytet Jagielloƒski Wielka Brytania 2 mies.

dr Konrad Klejsa Uniwersytet ¸ódzki Niemcy 1,5 mies.

dr Helena Krasowska Instytut Slawistyki PAN Ukraina 2 mies.

dr Grzegorz Krzywiec Instytut Historii PAN Wielka Brytania 2 mies.

dr Jaros∏aw Kuczer Uniwersytet Zielonogórski Czechy 2 mies.

dr Sylwia Kuêma-Markowska Uniwersytet Warszawski USA 1 mies.

dr Jerzy Ostapczuk ChrzeÊcijaƒska Akademia Teologiczna Rosja 2 mies.

dr Robert Podkoƒski Uniwersytet ¸ódzki Watykan 2 mies.

dr Maciej Ptaszyƒski Uniwersytet Warszawski Francja 2 mies.

dr Jan Szumski Instytut Historii Nauki PAN Rosja 2 mies.

dr Rados∏aw Tarasewicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wielka Brytania 1 mies.
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Stypendia konferencyjne

Celem programu jest dofinansowanie uczestnictwa polskich uczonych (w wieku do 35 lat) w mi´dzynaro-

dowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych w Polsce lub za granicà. O stypendia mogà

si´ ubiegaç osoby, które zamierzajà wyg∏osiç na konferencji referat, komunikat lub przedstawiç plakat,

jednoczeÊnie zaÊ majà udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie odpowiadajàcej tematycznie

konferencji.

Organizacjà konkursu zajmuje si´ Towarzystwo Naukowe Warszawskie, natomiast Fundacja pokrywa

koszty stypendiów i prowadzenia programu.

W 2010 r. przeprowadzono – zgodnie z regulaminem – cztery konkursy, na które wp∏yn´∏y ∏àcznie 582

wnioski. Stypendia otrzyma∏o 128 osób. 

I konkurs – zima

Stypendysta Instytucja Miejsce konferencji Dotacja w z∏

Magdalena Bator Spo∏eczna Wy˝sza Szko∏a Zarzàdzania W´gry 1700

Bart∏omiej Biskup Uniwersytet Warszawski Singapur 4000

Agnieszka Brylak Uniwersytet Warszawski W∏ochy 2300

Ma∏gorzata Dragan Uniwersytet Warszawski USA 4000

Bart∏omiej Dybiec Uniwersytet Jagielloƒski Turcja 3000

Robert GryboÊ Instytut Katalizy Japonia 8000

i Fizykochemii Powierzchni PAN

Joanna Grzybek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Finlandia 3000

Micha∏ Heller Uniwersytet Jagielloƒski Austria 6000

¸ukasz Jaremko Uniwersytet Warszawski Australia 8000

Mariusz Jaremko Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Australia 8000

Bartosz Karaszewski Gdaƒski Uniwersytet Medyczny Hiszpania 4000

Maciej Karwowski Akademia Pedagogiki Specjalnej Francja 3000

Artur Kijak Uniwersytet Âlàski w Katowicach W´gry 1200

Katarzyna Kocl´ga Politechnika ¸ódzka W∏ochy 4800

Piotr Kokocki Uniwersytet Miko∏aja Kopernika Indie 4000

Adam Kola Uniwersytet Miko∏aja Kopernika Korea 5000

Krzysztof Ksià˝ek Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Niemcy 3000

Joanna Trzcieliƒska-Lorych Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Francja 2000

Wojciech ¸apka Politechnika Poznaƒska Portugalia 5000

Rafa∏ ¸ochowski Szko∏a G∏ówna Handlowa Hiszpania 2300

¸ukasz Madej Akademia Górniczo-Hutnicza Australia 8000

Pawe∏ Marczewski Uniwersytet Warszawski Wielka Brytania 1900

Katarzyna Mi´kus Collegium Medicum UJ USA 3800
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Stypendysta Instytucja Miejsce konferencji Dotacja w z∏

Dominik Mierzejewski Uniwersytet ¸ódzki Chiny 2500

Daniel P∏atek Uniwersytet Jagielloƒski Szwecja 1500

Marek Smulczyk Akademia Pedagogiki Specjalnej Litwa 1800

Dorota Szcz´sna Politechnika Wroc∏awska USA 3000

S∏awomir Âwirad Politechnika Rzeszowska USA 3800

Rafa∏ Tomecki Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Australia 7000

Robert Trypuz Katolicki Uniwersytet Lubelski W∏ochy 2500

Anna Wyl´ga∏a Instytut Filozofii i Socjologii PAN Czechy 1800

S∏awomir Wacewicz Uniwersytet Miko∏aja Kopernika Holandia 2500

Micha∏ Wasilewski Uniwersytet Jagielloƒski USA 4000

Magdalena Winiarska Warszawski Uniwersytet Medyczny Hiszpania 3000

II konkurs – wiosna

Stypendysta Instytucja Miejsce konferencji Dotacja w z∏

¸ukasz Balbus Politechnika Wroc∏awska Rosja 2000

Krzysztof Bolejko Polska Akademia Nauk Meksyk 2000

Wojciech Bury Politechnika Warszawska USA 2000

Jakub CieÊlak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wielka Brytania 2000

Dorota Frydecka Akademia Medyczna we Wroc∏awiu USA 3000

Pawe∏ G∏adki Uniwersytet Âlàski Rosja 2000

Przemys∏aw Gorzelak Polska Akademia Nauk Chiny 2000

Wies∏aw Graboƒ Politechnika Rzeszowska Japonia 5000

Magdalena Grodecka Instytut Immunologii i W∏ochy 3000

Terapii DoÊwiadczalnej PAN

Agnieszka Kaczor Uniwersytet Medyczny w Lublinie Chiny 4000

Marta Kania Uniwersytet Jagielloƒski Francja 2000

Joanna Klimczyk Instytut Filozofii i Socjologii PAN Szwajcaria 3000

Tomasz Kossowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Szwecja 1600

Rados∏aw Kowalski Instytut Rozrodu Zwierzàt Japonia 4000

i Badaƒ ˚ywnoÊci PAN

Robert KuÊnierz Akademia Pomorska w S∏upsku USA 3000

Magdalena Maƒkowska Akademia Wychowania Fizycznego Kanada 4500

w Poznaniu

Magdalena Marcinkowska Uniwersytet Gdaƒski Finlandia 2000

Ksenia Meyza Instytut Biologii DoÊwiadczalnej PAN Holandia 1500

Bartosz Michalski Uniwersytet Wroc∏awski Szwecja 2000
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Stypendysta Instytucja Miejsce konferencji Dotacja w z∏

Marzena Mi´sikowska Politechnika Âwi´tokrzyska w Kielcach Portugalia 2000

Jerzy Nykiel Uniwersytet Âlàski W´gry 2000

Micha∏ B. Paradowski Uniwersytet Warszawski Grecja 2000

Katarzyna Pernal Politechnika ¸ódzka Wielka Brytania 3000

Weronika Pliƒska Uniwersytet Warszawski Irlandia 2000

Stanis∏awa Porzycka Akademia Górniczo-Hutnicza USA 2000

Damian Siedlecki Politechnika Wroc∏awska Szwecja 2000

Anna Simon Uniwersytet Jagielloƒski USA 2000

Marcin Syperek Politechnika Wroc∏awska Korea Po∏udniowa 7000

Witold Szaflarski Uniwersytet Medyczny w Poznaniu USA 5000

Pawe∏ Tacikowski Instytut Biologii DoÊwiadczalnej PAN Holandia 2000

Marcin Ufnal Warszawski Uniwersytet Medyczny Kanada 4000

Ewa Koz∏owska-Walania Uniwersytet Gdaƒski Indie 4000

Krzysztof Walas Politechnika Poznaƒska Japonia 3000

Magdalena Woênica Instytut Chemii Organicznej PAN Niemcy 2000

Mariusz Zagórski Uniwersytet Warszawski Wielka Brytania 2000

Adrian Zajàc Centrum Badaƒ Molekularnych W∏ochy 2000

i Makromolekularnych PAN

III konkurs – lato 

Stypendysta Instytucja Miejsce konferencji Dotacja w z∏

Wojciech Bieniek Instytut Botaniki PAN w Krakowie Niemcy 2000

Magdalena Bielenia-Grajewska Uniwersytet Gdaƒski Austria 2500

Izabela Bukalska Uniwersytet Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego Rumunia 800

Micha∏ Ciach Akademia Rolnicza w Krakowie Brazylia 5000

Alicja Curanoviç Uniwersytet Warszawski Rosja 2000

Anna Czarnecka Wojskowy Instytut Medyczny Hiszpania 3000

¸ukasz Dziewit Uniwersytet Warszawski Argentyna 3000

Zuzanna Dziuban Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Kanada 2000

Jakub G∏adysz Politechnika Wroc∏awska Rosja 2000

Katarzyna Growiec Szko∏a Wy˝sza Psychologii Spo∏ecznej USA 5000

Anna Jankowska Uniwersytet Jagielloƒski Niemcy 1500

Magdalena K´szycka Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc∏awiu Kanada 6000

Marcin Klejman Mi´dzynarodowy Instytut Biologii Szwajcaria 2000

Molekularnej i Komórkowej
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Stypendysta Instytucja Miejsce konferencji Dotacja w z∏

Artur Klimek Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc∏awiu Szwajcaria 2500

Izabela Kubiszewska Uniwersytet Miko∏aja Kopernika, Hiszpania 4500

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Maciej ¸ukaszewicz Uniwersytet Warszawski USA 5000

Magdalena Majewska Instytut Rozrodu Zwierzàt i Badaƒ Francja 1500

˚ywnoÊci PAN w Olsztynie

Katarzyna Marcol Uniwersytet Âlàski Chiny 3000

Anna Nowicka Uniwersytet Warszawski Francja 2500

Izabela Orchowska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Francja 600

Beata Orlecka-Sikora Instytut Geofizyki PAN Francja 3500

Aleksandra Pacu∏a Instytut Katalizy i Fizykochemii Francja 1500

Powierzchni PAN

Bernard Piechal Instytut Wysokich CiÊnieƒ PAN Korea Po∏udniowa 4000

Adam Rosowski Politechnika ¸ódzka USA 5000

Anna Sarnowska Instytut Medycyny DoÊwiadczalnej Niemcy 2000

i Klinicznej PAN

Adam Schmidt Politechnika Poznaƒska Belgia 2500

Grzegorz St´pniak Politechnika Warszawska W∏ochy 2500

Beata Strzemiecka Politechnika Poznaƒska Francja 3000

Paulina Âwi´cicka Uniwersytet Jagielloƒski Hiszpania 3500

Piotr Tarka Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Niemcy 1700

Irina Tuszyƒska Mi´dzynarodowy Instytut Biologii Belgia 2500

Molekularnej i Komórkowej

Filip Ulatowski Instytut Chemii Organicznej PAN Korea Po∏udniowa 4500

w Warszawie

Marcin Wnuk Collegium Medicum UJ Szwajcaria 1000

Kamila Wojdy∏o Uniwersytet Gdaƒski W∏ochy 2000

Andrzej Woyda-P∏oszczyca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Austria 2500

Katarzyna Wrzosek-Lipska Uniwersytet Warszawski Polska 1500

Agnieszka Wypych Uniwersytet Jagielloƒski Izrael 1000

Karolina Zelga Politechnika Warszawska Niemcy 2500
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IV konkurs – jesieƒ

Stypendysta Instytucja Miejsce konferencji Dotacja w z∏

Micha∏ Bojanowski Uniwersytet Warszawski USA 2500

Robert Buciak Uniwersytet Warszawski Jordania 2000

Marek Cygan Uniwersytet Warszawski USA 2000

Agata Dobosz Uniwersytet Jagielloƒski Niemcy 2000

Natalia Filipowicz Gdaƒski Uniwersytet Medyczny Niemcy 2000

Sylwia Fortuna Instytut Archeologii i Etnologii PAN Wielka Brytania 600

Wojciech Gagatek Uniwersytet Warszawski Brazylia 3000

Leszek Karski Uniwersytet Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego Meksyk 3000

Anna Kowalczyk Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski w Olsztynie Litwa 1500

Ma∏gorzata Kul Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Maroko 1800

Marta Kumorek Uniwersytet Jagielloƒski Meksyk 2000

Micha∏ Mencfel Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Kanada 2000

Eliza G∏odkowska-Mrówka Warszawski Uniwersytet Medyczny USA 2000

Kamila Baraniecka-Olszewska Instytut Archeologii i Etnologii PAN Portugalia 1300

Monika Przybysz Uniwersytet Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego Rosja 1800

Ma∏gorzata Rózga Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Kanada 3000

Cezary Samoj∏owicz Polska Akademia Nauk USA 5000

Agnieszka Seku∏owicz DolnoÊlàska Szko∏a Wy˝sza Namibia 3000

Joanna Cukras-Stelàgowska Uniwersytet Miko∏aja Kopernika Czechy 1100

Julia Szo∏tysek Uniwersytet Wroc∏awski Turcja 1500

WSPIERANIE TRANSFERU TECHNOLOGII

Program VENTURES

Program realizowany w ramach Dzia∏ania 1.2. „Wzmocnienie potencja∏u kadrowego nauki” Programu Opera-

cyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. 

Celem programu jest zwi´kszenie liczby innowacyjnych projektów realizowanych przez studentów, ab-

solwentów i doktorantów oraz zach´cenie ich do podejmowania pracy naukowej, której wyniki mogà

znaleêç zastosowanie w gospodarce. Wnioski sk∏adajà jednostki naukowe, w których realizowany b´dzie

projekt, wspólnie ze studentem lub doktorantem, który staje si´ kierownikiem projektu.

Laureaci otrzymujà imienne stypendium oraz grant badawczy w wysokoÊci do 35 tys. z∏ rocznie na po-

krycie kosztów realizacji projektu (tak˝e na koszty ogólne, koszty zarzàdzania, informacji i promocji

itp.). Projekty mo˝na realizowaç w okresie od roku do 3 lat.

Na IV konkurs nades∏ano 161 wniosków. SpoÊród nich do finansowania wybrano 9 projektów. 
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Laureaci IV konkursu

Laureat Instytucja Dziedzina Tytu∏ projektu Subwencja w z∏

Rafa∏ Instytut Chemii chemia Nowe enancjoselektywne katalizatory reakcji 87.700

Gawin Organicznej PAN, organiczna metatezy olefin

Warszawa

Tomasz Uniwersytet im. chemia Nanoluminofory nieorganiczne zawierajàce 105.610

Grzyb Adama Mickiewicza jony pierwiastków ziem rzadkich

Bogna Uniwersytet biologia Zastosowanie kannabidiolu w celu hamowania 115.250

Ignatowska- Gdaƒski przyrostu masy cia∏a, pobierania pokarmu

-Jankowska i gromadzenia tkanki t∏uszczowej

Kamil Uniwersytet chemia Synteza i zastosowanie modyfikowanych 231.000

Kamiƒski Jagielloƒski polisacharydów do neutralizacji heparyny

i ekstrakcji kwasów nukleinowych

– badania in vivo i in vitro

Maja Uniwersytet biologia Praktyczne wykorzystanie mutacji w genach 154.000

Kochanowska Gdaƒski molekularna relA i spoT Escherichia coli do skonstruowania

wysokowydajnego systemu do klonowania

Agnieszka Instytut Chemii nowe materia∏y Blokery optyczne oparte na porfirynach 176.600

Nowak-Król Organicznej PAN, i technologie i korolach o rozbudowanym chromoforze

Warszawa

Agnieszka Uniwersytet chemia Modyfikowany powierzchniowo TiO2 do 154.000

Podborska Jagielloƒski zastosowaƒ optoelektronicznych

Filip Instytut Chemii chemia Rozpoznanie chiralne anionów karboksyla- 160.190

Ulatowski Organicznej PAN, nowych o szczególnym znaczeniu biologicznym

Warszawa

Tomasz Instytut Chemii chemia Metateza trudnych partnerów i organokatalityczne 88.333

Wdowik Organicznej PAN, organiczna transformacje jej produktów jako êród∏a cennych

Warszawa bloków budulcowych w syntezie istotnych

chiralnych zwiàzków biologicznie czynnych

Na kolejny, V konkurs wp∏yn´∏o 101 wniosków. Dofinansowanie uzyska∏o 6 projektów w konkursie dla dokto-

rantów oraz jeden projekt w konkursie dla studentów. 
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Laureaci V konkursu

Laureat Instytucja Dziedzina Tytu∏ projektu Subwencja w z∏

Kajetan Instytut Chemii chemia Fotochemiczna kontrola kompleksowania 131.833

Dàbrowa Organicznej PAN, anionów przez syntetyczne receptory

Warszawa

Grzegorz Politechnika chemia Otrzymywanie nowych polimerowych materia∏ów 218.165

Gorczyca Gdaƒska o aktywnoÊci antydrobnoustrojowej

¸ukasz Uniwersytet biofizyka Nowe podejÊcie do terapii i diagnostyki chorób 142.000

Jaremko Warszawski mózgu. Badania strukturalne kompleksów

ludzkiego bia∏ka TSPO z wybranymi ligandami

Mariusz Instytut Biochemii biofizyka Molekularne podstawy choroby Alzheimera. 142.000

Jaremko i Biofizyki PAN Mo˝liwoÊci projektowania nowych inhibitorów

agregacji bia∏ka Tau

Micha∏ Uniwersytet biologia ˚ywa szczepionka przeciw Neisseria 177.500

Lower Warszawski molekularna gonorrhoeae oparta o inwazyjny szczep E. coli

Dawid Mi´dzyuczelniany biotechnologia Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa 219.200

Nidzworski Wydzia∏ grypy w materiale Êrodowiskowym

Biotechnologii

UG-GUMed, 

Uniwersytet Gdaƒski

Zofia Szko∏a Wy˝sza neuronauka Optymalizacja bodêców do interfejsu mózg- 66.000

Radzikowska Psychologii -komputer bazujàcego na potencja∏ach SSVEP

(laureatka Spo∏ecznej w oparciu o psychofizjologi´ zjawiska

konkursu

dla studentów)

Jesienià 2010 r. przyjmowano wnioski do VI konkursu. Nap∏yn´∏o ich 105 i przekazano je do oceny mery-

torycznej. Rozstrzygni´cie przewidziano na I kwarta∏ 2011 r.

WYDAWNICTWA I KONFERENCJE

Program MONOGRAFIE

Celem programu jest publikacja najlepszych, wy∏anianych w sta∏ym konkursie monografii z zakresu nauk hu-

manistycznych i spo∏ecznych. Program trwa nieprzerwanie od 1994 r. Do roku 2010 w serii MONOGRAFIE FNP

ukaza∏o si´ 136 tytu∏ów.

W roku 2010 Rada Wydawnicza FNP, pe∏niàca rol´ panelu ekspertów, rozpatrzy∏a 86 zg∏oszonych prac, które

zrecenzowano w systemie peer review. SpoÊród nich 11 zosta∏o przyj´tych do wydania. 

Drukiem w 2010 r. w serii MONOGRAFIE FNP ukaza∏o si´ 12 nast´pujàcych tytu∏ów: 

Piotr Celiƒski: Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu,

Anna Dziedzic: Antropologia filozoficzna Edwarda Abramowskiego,

Piotr Filipkowski: Historia mówiona i wojna. DoÊwiadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie

narracji biograficznych,

Maciej Gorczyƒski: Prace u podstaw. Polska teoria literatury w latach 1913–1939,
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Krzysztof Hubaczek: Bóg a z∏o. Problematyka teodycealna w filozofii analitycznej,

Krzysztof Jasku∏owski: Nacjonalizm bez narodów. Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk 

spo∏ecznych,

Monika Ma∏ek: Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla. Wspó∏czesne uj´cia u Johna Graya i Petera Singera,

Ireneusz Piekarski: Z ciemnoÊci. O twórczoÊci Juliana Stryjkowskiego,

Marek S∏oƒ: Miasta podwójne i wielokrotne w Êredniowiecznej Europie,

Tomasz Tiuryn: Boecjusz i problem uniwersaliów,

Marcin Trz´siok: PieÊni drzemià w ka˝dej rzeczy. Muzyka i estetyka wczesnego romantyzmu niemieckiego,

Jan Wasiewicz: Oblicza nicoÊci. Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku.

W ramach programu MONOGRAFIE mo˝na ubiegaç si´ tak˝e o dofinansowanie t∏umaczenia na wybrany j´zyk

kongresowy dzie∏a naukowego, opublikowanego wczeÊniej w j´zyku polskim, pod warunkiem ˝e jego wyda-

niem i dystrybucjà zainteresowane jest uznane wydawnictwo zagraniczne.

W roku 2010 przyznano subwencje na t∏umaczenie na j´zyk obcy pi´ciu nast´pujàcych ksià˝ek:

Wojciech Wrzosek: Cultural dimensions of the historical truth (wydawca: Krug, Moskwa),

Miros∏awa O∏dakowska-Kuflowa: Stanis∏aw Vincenz – pisarz, humanista, or´downik zbli˝enia narodów.

Biografia (wydawca: Knyhy XXI, Czerniowce, Ukraina),

Przemys∏aw Urbaƒczyk: Trudne poczàtki Polski (wydawca: BRILL, Leiden, Holandia),

Andrzej Grabowski: Prawnicze poj´cie obowiàzywania prawa stanowionego. Krytyka niepozytywistycz-

nej koncepcji prawa (wydawca: Springer Verlag, Heidelberg, RFN),

Józef Szykulski: Pradzieje po∏udniowego Peru. Rozwój kulturowy Costa Extremo Sur (wydawca: Munici-

palidad Provincial de Arequipa, Peru).

SpoÊród ksià˝ek przet∏umaczonych dzi´ki wsparciu Fundacji nak∏adem wydawnictw zagranicznych ukaza∏y si´

w 2010 r. trzy prace:

Józefa Szykulskiego: Pradzieje po∏udniowego Peru. Rozwój kulturowy Costa Extremo Sur, Municipalidad

Provincial de Arequipa, Arequipa, 

Barbary Szmigielskiej-Siuty: Marzenia senne dzieci, Nova Science Publishers, NY,

Piotra ¸. Grotowskiego: Âwi´ci wojownicy w sztuce bizantyjskiej, BRILL, Leiden-Boston.

Projekty wydawnicze

Obok programu MONOGRAFIE Fundacja realizuje tak˝e program wspierania wydawnictw ciàg∏ych – serii wy-

dawniczych, majàcych zasadnicze znaczenie dla badania historii i kultury polskiej.

W roku 2010 kontynuowano finansowanie kosztów publikacji kolejnych zeszytów Polskiego S∏ownika Biogra-

ficznego, wydawanego przez Instytut Historii PAN, dzi´ki czemu ukaza∏y si´ tomy 192–194. Inne wydawnictwa

ciàg∏e, których publikacja wspierana by∏a w ramach tego programu, to: 

S∏ownik polszczyzny XVI w. (t. 33–37), wydawca: Instytut Badaƒ Literackich PAN,

S∏ownik historyczno-geograficzny ziem polskich w Êredniowieczu, wydawca: Instytut Historii PAN.

Do programu zakwalifikowano te˝ prac´ Archiwum Ringelbluma – konspiracyjne archiwum getta warszaw-

skiego, wydawanà przez ˚ydowski Instytut Historyczny. Dofinansowanie kosztów druku kolejnych tomów

przyznane zostanie jednak dopiero po zakoƒczeniu prac wydawniczych, tj. w roku 2011.

Od 2005 r. finansowane sà tak˝e koszty publikacji cyklu kilkunastu monografii pod wspólnà nazwà Origines Po-

lonorum. Te opracowania powsta∏y w ramach archeologicznego programu badawczego „Ziemie polskie na prze-

∏omie tysiàcleci”. W 2010 r. ukaza∏ si´ trzeci tom cyklu: PrzemyÊl wczesnoÊredniowieczny, pod red. Ewy Sosnow-

skiej; IV tom pt. P∏ock wczesnoÊredniowieczny, pod red. Andrzeja Go∏embnika, uka˝e si´ na poczàtku 2011 r.
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Konferencje Fundacji 

Kolejna konferencja zorganizowana przez FNP w ramach cyklu „Fundacji dyskusje” o nauce odby∏a si´ w lu-

tym 2010 r. i poÊwi´cona by∏a zaprezentowanym Êrodowisku naukowemu strategiom rozwoju polskiego syste-

mu nauki i szkolnictwa wy˝szego. Konferencja pt. Sporne kwestie rozwoju nauki i szkolnictwa wy˝szego stwo-

rzy∏a forum dyskusji dla przedstawicieli ró˝nych Êrodowisk zaanga˝owanych w debat´ nad rozwiàzaniami,

które majà doprowadziç do poprawy jakoÊci wy˝szych uczelni oraz badaƒ naukowych. 

Punktem wyjÊcia do dyskusji by∏y dwa opracowane w ostatnim czasie projekty zmian sektora nauki i szkolnic-

twa wy˝szego – Strategia rozwoju szkolnictwa wy˝szego do 2020 roku, opracowana na zlecenie Ministerstwa

Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego przez firm´ doradczà Ernst & Young i Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà

oraz Strategia rozwoju szkolnictwa wy˝szego 2010–2020. Projekt Êrodowiskowy, przygotowana pod

patronatem Konferencji Rektorów Akademickich Szkó∏ Polskich (KRASP). 

Konferencja zgromadzi∏a ponad 120 przedstawicieli Êrodowiska akademickiego i naukowego, w tym ekspertów

przygotowujàcych dyskutowane obecnie projekty strategii rozwoju szkolnictwa wy˝szego, przedstawicieli Mi-

nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego oraz instytucji wspierajàcych nauk´. 

Po zaprezentowaniu obydwu strategii rozpocz´∏a si´ dyskusja w poszczególnych blokach tematycznych, któ-

re dotyczy∏y modeli instytutów badawczych, finansowania szkolnictwa wy˝szego i badaƒ naukowych, zarzà-

dzania uniwersytetami, transparentnoÊci decyzji w nauce i ewaluacji jednostek naukowych.

Konferencj´ zakoƒczy∏a dyskusja panelowa, w której wzi´li udzia∏: prof. Katarzyna Cha∏asiƒska-Macukow

(rektor UW, przewodniczàca KRASP), prof. Janina Jóêwiak (b. rektor SGH), prof. Micha∏ Kleiber (prezes PAN),

prof. Jerzy Thieme (Uczelnia ¸azarskiego) i Krzysztof Paw∏owski (prezydent Wy˝szej Szko∏y Biznesu – National

Louis University). 

Do dyskusji odnios∏a si´ prof. Barbara Kudrycka (minister nauki i szkolnictwa wy˝szego), która wyrazi∏a inten-

cj´ wypracowania wspólnej dla Êrodowiska naukowego takiej koncepcji zmian sektora nauki, która zamiast re-

form fragmentarycznych zaproponuje jakoÊciowà zmian´ ca∏ego modelu organizacji polskiej nauki.

Materia∏y z konferencji opublikowane zosta∏y w broszurze pt. Sporne kwestie rozwoju nauki i szkolnictwa wy˝-

szego, wydanej nak∏adem FNP jako XIV tom serii „Fundacji dyskusje o nauce”. Sà równie˝ dost´pne na stronie

internetowej Fundacji.

WSPÓ¸PRACA MI¢DZYNARODOWA

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa COPERNICUS

W 2010 r. po raz trzeci przyznana zosta∏a Nagroda Naukowa COPERNICUS, ustanowiona wspólnie przez Fun-

dacj´ na rzecz Nauki Polskiej oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Celem nagrody jest wyró˝nienie

najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej wspó∏pracy naukowej, którzy mogà wykazaç si´ wybit-

nym dorobkiem badawczym b´dàcym rezultatem tej wspó∏pracy, a zarazem znaczàcymi sukcesami w promo-

waniu m∏odej kadry badaczy. 

Nagroda przyznawana jest co 2 lata w drodze konkursu dwóm uczonym – z Polski i z Niemiec, niezale˝nie od

uprawianej przez nich dziedziny nauki. WysokoÊç nagrody to 100 tys. euro.

Laureatami Nagrody COPERNICUS w 2010 r. zostali: prof. Alfred Forchel z Uniwersytetu w Würzburgu i prof.

Jan Misiewicz z Politechniki Wroc∏awskiej. Obaj naukowcy wspó∏pracujà ze sobà od ponad 10 lat w zakresie

fizyki nanostruktur pó∏przewodnikowych. Jednym z efektów ich wspó∏pracy by∏o prze∏omowe odkrycie doty-

czàce kwantowej elektrodynamiki mikrown´k (2004). 

Ka˝dy z laureatów otrzyma∏ po 50 tys. euro, które zostanà wykorzystane m.in. na kontynuacj´ wspó∏pracy.

Uroczyste wr´czenie nagrody odby∏o si´ 10 maja br. w Berliƒsko-Brandenburskiej Akademii Nauk w Berlinie.
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Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta

Na podstawie porozumienia, zawartego w 1995 r. z Fundacjà Aleksandra von Humboldta, Fundacja na rzecz Na-

uki Polskiej przyznaje uczonym niemieckim wszystkich specjalnoÊci Honorowe Stypendium Naukowe w uznaniu

ich dotychczasowych dokonaƒ badawczych oraz wk∏adu w rozwój wspó∏pracy naukowej obu krajów. 

Stypendium to stanowi odpowiednik Humboldt-Forschungspreise, presti˝owego wyró˝nienia dla uczonych za-

granicznych przyznawanego przez Fundacj´ Humboldta. Jego celem jest uhonorowanie osiàgni´ç naukowych

laureatów oraz stymulowanie d∏ugookresowej wspó∏pracy pomi´dzy polskimi i niemieckimi badaczami. 

Kandydatów mogà zg∏aszaç wy∏àcznie uczeni polscy. Stypendia na pobyt naukowy niemieckich uczonych

w jednym lub w kilku polskich oÊrodkach naukowych przyznawane sà na okres od 4 do 6 miesi´cy. WysokoÊç

stypendium obecnie to równowartoÊç 4 tys. euro miesi´cznie.

W 2010 r. do programu zg∏oszono osiem kandydatur. Poddano je ocenie recenzentów, a wyniki konkursu b´-

dà znane na poczàtku 2011 r.

Stypendia dla uczonych zagranicznych na badania w Polsce

Ten program stypendialny dla uczonych z zagranicy, g∏ównie z krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej, zainte-

resowanych prowadzeniem badaƒ w polskich placówkach naukowych, realizowany jest przez FNP wspólnie

z Fundacjà Popierania Nauki-Kasà im. Józefa Mianowskiego. 

Kandydaci mogà otrzymaç stypendia na pobyt naukowy w Polsce od 1 do 12 miesi´cy.

W 2010 r. stypendia przyznano 56 osobom, natomiast realizowanych by∏o 79 stypendiów przyznanych w roku

2009. ¸àcznie na stypendia te FNP przeznaczy∏a w 2010 r. ponad 520 tys. z∏.

Stypendysta Kraj Miejsce odbywania sta˝u

prof. Wo∏odymyr Aleksandrowycz Ukraina Archiwum G∏ówne Akt Dawnych

mgr Dildola Aralova Uzbekistan Uniwersytet Warszawski, Wydzia∏ Geografii i Studiów Regionalnych

dr Sabire Arik Turcja Uniwersytet Jagielloƒski, Instytut Historii

dr Evgeny Balashov Rosja Instytut Melioracji i U˝ytków Zielonych w Falentach

mgr Maryna Barchuk Ukraina Uniwersytet Warszawski, Instytut J´zyka Polskiego

mgr Oleksii Batarchuk Ukraina Uniwersytet Warszawski, Instytut Badaƒ Interdyscyplinarnych

dr Wasyl Bi∏ocerkiewski Ukraina Uniwersytet Warszawski, Katedra Ukrainistyki

dr Inna Birchenko Ukraina Polska Akademia Nauk, Instytut Genetyki RoÊlin w Poznaniu
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Stypendysta Kraj Miejsce odbywania sta˝u

dr Andrij Blanuca Ukraina Archiwum G∏ówne Akt Dawnych

dr hab. Wiktor Brechunenko Ukraina Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny

mgr Aranzazu Calderon Puerta Hiszpania Polska Akademia Nauk, Instytut Badaƒ Literackich

prof. Roman Cherniha Ukraina Uniwersytet Warszawski, Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki

mgr Victoria Dunaeva Mo∏dowa Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii

dr Ludmi∏a Dyka Ukraina Uniwersytet Warszawski, Instytut Badaƒ Interdyscyplinarnych

mgr Ulana Faryna Ukraina Uniwersytet Rzeszowski, Wydzia∏ Filologiczny

doc. dr Aleksander Gadomski Ukraina Uniwersytet Warszawski, Wydzia∏ Polonistyki

prof. Ewa Goldys Australia Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki

dr Michail Gusakov Rosja Polska Akademia Nauk, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika

dr Aleksandr Huzhalouski Bia∏oruÊ Akademia Humanistyczna w Pu∏tusku, Wydzia∏ Filologii Polskiej

mgr Goran Injac Serbia Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej

dr Oksana Jacyszyna Ukraina Polska Adademia Nauk, Stacja Naukowa w Wiedniu

prof. Elena Jakimova Bu∏garia Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach

mgr Natalia Janiszewska Ukraina Uniwersytet Warszawski, Instytut Badaƒ Interdyscyplinarnych

dr Jozep Januszkiewicz Bia∏oruÊ Polska Akademia Nauk, Instytut Badaƒ Literackich

dr Svitlana Khalameida Ukraina Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej, Wydzia∏ Chemii

mgr Andriy Komarnytskyy Ukraina Uniwersytet Jagielloƒski, Instytut Historii Sztuki

dr Iwan Kozyantyk Ukraina Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Zak∏ad Technologii Uzdatniania 

Wody

prof. Alexander Kravchuk Bia∏oruÊ Politechnika Warszawska, Instytut Mikromechaniki i Fotoniki

dr W∏adimir Kutiawin Rosja Uniwersytet ¸ódzki, Wydzia∏ Studiów Mi´dzynarodowych 

i Politologicznych

mgr Valeriya Laevskaya Rosja Uniwersytet Warszawski, Studium Europy Wschodniej

dr Andrej Latuszkin Bia∏oruÊ Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny

dr Iwana ¸uczakiwska Ukraina Uniwersytet Rzeszowski

dr Natalia Malanchuk Ukraina Politechnika Warszawska, Wydzia∏ Matematyki i Nauk Informacyjnych

dr Andrei Miacelski Bia∏oruÊ Archiwum G∏ówne Akt Dawnych

doc. dr Iryna Michiejewa Bia∏oruÊ Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pu∏tusku

dr Natalia Minyenkova Ukraina Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych

dr Vitaliy Mykhaylovskiy Ukraina Uniwersytet Warszawski, Instytut Badaƒ Interdyscyplinarnych

mgr Iryna Mykytyn Ukraina Polska Akademia Nauk, Instytut Badaƒ Literackich

dr Larysa Myrgorodska Ukraina Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie

mgr Jaros∏aw Nachlik Ukraina Uniwersytet Warszawski, Instytut Badaƒ Interdyscyplinarnych

mgr Olesia Nachlik Ukraina Uniwersytet Warszawski, Instytut Badaƒ Interdyscyplinarnych

dr Konstantin Nadein Ukraina Uniwersytet Wroc∏awski, Instytut Zoologii
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Stypendysta Kraj Miejsce odbywania sta˝u

dr Oleg Odnoro˝enko Ukraina Archiwum G∏ówne Akt Dawnych

dr An˝elika Olszewska Bia∏oruÊ Uniwersytet Warszawski, Instytut Badaƒ Interdyscyplinarnych

mgr Irina Olunina Bia∏oruÊ Uniwersytet Warszawski, Instytut Badaƒ Interdyscyplinarnych

dr Halina Palyanova Bia∏oruÊ Uniwersytet Warszawski, Wydzia∏ Polonistyki

mgr Liliya Papach (Razyhrayeva) Ukraina Katolicki Uniwersytet Lubelski

mgr Matteo Piccin W∏ochy Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny

mgr Bogdana Pinczewska Ukraina Uniwersytet Warszawski, Instytut Badaƒ Interdyscyplinarnych

dr Ihor Plevako Ukraina Uniwersytet Warszawski, Instytut Badaƒ Interdyscyplinarnych

dr Natalia Pohorila Ukraina Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii

dr Oksana Poljanska Rosja Polska Akademia Nauk, Muzeum Ziemi

mgr Liliya Potapenko Ukraina Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej, Instytut Filologii Polskiej

mgr Igor Prystajko Bia∏oruÊ Uniwersytet Warszawski, Instytut Badaƒ Interdyscyplinarnych

mgr Maryna Pyrch Ukraina Szko∏a G∏ówna Handlowa, Instytut Rozwoju Gospodarczego

dr Igor Rajkiwskij Ukraina Archiwum Akt Nowych

dr Anna Razuvalova Rosja Uniwersytet ¸ódzki, Wydzia∏ Studiów Mi´dzynarodowych 

i Politologicznych

mgr Wiera Romanyszyn Ukraina Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej, Instytut Filologii Polskiej

prof. dr Petro Rychkov Ukraina Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki

dr Natalia Sinkevych Ukraina Uniwersytet Warszawski, Instytut Badaƒ Interdyscyplinarnych

dr Olena Siruk Ukraina Uniwersytet Warszawski, Instytut Badaƒ Interdyscyplinarnych

mgr Oksana Sobol Ukraina Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Prawa

dr Olga So∏tykowa Rosja Politechnika ¸ódzka, Katedra Automatyki i Biomechaniki

mgr in˝. Olena Sorokina Ukraina Akademia Górniczo-Hutnicza

mgr Natalia Stachniuk Ukraina Archiwum G∏ówne Akt Dawnych

doc. dr Lech Suchom∏ynow Ukraina Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Filologii Polskiej

dr Iwan Syniak Ukraina Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny

dr Natalia Szewczenko Kirgizja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Rosyjskiej

dr Olexandra Trofymuk Ukraina Biblioteka Narodowa

dr Natalia Tsisar Ukraina Uniwersytet Warszawski, Instytut Badaƒ Interdyscyplinarnych

mgr Juriy Tsymbal Ukraina Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki

dr Yuriy Tyvanchuk Ukraina Uniwersytet Jagielloƒski, Instytut Fizyki

mgr Nelia Varfolomeieva Ukraina Uniwersytet Warszawski, Instytut Literatury Polskiej

dr Kira Vostrikova Rosja Uniwersytet Jagielloƒski, Zak∏ad Chemii Nieorganicznej

prof. Lan Wu Chiny Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny

prof. Wadym Zadunajski Ukraina Uniwersytet Miko∏aja Kopernika, Wydzia∏ Nauk Historycznych

dr Tatiana Zaitseva Rosja Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Geologicznych

mgr Mykola Zdioruk Ukraina Polska Akademia Nauk, Instytut Biologii DoÊwiadczalnej

dr Oleh Zhovtanetsky Ukraina Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych
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INNE INICJATYWY

Program EXTERIUS/POZA SZLAKIEM

W ramach tego programu FNP wspiera finansowo inicjatywy o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce,

a nieobj´te pozosta∏ymi programami Fundacji. Wnioski o dofinansowanie zg∏aszaç mogà zarówno insty-

tucje naukowe i organizacje wspierajàce rozwój nauki w Polsce, jak te˝ indywidualni uczeni i zespo∏y

naukowe. 

Do konkursu w 2010 r. nap∏yn´∏o 128 wniosków. Przyznano 11 subwencji. 

Jednostka Wnioskodawca Przedmiot subwencji Subwencja w z∏

Instytut Archeologii, prof. dr hab. „Pierwsi królowie Egiptu” – nowoczesna archeologia: 36.000

Uniwersytet Jagielloƒski Krzysztof Cia∏owicz rekonstrukcja, konserwacja i digitalizacja wyników badaƒ

Instytut Archeologii, prof. dr hab. Dofinansowanie jesiennego sezonu badawczego  65.000

Uniwersytet Warszawski Andrzej Niwiƒski Polskiej Misji Skalnej UW 2010 w Deir el-Bahari

Instytut Genetyki dr hab. Joanna Kufel Dofinansowanie remontu pomieszczeƒ biurowych 29.000

i Biotechnologii,

Uniwersytet Warszawski

Instytut Geofizyki, dr Monika Opracowanie modelu sejsmicznego górnego p∏aszcza 61.500

Uniwersytet Warszawski Wilde-Piórko Ziemi na podstawie wyników mi´dzynarodowego 

eksperymentu PASSEQ 2006–2008

Instytut Historii dr Marek S∏oƒ Dofinansowanie informatyzacji prac nad Atlasem 60.000

PAN Historycznym Polski

Instytut Matematyki, prof. dr hab. Dofinansowanie stypendiów dla m∏odych matematyków, 100.000

Uniwersytet Jagielloƒski Karol Musio∏, umo˝liwiajàcych im udzia∏ w 6. Europejskim Kongresie

(Komitet Organizacyjny prof. dr hab. Matematyki w Krakowie w roku 2012

6. Europejskiego Andrzej Pelczar

Kongresu Matematyki)

Stowarzyszenie Harvard Krzysztof Daniewski Dofinansowanie tygodniowego pobytu na Uniwersytecie 30.000

Club of Poland, Harvarda laureatów konkursu „Droga na Harvard”

Warszawa

Towarzystwo Popierania prof. dr hab. Dofinansowanie opracowania i wydania publikacji 30.000

i Krzewienia Nauk, Joanna Jurewicz poÊwi´conej historii Towarzystwa Popierania 

Warszawa i Krzewienia Nauk

Wydzia∏ Biologii, Micha∏ Lower Wsparcie udzia∏u dru˝yny iGEM w Mi´dzynarodowym 30.000

Uniwersytet Warszawski Konkursie Biologii Syntetycznej UW 2010 

Zak∏ad Fizyki dr Krzysztof Instalacja gammakamery do badaƒ nad optymalizacjà 100.000

Medycznej, Centrum Kacperski kolimatorów dla obrazowania funkcjonalnego 

Onkologii w medycynie nuklearnej

– Instytut im. Marii 

Sk∏odowskiej-Curie

Zamek Królewski prof. dr hab. Dofinansowanie zakupu nietypowych mebli i ekranów 100.000

w Warszawie, Pomnik Andrzej Rottermund szklanych do przechowywania kolekcji poloników 

Historii i Kultury ze zbiorów dr. Tomasza Niewodniczaƒskiego w Bibliotece

Narodowej Zamku Królewskiego
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Fundusze dla Bibliotek 

Zadaniem programu by∏a pomoc bibliotekom w przygotowaniu dokumentów niezb´dnych do ubiegania si´

o dotacje z funduszy pomocowych, a w szczególnoÊci z funduszy strukturalnych, dost´pnych dla placówek

w Polsce w latach 2007–2013. 

Program – og∏oszony w 2008 r. – adresowany by∏ do bibliotek i archiwów, które dysponujà zbiorami o du˝ym

znaczeniu historycznym i naukowym. Beneficjentom programu udzielano pomocy merytorycznej w przygoto-

waniu wniosku o dofinansowanie (pomoc ekspercka oraz pokrycie kosztów zwiàzanych z opracowaniem nie-

zb´dnej do aplikowania o fundusze strukturalne dokumentacji). 

W 2010 r. wp∏yn´∏o 6 wniosków, z czego jeden (Towarzystwa Przyjació∏ Nauk w PrzemyÊlu) przeszed∏ pomyÊl-

nie ocen´ formalnà w konkursie unijnym, nie uzyska∏ jednak dofinansowania ze Êrodków pomocowych UE.

By∏ to ostatni rok realizacji programu Fundusze dla Bibliotek.

Z inicjatywy i wed∏ug pomys∏u FNP Biblioteka Narodowa realizuje od 2010 r. projekt „ACADEMICA. Wirtualna

wypo˝yczalnia publikacji naukowych”.  WartoÊç projektu  to 35 mln z∏. 

Ewaluacja programów Fundacji 

W marcu 2010 r. przeprowadzona zosta∏a – z inicjatywy Fundacji – zewn´trzna ewaluacja jej programów. Ce-

lem ewaluacji by∏a bezstronna analiza aktualnej oferty programowej FNP i sformu∏owanie sugestii i wskazaƒ

odnoÊnie do jej dalszego rozwoju. 

Do przeprowadzenia ewaluacji zaproszono ekspertów zagranicznych, reprezentujàcych presti˝owe instytucje

finansujàce nauk´ w innych krajach. Znaleêli si´ wÊród nich przedstawiciele instytucji zarówno prywatnych,

jak i publicznych z ró˝nych krajów, w tym z USA, Wielkiej Brytanii, W´gier, Czech, Irlandii, Niemiec, Finlandii

i Norwegii. 

W panelu ewaluacyjnym uczestniczyli:

• prof. Frank Gannon, dyrektor generalny Science Foundation Ireland (przewodniczàcy panelu),

• dr Sven Baszio, dyrektor zespo∏u europejskiego w Alexander von Humboldt Foundation,

• dr Iain Cameron, dyrektor zespo∏u ds. rozwoju i ró˝norodnoÊci karier naukowych w Research 

Councils UK,

• prof. Reinhard Grunwald, by∏y sekretarz generalny DFG,

• prof. Axel Horstmann, dyrektor zespo∏u ds. nauk humanistycznych i spo∏ecznych w Volkswagen Stiftung,

• dr Rüdiger Klein, dyrektor zarzàdzajàcy ALLEA (European Federation of National Academies 

of Science and Humanities),

• dr Kari Kveseth, dyrektor ds. mi´dzynarodowych w Research Council of Norway, cz∏onek zarzàdu Norsk

Vekst AS, by∏y cz∏onek zarzàdu Nordic Industrial Fund, 

• prof. Gábor Makara, by∏y prezes W´gierskiej Fundacji Nauki (OTKA),

• dr Alexis-Michel Mugabushaka, analityk ds. strategii programowej w European Research Council 

Executive Agency,

• dr David Stonner, dyrektor europejskiego biura National Science Foundation,

• prof. Josef Syka, by∏y przewodniczàcy Czech Science Foundation,

• prof. Eero Vuorio, by∏y rektor University of Turku.

Wyniki ewaluacji wskaza∏y na wa˝nà rol´ FNP w polskim systemie finansowania nauki oraz jej miejsce wÊród

europejskich instytucji wspierajàcych nauk´. Szczególnie wysoko oceniony zosta∏ przez panelistów wk∏ad Fun-

dacji w tworzenie przejrzystego systemu finansowania nauki opartego na konkursach i zewn´trznych, w du-

˝ej mierze zagranicznych, recenzjach. 
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(od góry, od lewej) 

• Wystàpienie prof. Krzysztofa ˚mijewskiego • Wyk∏ad prof. Jerzego

Vetulaniego • Pomys∏odawca cyklu Science & Art prof. Klaus Hahlbrock ze

Stowarzyszenia Maxa Plancka • Konferencja prasowa przed warszawskà

edycjà Science & Art (od prawej: prof. Maciej ˚ylicz, Krzysztof Dudek,

prof. Klaus Hahlbrock i prof. Günter Hasinger) 

• Koncert podwójnego kwartetu polsko-niemieckiego • Wyk∏ad prof.

Jacka Oleksyna • Otwarcie wystawy Miros∏awa Maszlanki 

pt. „Falowanie” w Centrum Sztuki Wspó∏czesnej 

Z konferencji SCIENCE & ART IN EUROPE, Warszawa 2010
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PaneliÊci sformu∏owali tak˝e kilkanaÊcie propozycji i wskazaƒ dotyczàcych strategicznych kierunków rozwoju

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w najbli˝szych latach, m.in.: zachowanie niezale˝noÊci strategicznej i opera-

cyjnej, ograniczenie liczby programów w taki sposób, aby szczegó∏owe cele nie tyle by∏y realizowane przez

osobne programy, ale zawiera∏y si´ w ogólnych zasadach finansowania, aktywna wspó∏praca z rzàdowymi

agencjami wspierajàcymi nauk´, kontynuowanie dzia∏aƒ na rzecz dotychczasowych adresatów (mimo powsta-

nia nowych agencji adresujàcych swojà ofert´ do podobnej grupy odbiorców, np. m∏odych naukowców). Wy-

niki przeprowadzonej ewaluacji zewn´trznej sà dla Fundacji istotnym materia∏em do przygotowania polityki

programowej i kierunków rozwoju w najbli˝szych latach, które ze wzgl´du na zmiany zachodzàce w sektorze

nauki w Polsce (reforma systemu nauki i szkolnictwa wy˝szego, finansowanie projektów ze Êrodków Unii Eu-

ropejskiej, utworzenie Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badaƒ i Rozwoju) b´dà wyma-

ga∏y od Fundacji nowego zdefiniowania swej pozycji i roli w systemie finansowania nauki w Polsce.

Raport z ewaluacji dost´pny jest na stronie: www.fnp.org.pl

Konferencja Science & Art in Europe

W maju 2010 r. Fundacja zorganizowa∏a mi´dzynarodowà konferencj´ pt. Science and Art in Europe. War-

szawska konferencja by∏a trzecià z cyklu imprez „Science & Art”; poprzednie odby∏y si´ w Krakowie oraz

jednoczeÊnie w Berlinie i Dreênie. Cykl ten jest polsko-niemieckim przedsi´wzi´ciem i ma z jednej strony

umo˝liwiç wymian´ myÊli naukowej mi´dzy badaczami z Niemiec i z Polski, prezentacj´ osiàgni´ç wybit-

nych artystów z obu krajów oraz nawiàzanie nowej wspó∏pracy, a z drugiej – przedstawiç szerszej pu-

blicznoÊci osiàgni´cia nauki i sztuki skupione wokó∏ wa˝nych spo∏ecznie tematów. 

GoÊcie konferencji uczestniczyli w odbywajàcych si´ w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim

i w Centrum Sztuki Wspó∏czesnej w Zamku Ujazdowskim wyk∏adach, dyskusjach, wystawach, koncertach

i innych wydarzeniach, których wspólnym mianownikiem by∏a próba spojrzenia na trzy obszary wspó∏-

czesnych globalnych wyzwaƒ cywilizacyjnych – energii, ekologii i klimatu. Obszary te dla naukowców sà

polem badawczym, a dla artystów mogà byç inspiracjà i tematem twórczej aktywnoÊci.

Wspó∏organizatorami i partnerami konferencji byli: Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiej´tno-

Êci, Stowarzyszenie Maxa Plancka, Fundacja Volkswagena, Akademia Otzenhausen, Greenpeace. Patro-

nat honorowy nad konferencjà obj´li Marsza∏ek Sejmu RP Bronis∏aw Komorowski oraz Prezydent m.st.

Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Kontrole dzia∏alnoÊci programowej 

Zgodnie z planem kontroli na rok 2010, zatwierdzonym przez Zarzàd FNP, zespó∏ ds. programów finansowanych

z funduszy strukturalnych przeprowadzi∏ w roku sprawozdawczym szesnaÊcie kontroli projektów finansowa-

nych z funduszy strukturalnych w ramach POIG. Kontrolami obj´to 11 projektów programu VENTURES, 3 pro-

jekty programu TEAM, 1 projekt programu MPD i 1 projekt programu WELCOME. Kontrole zosta∏y przeprowa-

dzone w miejscach realizacji poszczególnych projektów.  

W 2010 r. odby∏y si´ ponadto trzy kontrole zewn´trzne sprawdzajàce stopieƒ realizacji programów finansowa-

nych z funduszy strukturalnych. Przeprowadzi∏y je nast´pujàce instytucje: 

• Instytucja Zarzàdzajàca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), która sprawdza∏a realizacj´ programów

VENTURES, TEAM, Mi´dzynarodowe Programy Doktoranckie i WELCOME;

• Instytucja Audytowa (Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej), która zaj´∏a si´ kontrolà realizacji pro-

gramów Mi´dzynarodowe Programy Doktoranckie oraz WELCOME; 

• Komisja Europejska, której kontrola mia∏a potwierdziç, czy audyt operacji zosta∏ przez Instytucj´ Au-

dytowà przeprowadzony prawid∏owo. 

˚adna z kontroli nie wykaza∏a nieprawid∏owoÊci. 
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Skrócona informacja finansowa 
i opinia niezale˝nego bieg∏ego rewidenta

Pe∏ne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Fundacji w roku 2010, opracowane zgodnie z rozpo-

rzàdzeniem Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakre-

su sprawozdania z dzia∏alnoÊci fundacji (Dz. U. Nr 50 z 2001 r., poz. 529), zosta∏o z∏o-

˝one Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego. 

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˝ Ministro-

wi Pracy i Polityki Spo∏ecznej.

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

poz. 97 z póê. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku pu-

blicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873 z póê. zm.), Fundacja umo˝-

liwia wszystkim zainteresowanym zapoznanie si´ z pe∏nym sprawozdaniem z dzia∏al-

noÊci Fundacji w roku 2010, które jest dost´pne w siedzibie Fundacji w Warszawie,

ul. Gra˝yny 11.

Skrócone sprawozdanie merytoryczne oraz informacja finansowa Fundacji za rok 2010

wraz z opinià niezale˝nego bieg∏ego rewidenta, zgodnie z art. 70 Ustawy o rachunko-

woÊci, opublikowane zosta∏o na stronie internetowej http://bopp.pozytek.gov.pl pod

numerem KRS 0000109744.



OPINIA NIEZALE˚NEGO BIEG¸EGO REWIDENTA 

O SKRÓCONEJ INFORMACJI FINANSOWEJ 

DLA RADY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 

Za∏àczona skrócona informacja finansowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej z siedzibà w Warszawie, przy ul.

Gra˝yny 11 (zwanej dalej „Fundacjà”) zawierajàca bilans na dzieƒ 31 grudnia 2010 r., rachunek zysków i strat,

zestawienie zmian w funduszu w∏asnym i rachunek przep∏ywów pieni´˝nych za rok obrotowy zakoƒczony 31

grudnia 2010 r. oraz not´ dotyczàcà zasad sporzàdzenia tej informacji zosta∏a sporzàdzona na podstawie zba-

danego rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Z dniem 23 marca 2011 r. wydaliÊmy opini´ bez zastrze˝eƒ o rocznym sprawozdaniu finansowym Fundacji spo-

rzàdzonym zgodnie z Ustawà z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci („Ustawa o rachunkowoÊci” – tekst

jednolity – Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z póêniejszymi zmianami). Skrócona informacja finansowa oraz

sprawozdanie finansowe, na podstawie którego zosta∏a sporzàdzona, nie uwzgl´dniajà zdarzeƒ nast´pujàcych

po dniu wydania opinii z badania rocznego sprawozdania finansowego Fundacji.

Skrócona informacja finansowa nie zawiera wszystkich ujawnieƒ wymaganych przez Ustaw´ o rachunkowoÊci

dla pe∏nego rocznego sprawozdania finansowego i dlatego w celu pe∏nego zrozumienia sytuacji majàtkowej

i finansowej Fundacji oraz jej wyniku finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. na-

le˝y zapoznaç si´ z pe∏nym sprawozdaniem finansowym Fundacji oraz z opinià i raportem z badania niezale˝-

nego bieg∏ego rewidenta dotyczàcymi tego sprawozdania finansowego. 

OdpowiedzialnoÊç Zarzàdu

Za sporzàdzenie skróconej informacji finansowej zgodnej z zasadami okreÊlonymi przez Fundacj´ w nocie za-

mieszczonej wraz ze skróconà informacjà finansowà odpowiedzialny jest Zarzàd Fundacji.

OdpowiedzialnoÊç bieg∏ego rewidenta

Naszym zadaniem by∏o wyra˝enie opinii o za∏àczonej skróconej informacji finansowej na podstawie procedur

przeprowadzonych zgodnie z Mi´dzynarodowym Standardem SprawozdawczoÊci Finansowej nr 810.

Badanie sprawozdania finansowego Fundacji, na podstawie którego sporzàdzono skróconà informacj´ finan-

sowà, przeprowadziliÊmy stosownie do przepisów rozdzia∏u 7 Ustawy o rachunkowoÊci i krajowych standar-

dów rewizji finansowej, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów. 
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Opinia

Naszym zdaniem, za∏àczona skrócona informacja finansowa sporzàdzona na podstawie zbadanego sprawoz-

dania finansowego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za rok obrotowy zakoƒczony 31 grudnia 2010 r. jest we

wszystkich istotnych aspektach zgodna z tym sprawozdaniem wed∏ug zasad zawartych w nocie do skróconej

informacji finansowej.

Przeprowadzajàcy badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spó∏ki wpisanej na list´ podmiotów

uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych pod numerem 144:

(–)

Wojciech Maj

Kluczowy Bieg∏y Rewident

Numer ewidencyjny 6128

Warszawa, 20 maja 2011 r.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sàdowego prowadzonego przez Sàd Rejonowy dla m. st.

Warszawy, pod numerem KRS 0000044655, NIP 526-021-02-28. Kapita∏ zak∏adowy wynosi 10.363.900 z∏otych.  Siedzibà Spó∏ki jest

Warszawa, Al. Armii Ludowej 14.
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Niniejsza informacja finansowa zawiera bilans Fundacji na dzieƒ 31 grudnia 2010 r., rachunek zysków i strat,

zestawienie zmian w funduszu w∏asnym i rachunek przep∏ywów pieni´˝nych za rok obrotowy zakoƒczony 31

grudnia 2010 r. i zosta∏a sporzàdzona na podstawie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego Fundacji

sporzàdzonego wed∏ug zasad okreÊlonych Ustawà o rachunkowoÊci z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. (tekst jednolity

- Dz. Ustaw z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z póên. zm.). 

BILANS

AKTYWA

(w tysiàcach z∏otych) 31.12.2010 31.12.2009

Aktywa trwa∏e 12 155 11 964

WartoÊci niematerialne i prawne 33 35

Inne wartoÊci niematerialne i prawne 30 32

Zaliczki na wartoÊci niematerialne i prawne 3 3

Rzeczowe aktywa trwa∏e 12 122 11 929

Ârodki trwa∏e 944 1 055 

budynki, lokale i obiekty in˝ynierii làdowej i wodnej 730 858

urzàdzenia techniczne i maszyny 154 123

inne Êrodki trwa∏e 60 74 

Ârodki trwa∏e w budowie 11 178 10 874

Aktywa obrotowe 364 561 364 506

Zapasy 17 18

Materia∏y 17 18

Nale˝noÊci krótkoterminowe 381 493

Nale˝noÊci od pozosta∏ych jednostek 381 493

z tytu∏u dostaw i us∏ug, o okresie sp∏aty: 8 6

- do 12 miesi´cy 8 6 

z tytu∏u podatków, dotacji, ce∏, ubezpieczeƒ spo∏ecznych i zdrowotnych 

oraz innych Êwiadczeƒ 298 480

inne 75 7

Inwestycje krótkoterminowe 364 132 363 973

Krótkoterminowe aktywa finansowe 364 132 363 973

w pozosta∏ych jednostkach 325 149 350 432

- udzia∏y lub akcje 71 975 43 470

- inne papiery wartoÊciowe 253 174 306 962

Êrodki pieni´˝ne i inne aktywa pieni´˝ne 38 983 13 541

- Êrodki pieni´˝ne w kasie i na rachunkach 7 112 5 212

- inne Êrodki pieni´˝ne 31 871 8 329

Krótkoterminowe rozliczenia mi´dzyokresowe 31 22

AKTYWA RAZEM 376 716 376 470
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BILANS (cd.)

PASYWA 

(w tysiàcach z∏otych) 31.12.2010 31.12.2009

Fundusz w∏asny 368 978 370 281 

Fundusz zasadniczy 95 000 95 000 

Fundusz na dzia∏alnoÊç statutowà 268 225 268 225 

Fundusz z aktualizacji wyceny 0 0 

Fundusz rezerwowy 27 615 27 615 

Strata z lat ubieg∏ych (20 559) (18 568)

Strata netto (1 303) (1 991)

Zobowiàzania i rezerwy na zobowiàzania 7 738 6 189 

Rezerwy na zobowiàzania 1 206 995 

Rezerwa na Êwiadczenia emerytalne i podobne 1 186 955 

- d∏ugoterminowa 388 302 

- krótkoterminowa 798 653 

Pozosta∏e rezerwy 20 40 

- d∏ugoterminowe 0 0 

- krótkoterminowe 20 40 

Zobowiàzania krótkoterminowe 1 826 5 193 

Wobec pozosta∏ych jednostek 1 826 5 189 

z tytu∏u dostaw i us∏ug, o okresie wymagalnoÊci: 127 77 

- do 12 miesi´cy 127 77 

z tytu∏u podatków, ce∏, ubezpieczeƒ i innych Êwiadczeƒ 1 040 4 344 

z tytu∏u wynagrodzeƒ 188 71 

inne 470 697 

Fundusze specjalne 1 4 

Rozliczenia mi´dzyokresowe 4 706 1 

Inne rozliczenia mi´dzyokresowe 4 706 1 

- krótkoterminowe 4 706 1 

PASYWA RAZEM 376 716 376 470 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(w tysiàcach z∏otych) 2010 2009

Przychody z dzia∏alnoÊci statutowej 44 081 19 667

Inne przychody okreÊlone statutem 44 081 19 667

Koszt realizacji zadaƒ statutowych 67 345 44 793

Strata na dzia∏alnoÊci statutowej (23 264) (25 126)

Koszty administracyjne 6 529 5 803

Amortyzacja 289 279

Zu˝ycie materia∏ów i energii 127 133

Us∏ugi obce 1 720 1 363

Podatki i op∏aty 28 18

Wynagrodzenia 3 417 3 000

Ubezpieczenia spo∏eczne i inne Êwiadczenia 605 555

Pozosta∏e koszty rodzajowe 343 455

Strata na dzia∏alnoÊci statutowej i administracyjnej (29 793) (30 929)

Pozosta∏e przychody operacyjne 4 12

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa∏ych 0 0

Inne przychody operacyjne 4 12

Pozosta∏e koszty operacyjne 237 206

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa∏ych 0 0

Inne koszty operacyjne 237 206

Strata na dzia∏alnoÊci operacyjnej (30 026) (31 123)

Przychody finansowe 28 977 29 194

Dywidendy 1 392 575

Odsetki 7 393 9 483

Zysk ze zbycia inwestycji 11 372 6 594

Aktualizacja wartoÊci inwestycji 8 789 12 542

Inne 31 0

Koszty finansowe 212 39

Odsetki 17 0

Inne 195 39

Strata brutto na ca∏okszta∏cie dzia∏alnoÊci (1 261) (1 968)

Strata brutto (1 261) (1 968)

Podatek dochodowy 42 23

Strata netto (1 303) (1 991)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU W¸ASNYM

(w tysiàcach z∏otych) 2010 2009

Fundusz w∏asny na poczàtek okresu 370 281 372 272 

Fundusz w∏asny na poczàtek okresu, po korektach 370 281 372 272 

Fundusz zasadniczy na poczàtek okresu 95 000 95 000 

Fundusz zasadniczy na koniec okresu 95 000 95 000 

Fundusz na dzia∏alnoÊç statutowà na poczàtek okresu 268 225 268 225 

Stan funduszu na dzia∏alnoÊç statutowà na koniec okresu 268 225 268 225 

Pozosta∏e fundusze rezerwowe na poczàtek okresu 27 615 27 615 

Pozosta∏e fundusze rezerwowe na koniec okresu 27 615 27 615 

Zysk/(strata) z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu (18 568) 61 635 

Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu - 61 635 

Zysk z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu, po korektach - 61 635 

zmniejszenie (z tytu∏u) - 80 203 

-  pokrycia straty z lat ubieg∏ych - 80 203 

Strata z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu (18 568) -   

Strata z lat ubieg∏ych na poczàtek okresu, po korektach (18 568) -   

zwi´kszenie (z tytu∏u) (1 991) -   

-  przeniesienia straty z lat ubieg∏ych do pokrycia (1 991) -   

Strata z lat ubieg∏ych na koniec okresu (20 559) (18 568)

Wynik netto (1 303) (1 991)

- strata netto (1 303) (1 991)

Fundusz w∏asny na koniec okresu 368 978 370 281 

Fundusz w∏asny, po uwzgl´dnieniu proponowanego pokrycia straty 368 978 370 281 

61



skrócona informacja finansowa raport roczny 2010

RACHUNEK PRZEP¸YWÓW PIENI¢˚NYCH

(w tysiàcach z∏otych) 2010 2009

Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej (28 121) (27 796)

Strata netto (1 303) (1 991)

Korekty razem (26 818) (25 805)

Amortyzacja 289 279 

Odsetki i udzia∏y w zyskach (dywidendy) (8 764) (10 056)

Strata z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (aktualizacja wartoÊci inwestycji) (19 996) (19 136)

Zmiana stanu rezerw 211 85 

Zmiana stanu zapasów 1 -   

Zmiana stanu nale˝noÊci 112 (95)

Zmiana stanu zobowiàzaƒ krótkoterminowych, 

z wyjàtkiem po˝yczek i kredytów (3 367) 3 317 

Zmiana stanu rozliczeƒ mi´dzyokresowych 4 696 (199)

Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej (28 121) (27 796)

Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej 53 563 34 693 

Wp∏ywy 2 051 619 250 932 

Z aktywów finansowych, w tym: 2 051 619 250 932 

w pozosta∏ych jednostkach 2 051 619 250 932 

- zbycie aktywów finansowych 2 042 854 240 876 

- dywidendy i udzia∏y w zyskach 1 389 575 

- odsetki 7 376 9 481 

Wydatki (1 998 056) (216 239)

Nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych 

oraz rzeczowych aktywów trwa∏ych (480) (79)

Na aktywa finansowe, w tym: (1 997 576) (216 160)

w pozosta∏ych jednostkach (1 997 576) (216 160)

-  nabycie aktywów finansowych (1 997 576) (216 160)

Przep∏ywy pieni´˝ne netto z dzia∏alnoÊci inwestycyjnej 53 563 34 693 

Przep∏ywy pieni´˝ne netto, razem 25 442 6 897 

Bilansowa zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych 25 442 6 897 

Ârodki pieni´˝ne na poczàtek okresu 13 541 6 644 

Ârodki pieni´˝ne na koniec okresu, w tym 38 983 13 541 

- o ograniczonej mo˝liwoÊci dysponowania 1 4 
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AGNIESZKA KRZEMI¡SKA: – Skàd wzi´∏y si´ u pani

zainteresowania j´zykowe?

ANNA WIERZBICKA: – Z domu. Mój ojciec by∏ in˝y-

nierem, ale pasjonowa∏ si´ problemami j´zyka. Poka-

zywa∏ mi wielkie s∏owniki (np. frazeologiczny i ety-

mologiczny), a mnie s∏owa fascynowa∏y – to, skàd si´

bra∏y i jak si´ zmienia∏o ich znaczenie. W szkole Êred-

niej wpad∏a mi w r´ce

ksià˝eczka Witolda Do-

roszewskiego „Kryteria

poprawnoÊci j´zyko-

wej” i bardzo mnie za-

interesowa∏a. Potem,

w latach 50., posz∏am

na polonistyk´, bo stu-

diowanie j´zyka wyda-

wa∏o mi si´ sferà wolnà

od ideologii, którà

wówczas wszystko by-

∏o ska˝one. Ch∏on´∏am

wszystko, a szczegól-

nie gramatyk´ histo-

rycznà (uwa˝anà przez

wielu kolegów za bardzo nudnà) i j´zyk starocer-

kiewny, w którym fascynowa∏y mnie ró˝nice i podo-

bieƒstwa do j´zyka polskiego.

Wciàgn´∏a panià nauka o znaczeniu s∏ów, czyli se-

mantyka?

Momentem olÊnienia by∏ dla mnie wyk∏ad „O za∏o˝e-

niach semantyki”, który wyg∏osi∏ na UW w 1964 r.

prof. Andrzej Bogus∏awski. G∏ówna teza by∏a nies∏y-

chanie radykalna – w j´zyku muszà istnieç proste

elementy znaczeniowe, z których budowane sà

wszystkie inne znaczenia, i te proste elementy – in-

definibilia – mo˝na zidentyfikowaç. To by∏a ju˝ idea

Leibniza, który uwa˝a∏, ˝e j´zyki sà najlepszym

zwierciad∏em umys∏u ludzkiego i ˝e nale˝y poszuki-

waç indefinibiliów, które nazywa∏ alfabetem myÊli

ludzkich. Bogus∏awski wyciàgnà∏ to po 300 latach,

mówiàc, ˝e j´zykoznawstwo mo˝e si´ zajàç identyfi-

kowaniem owych prostych elementów znaczenio-

wych wspólnych dla wszystkich j´zyków. PomyÊla-

∏am wtedy, ˝e tej idei warto poÊwi´ciç ˝ycie.

I to by∏ poczàtek naturalnego metaj´zyka seman-

tycznego? [Natural Semantic Metalanguage]

Tak, choç sama nazwa pojawi∏a si´ póêniej, w Au-

stralii, do której przyjecha∏am w 1972 r. Spotka∏am

tam wielu badaczy, którzy zajmowali si´ j´zykami

z rozmaitych stron Êwiata, a tak˝e j´zykami austra-

lijskich aborygenów. Szczególnie ceni´ sobie wspó∏-

prac´ z Cliffem Goddardem, który z bardzo krytycz-

nego studenta, walczàcego z moimi teoriami, sta∏ si´

z czasem moim naukowym partnerem. Wspólnie,

dzi´ki wspó∏pracy wielu kolegów, uzyskaliÊmy szero-

kà baz´ empirycznà i mogliÊmy zaczàç porównywaç

j´zyki w sposób systematyczny, starajàc si´ ustaliç

zbiór poj´ç uniwersalnych.

NSM ewoluowa∏ – zacz´∏o si´ od kilkunastu wspól-

nych znaczeƒ, a dziÊ jest ich kilkadziesiàt?

Kiedy mieszka∏am jeszcze w Polsce i wyda∏am

w 1972 r. mojà ksià˝k´ „Semantic primitives”, za-

proponowa∏am w niej 14 uniwersalnych elementów

znaczeniowych. Wtedy jednak moje hipotezy opar-
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te by∏y tylko na j´zykach europejskich. Po przyjeê-

dzie do Australii i wieloletnich badaniach nad ró˝-

nymi j´zykami liczba ta wzros∏a do szeÊçdziesi´ciu

kilku. MyÊl´ teraz, ˝e wi´cej ju˝ ich nie b´dzie, ˝e

mamy komplet.

W latach 60. wybitny j´zykoznawca Noam Chomsky

wysunà∏ teori´, ˝e ludzie majà wrodzonà umiej´tnoÊç

przyswajania z∏o˝onego systemu symbolicznego, ja-

kim jest j´zyk, dlatego ˝e we wszystkich j´zykach

wyra˝enia majà wspólne pod∏o˝e strukturalne. Zga-

dza si´ pani z tym, ˝e istniejà uniwersalne struktury

lingwistyczne, ale ju˝ wobec jego gramatyki jest pa-

ni bardzo krytyczna. Dlaczego? 

Przede wszystkim dlatego, ˝e gramatyka Chomskiego

by∏a zbyt formalna i k∏ad∏a zbyt du˝y nacisk na sk∏ad-

ni´, zapominajàc o semantyce. Chomsky i jego

uczniowie sà, moim zdaniem, Êlepi na znaczenie

s∏ów, a tym samym na kultur´, natomiast wed∏ug

mnie i moich kolegów j´zyk to narz´dzie do pozna-

wania Êwiata, ludzi i ludzkich spo∏ecznoÊci, punkt

wyjÊcia do badaƒ antropologicznych, socjologicz-

nych i psychologicznych.

Jeszcze jedno ∏àczy panià z Chomskim – uczestniczy-

cie w dyskusjach wykraczajàcych poza lingwistyk´.

Chomsky komentuje rzeczywistoÊç politycznà, a pa-

ni zabiera g∏os w sprawie eutanazji i t∏umaczy, jak

nale˝y rozumieç Nowy Testament. Czy badania nad

j´zykiem sprawiajà, ˝e lepiej rozumiecie Êwiat?

MyÊl´, ˝e nic nie jest oddalone od j´zykoznawstwa,

w koƒcu j´zyk jest podstawowym narz´dziem do

porozumiewania si´ i myÊlenia. Ale u Chomskiego

lingwistyka i polityka to sprawy osobne, a u nas se-

mantyka to klucz do rozumienia Êwiata i ludzi. Nasz

naturalny metaj´zyk semantyczny pozwala anali-

zowaç znaczenie s∏ów oraz treÊç wypowiedzi,

a w dalszej konsekwencji nawet sens najbardziej

skomplikowanych idei. NSM jest narz´dziem do in-

terpretacji znaczeƒ, które mo˝na stosowaç w teolo-

gii, w psychologii, w etyce i gdziekolwiek indziej.

Nasza metodologia oparta na poj´ciach prostych

i uniwersalnych pozwala docieraç do znaczeƒ

w ka˝dym j´zyku i w ka˝dej dziedzinie.

Ale nie wszyscy zgadzajà si´ z pani teorià.

Ka˝da bardziej radykalna teoria jest kontrowersyj-

na, co do tego nie ma wàtpliwoÊci. Najwa˝niejsze, ˝e

o naszej si´ dyskutuje, ˝e pojawia si´ w podr´czni-

kach uniwersyteckich i encyklopediach jako jeden

z g∏ównych kierunków w semantyce. W nauce nie

chodzi o powszechnà zgod´, tylko o dialog i o Êcie-

ranie si´ poglàdów, inaczej by si´ nie rozwija∏a.

Pani zastanawia si´ nad korzeniami ludzkiej mowy,

to co w takim razie sàdzi pani o tzw. genie mowy,

którego poszukujà genetycy?

Nie jestem genetykiem, ale prosz´ pami´taç, ˝e

cz´sto u˝ywa si´ s∏owa gen dla okreÊlenia czegoÊ,

co jest wrodzone, wdrukowane w ludzkà natur´.

My twierdzimy, ˝e wszyscy ludzie majà wdrukowa-

ne w∏aÊnie owe kilkadziesiàt elementów metaj´zy-

ka semantycznego i do tego inherentnà gramatyk´,

która nimi rzàdzi.

A czy majàc t´ baz´ w postaci NSM, w globalnym

Êwiecie zaczniemy kiedyÊ mówiç jednym j´zykiem

i zapomnimy o j´zykach narodowych?

OczywiÊcie nie, j´zyki narodowe si´ utrzymajà, ale

angielski ju˝ w tej chwili podbi∏ wiele dziedzin.

Dlatego wydaje mi si´ szczególnie wa˝ne, by zro-

zumieç, jakie znaczenia niesie on ze sobà. Wielu

uwa˝a, ˝e angielski jest teraz j´zykiem neutral-

nym, w którym ca∏a ludzkoÊç mo˝e si´ porozumie-

waç w sposób wolny od wp∏ywów tej czy innej

kultury, ale moim zdaniem to nieprawda, bo an-

gielski, jak ka˝dy inny j´zyk, ma swój baga˝, czyli

dziedzictwo kultury anglosaskiej. MyÊl´, ˝e jest

bardzo wa˝ne, ˝eby ten baga˝ kulturowy Êledziç

i wyjaÊniaç. Temu w∏aÊnie poÊwi´ci∏am moje dwie

ostatnie ksià˝ki: „English. Meaning and Culture”

(J´zyk angielski: znaczenie i kultura) z 2006 r. i te-

gorocznà „Experience, Evidence, and Sense: The

hidden cultural legacy of English” (Trzy angielskie

s∏owa-klucze: ukryte dziedzictwo kulturowe j´zy-

ka angielskiego).

Czy w zwiàzku z tym, ˝e angielski podbija Êwiat,

warto jeszcze uczyç si´ innych j´zyków? Bo mam
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wra˝enie, ˝e jak si´ chce poznaç Francj´ – trzeba

znaç francuski.

Obowiàzkowo. To jeszcze jedna dziedzina moich za-

interesowaƒ. Wraz z córkà Marysià (Mary Beseme-

res), badajàcà autobiografie osób, które emigrowa∏y

w sfer´ innego j´zyka i innej kultury, opracowa∏y-

Êmy ksià˝k´ „Translating Lives. Living with two lan-

guages and cultures” (˚ycie t∏umaczone na inny j´-

zyk: Êwiadectwa imigrantów). Jest to zbiór esejów

autobiograficznych kilkunastu australijskich imi-

grantów albo dzieci imigrantów (m.in. z Chin, Singa-

puru, Portugalii, Rosji i Ko-

rei), którzy piszà o swoim oso-

bistym doÊwiadczeniu ˝ycia

z dwoma j´zykami i dwiema

kulturami.

Mo˝e jakiÊ przyk∏ad?

Chodzi o to, ˝e ró˝ne j´zyki

niosà z sobà ró˝ne poj´cia,

ró˝ne uczucia, ró˝ne typy stosunków mi´dzyludz-

kich. Marysia pisze w swoim eseju o polskim poj´ciu

„mieç do kogoÊ ˝al” i o zwiàzanych z tym poj´ciem

uczuciach. Jest to poj´cie, które ∏àczy bliskoÊç uczu-

ciowà z pewnymi oczekiwaniami wobec ukocha-

nych. W kulturze anglosaskiej tego typu oczekiwa-

nia okreÊlane sà jako emotional blackmail (szanta˝

emocjonalny) i sà oceniane negatywnie. Polskie wy-

ra˝enie „mieç do kogoÊ ˝al” nie ma odpowiednika

w angielskim, podobnie jak emotional blackmail nie

ma (lub nie mia∏o do niedawna) odpowiednika w pol-

skim. ˚yjàc w dwóch j´zykach i dwóch kulturach,

cz∏owiek musi sobie jakoÊ radziç z takimi ró˝nicami

w oczekiwaniach i wartoÊciach. Mo˝na powiedzieç,

˝e w kulturze anglosaskiej niezale˝noÊç osobista

(personal autonomy) stoi dla wielu ludzi wy˝ej w hie-

rarchii wartoÊci ni˝ bliskoÊç uczuciowa (w imi´ któ-

rej ktoÊ móg∏by od kogoÊ innego oczekiwaç czegoÊ,

czego ten drugi nie chce zrobiç), a w kulturze pol-

skiej – odwrotnie. To si´ odbija w j´zyku.

Czy˝by po ponad 30 latach w Australii nadal t∏uma-

czy∏a pani w swojej g∏owie angielski na polski i na

odwrót?

Codziennie i ca∏y czas. Przecie˝ w polskim inne rze-

czy przyjmuje si´ jako zrozumia∏e same przez si´

ni˝ w angielskim, inne sà oczekiwania, sposoby my-

Êlenia, inne tzw. skrypty kulturowe. U˝ywajàc od

czasu do czasu innego j´zyka, mo˝na mieç wra˝e-

nie, ˝e jesteÊmy inni, gdy mówimy po angielsku,

i inni, mówiàc po polsku, ale ta podwójnoÊç jest

jeszcze g∏´bsza, jeÊli ˝yje si´ na sta∏e w dwóch j´zy-

kach. Mój mà˝ John Besemeres jest rdzennym Au-

stralijczykiem, mówiàcym doskonale po polsku.

Aby nasze córki by∏y dwuj´zyczne, w domu mówi-

liÊmy g∏ównie po polsku, bo angielski otacza∏ je

i tak ze wszystkich stron.

Dwuj´zycznoÊç okazuje si´ lekarstwem na choroby

ot´pienne. Ostatnio pojawi∏y si´ badania dowo-

dzàce, ˝e ludzie dwuj´zyczni rzadziej zapadajà na

chorob´ Alzheimera, a jeÊli ju˝, to Êrednio 5 lat

póêniej ni˝ osoby pos∏ugujàce si´ tylko jednym j´-

zykiem.

Z pewnoÊcià dwuj´zycznoÊç sprawia, ˝e roÊnie ela-

stycznoÊç umys∏u. Byç mo˝e, t∏umaczenie ca∏y czas

z jednego j´zyka na drugi, mniej lub bardziej Êwiado-

me, çwiczy mózg, sprawiajàc, ˝e d∏u˝ej zachowuje

sprawnoÊç. Ale to nie jest moja dziedzina i trudno mi

si´ na ten temat wypowiadaç.

Pani dociekania j´zykowe i lingwistyczne obejmujà

równie˝ badanie uczuç?

To prawda. Wspó∏pracuj´ mi´dzy innymi blisko

z psychologami skupionymi wokó∏ bardzo wa˝nego

dziÊ czasopisma „Emotion Review”. Dla mnie podsta-

wowe pytanie brzmi: jak badaç uczucia ludzkie po-

przez j´zyk angielski, nie nak∏adajàc na nie perspek-

tywy anglosaskiej, jak patrzeç na nie z perspektywy

ró˝nych j´zyków i kultur?

Zaraz, to j´zyk sprawia, ˝e inaczej kochamy?

Mo˝na powiedzieç, ˝e tak. Ca∏y repertuar uczuç

jest ró˝ny, bo zale˝à one od tego, jak cz∏owiek my-

Êli o tym, co si´ z nim dzieje, a zatem jest do pew-

nego stopnia uzale˝niony od tych narz´dzi, jakich

mu dostarcza j´zyk ojczysty. JeÊli sà ró˝ne sposoby

konceptualizowania zdarzeƒ, to i uczucia czy emo-
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cje, które z tego wynikajà, nie sà takie same. W do-

datku interpretujemy to, co widzimy w wyrazie

twarzy innych ludzi poprzez pryzmat naszego j´zy-

ka i kultury, co znaczy, ˝e czytamy ludzkie twarze

w ró˝ny sposób. OczywiÊcie sà pewne cechy wspól-

ne, ale ˝eby dotrzeç do tego, co jest uniwersalne,

a co jest zale˝ne od j´zyka i kultury, potrzebujemy

jakiegoÊ narz´dzia poj´ciowego. Nasz metaj´zyk

doskonale si´ tu sprawdza. JeÊli si´ zwa˝y, ˝e licz-

b´ j´zykoznawców w Êwiecie szacuje si´ na mniej

ni˝ 1 proc. liczby psychologów (i mniej ni˝ 10 proc.

liczby antropologów), du˝e zainteresowanie dla

NSM ze strony wielu psychologów i antropologów

szczególnie cieszy.

Utrzymuje pani sta∏e kontakty z Polskà?

Przyje˝d˝am na wyk∏ady i konferencje do Warsza-

wy oraz Lublina, mam sta∏e kontakty z tamtejszy-

mi j´zykoznawcami, m.in. z prof. Andrzejem Bogu-

s∏awskim. Wiele te˝ zawdzi´czam ks. prof. Wac∏a-

wowi Hryniewiczowi z Katolickiego Uniwersytetu

Lubelskiego. W ksià˝ce „Co mówi Jezus?” próbowa-

∏am analizowaç znaczenie nauk Jezusa, wykorzy-

stujàc do tego NSM jako narz´dzie. Idee ks. prof.

Hryniewicza bardzo mi pomog∏y w dotarciu do te-

go, co Jezus mia∏ na myÊli.

Rozmawia∏a AGNIESZKA KRZEMI¡SKA

Przedruk za zgodà redakcji POLITYKI.
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S¸AWOMIR ZAGÓRSKI: Skàd zainteresowanie akurat

nadciÊnieniem?

PROF. TOMASZ GUZIK: Bo to ciekawe i powszechne

schorzenie. Zapada na nie a˝ co trzeci z nas.

Dlaczego tak si´ dzieje?

Sà trzy teorie. Mówiàc w sporym uproszczeniu, jed-

ni twierdzà, ˝e to wynik nieprawid∏owego kurczenia

si´ naczyƒ, inni – ˝e zaburzeƒ w pracy nerek, a jesz-

cze inni – ˝e nieprawid∏owoÊci w pracy mózgu. Co

ciekawe, zwolennicy tych trzech teorii rzadko ze so-

bà rozmawiajà, na kongresach obradujà w osobnych

salach.

A panu uda∏o si´ wykazaç, ˝e byç mo˝e tym, co spa-

ja wspomniane trzy teorie, sà limfocyty T, czyli pe-

wien typ bia∏ych cia∏ek krwi. To prawda, ˝e najwa˝-

niejszà obserwacj´ poczyniono przez przypadek?

W pewnym sensie tak.

Poczàtkowo chcieliÊmy

sprawdziç, czy limfocy-

ty T lub B wp∏ywajà na

rozwój powik∏aƒ nadci-

Ênienia, a wi´c na nie-

prawid∏owe dzia∏anie

naczyƒ, nerek, a tak˝e

uk∏adu nerwowego. Ba-

daliÊmy myszy. Dodaj-

my, ˝e mysz sama z sie-

bie na nadciÊnienie nie choruje, trzeba je dopiero

wywo∏aç za pomocà takich substancji, jak angioten-

syna II czy zwyk∏a sól kuchenna. Do doÊwiadczeƒ

u˝yliÊmy zmodyfikowanych genetycznie myszy, któ-

re nie potrafià produkowaç limfocytów T. Laborant-

ka d∏ugo mierzy∏a ciÊnienie naszym myszom i okaza-

∏o si´, ˝e mimo podawania im soli czy angiotensyny

GAZETA WYBORCZA, 29.03.2011

Gdy roÊnie ciÊnienie 

Warto walczyç z przewlek∏ymi infekcjami. Niewykluczone, ˝e to w∏aÊnie one przyczyniajà

si´ do rozwoju nadciÊnienia

ROZMOWA Z PROF. TOMASZEM GUZIKIEM*

*PROF. TOMASZ GUZIK jest

kierownikiem Katedry Cho-

rób Wewn´trznych i Medy-

cyny Wsi Wydzia∏u Lekar-

skiego Collegium Medicum

Uniwersytetu Jagielloƒskie-

go, laureatem „polskiego

Nobla” w zakresie nauk

przyrodniczych i medycz-

nych za rok 2010.
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jest ono wcià˝ niemal prawid∏owe. I jak tu badaç po-

wik∏ania nadciÊnienia, skoro choroba w ogóle si´ nie

zacz´∏a? Wpierw bardzo si´ martwiliÊmy, ale potem

doszliÊmy do wniosku, ˝e jeÊli to prawda, by∏aby to

niezwykle ciekawa obserwacja.

Jak si´ mierzy ciÊnienie myszom?

Poczàtkowo robiliÊmy pomiary na ogonie wk∏ada-

nym do niewielkiego mankietu. To metoda ma∏o

czu∏a, bo trudno powiedzieç myszy, ˝eby si´ nie

rusza∏a; na dodatek mysz, której ogon wk∏ada si´

do mankietu, denerwuje si´. Znacznie czulsze od-

czyty mo˝na uzyskaç po wszyciu zwierz´ciu spe-

cjalnego przekaênika, który umieszcza si´ bezpo-

Êrednio w t´tnicy szyjnej. WykazaliÊmy nasz efekt,

ale potem przez rok czekaliÊmy, ˝eby ktoÊ nasze

doÊwiadczenia powtórzy∏. Dopiero wtedy, gdy inni

badacze zauwa˝à to samo zjawisko, mo˝na byç

pewnym, i˝ obserwowane efekty nie sà przypadko-

we. Na szcz´Êcie dwa niezale˝ne zespo∏y – jeden

z Niemiec, drugi ze Stanów – potwierdzi∏y, ˝e bez

limfocytów nie ma ci´˝kiego nadciÊnienia.

Czy to znaczy, ˝e szkodzà nam w∏asne cia∏ka krwi?

Te komórki sà absolutnie niezb´dne do ˝ycia!

Chronià nas przed wirusami i bakteriami. Jednak

wydaje si´ nam, ˝e jeÊli w organizmie toczy si´

d∏u˝ej jakiÊ stan zapalny, np. zaka˝enie bakterià

Helicobacter pylori, czy te˝ m´czy nas jakaÊ cho-

roba przyz´bia, ciàg∏a aktywacja limfocytów mo-

˝e przyczyniaç si´ do nadciÊnienia. Teraz, wraz

z naukowcami z Instytutu Stomatologii UJ pod kie-

runkiem prof. Bart∏omieja Lostera, intensywnie

badamy te zwiàzki.

Ale nie b´dziemy pozbawiaç si´ limfocytów, ˝eby

nadciÊnienia nie dostaç?

To by∏oby zbyt niebezpieczne. Warto natomiast wal-

czyç z przewlek∏ymi infekcjami. Okazuje si´, ˝e po-

zbycie si´ Helicobacter skutkuje obni˝eniem ciÊnie-

nia. Z badaƒ prowadzonych w Krakowie wraz z mo-

im mentorem prof. Ryszardem Korbutem z Katedry

Farmakologii UJ wiemy te˝, ˝e w rozwoju nadciÊnie-

nia bierze udzia∏ tzw. t∏uszcz oko∏onaczyniowy. To

w∏aÊnie tamt´dy limfocyty w´drujà do naczyƒ. Pró-

bujemy temu zapobiec.

Jak to jest z t∏uszczem oko∏onaczyniowym? Ma go

wi´cej grubsza osoba, czy mo˝na te˝ byç ca∏kiem

szczup∏ym, a mieç du˝o t∏uszczu akurat w okolicy

naczyƒ?

Niektórzy sobie ˝artujà – bo ja sam, mówiàc eufemi-

stycznie, nie jestem chuderlawcem – ˝e myÊmy si´

specjalnie zaj´li t∏uszczem oko∏onaczyniowym, ˝eby

wykazaç chudym, ˝e oni te˝ wcale nie sà w dobrej

sytuacji. To, ˝e ktoÊ jest chudy, nie znaczy jeszcze,

˝e jego t∏uszcz jest zdrowy. Wiadomo np., ˝e groêny

dla serca jest tzw. t∏uszcz wisceralny, a wi´c ten gro-

madzony na brzuchu. Interesujàcy nas t∏uszcz wy-

st´pujàcy w okolicy naczyƒ wydaje si´ jeszcze groê-

niejszy, przynajmniej jeÊli chodzi o nadciÊnienie.

Wasze prace zaowocujà lekami na t´ chorob´?

Trudno powiedzieç. A˝ 90 proc. odkryç podstawo-

wych nie prowadzi do powstania leku. Byç mo˝e,

w tym wypadku b´dzie inaczej, ale to troch´ poza

naszà kontrolà.

Paƒskie dokonania na temat nadciÊnienia zosta∏y

w ubieg∏ym roku uhonorowane najwy˝szà polskà na-

grodà naukowà. Jak si´ zostaje laureatem „polskiego

Nobla” w wieku 36 lat?

Prosz´ mi wierzyç, ˝e wiadomoÊç o nagrodzie Funda-

cji na rzecz Nauki Polskiej by∏a dla mnie ogromnym

zaskoczeniem. Staram si´ pracowaç po to, by obser-

wowaç ciekawe rzeczy, poszukiwaç odpowiedzi na

wa˝ne pytania. Nigdy natomiast si´ nie zastanawia-

∏em, kiedy zostan´ profesorem, kiedy dostan´ takà

czy innà nagrod´.

Nie wierz´, by nie zastanawia∏ si´ pan nad profesurà.

Naturalnie myÊla∏em o tym, ale profesura nigdy nie

by∏a moim celem. Zresztà moment dochodzenia do

osiàgni´ç w du˝ej mierze zale˝y od naszych mento-

rów. Mia∏em szcz´Êcie trafiç na wspania∏ych ludzi.

Poczàwszy od rodziców, którzy zaszczepili we mnie

mi∏oÊç do nauki. Ja naprawd´ bardzo lubi´ robiç ba-

dania.
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Rodzice pracowali badawczo?

Mama by∏a lekarzem i zajmowa∏a si´ te˝ naukà. Tata

jest in˝ynierem, a by∏ naukowcem na Akademii Gór-

niczo-Hutniczej. Mama by∏a wyjàtkowym lekarzem,

takim z powo∏ania. Zmar∏a trzy lata temu, a wcià˝

przychodzà do mnie jej pacjenci i cz´sto uronià ∏z´.

Ja zawsze chcia∏em robiç coÊ bliskiego praktyce.

W szkole pasjonowa∏a mnie matematyka, chemia

i biologia, ale ta potrzeba praktycznego zastosowa-

nia zdecydowa∏a, ˝e wybra∏em medycyn´.

I to by∏ dobry wybór?

Tak. W medycynie szczególnie pi´kne jest to, ˝e

mo˝na jednoczeÊnie s∏u˝yç ludziom i prowadziç

badania. Nigdy nie potrafi∏em rozdzieliç potrzeby

pracy naukowej i potrzeby pracy z pacjentami. Te

dwa elementy dajà zupe∏nie inny rodzaj satysfak-

cji i poczucia u˝ytecznoÊci. Medycyna jest s∏u˝bà.

Dzi´ki swojej wiedzy cz∏owiek mo˝e dos∏ownie

z godziny na godzin´ pomóc innemu, i to jest nie-

ocenione uczucie. A badania naukowe wbrew po-

zorom sà bardzo ˝mudne. DoÊwiadczenia na ogó∏

poczàtkowo nie wychodzà. Dziesiàtki ekspery-

mentów nieudanych prowadzà do tego jednego

udanego. Patrzàc na publikacje, ocenia si´ ten

ostateczny widok – pi´kne ryciny, zdj´cia, s∏upki.

Nie widaç natomiast, ile godzin nieudanych eks-

perymentów doprowadzi∏o do tego jednego s∏up-

ka. W moim przypadku rzeczy, które póêniej

przynosi∏y szczególnie ciekawe obserwacje, przez

pierwszych par´ miesi´cy zawsze sz∏y dramatycz-

nie êle. Wytrwa∏oÊç jest wi´c nagradzana. Ale

z drugiej strony trzeba te˝ wiedzieç, kiedy prze-

staç. I to tajemnica, której jeszcze do koƒca nie

posiad∏em.

Po studiach trafi∏ pan na Oksford.

By∏em Êwie˝o upieczonym absolwentem, mia∏em 24

lata. Dowiedzia∏em si´, ˝e fundacja Aleksandra Gu-

dzowatego Crescendum Est–Polonia wspiera m∏o-

dych ludzi zaraz po uzyskaniu dyplomu. Polska nie

nale˝a∏a wtedy do Unii, a pobyt na Oksfordzie by∏

bardzo drogi. Ta fundacja do dziÊ pomaga m∏odym

ludziom na progu rozwoju naukowego.

Oksford to by∏ ten milowy krok w pana karierze?

Tak. Skoƒczy∏em podyplomowe studia z medycyny

molekularnej. Zawsze pasjonowa∏a mnie alergologia

i immunologia kliniczna. A w Oksfordzie trafi∏em do

zespo∏u prof. Keitha Channona, który zajmowa∏ si´

biologià naczyniowà i kardiologià. Channon mia∏ 32

lata i by∏ ju˝ profesorem. Bardzo przypadliÊmy sobie

do gustu. On by∏ i nadal jest dla mnie wzorem na-

ukowca. Pobyt w jego laboratorium wspominam fan-

tastycznie.

Ile osób w tej chwili dla pana pracuje?

Ja bym raczej spyta∏, dla ilu osób ja pracuj´

(Êmiech). Mówiàc powa˝nie, jestem zwolennikiem

podejÊcia, ˝e wszyscy robimy coÊ wspólnie, we

w pe∏ni partnerskiej relacji. Staram si´ dbaç o mo-

ich doktorantów i doktorów, tak jak o mnie dbali

i dbajà moi mistrzowie.

W Polsce nie lubimy tych, którzy osiàgajà sukces.

Pan tego doÊwiadcza?

Jestem wra˝liwym cz∏owiekiem. Zawsze si´ staram

pomagaç innym, nikomu krzywdy nie wyrzàdzi∏em,

choç pewnie sà ludzie, którzy nie ˝ywià do mnie

sympatii. Mo˝e to zresztà nieuniknione. Staram si´

koncentrowaç na tych, którzy mnie wspierajà, a ta-

kich ludzi by∏o i jest wokó∏ mnie bardzo wielu, i za

to im nieustannie dzi´kuj´. 

Rozmawia∏ S¸AWOMIR ZAGÓRSKI

Przedruk za zgodà redakcji GAZETY WYBORCZEJ.
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Aromatyczne zwiàzki organiczne sà wykorzysty-

wane nie tylko w chemii (produkcja polimerów,

detergentów, materia∏ów wybuchowych) czy me-

dycynie (farmaceutyki), ale majà te˝ znaczenie

biologiczne – sk∏adniki zasadowe DNA i RNA majà

charakter aromatyczny.

AromatycznoÊç nie jest pojedynczà w∏aÊciwoÊcià

zwiàzków chemicznych, a jej definicje oparte by∏y

dotàd g∏ównie na arbitralnie wybranych kryte-

riach.

Opracowany przez prof. Krygowskiego indeks aro-

matycznoÊci HOMA (Harmonic Oscillator Model of

Aromacity) pozwala precyzyjnie okreÊliç, jakà da-

na czàsteczka ma aromatycznoÊç, a tym samym,

jakie mo˝e mieç w∏aÊciwoÊci fizyczne, chemiczne

oraz biologiczne. W rozmowie z polskim „noblistà”

serwis NwP pyta, jak nale˝y rozumieç „aromatycz-

noÊç” w ˝yciu codziennym i jakie znaczenie ma jej

mierzalnoÊç dla praktyki gospodarczej.

NAUKA W POLSCE: Czy poj´cie aromatycznoÊci na-

le˝y wiàzaç z zapachem? Czy to jest to samo?

PROF. TADEUSZ KRYGOWSKI: Mo˝na by∏o uto˝sa-

miaç aromatycznoÊç z zapachem w czasach, kiedy

w chemii to poj´cie si´ pojawi∏o. W po∏owie XIX

wieku zauwa˝ono, ˝e pochodne benzenu, miano-

wicie estry kwasu benzoesowego, majà bardzo ∏ad-

ny zapach. Przyj´to wówczas nazw´ „aromatycz-

ny” dla zwiàzków benzenu, chocia˝ nie wszystkie

one pachnà, a jeÊli nawet – to nie wszystkie ∏adnie

pachnà. 

W toku póêniejszych prac badawczych okaza∏o si´,

˝e zwiàzków chemicznych o podobnych w∏aÊciwo-

Êciach chemicznych do benzenu jest wi´cej, ale nie

tworzà one pachnàcych estrów. Od tego czasu za-

cz´to u˝ywaç terminu aromatycznoÊç jako czegoÊ,

co wskazuje, ˝e dany zwiàzek chemiczny, jego czà-

steczki sà podobne we w∏aÊciwoÊciach chemicz-

nych i fizykochemicznych do benzenu. Stàd termin

ten obecnie nie ma ju˝ znaczenia zapachowego.

Powiem nawet przewrotnie, ˝e aromatyczna jest

pirydyna – zwiàzek trujàcy i ohydnie Êmierdzàcy,

ale w iloÊciach mikrogramowych dodawana do nie-

których perfum, dodaje im nut´ „dzikoÊci”.

NwP: A czy mo˝emy powiedzieç o aromatycznoÊci

zwiàzku, którego zapachu – przyjemnego lub nie –

w ogóle nie wyczuwamy?

TK: AromatycznoÊç jako zespó∏ w∏aÊciwoÊci fizyko-

chemicznych mo˝e byç cechà ró˝nych zwiàzków

chemicznych, tak˝e w postaci kryszta∏ów oraz

zwiàzków ca∏kowicie bezzapachowych.

NwP: Skàd pomys∏ na zmierzenie cechy, która wy-

daje si´ niemierzalna?

TK: Je˝eli mówimy o tym, ˝e ktoÊ jest wysoki, to co

innego to b´dzie znaczy∏o w Centralnej Afryce

u Pigmejów, gdzie wysocy ludzie mierzà 1,5 m, a co

innego u Szwedów, gdzie wzrost wysoki to ponad

1,8 m. Dlatego kwantyfikacja, czyli iloÊciowa oce-

na jakiejÊ w∏aÊciwoÊci – jakiejkolwiek – jest po-

trzebna do klasyfikacji.

NwP: Jakie znaczenie ma taka „naukowa zabawa

w matematyczne mierzenie aromatycznoÊci”? Jaki

ma sens praktyczny?

TK: BezpoÊredniego zastosowania nie ma. Ale nale-

˝y podkreÊliç to, ˝e w nauce rzadko jest tak, i˝ od-
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Naukowiec musi byç otwarty na dyskusj´

Poszukiwanie definicji aromatycznoÊci by∏o wyzwaniem dla wspó∏czesnej nauki. Uda∏o si´ to Po-

lakowi. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski z Wydzia∏u Chemii Uniwersytetu Warszawskie-

go zosta∏ laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk Êcis∏ych za

stworzenie metody iloÊciowego okreÊlania aromatycznoÊci zwiàzków organicznych. Jego odkry-

cie uzna∏a mi´dzynarodowa spo∏ecznoÊç naukowa.
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kryta zale˝noÊç czy zwiàzek chemiczny ma natych-

miast zastosowanie. Od odkryç Fleminga, ˝e pewne

pleÊnie majà w∏aÊciwoÊci bakteriobójcze, do ich za-

stosowania min´∏o kilkanaÊcie lat.

JednoczeÊnie ˝adna teoria ani klasyfikacja nie jest

celem samym w sobie. Je˝eli jakaÊ klasyfikacja lub

teoria powstaje, to jest cenna wtenczas, gdy bada-

nia z nià zwiàzane dostarczajà nowych informacji,

otwierajà nowe Êwiaty. Teoria sterylna, nieb´dàca

zaczynem nowych pomys∏ów, jest martwa. Wybit-

ny uczony brytyjski prof. Charles A. Coulson po-

wiedzia∏, ˝e w chemii bardzo wa˝ne sà proste

wzorce pami´ciowe (primitive patterns of under-

standing), które sà intuicyjne. Ka˝dy chemik, jak

us∏yszy „aromatycznoÊç”, „elektroujemnoÊç”,

„wiàzanie wodorowe” to wie, o co chodzi. Ale jak

przyjdzie do definicji – to nie jest to takie proste.

Czy na przyk∏ad definicja sto∏u jest ∏atwa?

NwP: Intuicyjnie – tak.

TK: Ale w praktyce tak nie jest. I poszukiwanie de-

finicji aromatycznoÊci by∏o powodem ogromnej

liczby prac, które wnios∏y du˝o do ogólnego skarb-

ca wiedzy chemicznej i oddzia∏ywaƒ chemicznych.

Na przyk∏ad: przekaz genetyczny jest zwiàzany

z helisà DNA, a ta sk∏ada si´ z zasad azotowych,

które sà aromatyczne. Kiedy t´ helis´ si´ popsuje,

zmutuje (np. przez zewn´trzne oddzia∏ywanie na

nià), to mo˝e byç poczàtek nowotworu. Rozumie-

nie oddzia∏ywaƒ chemicznych mo˝e byç lepsze

dzi´ki badaniom czegoÊ, co si´ z rakiem w ogóle nie

kojarzy, na przyk∏ad badaniem aromatycznoÊci.

Umys∏ ludzki ma t´ w∏aÊciwoÊç, ˝e mo˝e dokony-

waç analogii i te analogie mogà byç twórcze, u˝y-

teczne, otwieraç nowe horyzonty. Dlatego nie

wàtpi´, ˝e zastosowanie praktyczne si´ pojawi.

W przysz∏oÊci.

NwP: Jak to si´ sta∏o, ˝e wÊród tych wszystkich

prac, o których Pan wspomina, to w∏aÊnie dokona-

nia Polaka okaza∏y si´ prze∏omowe?

TK: Podczas pracy nad tematem doktorskim, który

mój promotor prof. Wiktor Kamula [laureat wska-

zuje na zdj´cie wiszàce na Êcianie gabinetu] poleci∏

mi wybraç samodzielnie, zetknà∏em si´ z podwy˝-

szonà trwa∏oÊcià pewnych uk∏adów i zwiàzanym

z tym poj´ciem aromatycznoÊci. To mnie tak zafa-

scynowa∏o, ˝e zaczà∏em nad tym si´ zastanawiaç.

AromatycznoÊç – jak mówi∏ mój d∏ugoletni przyja-

ciel, a jednoczeÊnie konkurent, prof. Paul von Ra-

gue Schleyer – jest jak pi´kno. Jak zdefiniowaç

pi´knà kobiet´?

NwP: Ta jest pi´kna, która nam si´ spodoba.

TK: No w∏aÊnie. KtoÊ powie: ta mi si´ podoba, a ta

nie. A ktoÊ inny: stary, w∏aÊnie ta jest pi´kna, a nie

tamta. Nie da si´ tego skwantyfikowaç.

Niemniej aromatycznoÊç charakteryzuje si´ pew-

nymi cechami. Sà to d∏ugoÊci wiàzaƒ, czyli odst´py

pomi´dzy atomami w czàsteczce. W tym czasie,

kiedy si´ nad tym zastanawia∏em, przyjaêni∏em si´

z doktorem Jerzym Kruszewskim, który zmar∏ 2 la-

ta temu. PrzedyskutowaliÊmy dziesiàtki godzin,

przez kilka lat bywa∏ u nas, gadaliÊmy do pó∏nocy,

mo˝e nawet ˝ona by∏a czasem niezadowolona...

I wpadliÊmy na pomys∏, ˝eby zró˝nicowanie d∏ugo-

Êci wiàzaƒ potraktowaç jako cech´, która mo˝e

byç charakterystykà aromatycznoÊci. Jak jest du˝e

zró˝nicowanie, to znaczy, ˝e uk∏ad jest ma∏o aro-

matyczny, jak jest ma∏e – uk∏ad jest aromatyczny.
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Benzen, który jest wzorcem, nie ma w ogóle ró˝nic

w d∏ugoÊciach wiàzaƒ. W efekcie wymyÊliliÊmy me-

tod´ HOMA, która obecnie jest najwa˝niejszym in-

deksem opartym na geometrii (sà jeszcze indeksy

oparte na energii, na w∏aÊciwoÊciach magnetycz-

nych i na reaktywnoÊci).

NwP: Ârodowisko naukowe przyj´∏o Pana indeks

bez zastrze˝eƒ?

TK: W zasadzie tak, a prace te majà kilka tysi´cy

cytowaƒ. Znam wielu profesorów, którzy przez ca-

∏e ˝ycie majà pi´çset

cytowaƒ, a tu – tylko

ten temat ma 4 tysiàce.

Âwiat to przyjà∏, stàd

zaproszenia na wyk∏a-

dy, na profesury w ró˝-

nych krajach Êwiata.

Nie chc´ si´ chwaliç,

ale niezaprzeczalnie si´

uda∏o, przy czym ponownie zaznaczam tu spory

udzia∏ mego przyjaciela, którego ˝yciowe drogi od-

wiod∏y póêniej od czynnego uprawiania nauki. Te

twórcze dyskusje z nim da∏y efekt, który w pol-

skich warunkach nie jest cz´sty. To znaczy – osià-

gni´cie akceptowane przez Êwiat nauki.

NwP: WÊród wielu nagród za to osiàgni´cie i ca∏o-

kszta∏t Pana pracy, teraz znalaz∏ si´ „polski Nobel”.

Jakie znaczenie ma dla Pana to wyró˝nienie? Czy

jest jednym z wielu, czy mo˝e szczególnym?

TK: Jak mam mówiç o czymÊ szczególnym, to pro-

sz´ spojrzeç na dyplom, który wisi tu na Êcianie

[profesor wskazuje oprawiony dyplom z wykaligra-

fowanà datà – rok 1955]. To by∏o moje pierwsze

i jedno z najwi´kszych osiàgni´ç: zwyci´stwo

w dwóch kolejnych olimpiadach chemicznych

w Stalinogrodzie (tak si´ wówczas nazywa∏y Ka-

towice).

Pierwsza olimpiada odby∏a si´ w 1954 r., ale dy-

plom zaginà∏. Wtedy by∏em uczniem, musia∏em

uczyç si´ i polskiego, i ∏aciny, i wielu innych przed-

miotów. Chemia by∏a tylko cz´Êcià, ale tak mnie

zafascynowa∏a, ˝e sta∏a si´ moim alter ego.

Potem przysz∏y studia, praca, ró˝ne nagrody, profe-

sury, cz∏onkostwa honorowe. Ale wtedy by∏em ju˝

zawodowcem. Wyró˝nienie Nagrodà Fundacji na

rzecz Nauki Polskiej uwa˝am za swoje najwi´ksze

osiàgni´cie zwiàzane z pracà zawodowà, nie oczeki-

wa∏em go. Par´ lat temu, gdy mój kolega prof. Je-

ziorski dosta∏ „polskiego Nobla”, mój wspó∏pracow-

nik, dr hab. Micha∏ K. Cyraƒski spyta∏ mnie: „Panie

profesorze, a kiedy pan dostanie «polskiego No-

bla?» Odpowiedzia∏em: „Wiesz co, Nobla to ja mog´

mieç pieska, a nie wyró˝nienie”. No, pomyli∏em si´.

NwP: Pomy∏ki bywajà zaskakujàco mi∏e.

TK: Tak, to ogromne osiàgni´cie. Ale nie by∏oby go,

gdyby nie wielu ludzi, z którymi wspó∏pracowa∏em.

Rodzice, a póêniej moja starsza siostra, przyswoili

mi pewnà hierarchi´ wartoÊci – niezwykle wa˝nà

rzecz, która trzyma nas na w∏aÊciwym kursie.

Niezwyk∏à rol´ odgrywa moja rodzina: moja ˝ona

Maria, córki Kinga i Ola, ich m´˝owie i moje wnu-

ki. To by∏o oparcie, kiedy cz∏owiek mia∏ jakieÊ przy-

kroÊci, a by∏o ich niema∏o. Cz∏owiek przychodzi∏ do

domu i ˝y∏ innym ˝yciem.

Z mojego gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego

w Poznaniu wysz∏o szeÊciu laureatów Nagrody Fun-

dacji na rzecz Nauki Polskiej. SzeÊciu na wszystkich

68! Tam nie by∏o „cackania si´” z uczniami, by∏y ry-

gory – jak ktoÊ umia∏ to umia∏, jak nie, to pa∏a i nie

ma zmi∏uj; jak by∏ niegrzeczny, zostawa∏ wyrzuco-

ny za drzwi i trzeba by∏o spowiadaç si´ przed wy-

chowawcà. Uwa˝am, ˝e to by∏a dobra szko∏a. Cz∏o-

wiek wyszed∏ z pewnym kr´gos∏upem i nie tak ∏a-

two ulega∏ potem chaotycznym dzia∏aniom Êwiata

zewn´trznego. Bardzo sobie to ceni´.

NwP: A jak ocenia Pan swojà „szko∏´”, siebie jako

nauczyciela akademickiego?

TK: Bardzo wa˝ne dla mnie by∏o to, ˝e po doktora-

cie dziekan wydzia∏u zaproponowa∏ mi obj´cie kie-

rownictwa Pracowni Krystalografii. Nie bardzo si´

wtedy na tym zna∏em, ale w pracowni, którà mi

przekazano, pracowa∏a doktor Romana Anulewicz,

która mia∏a krystalografi´ w ma∏ym palcu. Dzi´ki

niej uruchomiliÊmy dobrà dydaktyk´, dobrà tema-
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tyk´ badawczà i z pracowni wysz∏o czterech wybit-

nych krystalografów. S∏awomir Grabowski jest pro-

fesorem w San Sebastian, w kraju Basków w Hisz-

panii, Ilona Turowska-Tym jest profesorem Poli-

techniki Wroc∏awskiej, prof. Krzysztof Woêniak

zosta∏ na Wydziale Chemii i kieruje naszà pracow-

nià, zaÊ prof. Micha∏ Cyraƒski jest kierownikiem ze-

spo∏u, w którym ja, jako emeryt, pracuj´. SpoÊród

wielu uczniów z tych czworga jestem szczególnie

dumny i od nich te˝ si´ du˝o nauczy∏em. JeÊli si´

codziennie rozmawia na tematy naukowe, to obie

strony na tym korzystajà.

NwP: Jako gimnazjalista uczy∏ si´ Pan wielu przed-

miotów, na ile w nauce wyst´puje taka wieloÊç dys-

cyplin? Wydaje si´, ˝e chemik musi byç zarazem

matematykiem, fizykiem, biologiem, medykiem –

tu szuka Pan przysz∏ych zastosowaƒ swoich badaƒ.

TK: Uwa˝am, ˝e trzeba byç dobrym chemikiem

i znaç mo˝liwoÊci zastosowaƒ, nie lekcewa˝àc in-

nych, mówiàc j´zykiem szkolnym, przedmiotów.

NwP: Jak sprawiç, ˝eby specjaliÊci innych dziedzin,

byç mo˝e zamkni´ci w swoich dyscyplinach, dowie-

dzieli si´ o Pana wynikach i byç mo˝e znaleêli ich

praktyczne zastosowania?

TK: Naukowiec musi byç otwarty na dyskusj´ w za-

sadzie na ka˝dy temat. Ja nie jestem ju˝ czynnym

profesorem w tym sensie, ˝e instytucjonalnie nie

mam ju˝ wspó∏pracowników. Ale mam piàtk´ m∏o-

dych ludzi, z którymi wspó∏pracuj´, spotykamy si´,

rozmawiamy. Oni sà m∏odsi, majà inny punkt starto-

wy, dlatego widzà mo˝liwoÊci zastosowaƒ. Doktor

hab. Halina Szaty∏owicz z Politechniki Warszawskiej

próbuje zastosowaç mojà metodologi´ do zasad,

które budujà DNA, czyli do czegoÊ, co jest istotà ˝y-

cia. Biochemik Arkadiusz Ciesielski ma niezwykle

kreatywny umys∏, jest twórcà nowatorskich zasto-

sowaƒ metod teorii grafów i topologii do zagadnieƒ

zwiàzanych z aromatycznoÊcià, podejrzewam, ˝e

nast´pny krok to ju˝ b´dzie biochemia. Wraz z Mi-

cha∏em Cyraƒskim jest on wspó∏autorem jednej

z najwa˝niejszych moich prac, która z prostych roz-

wa˝aƒ matematycznych prowadzi do dwóch g∏ów-

nych regu∏ aromatycznoÊci: regu∏y Hückla i regu∏

Clara. Praca jest ju˝ przyj´ta do druku.

Zastosowania b´dà krok dalej i b´dà dzi´ki temu,

˝e ci, którzy si´ znajà na aromatycznoÊci b´dà roz-

mawiali z innymi ludêmi, którzy zajmujà si´ uk∏a-

dami, gdzie ta aromatycznoÊç ma miejsce, ale za

dobrze o tym nie wiedzà. W wyniku dyskusji mogà

pojawiç si´ zupe∏nie nowe idee, które mogà prowa-

dziç do poprawy, powiedzmy, dzia∏ania jakichÊ le-

ków czy Êrodków wykorzystywanych w przemyÊle

spo˝ywczym. Warunkiem jest otwartoÊç i ch´ç

obustronnego kontaktu.

NwP: Warunek spe∏niony w Polsce?

TK: Nie bardzo, to nie jest zbyt cz´sto spotykane

w Polsce, jednak jest stymulowane poprzez system

finansowania badaƒ „z pogranicza”. ̧ atwiej jest do-

staç pieniàdze na projekt ∏àczàcy wiele dyscyplin,

czasem nauk´ i przemys∏. Dzi´ki temu ∏atwiej o suk-

ces, którego – to te˝ musz´ powiedzieç – u nas si´

nie docenia. Przyk∏ad? Polacy na mi´dzynarodowej

olimpiadzie chemicznej zajmujà regularnie miejsca

w pierwszej trójce. O tym prawie si´ nie pisze!

NwP: Serwis Nauka w Polsce pisze, choç to zagad-

nienie z pogranicza edukacji i szkolnictwa wy˝szego.

TK: Bardzo si´ ciesz´, ale to wcià˝ ma∏o. W Stanach

Zjednoczonych, jak amerykaƒscy uczniowie zaj´li

kiedyÊ piàte miejsce, to informacja o tym by∏a

w dziennikach! W Polsce niedoceniane jest to, co

bardzo wa˝ne. Bo przecie˝ fakt, ˝e dwoje uczniów

dostaje z∏oty czy srebrny medal, jest wa˝niejszy,

ni˝ to, ˝e gdzieÊ urodzi∏a si´ koza z dwiema g∏owa-

mi, a gdzieÊ indziej ktoÊ kogoÊ zamordowa∏. To

mnie bardzo martwi, bo to nies∏ychanie sp∏yca po-

ziom mentalny spo∏eczeƒstwa. Mog´ powiedzieç

doÊç brutalnie: nadmiar informacji, którego do-

Êwiadczamy, màdrych ludzi mo˝e czasami uczyniç

màdrzejszymi, ale g∏upich ludzi najcz´Êciej og∏upia.

NwP: Dzi´kuj´ za rozmow´.

KAROLINA OLSZEWSKA (PAP)

èród∏o: portal internetowy PAP Nauka w Polsce, 

opublikowano 23.12.2010.
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Kiedy na poczàtku 1992 roku presti˝owy magazyn

„Nature” poinformowa∏ o odkryciu pierwszych pla-

net poza Uk∏adem S∏onecznym, by∏a to sensacja na

skal´ Êwiatowà. Odkrywcà trzech planet krà˝àcych

wokó∏ pulsara (PSR B1257+12) w konstelacji Panny

by∏ Aleksander Wolszczan, profesor astrofizyki

w Pennsylvania State University. Za to odkrycie

prof. Wolszczan otrzyma∏ Nagrod´ Fundacji na

rzecz Nauki Polskiej w roku 1992. Tego, ˝e wokó∏

otaczajàcych nas gwiazd krà˝à miliony planet, do-

myÊlano si´ od dawna.

Jednak do chwili odkry-

cia Wolszczana nauka

nie potrafi∏a ich wska-

zaç. Osiàgni´cie pol-

skiego naukowca przy-

czyni∏o si´ do powsta-

nia nowej dziedziny ba-

daƒ – astronomii poza-

s∏onecznych uk∏adów

planetarnych. Nauka

zna ju˝ ponad 500 pla-

net krà˝àcych wokó∏ mniej lub bardziej odleg∏ych

gwiazd. Uczeni majà nadziej´, ˝e wreszcie trafià na

planet´ podobnà do Ziemi, na której panowa∏yby

podobne warunki do ziemskich, a wi´c by∏aby szan-

sa na jakieÊ formy ˝ycia. Astronomowie polscy –

wÊród nich laureaci programów Fundacji na rzecz

Nauki Polskiej: Andrzej Udalski, Maciej Konacki

i Grzegorz Pietrzyƒski, odnoszà znaczàce sukcesy

w tej dziedzinie od wielu lat.

Cztery teleskopy na trzech kontynentach

Dr Maciej Konacki z Centrum Astronomicznego im.

Miko∏aja Kopernika PAN, obecnie profesor Uniwer-

sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w 2002

roku napisa∏ Êmia∏y projekt obserwacyjny. Wymaga∏

wykorzystania 10-metrowego teleskopu Keck na Ha-

wajach, zbudowanego na wygas∏ym wulkanie na wy-

sokoÊci 4200 m n.p.m. Po trzymiesi´cznej, ˝mudnej

analizie danych odkry∏ pierwszà planet´ wielkoÊci

Jowisza. To otworzy∏o mu drog´ do grantu NASA na

dalsze poszukiwanie planet za pomocà tego telesko-

pu. W roku 2005 odkry∏ kolejnà gigantycznà planet´

w potrójnym uk∏adzie gwiazd. Uk∏ad HD188753

w konstelacji ¸ab´dzia jest odleg∏y o ok. 149 lat

Êwietlnych od Ziemi. Odkrycie to rzuci∏o nowe

Êwiat∏o na teori´ powstawania du˝ych planet zwa-

nych goràcymi Jowiszami. W tym samym roku

uczony przyczyni∏ si´ te˝ do odkrycia czwartej pla-

nety w uk∏adzie odkrytym wczeÊniej przez prof.

Wolszczana. Od tego momentu absolwent Uniwersy-

tetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu sta∏ si´ znanym

na Êwiecie astrofizykiem.

W 2010 roku prof. Konacki, laureat programu FOCUS

z edycji 2007 r., znalaz∏ si´ wÊród zwyci´zców kon-

kursu Europejskiej Rady Nauki (ERC) Starting Inde-

pendent Research Grant. Zg∏oszony do konkursu

ERC projekt Eclipsing binary stars as cutting edge la-

boratories for astrophysics of stellar structure, stel-

lar evolution and planet formation, znany pod na-

zwà „Solaris”, otrzyma∏ maksymalnà ocen´ panelu

z∏o˝onego z 17 czo∏owych europejskich astrofizy-

ków i uzyska∏ pi´cioletnie finansowanie w wysokoÊci

1,5 mln euro. Projekt ma na celu odkrycie planet

obiegajàcych gwiazdy podwójne. Powstaje sieç czte-

rech teleskopów rozmieszczonych w Ameryce Po∏u-

dniowej, Afryce i Australii, które przez ca∏y czas au-

tomatycznie zbieraç b´dà dane obserwacyjne.

Pierwszy z instrumentów globalnej sieci zosta∏ sfi-

nansowany przez Fundacj´ na rzecz Nauki Polskiej.

Najwi´kszy przeglàd nieba

Polski astrofizyk, pracujàcy od poczàtku lat osiem-

dziesiàtych w USA, prof. Bohdan Paczyƒski, choç

sam planet nie odkry∏, opracowa∏ sposób ich poszu-

kiwania metodà mikrosoczewkowania grawitacyjne-

go. Zjawisko to mo˝na zaobserwowaç, gdy jakiÊ
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obiekt (mo˝e to byç gwiazda albo planeta) przecho-

dzi blisko Êwiecàcej w tle odleg∏ej gwiazdy. Zgodnie

z teorià wzgl´dnoÊci Einsteina grawitacja takiego

obiektu ugina Êwiat∏o gwiazdy – dzia∏a jak soczew-

ka. Z Ziemi widoczne jest to jako charakterystyczna

zmiana jasnoÊci gwiazdy. To z inspiracji prof. Pa-

czyƒskiego (nb. laureata Nagrody Fundacji na rzecz

Nauki Polskiej z roku 1996) powsta∏ zespó∏ i program

badawczy „Eksperyment Soczewkowania Grawita-

cyjnego”, ang. skrót OGLE (Optical Gravitational

Lensing Experiment). Realizowany od 1992 roku pro-

jekt badawczy ma na celu wykrywanie i obserwacj´

zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Pro-

wadzony jest przez naukowców z Obserwatorium

Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego za

pomocà teleskopu w Warszawskim Obserwatorium

Po∏udniowym w Las Campanas w Chile. Program

OGLE kierowany jest przez prof. Andrzeja Udalskie-

go – laureata Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Pol-

skiej w roku 2002 oraz subsydium profesorskiego

MISTRZ w 2003 roku.
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– OGLE to jeden z najwi´kszych fotometrycznych

przeglàdów nieba – mówi o programie OGLE prof.

Andrzej Udalski. Przez blisko 20 lat polscy naukowcy

dokonali wielu prze∏omowych odkryç, m.in. ok. 20

planet pozas∏onecznych, kilku nieznanych dotàd

planetoid w Uk∏adzie S∏onecznym i setek tysi´cy

gwiazd. Prof. Udalski skonstruowa∏ kamer´ mozaiko-

wà dla teleskopu w Las Campanas. Prace prof. Udal-

skiego wraz z zespo∏em OGLE otworzy∏y drog´ in-

nym badaczom na Êwiecie. 

W pierwszej fazie projektu, w latach 1992–1995,

zespó∏ OGLE odkry∏ pierwsze przypadki mikroso-

czewkowania grawitacyjnego w centrum Drogi

Mlecznej oraz pierwszy przypadek mikrosoczewko-

wania przez gwiazd´ podwójnà. W czasie trwania

drugiej fazy projektu (w latach 1997–2000) zespó∏

dokona∏ kalibracji kilku tzw. Êwiec standardowych

(cefeid-gwiazd zmiennych), co przyczyni∏o si´ do

rewizji skali odleg∏oÊci we WszechÊwiecie. Najwi´k-

szym osiàgni´ciem III fazy projektu OGLE by∏o od-

krycie nieznanych globów w odleg∏ych uk∏adach

planetarnych. W 2005 zespó∏ OGLE we wspó∏pracy

z mi´dzynarodowym projektem PLANET i zespo∏em

MOA odkry∏ planet´ OGLE-2005-BLG-390L b, naj-

mniejszà, najbardziej podobnà do Ziemi ze zna-

nych dotàd planet pozas∏onecznych. W roku 2006

zespó∏ odkry∏ uk∏ad OGLE-2006-BLG-109 – pozas∏o-

neczny uk∏ad planetarny podobny do S∏onecznego,

znajdujàcy si´ prawie 5 tys. lat Êwietlnych od Zie-

mi w gwiazdozbiorze Strzelca.

Czwarta faza OGLE zwiàzana jest z zainstalowaniem

w stacji obserwacyjnej w Las Campanas w 2010 roku

unikatowego w skali Êwiatowej instrumentu nauko-

wego – 32-detektorowej kamery mozaikowej CCD.

Ponad çwierç miliarda pikseli wype∏nia ok. 30 cm

Êrednicy teleskopu i rejestruje na jednym zdj´ciu ob-

szar nieba odpowiadajàcy ponad siedmiu tarczom

Ksi´˝yca. W ciàgu roku kamera OGLE-IV rejestruje

ok. 50 terabajtów danych, co stawia projekt w rz´-

dzie najwi´kszych na Êwiecie.
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Naukowcy obserwujà setki milionów

gwiazd, sà w stanie zarejestrowaç odle-

g∏e, bardzo ma∏e planety podobne do Zie-

mi. – Tego instrumentu z najwy˝szej pó∏-

ki zazdroszczà nam astronomowie na ca-

∏ym Êwiecie. Ogromna kamera mozaiko-

wa satelity Kepler do poszukiwania pla-

net to przy naszym instrumencie maluch

– dodaje prof. Andrzej Udalski.

Odmierzanie WszechÊwiata

W 2010 roku prof. Grzegorz Pietrzyƒski

z Obserwatorium Astronomicznego UW,

laureat programu FOCUS z 2007 roku

oraz TEAM V/2010, wraz z kolegami z zagranicy po-

wróci∏ do kalibracji wzorców odleg∏oÊci (Êwiec stan-

dardowych), a artyku∏ na ten temat opublikowa∏

w presti˝owym magazynie „Nature”.

Odkrycie zespo∏u pozwoli∏o lepiej zrozumieç obiek-

ty, które sà jednymi z najwa˝niejszych we Wszech-

Êwiecie. Za ich pomocà wyznaczane sà odleg∏oÊci,

testowane teorie ewolucji WszechÊwiata.

Masa gwiazdy nale˝àcej do cefeid, która ÊciÊle wià˝e

si´ z aktualnà jasnoÊcià, pozwoli∏a dok∏adnie wyzna-

czyç wzorce odleg∏oÊci. Gwiazda, której mas´ zmie-

rzyli polscy naukowcy, jest jednà z dwóch zwiàza-

nych ze sobà si∏ami grawitacji. W katalogu gwiazd

odkryty przez Polaków uk∏ad nosi nazw´ OGLE-LMC-

-CEP-02227. Dwie wielkie gwiazdy obiegajà wspólny

Êrodek masy w ciàgu 310 dni. To pierwszy znany sys-

tem zaçmieniowy zawierajàcy klasycznà cefeid´.

Nazwa „cefeida” pochodzi od jednej z pierwszych,

odkrytych gwiazd tego typu w gwiazdozbiorze Cefe-

usza. Kiedy gwiazda osiàga rozmiary kilkadziesiàt ra-

zy wi´ksze ni˝ S∏oƒce — wytwarzajà si´ warunki

sprzyjajàce pulsacji zewn´trznych warstw. Okreso-

wym zmianom ulega promieƒ gwiazdy, a tak˝e tem-

peratura powierzchni. Mo˝na zaobserwowaç cha-

rakterystyczne, okresowe zmiany jasnoÊci gwiazdy.

Najbardziej znanà cefeidà jest Gwiazda Polarna.

W 1968 roku naukowcy zwrócili uwag´, ˝e masy ce-

feid, które sà podstawowym parametrem determinu-

jàcym ich w∏asnoÊci i przysz∏e losy, ró˝nià si´ od za-

∏o˝eƒ przewidywanych przez teorie ewolucji i pulsa-

cji gwiazd. NiezgodnoÊç ta

sp´dza∏a astronomom sen

z oczu.

Jedynym rozwiàzaniem by∏

bezpoÊredni pomiar mas ce-

feid. Dotychczasowe próby

okaza∏y si´ ma∏o precyzyj-

ne. B∏àd si´ga∏ 30 proc. Wy-

znaczona przez polskich

naukowców masa cefeidy okaza∏a si´ ponad cztery

razy wi´ksza od masy S∏oƒca. To dok∏adnoÊç co do

jednego procenta, czyli mniej wi´cej taka, z jakà

kontrolujemy swojà wag´ na wadze ∏azienkowej,

a „wa˝enia” gwiazdy naukowcy dokonali z odleg∏o-

Êci 160 tys. lat Êwietlnych! Do wykonania pomiarów

zosta∏y wykorzystane teleskopy wyposa˝one w naj-

dok∏adniejsze na Êwiecie spektrografy w Las Campa-

nas oraz w La Silla w Chile.

W badaniach nad tym odkryciem zaanga˝owani by-

li tak˝e dr hab. Igor Soszyƒski z Obserwatorium

Astronomicznego UW, laureat programu Fundacji

POWROTY/HOMING z 2006 roku oraz dr Dariusz Gra-

czyk i dr Bogumi∏ Pilecki pracujàcy w zespole „Arau-

caria” na Uniwersytecie Concepción w Chile. Pro-

gram „Araucaria” wspó∏finansowany jest przez Mini-

sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego oraz Funda-

cj´ na rzecz Nauki Polskiej.

Wyznaczenie masy cefeidy to pierwszy krok w kie-

runku nowych badaƒ. Dalsze obserwacje powinny

przynieÊç wi´cej szczegó∏ów i pozwoliç dok∏adnie

skalibrowaç zale˝noÊç jasnoÊci gwiazdy od jej wieku.

To podstawa pomiaru odleg∏oÊci we WszechÊwiecie.

Wa˝enie i wyznaczanie innych parametrów b´dzie

kontynuowane przez polskich astronomów w ciàgu

najbli˝szych lat. Zespó∏ projektu OGLE opracowuje

katalog nowo odkrytych gwiazd zmieniajàcych ja-

snoÊç. Ca∏y zbiór opisanych gwiazd b´dzie liczy∏ po-

nad milion nowych zmiennych.

KRZYSZTOF URBA¡SKI
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Dr hab. Igor Soszyƒski, 

laureat programu

POWROTY/HOMING 2006, 

cz∏onek zespo∏u OGLE.
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– Moja mama z zawodu jest naukowcem – po tych

s∏owach m∏odego Charlesa Hirshberga w klasie za-

pad∏a cisza. By∏ rok 1966, Stany Zjednoczone, a po-

siadanie mamy-naukowca budzi∏o sporà sensacj´.

Dzisiaj, w Polsce, mimo up∏ywu 50 lat sytuacja

wcale nie wyglàda du˝o lepiej. Niewiele dzieciaków

mo˝e si´ pochwaliç mamà-profesorem lub badacz-

kà tak zas∏u˝onà, jak astrofizyczka Joan Feynman,

mama Charlesa Hirshberga. 

W naszym kraju zaledwie 20% kobiet dochodzi do

szczytu kariery naukowej. Znaczna wi´kszoÊç

Êwietnie zapowiadajàcych si´ kobiet-naukowców

rezygnuje z pracy na uczelni czy w laboratorium,

bo nie jest w stanie pogodziç wychowania dziecka

z zawodem wymagajàcym dyspozycyjnoÊci, d∏u-

gich i cz´stych wyjazdów i zaanga˝owania w prac´

zespo∏u.

– Mam troje dzieci. I czasem wol´ nie mówiç, ˝e je-

stem mamà takiej gromady – wyznaje doktor Joan-

na ¸ojewska z Wydzia∏u Chemii Uniwersytetu Jagiel-

loƒskiego w Krakowie. – Obawiam si´ myÊlenia ste-

reotypami. Zauwa˝y∏am, ˝e o kobiecie z dzieçmi

rzadziej myÊli si´ jak o profesjonalistce, badaczce.

Tak jakby macierzyƒstwo mia∏o nas dyskredyto-

waç. M´˝czyêni cz´sto tak do tego podchodzà: „ko-
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Mama mo˝e wi´cej

Nauka i macierzyƒstwo wydajà si´ trudne do pogodzenia. Dzi´ki temu jednak, ˝e coraz wi´cej

kobiet próbuje je ∏àczyç, polska nauka zyskuje wiele zdolnych badaczek. Warto im pomagaç, bo

gubienie talentu w pieluchach to prawdziwe marnotrawstwo!

Dr Joanna ¸ojewska, laureatka programu

POMOST. 
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bieta zajmujàca si´ naukami Êcis∏ymi,

a do tego matka – co ona tam wie?”

Jeszcze w 2004 roku – kiedy na ∏a-

mach „Spraw Nauki”, biuletynu Mini-

sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝sze-

go, poruszano problem sytuacji ko-

biet w nauce – post´powi szefowie

placówek, wypowiadajàc si´, doce-

niali swoje pracownice, ale … nie wi-

dzieli zupe∏nie potrzeby wsparcia

najzdolniejszych kobiet, zrobienia

czegokolwiek, by te pozosta∏y w na-

uce czy mia∏y szans´ na normalne ro-

dzinne ˝ycie. Dzisiaj wcià˝ jest wiele

do zrobienia, bo bywa, ˝e m∏ode ba-

daczki spotykajà si´ z sytuacjami,

w których zmusza si´ je do podpisy-

wania oÊwiadczeƒ, i˝ nie zajdà w cià-

˝´. Zdarza si´ te˝, ˝e szefowie placówek nauko-

wych wolà zatrudniç mniej zdolnych m´˝czyzn,

a Êwie˝o upieczonym paniom doktor proponujà

stanowiska w administracji, t∏umaczàc, ˝e panowie

majà przecie˝ rodzin´ na utrzymaniu.

Powrót do nauki

Macierzyƒstwo to spore utrudnienie na drodze ka-

riery naukowej, bo zwykle w czasie, kiedy m´˝-

czyêni sà skupieni na robieniu habilitacji, wiele ko-

biet poÊwi´ca si´ wychowaniu dzieci. Po powrocie

z urlopu muszà zwykle tak wiele nadrobiç, ˝e cz´-

sto zostajà w tyle za swymi kolegami.

Na szcz´Êcie ta sytuacja poma∏u si´ zmienia. Poma-

gajà w tym inicjatywy takie jak POMOST – program

dla rodziców-naukowców i kobiet w cià˝y prowa-

dzàcych badania naukowe w warunkach niebez-

piecznych dla zdrowia, oferowany przez Fundacj´

na rzecz Nauki Polskiej. To unikatowy program

wsparcia finansowego, który u∏atwia badaczom

powrót do pracy naukowej po przerwie zwiàzanej

z opiekà nad ma∏ym dzieckiem. Kobiety w cià˝y re-

alizujàce projekty naukowe mogà w programie

POMOST ubiegaç si´ o sfinansowanie asystentów,

którzy b´dà wyr´czaç je w wykonywaniu badaƒ

niewskazanych w czasie cià˝y.

Natomiast rodzice ma∏ych dzieci posiadajàcy co naj-

mniej stopnieƒ naukowy doktora, którzy przerwali

prac´ naukowà, by opiekowaç si´ potomstwem, ma-

jà szans´ na grant badawczy, który umo˝liwi im re-

alizacj´ niezale˝nego projektu oraz pozwoli na

ufundowanie stypen-

dium naukowego dla

w∏asnych studentów

czy doktorantów.

Jednà z laureatek

POMOSTU jest dr Alek-

sandra Biedrzycka z In-

stytutu Ochrony Przy-

rody PAN w Krakowie.

– Dzi´ki temu projektowi b´d´ mog∏a rozwinàç

wspó∏prac´ ze Êwietnymi oÊrodkami naukowymi,

a docelowo stworzyç w∏asnà grup´ badawczà. Jed-

noczeÊnie, dzi´ki sporej liczbie osób, które b´d´

mog∏a zaanga˝owaç w mój projekt, starczy mi cza-

su na sp´dzenie z mojà córkà Florkà tych wyjàtko-

wo wa˝nych lat jej ˝ycia, na opanowanie buntu

dwulatka i zainteresowanie córki przyrodà – mówi

doktor Biedrzycka.
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Dr Andrea Lipiƒska, laureatka programu 

POMOST II/2010, z synkiem.

Dzi´ki projektowi POMOST

b´d´ mog∏a rozwinàç

wspó∏prac´ ze Êwietnymi

oÊrodkami naukowymi,

a docelowo stworzyç 

w∏asnà grup´ badawczà.
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Subsydium FNP otrzyma∏a tak˝e dr Anna Kiciƒska

z Wydzia∏u Biologii Uniwersytetu im. Adama Mic-

kiewicza w Poznaniu. Zajmuje si´ ona badaniem

wp∏ywu bia∏ek o nazwie STAT na bioenergetyk´ ko-

mórek. Wiadomo ju˝, ˝e te bia∏ka pe∏nià istotnà ro-

l´ w wielu procesach chorobowych: wp∏ywajà na

zaburzenia funkcjonowania uk∏adu immunologicz-

nego oraz na choroby nowotworowe. Dlatego po-

znawanie ró˝nych mechanizmów ich dzia∏ania

w organizmie otwiera drog´ do wymyÊlania no-

wych metod terapii. 

– Ze wzgl´du na urodzenie dzieci musia∏am prze-

rwaç prac´ na dwa lata – mówi badaczka. – Raz po

obronie doktoratu, a drugi raz po sta˝u podoktor-

skim. Problemem jest to, ˝e w czasie studiów dokto-

ranckich przys∏ugujà nam tylko trzy miesiàce urlo-

pu, a po ich zakoƒczeniu, chcàc opiekowaç si´

dzieckiem, stajemy si´ praktycznie bezrobotne. Ja-

ko doktorantka nie by∏am bowiem zatrudniona na

etacie. Tak˝e sta˝ by∏ tylko umowà czasowà.

Pieniàdze z programu POMOST pomogà doktor Ki-

ciƒskiej w powrocie do nauki. Fundusze z grantu

pozwolà na sfinansowanie kosztów badaƒ oraz jej

w∏asnego wynagrodzenia przez trzy lata trwania

projektu. 

Mamy lepiej zorganizowane

O tym, ˝e pomoc kobietom naukowcom przynosi

wymierne korzyÊci, przekonana jest prof. Alina

Ciach, która pracuje w Instytucie Chemii Fizycznej. 

Wspomina czasy, kiedy w latach 80. zacz´∏a studia

doktoranckie. Mia∏a roczne dziecko, które cz´sto

chorowa∏o. Uda∏o jej si´ zrobiç doktorat dzi´ki

przychylnemu podejÊciu promotora i dyrekcji In-

stytutu Chemii Fizycznej PAN – zgodzono si´, by

bywa∏a w pracy dwa–trzy razy w tygodniu, a w po-

zosta∏e dni pracowa∏a w domu. – Ja jestem fizy-

kiem teoretykiem, nie potrzebuj´ aparatury, do-

Êwiadczeƒ. Mia∏am wyniki i mimo ˝e taki uk∏ad zo-

sta∏ przyj´ty na prób´, sprawdzi∏ si´. Potem taki

system pracy zosta∏ przeniesiony na mojà kole˝an-

k´ i to te˝ by∏ sukces. Przekonano mnie w pracy, ˝e

instytutowi b´dzie si´ op∏aca∏o mnie zatrzymaç,

nawet jeÊli b´d´ pracowaç przez pewien czas mniej

intensywnie. Mia∏am dobre wyniki badaƒ. Urodzi-

∏am drugie dziecko, a mimo to zosta∏am profeso-

rem zwyczajnym w wieku 47 lat – nie tak póêno,

jak na polskie warunki. W tej chwili koordynuj´

mi´dzynarodowe projekty doktoranckie dzi´ki

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; osiàgn´∏am zawo-

dowy sukces. Wszyscy sà zadowoleni.

Profesor Ciach uwa˝a, ˝e te kobiety, które dziÊ zo-

stajà w nauce, muszà byç zdeterminowane i dobrze

zorganizowane. Paradoksalnie, macierzyƒstwo

cz´sto temu sprzyja. 

– Trzeba umieç dobrze zaplanowaç badania i eks-

perymenty, by jak najmniej kolidowa∏y z ˝yciem

prywatnym. Ja jestem w tym mistrzynià! – przy-

znaje doktor Joanna ¸ojewska. – A program

POMOST Êwietnie w tym pomaga. Skierowany do

mam-badaczek ∏amie stereotyp naukowca-kobie-

ty, która poÊwi´ca swoje ˝ycie prywatne dla karie-

ry naukowej. To mnie zwyczajnie cieszy jako mam´

trójki dzieci – w tym ma∏ej Zosi chorej na cukrzyc´.

A pieniàdze? Oznaczajà du˝o pracy z m∏odymi

ludêmi, których zatrudni´ w przygotowanej w∏aÊ-

nie przeze mnie, Êwietnie wyposa˝onej pracowni na

Wydziale Chemii UJ. B´dziemy tam realizowaç ma-

rzenia o „podglàdaniu atomów”. Mojà osobistà ko-

rzyÊcià z grantu b´dzie kontakt z ludêmi, w tym

tak˝e z najlepszych oÊrodków na Êwiecie, którzy

podobnie jak ja pracujà na pograniczu in˝ynierii,

chemii powierzchni i spektroskopii.

Ze wzgl´du na dzieci do tej pory dr ¸ojewska nie

wyje˝d˝a∏a na stypendia. – Teraz b´d´ mia∏a mo˝-

liwoÊç odwiedzenia moich kolegów z uniwersyte-

tów w Bath i Lehigh, chocia˝by na par´ miesi´cy. To

mnie zmieni. OczywiÊcie pojedziemy tam ca∏à ro-

dzinà. Trudno zostawiç dzieci – one tak szybko ros-

nà. To czas nie do nadrobienia – mówi. 

A zatem piaskownica czy laboratorium? Czytanie

bajki na dobranoc czy kontrola nastawionych rano

badaƒ? Jest szansa na to, ˝e takich dylematów

wÊród polskich badaczek b´dzie coraz mniej, a po-

siadanie mamy-naukowca nie b´dzie dla dzieci ni-

czym niezwyk∏ym. 

OLGA WOèNIAK
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Wsparcie finansowe polskiej nauki

w ró˝nych obszarach jej funkcjono-

wania to g∏ówny cel statutowy Funda-

cji na rzecz Nauki Polskiej. Ale Funda-

cja pragnie byç tak˝e liczàcym si´

oÊrodkiem opiniotwórczym, inspiru-

jàc dyskusje na tematy wa˝ne dla Êro-

dowiska naukowego. W ostatnich la-

tach, kiedy trwa∏y prace nad nowymi

ustawami reformujàcymi system fi-

nansowania nauki w Polsce, Fundacja

podejmowa∏a ró˝ne dzia∏ania majàce

na celu w∏àczenie w proces konsulta-

cji nowych rozwiàzaƒ prawnych jak

najszerszego grona aktywnych, upra-

wiajàcych nauk´ na najwy˝szym poziomie badaczy.

Tak˝e przedstawiciele Fundacji, w tym przede

wszystkim prof. Maciej ˚ylicz, prezes FNP i wicepre-

zes prof. W∏odzimierz Bolecki uczestniczyli w wielu

debatach oraz opublikowali szereg tekstów, doty-

czàcych postulowanych zmian, których istot´ sta-

nowi dostosowanie polskich rozwiàzaƒ systemo-

wych do standardów Êwiatowych i wprowadzenie

mechanizmów konkurencji do procedur aplikowa-

nia o fundusze na badania naukowe.

– Fundacja swoimi dzia∏aniami, programami, kon-

kursami zawsze sprzyja∏a najlepszemu uprawianiu

nauki i osiàganiu najwybitniejszych wyników. Jest

zatem czymÊ naturalnym, ˝e interesuje si´ wszyst-

kimi zmianami, które mogà spowodowaç, ˝e wa-

runki pracy naukowej w Polsce b´dà nawiàzywaç

do standardów Êwiatowych – mówi prof. W∏odzi-

mierz Bolecki.

Obserwujàc dzia∏alnoÊç Fundacji nietrudno do-

strzec, ˝e stara si´ ona jednoczeÊnie rozmaite po-

stulaty reformatorskie wobec nauki realizowaç

niejako oddolnie, poprzez swojà codziennà dzia∏al-

noÊç programowà. I tak, naczelne zasady jej funk-

cjonowania to wspieranie najlepszych, ˝eby byli

jeszcze lepszymi oraz przestrzeganie konkurencyj-

noÊci w ubieganiu si´ uczonych o Êrodki finanso-

we. Od pewnego czasu wprowadzane sà te˝ zmia-

ny w ofercie programowej FNP zmierzajàce do

zwi´kszenia pomocy dla najm∏odszych uczonych.

Ponadto Fundacja korzysta w coraz wi´kszym

stopniu z m∏odszej kadry

recenzentów i eksper-

tów, stara si´ te˝ sku-

piaç wokó∏ siebie i akty-

wizowaç elit´ m∏odych

uczonych, np. poprzez

dzia∏alnoÊç Klubu Sty-

pendystów FNP.

– Co by Pan wymieni∏ ja-

ko g∏ówny wk∏ad Fundacji w reformy? – pytam jej

prezesa, prof. Macieja ˚ylicza. – Po pierwsze, jest

to na pewno propagowanie w∏aÊciwych standar-

dów: przejrzystoÊci procedur, oceny wartoÊci na-

ukowej wniosków, oceny dorobku osób, które apli-

kujà do Fundacji o Êrodki. Druga rzecz – to fakt, ˝e

Fundacja i ja osobiÊcie zaanga˝owaliÊmy si´ w po-

Reforma tak naprawd´

nie jest dla dzisiejszej

profesury, tylko dla

nast´pnego pokolenia,

wr´cz dla pokolenia

naszych wnuków.

Fundacji zaanga˝owanie w debat´ nad reformami

Konferencja FNP poÊwi´cona strategiom 

rozwoju nauki i szkolnictwa wy˝szego

– wystàpienie prof. Stefana Jackowskiego.
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wo∏anie Narodowego Centrum Nauki. To zresztà

nie nastàpi∏o rok czy dwa temu, przekonywaliÊmy

do jego utworzenia tak˝e poprzedniego ministra,

prof. Micha∏a Seweryƒskiego. W 2007 r. zorganizo-

waliÊmy nawet specjalnà debat´ telewizyjnà, pod-

czas której pokazywaliÊmy przyk∏ady, jak tego ty-

pu instytucje funkcjonujà w innych krajach. Po

zmianie rzàdu nie musieliÊmy ju˝ przekonywaç

prof. Barbary Kudryckiej do samego utworzenia

Centrum, natomiast podczas prac zespo∏u opraco-

wujàcego koncepcj´ NCN zwracaliÊmy szczególnà

uwag´ na ustanowienie dobrych mechanizmów je-

go powo∏ywania, a póêniej przejrzystych procedur

dzia∏ania. I po trzecie – w 2010 roku zorganizowa-

liÊmy du˝à debat´ na temat reform w szkolnictwie

wy˝szym i nauce.

Wspomniana debata to wydarzenie, o którym war-

to powiedzieç troch´ wi´cej. By∏a to kolejna konfe-

rencja z cyklu „Fundacji dyskusje o nauce”, które od

kilkunastu lat instytucja ta organizuje, poÊwi´cajàc

je corocznie jednemu z wa˝nych dla Êrodowiska na-

ukowego zagadnieƒ, takich jak np. sposób prowa-

dzenia badaƒ naukowych, uwarunkowania spo∏ecz-

nego funkcjonowania nauki i jej j´zyka, komunika-

cja mi´dzy Êrodowiskiem naukowym i spo∏eczeƒ-

stwem, etyka w nauce i odpowiedzialnoÊç uczonych

itd. Konferencje gromadzà zawsze czo∏ówk´ pol-

skich uczonych, osób zarzàdzajàcych naukà, a tak-

˝e przedstawicieli mediów zajmujàcych si´ proble-

mami nauki. 

Jednak czternasta konferencja

z tego cyklu, która odby∏a si´

w po∏owie lutego 2010 r. w Pa∏acu

Prymasowskim w Warszawie, po-

stawi∏a sobie za cel przedyskuto-

wanie spraw szczególnie aktual-

nych, a mianowicie ró˝nych kon-

cepcji reformy nauki i szkolnic-

twa wy˝szego zaproponowanej

przez ministerstwo, dyskutowa-

nej w Êrodowisku, póêniej w sej-

mie, a nast´pnie wprowadzanej

w ˝ycie. Konferencj´ pt. Sporne

kwestie strategii rozwoju nauki

i szkolnictwa wy˝szego zorganizo-

wano w momencie szczególnym, poniewa˝ zosta∏y

w∏aÊnie przedstawione dwa projekty strategicz-

nych rozwiàzaƒ w tej dziedzinie na najbli˝szà de-

kad´. By∏a zatem doskona∏à okazjà do poznania

ró˝nych stanowisk, publicznej wymiany argumen-

tów i dyskusji.

Jednà z tych dwu propozycji – Strategia rozwoju

szkolnictwa wy˝szego 2010–2020. Projekt Êrodowi-

skowy – nazywany strategià rektorskà – przedsta-

wi∏o 2 grudnia 2009 roku konsorcjum Konferencji

Rektorów Akademickich Szkó∏ Polskich, Konferen-

cji Rektorów Paƒstwowych Szkó∏ Zawodowych,

Konferencji Rektorów Zawodowych Szkó∏ Polskich

oraz Fundacji Rektorów Polskich. Drugi dokument

pt. Strategia rozwoju szkolnictwa wy˝szego do ro-

ku 2020 sporzàdzili (na przetargowe zamówienie

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego) i za-

prezentowali 3 lutego 2010 roku eksperci zaprosze-

ni przez firm´ consultingowà Ernst &Young oraz In-

stytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà. Warto

podkreÊliç, ˝e tego typu obszerne opracowania

strategiczne powsta∏y w Polsce po raz pierwszy od

poczàtków transformacji ustrojowej w roku 1989,

a w prace obu zespo∏ów zaanga˝owanych by∏o na
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Wystàpienie prof. Macieja ˚ylicza w dyskusji 

(obok – prof. Marek Zió∏kowski 

i minister, prof. Barbara Kudrycka).



ró˝nych etapach – jako autorzy, kon-

sultanci, recenzenci – kilkuset eksper-

tów, w tym tak˝e spoza Êrodowiska na-

ukowego (np. pracodawcy).

– FNP nie jest stronà ˝adnej ze sformu-

∏owanych w tych dokumentach strate-

gii. Naszym celem jest natomiast umo˝-

liwienie obu stronom oraz wszystkim

innym zainteresowanym refor-

mà nauki – tak˝e tym, którzy

do tej pory nie zabierali g∏osu –

prezentacji poglàdów w tak

kluczowych dla Polski spra-

wach – mówi∏ otwierajàc dys-

kusj´ prof. W∏odzimierz Bolec-

ki, wiceprezes Fundacji. – Pra-

gniemy, by wszyscy zaanga˝o-

wani w sprawy reformy mogli

w otwartej dyskusji skonfronto-

waç swe poglàdy. Nie ma bo-

wiem wàtpliwoÊci, ˝e decyzje

dotyczàce kierunków reformy

szkolnictwa wy˝szego i nauki

b´dà mia∏y dalekosi´˝ne konse-

kwencje.

O przedstawionych strategiach

rozwoju szkolnictwa wy˝szego mówili

szefowie opracowujàcych je zespo∏ów:

o „rektorskiej” – prof. Jerzy Woênicki,

a o przygotowanej przez E & Y i IBGR –

prof. Stefan Jackowski. Prof. Woênicki

podkreÊla∏ d∏ugofalowoÊç rozwiàzaƒ

strategii nazywanej rektorskà. – Cz´Êç

z prezentowanych problemów dotyka

kwestii bie˝àcych, my koncentrowali-
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Êmy si´ na rozwiàzaniach systemowych: wizji, misji,

obszarach funkcjonalnych, celach strategicznych i ce-

lach operacyjnych. Wiele z tych ostatnich mo˝na roz-

wiàzaç przy obecnej nowelizacji, natomiast potrzebne

sà dzia∏ania bardziej d∏ugofalowe – mówi∏. – Dla mnie

– odpowiada∏ prof. Jackowski – to nie sà strategie na

ró˝nych poziomach ogólnoÊci, proponujà natomiast

czasem ró˝ne, mniej lub dalej idàce rozwiàzania.

W szeÊciu sesjach tematycznych starano si´ przedys-

kutowaç najwa˝niejsze aktualne dylematy szkolnic-

twa i nauki oraz wskazaç rozwiàzania. O finansowa-

niu szkolnictwa wy˝szego i badaƒ naukowych mówili:

prof. Tadeusz Luty – Potrzebna jest konsolidacja uczel-

ni w du˝e uniwersytety badawcze, i prof. Tadeusz Po-

mianek – Musimy zrównaç uprawnienia obu sektorów

– publicznego i niepublicznego, tak˝e co do finansowa-

nia; o zarzàdzaniu uniwersytetami wypowiadali si´:

prof. Karol Musio∏ i prof. Leszek Pacholski. – To nie

sposób wyboru rektora decyduje o jakoÊci uczelni.

W historii UJ by∏o ich kilkanaÊcie i nie pokrywajà si´

z okresami ÊwietnoÊci uniwersytetu – przekonywa∏

rektor Musio∏. – Na Êwiecie w wi´kszoÊci krajów funk-

cjonujà rady powiernicze i si´ sprawdzajà – odpowia-

da∏ by∏y rektor UWr, prof. Leszek Pacholski.

Obecne te˝ by∏y kwestie dotyczàce nauki. Rozmawia-

no o modelach instytutów badawczych: prof. Ewa

Dahlig-Turek – Funkcjonowania instytutów humani-

stycznych nie mo˝na planowaç tylko na podstawie do-

tacji z grantów, i prof. Leszek Kaczmarek – Instytuty

badawcze w obszarze nauk biologicznych i medycz-

nych dzia∏ajà w dziedzinach ca∏kowicie mi´dzynaro-

dowych. Tu nie ma nic lokalnego. O kwestiach etycz-

nych mówili: prof. Jan Hartman – Warunkiem dobrego

funkcjonowania uczelni jest jawnoÊç i transparencja.

Potrzebna jest rzeczywista, a nie formalna przejrzy-

stoÊç, i prof. Andrzej Jerzmanowski – Musi istnieç za-

równo skutecznoÊç, jak i przejrzystoÊç w finansowaniu

nauki. O audycie i odpowiedzialnoÊci zewn´trznej mó-

wili: dr Dominik Antonowicz – Trzeba wypracowaç

modele ewaluacji finansowania i dzia∏alnoÊci nauko-

wej, i prof. Wojciech Stec – Uczeni pracujà dla nauki,

ale muszà odpowiadaç te˝ za wykorzystywane Êrodki.

Jednym z tekstów udost´pnionych podczas konferen-

cji, a póêniej zamieszczonych w jej materia∏ach, by∏

interesujàcy i wa˝ki artyku∏ prof. Macieja ˚ylicza,

w którym pisze, ˝e choç cz´sto dyskutuje o rozwiàza-

niach systemowych dla nauki, po raz pierwszy zabie-

ra g∏os w sprawach reformy szkolnictwa wy˝szego.

Nie zgadza si´ z formu∏owanym niekiedy poglàdem,

˝e wystarczy zwi´kszenie nak∏adów, a szkolnictwo

wy˝sze samo sobie poradzi. Autor artyku∏u zanalizo-

wa∏ s∏aboÊci polskiego systemu, m.in. du˝à autonomi´

uczelni i brak jej powiàzania z egzekwowaniem po-

winnoÊci uczonych wobec paƒstwa i spo∏eczeƒstwa

oraz korporacyjnà struktur´ wewn´trznà uczelni. Za-

proponowa∏ szereg zmian, m.in. odstàpienie od dy-

plomu paƒstwowego, zró˝nicowanie systemu szkó∏,

interdyscyplinarnoÊç kszta∏cenia i umi´dzynarodo-

wienie, likwidacj´ siatki p∏ac i pensum dydaktyczne-

go, wprowadzenie oceny osiàgni´ç dydaktycznych,

ograniczenie iloÊci stanowisk profesorskich, zastàpie-

nie w przysz∏oÊci habilitacji konkursem na stanowiska

profesorskie, powo∏ywanie rektora przez rad´ po-

wierniczà. – Aby reforma szkolnictwa wy˝szego si´

powiod∏a, musi ulec zmianie nie tylko konstytucja we-

wn´trzna uczelni, wprowadzajàc rzeczywistà autono-

mi´, ale tak˝e muszà zostaç wprowadzone zasady

konkurencyjnego pozyskiwania przez uczelnie Êrod-

ków na nauk´ i dydaktyk´ – konkludowa∏.

Na zakoƒczenie konferencji odby∏a si´ tak˝e dyskusja

panelowa, w której udzia∏ wzi´li profesorowie: Kata-

rzyna Cha∏asiƒska-Macukow, Janina Jóêwiak, Jerzy

Thieme, Krzysztof Paw∏owski, Micha∏ Kleiber, a mode-

ratorem by∏ prof. W∏odzimierz Bolecki. Podsumowy-

wa∏a jà minister Barbara Kudrycka: – Ciesz´ si´, ˝e to-

czy si´ ta dyskusja – mówi∏a. – Konferencja zainicjo-

wana przez FNP otwiera szerokà debat´ nad dokumen-

tami strategicznymi, która przyniesie cenne wnioski

i istotny wk∏ad do dalszych prac.

Liczba zasygnalizowanych podczas debaty proble-

mów oraz zaproponowanych rozwiàzaƒ zdecydowa-

nie przekracza ramy tej relacji (ca∏oÊç materia∏ów

z dyskusji jest dost´pna w wydanej, jak po ka˝dej

konferencji z tego cyklu, publikacji, a tym razem do-

st´pna jest tak˝e w postaci nagrania odbytych debat).

Z pewnoÊcià wiele rozwiàzaƒ i pomys∏ów, które poja-

wi∏y si´ w obydwu strategiach i w samej dyskusji by∏y

inspiracjà dla rozstrzygni´ç, które znalaz∏y póêniej re-

84



suplementraport roczny 2010

„Motywacja do intensywnej pracy badawczej, go-

towoÊç do podejmowania nowych projektów przy

zastosowaniu nowych metod, dyskusje naukowe,

samodzielnoÊç m∏odych badaczy, ch´ç uzyskania

interesujàcych wyników gwarantujàcych ich publi-

kacj´ w renomowanych czasopismach…” – oto

czym, zdaniem jednego z naszych respondentów,

ró˝ni si´ praca badawcza za granicà od pracy

w Polsce. Podobne opinie wyra˝a∏a zdecydowana

wi´kszoÊç zarówno polskich, jak i zagranicznych

naukowców – uczestników badania ankietowego,

które przeprowadziliÊmy, chcàc lepiej zrozumieç,

jak zach´caç naukowców z zagranicy do pracy

w Polsce1.

Tam i z powrotem

Od lat martwimy si´, ˝e zdolni polscy naukowcy

wyje˝d˝ajà do pracy badawczej za granic´, zubo-

˝ajàc nauk´ w Polsce. Choç skala tego zjawiska nie

jest znana, wiemy, ˝e atrakcyjniejsze warunki pra-

cy badawczej przyciàgajà najlepszych naukowców

do Stanów Zjednoczonych oraz (zw∏aszcza po przy-

stàpieniu Polski do UE) do krajów zachodniej Euro-

py. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspiera wyjaz-

dy zagraniczne m∏odych naukowców w przekona-
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W poszukiwaniu przyn´ty

Wysokie wynagrodzenia i fundusze na badania nie wystarczà, ˝eby przyciàgnàç do Polski 

Êwiatowej klasy naukowców. Przynajmniej nie w krótkiej perspektywie – wynika 

z doÊwiadczeƒ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz przeprowadzonego przez nià badania.

alne odbicie we wdra˝anych zmianach. Inne czeka-

jà jeszcze na swà kolej.

– Du˝o jest w Polsce myÊlenia zachowawczego, kon-

serwatywnego, jeÊli chodzi o system szkolnictwa

wy˝szego i nauki. Fundacja stara si´ to prze∏amy-

waç – zauwa˝am w rozmowie z prof. Boleckim. –

Warto rozró˝niç zdrowy konserwatyzm, piel´gnujà-

cy to, co warte zachowania, od postawy antyrefor-

matorskiej, przyjmujàcej, ˝e system jest dobry i wy-

maga jedynie lepszego zasilania w Êrodki – mówi

prof. W. Bolecki. – Ta diagnoza jest nieprawdziwa.

Trzeba zmieniç bardzo du˝o. Reforma tak naprawd´

nie jest dla dzisiejszej profesury, tylko dla nast´pne-

go pokolenia, wr´cz dla pokolenia naszych wnu-

ków. Te mechanizmy, które dziÊ sà wprowadzane,

uruchamiajà ca∏y proces, który wychowa nast´pne

pokolenie. I dodaje: – WÊród dzia∏aƒ, które postulo-

waliÊmy z gronem humanistów, by∏o tak˝e utworze-

nie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

W ciàgu kilku miesi´cy uda∏o si´ wprowadziç w ˝y-

cie projekt, który poczàtkowo wydawa∏ si´ niereal-

nym marzeniem.

Pytam te˝ prezesa ˚ylicza o najwa˝niejsze wyzwa-

nia, które pojawià si´ ju˝ po uchwaleniu nowelizacji

wszystkich ustaw. – MyÊl´, ˝e najwa˝niejsze kwestie,

które b´dà wymaga∏y jeszcze rozwiàzania, to finan-

sowanie dydaktyki w sposób konkurencyjny oraz

sposób zarzàdzania uczelnià – nie tylko problem

sposobu wyboru rektora, ale tak˝e zatrudniania na-

uczycieli akademickich oraz spowodowanie, aby me-

chanizmy, które sà ustanowione w przepisach, np.

konkursy czy ocena pracowników, dzia∏a∏y w prak-

tyce. Kolejne kwestie to umi´dzynarodowienie i rota-

cja adiunktów. To sà rzeczy „techniczne”, a tak na-

prawd´ chodzi o to, byÊmy nauczyli studenta myÊleç,

a nie odtwarzaç. Co gorsza, teraz uczymy tak rów-

nie˝ nauczycieli, którzy powielajà ten schemat i tak

kszta∏tujà kolejne pokolenie. To trzeba zmieniç. Pro-

wadzenie badaƒ na wysokim poziomie indukuje kry-

tyczne myÊlenie, to, ˝e si´ nie przyjmuje niczego na

wiar´ oraz ÊwiadomoÊç tego, ˝e trzeba pokonywaç

problemy – podsumowuje profesor ˚ylicz.

ANDRZEJ ÂWIå

1 Raport z badaƒ dost´pny jest na stronie internetowej Fundacji: www.fnp.org.pl

FORUM AKADEMICKIE, nr 5/2011
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niu, ˝e jest to niezb´dny element ich kariery. Jedno-

czeÊnie jednak zabiega o ich powrót do Polski.

Do niedawna wysi∏ki te koncentrowa∏y si´ na gru-

pie m∏odych naukowców – wprowadzony w 2006

roku program HOMING skierowany by∏ do osób

Êwie˝o (do 4 lat) po doktoracie. Z obserwacji pro-

wadzonych przez Fundacj´ wynika∏o, ˝e na tym

w∏aÊnie etapie – budowania samodzielnoÊci i bez

stabilnego zatrudnienia – naukowcy sà najbardziej

otwarci na powrót do kraju. Wspó∏finansowany ze

Êrodków Mechanizmu Finansowego EOG program

mia∏ dosyç niewielkà skal´ – przyznawano rocznie

ok. 16 dwuletnich subsydiów obejmujàcych sty-

pendia imienne oraz Êrodki na kontynuacj´ wspó∏-

pracy zagranicznej i realizacj´ projektu badawcze-

go. Ârodki przeznaczone na badania by∏y raczej

symboliczne, ale chodzi∏o przede wszystkim o sy-

gna∏ zach´cajàcy m∏odych polskich badaczy do po-

wrotu do Polski oraz o poprawienie im warunków

˝ycia i pracy.

Ewaluacja programu HOMING wykaza∏a, ˝e pro-

gram wprawdzie nie mia∏ zbyt du˝ego wp∏ywu na

podejmowanie decyzji o powrocie, ale za to odgry-

wa∏ ogromnà rol´ w u∏atwieniu tego powrotu. Bada-

nie ankietowe oraz wywiady przeprowadzone

wÊród laureatów programu dawa∏y Êwiadectwo nie-

zwykle trudnej sytuacji powracajàcych i powszech-

nej niemal „depresji popowrotowej”. Problemem by∏

niejasny status powracajàcych (z regu∏y do tego sa-

mego oÊrodka, w którym wczeÊniej obronili dokto-

rat), niskie zarobki, brak uznania ich nowych kom-

petencji, brak samodzielnoÊci. TrudnoÊci natury ma-

terialnej ∏àczy∏y si´ z ma∏o entuzjastycznym na ogó∏

nastawieniem wobec powracajàcych badaczy ze

strony instytucji zatrudniajàcej. WÊród rekomenda-

cji mi´dzynarodowych ekspertów, którzy przepro-

wadzili ewaluacj´ programu, znalaz∏o si´ m.in. za-
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pewnienie laureatom w∏aÊci-

wych warunków pracy w in-

stytucjach zatrudniajàcych.

Nowe mo˝liwoÊci

Dosyç ograniczone mo˝liwo-

Êci wspierania powrotów

i szerzej – przyjazdów na-

ukowców do Polski gwa∏tow-

nie wzros∏y w przypadku

FNP w 2008 r., gdy Fundacja

rozpocz´∏a realizacj´ no-

wych programów finansowa-

nych z europejskich fundu-

szy strukturalnych. Ozna-

cza∏o to spory zastrzyk fi-

nansowy na dzia∏ania, o któ-

rych wczeÊniej nie mog∏o byç

mowy. Program WELCOME

oferowa∏ Êrodki rz´du nawet 6 mln z∏ na grant ba-

dawczy oraz wynagrodzenie laureata (od 200 tys.

do 350 tys. z∏ rocznie) i cz∏onków zespo∏u. Program

TEAM – ok. 2 mln z∏ (w zale˝noÊci od liczby dokto-

rantów i m∏odych doktorów przyj´tych do zespo∏u)

grantu badawczego i stypendia naukowe dla cz∏on-

ków zespo∏u. Przy okazji w programie HOMING

(obecnie HOMING PLUS, finansowanym ze Êrodków

POIG) znacznie zwi´kszono wysokoÊç zarówno sub-

sydium badawczego, jak i stypendium imiennego

laureatów. Wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e g∏ównà ba-

rierà w przyciàganiu wybitnych naukowców do

Polski sà pieniàdze i t´ w∏aÊnie barier´ jesteÊmy

w stanie pokonaç, zacieraliÊmy r´ce.

Jak si´ okaza∏o, przedwczeÊnie – mimo intensywnej

promocji programów za granicà, ch´tnych wcale

nie by∏o wielu. Co wi´cej, przewa˝ali wÊród nich

naukowcy polscy, którzy i tak z ró˝nych przyczyn

(np. rodzinnych) planowali powrót do Polski.

W trzech pierwszych edycjach programu WEL-

COME w gronie jego oÊmiu laureatów nie znalaz∏ si´

˝aden cudzoziemiec2, w TEAM na 48 dotychczas

wybranych laureatów – jest jeden cudzoziemiec.

Stàd pomys∏ na przeprowadzenie badania, które

pozwoli∏oby lepiej zrozumieç gotowoÊç naukow-

ców z zagranicy (w tym Po-

laków) do pracy badawczej

w Polsce oraz postrzeganie

przez nich ró˝nic mi´dzy

pracà naukowà w Polsce

i za granicà.

Kiepski image 

polskiej nauki

Poniewa˝ celem FNP jest

przyciàganie do Polski

Êwiatowej klasy badaczy,

chodzi∏o o dotarcie do na-

ukowców cieszàcych si´

uznaniem Êrodowiska, choç

na ró˝nych etapach kariery. Ankieta rozes∏ana zo-

sta∏a w zwiàzku z tym przede wszystkim do zagra-

nicznych lub znajdujàcych si´ za granicà recenzen-

tów FNP (650 osób) oraz innych wskazanych imien-

nie osób (np. zatrudnionych w presti˝owych insty-

tucjach zagranicznych). ¸àcznie wys∏anych zosta∏o

836 ankiet. Liczba odes∏anych ankiet wynios∏a 160.

Taka stopa zwrotu (ok. 20 proc.) nie wydaje si´ roz-

czarowujàca ze wzgl´du na kwesti´ podj´tà w ba-

daniu.

Dla wielu adresatów warunki pracy w Polsce nie sà

prawdopodobnie sprawà szczególnie palàcà, a co

za tym idzie wartà choçby chwili czasu i skupienia.

Mo˝na si´ spodziewaç, ˝e ankiet´ wype∏ni∏y przede

wszystkim osoby w jakiÊ sposób ˝yczliwe Fundacji,

majàce udane kontakty z Polskà lub przyjazne wy-

obra˝enia na jej temat. Nale˝y wziàç to pod uwa-

g´, analizujàc wyniki badania – osoby, których nie

interesuje praca badawcza w Polsce lub majà o niej

na tyle z∏e poj´cie, by w ogóle nie traktowaç po-

wa˝nie takiej ewentualnoÊci, prawdopodobnie po

prostu cz´Êciej nie odpowiedzia∏y na ankiet´.

Mniej wi´cej po∏ow´ respondentów stanowili Pola-

cy, z czego wi´kszoÊç przebywa za granicà od po-

nad 10 lat, na ogó∏ wspó∏pracujàc z Polskà. Respon-
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2 W rozstrzygni´tej wiosnà 2011 r. czwartej edycji programu wÊród laureatów jest dwóch cudzoziemców.
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denci zagraniczni opierali swoje opinie na bezpo-

Êrednim doÊwiadczeniu wspó∏pracy lub pracy w Pol-

sce oraz na relacjach wspó∏pracowników (w tym Po-

laków), recenzowanych projektach i publikacjach,

(ma∏ej) obecnoÊci polskich publikacji w czo∏owych

czasopismach, a tak˝e – jak sami czasem zaznacza-

jà – stereotypach. I jedni, i drudzy doÊç negatywnie

ocenili warunki i jakoÊç pracy naukowej w Polsce.

Co ciekawe, najcz´Êciej wskazywane ró˝nice wiàza-

∏y si´ nie tyle z wysokoÊcià finansowania, co z dyna-

mikà pracy, systemem motywacji i stopniem zaan-

ga˝owania naukowców. Polscy respondenci sporo

miejsca poÊwi´cili „skostnia∏ej strukturze polskiej

nauki”. Kolejne, cz´sto pojawiajàce si´ zarzuty to

brak umiej´tnoÊci wspó∏pracy i mobilnoÊci w pol-

skich zespo∏ach oraz fundusze na badania. Dopiero

w dalszej kolejnoÊci pojawi∏a si´ kwestia wynagro-

dzeƒ naukowców. Z kolei respondenci zagraniczni

zwracali uwag´ na mniejszà widocznoÊç i presti˝

prowadzonych w Polsce badaƒ.

JednoczeÊnie a˝ 70 proc. polskich respondentów

zadeklarowa∏o gotowoÊç rozwa˝enia pracy w Pol-

sce. Co istotne, zdecydowanie najcz´Êciej sà to

osoby poni˝ej 40 lat oraz powy˝ej 60 lat. Pierwsza

grupa to naukowcy na etapie budowania swojej

niezale˝nej pozycji i pierwszych w∏asnych zespo-

∏ów. Druga – to naukowcy zbli˝ajàcy si´ do wieku

emerytalnego. Najmniej zainteresowani pracà

w Polsce sà badacze w wieku 41-50 lat, a wi´c na

etapie kierowania w∏asnymi zespo∏ami i dynamicz-

nego rozwoju kariery (grupa ta by∏a równie˝ naj-

mniej obecna wÊród respondentów, byç mo˝e

w∏aÊnie z powodu znikomego zainteresowania

kwestià pracy w Polsce).

Wi´cej samodzielnoÊci 

i jasne kryteria awansu

Deklarowane zainteresowanie pracà badawczà

w Polsce nie oznacza jednak oczywiÊcie, ˝e nasi re-

spondenci pakujà ju˝ walizki. WÊród warunków ko-

niecznych do rozwa˝enia przez nich oferty pracy

w Polsce znalaz∏y si´ przede wszystkim kwestie

zwiàzane z pozycjà badacza. Polscy naukowcy,

88

Dr Krishendu Ganguly, 

laureat programu HOMING PLUS.



którzy odnoszà sukcesy za granicà, nie chcà wracaç

do Êrodowiska, w którym – z uwagi np. na brak ha-

bilitacji – b´dà skazani na podrz´dnà rol´. Obawia-

jà si´ utrudnionego dost´pu do finansowania, nie-

jasnych warunków awansu, skostnia∏ej struktury.

Pojawia∏y si´ ˝àdania radykalne („zniesienie habili-

tacji”, „automatyczne uznanie zagranicznego stop-

nia naukowego i rangi”, „zastàpienie habilitacji

przez tenure system – model z USA”) oraz bardziej

kompromisowe („u∏atwienie przeprowadzenia prze-

wodu habilitacyjnego dla osób pracujàcych za gra-

nicà”, „sensowny system aplikowania i zasada fair

play przy ocenie”, „czytelne i przejrzyste kryteria

przyznawania grantów badawczych”, „otwartoÊç

konkursów”, „jasne kryteria awansu”, „rozluênie-

nie skostnia∏ej hierarchizacji polskiej nauki”).

Polscy naukowcy, jeÊli sà doÊç zaawansowani w ka-

rierze, postrzegajà Êrodowisko badawcze w kraju

jako mniej dynamiczne, mniej inspirujàce i mniej

twórcze. Powrót do Polski mo˝e groziç wi´c spo-

wolnieniem kariery lub przekreÊleniem szans na

udzia∏ w Êwiatowej nauce (np. powrót do pracy na-

ukowej za granicà). Stàd cz´sto formu∏owany wa-

runek niezale˝noÊci, dost´pu do finansowania

i kierowania w∏asnym zespo∏em.

Podobnà obaw´ przed zamkni´ciem sobie powrotu

do badaƒ prowadzonych za granicà widaç w odpo-

wiedziach zagranicznych naukowców. Wprawdzie

68 proc. respondentów wyrazi∏o gotowoÊç rozwa-

˝enia pracy w Polsce, ale z bardziej szczegó∏owych

wypowiedzi wynika, ˝e chodzi raczej o wspó∏prac´

ni˝ prac´ w pe∏nym wymiarze. Chcà z regu∏y za-

chowaç zatrudnienie w instytucji zagranicznej,

wi´c interesujà ich raczej krótkie pobyty uzupe∏-

niane kontaktem wirtualnym.

Co z tego dla nas wynika?

Nie jest mi∏o dostawaç ankiety, z których wynika,

˝e zarówno polscy, jak i zagraniczni naukowcy

(bez wzgl´du na wczeÊniejsze kontakty z Polskà)

negatywnie oceniajà warunki i jakoÊç pracy ba-

dawczej w Polsce w porównaniu z krajami, gdzie

obecnie pracujà (g∏ównie Ameryka Pó∏nocna oraz

suplementraport roczny 2010
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suplement raport roczny 2010

zachodnia Europa). Zwraca jednak uwag´ to, ˝e

choç wi´kszoÊç wskazywanych przez responden-

tów s∏aboÊci nauki w Polsce wià˝e si´ z poziomem

i systemem finansowania, negatywne opinie nie

ograniczajà si´ do kwestii funduszy. Nie potwier-

dza si´ schemat: „s∏aby system – Êwietni ludzie” lub

„Êwietni naukowcy, problemem sà tylko pienià-

dze”. Z opinii wyra˝onych przez respondentów wy-

∏ania si´ obraz, w którym naukowcy i ich praca sà

kszta∏towani przez system: brakuje im motywacji,

zaanga˝owania, otwartoÊci na wspó∏prac´. Re-

spondenci koncentrowali si´ na s∏abej dynamice

pracy i braku zaanga˝owania badaczy oraz skost-

nia∏ej strukturze. Zagraniczni respondenci – na

mniejszej widocznoÊci i presti˝u.

Pocieszajàce jest to, ˝e opinie te nie wykluczajà

podj´cia pracy w Polsce. Cennym wnioskiem z ba-

dania jest potwierdzenie du˝ej gotowoÊci do po-

wrotu m∏odych polskich badaczy, którzy chcà za-

k∏adaç pierwsze w∏asne zespo∏y. Przyciàgni´cie ich

do kraju odpowiednià ofertà wydaje si´ mieç du˝e

szanse powodzenia. Do myÊlenia daje tak˝e sugero-

wana przez respondentów potrzeba stworzenia

elastycznych mo˝liwoÊci pracy w Polsce. Z pewno-

Êcià warto natomiast – jak wynika z badania –

wspieraç wspó∏prac´ mi´dzy najlepszymi zespo∏a-

mi polskimi i zagranicznymi. Przek∏ada si´ ona nie

tylko na jakoÊç prowadzonych badaƒ i ich obec-

noÊç w presti˝owych czasopismach, ale tak˝e na

skutecznà promocj´ polskiej nauki za granicà.

MARTA ¸AZAROWICZ-KOWALIK

Przedruk za zgodà redakcji FORUM AKADEMICKIEGO.
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