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Programy WELCOME, MPD, TEAM, VENTURES, POMOST i HOMING PLUS są współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt SKILLS jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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WSPIERAĆ NAJLEPSZYCH,
ABY MOGLI STAĆ SIĘ
JESZCZE LEPSI

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) działa od 1991 r.
Jest pozarządową, apolityczną organizacją typu non
profit realizującą misję wspierania nauki i największym
w Polsce pozarządowym źródłem finansowania nauki.
FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE STATUTOWE
POPRZEZ:
• wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych,
• modernizację warsztatów badawczych we wszystkich
dziedzinach nauki,
• wspomaganie innowacyjnych projektów, komercjalizacji odkryć i wynalazków naukowych.
FUNDACJA DZIAŁA ZGODNIE ZE SWOJĄ NACZELNĄ
DEWIZĄ: WSPIERAĆ NAJLEPSZYCH, ABY MOGLI STAĆ
SIĘ JESZCZE LEPSI ORAZ NASTĘPUJĄCYMI ZASADAMI:
• wsparcie jest kierowane bezpośrednio do naukowców
i zespołów badawczych,
• wszystkie subwencje, nagrody i stypendia przyznawane są na podstawie konkursu,
• najważniejszym kryterium decydującym o przyznaniu
wsparcia jest doskonałość naukowa,
• osiągnięcia i dorobek uczestników konkursów FNP są
oceniane przez uznanych w swoich dziedzinach uczonych – polskich i zagranicznych (metoda peer-review),

• wsparcie udzielane jest zgodnie z zasadą trudnego
pieniądza (wysoka konkurencyjność przy wyborze
laureatów).
Fundusz założycielski Fundacji w wysokości 95 mln zł
pochodzi ze zlikwidowanego w 1990 r. Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki, przekazanego FNP decyzją Sejmu RP. Dwadzieścia lat efektywnego pomnażania
tych środków poprzez inwestowanie ich, m.in. w obligacje, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
i akcje, pozwoliło Fundacji zbudować stabilną i pewną
sytuację finansową. Ze środków pochodzących z działań
na rynkach finansowych Fundacja przekazała nauce do
końca 2014 r. łącznie prawie 460 mln zł. Obecnie wartość
funduszy własnych Fundacji to ponad 324 mln zł.
Dodatkowe środki na wspieranie nauki Fundacja otrzymała w latach 2003–2004 na mocy Ustawy z 29 marca
2000 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstw. Ustawa ta określiła, że 2 proc. środków z prywatyzacji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
zasili majątek Fundacji. Z uzyskanej dzięki temu kwoty
51,7 mln zł Fundacja utworzyła odrębny fundusz przeznaczony na finansowanie stypendiów dla młodych uczonych
(program START). W 2007 r. Fundacja uzyskała współfinansowanie programu POWROTY/HOMING z Mechani-

zmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W 2008 r. rozpoczęła realizację programów finansowanych z funduszy strukturalnych w ramach Działania 1.2
„Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jako beneficjent programów kluczowych PO IG Fundacja otrzyma
421 mln zł (środki te są wydatkowane w latach 2007–
–2015). Ponadto, dzięki uzyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki
w rozwoju gospodarczym”), Fundacja uruchomiła w 2011
r. projekt SKILLS. W latach 2010–2015 otrzyma na jego
realizację 36 mln zł.
Do końca 2014 r. na realizację programów finansowanych
z funduszy europejskich (w ramach PO IG i PO KL) Fundacja wydatkowała ponad 406 mln zł.
Od 2005 r. Fundacja posiada status organizacji pożytku
publicznego, co uprawnia ją m.in. do przyjmowania od
osób fizycznych wpłat 1 proc. podatku dochodowego na
cele statutowe. Środki uzyskane z 1 proc. są wykorzystywane na podwyższanie stypendiów laureatom konkursów
dla młodych naukowców – w latach 2006–2009 były to
stypendia dla uczonych powracających z zagranicy (pro-

gram POWROTY/HOMING), a od 2010 r. – stypendia dla
najwyżej ocenionych w konkursie laureatów programu
START.
Dbając o przejrzystość i jawność działań, Fundacja publikuje obszerne sprawozdania ze swojej działalności w formie raportów rocznych. Jej sprawozdania finansowe są
co roku badane przez renomowane firmy audytorskie.
Raporty roczne i sprawozdania z działalności dostępne
są m.in. na stronie internetowej Fundacji.
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kwiecień 2014
FNP, w porozumieniu z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, zorganizowała program mający wesprzeć osoby zainteresowane
stworzeniem nowej jednostki naukowej w Polsce
w ramach konkursu Teaming of Excellence realizowanego ze środków Horyzontu 2020. Str. 16

26/05/2014
Fundacja zmieniła siedzibę.
Od 26 maja FNP mieści się przy
ul. I. Krasickiego 20/22 w Warszawie.

31/05/2014
Odbyła się uroczystość wręczenia
dyplomów laureatom 22. konkursu
w programie START w Zamku Królewskim w Warszawie. Dyplomy odebrało
136 osób. Str. 25

22/09/2014
W Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego wręczono dyplomy 8 laureatom
16. konkursu w programie MISTRZ. Str. 22

FNP we współpracy z Europejskim Centrum
Fundacji (EFC) zorganizowała międzynarodową
konferencję pt. Towards a new concept of
Excellence in Research? poświęconą kryterium
doskonałości w nauce, która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Str. 15

12/12/2014
Odbyła się inauguracja zainicjowanego
przez FNP projektu Cyfrowej Wypożyczalni
Publikacji Naukowych Academica, który
realizuje Biblioteka Narodowa. Str. 108

zrealizowanych
programów

ponad

300

2008

1000

przyznanych
nagród,
stypendiów
i subwencji

przyjętych
wniosków

uczestników
szkoleń

wrzesień 2014
Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu FNP
zainaugurowano interdyscyplinarne Studia
Polskie na Uniwersytecie Columbia (Polish Chair)
w Nowym Jorku w USA, których kierownikiem
została dr Małgorzata Mazurek. Str. 92

październik 2014
13–14/10/2014

21

ponad

Uruchomiono Polish Studies na Uniwersytecie
Cambridge w Wielkiej Brytanii, których szefem
został dr Stanley Bill. Str. 92

430

296

3310

350 TYS.

polskich
recenzentów

recenzentów
zagranicznych

publikacji o fnp
w mediach

odwiedzin
strony fnp

03/12/2014
W Zamku Królewskim w Warszawie po
raz 23. zostały wręczone Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dyplomy
odebrało 4 laureatów. Str. 20

ponad

91 350 MLN ZŁ
wydanych na realizację
zadań statutowych
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stan na 31 grudnia 2014 r.

PION PROGRAMOWY
Michał Pietras
dyrektor ds. działalności
programowej

ZARZĄD FUNDACJI

prezes

prof. dr hab. Maciej Żylicz

ZESPÓŁ
DS. KOORDYNACJI
PROGRAMÓW

wiceprezes

prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki

dr Tomasz Poprawka
zastępca dyrektora
ds. działalności programowej

wiceprezes

dr Tomasz S. Perkowski
Zarząd FNP (od lewej): prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki,
prof. dr hab. Maciej Żylicz, dr Tomasz S. Perkowski.

RADA FUNDACJI

(kadencja od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2016 r.)
przewodniczący

prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski
wiceprzewodnicząca

prof. dr hab. Irena E. Kotowska
członkowie:
prof. dr hab. inż. Leon Gradoń
prof. dr hab. Henryk Koroniak
prof. dr hab. Marek Z. Świtoński
prof. dr hab. Wojciech Tygielski
prof. dr hab. Karol I. Wysokiński
honorowy członek

prof. dr hab. inż. Maciej W. Grabski
Rada FNP (od lewej, góra):
profesorowie M.Z. Świtoński, H. Koroniak, L. Gradoń,
W. Tygielski, (dół): profesorowie A. Jerzmanowski,
I.E. Kotowska, K.I. Wysokiński.

dr Monika Biłas-Henne
dr Beata Frączak
Krystyna Frąk
dr Anna Jeż
dr inż. Dariusz Łukaszewski
dr Joanna Rutkowska
Kinga Słomińska
Magdalena Sordyl
Ewa Śliwowska
Małgorzata Świtalska-Bury
Julia Zimmermann
ZESPÓŁ DS. UMÓW
I KONTROLI

Dorota Sierak
zastępca dyrektora
ds. działalności programowej
Aneta Antolak
p.o. zastępcy dyrektora
ds. działalności programowej
Aleksandra Kowalska
Paweł Kulesza
Katarzyna Lechicka
Viktoryia Luchko
Monika Machnikowska
Marcin Marcinków
Lidia Rachocka
Mirosław Serwaczyński
Irmina Sitnicka
Renata Tess

ZESPÓŁ
DS. KAPITAŁU
LUDZKIEGO

Adam Zieliński
zastępca dyrektora
ds. działalności programowej
Jagoda Brewczak
Aleksandra Krypa
Marta Michalska-Bugajska
Justyna Motrenko
Katarzyna Pronobis
Jakub Rytka
Emilia Wojewoda
PION RACHUNKOWOŚCI
I ADMINISTRACJI
Wanda Krzemińska
dyrektor
ds. finansowo-administracyjnych,
główny księgowy

ZESPÓŁ
DS. ADMINISTRACYJNYCH

Hubert Choma
Wojciech Janikowski
Piotr Urbaniak
PION ROZWOJU
I ANALIZ FINANSOWYCH
KANCELARIA ZARZĄDU

Magdalena Borowska-Wittlin
Katarzyna Demczuk
Agata Zielińska
ZESPÓŁ DS. ANALIZ
I KONTROLI
FINANSOWYCH

Krystyna Akacka
Aneta Antolak
DZIAŁ PRAWNY

Katarzyna Bojańczyk – radca prawny
Adam Klimowski
ZESPÓŁ
DS. RACHUNKOWOŚCI
I PODATKÓW

DZIAŁ DS. INFORMACJI
I PROMOCJI

Małgorzata Pieńkowska
zastępca dyrektora
ds. finansowo-administracyjnych

Magdalena Kołomańska
Elżbieta Marczuk
Dominika Wojtysiak-Łańska
dr Grażyna Żebrowska

ZESPÓŁ
DS. RACHUNKOWOŚCI
I PODATKÓW

SAMODZIELNE STANOWISKO
DS. EWALUACJI I ANALIZ
PROGRAMOWYCH

Alicja Chmielińska
Dorota Komosa
Iwona Pachnowska
Katarzyna Siemieńczuk
Monika Wolińska
Małgorzata Zawłocka

Marta Łazarowicz-Kowalik
SAMODZIELNE STANOWISKO
DS. PERSONALNYCH

Joanna Antas
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LIST
PRZEWODNICZĄCEGO
RADY
FUNDACJI

Szanowni Państwo,
w 2014 r. odbyło się pięć spotkań z udziałem Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członków Zarządu oraz innych
pracowników Fundacji zaproszonych przez Radę. Przez
cały rok członkowie Rady pozostawali ze sobą w częstym
kontakcie, a także konsultowali się z Zarządem.

prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski

Przedmiotem stałej i wnikliwej uwagi Rady były najważniejsze kwestie z zakresu bieżącej działalności Fundacji. Dotyczyły one przede wszystkim jakości procedur
związanych z realizacją, monitorowaniem przebiegu
i analizą wyników programów stypendialnych FNP. Rada
z zadowoleniem stwierdza, że, podobnie jak w poprzednich latach, Fundacja w 2014 r. spełniała pod tym względem najwyższe standardy europejskie. Opierając się na
szczegółowych informacjach udzielanych przez Zarząd,
Rada na bieżąco analizowała także sytuację finansową
Fundacji i podejmowała decyzje upoważniające Zarząd
do wyboru i wdrażania optymalnych strategii postępowania w zakresie zarządzania aktywami i planowania
wydatków. Rada zapoznała się z dorocznym raportem
przedstawionym przez zewnętrzną firmę audytorską
i oceniła, że jego bardzo pozytywna konkluzja w pełni
odzwierciedla oczekiwania Rady w stosunku do działań
Zarządu. Jako członkowie Rady chcemy przy tej okazji
wyrazić nasze uznanie dla wysoce profesjonalnego prowadzenia przez Zarząd spraw finansowych Fundacji, co
ma kluczowe znaczenie dla pomyślnej kontynuacji jej
dotychczasowej misji. Niemniej jednak w pełni zdajemy
sobie sprawę z wynikających z pogorszenia wskaźników
ekonomicznych w Polsce i Europie rosnących trudności
z utrzymaniem na pożądanym poziomie najważniejszych
programów realizowanych przez FNP. Z tego powodu

w minionym roku nadal intensywnie zastanawialiśmy się Ustanowienie Katedry stało się możliwe dzięki zebraniu
nad możliwymi kierunkami rozwoju Fundacji, zarówno specjalnego funduszu żelaznego w wysokości ponad
w najbliższej, jak i nieco bardziej odległej przyszłości. 3 mln dol. – było to przedmiotem wieloletnich starań FunW rezultacie Rada powzięła szereg ważnych uchwał upo- dacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Konsulatu Generalnego
ważniających Zarząd do podjęcia działań
RP w Nowym Jorku. Drugą zrealizowaną
w kierunku aktywnego włączenia Fundacji
inicjatywą Fundacji było otwarcie w paźUważam, że mamy za
w administrowanie nowymi funduszami
dzierniku 2014 r. Ośrodka Studiów Polsobą kolejny udany rok,
europejskimi przeznaczonymi na naukę.
skich na Uniwersytecie Cambridge w Wielw którym, mimo ogólnie
kiej Brytanii i objęcie jego kierownictwa
niesprzyjającej sytuacji
Działając jako Kapituła przyznawanej
przez dr. Stanleya Billa. Na wsparcie
corocznie Nagrody Fundacji, w ubiegłym
Ośrodka, który powstał w wyniku porozuna rynkach finansowych,
roku Rada nie tylko szczegółowo nadmienia czterech prywatnych sponsorów,
pomyślnie zrealizowalizorowała proces nominowania i selekcji
Fundacja przeznaczy w ciągu najbliższych
śmy wszystkie statutowe
kandydatur, ale także dokonała kolejnych
czterech lat sumę 110 tys. funtów.
cele Fundacji na rzecz
modyfikacji w Regulaminie Nagrody. Rada
Nauki Polskiej.
miała przy tym na względzie zwiększenie
Uważam, że mamy za sobą kolejny udany
precyzji i klarowności zapisów, w szczerok, w którym, mimo ogólnie niesprzyjagólności w odniesieniu do kryteriów,
jącej sytuacji na rynkach finansowych,
jakie winni spełniać nominowani, oraz w odniesieniu do pomyślnie zrealizowaliśmy wszystkie statutowe cele Funsposobu formułowania przez nominujących tytułu do dacji na rzecz Nauki Polskiej. W 2014 r. podjęliśmy rówNagrody. Również w tym wypadku, jako Rada i Kapituła nież kroki na rzecz zaangażowania się Fundacji w nowe
Nagrody FNP, pragniemy wyrazić nasze najwyższe uzna- formy działalności organizacyjnej mającej na celu podnienie dla pracowników Fundacji, którzy wykonali wyjąt- sienie jakości badań naukowych w Polsce. W imieniu Rady
kowo sprawnie i profesjonalnie ogromną i bardzo odpo- dziękuję Zarządowi i wszystkim pracownikom Fundacji za
wiedzialną pracę związaną z corocznym organizowaniem doskonałą i harmonijną współpracę.
konkursu.
Rada z wielką satysfakcją przyjęła wiadomość o zrealizowaniu w 2014 r. dwóch niezwykle cennych inicjatyw
Zarządu Fundacji. Pierwszą z nich było uruchomienie
Katedry Polskiej na Uniwersytecie Columbia w Nowym
Jorku w USA oraz przeprowadzenie konkursu i objęcie
kierownictwa Katedry przez dr Małgorzatę Mazurek.

prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski
Warszawa, marzec 2015
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Szanowni Państwo,
w 2014 r. na działalność związaną z wspieraniem najlepszych uczonych pracujących w Polsce wydaliśmy w sumie
przeszło 91 mln zł.
W roku tym kontynuowaliśmy działania prowadzone
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (programy TEAM, WELCOME, HOMING PLUS,
POMOST, VENTURES i Międzynarodowe Projekty Doktoranckie, na które przeznaczyliśmy łącznie 67,3 mln zł).
Rok 2014 był także czasem intensywnej pracy mającej na
celu kształtowanie tzw. umiejętności miękkich pracowników naukowych pracujących w Polsce (programy te były
realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, na które wydaliśmy 9,5 mln zł).

prof. dr hab. Maciej Żylicz

W 2014 r. kontynuowaliśmy także programy finansowane z kapitałów własnych Fundacji – przeznaczyliśmy
na nie 14,5 mln zł. Najwyższe wyróżnienie przyznawane
przez Fundację – Nagrodę FNP – odebrali profesorowie:
Tomasz Goslar, Karol Grela, Iwo Białynicki-Birula oraz
Lech Szczucki. W ramach programu MISTRZ ośmiu laureatów, badaczy z zakresu nauk o życiu i Ziemi, zostało
wyróżnionych za prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie oraz wspomaganie rozwoju młodych
pracowników naukowych. W ramach programu START
stypendia odebrało 136 osób. Jednemu z laureatów tego
programu po raz pierwszy zostało przyznane stypendium
naukowe im. Barbary Skargi za odważne przekraczanie
granic pomiędzy dziedzinami nauki. Ponadto czterem
laureatom programu START, którzy otrzymali najwyższe
oceny od recenzentów, mogliśmy przyznać stypendia

zwiększone do 36 tys. zł, a to dzięki środkom uzyskanym
z wpłat 1 proc. podatku od osób fizycznych.
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kiego kręgu uczonych pracujących w danej dziedzinie czy
dyscyplinie naukowej.

W 2014 r. rozstrzygnięto piąty konkurs o Nagrodę COPER- Jako środowisko naukowe musimy stale przypominać,
NICUS (wspólny program prowadzony z DFG – Deutsche że metoda parametryczna może być stosowana jedynie
Forschungsgemeinschaft). Jego laureatami
do oceny jednostek naukowych, aby na
zostali prof. Harald Weinfurter oraz prof.
tej podstawie przyznawać dotacje na ich
Marek Żukowski. W 2014 r. po raz pierwJako środowisko naukowe
działalność statutową. Ocena ta opiera
musimy stale przypomiszy wyłoniono laureatów Polsko-Amesię na wielu (zbyt wielu!) sprzężonych ze
nać, że metoda paramerykańskiej Nagrody Naukowej (jest to
sobą parametrach i sprawdza się – moim
tryczna może być stosowspólny program FNP i AAAS – Amerizdaniem – tylko w przypadku dużych
wana jedynie do oceny
can Association for the Advancement of
jednostek badawczych. Nie powinna być
jednostek naukowych,
Science). Laureatami nagrody zostali prof.
jednak stosowana do oceny mniejszych
aby na tej podstawie
Mariusz Jaskólski oraz prof. Alexander
zespołów naukowych, a w żadnym razie
przyznawać dotacje na
Wlodawer. Polskie Honorowe Stypendium
do oceny osiągnięć pojedynczych badaich działalność statutową.
Naukowe im. Aleksandra von Humboldta
czy. W zakresie indywidualnej oceny prauzyskało sześciu niemieckich profesorów.
Nie powinna być jedcownika naukowego nie ma dotąd włanak stosowana do oceny
Dzięki tym subsydiom będą oni mogli
ściwszej metody niż peer review.
mniejszych zespołów
rozpocząć lub kontynuować współnaukowych, a w żadnym
pracę z polskimi ośrodkami naukowymi.
W 2014 r. FNP jako pierwsza instytucja
razie do oceny osiągnięć
W 2014 r. ukazało się drukiem 11 nowych
w Polsce podpisała tzw. Deklarację z San
Francisco, w której zobowiązuje się m.in.
pojedynczych badaczy.
publikacji z zakresu humanistyki i nauk
społecznych w ramach prestiżowej serii
do niestosowania parametrów oceniająMONOGRAFIE FNP. W 2014 r. został opucych czasopisma naukowe (takich jak np.
blikowany siódmy tom serii Origines Polonorum: Wolin impact factor) jako kryterium oceny naukowej jakości
wczesnośredniowieczny – część 2 pod redakcją Błażeja publikacji czy też oceny osiągnięć uczonych dokonywanej przy okazji rozpatrywania ich wniosków o fundusze
Stanisławskiego i Władysława Filipowiaka.
na badania naukowe.
W tym miejscu chciałbym jeszcze zwrócić Państwa uwagę
na kwestię oceny jakości badań naukowych. Jako prezes Fundacja także przed podpisaniem Deklaracji z San Franzarządu FNP uczestniczę prawie we wszystkich inter- cisco zwracała przy ocenie jakości badań naukowych
dyscyplinarnych panelach wybierających najlepszych baczną uwagę na oryginalność osiągnięć danego badacza
uczonych, startujących w konkursach FNP. Z rozmów i ich wpływ na rozwój nauki. Wystrzegała się stosowaprowadzonych przez ekspertów z osobami aplikującymi nia kryteriów właściwych jedynie do oceny czasopism,
o nasze subsydia wynika, że wielu młodych uczonych, w których osiągnięcie to było publikowane. W tym podejludzi utalentowanych i błyskotliwych, przystosowało się ściu do oceny indywidualnych osiągnięć naukowych nie
bezkrytycznie do systemu oceny osiągnięć naukowych jesteśmy odosobnieni. W październiku 2014 r. Fundacja
opartego o metodę parametryczną. To niepokojące, gdy na rzecz Nauki Polskiej we współpracy z Europejskim
młoda badaczka czy młody badacz, zapytani o swoje naj- Centrum Fundacji (EFC) zorganizowała w Warszawie mięważniejsze osiągnięcie naukowe, odpowiadają, że opu- dzynarodową konferencję pt. Towards a new concept
blikowali pracę w „wysoko punktowanym” czasopiśmie, of excellence in research? poświęconą właśnie ewolucji
ale nie są w stanie wyjaśnić, na czym polega oryginalność pojęcia doskonałości w nauce. W jej trakcie dyskutowano
tej publikacji. Niejednokrotnie młodzi naukowcy stają się o tym, jak skutecznie identyfikować i wspierać najlepkolekcjonerami punktów, zapominając o merytorycznym szych naukowców. W konferencji wzięli udział wysocy
znaczeniu swojej pracy naukowej. Dostosowali swoje rangą przedstawiciele europejskich instytucji finansujądziałania do systemu, który promuje ilość, a nie jakość cych badania naukowe, m.in. prof. Jean-Pierre Bourgupublikowanych prac. Doszło do sytuacji, gdy kolekcjone- ignon, prezes Europejskiej Rady ds. Badań (ERC), prof.
rom punktów opłaca się nawet dzielić prace i publikować Anne Glover, główna doradczyni ds. naukowych Przewiele cząstkowych artykułów w słabych czasopismach, wodniczącego Komisji Europejskiej, prof. Maria Leptin,
mimo że z góry wiadomo, że prace te nie dotrą do szero- dyrektor Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej
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(EMBO), a także naukowcy oraz eksperci zajmujący się
polityką naukową.
Mając na uwadze promowanie doskonałości naukowej,
Fundacja zaangażowała się w program Teaming of Excellence ogłoszony przez UE w ramach Horyzontu 2020.
W ramach tego programu w krajach, które dopiero
rozwijają wysokie standardy naukowe, mają powstać
nowe jednostki naukowe. We współpracy z partnerem zagranicznym, który osiągnął najwyższy standard
działalności naukowej, stworzą one nową jakość uprawiania nauki. Wsparcie Fundacji polegało na pomocy
w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych do Komisji
Europejskiej. Po taką formę wsparcia zwróciło się do nas
43 wnioskodawców, spośród których – ze względu na
ograniczenia logistyczne i finansowe – wybraliśmy 10.
Dzięki współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
we wrześniu 2014 r. zgłoszono wszystkie 10 wniosków
do programu Teaming of Excellence, z czego trzy przeszły do kolejnego etapu, na którym NCBR oraz wnioskodawcy otrzymują środki na napisanie biznesplanu nowo
tworzonej jednostki naukowej.
W ostatnich latach FNP współpracowała także z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju nad nowym programem
wspierania w Polsce Międzynarodowych Agend Badawczych. Program ten, spójny z programem Teaming of
Excellence, ma na celu ułatwienie kolejnym podmiotom
udziału w konkursach teamingowych. Program wspierania Międzynarodowych Agend Badawczych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój, którego rozpoczęcie przewidziano na połowę
2015 r., odniesie sukces tylko wtedy, gdy nowe instytucje naukowe tworzone będą wokół uczonych dysponujących znaczącym dorobkiem naukowym i mających wizję
stworzenia nowego rodzaju organizacji badawczych. Do
strategicznych partnerów zagranicznych, którzy mogą
wspomóc tworzenie nowych jednostek naukowych w Polsce, zaliczają się m.in. Towarzystwo Maxa Plancka, EMBL,
CERN oraz najlepsze uniwersytety w Europie.
Program wspierania Międzynarodowych Agend Badawczych to zapewne największe wyzwanie, przed którym
obecnie stoi Fundacja. Z drugiej strony, program ten daje
szansę na stworzenie w Polsce nowej jakości w uprawianiu nauki i powstanie nowych miejsc pracy dla najlepszych uczonych. Poprzez pozytywny przykład może także
zdopingować istniejące jednostki naukowe do głębokiej
restrukturyzacji i przeorientowania na podwyższenie

jakości zarządzania i prowadzenia badań naukowych
w Polsce. Dotychczasowe działanie Fundacji polegało
na budowaniu zespołów naukowych wokół wybitnych
uczonych, którzy często borykali się z niezrozumieniem
pozostałej części swojego środowiska. Teraz przyszedł
czas na tworzenie masy krytycznej, która – mam nadzieję
– spowoduje zasadnicze zmiany w sposobie uprawiania
nauki w Polsce. Na konieczność takich zmian wskazuje
m.in. ostatnio opublikowany artykuł prof. Marka Kwieka
z UAM. Jak pisze prof. Kwiek, 10 proc. polskiej kadry
naukowej w Polsce tworzy 50 proc. całości „produkcji
naukowej” (publikacji, monografii, patentów, wdrożeń)1.
Pod tym względem nie odbiegamy od innych krajów UE.
Potwierdza to tezę, że dobra nauka jest tworzona przez
elity. Pod względem umiędzynarodowienia nauki uprawianej przez polskie elity naukowe także nie różnimy
się od swoich europejskich kolegów. Ale – według prof.
Kwieka – aż 43 proc. kadry naukowej w Polsce (biorąc
pod uwagę okres analizowanych trzech lat) należy do
grupy nieproduktywnej – osoby z tej grupy nie publikują,
nie patentują nowych wynalazków, nie wdrażają swoich
pomysłów do praktyki przemysłowej. Pod tym względem
jest to najwyższy wskaźnik w Europie.
Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować darczyńcom Fundacji, którzy udzielili nam wsparcia finansowego w roku 2014. Z odpisu 1 proc. podatku dochodowego oraz darowizn dla FNP uzyskaliśmy w zeszłym
roku ok. 47 tys. zł. Środki te są w całości przeznaczone
na wspomniane zwiększenie wysokości stypendiów dla
najlepszych laureatów programu START. Bardzo dziękujemy darczyńcom za wsparcie młodych talentów. Naszym
zdaniem jest to najlepsza inwestycja w przyszłość nauki
uprawianej w Polsce.

prof. dr hab. Maciej Żylicz
Warszawa, kwiecień 2014 r.

1 Marek Kwiek, Umiędzynarodowienie badań naukowych. Polska kadra akademicka
z perspektywy europejskiej (tekst przyjęty do druku w „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”,
Warszawa, 2015).
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DZIAŁALNOŚĆ
PROGRAMOWA
FUNDACJI
W 2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizowała
21 programów. Z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowano sześć programów: WELCOME, Międzynarodowe
Projekty Doktoranckie, TEAM i VENTURES, a w obszarze
nauk Bio, Info, Techno – programy POMOST i HOMING
PLUS. Z kolei w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki finansowano projekt SKILLS.

Szczegółowe informacje o konkursach i rozstrzygnięciach
poszczególnych programów zamieszczamy w dalszej części raportu.
Poniższe zestawienie prezentuje koszty realizacji poszczególnych zadań określone w programie działalności Fundacji na rok 2014.

PROGRAM

KOSZTY REALIZACJI

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej
Nagroda FNP
Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa COPERNICUS

1 212 tys. zł
236 tys. zł

Program MISTRZ – subsydia profesorskie

3 245 tys. zł

Program START – stypendia krajowe dla młodych naukowców

3 667 tys. zł

Program KOLUMB – stypendia zagraniczne dla młodych doktorów
Granty wspomagające dla stypendystów zagranicznych FNP
Program Idee dla Polski
Stypendium im. A. von HUMBOLDTA
Program POWROTY/HOMING
Program HOMING PLUS
Program POMOST
Program EXTERIUS/POZA SZLAKIEM
Program WYDAWNICTWA
Program MONOGRAFIE

312 tys. zł
40 tys. zł
1 251 tys. zł
403 tys. zł
11 tys. zł
8 464 tys. zł
10 879 tys. zł
98 tys. zł
238 tys. zł
268 tys. zł

Program FOCUS – subsydia na tworzenie zespołów naukowych

1 195 tys. zł

Program WELCOME

9 925 tys. zł

Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie
Program VENTURES

15 237 tys. zł
1 279 tys. zł

Program TEAM

22 453 tys. zł

Projekt SKILLS

9 528 tys. zł

Program TEAMING
Pozostałe wydatki programowe
RAZEM

685 tys. zł
566 tys. zł
91 192 TYS. ZŁ

Koszty działalności statutowej odpłatnej
Działalność wydawnicza – seria MONOGRAFIE
RAZEM
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA NIEODPŁATNA I ODPŁATNA RAZEM

Zestawienie kosztów realizacji poszczególnych zadań wg stanu na 31 grudnia 2014 r.

158 tys. zł
158 TYS. ZŁ
91 350 TYS. ZŁ
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NAGRODA
FNP
Prof. dr hab. inż. Karol Grela odebrał nagrodę z rąk prezesa FNP prof. dr. hab. Macieja Żylicza
i przewodniczącego Rady Fundacji prof. dr. hab. Andrzeja Jerzmanowskiego.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej co roku przyznaje
wybitnym uczonym indywidualne nagrody za osiągnięcia
i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania,
otwierają nowe perspektywy badawcze, wnoszą wybitny
wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju
oraz zapewniają mu znaczące miejsce w nauce światowej.
Nagroda Fundacji przyznawana jest od 1992 r. W roku
2014 Nagrody FNP przyznane zostały po raz 23. Grono

Wystąpienie prof. dr. hab. Tomasza Goslara podczas uroczystości wręczenia Nagród FNP.

laureatów liczy obecnie 84 osoby. Wysokość indywidualnej nagrody to 200 tys. zł.
Uroczystość wręczenia Nagród FNP odbyła się 3 grudnia
2014 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.
Wzięło w niej udział ponad 350 osób, w tym minister
nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska.

LAUREACI NAGRODY FNP 2014 ROKU
W obszarze nauk o życiu i o Ziemi

W obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich
PROF. DR HAB. IWO BIAŁYNICKI-BIRULA

PROF. DR HAB. TOMASZ GOSLAR
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu za kluczowy dla współczesnych
badań klimatycznych wkład w ustalenie
chronologii zmian stężenia izotopu węgla C14
w atmosferze podczas ostatniego zlodowacenia.
W obszarze nauk chemicznych i o materiałach

z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN za
fundamentalne prace dotyczące pola
elektromagnetycznego, które doprowadziły
do sformułowania zasady nieoznaczoności dla
fotonu.
W obszarze nauk humanistycznych i społecznych

PROF. DR HAB. INŻ. KAROL GRELA
z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu
Chemii Organicznej PAN w Warszawie za
opracowanie nowych katalizatorów reakcji
metatezy olefin i ich zastosowanie w praktyce
przemysłowej.

PROF. DR HAB. LECH SZCZUCKI
z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN za
wyjaśnienie związków kulturowych Europy
Środkowej i Zachodniej w monumentalnej
edycji korespondencji Andrzeja Dudycza, XVI-wiecznego myśliciela, reformatora religijnego
i dyplomaty.

Laureaci Nagrody FNP 2014, od lewej: prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula, Jan Szczucki, który odebrał nagrodę
w imieniu prof. dr. hab. Lecha Szczuckiego, prof. dr hab. inż. Karol Grela i prof. dr hab. Tomasz Goslar.

Wystąpienie prof. dr. hab. Iwona Białynickiego-Biruli, laureata Nagrody FNP 2014.

KONKURS W 2014 ROKU
TERMIN ZAMKNIĘCIA PRZYJMOWANIA NOMINACJI

15 STYCZNIA 2014 R.

LICZBA KANDYDATÓW W PIERWSZYM ETAPIE KONKURSU

86 OSÓB

LICZBA KANDYDATÓW W DRUGIM ETAPIE KONKURSU

18 OSÓB

LICZBA RECENZENTÓW I EKSPERTÓW

52 OSOBY

LICZBA LAUREATÓW

4 OSOBY

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZYZNANYCH NAGRÓD

800 TYS. ZŁ

W uroczystości wzięła udział prof. dr. hab. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Uroczystość odbyła się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.
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LAUREACI PROGRAMU MISTRZ W 2014 ROKU
(NAUKI O ŻYCIU I O ZIEMI)

PROGRAM MISTRZ
Subsydia profesorskie

Realizowany od 1998 r. program ma na celu wspieranie
najwybitniejszych uczonych poprzez przyznawanie im
subsydiów, w tym grantów badawczych i stypendiów.
Subsydia mogą być przeznaczone na podjęcie nowych
lub zintensyfikowanie dotychczas prowadzonych badań.
Subsydia przyznawane są w drodze zamkniętego konkursu, obejmującego co roku jeden z czterech poniższych obszarów: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicz-

nych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych
i inżynierskich, nauk społecznych i humanistycznych.
Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom programu
MISTRZ 2014 odbyła się 22 września 2014 r. Uświetnił ją
wykład prof. Roberta Hubera, laureata Nagrody Nobla
w dziedzinie chemii. Gości powitał JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys, a laureatom gratulowała prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki
i szkolnictwa wyższego.

LAUREAT

TYTUŁ PROJEKTU

INSTYTUCJA

prof. dr hab.
Janusz Bujnicki

Functional studies on human and viral methyltransferases involved in RNA cap biosynthesis:
from in silico docking and in vitro validation,
to RNA methylation inhibition in human cells

Międzynarodowy Instytut
Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Warszawie

dr hab.
Andrzej Dziembowski

Posttranscriptional regulation of gene expression in metazoans

Instytut Biochemii i Biofizyki
PAN w Warszawie

prof. dr hab.
Artur Jarmołowski

The crosstalk between the microRNA biogenesis
complex, splicing and polyadenylation machineries in plants

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. n. med.
Jacek Jassem

Prognostic and predictive significance
of microRNA in colon cancer

Gdański Uniwersytet
Medyczny

prof. dr hab.
Jacek Jaworski

mTOR kinase and protein sorting by retromer
and trans-Golgi network

Międzynarodowy Instytut
Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Warszawie

prof. dr hab.
Jarosław Marszałek

Involvement of mitochondrial Hsp70/J-protein
chaperone system in iron-sulfur cluster biogenesis: molecular biology and evolution

Uniwersytet Gdański

prof. dr hab.
Magdalena Rakowska-Boguta

Control of tRNA bogenesis

Instytut Biochemii i Biofizyki
PAN w Warszawie

prof. dr hab.
Wojciech Rypniewski

Engineering a „chitinosome” – a toolbox for
chitin degradation

Instytut Chemii Bioorganicznej
PAN w Poznaniu

W 2014 r. rozpoczęto również procedurę konkursową
dotyczącą nauk społecznych i humanistycznych. Przewi-

dywany termin rozstrzygnięcia konkursu to II/III kwartał
2015 r.

KONKURS W 2014 ROKU

WYJAZDOWE STYPENDIA NAUKOWE DLA LAUREATÓW PROGRAMU MISTRZ
Obszar: nauki o życiu i o Ziemi
TERMIN ZAMKNIĘCIA PRZYJMOWANIA NOMINACJI

15 STYCZNIA 2014 R.

LICZBA NOMINACJI
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TERMIN ZAMKNIĘCIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

7 KWIETNIA 2014 R.

LICZBA KANDYDATÓW W DRUGIM ETAPIE KONKURSU

19 OSÓB

LICZBA RECENZENTÓW I EKSPERTÓW

58 OSÓB

LICZBA LAUREATÓW

8 OSÓB

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZYZNANYCH SUBSYDIÓW

2 390 TYS. ZŁ

Oferta wyjazdowych stypendiów naukowych jest skierowana do laureatów programu MISTRZ. Mogą oni ubiegać
się o takie stypendium (sabbatical leave) po zakończeniu realizacji projektu finansowanego z subsydium FNP.

Wyjazdowe stypendia naukowe są przyznawane w drodze konkursu. W każdym roku może zostać przyznanych
do trzech stypendiów. Stypendium można otrzymać tylko
raz.

KONKURS W 2014 ROKU

TERMIN ZAMKNIĘCIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

16 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

LICZBA WNIOSKÓW

2

LICZBA RECENZENTÓW I EKSPERTÓW

5 OSÓB

LICZBA LAUREATÓW

2 OSOBY

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZYZNANYCH STYPENDIÓW

55 TYS. EURO
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LAUREACI KONKURSU O WYJAZDOWE STYPENDIA NAUKOWE W 2014 ROKU

INSTYTUCJA
MACIERZYSTA

INSTYTUCJA
GOSZCZĄCA

CZAS
TRWANIA
STYPENDIUM

prof. dr hab.
Tomasz Wojtowicz

Towards a new system
with non-Abelian
particles for topological
quantum computations

Instytut Fizyki PAN
w Warszawie

Purdue University,
Physics Department,
College of Science

6 miesięcy

prof. dr hab.
Krzysztof Woźniak

New Ideas in Solid State
Chemistry

Uniwersytet
Warszawski,
Wydział Chemii

Cambridge University,
Chemistry Department

5 miesięcy

LAUREAT

TYTUŁ PROJEKTU

PROGRAM START
Stypendia krajowe dla młodych uczonych

Do konkursu zainicjowanego w 2014 r. wpłynęło 8 wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I kwartale 2015 r.
Celem programu jest nagradzanie młodych naukowców,
którzy mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie
nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych badaczy i są
zachętą do dalszego rozwoju.
Program stypendiów START został zainicjowany w 1993 r.
W latach 1993–2014 przeprowadzono 22 konkursy
w ramach tego programu. Na konkurs wpływa corocznie
około 1000–1200 wniosków.
W ramach stypendium finansowane są również krótkie
naukowe wyjazdy studyjne do zagranicznych instytutów
badawczych, służące nawiązaniu współpracy i zapoznaniu się z metodami pracy w tych ośrodkach, a także
poszukiwaniu najlepszego miejsca na odbycie stażu
podoktorskiego.
W 2014 r. Fundacja przyznała 136 stypendiów w łącznej
wysokości 3 848 tys. zł: 131 stypendiów w wysokości
28 tys. zł, 4 stypendia w wysokości 36 tys. zł dla kandydatów najwyżej ocenionych w konkursie oraz 1 stypendium naukowe im. Barbary Skargi w wysokości 36 tys.
zł. Na wyjazdy studyjne przeznaczono 160 tys. zł, a na
wyjazdy stypendystów do Lindau: 70 tys. zł.
Stypendia START na podstawie decyzji Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

LAUREACI KONKURSU MISTRZ 2014 PODCZAS UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA NAGRÓD W AUDITORIUM MAXIMUM NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM.
OD LEWEJ: PROF. DR HAB. ARTUR JARMOŁOWSKI, GOŚĆ SPECJALNY UROCZYSTOŚCI PROF. DR ROBERT HUBER, PROF. DR HAB. JANUSZ BUJNICKI,
PROF. DR HAB. N. MED. JACEK JASSEM, PROF. DR HAB. JACEK JAWORSKI, PROF. DR HAB. WOJCIECH RYPNIEWSKI ORAZ DR MICHAŁ KĘPKA,
KTÓRY ODEBRAŁ NAGRODĘ W IMIENIU PROF. DR HAB. MAGDALENY RAKOWSKIEJ-BOGUTY.

W 2014 r. wyróżnienie otrzymali:
–– dr Agata Cygan z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK,
–– mgr inż. Tomasz Kamiński z Instytutu Chemii Fizycznej PAN,

–– dr inż. Joanna Olesiak-Bańska z Wydziału Chemii
Politechniki Wrocławskiej,
–– dr inż. Weronika Wituszyńska z Wydziału Ogrodnictwa SGGW.
Środki na podniesienie wartości tego stypendium w stosunku do pozostałych pochodziły częściowo z kwot
uzyskanych w ramach odpisu 1 proc. podatku na rzecz
organizacji pożytku publicznego.
W ramach programu START od 2012 r. Fundacja przyjmuje wnioski do stypendium naukowego im. Barbary
Skargi. Laureatem tego stypendium może zostać osoba,
której dorobek naukowy i plany badawcze przedstawione
w konkursie o stypendium START zostały bardzo wysoko
ocenione i której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki,
otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe
wartości w nauce. Na konkurs START 2014 wpłynęło 139
wniosków interdyscyplinarnych, które były rozpatrywane
według procedury konkursowej programu START oraz
zostały poddane dodatkowej ocenie ekspertów, według
zasad wyłaniania laureatów stypendium im. Barbary
Skargi. W 2014 r. laureatem tego stypendium został dr
inż. Piotr Hańczyc z Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej. Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom
programu odbyła się 31 maja 2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. W uroczystości, oprócz nagrodzonych
młodych naukowców i ich bliskich, wzięli udział opiekunowie naukowi stypendystów oraz przedstawiciele instytucji
badawczych i administracji państwowej.
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KONKURS W 2014 ROKU

TERMIN ZAMKNIĘCIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

31 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

LICZBA KANDYDATÓW W PIERWSZYM ETAPIE KONKURSU

1260

LICZBA KANDYDATÓW W DRUGIM ETAPIE KONKURSU

478

LICZBA RECENZENTÓW I EKSPERTÓW

80

LICZBA LAUREATÓW

136

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZYZNANYCH STYPENDIÓW

3 848 TYS. ZŁ

LAUREACI PROGRAMU START W 2014 ROKU

STYPENDYSTA

DZIEDZINA

INSTYTUCJA

dr Jakub Adamski

historia sztuki

Uniwersytet Warszawski

dr inż. Alicja Anuszkiewicz

telekomunikacja

Politechnika Wrocławska

mgr Filip Balcerzak

prawo

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

dr inż. Mateusz Bański

inżynieria materiałowa

Politechnika Wrocławska

dr Kamila Baraniecka-Olszewska

antropologia kulturowa

Instytut Archeologii i Etnologii PAN
w Warszawie

STYPENDYSTA

DZIEDZINA

INSTYTUCJA

mgr Weronika Dębowska

biologia medyczna

Instytut Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie

mgr Piotr Dittwald

bioinformatyka

Uniwersytet Warszawski

dr Paweł Dłotko

matematyka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Karolina Drążkowska

biologia molekularna

Uniwersytet Warszawski

dr Adam Dyrda

prawo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Dorota Dzierzbicka

archeologia

Uniwersytet Warszawski

mgr Wojciech Ejsmond

archeologia

Uniwersytet Warszawski

dr Ewa Gałecka-Burdziak

ekonomia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Bartłomiej Gardas

fizyka

Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr n. med. Łukasz Gawęda

psychologia

Warszawski Uniwersytet Medyczny

mgr inż. Marta Gmurek

inżynieria środowiska

Politechnika Łódzka

dr Mateusz Gola

psychologia

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
w Warszawie

mgr Sebastian Granica

nauki farmaceutyczne

Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr Łukasz Grewling

biologia medyczna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

dr Tomasz Gubiec

fizyka

Uniwersytet Warszawski

dr inż. Piotr Hańczyc

inżynieria materiałowa

Politechnika Wrocławska

mgr inż. Marzena Iwaniszyn

inżynieria chemiczna

Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
w Gliwicach

mgr Anna Izdebska

filologia

Uniwersytet Warszawski

dr Katarzyna Iżykowska

biologia medyczna

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

informatyka

Uniwersytet Wrocławski

mgr inż. Michał Baranowski

fizyka

Politechnika Wrocławska

dr Łukasz Jeż

dr Karol Bartkiewicz

fizyka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

dr Maciej Junkiert

literaturoznawstwo

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

mgr Ewa Beldzik

psychologia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr Bartosz Kaczorowski

historia

Uniwersytet Łódzki

mgr Dawid Bielewicz

biologia molekularna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

dr inż. Miłosz Kadziński

informatyka

Politechnika Poznańska

dr inż. Kamil Kaleta

matematyka

Uniwersytet Warszawski

mgr Łukasz Biskupski

kulturoznawstwo

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
w Warszawie

dr Kamil Kamiński

chemia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Wojciech Błogowski

medycyna kliniczna

Uniwersytet Zielonogórski

mgr inż. Tomasz Kamiński

biotechnologia

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

mgr Tomasz Borszcz

hydrologia i oceanologia

Instytut Oceanologii PAN

dr Julia Kapelańska-Pręgowska

nauki prawne

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

mgr Krystyna Kijewska

chemia fizyczna

Uniwersytet Warszawski

dr Maciej Klimiuk

językoznawstwo

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
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dr Wojciech Brzezicki

fizyka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr Karolina Bugajska

archeologia

Uniwersytet Warszawski

mgr Michał Bukowski

biochemia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr Karol Kłodziński

historia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

mgr Piotr Chmiel

historia

Uniwersytet Warszawski

dr Piotr Kokocki

matematyka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

mgr Lidia Chomicz

chemia fizyczna

Uniwersytet Gdański

dr Marta Kolanowska

botanika

Uniwersytet Gdański

mgr Szymon Chorąży

chemia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr Jan Kołodyński

fizyka

Uniwersytet Warszawski

dr Aleksandra Cichocka

psychologia społeczna

Uniwersytet Warszawski

bioinformatyka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

dr inż. Przemysław Bogusław
Kowalczuk

górnictwo i geologia
inżynierska

Politechnika Wrocławska

mgr Joanna Ciomborowska

mgr inż. Rafał Kowerdziej

inżynieria materiałowa

dr Agata Cygan

fizyka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Dąbrowskiego w Warszawie

mgr inż. Bartosz Krawczyk

informatyka

Politechnika Wrocławska

LAUREACI PROGRAMU START 2014 PODCZAS UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA DYPLOMÓW NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE.
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STYPENDYSTA

DZIEDZINA

INSTYTUCJA

STYPENDYSTA

DZIEDZINA

INSTYTUCJA

dr Magdalena Król

psychologia

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
w Warszawie, Wydział Zamiejscowy
we Wrocławiu

dr Joanna Przybył

biologia medyczna

Centrum Onkologii, Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Warszawie

mgr inż. Karol Krzempek

telekomunikacja

Politechnika Wrocławska

mgr inż. Marcin Pszczoła

zootechnika

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr Łukasz Kurek

prawo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

lek. med. Bartosz Puła

biologia medyczna

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu

mgr Joanna Kusiak

studia miejskie

Uniwersytet Warszawski

dr Jakub Radoszewski

informatyka

Uniwersytet Warszawski

dr Małgorzata Kwaśniak

biologia molekularna

Uniwersytet Wrocławski

dr Zuzanna Maria Rosin

ekologia

mgr Kamil Kwiatkowski

inżynieria chemiczna

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

dr Łukasz Kwiatkowski

statystyka

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

mgr Renata Rybakiewicz

inżynieria materiałowa

Politechnika Warszawska

mgr Piotr Lebiedowicz

fizyka

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka
Niewodniczańskiego PAN w Krakowie

mgr Wojciech Ryczek

literaturoznawstwo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Adam Sawicki

fizyka

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie

dr Mikołaj Lewandowski

fizyka

Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

dr Adam Sieradzan

chemia fizyczna

Uniwersytet Gdański

dr Wiktor Lewandowski

chemia

Uniwersytet Warszawski

dr inż. Witold Skowroński

elektronika

mgr Ireneusz Litwin

genetyka

Uniwersytet Wrocławski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie

dr Kamil Makieła

ekonomia

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Klaudia Skrzypek

biologia medyczna

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr inż. Marcin Malesa

budowa i eksploatacja
maszyn

Politechnika Warszawska

dr inż. Grzegorz Soboń

elektronika

Politechnika Wrocławska

dr Wojciech Jerzy Stępniowski

inżynieria materiałowa

mgr Marek Marzec

biologia molekularna

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Dąbrowskiego w Warszawie

mgr inż. Krzysztof Mech

inżynieria materiałowa

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie

dr Maciej Stolarski

psychologia

Uniwersytet Warszawski

mgr Malwina Strenkowska

chemia

Uniwersytet Warszawski

dr Kaja Milanowska

bioinformatyka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

dr Przemysław Strożek

nauki o sztuce

Instytut Sztuki PAN w Warszawie

dr Piotr Minias

ekologia

Uniwersytet Łódzki

dr Mateusz Strzelecki

geomorfologia

Uniwersytet Wrocławski

lek. med. Błażej Misiak

medycyna kliniczna

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu

dr inż. Jakub Surmacki

chemia

Politechnika Łódzka

dr Maciej Suski

biologia medyczna

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr Damian Myśliwiec

chemia

Uniwersytet Wrocławski

mgr Maciej Syska

prawo

Uniwersytet Warszawski

literaturoznawstwo

Uniwersytet Gdański

dr Marcin Napiórkowski

kulturoznawstwo

Uniwersytet Warszawski

dr Katarzyna Szalewska

mgr Piotr Nayar

matematyka

Uniwersytet Warszawski

dr Michał Szcześniak

bioinformatyka

dr inż. Joanna Olesiak-Bańska

inżynieria materiałowa

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

dr n. med. Maksymilian Opolski

medycyna kliniczna

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

dr n. med. Anna Szóstek

zootechnika

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
PAN w Olsztynie

dr Jan Jakub Paczesny

inżynieria materiałowa

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

mgr Mirosław Śmietański

biologia molekularna

Międzynarodowy Instytut Biologii
Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

mgr inż. Kamil Paduszyński

chemia fizyczna

Politechnika Warszawska

dr inż. Karol Tarnowski

telekomunikacja

Politechnika Wrocławska

dr Aleksandra Paradowska

historia sztuki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

mgr Michał Tomza

chemia fizyczna

Uniwersytet Warszawski

mgr Piotr Radosław Trąpczyński

ekonomia

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

mgr inż. Maciej Trusiak

budowa i eksploatacja
maszyn

Politechnika Warszawska

dr Rafał Urbaniak

filozofia

Uniwersytet Gdański

dr Zbigniew Warkocki

biologia molekularna

Uniwersytet Warszawski

filozofia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr Tomasz Pawlak

chemia

dr Katarzyna Pietruczuk

filologia

Uniwersytet Warszawski

dr Mikołaj Piniewski

hydrologia i oceanologia

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Centrum Badań Molekularnych
i Makromolekularnych PAN w Łodzi

mgr Agata Plesnar-Bielak

ekologia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr Jacek Wawer

mgr inż. Krzysztof Pokorski

automatyka i robotyka

Politechnika Warszawska

mgr inż. Dominika Wawrzyńczyk

inżynieria materiałowa

Politechnika Wrocławska

mgr Jan Poleszczuk

matematyka

Uniwersytet Warszawski

mgr inż. Krzysztof Wegner

telekomunikacja

Politechnika Poznańska

mgr inż. Marcin Poręba

biochemia

Politechnika Wrocławska

mgr Anna Wietecha

literaturoznawstwo

Uniwersytet Warszawski

dr inż. Daniel Prochowicz

chemia

Politechnika Warszawska
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STYPENDYSTA

DZIEDZINA

INSTYTUCJA

dr inż. Weronika Wituszyńska

fizjologia roślin i zwierząt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

dr Żaneta Wojnarowska

chemia fizyczna

Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Mariusz Wolff

chemia

Uniwersytet Śląski w Katowicach

mgr Tomasz Wróbel

chemia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Ewa Wunsch

medycyna kliniczna

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

dr Anna Wylegała

socjologia

Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie

dr Marcin Zagórski

biofizyka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Ewelina Zatorska

matematyka

Uniwersytet Warszawski

dr Urszula Kinga Zawadzka-Pąk

prawo

Uniwersytet w Białymstoku

mgr Piotr Zieliński

biologia środowiska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr n. med.
Iwona Ziółkowska-Suchanek

biologia medyczna

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

Na mocy porozumienia zawartego w 2006 r. oraz na
podstawie umowy partnerskiej z 2011 r. między Fundacją na rzecz Nauki Polskiej a Radą Spotkań z Noblistami
(Council for Lindau Nobel Laureate Meetings), Fundacja
corocznie nominuje kilkoro młodych uczonych, laureatów programu START, do udziału w spotkaniach, które
organizowane są w Lindau.
W 2014 r. miały miejsce dwa rodzaje spotkań w Lindau.
W spotkaniu poświęconym naukom medycznym wzięły
udział cztery osoby. Spośród nominowanych przez Fundację byli to:
–– dr Łukasz S. Borowski z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (stypendysta START 2013),

–– dr Wojciech Fendler z Kliniki Pediatrii, Onkologii,
Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi (stypendysta START 2012 i 2013),
–– dr Michał Lubas z Department of Molecular Biology
Aarhus University (stypendysta START 2012 i 2013),
–– dr Kaja Milanowska z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (stypendystka
START 2013).
W spotkaniu poświęconym naukom ekonomicznym
wzięła udział jedna osoba nominowana przez Fundację
– dr Łukasz Lach z Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
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PROGRAM KOLUMB
Stypendia zagraniczne dla młodych doktorów

Stypendia w programie KOLUMB przyznawane były najzdolniejszym młodym uczonym ze stopniem doktora na
pobyty badawcze (od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych
ośrodkach naukowych na świecie. W 2012 r. został rozstrzygnięty ostatni konkurs w programie. W roku 2014,
podobnie jak w latach wcześniejszych, laureaci przebywający jeszcze na stypendiach zagranicznych KOLUMB
mogli jednorazowo ubiegać się o dodatkowe środki, prze-

dłużające staż maksymalnie o 3 miesiące (tak, aby czas
jego trwania nie przekroczył 15 miesięcy). Zarząd Fundacji, na podstawie ocen ekspertów, rozpatrzył pozytywnie
dwa takie wnioski – dr. inż. Sławomira Boncela i dr. Łukasza Świecha. Łączna suma dofinansowania przyznanego
w 2014 r. to równowartość 93 tys. zł.

GRANTY WSPOMAGAJĄCE DLA STYPENDYSTÓW ZAGRANICZNYCH FNP

Laureatom programu KOLUMB do 2009 r. przysługiwały
również granty wspomagające. Ich celem było ułatwienie stypendystom powracającym ze staży zagranicznych
wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas
pobytu w najlepszych ośrodkach naukowych świata. Po
powrocie ze stażu zagranicznego do Polski stypendyści
mogli jednorazowo ubiegać się o grant wspomagający
w wysokości 40 tys. zł. Grant ten miał pomóc w stworzeniu lub unowocześnieniu ich warsztatów badawczych
oraz umożliwiać kontynuowanie współpracy z ośrod-

kami naukowymi, w których stypendyści odbyli staże
naukowe. W latach 2002–2014 grant wspomagający
otrzymało 107 laureatów.
Konkurs w 2014 r. odbywał się w trybie ciągłym. Przyznana wartość ogólna grantów w roku 2014 wyniosła 40
tys. zł. W 2014 r. grant otrzymał dr Adam Bzdak z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
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PROGRAM
HOMING PLUS

Celem programu jest zachęcanie młodych polskich
naukowców do powrotu do Polski oraz zachęcanie
naukowców zagranicznych do przyjazdu do Polski na
staże podoktorskie. Dofinansowanie w ramach programu
można uzyskać na projekty ze wszystkich dziedzin.
W roku 2014 rozstrzygnięto ostatni konkurs (8/2013). Po
przeprowadzeniu konkursu Fundacja wyłoniła 14 projektów z dziedzin Bio, Info, Techno, które otrzymały finansowanie w łącznej wysokości 3 778 tys. zł. Od początku
istnienia programu do końca 2014 r. w ramach konkursu

finansowano łącznie 117 projektów, wyłoniono 218 stypendystów i przyznano dofinansowanie w wysokości
37 440 tys. zł.
W zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info,
Techno program Homing Plus jest finansowany z funduszy unijnych w ramach działania 1.2. „Wzmocnienie
potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. W zakresie nauk
nienależących do kategorii Bio, Info, Techno program
Homing Plus finansowany jest ze środków własnych FNP.

LAUREACI ÓSMEGO KONKURSU HOMING PLUS – PROJEKTY Z DZIEDZIN BIO,
INFO, TECHNO

LAUREAT

TYTUŁ PROJEKTU

INSTYTUCJA ZAGRANICZNA, Z KTÓREJ
PRZYJECHAŁ LAUREAT

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

dr Agnieszka
Bednarska

Effect of metal bioavailability on toxicokinetics and
compartmentalization of
metals in carabids

Syngenta, Jealott’s Hill
International Research
Centre and Reading
University, Wielka Brytania

Instytut Ochrony
Przyrody PAN w Kra- 278 tys. zł
kowie

dr Aliaksei
Boika *

New Directions in Electrokinetics and Stochastic Electrochemistry

University of Texas at
Austin, USA

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

dr inż. Robert
Chulist

Advanced study of the
influence of real structure
on magnetic field-induced
strain in Ni-Mn-Ga single
crystals

Technische Universität
Dresden, Niemcy

Instytut Metalurgii
i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra 259 tys. zł
Krupkowskiego PAN
w Krakowie

dr Marzena
Ciechomska

Role of miRNA in fibrosis regulation in Systemic
sclerosis

Newcastle University,
Wielka Brytania

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika 234 tys. zł
Hirszfelda PAN we
Wrocławiu

dr Robert
Ekiert

A novel approach to study
the molecular basis of complex III-related mitochondrial disease

Uniwersytet JagielWellcome Trust Centre for
loński w Krakowie,
Cell Biology, University of
Wydział Biochemii,
Edinburgh, Wielka Brytania Biofizyki i Biotechnologii

300 tys. zł

dr inż.
Sebastian
Kraszewski

Deactivation strategy of the
sodium-dependent GLUcose
transporter for Targeted
Anticancer Therapy (GLU-TAT)

Université de Franche
‑Comté, Francja

Politechnika Wrocławska, Wydział
Podstawowych Problemów Techniki

294 tys. zł

dr inż. Łukasz
Kurpaska

Mechanical properties of
zirconium/zirconia system at
high temperatures - the role
of internal and interfacial
stresses

Université de Technologie
de Compiègne, Francja

Narodowe Centrum
Badań Jądrowych

287 tys. zł

dr Marcin
Libera

Core-shell dendritic stars of
tert-butyl-glycidylether and
glycidol as nanocontainer
for anticancer complex of
ruthenium and platinum

Leibniz-Institut für
Polymerforschung Dresden
e. V., Niemcy

Centrum Materiałów Polimerowych
i Węglowych PAN
w Zabrzu

280 tys. zł

dr inż.
Agnieszka
Majkowska
‑Pilip

European Commission,
New radiopharmaceuticals
Joint Research Centre,
based on alpha emitters agaInstitute for Transuranium
inst glioblastoma stem cells
Elements, Niemcy

Instytut Chemii
i Techniki Jądrowej
w Warszawie

300 tys. zł

dr Paweł Nita

Fabrication of molecular
IMDEA Nanoscience
nanostructures on prepatterInstitute, Hiszpania
ned silicon surfaces

Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, Wydział
Matematyki, Fizyki
i Informatyki

256 tys. zł

KONKURS NR 8/2013 – PROJEKTY Z DZIEDZIN BIO, INFO, TECHNO

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU

14 SIERPNIA 2013 R.

DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

15 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS

3000 TYS. ZŁ

LICZBA WNIOSKÓW W ÓSMYM KONKURSIE
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LICZBA LAUREATÓW

14
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PRZYZNANE
DOFINANSOWANIE

238 tys. zł
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TYTUŁ PROJEKTU

Real-Time Distributed Adadr inż. Dominik
ptation of Structures SubjecPisarski
ted to Travelling Loads

INSTYTUCJA ZAGRANICZNA, Z KTÓREJ
PRZYJECHAŁ LAUREAT

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

French National Institute
for Research in Computer
Science and Control,
Francja

Instytut Podstawowych Problemów
225 tys. zł
Techniki PAN w Warszawie

University Centre in
Svalbard, Norwegia;
Durham University, Wielka
Brytania

Uniwersytet Wrocławski, Wydział
Nauk o Ziemi
i Kształtowania
Środowiska

305 tys. zł

PRZYZNANE
DOFINANSOWANIE

dr Mateusz
Strzelecki

Assessment of impact of
coastal hazards on scientific
and urban infrastructure in
polar regions using remote
sensing, geoinformation and
new geomorphological mapping methods

dr inż. Anna
Szadkowska

Novel approaches to transition metal complexes based
on ligands containing sulfur RWTH Aachen University,
moiety and their application Niemcy
in direct C-H bond transformations

Uniwersytet Warszawski, Wydział
Chemii

247 tys. zł

dr inż. Bartosz
Krzysztof
Zambroń

Reactions of chiral beta-lactam-derived epsilon-amino-allylic anions with
aldehydes. An application
in stereo-divergent synthesis
of non-racemic heterocyclic
compounds

Instytut Chemii
Organicznej PAN
w Warszawie

275 tys. zł

RAZEM

École polytechnique
fédérale de Lausanne,
Szwajcaria
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PROGRAM POMOST
Granty powrotowe

3 778 tys. zł

Celem programu jest umożliwienie powrotu do pracy
naukowej najlepszym badaczom wychowującym małe
dzieci. Dofinansowanie w ramach programu można uzyskać na projekty ze wszystkich dziedzin. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej
stopień naukowy doktora, które składają wniosek nie
później niż w ciągu czterech lat od urodzenia dziecka.

* Dr Aliaksei Boika zrezygnował z grantu.
W roku 2014 rozstrzygnięto ostatni konkurs (8/2013).
W dziedzinach Bio, Info, Techno sfinansowano w ramach
programu łącznie 101 projektów wybranych w latach
2010–2014. Łączna wartość dofinansowania w tych latach

wyniosła 36 700 tys. zł. Liczba stypendystów w tych
latach wyniosła w sumie 228 osób, z czego 5 stypendystów pochodziło z zagranicy.
W zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info,
Techno program POMOST jest finansowany z funduszy
unijnych w ramach działania 1.2. „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. W zakresie nauk nienależących do kategorii Bio, Info, Techno program POMOST
finansowany jest ze środków własnych FNP.

KONKURS NR 8/2013 – PROJEKTY Z DZIEDZIN BIO, INFO, TECHNO

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU

14 SIERPNIA 2013 R.

DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

15 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS

2500 TYS. ZŁ

LICZBA WNIOSKÓW W ÓSMYM KONKURSIE

113

Po przeprowadzeniu konkursu Fundacja wyłoniła 15 projektów z dziedzin Bio, Info, Techno, które otrzymały
finansowanie w łącznej wysokości 3945 tys. zł. Między

lutym a lipcem 2014 r. podpisano umowy ze wszystkimi
laureatami.
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LAUREACI KONKURSU POMOST
(KONKURS 8/2013 – PROJEKTY Z DZIEDZIN BIO, INFO, TECHNO)

LAUREAT

INSTYTUCJA

TYTUŁ PROJEKTU

DZIEDZINA

PRZYZNANE
DOFINANSOWANIE

dr Katarzyna
Arczewska

Centrum Medyczne
Kształcenia
Podyplomowego
w Warszawie

Involvement of oxidized nucleotides in oxidative stress signaling studied in cultured thyroid
cells and thyroid cancer samples

onkologia/
biologia
komórki

268 tys. zł

dr n. med.
Karolina
Bukowska
‑Strakova

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, Collegium
Medicum, Wydział
Lekarski

Role of heme oxygenase 1 in
emergency granulopoiesis

hematologia/
biologia
268 tys.zł
komórki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
dr inż. Joanna
Staszica w Krakowie,
Chwiej
Wydział Fizyki
i Informatyki Stosowanej

Neuroprotective action of
ketogenic diet in the pilocarpine
model of temporal lobe epilepsy

biofizyka

268 tys.zł

Międzynarodowy Instytut
dr Magdalena Biologii Molekularnej
Czeredys
i Komórkowej
w Warszawie

Huntingtin-associated Protein 1
Induces Store-Operated Calcium neurobioEntry by Activating IP3 Receptor logia
Channels in Huntington’s Disease

268 tys. zł

Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN
w Poznaniu

Genome-wide RNA secondary
structure mapping of coxsackievirus B3

biochemia/
biologia molekularna

268 tys. zł

dr inż.
Karolina
Janikowska

Politechnika Gdańska,
Wydział Chemiczny

Organocatalyzed Asymmetric
Friedel-Crafts Reactions of
Aromatic Heterocycles with
5-methylene Meldrum’s Acid
Derivatives. New Synthetic
Method of Biological and Pharmaceutical Interesting Moieties

chemia organiczna

221 tys. zł

dr inż. Marta
Kolasa

Uniwersytet
Technologiczno
‑Przyrodniczy im. Jana
i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy, Wydział
Telekomunikacji,
Informatyki
i Elektrotechniki

Development of Novel Ultra
Low Power, Parallel Artificial
Intelligence Circuits for the
Application in Wireless Body
Area Network Used in Medical
Diagnostics

nauki obliczeniowe/
nauki inżynierskie

268 tys. zł

dr hab.
Katarzyna
Koziak

Warszawski Uniwersytet
Medyczny, Wydział Nauki
o Zdrowiu

ß-escin - a new agent in the
skeletal muscle regeneration
improvement?

patologia/
biologia molekularna

268 tys. zł

dr inż.
Małgorzata
Kwiatkowska

Centrum Badań
Molekularnych
i Makromolekularnych
PAN w Łodzi

Enzyme-promoted synthesis of
chiral analogues of 1,3,5-triaza7-phosphaadamantane (PTA),
potential water-soluble phosphine ligands and catalysts

chemia organiczna

268 tys. zł

dr Renata
Płocińska

Instytut Biologii
Medycznej PAN w Łodzi

How mycobacteria sense and
respond to environmental changes: the role of orphan histidine
kinases?

mikrobiologia/
choroby
zakaźne

267 tys. zł

dr inż. Julita
Smalc
‑Koziorowska

Elimination of structural defects
in nitride semiconductor layers
Instytut Wysokich Ciśnień
(InGaN and InAlGaN) used as
PAN w Warszawie
active layers in semiconductor
lasers

inżynieria
materiałowa

268 tys. zł

dr Mariola
Dutkiewicz
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LAUREAT

INSTYTUCJA

TYTUŁ PROJEKTU

DZIEDZINA

PRZYZNANE
DOFINANSOWANIE

dr Marta
Targosz
‑Korecka

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, Wydział
Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej

Elasticity parameter and
strength of cell to cell interaction as a new marker of
endothelial cell dysfunction in
hyperglycemia/hypoglycemia

biofizyka/
biologia
komórki

268 tys. zł

dr Agnieszka
Monika
Twardowska

Uniwersytet Pedagogiczny
Mono- and multilayered, multiim. Komisji Edukacji
phase coatings based on TiB2 for
Narodowej w Krakowie,
wear resistant applications
Wydział Matematyczno
‑Fizyczno-Techniczny

inżynieria
materiałowa

267 tys. zł

fizyka medyczna/fizyka jądrowa

265 tys. zł

Uniwersytet Jagielloński
dr Aleksandra w Krakowie, Wydział
Fizyki, Astronomii
Wrońska
i Informatyki Stosowanej

Investigation of gamma emission
in experimental modeling of
hadron therapy

dr inż.
Karolina
Zelga

Research on the catalytical
activity of organozinc complexes chemia niein epoxidation of enones and
organiczna
polymerization of lactide

RAZEM

Politechnika Warszawska,
Wydział Chemiczny

245 tys. zł

3 945 tys. zł

DZIAŁALNOŚĆ
PROGRAMOWA
FUNDACJI
Programy w realizacji
– bez nowych konkursów
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PROGRAM VENTURES

PROGRAM WELCOME

Program adresowany jest do studentów, absolwentów lub
doktorantów oraz do jednostek naukowych, w których
prowadzone są badania służące realizacji prac magisterskich lub doktorskich, albo instytucji naukowych, które
zatrudniają absolwentów studiów magisterskich na etatach naukowo-dydaktycznych lub naukowo-technicznych. Celem programu jest ożywienie progospodarczych

i proinnowacyjnych postaw wśród młodych naukowców,
zainteresowanie ich pracą naukową oraz zwiększenie
atrakcyjności kariery naukowej w Polsce.
W ramach programu finansowanych jest łącznie 91 projektów wybranych w latach 2008–2012.

PROGRAM TEAM
Celem programu jest zwiększenie zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych w Polsce.
Program TEAM wspiera projekty z udziałem studentów,
doktorantów i uczestników staży podoktorskich.

Finansowaniu podlegają łącznie 73 projekty wyłonione
w latach 2008–2012, w których wzięło udział 1163 stypendystów, w tym 70 obcokrajowców. W ramach programu
przyznano dofinansowanie w wysokości 154 000 tys. zł.

MIĘDZYNARODOWE
PROJEKTY DOKTORANCKIE
(MPD)
Program adresowany jest do konsorcjów naukowych
złożonych z co najmniej jednej instytucji polskiej i co
najmniej jednej zagranicznej, prowadzących wspólnie
projekty doktoranckie. Celem programu jest podniesienie
poziomu badań naukowych realizowanych w Polsce przez
młodych naukowców w okresie przygotowywania przez
nich prac doktorskich oraz zintensyfikowanie współpracy
międzynarodowej polskich jednostek badawczych.

W 2014 r. nie przyjmowano wniosków w programie Międzynarodowe Projekty Doktoranckie. Finansowaniu podlegają łącznie 23 projekty, w których wzięło udział 380
stypendystów, w tym 76 obcokrajowców. Suma dofinansowania wyniosła 110 000 tys. zł.

Celem programu jest wspieranie projektów realizowanych przez wybitnych uczonych z zagranicy tworzących
zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych.
Program jest także adresowany do polskich uczonych
powracających z pobytów zagranicznych.
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W 2014 r. nie przyjmowano wniosków w programie
WELCOME. Finansowaniu podlega łącznie 11 projektów,
w których wzięło udział 200 stypendystów, w tym 17
z zagranicy. Suma dofinansowania wyniosła 63 300 tys. zł.

PROGRAM FOCUS
Subsydia na tworzenie zespołów naukowych

Celem programu jest wspieranie młodych badaczy posiadających znaczący dorobek naukowy, a w szczególności
umożliwienie im zbudowania własnych zespołów naukowych. Wsparcie Fundacji w ramach tego programu ma
umożliwić naukowcom podjęcie nowych, oryginalnych,
obiecujących i istotnych kierunków badań, a także

zapewnić dodatkową pomoc na pierwszych etapach
budowania własnego zespołu naukowego.
W 2014 r. nie przyjmowano wniosków w programie
FOCUS. Finansowaniu podlega łącznie 10 projektów
wybranych w latach 2009–2013.

PROGRAM IDEE DLA POLSKI
Program został uruchomiony w 2009 r. Służy zachęcaniu
młodych naukowców polskich i zagranicznych do aplikowania o prestiżowe Starting Grant European Research
Council oraz realizacji otrzymanych grantów w polskich
jednostkach naukowych. W ramach programu laureaci

otrzymują subsydium badawcze, w skład którego wchodzą stypendium oraz środki subwencyjne.
W 2014 r. nie zgłoszono żadnych wniosków konkursowych.

DZIAŁALNOŚĆ
PROGRAMOWA
FUNDACJI
Współpraca
międzynarodowa
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POLSKIE HONOROWE
STYPENDIUM NAUKOWE
IM. ALEKSANDRA
VON HUMBOLDTA

Na podstawie porozumienia zawartego w 1995 r. z Fundacją Aleksandra von Humboldta, Fundacja na rzecz Nauki
Polskiej przyznaje uczonym niemieckim wszystkich specjalności Honorowe Stypendia Naukowe w uznaniu ich
dotychczasowych dokonań naukowych oraz ich wkładu
w rozwój współpracy naukowej obu krajów. Stypendia
te stanowią odpowiednik Humboldt-Forschungspreise,
prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych
przyznawanego przez Fundację Humboldta.

Jego celem jest uhonorowanie osiągnięć naukowych
laureatów oraz wspieranie długookresowej współpracy
pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami.
W 2013 r. do Fundacji wpłynęło 12 wniosków. Decyzję
o przyznaniu stypendiów Zarząd Fundacji podjął w marcu
2014 r. Z kolei w roku 2014 do Fundacji wpłynęło 8 wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w I kwartale 2015 r.
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Czas trwania
stypendium

Laureat

Instytucja macierzysta

Instytucja goszcząca

prof.
Eduard Muehle

Westfälische Wilhelms-Universität,
Historisches Seminar Abteilung
für Osteuropäische Geschichte,
Niemcy

Instytut Archeologii i Etnologii PAN 6 miesięcy

prof.
Manfred Pfister

Freie Universität Berlin,
Institut für Englische Philologie,
Niemcy

Uniwersytet Gdański, Wydział
Filologiczny

5 miesięcy

prof.
Peter Talkner

Universität Augsburg,
Institut für Physik, Niemcy

Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Wydział  Matematyki, Fizyki
i Chemii

6 miesięcy

POLSKO-NIEMIECKA
NAGRODA NAUKOWA
COPERNICUS

KONKURS W 2014 ROKU
TERMIN ZAMKNIĘCIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

30 WRZEŚNIA 2013 R.

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

12

LICZBA RECENZENTÓW I EKSPERTÓW

46

LICZBA LAUREATÓW

6

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZYZNANYCH STYPENDIÓW

481 TYS. ZŁ

LAUREACI PROGRAMU W 2014 ROKU
Laureat

Instytucja macierzysta

Instytucja goszcząca

Czas trwania
stypendium

prof.
Rolf Fieguth

Université de Fribourg, Szwajcaria

Uniwersytet Gdański,
Wydział Filologiczny

3 miesiące

prof.
Karl Ulrich Kainer

Helmholtz-Zentrum Geesthacht,
Institut für Werkstoffforschung,
Niemcy

Politechnika Wrocławska, Wydział
Mechaniczny

5 miesięcy

prof.
Moritz Kassmann

Universität Bielefeld, Fakultät
für Mathematik, Niemcy

Politechnika Wrocławska, Wydział
Podstawowych Problemów Techniki

4 miesiące

Nagroda COPERNICUS stanowi wspólne przedsięwzięcie
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Celem nagrody jest wyróżnienie
najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej
współpracy naukowej, którzy mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej
współpracy. Nagroda przyznawana jest co dwa lata.
Do nagrody mogą kandydować uczeni reprezentujący
wszystkie dziedziny nauki, którzy posiadają co najmniej
stopień naukowy doktora, pracują w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej, zaś w chwili przyznania
nagrody są zaangażowani w polsko-niemiecki projekt
naukowy. Nagrodę można otrzymać tylko raz.
Jurorami Nagrody COPERNICUS w kadencji 2013–2016
są: prof. Bernd Büchner (Leibniz-Institut für Festkörperund Werkstoffforschung Dresden) – przewodniczący,
dr hab. Grażyna Jurkowlaniec (Instytut Historii Sztuki

UW), prof. Włodzimierz Krzyżosiak (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu), prof. Maria Mittag (Institut für Allgemeine Botanik, Friedrich-Schiller-Universität
Jena), prof. Mieczysław Mąkosza (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie), prof. Adam Wolisz (Institut
für Telekommunikationssysteme, Technische Universität
Berlin).
W 2014 r. został rozstrzygnięty piąty konkurs o Nagrodę
COPERNICUS. Jego laureatami zostali prof. Harald Weinfurter z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Ludwiga Maksymiliana w Monachium oraz prof. Marek Żukowski
z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.
Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce 10 września 2014 r. w Sali im. Leibniza Berlińsko-Brandenburskiej
Akademii Nauk.
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KONKURS W 2014 ROKU
TERMIN ZAMKNIĘCIA PRZYJMOWANIA NOMINACJI

15 WRZEŚNIA 2013 R.

LICZBA WNIOSKÓW W PIERWSZYM ETAPIE KONKURSU

16

LICZBA WNIOSKÓW W DRUGIM ETAPIE KONKURSU

6

LICZBA RECENZENTÓW I EKSPERTÓW

26

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZYZNANYCH NAGRÓD

50 TYS. EURO

POLSKO-AMERYKAŃSKA
NAGRODA NAUKOWA
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i American Association
for the Advancement of Science (AAAS) podpisały porozumienie o ustanowieniu Polsko-Amerykańskiej Nagrody
Naukowej, której celem jest pogłębienie współpracy
naukowej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.
Porozumienie zostało podpisane w dniu 28 maja 2013 r.
w Berlinie przez prof. Macieja Żylicza, prezesa FNP, oraz
dr. Alana Leshnera, dyrektora generalnego AAAS.

Celem nagrody jest wzmocnienie i podkreślenie wartości współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i Stanów
Zjednoczonych. Nagroda przyznawana jest w drodze
konkursu wybitnym badaczom polskim i amerykańskim
– niezależnie od uprawianej przez nich dziedziny nauki
– za wyjątkowe osiągnięcia naukowe powstałe w wyniku
współpracy. Wysokość nagrody w konkursie rozstrzygniętym w roku 2014 wyniosła 5 tys. dol. dla każdego
z wyróżnionych naukowców.

KONKURS W 2014 ROKU
TERMIN ZAMKNIĘCIA PRZYJMOWANIA NOMINACJI

15 GRUDNIA 2013 R.

LICZBA WNIOSKÓW W PIERWSZYM ETAPIE KONKURSU

53

LICZBA WNIOSKÓW W DRUGIM ETAPIE KONKURSU

8

LICZBA RECENZENTÓW I EKSPERTÓW

14

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZYZNANYCH NAGRÓD

5 TYS. DOL.

Laureatami pierwszego konkursu o Polsko-Amerykańską
Nagrodę Naukową zostali prof. dr hab. Mariusz Jaskólski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Instytutu
Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu i dr Aleksander
Wlodawer z National Cancer Institute, National Institutes of Health w Stanach Zjednoczonych.

Nagroda została przyznana za badania strukturalne białek o znaczeniu medycznym, które przyczyniły się do
opracowania nowych terapii leczenia chorób człowieka,
takich jak AIDS czy białaczka u dzieci.
Wręczenie Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej
odbyło się 28 kwietnia 2015 r. w Waszyngtonie w USA.

DZIAŁALNOŚĆ
PROGRAMOWA
FUNDACJI
Wydawnictwa
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PROGRAM
MONOGRAFIE

Celem programu jest wydawanie serii monografii naukowych obejmującej wybitne publikacje z zakresu nauk
humanistycznych i społecznych. W ramach programu
MONOGRAFIE laureaci mogą się także ubiegać o sfinansowanie tłumaczenia ich książki na wybrany język kon-

gresowy. Wydawcą serii od 2011 r. jest Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Konkurs trwa nieprzerwanie od 1994 r. W 2014 r. ukazało
się drukiem 11 nowych tytułów. W sumie do końca 2014 r.
w serii ukazały się 183 tytuły.

KONKURS W 2014 ROKU

LICZBA KONKURSÓW

4

LICZBA KANDYDATÓW

106

PRACE ZAKWALIFIKOWANE DO WYDANIA W SERII

6

DOFINANSOWANIE TŁUMACZENIA NA JĘZYKI OBCE

8

LICZBA RECENZENTÓW I EKSPERTÓW

83

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA

620 TYS. ZŁ

W 2014 r. w pracach Rady Wydawniczej uczestniczyło
pięciu profesorów: prof. dr hab. Marek Ziółkowski (przewodniczący), prof. dr hab. Tomasz Kizwalter (wiceprzewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Borowski, prof. dr
hab. Szymon Wróbel i prof. dr hab. Antoni Ziemba.
Ponadto Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu kontynuuje projekt digitalizacji oraz drugich wydań tytu-

łów opublikowanych w serii Monografie FNP w latach
poprzednich, a obecnie już niedostępnych na rynku.
Do końca 2014 r. w ramach serii Res humanae ukazało
się drukiem 30 tytułów. Wersje elektroniczne tych książek są sukcesywnie udostępniane w całości na stronie
www.fnp.org.pl/monografie w formule Open Access.

LAUREACI PROGRAMU MONOGRAFIE FNP W 2014 ROKU

LAUREAT

DZIEDZINA

INSTYTUCJA

TYTUŁ KSIĄŻKI

dr Piotr Majdanik

religioznawstwo

Uniwersytet Jagielloński

Tora dla narodów świata. Prawa
noachickie w ujęciu Majmonidesa

dr Jan Swianiewicz

filozofia

Uniwersytet Warszawski

Możliwość makrohistorii: Braudel,
Wallerstein, Deleuze

dr Krzysztof
Rzepkowski

kulturoznawstwo

Uniwersytet Warszawski

Złoty Kciuk. Młyn i młynarz w kulturze
Zachodu

dr Andrzej
Słowikowski

filozofia

Uniwersytet Mikołaja
Kopernika

Wiara w egzystencji. Teoretyczny wymiar
chrześcijańskiego ideału
w pismach pseudonimowych Sørena
Kierkegaarda

dr Paweł
Gładziejewski

filozofia

Uniwersytet Mikołaja
Kopernika

Od przekonań i pragnień do modeli
mentalnych. Problem reprezentacji
mentalnych z perspektywy
mechanistycznego modelu wyjaśniania
w kognitywistyce

dr Jakub
Muchowski

historia

Uniwersytet Jagielloński

Polityka pisarstwa historycznego.
Refleksja teoretyczna Haydena White’a
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SUBWENCJE NA TŁUMACZENIA KSIĄŻEK PRZYZNANE W 2014 ROKU

LAUREAT

DZIEDZINA

INSTYTUCJA

TYTUŁ KSIĄŻKI

prof. dr hab. Edward
Balcerzan

literaturoznawstwo

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu

Literackość. Modele, gradacje,
eksperymenty

prof. dr hab. Henryk
Domański

socjologia

Instytut Filozofii
i Socjologii PAN
w Warszawie

Polska klasa średnia

prof. dr hab. Henryk
Domański

socjologia

Instytut Filozofii
i Socjologii PAN
w Warszawie

Prestiż

dr Justyna Kowalska
‑Leder

kulturoznawstwo

Uniwersytet Warszawski

Doświadczenie Zagłady z perspektywy
dziecka w polskiej literaturze
dokumentu osobistego

prof. dr hab.
Małgorzata Czarnocka

filozofia

Instytut Filozofii
i Socjologii PAN
w Warszawie

Podmiot poznania a nauka

prof. dr hab. Jan
Hartman

filozofia

Uniwersytet Jagielloński

Heurystyka filozoficzna

prof. dr hab. Marcin
Kula

historia

Uniwersytet Warszawski

Anatomia rewolucji narodowej
(Boliwia w XX wieku)

prof. dr hab. Ryszard
Nycz

literaturoznawstwo

Uniwersytet Jagielloński

Język modernizmu. Prolegomena
historycznoliterackie
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Nagrody
W 2014 r. książki wydane w serii Monografie FNP otrzymały następujące nagrody oraz wyróżnienia:
Dr Magdalena Śniedziewska, Siedemnastowieczne
malarstwo holenderskie w literaturze polskiej po 1918
roku
• Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
w Konkursie ACADEMIA 2014 dla Najlepszej Publikacji Akademickiej w Dziedzinie Nauk Społecznych
i Humanistycznych

Dr Agata Dziuban, Gry z tożsamością, Tatuowanie
ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim
• Nominacja do Nagrody im. J. Długosza (2014)
Prof. dr hab. Edward Balcerzan, Literackość. Modele,
gradacje, eksperymenty
• Nominacja do Nagrody im. J. Długosza (2014)

Prof. dr hab. Renata Ziemińska, Historia sceptycyzmu. W poszukiwaniu spójności
• Zachodniopomorski Nobel w dziedzinie nauk humanistycznych (Szczecin 2013)

Książki, które przetłumaczono w ramach subsydium programowego, opublikowane w 2014 r.

1. Prof dr hab. Roman Murawski, The Philosophy of
Mathematics and Logic in the 1920s and 1930s in
Poland (Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej), tłum. Maria Kantor, Springer/Birkhauser, Szwajcaria
2. Dr hab. Przemysław Tyszka, The Human Body in
Barbarian Laws, c. 500-c. 800: Corpus Hominis as
a Cultural Category (Prawa barbarzyńskie o czynach
przeciw ciału i cielesności człowieka – od końca V do
początku IX wieku. ‘Corpus hominis’ jako kategoria
kulturowa), tłum. Guy Torr, Peter Lang, The Edwin
Mellen Press, Wielka Brytania

3. Dr hab. Marek Węcowski, The Rise of the Greek Aristocratic Banquet (Sympozjon, czyli wspólne picie.
Początki greckiej biesiady arystokratycznej: IX–VII
wiek p.n.e.), tłum. Cain C. Elliott i Dorota Dzierzbicka, Oxford University Press, Wielka Brytania

Spotkania autorskie
W 2014 r. odbyło się 6 spotkań autorskich połączonych
z dyskusją naukową wokół następujących książek wydanych w serii Monografie FNP:
15 stycznia 2014 r., Instytut Historii Sztuki UJ w Krakowie
dr Filip Lipiński, Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu
Dyskusję o książce z udziałem prof. dr. hab. Wojciecha Bałusa, prof. dr. hab. Marka Bieńczyka i dr Anny
Nacher prowadził Paweł Brożyński.

26 lutego 2014 r., Pałac Staszica w Warszawie
dr Marcin Moskalewicz, Totalitaryzm, narracja, tożsamość. Filozofia historii Hannah Arendt
W dyskusji wzięli udział: prof. dr hab. Wojciech Wrzosek, prof. dr hab. Szymon Wróbel, red. Adam Szostkiewicz.
20 marca 2014 r., Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
dr Filip Lipiński, Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu
W dyskusji wzięli udział prof. dr hab. Mariusz Bryl,
prof. dr hab. Stanisław Czekalski, prof. dr hab. Izabella
Gustowska, dr hab. Marta Smolińska.
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Działalność programowa Fundacji/Inne inicjatywy. Projekt SKILLS

12 maja 2014 r., Wydział Nauk Społecznych UAM,
Poznań
dr Marcin Moskalewicz, Totalitaryzm, narracja, tożsamość. Filozofia historii Hannah Arendt

6 listopada 2014 r., Wydział Polonistyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków
dr Paulina Małochleb, Powstanie styczniowe w powieści polskiej w perspektywie kulturowej

14 maja 2014 r., Dom Spotkań z Historią, Warszawa
dr Anna Wylegała, Przesiedlenia a pamięć. Studium
(nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej
Galicji i polskich „ziem odzyskanych”

PROGRAM
WYDAWNICTWA

55

I N N E I N I C J A T Y W Y.
PROJEKT SKILLS

Celem projektu SKILLS jest podniesienie kompetencji
pracowników sektora badawczo‑rozwojowego i doktorantów w zakresie zarządzania projektami badawczymi
i zespołami naukowymi, przedsiębiorczości i komercjalizacji wyników badań, a także komunikacji naukowej
i upowszechniania nauki.
Projekt SKILLS jest skierowany do:
–– pracowników naukowych zamieszkałych w Polsce
i zatrudnionych w ramach umowy o pracę w jednostkach naukowych posiadających siedzibę na terenie
Polski,

–– doktorantów pracujących w polskich jednostkach
naukowych,
–– absolwentów studiów doktoranckich do 12 miesięcy
od uzyskania stopnia doktora.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”).

W 2014 roku realizacja projektu SKILLS obejmowała:
W ramach programu finansowana jest seria Origines Polonorum: cykl monograficznych opracowań
archeologicznych, powstałych w ramach programu
badawczego „Ziemie polskie na przełomie tysiącleci”.
W 2014 r. ukazał się drukiem 7. tom serii: Wolin wcze-

snośredniowieczny – część 2 pod red. Błażeja Stanisławskiego i Władysława Filipowiaka. W realizacji jest
8. tom serii: Gród i zamek w Międzyrzeczu w wiekach
IX–XIV, pod red. Stanisława Kurnatowskiego.

PROJEKT SKILLS/PROGRAM IMPULS
Konkurs na najlepszy innowacyjny pomysł i koncepcję badawczą o potencjale komercyjnym
Celem konkursu IMPULS jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności uczonych z zakresu
komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.
Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody w wysokości:
I nagroda: 120 tys. zł, II nagroda: 100 tys. zł, III nagroda:
80 tys. zł. Każda nagroda składa się z dwóch części –
80 proc. nagrody stanowi część subwencyjna na realizację
zwycięskiego projektu badawczego, a 20 proc. nagrody

to indywidualne wsparcie dla laureata. Adresatami konkursu są uczestnicy projektu SKILLS, a więc osoby, które
w związku ze swoim wcześniejszym udziałem w projekcie (np. uczestnictwem w szkoleniu) podpisały deklarację
uczestnictwa w projekcie SKILLS oraz oświadczenie dotyczące danych osobowych.

IMPULS – KONKURS 1/2014
DATA OGŁOSZENIA KONKURSU

3 LUTEGO 2014 R.

DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DO KONKURSU

7 KWIETNIA 2014 R.

KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS

920 TYS. ZŁ

LICZBA WNIOSKÓW

24

LICZBA LAUREATÓW

10
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LAUREACI DRUGIEGO KONKURSU IMPULS

LAUREACI PIERWSZEGO KONKURSU IMPULS
LAUREAT

INSTYTUCJA

TYTUŁ PROJEKTU

PRZYZNANE
DOFINANSOWANIE

dr hab.
Ryszard Buczyński

Instytut Technologii
Materiałów Elektronicznych
w Warszawie

Nanostrukturyzowane
mikrosoczewki gradientowe
w systemach fotonicznych

120 tys. zł
I nagroda

prof. dr hab.
Janusz Bujnicki

Międzynarodowy Instytut
Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Warszawie

Komercjalizacja technologii
„eRNaz” – enzymów
restrykcyjnych dla RNA

120 tys. zł
I nagroda

mgr inż.
Dawid Nidzworski

Międzyuczelniany Wydział
Biotechnologii UG i GUMed

Innowacyjny czujnik do
wykrywania wirusa grypy

100 tys. zł
II nagroda

dr Katarzyna
Wybrańska

Instytut Chemii Fizycznej
PAN w Warszawie

Komercjalizacja nowych materiałów nanokompozytowych
do zastosowań biomedycznych

100 tys. zł
II nagroda

mgr Lidia
Bandura

Wydział Budownictwa
i Architektury,
Politechnika Lubelska

Zeolity z popiołów lotnych
– nowy sorbent związków
ropopochodnych

80 tys. zł
III nagroda

mgr inż.
Grzegorz Gorczyca

Wydział Chemiczny,
Politechnika Gdańska

Ocena potencjału aplikacyjnego materiałów biopolimerowych opartych na technologii
rozpuszczania chitozanu
w wodzie

80 tys. zł
III nagroda

mgr Katarzyna
Hanna Kamińska

Międzynarodowy Instytut
Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Warszawie

Optymalizacja prekursorów
nowych leków przeciwgrypowych: inhibitory nukleazy
wirusa grypy

80 tys. zł
III nagroda

dr hab. inż.
Piotr Przybysz

Instytut Papiernictwa
i Poligrafii,
Politechnika Łódzka

Budowa kompaktowego
i mobilnego aparatu do jednoczesnego pomiaru kinetyki
odwadniania zawiesin włóknistych, zawartości frakcji
drobnej i retencji

80 tys. zł
III nagroda

Ochrona tożsamości biometrycznej w urządzeniach
wykorzystujących interfejs
klawiaturowy wraz z automatyczną autoryzacją użytkowników w oparciu o biometryczną cechę keystroking

80 tys. zł
III nagroda

mgr inż.
Wojciech Wodo

Wydział Podstawowych
Problemów Techniki,
Politechnika Wrocławska
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RAZEM

LAUREAT

INSTYTUCJA

TYTUŁ PROJEKTU

PRZYZNANE
DOFINANSOWANIE

mgr inż.
Łukasz Nowak

Instytut Podstawowych
Problemów Techniki PAN
w Warszawie

Komercjalizacja innowacyjnego,
pasywnego systemu akustycznej
komunikacji podwodnej

120 tys. zł
I nagroda

dr hab. inż.
Paweł Tomasz
Wojciechowski

Wydział Informatyki,
Politechnika Poznańska

Nowe metody i algorytmy
koherencji dla transakcyjnych
magazynów danych

120 tys. zł
I nagroda

mgr Adam
Krzystyniak

Instytut Biologii
Doświadczalnej im.
Marcelego Nenckiego
PAN w Warszawie

Mikrosfery alginianowe indukujące migracje mezenchymalnych
komórek macierzystych do
trzustki

100 tys. zł
II nagroda

dr inż.
Marcin Malesa

Wydział Mechatroniki,
Politechnika Warszawska

Adaptacja metody Cyfrowej
Korelacji Obrazu do pomiarów
przemieszczeń i odkształceń
z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń mobilnych

100 tys. zł
II nagroda

dr Izabela
Sabała

Międzynarodowy Instytut
Biologii Molekularnej
i Komórkowej
w Warszawie

Enzymatyczne chimery bakteriolityczne

100 tys. zł
II nagroda

mgr inż.
Szymon Talbierz

Wydział Oceanografii
i Geografii, Uniwersytet
Gdański

Opracowanie podstaw technolo- 100 tys. zł
gii produkcji biopaliw III genera- II nagroda
cji na bazie mikroalg

dr inż.
Andrzej Kaźmierczak

Wydział Fizyki,
Uniwersytet Warszawski

Zintegrowane optoelektroniczne
urządzenie odczytowe dla
fotonicznych sensorów chemicznych i biochemicznych typu
Lab-on-a-Chip

RAZEM

920 TYS. ZŁ

IMPULS – KONKURS 2/2014
DATA OGŁOSZENIA KONKURSU

22 LIPCA 2014 R.

DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DO KONKURSU

30 WRZEŚNIA 2014 R.

KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS

720 TYS. ZŁ

LICZBA WNIOSKÓW

34

LICZBA LAUREATÓW

7

80 tys. zł
III nagroda

720 TYS. ZŁ

IMPULS – KONKURS 3/2014
DATA OGŁOSZENIA KONKURSU

6 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DO KONKURSU

12 LISTOPADA 2014 R.

KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS

1 000 TYS. ZŁ

LICZBA WNIOSKÓW

39

Spośród 39 wniosków złożonych w trzecim konkursie
IMPULS, 35 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

Zakończenie oceny merytorycznej i finał konkursu zaplanowano na I kwartał 2015 r.
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PROJEKT SKILLS/PROGRAM INTER
Konkurs dotyczący popularyzacji badań interdyscyplinarnych
Celem konkursu INTER jest promocja badań interdyscyplinarnych i rozwój umiejętności popularyzowania nauki.
Uczestnicy konkursu publicznie prezentują autorskie
projekty naukowe o charakterze interdyscyplinarnym.
Zwycięzcy konkursu zdobywają nagrody w wysokości:

120 tys. zł (I nagroda), 100 tys. zł (II nagroda) oraz 80 tys.
zł (III nagroda), z czego 80 proc. nagrody stanowi część
subwencyjna na realizację zaprezentowanego projektu
badawczego, a 20 proc. nagrody to indywidualne wsparcie dla laureata.

INTER – KONKURS 3/2014
DATA OGŁOSZENIA KONKURSU

3 LUTEGO 2014 R.

DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DO KONKURSU

19 MAJA 2014 R.

KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS

1 160 TYS. ZŁ

LICZBA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PROJEKTU
INTERDYSCYPLINARNEGO W TRZECIM KONKURSIE

49

LICZBA LAUREATÓW

13

Do udziału w konkursie w 2014 r. zgłosiło się 91 osób,
z czego 88 osób spełniało kryteria formalne. Każdy
z uczestników miał możliwość wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu współpracy interdyscyplinarnej oraz
prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup
odbiorców. Następnie uczestnicy przygotowali interdyscyplinarne projekty badawcze – każdy projekt zakładał
współpracę z co najmniej jednym partnerem reprezentującym inną dziedzinę badań. Projekty przygotowało 49
osób. Autorzy 19 najlepszych projektów przeszli do kolej-

nego etapu i zostali finalistami konkursu. Podczas konferencji, która odbyła się 22 listopada 2014 r., 19 finalistów
dokonało prezentacji swojego projektu przed widownią
i Kapitułą konkursu. Spośród nich wybrano 12 laureatów.
Przyznano 3 nagrody I kategorii (każda w wysokości 120
tys. zł), 4 nagrody II kategorii (każda w wysokości 100 tys.
zł), 5 nagród III kategorii (każda w wysokości 80 tys. zł)
oraz jedną nagrodę publiczności finansowaną ze środków
własnych FNP.

LAUREACI TRZECIEGO KONKURSU INTER

LAUREAT

INSTYTUCJA

TYTUŁ PROJEKTU

PRZYZNANE
DOFINANSOWANIE

dr Magdalena Kulma

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Jak rozbroić toksynę?

120 tys. zł
I nagroda

dr Wiktor
Lewandowski

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Biosynteza grafenu modyfikowanego nanocząstkami

120 tys. zł
I nagroda

mgr Karol
Perlejewski

I Wydział Lekarski,
Warszawski Uniwersytet
Medyczny

Jeśli oni tam są, to zapewne już
o nas wiedzą – wykorzystanie
sekwencjonowania nowej generacji (NGS) do wykrywania potencjalnych patogenów indukujących stwardnienie rozsiane (SM)

120 tys. zł
I nagroda

mgr Kamil
Jurowski

Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Efekty uboczne leczenia AIDS
– geny i lipidy

100 tys. zł
II nagroda

dr n. med. inż.
Piotr Mrówka

Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydrukuj sobie kość! – Interakcje
komórek z biomateriałami wytwarzanymi za pomocą drukarek 3D

100 tys. zł
II nagroda
D R W I K T O R L E W A N D O W S K I , prezentacja podczas finału trzeciego konkursu INTER.
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LAUREAT

INSTYTUCJA

TYTUŁ PROJEKTU

PRZYZNANE
DOFINANSOWANIE

dr Karolina
Piecyk

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Pasjonujący świat nicieni, czyli
po co pasożytom dwie czapeczki

100 tys. zł
II nagroda

mgr inż.
Kacper Pilarczyk

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
w Krakowie

Sztuczny neuron – od półprzewodnikowych materiałów hybrydowych do mózgu w probówce

100 tys. zł
II nagroda

dr Jakub
Jernajczyk

Wydział Grafiki i Sztuki
Mediów, Akademia Sztuk
Pięknych im. Eugeniusza
Gepperta we Wrocławiu

Wizualizacja zagadnień naukowych – przykłady klasyczne
w ujęciu nowych mediów cyfrowych

80 tys. zł
III nagroda

dr inż.
Katarzyna Nawrotek

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka

Biokompozytowe skafoldy
przeznaczone do wspomagania
regeneracji nerwów obwodowych

80 tys. zł
III nagroda

dr Jan
Paczesny

Instytut Chemii Fizycznej
PAN w Warszawie

Bakterie, które oszukują test
Grama – szybka adaptacja do
stresu mechanicznego

80 tys. zł
III nagroda

mgr Jakub
Piątkowski

Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie

Co jeśli nie AIP?

80 tys. zł
III nagroda

dr inż. Anna
Zdziarska

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Czy tęgoryjce wykorzystują
konia trojańskiego?

80 tys. zł
III nagroda

RAZEM

dr Magdalena
Kulma

1 160 TYS. ZŁ

Instytut Biochemii
i Biofizyki PAN
w Warszawie

Jak rozbroić toksynę?

10 tys. zł
NAGRODA
PUBLICZNOŚCI

INTER – KONKURS 4/2014
DATA OGŁOSZENIA KONKURSU

15 SIERPNIA 2014 R.

DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DO KONKURSU

17 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS

920 TYS. ZŁ

LICZBA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PROJEKTU
INTERDYSCYPLINARNEGO W CZWARTYM KONKURSIE

Do udziału w programie w 2014 r. zgłosiło się 28 osób,
które przygotowały interdyscyplinarne projekty badawcze – każdy projekt zakładał współpracę z co najmniej
jednym partnerem reprezentującym inną dziedzinę
badań. Projekty zostały następnie ocenione przez inter-

28

dyscyplinarny panel ekspertów. Autorzy 11 najlepszych
projektów przeszli do kolejnego etapu konkursu i wzięli
udział w szkoleniu z autoprezentacji. Rozstrzygnięcie planowane jest na I kwartał 2015 r.

D R K A R O L I N A P I E C Y K , laureatka trzeciego konkursu INTER.
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PROJEKT SKILLS/PROGRAM ENGAGE
Konkurs na innowacyjne projekty popularyzatorskie
Celem konkursu eNgage jest rozwój umiejętności z zakresu
popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań
naukowych wśród osób niebędących naukowcami, przede
wszystkim młodzieży i studentów. Konkurs obejmuje

wszystkie dziedziny nauki. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrodę w wysokości do 45 tys. zł. Nagroda składa
się z części subwencyjnej (80 proc.) oraz indywidualnego
wsparcia dla laureata (maksymalnie 20 proc. nagrody).

LAUREAT

INSTYTUCJA

TYTUŁ PROJEKTU

PRZYZNANE
DOFINANSOWANIE

mgr inż.
Jakub Kamiński

Akademia Górniczo
‑Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie,
Wydział Fizyki
i Informatyki Stosowanej

Stworzenie cyklu aplikacji
mobilnych i stanowiska pokazowego o tematyce technologii
trójwymiarowych

45 tys. zł

dr Piotr
Kołodziejczyk

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, Wydział
Historyczny

Mądre książki dla każdego: literatura popularnonaukowa i jej
niezwykła rola w tłumaczeniu
i upowszechnianiu nauki

45 tys. zł

mgr Anna
Olchowik

Międzynarodowy Instytut
Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Warszawie

Gene Hackers

45 tys. zł

dr Stanisław
Andrzej Różański

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Stanisława
Staszica w Pile, Instytut
Politechniczny

Fizyka jest piękna

45 tys. zł

mgr inż.
Adam Schmidt

Politechnika Poznańska,
Wydział Elektryczny

Robotycy – współcześni czarodzieje

44 tys. zł

dr Maciej
Trzebiński

Instytut Fizyki
Jądrowej im. Henryka
Niewodniczańskiego PAN
w Krakowie

Zagraj w naukę!

22 tys. zł

dr Paweł
Wolniewicz

Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Wydział
Nauk Geograficznych
i Geologicznych

Ślady dawnego tropikalnego oceanu w budynkach Poznania

45 tys. zł

ENGAGE – KONKURS 1/2014
DATA OGŁOSZENIA KONKURSU

16 KWIETNIA 2014 R.

DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DO KONKURSU

16 CZERWCA 2014 R.

KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS

558 TYS. ZŁ

LICZBA WNIOSKÓW

65

LICZBA LAUREATÓW

13

Spośród 65 wniosków złożonych w pierwszym konkursie
eNgage 53 wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną
i zostały przekazane do oceny merytorycznej. Na podstawie oceny merytorycznej wyłoniono 24 finalistów, którzy

zaprezentowali swój projekt przed komisją konkursową.
Spośród nich wybrano 13 laureatów. Każdy z laureatów
otrzymał nagrodę w wysokości do 45 tys. zł.
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RAZEM

558 TYS. ZŁ

LAUREACI PIERWSZEGO KONKURSU ENGAGE

LAUREAT

INSTYTUCJA

TYTUŁ PROJEKTU

PRZYZNANE
DOFINANSOWANIE

mgr inż.
Dariusz Aksamit

Politechnika Warszawska,
Wydział Fizyki

Moja pierwsza książka eksperymentów

45 tys. zł

dr hab. inż.
Przemysław Biecek

Uniwersytet Warszawski,
Interdyscyplinarne
Centrum Modelowania
Matematycznego
i Komputerowego

Zbiór opowiadań edukacyjnych
z zakresu statystyki i analizy
danych dla młodzieży „Niesamowite przygody Bety i Bita”

45 tys. zł

dr Małgorzata
Budzowska

Uniwersytet Łódzki,
Wydział Filologiczny

Kulturowe dziedzictwo antyku
śródziemnomorskiego

45 tys. zł

dr Szymon Drobniak

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, Wydział
Biologii i Nauk o Ziemi

Ewolucja w nauce, nauka o ewolucji

43 tys. zł

dr inż.
Małgorzata
Jędrzejewska
‑Szczerska

Politechnika Gdańska,
Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji
i Informatyki

Optoelektroniki dla młodzieży
„Light for Better Life”

44 tys. zł

dr Agata Jurkowska

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, Wydział
Biologii i Nauk o Ziemi

Cztery żywioły w geologii

45 tys. zł

ENGAGE – KONKURS 2/2014
DATA OGŁOSZENIA KONKURSU

1 WRZEŚNIA 2014 R.

DATA ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW DO KONKURSU

30 WRZEŚNIA 2014 R.

KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS

605 TYS. ZŁ

LICZBA WNIOSKÓW

35

LICZBA LAUREATÓW

14

Spośród 35 wniosków złożonych w drugim konkursie
eNgage, 33 wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną
i zostały przekazane do oceny merytorycznej. Wyłoniono

27 finalistów, którzy zaprezentowali swój projekt przed
komisją konkursową. Spośród nich wybrano 14 laureatów.
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LAUREACI DRUGIEGO KONKURSU ENGAGE

PROJEKT SKILLS/SZKOLENIA

LAUREAT

INSTYTUCJA

TYTUŁ PROJEKTU

PRZYZNANE
DOFINANSOWANIE

dr Magda
Dubińska-Magiera

Uniwersytet Wrocławski,
Wydział Nauk Biologicznych

e-danio. Nurkuj po wiedzę!

45 tys. zł

mgr Maciej
Jasiński

Uniwersytet Warszawski,
Centrum Nowych Technologii

Cykl filmów popularno-naukowych NauTech

38 tys.zł

dr Jakub
Jernajczyk

Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we
Wrocławiu, Wydział Grafiki
i Sztuki Mediów

Filozoficzne zoo

45 tys. zł

mgr Adam
Krzystyniak

Instytut Biologii
Doświadczalnej im. Marcelego
Nenckiego PAN w Warszawie

Nowatorskie sposoby prezentacji historii odkryć naukowych oraz wynalazków jako
sposób na popularyzację
nauki

42 tys. zł

dr Anna
Łosiak

Wydział III Nauk Ścisłych
i Nauk o Ziemi PAN, Instytut
Nauk Geologicznych PAN
w Warszawie

Jak działa nauka? Samouczek
odkrywania tajemnic topnienia lodowców w Austrii i na
Marsie

45 tys. zł

dr Marek
Siłuszyk

Uniwersytet Przyrodniczo
‑Humanistyczny w Siedlcach,
Wydział Nauk Ścisłych

Praktyka - najlepsza taktyka!

45 tys. zł

dr Joanna
Stojer-Polańska

Wyższa Szkoła
Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego Apeiron
w Krakowie

Kryminalistyka, czyli rzecz
o śladach kryminalistycznych
oraz zwierzętach na służbie

45 tys. zł

dr hab.
Piotr Sułkowski

Uniwersytet Warszawski,
Wydział Fizyki

Zapytaj fizyka

45 tys. zł

mgr inż.
Szymon Talbierz

Uniwersytet Gdański, Wydział
Oceanografii

Inkubator Talentów Biotechnologicznych

43 tys. zł

mgr Tomasz
Umerle

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej

Po co komu literatura? Odpowiada młodzież, podpowiada
– Richard Rorty

44 tys. zł

mgr Agnieszka
Wieszaczewska

Uniwersytet Wrocławski,
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych

Wrocławskie ścieżki tolerancji

45 tys. zł

dr Bartosz
Wilczyński

Uniwersytet Warszawski,
Wydział Matematyki,
Informatyki i Mechaniki

„Koduj dla nauki”: internetowa platforma z zadaniami
programistycznymi dla licealistów

45 tys. zł

dr hab.
Justyna Wiśniewska

Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Wydział
Biologii i Ochrony Środowiska

Nauka przez dotyk

45 tys. zł

dr hab.
Krzysztof Woźniak

Instytut Fizyki Jądrowej im.
Henryka Niewodniczańskiego
PAN w Krakowie

Zostań fizykiem cząstek elementarnych na jeden dzień

33 tys. zł

RAZEM

65

605 TYS. ZŁ

W ofercie szkoleniowej projektu SKILLS znajdują się szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania
badaniami naukowymi, szkolenia dotyczące transferu
technologii i przedsiębiorczości, warsztaty z komunikacji naukowej, a także szkolenia z zakresu upowszechniania nauki. W szkoleniach mogą wziąć udział pracownicy

naukowi zatrudnieni w polskich jednostkach naukowych,
doktoranci z polskich jednostek naukowych oraz absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.

ZAKRES SZKOLENIA

LICZBA SZKOLEŃ

LICZBA UCZESTNIKÓW

Zarządzanie projektami badawczymi

8

127

Zarządzanie zespołem naukowym

4

54

Współpraca interdyscyplinarna

6

92

Komercjalizacja wyników prac badawczych

10

160

Przedsiębiorczość

6

90

Negocjacje

13

210

Prezentacja wyników badań naukowych

10

180

Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych

4

64

Upowszechnianie nauki

6

95

PROJEKT SKILLS/STAŻE FNP
W kwietniu 2014 r. w ramach projektu SKILLS uruchomiono program stażowy. Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu
zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej,
komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości
w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce

naukowej lub firmie. Staż trwać może od 1 do 6 miesięcy. Osoba przebywająca na stażu otrzymuje ryczałt
na koszty utrzymania i dodatek podróżny oraz finansowanie kosztów pośrednich związanych z pobytem (tylko
w przypadku stażu na uczelni). Przyjmowanie zgłoszeń do
programu prowadzone jest w trybie ciągłym, a kwalifikacja nowych uczestników odbywa się co kwartał.

LICZBA WNIOSKÓW

230

LICZBA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW

29
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U C Z E S T N I C Y Z A K WA L I F I K O WA N I D O P R O G R A M U S K I L L S/S TA Ż E F N P W 2014 R O K U

LAUREAT

INSTYTUCJA

INSTYTUCJA
PRZYJMUJĄCA

mgr Aleksandra
Bergier

Uniwersytet Warszawski,
Wydział „Artes Liberales”

Wilfrid Laurier
University

Kanada

6 miesięcy

dr Małgorzata
Budzowska

Uniwersytet Łódzki,
Wydział Filologiczny

University of Oxford

Wielka
Brytania

5 miesięcy

prof. dr hab.
Janusz Bujnicki

Międzynarodowy Instytut
Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Warszawie

iTech Innovations Ltd.

Wielka
Brytania

2 miesiące

dr inż. Krzysztof
Churski

Uniwersytet Warszawski,
Wydział Chemii

Micronit Microfluidics
B.V.

KRAJ

Holandia

DŁUGOŚĆ STAŻU

6 miesięcy

dr Diana
Domańska

Uniwersytet Śląski
w Katowicach, Wydział
Nauki o Materiałach

dr Agnieszka
Gil-Świderska

Uniwersytet Przyrodniczo
‑Humanistyczny
w Siedlcach, Wydział Nauk
Ścisłych

Oulu University

dr n. farm. Agnieszka
Gunia-Krzyżak

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, Collegium
Medicum, Wydział
Farmaceutyczny

Ludwig-MaximiliansUniversität

Niemcy

6 miesięcy

dr n. med. Marcin
Hellmann

Gdański Uniwersytet
Medyczny, Wydział
Lekarski z Oddziałem
Stomatologicznym

Clinical Research
Center INSERM
Grenoble University
Hospital

Francja

2 miesiące

mgr inż. Bartosz
Jachimczyk

Politechnika Gdańska,
Wydział Elektroniki
i Automatyki

Blekinge Institute
of Technology

Szwecja

dr Maciej
Jagielski

Uniwersytet Warszawski,
Wydział Fizyki

Boston University

USA

Politechnika Warszawska,
Wydział Mechatroniki

PhysikalischTechnische
Bundesanstalt

Niemcy

mgr inż. Paulina
Kasperkiewicz

Politechnika Wrocławska,
Wydział Chemiczny

Sanford-Burnham
Medical Research
Institute

USA

4 miesiące

mgr Karol
Kurnicki

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, Wydział
Filozoficzny

Centre for Urban
Conflicts Research

Wielka
Brytania

3 miesiące

mgr Jacek
Maj

Uniwersytet Warszawski,
Wydział Historyczny

Universität Heidelberg

Niemcy

6 miesięcy

mgr Aleksandra
Małyska

Politechnika Łódzka,
Wydział Biotechnologii
i Nauk o Żywności

Massachusetts
Institute of
Technology

USA

6 miesięcy

dr hab. Barbara
Mazur

Politechnika Białostocka,
Wydział Zarządzania

University
of Valenciennes

Francja

2 miesiące

mgr inż. Aleksandra
Miłobędzka

Politechnika Warszawska,
Wydział Inżynierii
Środowiska

Aalborg University

Dania

5 miesięcy

mgr inż. Anna
Jodko

University of Oslo

Norwegia

Finlandia

6 miesięcy

4 miesiące

6 miesięcy

3 miesiące
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LAUREAT

INSTYTUCJA

INSTYTUCJA
PRZYJMUJĄCA

KRAJ

DŁUGOŚĆ STAŻU

mgr inż. Piotr
Podziemski

Politechnika Warszawska,
Wydział Fizyki

Maastricht University

Holandia

5 miesięcy

dr Klaudia
Polakowska *

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, Wydział
Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii

Heriot-Watt
University, Research
and Enterprise
Services

Wielka
Brytania

3 miesiące

dr Agata
Prokop

Uniwersytet Jagielloński,
Wydział Studiów
Międzynarodowych
i Politycznych

KIM GLOBAL,
Knowledge Innovation
Market

Hiszpania

2 miesiące

dr inż. Paweł
Skalski

Instytut Lotnictwa
w Warszawie

INSA Centre Val
de Loire

Francja

6 miesięcy

dr Jakub
Stępień

Uniwersytet Jagielloński,
Wydział Studiów
Międzynarodowych
i Politycznych

University
of Birmingham

Wielka
Brytania

6 miesięcy

mgr Anna
Supernat

Międzyuczelniany Wydział
Biotechnologii UG i GUMed

University
of Cambridge

Wielka
Brytania

6 miesięcy

dr Dawid
Sześciło

Uniwersytet Warszawski,
Wydział Prawa
i Administracji

Wirtschaftsuniversität
Wien

Austria

6 miesięcy

dr Olga
Taryma-Leśniak

Pomorski Uniwersytet
Medyczny w Szczecinie,
Wydział Lekarski

Max Delbrück
Center for Molecular
Medicine

Niemcy

6 miesięcy

mgr inż.
Michał Wierzbicki

Instytut Chemii Organicznej
PAN w Warszawie

University
of Jyväskylä

Finlandia

1 miesiąc

dr Dominika
Włoch-Salamon

Uniwersytet Jagielloński,
Wydział Biologii i Nauk
o Ziemi

Amyris

USA

6 miesięcy

lek. Natalia
Bożena Zawada

Uniwersytet Medyczny
w Łodzi, Wydział Lekarski

Queen Mary
University of London

Wielka
Brytania

5 miesięcy

dr Dobrochna
Zielińska

Uniwersytet Warszawski,
Wydział Historyczny

Leiden University

Holandia

1 miesiąc

2 miesiące

* Dr Klaudia Polakowska zrezygnowała z udziału w programie.

PROJEKT SKILLS/AKADEMIA MENADŻERÓW PROGRAMOWYCH (AMP)
Celem Akademii jest podnoszenie umiejętności w zakresie zarządzania programami grantowymi i stypendialnymi oraz pogłębienie współpracy między menadżerami
nauki w Polsce. Program skierowany jest do pracowników Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz
Narodowego Centrum Nauki, którzy są bezpośrednio
zaangażowani w realizację programów grantowych lub
stypendialnych.

W ramach Akademii oferowane są szkolenia, seminaria
i warsztaty prowadzone przez renomowanych ekspertów
z Polski i z zagranicy oraz zagraniczne wyjazdy studyjne
i staże w wiodących instytucjach finansujących badania
naukowe za granicą. W 2014 r. przeprowadzono szósty
nabór uczestników, w wyniku którego liczba uczestników
AMP powiększyła się o kolejne 10 osób. Liczba aktywnych
uczestników Akademii wynosi 82 osoby.
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SZKOLENIA W RAMACH AMP

ZAKRES SZKOLENIA

LICZBA SZKOLEŃ

LICZBA UCZESTNIKÓW

Etyka w nauce

1

20

Transfer technologii i komercjalizacja wyników badań
naukowych

1

10

Ekosystem innowacji w Izraelu: komercjalizacja
wyników badań oraz własności intelektualnej

1

14

WIZYTY STUDYJNE W RAMACH AMP
• Francja: French National Institute of Health and Medical Research (INSERM), French National Research
Agency (ANR), AXA Research Fund, Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD) –
8 uczestników,
• Holandia: Technology Foundation (STW), FOM Institute
AMOLF, Vrije University of Amsterdam – 8 uczestników,
• Chiny: Shanghai Co-Way International Technology
Transfer Center – 1 uczestnik,
• USA – Waszyngton: National Institutes of Health (NIH),
Activity for Innovation and Economic Growth, National Institute of Standards and Technology (NIST), National Science Foundation (NSF), American Association for
the Advancement of Science (AAAS), CRDF Global, Air
Force Office of Scientific Research, Howard Hughes
Medical Institute Janelia Farm – 12 uczestników,
• Austria: Austrian Research Promotion Agency (FFG),
Austrian Science Fund (FWF), University of Innsbruck,
Standortagentur Tirol – 10 uczestników,
• Dania: Lundbeckfonden, Carlsberg Foundation, Novo
Nordisk Foundation, Danish Council for Research and

•

•

•

•

Innovation Policy, Danish Council for Independent
Research, Technology Transfer Office of the Copenhagen University, Danish Science Factory, Innovationsfonden, Science and Technology Park Scion DTU
– 12 uczestników,
Finlandia: Academy of Finland, VTT Technical Research
Centre of Finland, FINNVERA, University of Aalto,
SITRA – The Finnish Innovation Fund – 11 uczestników,
Belgia: Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej, Directorate-General for Research and Innovation,
Research Executive Agency (REA), European Research
Council Executive Agency (ERCEA) – 12 uczestników,
Francja – Strasburg: International Human Frontier
Science Program Organization (HFSP) – 11 uczestników,
USA – Boston: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Massachusetts Technology
Transfer Center (MTTC), Cambridge Innovation Center
(CIC), Mass Challenge, Bind Therapeutics, GreenTown
Labs – 12 uczestników.

PROJEKT SKILLS/PROGRAM MENTORING
Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom
pracującym w Polsce nawiązania kontaktów i współpracy
mentoringowej z doświadczonymi uczonymi o uznanym
dorobku naukowym z Polski lub z zagranicy. Program
wspiera pracę w parach mentor–mentorowany, tzw. one-to-one mentoring. Przyjmowanie zgłoszeń do programu
prowadzone jest w trybie ciągłym, a nowi uczestnicy

kwalifikowani są do udziału co kwartał. Mentor i mentorowany wspólnie opracowują, a następnie realizują
programy trwające od roku do dwóch lat, wyznaczając
konkretne cele istotne dla kariery zawodowej mentorowanego.

LICZBA ZGŁOSZEŃ

73

LICZBA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW

39

69

UCZESTNICY ZAKWALIFIKOWANI DO PROGRAMU MENTORING FNP

LAUREAT

INSTYTUCJA

dr Sylwester Arabas

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

dr Mariusz Barczak

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

dr hab. inż. Przemysław Biecek

Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego

dr Marzena Ciechomska

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
PAN we Wrocławiu

dr n. farm. Łukasz Cieśla

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem
Analityki Medycznej

dr Robert Czajkowski

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

dr hab. Barbara Fryzeł

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej

dr Leszek Grzanka

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
w Krakowie

dr Piotr Grzebyk

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

dr Agata Jurkowska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

dr Joanna Kasprzak

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie

dr inż. Andrzej Kaźmierczak

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk

Instytut Nauk Prawnych PAN

dr n. wet. Magdalena Król

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział
Medycyny Weterynaryjnej

dr n. farm. Anna Krupa

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum,
Wydział Farmaceutyczny

dr inż. Justyna Krzak

Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

dr Natalia Maksymowicz-Maciata

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

dr Artur Marchewka

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
w Warszawie
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PROJEKT SKILLS/PROGRAM MENTORING – MODUŁ COACHING

LAUREAT

INSTYTUCJA

dr n. med.
Joanna Mikołajczyk-Stecyna

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności
i Żywieniu

dr Maria Karolina Mosor

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

dr inż. Katarzyna Nawrotek

Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony
Środowiska

dr Ilona Nenko

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum, Wydział Nauk
o Zdrowiu

dr Agnieszka Niemczynowicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki
i Informatyki

dr Katarzyna Nowak-McNeice

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

dr Marta Olcoń-Kubicka

Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie

dr Beata Pyrzyńska

Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski z Oddziałem
Stomatologicznym

dr inż. Natalia Szkaradek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum, Wydział
Farmaceutyczny

LAUREAT

INSTYTUCJA

dr Krzysztof Turzyński

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

dr Aneta Balcerczyk

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

dr inż. Bożena Tyliszczak

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii
i Technologii Chemicznej

dr inż. Dorota Bociąga

Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

dr Rafał Urniaż

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem
Analityki Medycznej

dr hab. Małgorzata Dajnowicz

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

dr Sławomir Wacewicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny

dr Magda Dubińska-Magiera

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

dr Marcin Waligóra

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum, Wydział Nauk
o Zdrowiu

dr hab. n. med. Jakub Fichna

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

dr n. med. Marcin Waśko

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

dr Małgorzata Firczuk

Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski z Oddziałem
Stomatologicznym

dr n. wet. Katarzyna Zabielska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział
Medycyny Weterynaryjnej

dr Piotr Fita

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

dr Daniel Załuski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum, Wydział
Farmaceutyczny

dr Agnieszka Gałka-Kozak

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

dr hab. Tomasz Zarycki

Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora
Roberta B. Zajonca

dr Irena Grześ

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt

dr hab. inż. Dagmara Złotkowska

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

dr hab. Ewa Haman

Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr Rafał Zwolak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

dr Łukasz Jochemczyk

Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

dr Tomasz Żuradzki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny

dr Michał Łuczewski

Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

dr Marta Migocka-Patrzałek

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

dr Dominika Polkowska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Wydział Filozofii i Socjologii

W lipcu 2014 r., w ramach Programu Mentoring FNP, uruchomiono moduł coachingowy. Jego celem jest udzielenie
naukowcom wsparcia w podejmowaniu wyzwań zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów kariery naukowej,
w procesie podejmowania decyzji oraz w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w pracy zawodowej.

Naukowcy zakwalifikowani do programu odbywają od
3 do 6 sesji coachingowych trwających 90–120 minut.
Sesje z wykwalifikowanym coachem odbywają się średnio raz w miesiącu, w miejscu i terminie wskazanym przez
uczestnika.

LICZBA ZGŁOSZEŃ

48

LICZBA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW

17

UCZESTNICY ZAKWALIFIKOWANI DO PROGRAMU MENTORING FNP
– MODUŁ COACHING
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Działalność programowa Fundacji/Kontrole projektów i działania ewaluacyjne Fundacji

LAUREAT

INSTYTUCJA

dr hab. Tomasz Puzyn

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

dr inż. Cezary Samojłowicz

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

dr Mateusz Strzelecki

Uniwersytet Wrocławski,
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

73

KONTROLE PROJEKTÓW
I DZIAŁANIA
EWALUACYJNE FUNDACJI

PROJEKT SKILLS/SPOTKANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Celem spotkań jest prezentacja najnowszych kierunków
badań, wymiana myśli, doświadczeń oraz integracja
uczestników projektu SKILLS. W 2014 r. odbyły się 4 spotkania, w których wzięło udział łącznie około 220 osób.

Spotkania dotyczyły współpracy interdyscyplinarnej,
finansowania badań naukowych i rozwoju kariery naukowej, komunikacji naukowej, negocjacji, Open Access.

W roku 2014 Zespół ds. Umów i Kontroli przeprowadził
46 kontroli w programach finansowanych z funduszy
europejskich w ramach POIG. Kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z Planem Kontroli na rok 2014, zatwierdzonym przez Zarząd FNP. W ramach przeprowadzonych kontroli została sprawdzona realizacja 2 projektów
w programie MPD, 2 projektów w programie WELCOME,

PROJEKT SKILLS/KONFERENCJE
W dniach 13–14 października 2014 r. Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej we współpracy z Europejskim Centrum
Fundacji (EFC) zorganizowała międzynarodową konferencję pt. Towards a new concept of Excellence in Research?. Konferencja odbyła się w Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie i poświęcona była ewolucji kryterium doskonałości w nauce, a w jej trakcie dyskutowano o tym, jak
skutecznie identyfikować i wspierać najlepszych naukowców. W konferencji wzięli udział przedstawiciele euro-

KONTROLE PROJEKTÓW

pejskich instytucji finansujących badania naukowe, m.in.
prof. Jean-Pierre Bourguignon, prezes Europejskiej Rady
ds. Badań (ERC), prof. Anne Glover, główna doradczyni
ds. naukowych Przewodniczącego Komisji Europejskiej,
prof. Maria Leptin, dyrektor Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO), a także naukowcy i eksperci
zajmujący się polityką naukową.

12 projektów w programie TEAM, 3 projektów w programie VENTURES, 14 projektów w programie HOMING PLUS
i 13 projektów w programie POMOST. Kontrole zostały
przeprowadzone na terenie całego kraju w miejscach
realizacji poszczególnych projektów i nie wykazały nieprawidłowości. W kontroli każdego projektu uczestniczyło dwóch lub trzech pracowników Fundacji.

DZIAŁANIA EWALUACYJNE FUNDACJI
Od kilku lat Fundacja prowadzi systematyczną ewaluację swojej działalności programowej. Służy ona analizie
celowości, jakości i efektów prowadzonych programów,
wspierając tym samym proces budowania strategii programowej FNP.
W 2014 r. ewaluacji wewnętrznej poddany został program POMOST (i POMOST BIS – programy różniły się
jedynie źródłem finansowania związanym z reprezentowaną przez laureatki dziedziną nauki). Program POMOST
powstał w odpowiedzi na problem malejącego udziału
kobiet na kolejnych etapach kariery naukowej. Statystyki konkursów FNP, podobnie jak i dane dotyczące
udziału kobiet w systemie nauki w Polsce i innych krajach, świadczą o tym, że kobiety, które nie mniej licznie
niż mężczyźni uzyskują doktoraty, na kolejnych etapach kariery rezygnują z pracy badawczej lub osiągają
mniejsze sukcesy. Wiele wskazuje na to, że krytyczny

z punktu widzenia rozwoju naukowców etap kilku lat
po uzyskaniu doktoratu w przypadku kobiet jest słabiej wykorzystywany, bo pokrywa się z czasem zakładania rodziny i macierzyństwa. Macierzyństwo, które
przypada na ogół na stosunkowo wczesny etap kariery
badawczej, znacząco utrudnia aktywność badawczą,
ma niekorzystny wpływ na dorobek (w tej fazie kariery),
co w konsekwencji zmniejsza szanse na dalsze sukcesy.
Celem programu POMOST – granty powrotowe było
przezwyciężenie tej trudności i umożliwienie najlepszym naukowcom wychowującym małe dzieci powrotu
do intensywnej pracy naukowej. Obok grantów powrotowych program POMOST oferował także wsparcie dla
kobiet realizujących w trakcie ciąży projekty naukowe,
których specyfika mogła mieć wpływ na przebieg ciąży
(POMOST – wsparcie dla kobiet w ciąży). W ramach programu POMOST przeprowadzono w latach 2010–2013
osiem konkursów grantowych, a większość sfinansowa-
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nych projektów jest jeszcze realizowana. Choć trudno
w tym momencie oceniać długofalowe efekty programu,
jego unikatowy – w polskiej i międzynarodowej skali –
charakter uzasadniał przeprowadzenie ewaluacji, która
zweryfikowała założenia programu oraz jego użyteczność
i skuteczność. Ewaluacja została przeprowadzona w oparciu o: analizę dokumentacji programowej, obserwację
uczestników prepaneli i paneli w programie oraz badanie
ankietowe przeprowadzone wśród laureatów programu
i osób, które kandydowały i nie uzyskały finansowania.
Ewaluacja potwierdziła potrzebę wsparcia dla osób
łączących pracę badawczą z rodzicielstwem. Dotyczy to
zwłaszcza kobiet, na których nadal – jak wynika z badania – w głównej mierze spoczywają obowiązki domowe.
Respondentki zgodnie stwierdzają, że opieka nad małymi
dziećmi odbija się negatywnie na ich pracy naukowej,
co przekłada się na mniejsze szanse na granty i gorszą
pozycję w miejscu pracy. Jednocześnie główną trudnością w łączeniu pracy badawczej z rodzicielstwem wskazywaną przez respondentki był zbyt niski poziom dochodów, uniemożliwiający sprawną organizację opieki nad
dziećmi. Program POMOST został oceniony jako bardzo
cenna forma wsparcia ze względu zarówno na zwiększenie lub zabezpieczenie poziomu dochodów laureatów,
jak i możliwości finansowania przez nich własnych badań
i stypendiów dla członków zespołu. Badanie ankietowe
potwierdziło rosnącą rolę grantów w systemie nauki
w Polsce: naukowcy, którzy (np. ze względu na macierzyństwo) nie uzyskują finansowania zewnętrznego,
bardzo dotkliwie odczuwają ten brak. Granty nie tylko
umożliwiają prowadzenie własnych projektów badawczych, ale i budowanie własnego zespołu oraz niezależność badawczą. Brak grantów skazuje natomiast na
zależność, a często wręcz wyklucza pracę badawczą,
co w konsekwencji znacznie utrudnia uzyskanie grantu
w przyszłości. Jak wynika z badania, osoby, które uzy-

skały finansowanie w programie, znacznie korzystniej
oceniają swoją aktualną sytuację zawodową niż te, które
bez powodzenia starały się o to finansowanie. Program
POMOST umożliwił, zdaniem respondentek, nie tylko
poprawę doraźnej sytuacji materialnej i zawodowej, ale
również zdobycie doświadczeń i dorobku niezbędnego
w dalszej pracy.
Przedmiotem ewaluacji w 2014 r. były także postępy
we wdrażaniu przez FNP Europejskiej Karty Naukowca
i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników
naukowych. W 2012 r. Fundacja jako pierwsza instytucja
w Polsce została wyróżniona przez Komisję Europejską
znakiem HR Excellence in Research za wdrażanie postanowień zawartych w Karcie i Kodeksie. Zgodnie z zasadami
przyjętymi przez Komisję Europejską, po dwóch latach od
tego wydarzenia FNP przeprowadziła wewnętrzną ewaluację procesu wdrażania zasad Karty i Kodeksu. Raport
z ewaluacji został zaakceptowany przez Komisję Europejską, która przedłużyła Fundacji prawo do korzystania ze
znaku HR Excellence in Research.
Inną formą analizy działań Fundacji i potrzeb środowiska naukowego była zorganizowana w siedzibie Fundacji w grudniu 2014 r. dyskusja nt. wspierania przez FNP
naukowców reprezentujących nauki humanistyczne
i społeczne. W dyskusji udział wzięli laureaci programów
START, KOLUMB, FOCUS, MONOGRAFIE, reprezentujący
rozmaite dyscypliny naukowe. Dotyczyła ona przydatności prowadzonego przez FNP od 1994 r. programu
MONOGRAFIE, a przede wszystkim aktualnych, niezaspokajanych przez inne instytucje, potrzeb środowiska
nauk humanistycznych i społecznych.
Wyniki działań ewaluacyjnych przeprowadzonych przez FNP są dostępne na stronie internetowej

fnp.org.pl/o_fundacji/ewaluacja-programow-fundacji
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Krzysztof Marek Abramski, Ryszard Walenty Adamiak, Janusz Andrzej Adamowski, Iwona Adamska, Jawed Alam,
Łukasz Albrecht, Jerzy Albrecht, Juan Alfonzo, Bennett T. Amaechi, Atsuo Amano, Henrik Andrén, Sofia
Andringa, Marcel Arnould, Stéphane Audry, Maurizio Avella, Joseph Awange, Joanna Babińska, Martin Backor,
Krzysztof Badyda, Artur Badyda, Biman Bagchi, Stanisław Bajtlik, Wojciech Bal, Robert Balas, Edward Balcerzan,
Claudia Baldus, Pavol Balgavý, Jerzy Bałdyga, Konrad Banaszek, Jerzy Bańbura, Waldemar Kordian Baraniewski,
Tomasz Baranowski, Ramon Barat, Michał Barbasiewicz, Krzysztof Barbusiński, Adam Barcikowski, Jan
Barciszewski, John M. Barden, Teresa Bardzińska‑Bonenberg, Daniel Barker, Stephen Barnett, Karol Bartkiewicz,
Ewa Bartnik, Krystyna Bartol, Mark Bartold, Grzegorz Bartoszewski, Tomasz Bączek, Carlo Beenakker, Peter
Beerli, Michał Bejger, Edwin Bendyk, George Benedict, Jarosław Berent, Andreas Bernkop‑Schnürch, Marco
Bettinelli, David Bevington, Ryszard Andrzej Białecki, Andrzej Białynicki‑Birula, Wioletta Biel, Eleonora
Bielawska‑Batorowicz, Dariusz Marian Bieliński, Carles Bivia‑Ausina, Morten Blekesaune, Jerzy Bobryk, Tomasz
Bocheński, Stephane Boissinot, Zbigniew Bojar, Elżbieta Bołtacz‑Rzepkowska, Hans Juergen Bömelburg, Stanisław
Boryczka, Richard Bowater, Achim Brauer, Andrzej Bronk, Monika Bronkowska, Witold Brostow, Bartosz Brożek,
Ewa Bryl, Andrzej Marek Brzozowski, Andrzej Buchacz, Andrzej Buchacz, Bernd Buchner, Michał Buchowski,
Ryszard Buczyński, Tadeusz Budrewicz, Maciej Bugajewski, Maciej Bugajski, Tadeusz Bujnicki, Tomasz Bulik, Ewa
Bulska, Tadeusz Burczyński, Aleksander Bursche, Wojciech Burszta, James D. Burton, Jonathan Cavanagh, Jiri
Cejka, Guido Cervone, Magdalena Chadzińska, Matthew Charette, George Z. Chen, Weimin Chen, Sébastien
Chevalier, Zofia Chrzanowska‑Lightowlers, Andrzej Chwalba, Tomasz Ciach, Andrzej Cichocki, Piotr Cichosz,
Joanna Cichy, Maria Anna Ciemerych‑Litwinienko, Piotr Cieplak, Marek Cieplak, Alejandro Cifuentes, Ian Clark,
Aled Clayton, Mark Conner, Krzysztof Cpałka, Martin Crespi, Michael Cross, Michał Cyrański, Łukasz Cywiński,
Mikołaj Czajkowski, Jacek Czaputowicz, Weronika Czarnocka, Dionizy E. Czekaj, Marta Cześnikiewicz‑Guzik,
Tomasz Czujko, Tomasz Czyszanowski, Ewa Dahlig‑Turek, Scott J. Dalgarno, Ewa Maria Damek, Marek
Danielewski, Kazimierz Darowicki, Jacques Louis De Beaulieu, Juan J. de Damborenea, Richard De La Rue, Andrzej
de Lazari, Jose M. De Teresa Nogueras, Jan Deja, Manfred Denker, Ryszard Dindorf, Oliver Distler, Witold
Dobrowolski, Leszek Adam Dobrzański, Agnieszka Dobrzyń, Jolanta Dorszewska, Józef Drabowicz, Judith Driscoll,
Artur Dubrawski, Włodzisław Duch, Mirosław R. Dudek, Wolfgang Duer, Józef Dulak, Virgil‑Florin Duma, Dorota
Dworakowska, Grzegorz Dziamski, Konrad Dziatkowski, Maria Celina Dzielska, Aleksnadra Ellert‑Miklaszewska,
Toshiya Endo, Ramon Eritja Casadella, Pavel Exner, Bill Fagan, Piotr Faliszewski, Melpomeni Fani, Michael Feig,
Armin Feldhoff, Judith Fernandez‑Piquer, Wiesław Fiebig, Mariusz Figurski, Iwona Fijałkowska, Marta Fikus
‑Kryńska, Witold Filipowicz, Caleb Finch, Piotr Franaszek, Karin Friedrich, Zbigniew Gaciong, Bin Gao, Natalia
Garner, Dariusz Gawin, Marcin Gawrycki, Jacek Gądecki, Wondwossen Abebe Gebreyes, Eileen Gentleman,
Dietmar Georg, Andre Gerber, Krzysztof Giannopoulos, Tomasz Giaro, Marta Gibińska‑Marzec, Adam Gibson,
Grażyna Ginalska, Michał Głowiński, Wiesław Godzic, Maria Gokieli, Israel Goldberg, Mariusz Golecki, Natalia
Golnik, Leszek Jan Golonka, Carlos J. Gomez‑Garcia, Piotr S Gorecki, Marijan Gotić, Teodor Paweł Gotszalk, Ewa
Górecka, Jan Grabski, Kacper Gradoń, Philippe Grangier, Karol Grela, Robert Griffiths, Jarosław Grobelny,
Wojciech Grochala, Maciej Grochowski, Zeev Gross, Wojciech Henryk Grudziński, Stanisław Gruszczyński,
Łukasz Gruszczyński, Wiesław Ignacy Gruszecki, Grzegorz Grynkiewicz, Daniel Guay, Shuqi Guo, Arkadiusz Gut,
Maciej S. Gutowski, Jeffrey Hamburger, Mattias Hammar, John Harwood, Guang S. He, Steven Heard, Henry
Heng, Fritz Henn, Urszula Hibner, Emma Hodson‑Tole, Daniel Hoyer, Zbigniew Hubicki, Ted Hupp, Michał Hurej,
Paweł Idziak, Adam Idzik, Risto Ilmoniemi, Ilona Iłowiecka‑Tańska, Arieh Iserles, Zeljko Ivezić, Jane Jackman,
Krzysztof Jajuga, Marek Jakóbisiak, Hieronim Jakubowski, Maciej Jakubowski, Mieczysław Jałochowski, Jacek
Adam Jania, Marcin Janicki, Janusz Jankowski, Marta Janosz‑Rajczyk, Andrzej Januszewicz, Artur Michał
Jarmołowski, Józef Jasiczak, Krystian Jażdżewski, Mikael Jensen, Elżbieta Jędrych, Tim Jickells, Marie Johnston,
Julian Jones, Lisbeth Jonsson, Michał Józwik, Krzysztof Jóźwiak, Artur Jóźwik, Janusz Jurczak, Patrycja Jurecka,
Grażyna Jurkowlaniec, Przemysław Juszczyński, Halina Kaczmarek, Joanna Kalecińska, Yuri Petrovich Kalmykov,
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Piotr Kamiński, Marcin Kamiński, Wojciech Kamiński, Tomasz Kapitaniak, Stanisław Karpiński, Ewa Karwowska,
Jacek Kasperski, Włodzimierz Kasprzak, Barbara Kaszowska‑Wandor, Paweł Kaszycki, Andrzej Katrusiak, Karoly
Kecskemety, Mark Kelley, Padraic Kenney, Karen V. Kheruntsyan, Agnieszka Kijewska, Agnieszka Kijo
‑Kleczkowska, Thomas Kipps, Tomasz Kizwalter, Sandi Klavžar, Igor Klebanov, Ewa Klekot, Tadeusz Klimowicz,
Jacek Klinowski, Andrzej Kłonkowski, Krzysztof Kłosiński, Stian Knappskog, Mirosław Kocur, Waldemar
Koczkodaj, Matthias Koenig, Mirosław Kofta, Piotr Kokoszka, Wacław Kołodziejski, Yoshibumi Komeda, Magda
Konarska, Marek Konarzewski, Mirosław Konopiński, Jerzy Konorski, Renata Kopeć, Michał Korostyński, Maria
Korytowska, Andrzej Kos, Jacek Kossut, Andrzej Kotarba, Jan Kotwica, Piotr Marian Kowalczyk, Robert
Kowalski, Michał Kozakiewicz, Lech Kozerski, Roman Kozłowski, Jan Kozłowski, Wiktor Koźmiński, Anna
Krajewska‑Stasiak, Zdzisław Krasnodębski, Grażyna Krasnowska, Diane Krause, Izabela Krejtz, Wojciech Krężel,
Artur Krężel, Norbert Krug, Ryszard Krzyminiewski, Kazimierz Krzysztofek, Włodzimierz Krzyżosiak, Wojciech
Kucharz, Joanna Kufel, Stein Kuhnle, Wojciech Kujawski, Jan Marcin Kula, Ewa Kulczykowska, Miłowit Kuniński,
Marta Kurkowska‑Budzan, Marek Edward Kuryłowicz, Monika Agnieszka Kusiak, Jan Kusiński, Marek Kuś,
Eugeniusz Kwiatkowski, Joao A. Labrincha, Kazimierz Lachowicz, Alain Laederach, Adrian Langer, Ryszard
Laskowski, Jean‑Pierre Lasota‑Hirszowicz, Tami Lasseter Clare, Zdzisław Latajka, Jean Marie Le Breton, Richard
Ned Lebow, Joel L. Lebowitz, Isabelle Ledoux‑Rak, Anna Legeżyńska, Marcin Leonowicz, Marek Lewandowski,
Kazimierz Lewartowski, Maciej Lewenstein, Etienne Leygue, Wojciech Libura, Grzegorz Litak, Grzegorz
Litwinienko, Martin Lodenius, Frantisek Lofaj, Franciszek Longchamps de Berier, B. G. Loos, Roman Luboradzki,
Maciej Łazarczyk, Ryszard Łobiński, Witold Łojkowski, Tomasz Łuczak, Paweł Łuków, Wojciech Macyk, Wouter
Maes, Pedro Jesus Maireles Torres, Marcin Majka, Elżbieta Malinowska, Mariusz Malinowski, Łukasz Małek,
Pierre‑yves Manach, Halina Manikowska, Joao Mano, Adam I. Marcus, Camillo Mariani, Urszula Markowska
‑Manista, Jarosław Marszałek, Michel Maslowski, Jukka Pekka Matinlinna, Andrea Mattevi, Rocco Mazzeo,
Agnieszka Beata Mączyńska, Mieczysław Mąkosza, John P. McCormick, Sandra McInnes, Mark M. Meerschaert,
Jaroslaw Meller, Thomas Merckx, Marta Miączyńska, Sergiusz Michalski, Krzysztof Michalski, Enrique G. Michel,
Hans‑Wolfgang Micklitz, Jerzy Wojciech Mietelski, Antoni Miklewski, Korneliusz Miksch, Karol Miller, Agata
Mirek, Oleg Mishin, Wojciech Z. Misiołek, Maria Mittag, Wojciech Młynarski, Ewa Mojs, Etienne Morel, Roberto
Motterlini, Sylwia Mozia, Sylwia Mozia, Jerzy Mozrzymas, Alejandro J. Müller, Karol Myśliwiec, Kiyoshi Nagai,
Uwe Nagel, Maria Napiontek, Joanna Narbutt, Urszula Narkiewicz, Jacek Nawrocki, Massimo Negrini, Atle Nesje,
Przemysław Niedzielski, Tomasz Niedzielski, Maciej Niedźwiecki, Łukasz Niesiołowski‑Spano, Yoshihito Niimura,
Steven Nolan, Krzysztof W. Nowak, Wiesław Nowak, Jarosław Nowak, Maria Nowakowska, Anna Nowak
‑Węgrzyn, Michał Nowicki, Marcin Nowotny, Ryszard Nycz, Marcin Nyk, Piotr Oczko, Jan Olchowik, Foster
Olive, Rafał Olszanecki, Anders Omstedt, Joo L. Ong, Adam Opalski, Marcin Opałło, Eric Ortlund, Tomasz
S. Osiejuk, Marek Osinski, Stanisław Oszczak, Jacek Józef Otlewski, Fernando Pacheco Torgal, Szymon
Paczkowski, Zbigniew Pakieła, Eric Palazzo, Krzysztof Palczewski, Marian Paluch, Katarzyna Paprzycka, Jerzy
Paszkowski, Jacek Paśniczek, Tomasz Pawelec, Dorota Pawlak, Magdalena Pecul‑Kudelska, Qiuming Peng, David
Perrin, Maciej Petko, Gert Pfurtscheller, Marek Pfützner, Wiktor A. Piecek, Katarzyna Piekarska, Anna Pielesz,
Andrzej Pieńkos, K. Michał Pietrusiewicz, Grzegorz Pietrzyński, Jakub Pigoń, Joanna Elżbieta Pijanowska,
Krzysztof Pikoń, Robert Piłat, Ewa2 Piotrowska, Alan Graham Pockley, Adam Pomorski, Włodzimierz Popek, Bo
Porse, Bartosz Powałka, John C. Price, Adam Proń, Mikołaj Protasowicki, Jim Provan, Andrzej Przyłębski, Joanna
Puławska, Tomasz Puzyn, Andrzej Radomski, Tomasz Radzik, Michał Rams, Jose M. Ranz, Mark Rasenick,
Stanisław Rosik, Agata Różańska, Stefan Rüdiger, Vladimir Ryabchenko, Michael Ryan, Antonio Salgado, Leszek
Sałbut, Irina Sandu, Piotr Sankowski, Jerzy Sasiadek, Samuel Sathyanesan, Jerzy T. Sawicki, Franciszek Sączewski,
Marek Jan Sąsiadek, Wolfgang Schmickler, Michal Laniado Schwartzman, Jose Luis Serrano, Konstantin
Severinov, Bożena Shallcross, Ethan M. Shevach, Jacek Siciński, Aleksander Sieroń, Dariusz Andrzej Sikorski,
Jerzy Silberring, Daniel Sinnett, Gisela Skopp, Andrzej Skrendo, Krystyna Slany, Alen Slavica, Tadeusz Sławek,
Ryszard Słomski, Leszek Słupecki, Miguel Soares, Krzysztof Sobczak, Katarzyna Socała, Małgorzata Sokołowska
‑Wojdyło, Francisco Solano Munoz, Martin Sos, Eliana B. Souto, Jacek Sójka, Pramod Srivastava, Trajce Stafilov,
Clark Stanford, Eiríkur Steingrímsson, Artur Tomasz Stokłosa, Tomasz Stompór, Matthias E Storme, Daniel W.
Stroock, Marcin Struszczyk, Stanisław Stupkiewicz, Martin Suhm, Hongzhe Sun, William B. Swann, Steve Sweet,
Małgorzata Syczewska, Arthur J Sytkowski, Marek Stanisław Szczepański, Krzysztof Szczubiałka, Zsolt Szendro,
Tomasz Szlendak, Andrzej Szpociński, Grzegorz Sztabiński, Jakub Szulwic, Agnieszka Szumna, Marcin Szwed,

Katarzyna Śledziewska, Joachim Śliwa, Gerard Śliwiński, Dariusz Śnieżko, Szymon Świeżewski, Kordula
Świętorzecka, Ryszard Tadeusiewicz, Ewa Talik, Jan R. E. Taylor, Willy Tinner, Marek Tłaczała, Desmond Tobin,
Wojciech Tomasik, Giusto Traina, Anna Tramontano, Piotr Tryjanowski, Jerzy Trzebiński, Andrzej Udalski,
Tadeusz Uhl, Werner Ulrich, Stanisław Urban, Wacław Urbańczyk, Fons van de Vijver, Arent Van Nieukerken,
Robert A. Varin, Elena Velkoska, Vladimir Vishnyakov, Constantinos Vorgias, Przemysław Wachulak, Barbara
Wagner, Jerzy Walendziewski, Ryszard Walentyński, Ewa Walińska, Jinling Wang, Bożena Waszkiewicz‑Robak,
Iwona Wawer, Aleksander Welfe, Jan Węglarz, Nils Wiedemann, Ewa Wiegandt, Paweł Wielgosz, Jerzy
Wierzbiński, Jerzy Wilkin, Tomasz Wiślicz‑Iwańczyk, Jacek M. Witkowski, Adam Wolisz, Peter Wolynes, Grzegorz
Woszczek, Adam Woźniak, Anna Wójtowicz, Zygmunt Wróbel, Szymon Wróbel, Jianping Wu, Yujiang Xiang,
Paweł Zajas, Marek Zajączkowski, Jolanta Zakrzewska‑Czerwińska, Zbigniew Zapałowicz, Tomasz Zarycki, Rafał
Zdunek, Zenon Zduńczyk, Xiongwei Zhu, Piotr Zielenkiewicz, Krzysztof Zieliński, Renata Ziemińska, Ireneusz
Ziemiński, Jarosław Żmijewski, Bernd Zolitschka, Jan Zoll, Fryderyk Andrzej Zoll, Marek Tadeusz Zubik, Anna
Zwierzchowska, Lech Zwierzchowski, Eugeniusz Zych, Alina Żórawska‑Witkowska, Marek Żukowski.
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Pełne sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2014 opracowane zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania
z działalności fundacji (Dz.U. nr 50 z 2001 r., poz. 529) zostało złożone
Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Realizując zapisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984. o fundacjach (Dz.U. nr 21 z 1984 r., poz. 97 z późn.
zm.) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. nr 96 z 2003 r., poz. 873 z późn. zm.), Fundacja umożliwia wszystkim zainteresowanym
zapoznanie się z pełnym sprawozdaniem z działalności Fundacji w roku 2014, które jest dostępne
w siedzibie Fundacji w Warszawie, przy ul. Krasickiego 20/22.
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego w 2014 r.
zostanie umieszczone na stronie internetowej https://opp.mpips.gov.pl pod numerem KRS 0000109744.
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SKRÓCONA INFORMACJA FINANSOWA ZA ROK OBROTOWY
ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
O SKRÓCONEJ INFORMACJI FINANSOWEJ

DLA RADY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
Załączona skrócona informacja finansowa składająca się z bilansu na dzień 31 grudnia 2014 r., rachunku zysków i strat,
zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
oraz noty dotyczącej zasad sporządzenia tej informacji (zwana dalej „informacją finansową”) została sporządzona
na podstawie zbadanego pełnego rocznego sprawozdania finansowego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą
w Warszawie, ul. Ignacego Krasickiego 20/22 (zwanej dalej „Fundacją”) za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2014 r. („Sprawozdanie finansowe Fundacji”), sporządzonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zmianami – „Ustawa o rachunkowości”).
Badanie Sprawozdania finansowego Fundacji, na podstawie którego sporządzono Informację finansową, przeprowadziliśmy zgodnie z przepisami rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rewizji finansowej
wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. W dniu 20 marca 2015 r. wydaliśmy opinię bez zastrzeżeń o Sprawozdaniu finansowym Fundacji. Sprawozdanie finansowe Fundacji, jak również Informacja finansowa nie
odzwierciedlają efektów zdarzeń, które miały miejsce po dniu wydania powyższej opinii.
Informacja finansowa nie zawiera wszystkich ujawnień wymaganych przez Ustawę o rachunkowości. Dla pełnego
zrozumienia sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji na dzień 31 grudnia 2014 r., jej wyniku finansowego za rok
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. oraz zakresu przeprowadzonego przez nas badania sprawozdania finansowego należy czytać pełne Sprawozdanie finansowe Fundacji, wraz z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta
dotyczącą tego sprawozdania finansowego.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU ZA INFORMACJĘ FINANSOWĄ
Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za sporządzenie Informacji finansowej zgodnie z zasadami opisanymi w nocie
do Informacji finansowej.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIEGŁEGO REWIDENTA
Naszym zadaniem było wyrażenie opinii na temat Informacji finansowej na podstawie wykonanych przez nas procedur, które przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rewizji Finansowej 810 „Zlecenia sporządzania
opinii na temat skróconych sprawozdań finansowych”.
OPINIA
Naszym zdaniem Informacja finansowa sporządzona na podstawie zbadanego Sprawozdania finansowego Fundacji
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. jest we wszystkich istotnych aspektach zgodna z tym sprawozdaniem, zgodnie z zasadami opisanymi w nocie do Informacji finansowej.
Sporządzający niniejszą opinię i przeprowadzający badanie Sprawozdania finansowego w imieniu Pricewater
houseCoopers Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
pod numerem 144:

Tomasz Kociołek
kluczowy biegły rewident
numer ewidencyjny 11920
Warszawa, 24 kwietnia 2015 r.

Niniejsza skrócona informacja finansowa zawiera bilans Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na dzień 31 grudnia 2014 r.,
rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu własnym i rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2014 r. i została przygotowana na podstawie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego
Fundacji sporządzonego według zasad określonych Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 330 z późn. zmianami).
Skrócona informacja finansowa nie zawiera wszystkich ujawnień wymaganych przez Ustawę o rachunkowości i dlatego w celu pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji oraz jej wyniku finansowego za okres
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. należy zapoznać się z pełnym sprawozdaniem finansowym Fundacji
oraz z opinią i raportem z badania niezależnego biegłego rewidenta dotyczącymi tego sprawozdania finansowego.
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BILANS
AKTYWA (w tysiącach złotych)

BILANS (cd.)
31.12.2014

31.12.2013

24 305

24 670

Wartości niematerialne i prawne

2

4

Fundusz zasadniczy

Inne wartości niematerialne i prawne

2

4

Fundusz na działalność statutową

Rzeczowe aktywa trwałe

24 303

24 666

Środki trwałe

24 303

547

4 681

0

16 198

345

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

2 668

156

756

46

0

24 119

– długoterminowa

344 378

355 576

– krótkoterminowa

Zapasy

46

15

Materiały

14

15

Towary

32

0

Należności krótkoterminowe

788

Należności od pozostałych jednostek

31.12.2014

31.12.2013

324 077

340 471

95 000

95 000

268 225

268 225

27 615

27 615

Strata z lat ubiegłych

(50 369)

(48 971)

Strata netto

(16 394)

(1 398)

44 606

39 775

Rezerwy na zobowiązania

2 139

1 743

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

2 118

1 717

991

773

1 127

944

Pozostałe rezerwy

21

26

– krótkoterminowe

21

26

Zobowiązania krótkoterminowe

21 337

23 711

2 386

Wobec pozostałych jednostek

21 336

23 709

788

2 386

Inne zobowiązania finansowe

16 838

0

Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

0

9

Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

148

132

– do 12 miesięcy

0

9

– do 12 miesięcy

148

132

Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych świadczeń

130

16

3 807

2 761

Inne

658

2 361

29

0

Inwestycje krótkoterminowe

343 498

353 126

514

20 816

Krótkoterminowe aktywa finansowe

343 498

353 126

1

2

W pozostałych jednostkach

294 342

310 480

Rozliczenia międzyokresowe

21 130

14 321

50 009

54 528

Inne rozliczenia międzyokresowe

21 130

14 321

244 333

255 952

– krótkoterminowe

21 130

14 321

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

49 156

42 646

368 683

380 246

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach

26 428

24 371

– inne środki pieniężne

22 728

18 275

46

49

368 683

380 246

Aktywa trwałe

Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
Inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Aktywa obrotowe

– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

PASYWA (w tysiącach złotych)
Fundusz własny

Fundusz rezerwowy

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
Z tytułu wynagrodzeń
Inne
Fundusze specjalne

Pasywa razem
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RACHUNEK
ZYSKÓW I STRAT
(w tysiącach złotych)

ZESTAWIENIE ZMIAN
W FUNDUSZU WŁASNYM
2014

2013

Przychody z działalności statutowej

76 378

92 363

Fundusz własny na początek okresu

Działalność statutowa nieodpłatna

76 377

92 363

Inne przychody określone statutem

76 377

92 363

Działalność statutowa odpłatna

1

0

Przychody z działalności wydawniczej

1

0

Koszt realizacji zadań statutowych

91 350

108 123

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej

91 192

108 123

158

0

(14 972)

(15 760)

8 180

7 129

Amortyzacja

789

Zużycie materiałów i energii

Koszty działalności statutowej odpłatnej
Strata na działalności statutowej
Koszty administracyjne

Usługi obce

2014

2013

340 471

335 847

Fundusz zasadniczy na początek okresu

95 000

95 000

Fundusz zasadniczy na koniec okresu

95 000

95 000

Fundusz na działalność statutową na początek okresu

268 225

268 225

Stan funduszu na działalność statutową na koniec okresu

268 225

268 225

Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu

27 615

27 615

Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu

27 615

27 615

(48 971)

(54 993)

– zwiększenie/zmniejszenie (z tytułu)

(1 398)

6 022

251

– przeniesienia zysku/straty z lat ubiegłych do pokrycia

(1 398)

6 022

285

150

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

(50 369)

(48 971)

2 006

1 788

Wynik netto

(16 394)

(1 398)

– strata netto

(16 394)

(1 398)

Fundusz własny na koniec okresu

324 077

340 471

Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego
(pokrycia straty)/podziału zysku

324 077

340 471

Podatki i opłaty

144

144

Wynagrodzenia

3 964

3 740

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

707

721

Pozostałe koszty rodzajowe

285

335

(23 152)

(22 889)

Pozostałe przychody operacyjne

10

10

Inne przychody operacyjne

10

10

Pozostałe koszty operacyjne

417

136

Inne koszty operacyjne

417

136

(23 559)

(23 015)

11 997

21 695

Strata na działalności statutowej i administracyjnej

Strata na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Dywidendy

1 733

2 282

Odsetki

5 605

6 454

Zysk ze zbycia inwestycji

4 049

7 860

0

4 548

610

551

4 811

54

146

3

4 593

0

72

51

Strata brutto na całokształcie działalności

(16 373)

(1 374)

Strata brutto

(16 373)

(1 374)

21

24

(16 394)

(1 398)

Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe
Odsetki
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne

Podatek dochodowy
Strata netto
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RACHUNEK
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(w tysiącach złotych)

2014

2013

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(16 445)

(34 498)

Strata netto

(16 394)

(1 398)

Korekty razem

(51)

(33 100)

Amortyzacja

789

251

(7 191)

(8 733)

Strata z działalności inwestycyjnej (aktualizacja wartości
inwestycji)

(58)

(12 959)

Zmiana stanu rezerw

396

171

Zmiana stanu zapasów

(31)

0

1 957

975

(2 726)

(13 505)

6 813

700

(16 445)

(34 498)

22 955

25 244

Wpływy

887 515

767 270

Z aktywów finansowych, w tym:

884 556

767 270

a) w pozostałych jednostkach

884 556

767 270

– zbycie aktywów finansowych

877 365

758 537

– dywidendy i udziały w zyskach

1 733

2 282

– odsetki

5 458

6 451

Inne wpływy inwestycyjne

2 959

0

(864 560)

(742 026)

(3 391)

(11 290)

Na aktywa finansowe, w tym:

(861 169)

(730 736)

a) w pozostałych jednostkach

(861 169)

(730 736)

– nabycie aktywów finansowych

(861 169)

(730 736)

22 955

25 244

Przepływy pieniężne netto, razem

6 510

(9 254)

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

6 510

(9 254)

Środki pieniężne na początek okresu

42 646

51 900

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym

49 156

42 646

1

2

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

WYDATKI

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

– o ograniczonej możliwości dysponowania

SUPLEMENT
O naszych
beneficjentach,
inicjatywach,
projektach
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FUNDACJA PO RAZ
23. PRZYZNAŁA
NAGRODY FNP

Nagrodzeni w tym roku zostali: chemik, dwaj fizycy
i historyk – prof. Karol Grela z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Chemii Organicznej PAN
w Warszawie (nauki chemiczne i o materiałach), prof.
Tomasz Goslar z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu (nauki o życiu i Ziemi), prof. Iwo Białynicki-Birula z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN (nauki
matematyczno-fizyczne i inżynierskie) i prof. Lech
Szczucki z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (nauki
humanistyczne i społeczne). Przedstawiamy poniżej
ich sylwetki i krótko wyjaśniamy naturę ich badań.

Ocieplenie, czyli ochłodzenie
Prof. Tomasz Goslar
To musiała być piękna katastrofa. Blisko 12 tys. lat temu
wskutek ówczesnego globalnego ocieplenia potężne
śródlądowe morze – jezioro Agassiz, położone głównie
na terenie dzisiejszej Kanady – przelało się przez pękającą
tamę lodową i popłynęło do Atlantyku. Do północnych
rejonów oceanu w krótkim czasie wlało się tyle zimnej
i słodkiej wody, ile dzisiaj wypełnia Wielkie Jeziora Amerykańskie.
Woda ta, lżejsza od słonej morskiej, osiadła na
powierzchni północnego Atlantyku i zakłóciła tzw. cyrkulację termohalinową, czyli przepływ prądów morskich
regulowany różnicami w temperaturze i zasoleniu oceanu. Transport ogromnych ilości ciepła z okolic równikowych, który i dziś odpowiada za relatywnie wysokie
temperatury także w Polsce, został zatrzymany.
W krótkim czasie – klimatolodzy mówią o dekadzie,
a nawet o kilku miesiącach! – Europę Północną ogarnęło
ochłodzenie. Średnia temperatura w Irlandii spadła o 5 st.
Celsjusza. Nasza część świata, która powoli wydosta-

wała się wtedy z epoki lodowcowej, pogrążyła się znowu
w chłodzie i suszy (bo spora część wody została zmagazynowana w rozrastających się ponownie lodowcach).
Tak według jednej z teorii wyglądał początek fazy klimatycznej zwanej młodszym dryasem. Jej nazwa pochodzi
od dębika ośmiopłatkowego (po łac. Dryas octopetala),
rośliny charakterystycznej dla chłodnych rejonów tundry
i gór, której pyłek znaleziono w osadach pochodzących
z młodszego dryasu.

w atmosferze podczas ostatniego zlodowacenia”. Jak
pisze [na swojej stronie] Fundacja, wyniki analiz jego
Laboratorium „są elementem prac badaczy z dziedziny
nauk o Ziemi i archeologów, pochodzących z ponad
tysiąca instytucji naukowych z 50 krajów świata”. Profesor „jako pierwszy zdołał dokładnie datować młodszy
dryas oraz ustalić szybkość zmian środowiskowych na
początku i u schyłku tego okresu ochłodzenia”.
Badania paleoklimatyczne stanowią klucz do zrozumienia nie tylko historii Ziemi, ale także przyszłości naszego
i wielu innych gatunków. Są niezwykle ważne, bo dziś
– tym razem za sprawą rewolucji przemysłowej i emisji ogromnych ilości dwutlenku węgla do atmosfery –
przechodzimy kolejne globalne ocieplenie. Naukowcy
zastanawiają się, jak gwałtowne mogą być zmiany
zachodzące obecnie w klimacie Ziemi. Jak szybko będzie
się podnosił średni poziom morza? Czy lądolodom Grenlandii i Antarktyki Zachodniej grozi gwałtowna odwilż?
Czy w efekcie ponownie zostanie zaburzony przepływ
prądów morskich w Atlantyku i transport ciepła z tropików na nasze szerokości geograficzne? Czy w epoce
globalnego ocieplenia grozi nam ochłodzenie? Odpowiedzi na te pytania można szukać m.in. w badaniach prof.
Tomasza Goslara.
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Klub dżentelmenów i dam
Prof. Karol Grela
Profesor Karol Grela otrzymał nagrodę FNP za opracowanie nowych katalizatorów reakcji metatezy olefin.
Dzięki katalizatorom można znacznie przyspieszyć przebieg procesu chemicznego. Olefiny to związki z grupy
węglowodorów nienasyconych, w których występuje
jedno lub więcej podwójnych wiązań chemicznych między atomami węgla. Takie wiązanie łatwo przekształcić
w inny typ, jest więc wykorzystywane do konstrukcji
wielu związków organicznych. Z kolei reakcja metatezy to dość nowy sposób otrzymywania olefin. Za jej
opracowanie trzej chemicy – Yves Chauvin, Robert Grubbs i Richard Schrock – w 2005 r. zostali uhonorowani
Nagrodą Nobla.
Profesor Grela postanowił zoptymalizować metatezę
olefin. Jego zespół naukowy szukał sposobów na to,
by była ona przeprowadzana w sposób bezpieczny dla
środowiska, w temperaturze otoczenia lub niższej oraz
w roztworach wodnych. Katalizator, który miałby na to
pozwalać, powinien być niedrogi i łatwy do oddzielenia
po reakcji. W efekcie ekipa prof. Greli opracowała wiele
nowych katalizatorów będących związkami rutenu. Mogą

Na ponowne ocieplenie, wymuszone zmianą w ruchu
Ziemi po orbicie wokół Słońca i rosnącym stężeniem
dwutlenku węgla w atmosferze, ówcześni mieszkańcy
Ziemi musieli czekać aż ok. 1,2 tys. lat. Nie doczekała go
m.in. słynna kultura Clovis, która zamieszkiwała dzisiejsze
pogranicze USA i Meksyku.
Dokładny moment (w skali geologicznej) zakończenia
młodszego dryasu i rozpoczęcia holocenu – czyli obecnej
epoki, która jak dotąd jest bardzo łaskawa dla gatunku
homo sapiens – naukowcy potwierdzili w kilku miejscach
świata, m.in. na Grenlandii, w Norwegii, Irlandii, Niemczech i... Polsce. Datowanie osadów leżących na dnie
jeziora Gościąż niedaleko Włocławka przeprowadziła
ekipa prof. Tomasza Goslara, wykorzystując tzw. metodę
radiowęglową.
Ten fizyk – dziś pracujący na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, założyciel oraz szef Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego – jest światowej
klasy ekspertem od badania zmian stężenia izotopu węgla
C14. Tegoroczną nagrodę otrzymał właśnie „za kluczowy
dla współczesnych badań klimatycznych wkład w ustalenie chronologii zmian stężenia izotopu węgla C14
PROF. TOMASZ GOSLAR

PROF. KAROL GRELA
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być one zastosowane w produkcji nowych leków, materiałów polimerowych czy opracowywaniu receptur paliw.
Jak wspomina tegoroczny laureat: – Wcześniej katalizatory do metatezy oparte na rutenie można było kupić
w zasadzie tylko od firmy Materia Inc. Firma ta starała się
wszelkimi środkami wymusić zachowanie monopolu i któregoś dnia w 2004 r. odwiedził mnie w Warszawie dr Rick
Fisher, wiceprezes Materii. W czasie niezobowiązującej
kolacji zakomunikował mi z amerykańską bezpośredniością, że z jego punktu widzenia wszystkie katalizatory,
które dotąd zrobiłem, i te, które w przyszłości zrobię, są
własnością Materii, a zatem może lepiej dla mnie byłoby
rozważyć pójście na współpracę. Ponieważ jednak miałem inne zdanie w tej kwestii, a Rick nie naciskał, reszta
kolacji i programu „Warsaw by night” odbyła się w miłej
atmosferze. W sumie potraktowałem to jako swoisty
dowód uznania ze strony Amerykanów. Z perspektywy
czasu uważam, że, odmawiając, podjąłem dobrą decyzję.
Nurkując na rafach koralowych, często obserwuję ryby
podnawki przyklejone do rekina. Naturalną skłonnością,
kuszącą wielu naukowców, jest znalezienie sobie takiego
nosiciela, najlepiej laureata Nagrody Nobla lub kandydata do niej, i zdobywanie pożywienia dzięki współpracy
z nim. Zawsze bałem się wmanewrowania w taką zależność i tego, że mógłbym zostać profesorem-podnawką.

Profesor Grela podkreśla jednak, że nagrodę Fundacji
zawdzięcza pracy zespołowej: – Naukę można uprawiać
na wiele sposobów. Zawsze imponowało mi, jak uprawiano
ją w XIX w. W mojej grupie staramy się tworzyć pewien
rodzaj „klubu dżentelmenów i dam”, klubu pasjonatów,
a nie urzędników nauki czy pracowników korporacji.

Chłopak z Rzeszowa
Prof. Iwo Białynicki-Birula
W czerwcu 2014 r. prof. Iwo Białynicki-Birula skończył
81 lat. Gdyby jako nastolatek nie zwyciężył w pierwszej
olimpiadzie fizycznej (wyprzedzając dwóch innych późniejszych członków PAN), to jego życie potoczyłoby się
inaczej. Uczył się bowiem w technikum mechanicznym
w Rzeszowie, a w czasach stalinowskich po ukończeniu
szkoły zawodowej dostawało się nakaz pracy i skierowanie do fabryki. Zwycięstwo w ogólnopolskiej olimpiadzie
dało mu przepustkę na studia i otworzyło przed chłopakiem z prowincjonalnego Rzeszowa drzwi do światowej
kariery naukowej.
Zdecydował się na naukę na Wydziale Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego. W murach tej uczelni spędził kilka kolejnych dekad, już na ostatnim roku studiów zatrudniono
go tam na stanowisku zastępcy asystenta. Promotorem
jego pracy magisterskiej, a potem doktorskiej był jeden
z najsłynniejszych polskich fizyków – Leopold Infeld, bliski współpracownik Alberta Einsteina.
Od 1980 r. prof. Białynicki-Birula pracuje w Centrum
Fizyki Teoretycznej PAN. Jest autorem przełomowych
prac w dziedzinie elektrodynamiki kwantowej, optyki
kwantowej i fizyki atomowej. Nagrodę Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej dostał za „fundamentalne prace dotyczące
pola elektromagnetycznego, które doprowadziły do sformułowania zasady nieoznaczoności dla fotonu”.
Zasada nieoznaczoności jest jednym z filarów mechaniki kwantowej. Mówi ona, że nie można z dowolną
dokładnością wyznaczyć jednocześnie położenia i pędu
cząstki. Słowem, albo precyzyjnie zmierzymy, gdzie się
cząstka znajduje, albo poznamy pęd, z jakim się porusza.
Nie możemy jednak ustalić obu tych wartości naraz. Tę
zasadę odkrył w 1927 r. jeden z pionierów fizyki kwantowej – Werner Heisenberg.

PROF. IWO BIAŁYNICKI-BIRULA

Aż do niedawna nie było jednak wiadomo, czy i jak do tej
zasady stosują się fotony, czyli cząstki światła. W próżni
poruszają się one z prędkością światła – największą możliwą – i nic nie może ich zatrzymać. Teoretycznie rzecz
biorąc, nie mają one w ogóle położenia. Dlatego wydawało się, że zasada Heisenberga do nich się nie stosuje,

a w każdym razie przez 85 lat nikt się nie uporał z udowodnieniem, że jest inaczej. I dopiero niedawno zrobił to
prof. Białynicki-Birula.
W trzech pracach – napisanych wspólnie z żoną prof.
Zofią Białynicką-Birulą – zaproponował nową formułę
zasady nieoznaczoności. Według niej fotony znajdują się
tam, gdzie środek energii związanego z nimi pola elektromagnetycznego. Ten wynik może w przyszłości zostać
wykorzystany np. do budowy laserów, których wiązki
światła będą optymalnie skoncentrowane.
Profesor Białynicki-Birula ma na koncie wiele nagród, jest
wspaniałym wykładowcą, autorem wielu książek i monografii (w tym pięciu podręczników akademickich), napisał ponad 180 artykułów naukowych. Wciąż jest aktywny
naukowo, już po przejściu na emeryturę w wieku 70 lat
opublikował 17 prac. Bardzo brakuje mu jedynie kontaktu
ze studentami – z wielkim żalem przyjął uchwalony przez
Radę Wydziału Fizyki UW zakaz opieki nad pracami magisterskimi przez emerytowanych profesorów.

Trzy dekady w pięciu językach
Prof. Lech Szczucki
Profesor Lech Szczucki jest historykiem filozofii i kultury
w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, specjalistą w dziedzinie historii kultury XVI–XVII w., znawcą
problematyki braci polskich. Fundacja nagrodziła go za
„wyjaśnienie związków kulturowych Europy Środkowej
i Zachodniej w monumentalnej edycji korespondencji
Andrzeja Dudycza, XVI-wiecznego myśliciela, reformatora religijnego i dyplomaty”.
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swoje listy w pięciu językach: po włosku, węgiersku, niemiecku, polsku i po łacinie.
Profesor Szczucki przez prawie trzy dekady pracował nad
siedmiotomowym dziełem edytorskim, które objęło całość
korespondencji Andrzeja Dudycza. Realizacja tego projektu wymagała współpracy z wieloma badaczami z całej
Europy, którzy pomogli w poszukiwaniach manuskryptów w europejskich archiwach. Wielojęzyczność korespondencji wymagała także zaproszenia do współpracy
szerokiego zespołu specjalistów lingwistyki.
Profesor Szczucki kierował całym projektem, napisał
komentarze oraz wstępy do wszystkich tomów, opatrzył
je przypisami i uzupełnił o dodatkowe informacje.
„Dokonana przez niego edycja dalece wykracza poza
zaprezentowanie korespondencji i poglądów XVI-wiecznego humanisty. Wyjaśnia ona głębię oraz rozpiętość
europejskich powiązań politycznych i kulturowych,
a także oddziaływanie idei na politykę i religię. Praca ta
stanowi ogromny wkład w rozwój polskiej i europejskiej
humanistyki, umożliwiając wnikliwy wgląd w przemyślenia czołowych intelektualistów w ważnym dla rozwoju
Europy okresie” – pisze Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.
Piotr Cieśliński
Michał Rolecki
Tomasz Ulanowski
Przedruk artykułu za zgodą „Gazety Wyborczej”. Tytuł oryginalny: Polskie Noble 2014.
Chemik, dwaj fizycy i historyk, „Gazeta Wyborcza” nr 280, 03.12.2014 r.

Andrzej Dudycz (1533–1589) był urodzonym na Węgrzech
szlachcicem pochodzenia chorwackiego. W 1565 r. przyjechał do Krakowa na dwór Zygmunta Augusta jako biskup
katolicki i ambasador cesarza Maksymiliana Habsburga,
króla Czech i Węgier. Bliskie były mu idee reformacji –
w Polsce zrzucił biskupią infułę i przeszedł ostatecznie na
unitaryzm. Z obawy przed prześladowaniami religijnymi
wyjechał do Wrocławia, gdzie pozostał do końca życia
(jest pochowany w kościele św. Elżbiety). Jego dom był
miejscem regularnych spotkań elity intelektualnej miasta.
Dudycz prowadził ożywioną korespondencję z wieloma
wybitnymi osobistościami XVI-wiecznej Europy. Jego listy
charakteryzują się niezwykłym bogactwem tematyki,
odzwierciedlają także jego rozliczne zainteresowania
obejmujące teologię, astronomię, matematykę, medycynę, filozofię, historię starożytną i prawo. Dudycz pisał
PROF. LECH SZCZUCKI
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AMBASADORZY
POLSKICH
SPRAW

Studia Polskie uruchomiono w 2014 r. na uniwersytetach Columbia i Cambridge dzięki wieloletniemu zaangażowaniu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, pokonując
przy tym liczne trudności finansowe i organizacyjne,
jak również zwyczajne niezrozumienie. W dzisiejszym
świecie każdy może studiować w dowolnym miejscu
na Ziemi, także w Polsce, zatem powoływanie studiów
polonoznawczych na prestiżowych uczelniach wydawało się kosztownym luksusem. Doświadczenie pokazuje jednak, że nie ma bardziej pożądanej inwestycji
w upowszechnianie rzetelnej wiedzy o Polsce.
Rok 2014 był dla tej inwestycji przełomowy. By słowo
„sukces” nie zabrzmiało banalnie albo na wyrost, trzeba
przypomnieć krętą drogę niełatwych doświadczeń, które
do niego doprowadziły. Idea tworzenia Studiów Polskich
pojawiła się wtedy, kiedy polskie tematy na Zachodzie
traciły na atrakcyjności, a uniwersytety, na których
nauczano języka i literatury polskiej, zaczęły zmniejszać budżety i zatrudnienie. Było to możliwe, bo przez
lata prowadzenia zajęć z tych przedmiotów na różnych
uczelniach – nawet jeśli nauczaniem zajmowali się tak
wybitni wykładowcy jak Manfred Kridl czy Czesław
Miłosz – nie istniały autonomiczne, stabilne finansowo
jednostki badawcze, których głównym obszarem zainteresowania byłaby Polska. Na przykład prof. Manfred
Kridl, wybitny teoretyk literatury polskiej, który znalazł
się w USA po ucieczce w 1940 r. z zajętego przez Armię
Czerwoną Wilna, prowadził zajęcia z historii i kultury polskiej w Centrum Europy Środkowo-Wschodniej należącym
do Instytutu Rosyjskiego. O randze tematyki badawczej
decydowała bowiem geopolityka, a w takiej perspektywie interesujący był wówczas Związek Radziecki. Kraje
znajdujące się w jego strefie wpływów – kwestie związane z humanistyką, stanem rozwoju społecznego, obra-

zem ludzkiej mentalności, historią, gospodarką, kulturą,
znaczeniem w regionie – pozostawały się na drugim
planie. Nie inaczej działo się z językiem polskim i polską literaturą, które – choć obecne na wielu liczących
się uczelniach – były częścią studiów sowietologicznych
bądź slawistycznych. Kiedy w 1989 r. w historii po raz
kolejny dokonał się gwałtowny przewrót: runął mur berliński, a kolejne kraje wydobywały się spod radzieckiej
dominacji, studia sowietologiczne zaczęły wydawać się
przeżytkiem. Gdy państwa Europy Środkowo-Wschodniej
integrowały się ze strukturami unijnymi, a Rosja z mniejszym lub większym szczęściem odradzała się po upadku
imperium, zainteresowanie świata, także naukowego,
kierowało się w inną stronę. Topniały grupy studenckie
oraz, co za tym idzie, budżety slawistyki i sowietologii
oraz przyłączonych do nich studiów polonistycznych.
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Osiem lat, które upłynęły pomiędzy tymi wydarzeniami, możliwość poznania jak największej liczby zagadnień
nie było bezowocnych – w FNP ugruntowała się wtedy dotyczących naszego kraju. Słowem, żeby nie były to stukoncepcja tworzenia Studiów Polskich na
dia polonistyczne, lecz polonoznawcze.
Dzisiaj nie tylko opanowanie języka poluniwersytetach zagranicznych. Stwierskiego (choćby perfekcyjne) i znajomość
dzono, że, po pierwsze, muszą one być
Chodziło nam o to, by w rasamodzielnymi jednostkami badawczymi,
mach Polish Studies prowybranych zjawisk współczesnej kultury,
wadzono zajęcia i badania
a nie kursami typu literature&language.
lecz przede wszystkim gruntowna i specjaDo lamusa trzeba więc było odłożyć
z różnych dziedzin – kultury,
listyczna wiedza o Polsce jest niezbędna
dotychczasową praktykę prowadzenia
studentom Studiów Polskich. Niewielu
antropologii, gospodarki, histudiów polonistycznych w ramach slaz nich zostanie tłumaczami, a większość
storii, nauk społecznych, mebędzie pracować w mediach, turystyce,
wistyki czy rusycystyki. Zgodnie z kondiów, politologii etc. – oferucepcją FNP Studia Polskie mają być intejąc studentom możliwość
biznesie, administracji, dyplomacji, nauce.
poznania jak największej
gralnym i stabilnym elementem struktury
I nawet jeśli w pracy zawodowej nie będą
liczby zagadnień dotycząuniwersyteckiej, a w ich ramach powinny
się bezpośrednio zajmować Polską, to
być prowadzone badania i zajęcia dydakstudia polonoznawcze mogą sprawić, że
cych naszego kraju. Słowem,
żeby nie były to studia polotyczne niezależnie od uniwersyteckich
staną się ambasadorami polskich spraw.
fluktuacji i koniunktur politycznych.
nistyczne, lecz polonoznawcze – mówi prof. Bolecki.
Po trzecie, katedry polskie powinny być
uruchamiane na najlepszych uczelniach
Po drugie, mają to być nie tylko studia
polonistyczne, ale także interdyscypli– tam, gdzie uprawiana jest nauka, która
narne. Jak mówi prof. Włodzimierz Bolecki, wiceprezes Fun- liczy się w świecie. Wybór Columbia University w Nowym
dacji na rzecz Nauki Polskiej: – Tworzenie de novo tradycyj- Jorku jako miejsca realizacji takiego założenia Polish Studies
nych filologicznych studiów polonistycznych nie miałoby nie powinien więc budzić zdziwienia. Wysoko ustawiona
już uzasadnienia. Pomijając fakt, że nie jest to zadanie dla poprzeczka ma jednak swoją cenę. Na Uniwersytecie ColumFNP i że takie studia są dostępne na większości wydziałów bia najniższy kapitał żelazny, który trzeba zgromadzić, by
slawistycznych, chodziło nam o to, by w ramach Polish doprowadzić do powstania nowej katedry, wynosi 3 mln dol.
Studies prowadzono zajęcia i badania z różnych dziedzin
– kultury, antropologii, gospodarki, historii, nauk spo- W 2005 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej podpisała
łecznych, mediów, politologii etc. – oferując studentom umowę z Columbia University na utworzenie Katedry Pol-

W wolnej Polsce nie od razu pojawiły się instytucje
zdolne podołać zadaniu ocalenia zajęć z historii i języka
polskiego na zagranicznych uczelniach. Kiedy więc do
Fundacji Kościuszkowskiej, jednej z najważniejszych
w USA instytucji polonijnych, zaczęły się zgłaszać katedry polonistyczne z kolejnych uczelni w USA, którym
groziło zamknięcie, jej prezes Witold Sulimirski zdecydował się przedstawić problem Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej. Pierwsze rozmowy z ówczesnym prezesem FNP,
prof. Maciejem W. Grabskim, odbyły się już w 1995 r. Dla
FNP było to nowe zadanie: zespół nie posiadał ani wiedzy
o tworzeniu ośrodków badawczych poza granicami Polski, ani doświadczenia w tym zakresie. Dopiero w 2003 r.
nastąpił przełom: Fundacja Kościuszkowska zaproponowała Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, by ta wsparła
finansowo utworzenie Katedry Polskiej na Wydziale
Spraw Publicznych i Międzynarodowych Uniwersytetu
Columbia.
DR MAŁGORZATA MAZUREK PODCZAS INAUGURACJI STUDIÓW POLSKICH NA UNIWERSYTECIE COLUMBIA WE WRZEŚNIU 2014 R.
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skiej (Polish Chair), w ramach której FNP miała wpłacić na
ten cel łącznie 250 tys. dol. Była to całkiem spora sadzonka,
z której miało wyrosnąć solidne drzewo kapitału żelaznego
katedry. FNP nie miała jednak żadnego doświadczenia
w zbieraniu funduszy od indywidualnych darczyńców.
Zadanie wzięli więc na siebie pozostali partnerzy przedsięwzięcia: Fundacja Kościuszkowska, Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa w Nowym Jorku oraz Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w USA, optymistycznie
zakładając, że większość kapitału zostanie zebrana w USA
wśród Polonii i firm polsko-amerykańskich. Koordynatorem działań w USA był prof. John Micgiel, politolog i ekspert do spraw historii dziejów najnowszych, związany
z Uniwersytetem Columbia i Uniwersytetem Warszawskim,
współpracownik Fundacji Kościuszkowskiej. Dość szybko
okazało się jednak, że procedura „żebracza”, polegająca na
pukaniu w kolejne drzwi, nie sprawdza się – do listopada
2007 r. pozyskano jedynie 700 tys. dol. By zrealizować ideę,
trzeba było zmienić sposób myślenia i działania.

Grupa upartych entuzjastów
Nową formułę zaproponowała Fundacja na rzecz Nauki
Polskiej: w jej zamyśle inicjatywa tworzenia Polish Studies na uniwersytetach zachodnich powinna należeć do
interesów państwa, stając się jednym z najważniejszych
instrumentów jego dyplomacji kulturalnej. Akcja Fundacji trafiła na dobry moment – idea wspierania studiów
polskich była wcześniej przedmiotem zainteresowania
Ministerstwa Nauki oraz prac studyjnych w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych, które zainicjował Rafał Wiśniewski. Wspólny pomysł profesorów Włodzimierza Boleckiego
i Johna Micgiela opierał się na przeświadczeniu, że wielkie projekty mogą zostać zrealizowane, o ile znajdą się
ludzie, którzy się z nimi utożsamią i poświęcą im swój
czas. Wówczas konkretnym celem było zebranie w Polsce
brakujących środków na założenie funduszu żelaznego
Katedry Polskiej na Uniwersytecie Columbia.
Akcja promocyjna dotycząca finansowego wsparcia
Polish Studies, przeprowadzona przez FNP, ruszyła wiosną 2007 r. Jej kulminacyjnym momentem była zorganizowana w Belwederze przez FNP w październiku 2007 r.
konferencja Polish Studies Abroad, nad którą patronat
objął marszałek Sejmu. W konferencji, oprócz środowiska
naukowego, wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Skarbu oraz
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Poparcie najważniejszych instytucji państwowych dla idei tworzenia katedr
polskich na zagranicznych uniwersytetach przełożyło się
na zainteresowanie mediów i umożliwiło rozmowy z przyszłymi sponsorami.

Podczas konferencji nie ukrywano trudności, z jakimi
od lat muszą się mierzyć katedry polskie. Profesor Jan
Dowgiałło, pierwszy ambasador Polski w Izraelu po 1989 r.,
opisał ciernistą drogę tworzenia Katedry Historii i Kultury
Polskiej na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Starania trwały sześć lat. Katedra prowadzi działalność, ale
nie jest placówką samodzielną – znajduje się pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zdaniem innego
uczestnika konferencji, prof. Normana Daviesa, organizowanie studiów polonoznawczych to konieczność przełamania bariery trudnego języka, szyfrów hermetycznej
literatury, przezwyciężenia stereotypów w atmosferze
niewiedzy, a nawet dezinformacji na temat Polski. Na
zachodnich uniwersytetach brakuje lektorów i infrastruktury niezbędnej do realizacji studiów polonoznawczych,
a w bibliotekach – przetłumaczonych na obce języki prac
polskich humanistów oraz polskich czasopism. Dotychczas
istniejące placówki, które zajmują się nauczaniem polskiej
historii czy języka, wciąż funkcjonują w cieniu kultur bardziej znanych: rosyjskiej albo niemieckiej. Są traktowane
jako niesamodzielne naukowo. Może nawet nieistotne dla
kogoś, kto chciałby zrozumieć problemy tej części świata,
którą w XIX w. nazwano Mitteleuropą. Jeśli przypomnieć
– za prof. Daviesem – że współczesne uniwersytety opanowali buchalterzy, którzy pilnują, by studia były opłacalne,
pomysł z utworzeniem Polish Studies np. na Uniwersytecie
Columbia mógł się wydawać szalony.

prywatnych, a także przedstawicieli różnych instytucji,
które ten pomysł uznały za własny.
Tak Ewa Ger wspomina ten czas: – To była gigantyczna
praca! Podjęłam ją na własne życzenie, gdy stwierdziłam,
że do tak ważnej idei, choć nie dla wszystkich czytelnej,
uda mi się przekonać potencjalnych donatorów jedynie
w bezpośrednim kontakcie. Na szczęście konsul generalny
w Nowym Jorku Krzysztof W. Kasprzyk to zaakceptował.
Projekt nie zostałby zrealizowany bez jego poparcia, ale
też bezinteresownej pomocy posłanki Mirosławy Nykiel.
Między innymi dzięki niej moi rozmówcy w Polsce zdawali
sobie sprawę ze znaczenia przedsięwzięcia. Trzeba było
tylko im wyjaśnić, że zebranie – w polskich warunkach! –
3 mln dol. na fundusz żelazny Katedry Polskiej Uniwersytetu
Columbia ma sens, mimo że korzyści z tego wynikające będą
widoczne w odległej perspektywie.
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W styczniu 2009 r., na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej – w obecności ministrów: kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, skarbu i spraw zagranicznych oraz przedstawiciela ambasady USA – Fundacja na
rzecz Nauki Polskiej ogłosiła osiągnięcie celu i gotowość
przekazania zebranych środków Uniwersytetowi Columbia. Współpraca tak różnych podmiotów – organizacji
pozarządowych, ministerstw, biznesu, parlamentarzystów i osób prywatnych – pokazała też drogę, którą
powinni podążać inni zainteresowani tworzeniem studiów polonoznawczych.

Idea znajduje naśladowców

Niewątpliwie zadziałał patriotyzm biznesu – w biznesie
doszło do głosu pokolenie ludzi, którym słowo „prestiż”
nie kojarzyło się wyłącznie ze statusem materialnym1.

Po przekazaniu w marcu 2009 r. środków Uniwersytetowi Columbia i utworzeniu przez uczelnię Endowment
for Polish Chair, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej nadzorowała wybór szefa przyszłej Katedry Polskiej. Zgodnie
z umową, której zapisy doprecyzowano podczas spotkania prezesów FNP z prezydentem Columbii we wrześniu
2009 r., uniwersytet ogłosił międzynarodowy konkurs
adresowany do uczonych ze wszystkich nauk społecz-

1 Darczyńcami, dzięki którym utworzono kapitał żelazny Katedry Polskiej na Uniwersytecie Columbia, są: Giełda Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Bogdan Fiszer Silesia Capital Fund, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Warmińsko-Mazurska Specjalna
Strefa Ekonomiczna, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Kostrzyńsko-Słubicka

Specjalna Strefa Ekonomiczna, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Fundacja
Edukacji Rynku Kapitałowego oraz wymienione w tekście: Polsko-Słowiańska Federalna
Unia Kredytowa w Nowym Jorku, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w USA,
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Nie zabrakło też anonimowych i indywidualnych
darczyńców.

Ideowe wsparcie, którego inicjatywie Fundacji udzieliło
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przełożyło się jednak
na sprawne rozpoczęcie konkretnych działań.
W listopadzie 2007 r. w promocję akcji zbierania środków na utworzenie funduszu żelaznego Katedry Polskiej
Uniwersytetu Columbia włączył się Konsulat Generalny
RP w Nowym Jorku, a konkretnie konsul dr Ewa Ger, psycholog, prezes firmy human resources, wykładowczyni
na kilku uczelniach, która od września 2007 r. pracowała
w Nowym Jorku. Już kilka miesięcy przed wyjazdem na
placówkę uznała podjęcie działań zmierzających do
zebrania funduszu żelaznego za priorytet swojej pracy
w dyplomacji. Podczas wizyty w Polsce nawiązała kontakt z FNP. Zdecydowano się prowadzić odtąd akcję na
rzecz Katedry Polskiej dwutorowo: poprzez liczne kontakty z mediami oraz szukanie wsparcia u przedstawicieli
polskich instytucji finansowych i spółek Skarbu Państwa.
W ciągu dwóch lat prowadzenia akcji odbyły się dziesiątki
spotkań z biznesem i mediami. Ale opłaciło się. Pod koniec
2008 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej mogła oznajmić,
że zebrano środki niezbędne do utworzenia kapitału żelaznego na rzecz Katedry Polskiej. Nie byłoby to możliwe,
gdyby nie bezinteresowne zaangażowanie wielu osób

DR STANLEY BILL
PODCZAS SPOTKANIA PT. NEXT STEP: POLAND ODBYWAJĄCEGO SIĘ W RAMACH
STUDIÓW POLSKICH NA UNIWERSYTECIE W CAMBRIDGE.
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nych zajmujących się sprawami polskimi. W procedurze
konkursowej współpracowały dwie instancje: Searching
Committee złożony z profesorów Columbii, którego zadaniem był wybór osoby spełniającej warunki kontraktu,
oraz Advisory Board (złożony z przedstawicieli Columbii,
FNP i Fundacji Kościuszkowskiej) opiniujący kandydatów,
którzy zgłosili się do konkursu.
Pierwszy etap konkursu, ogłoszony w grudniu 2009 r.,
do którego przystąpiło ponad 40 osób z USA, Europy
i Australii, nie został jednak rozstrzygnięty. Żaden
z wydziałów Columbii, gdzie możliwe było powstanie
Polish Chair, nie znalazł wśród aplikantów odpowiedniego dla siebie kandydata. W tej sytuacji ówczesny dziekan Wydziału Historycznego, profesor Mark A. Mazower,
zaproponował, by Katedra Polska powstała w ramach
jego wydziału. Ponieważ konkurs trwał, oczekiwano
kolejnych kandydatów specjalizujących się w historii
Polski i Europy Środkowej. Drugi etap konkursu zakończył się wyborem doktor Natalii Nowakowskiej, uczonej
z Oxford University, która jednak po kilku miesiącach
zrezygnowała z objęcia katedry z powodów rodzinnych.
Gdyby wówczas stanowisko profesora pozostało nieobsadzone, Columbia – zgodnie z umową – miała prawo
zakończyć procedurę, przeznaczając utworzony kapitał
żelazny na inny cel, choć zbliżony tematycznie do pierwotnego. W czasie kilkumiesięcznej przerwy spowodowanej decyzją Natalii Nowakowskiej FNP i Uniwersytet
Columbia ustaliły jednak, że konkurs otworzy się na
nowe aplikacje, pochodzące nie tylko od doświadczonych uczonych, ale także od junior researchers. Pomysł
okazał się sukcesem: w trzecim etapie konkursu Wydział
Historyczny zaproponował stanowisko szefowej Katedry
Polskiej młodej uczonej z Polski, dr Małgorzacie Mazurek
– absolwentce historii i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, która w dorobku miała liczne staże naukowe
oraz wykłady prowadzone w jednostkach badawczych
w Niemczech, Francji i USA. Małgorzata Mazurek jest
stypendystką m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
oraz Marie-Curie Fellowship, autorką kilku oryginalnych
publikacji książkowych i wielu artykułów w naukowych
czasopismach zagranicznych.
Jeszcze w czasie trwania konkursu na Columbii FNP zadeklarowała, że zainicjuje powstanie analogicznych katedr
polskich w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Pomysł spodobał się najpierw w Niemczech, gdzie od dłuższego czasu
obserwowano, że tradycyjne studia polonistyczne przestają się cieszyć zainteresowaniem – podobnie jak w USA
na początku lat 90. – mimo obecności na uczelniach
wielu wybitnych specjalistów zajmujących się tematami
polskimi. Inspiracją do działania okazała się konferencja

zorganizowana w Warszawie, w październiku 2007 r.,
przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki, podczas której przedstawiono potrzebę utworzenia w Niemczech studiów polonoznawczych oraz doświadczenia
FNP w zakładaniu Polish Chair na Columbii. Profesor Rita
Süssmuth, prezes Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz
Nauki i była przewodnicząca Bundestagu z ramienia
CDU, oraz doktor Albrecht Lempp, znakomity tłumacz
i wybitny propagator literatury polskiej w Niemczech
(zmarły w 2012 r.), szybko doprowadzili do kolejnych
spotkań wszystkich zainteresowanych stron z Niemiec
i z Polski. W ich rezultacie zdecydowano o zorganizowaniu konkursu między uniwersytetami niemieckimi,
które chciałyby utworzyć katedrę polską. Wybrano dwa
uniwersytety, które wspólnymi siłami uruchomiły studia
polonoznawcze: w Halle i w Jenie. Studia przez pięć lat
mają być finansowane przez Polsko-Niemiecką Fundację
na rzecz Nauki i Polsko-Niemiecką Fundację Pomocy (ze
wsparciem rządów obu krajów). Później konieczne będzie
samodzielne szukanie funduszy.
Na tym nie koniec. Z pomysłem wsparcia Studiów Polskich
w Wielkiej Brytanii zwróciły się do Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej władze St. Anthony’s College w Oksfordzie. FNP,
wciąż zaangażowana w tworzenie katedry na Columbii,
realizacji projektu podjąć się nie mogła. Udało się go doprowadzić do skutku dzięki inicjatywie profesora Normana
Daviesa, który nakłonił jednego z najbogatszych polskich
przedsiębiorców do wsparcia Studiów Polskich w St.
Anthony’s College (ośrodek pozyskał milion funtów).
Idea tworzenia Studiów Polskich w Wielkiej Brytanii nie
została jednak przez FNP zaniechana, tym bardziej że
trzy kolejne uniwersytety – w Aberdeen, Cambridge
i Londynie – też zwróciły się do Fundacji z taką inicjatywą. Za sprawą wspólnego finansowego wysiłku dwóch
brytyjskich fundacji: Grabowskiego i Zdanowicza oraz
School of Arts and Humanities (Cambridge University),
a także dzięki poparciu polskiego MSZ opracowano
dokument Polish Studies in XXIth Century. Jest on podstawą funkcjonowania Polish Studies na uniwersytecie
Cambridge w latach 2014–2018. Finansowe wsparcie
FNP (w wysokości 110 tys. funtów) pozwoliło uruchomić projekt w terminie. Międzynarodowy konkurs na
stanowisko szefa Polish Studies w Cambridge wygrał dr
Stanley Bill – komparatysta, skupiony w zainteresowaniach naukowych na języku polskim, autor obronionej
w 2013 r. na Northwestern University w USA pracy doktorskiej na temat kryzysu w chrześcijańskiej dialektyce,
której bohaterem jest Czesław Miłosz i jego lektura Williama Blake’a oraz Fiodora Dostojewskiego w zeświecczonym świecie.

Columbia:
polskie sprawy w nowym świetle
„Zamierzam stworzyć z Katedry Polskiej przede wszystkim
laboratorium myśli” – deklarowała w wywiadzie udzielonym miesięcznikowi „Znak” (nr 9, wrzesień 2014) dr Małgorzata Mazurek, która kierowanie katedrą rozpoczęła
1 lipca 2014 r. „Katedra na Columbii to dobre miejsce do
postawienia pytania: czym jest Polska dzisiaj? Jak widzą
nasz kraj czy jego komplikacje historyczne studenci z różnych stron świata? Na przykład z Azji Środkowej (...), dla
których Polska jest krajem z dalekiej zachodniej rubieży
dawnego bloku komunistycznego. (...) Postaram się nie
ograniczać programu studiów do wymiany polsko-amerykańskiej. Z polskiej historii można bowiem o wiele więcej
zrozumieć, jeśli się ją przedstawia w szerszym, środkowoeuropejskim otoczeniu”.
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wody – tak pod względem skali podejmowanej tematyki, jak dotarcia do publiczności. A stałych, wiernych
odbiorców nowa katedra potrzebuje najbardziej.

Oddając głos dr Małgorzacie Mazurek: – W maju 2015 r.
odbył się pierwszy warsztat roboczy w cyklu, który
zatytułowałam Global Dynamics of Cultural Production
i rozpisałam na dwa najbliższe lata. Tematem każdego
z czterech planowanych warsztatów jest Polska i jej
kultura, przedstawiane w kontekście wschodnio- lub
środkowoeuropejskim. W maju zastanawialiśmy się,
jak powstaje sztuka polska lub z Polską związana i jak
funkcjonuje w zglobalizowanym świecie, jak jest promowana, w jaki sposób prace np. Pawła Althamera czy
Wilhelma Sasnala trafiły na swój czas i rynek oraz jakie
mają dla polskiej sztuki znaczenie instytucje w rodzaju
nowojorskiego Museum of Modern Art. Na warsztat
Doświadczenia zdobyte przez Małgorzatę Mazurek pod- zaprosiliśmy kuratorów z całego świata, którzy zajmują
czas pierwszych miesięcy pracy potwierdziły tamte zamie- się sztuką środkowoeuropejską. Jednym z gości był m.in.
rzenia. Współpraca Katedry Polskiej z dr
właściciel galerii w Pradze czeskiej, który
Anną Frajlich-Zając, poetką i prozaiczką,
sprowadza sztukę z Polski, ale też z Bliktóra od wielu lat prowadzi na Columbii
skiego Wschodu. To nieoczywiste połączenie, niejedyne zresztą podczas plaDr Małgorzata Mazurek:
zajęcia z literatury i języka polskiego,
„Katedra na Columbii to
czy z dr Agnieszką Legutko, która z kolei
nowanych warsztatów, w których obok
dobre miejsce do postama wykłady z języka i kultury jidisz, jest
badaczy – historyków sztuki czy literawienia pytania: czym
ważna i oczywista. Podobnie zrozumiałe
turoznawców – będą brali udział prakjest Polska dzisiaj? Jak
tycy: galerzyści, kuratorzy, tłumacze
jest szukanie partnerów na Columbii,
widzą nasz kraj czy jego
np. w Instytucie Studiów Żydowskich
literatury. Ale przede wszystkim, mam
komplikacje historyczne
i Izraelskich, Instytucie Europejskim, na
nadzieję, słuchaczami naszych minikonstudenci z różnych stron
Wydziale Historycznym czy Slawistyczferencji będą ludzie z miasta.
nym albo w ramach studiów rosyjskich,
świata?”
euroazjatyckich czy wschodnioeuropejTematy pozostałych warsztatów to: plaskich.
nowanie przestrzeni w powojennej Europie Środkowowschodniej; finansowanie
Inną jakością jest wspólne organizowanie gościnnych kultury – państwo jako mecenas i cenzor; komercjalizacja
wykładów czy konferencji, np. z Instytutem Badań nad narracji historycznych.
Azją Wschodnią, w ramach której na początku 2016 r.
wspólnymi siłami zostanie zorganizowana konferen- W roku akademickim 2015/2016 Małgorzata Mazurek
cja na temat obiegów wiedzy między dawnym blokiem będzie prowadzić zajęcia z Polską w tle, m.in. wykład
wschodnim, Chinami i tzw. Trzecim Światem. Eksport ogólnouniwersytecki pt. Społeczeństwo i myśl polikomunizmu, jako ideologii i wiedzy eksperckiej (przy- tyczna w Europie Wschodniej oraz seminarium na temat
kładem jest tematyka rozwoju), będzie rozpatrywany kultury na ziemiach polskich od baroku po czasy współw perspektywie wschodnioeuropejskiej i azjatyckiej. czesne, adresowane do studentów kierunków humaniStare sprawy w nowym świetle?... Na tak globalnym stycznych na studiach magisterskich i doktoranckich.
i wymagającym intelektualnie uniwersytecie jak Colum- Podczas seminarium będą poruszane tematy z literatury,
bia brawurowe ujęcia tematu cieszą się największym historii sztuki, historii społecznej i politycznej, architekuznaniem. Oraz frekwencją. Wtedy też znajdują się tury, kultury popularnej. Przewidywana jest zarówno
pieniądze, mówiąc wprost, bo budżet Katedry Polskiej wizyta na Greenpoincie, jak i rozmowy z kuratorami
jest nieporównanie mniej zasobny od tego, jakim dyspo- w MoMA, którzy np. o obecnej tam sztuce Magdaleny
nują inne jednostki badawcze na Columbii. Połączenie sił Abakanowicz potrafią opowiedzieć w wielokulturowym
daje Katedrze Polskiej możliwość wypłynięcia na szersze kontekście.
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Katedra Polska prowadzi też działalność poza Columbią.
Stała współpraca z Instytutem Adama Mickiewicza daje
możliwość sprowadzania gości z Polski. Wraz z NYC Polish
Filmmakers w latach 2015–2016 zostanie zorganizowany
cykl pokazów najlepszych polskich filmów, połączony
z dyskusjami na ich temat. Przedsmak tego, co widzów
czeka, można było poznać w listopadzie 2014 r., kiedy
w obecności blisko 200 widzów odbył się pokaz filmu Ida
w reż. Pawła Pawlikowskiego i dyskusja na jego temat,
prowadzona przez Michała Oleszczyka, szefa festiwalu
filmowego w Gdyni.
To nie koniec pozauczelnianej aktywności. Katedra Polska
współtworzy też rodzaj wspólnych działań, które można
nazwać studiami polskimi w świecie anglojęzycznym.
W działania te wpisuje się pomysł Polish-Jewish Initiative, realizowany we współpracy z Princeton University,
Ohio State University i University od Illinois at Chicago,
w ramach którego koordynowane są syllabusy i nowa
oferta dydaktyczna studiów polsko-żydowskich. Z kolei
w listopadzie 2015 r. w Filadelfii Katedra Polska będzie
współorganizowała wraz z University of Maryland panel
dyskusyjny Poland Goes Global na temat nowych narracji historycznych o Polsce w świecie. Debatę przewiduje
program kongresu Association of Eastern European and
Eurasian Studies. Fundusze Katedry Polskiej pozwoliły
na współfinansowanie w maju 2015 r. międzynarodowej
konferencji na temat nauk społecznych w Europie Środkowowschodniej w latach 1890–1945. Konferencję współorganizują: Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Europy
Wschodniej i Południowowschodniej w Regensburgu. Do
pozostałych przedsięwzięć Katedra szuka sponsorów na
Columbii i poza uczelnią.
Zamierzeń i planów, które z każdym tygodniem przybierają coraz bardziej konkretny kształt, jest niemało.
Wydają się one tym bardziej imponujące, jeśli uświadomić
sobie, że nie stoi za nimi instytucja z szyldem, sztabem
współpracowników i gronem sekretarzy. Katedra Polska
to bowiem instytucja jednoosobowa – Małgorzata Mazurek jest swoim szefem, organizatorem działań i sekretarzem jednocześnie. Dba też, by wśród prawie 30 tys.
studentów powstałego w 1754 r. Columbia University nie
brakowało studentów zainteresowanych polską tematyką. Jako profesor Katedry Polskiej, w ramach Wydziału
Historycznego brała udział w rekrutacji doktorantów,
którzy zamierzają się specjalizować w historii Europy
(a rekrutacja jest bardzo staranna: do college’u dostaje
się 7 proc. chętnych, na studia doktoranckie – poniżej
5 proc.; wśród egzaminowanych znajdowały się także
osoby zainteresowane polską problematyką). Doktor

Mazurek jest też konsultantem prac licencjackich i magisterskich tematycznie związanych z Polską.
Uczonej zależy na czymś więcej, niż tylko na powstaniu
w Nowym Jorku kolejnego miejsca, gdzie „mówi się o Polsce”. Jej zamiarem jest stworzenie przestrzeni, w której
o Polskę będzie można się pokłócić, przedstawić odważne
idee, nowatorskie ujęcia znanych tematów, a także pokazać niezauważane sploty i podskórne połączenia, łączące
polskie tematy z globalną wioską.

Cambridge:
od poezji do geopolityki
Doktor Stanley Bill, profesor Polish Studies na Uniwersytecie Cambridge, w październiku 2014 r. zainaugurował
działalność ośrodka całorocznym kursem, podczas którego wprowadza studentów w język, literaturę i kulturę
polską. Podejmuje zagadnienia historycznej wieloetniczności, skutków zmieniających się przebiegów granic oraz
utraty państwa i niepodległości, a także omawia znaczenie niełatwych relacji ze wschodnimi sąsiadami, z jednej
strony pełnych nieporozumień i komplikacji, z drugiej
niepozbawionych chęci choćby jedynie poprawnego
ułożenia kontaktów.
Kurs otwiera się symbolicznym rokiem 966, kiedy Mieszko
I wraz z dworem przyjmuje chrzest, rozpoczynając budowę
nowej państwowości, i będzie prowadzony przez wszystkie
meandry polskiej historii aż do czasów współczesnych. To
szansa na rzetelne przedstawienie historii polskiej kultury,
a przez to zrozumienie np. ukraińskich perspektyw, polskiego przywiązania do Wilna czy Lwowa czy społecznego
przewrażliwienia w stosunkach z Rosją. Kontekst środkowoeuropejski czy nawet paneuropejski ma głębokie uzasadnienie, biorąc pod uwagę, że język polski jest od kilku
lat jednym z najczęściej słyszanych w wielu miastach Wielkiej Brytanii, a wojna we wschodniej Ukrainie już dawno
przestała być lokalnym konfliktem.
Doktor Stanley Bill nie kryje zadowolenia z pracy z grupą
ponad 30 studentów, którzy uczęszczają na jego kurs czy
na zajęcia nauki języka polskiego: – Władze wydziału są
pozytywnie zaskoczone tak wysoką frekwencją. To zdecydowanie najliczniejszy kurs tego rodzaju. Większość
moich studentów do tej pory nie miała nic wspólnego
z językami słowiańskimi – studiują romanistykę albo germanistykę. Język polski nie jest jednak dla nich egzotycznym językiem ze wschodniej rubieży Unii Europejskiej.
Poznanie języka i przez to zrozumienie Polski traktują
jako inwestycję w przyszłość. Polska jest przecież jednym z większych krajów Unii, jej strategiczne znaczenie,

jako ostatniego państwa UE na wschodzie, jeszcze długo
będzie aktualne, więc choćby z tego powodu znajomość
kraju i języka będą coraz bardziej w cenie. Nie jest to bez
znaczenia dla samej Polski i jej spraw: absolwenci naszego
wydziału – Języków Nowożytnych i Średniowiecznych –
często znajdują pracę na wysokich stanowiskach w instytucjach rządowych, dyplomacji i administracji publicznej,
finansach, biznesie.
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marginesach: Bruno Schulz i chasydzka kabała (dyskusja
z udziałem prof. Agaty Bielik-Robson).

Na frekwencję narzekać nie sposób. Przed pierwszym spotkaniem, w styczniu 2015 r., na temat żydowskiej pamięci
we współczesnej Polsce (była to wirtualna wycieczka po
Muzeum Historii Żydów Polskich z udziałem jej dyrektor
programowej Barbary Kirshenblatt-Gimblett) – wszystkie
miejsca na sali były zarezerwowane. Zainteresowanie było
Jak ambitny poziom intelektualnych zmagań reprezen- tak duże, że informacja o pojawieniu się kuratorki muzeum
tują studenci już teraz, przekonują tematy ich esejów: znalazła się na pierwszej stronie głównego portalu uniwerpieśni Kochanowskiego w kontekście jego przekładu Psal- syteckiego. Wiosną, za sprawą studiów polonoznawczych,
mów, różnorodność etniczna i kulturowa
odbyło się spotkanie autorskie z Adamem
I Rzeczypospolitej, muzyka Chopina na tle
Zagajewskim. Poeta jest też jurorem w konepoki, Witkacy i problem „czystej formy”,
kursie na najlepszy przekład polskich wierTo zdecydowanie najliczpoezja powstania warszawskiego.
szy autorstwa studentów doktora Billa.
niejszy kurs tego rodzaju.
Większość moich studentów do tej pory nie miała
Wiedza o polskiej kulturze, języku
Osobowość szefa programu Polish Studies
i historii pozwoli studentom zrozumieć
w Cambridge jest tutaj nie bez znaczenia.
nic wspólnego z językami
Stanley Bill, urodzony w Wielkiej Brytanii,
pozycję Polski na kontynencie – dużego
słowiańskimi. Język polski
wychował się w Australii. W Polsce znalazł
kraju w środku Europy z coraz bardziej
nie jest jednak dla nich
egzotycznym językiem ze
liczącym się potencjałem ekonomicznym
się jako młody człowiek, powodowany
wschodniej rubieży Unii
i mobilnym oraz niepozbawionym aspichęcią poznania Europy Środkowej. Wtedy
Europejskiej. Poznanie
racji społeczeństwem. Plany związane ze
interesowała go Rumunia, ale zamieszkał
studiami polonoznawczymi wykraczają
w Polsce, w Bielsku-Białej. Ucząc języka
języka i przez to zrozumiepoza sale wykładowe w Cambridge –
angielskiego, sam nauczył się perfekcyjnie
nie Polski traktują jako
dotyczą cyklicznych spotkań przeznapolskiego, a w 2005 r. obronił pracę magiinwestycję w przyszłość.
czonych zarówno dla przedstawicieli sposterską na europeistyce na Uniwersyte– mówi dr Stanley Bill.
cie Jagiellońskim. Przez cały ten czas był
łeczności akademickiej, jak i publiczności
z zewnątrz. Ich celem jest bowiem także
wierny swojej filozofii: kultura to język; by
podnoszenie wiedzy ogólnej na temat kraju, z którego poznać kulturę, trzeba nauczyć się języka, czyli żyć wśród
rekrutuje się jedna z najliczniejszych aktualnie mniejszo- ludzi, którzy się nim posługują. Poznanie polskiej historii
ści na Wyspach.
przekonuje bowiem, że formy istnienia państwa, podobnie
jak granice, mogą być zmienne. A kultura i kapitał spoWłaśnie w imię tych racji Polish Studies nawiązały współ- łeczny znaczą więcej niż geopolityczne wskaźniki.
pracę z Ukrainian Studies. I zapowiada się ona bardzo
owocnie. Ośrodki, powodowane m.in. rosnącym na Oferty pozostałych brytyjskich uniwersytetów – w AberZachodzie zainteresowaniem konfliktem na Ukrainie, deen i Londynie – które zgłosiły chęć utworzenia Polish
w dniach 30 czerwca–1 lipca 2015 r. wspólnie organizują Studies, nie mogą więc stracić na atrakcyjności. By zachokonferencję na temat przyszłości stosunków polsko-ukra- wać w brytyjskim życiu akademickim wybitnych specjaliińskich z udziałem historyków, politologów i intelektu- stów w zakresie różnych polskich tematów, Fundacja na
alistów innych dziedzin z Polski, Ukrainy, USA i Wielkiej rzecz Nauki Polskiej zaproponowała partnerom w CamBrytanii.
bridge, by po pierwszym okresie funkcjonowania Polish
Studies (2014–2018) kontynuować je w formule sieci
Plany są zresztą tak rozległe, że największym problemem międzyuniwersyteckiej: Aberdeen–Cambridge–London,
staje się samo pomieszczenie wydarzeń w kalendarzu. a także, by oprzeć je na solidnym kapitale żelaznym, co
By wymienić choć niektóre: dyskusje w ramach „Kino- zapewniłoby im stabilność funkcjonowania. Trudne? Na
teki” wokół polskich premier kinowych, między Rosją pewno. Ale zebrane do tej pory doświadczenia przekoa Niemcami: Polska i zmieniający się porządek europej- nują, że całkiem możliwe.
ski (spotkanie z udziałem Edwarda Lucasa z „The Economist” i Petera Hitchensa z „The Mail of Sunday”), życie na A n n a M a t e j a
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ZAANGAŻOWANI
W NAUKĘ

Hydroakustyk dr inż. Łukasz Nowak, pasjonat nurkowania, zbudował urządzenie, które pozwala rozmawiać pod wodą. Fizyk dr hab. Ryszard Buczyński
buduje maleńkie soczewki gradientowe, które mogą
zrewolucjonizować komunikację światłowodową.
Antybakteryjna odzież według pomysłu dr Katarzyny
Wybrańskiej zapobiega zakażeniom szpitalnym, zastępując antybiotyki. Te niezwykłe polskie technologie
powstały dzięki środkom z projektu SKILLS, którego
częścią są konkursy INTER, IMPULS i eNgage.

Koniec z nabieraniem wody w usta

czasie raki zniknęły w gąszczu wodorostów. Zajęło nam
sporo czasu, zanim za pomocą gestów porozumieliśmy
się, że wszystko OK i płyniemy dalej. Wówczas uderzyło
mnie, jak niedoskonały jest system komunikacji pod wodą
– wspomina dr Łukasz Nowak.
Po powrocie do domu zaczął drążyć temat w literaturze. Hydroakustyką interesował się jeszcze na studiach,
potem podjął pracę w marynarce wojennej, gdzie zajmował się systemami hydroakustycznymi na okrętach podwodnych, następnie pracował w Akademii Marynarki
Wojennej w Instytucie Hydroakustyki.

Kiedy dr Łukasz Nowak bezskutecznie próbował pokazać
koledze płetwonurkowi raki na dnie jeziora, nie wiedział – Myślałem o ssakach morskich. Zadawałem sobie pytanie,
jeszcze, że jego osobista pasja na wiele lat połączy się dlaczego one mogą porozumiewać się pod wodą, a my nie.
z wyzwaniami zawodowymi. Dziś badacz z Instytutu Pod- Zacząłem szukać rozwiązań w warunkach garażowych:
stawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie koor- z rur PCV i wszystkiego, co miałem pod ręką, budowałem
dynuje projekt budowy urządzenia zwaukłady do transmisji akustycznej – śmieje
nego bionicznym sonarem. Wynalazek
się badacz.
ma umożliwić ludziom swobodne komuDroga od zidentyfikowania pomysłu w labonikowanie się pod wodą – bez używania
Anatomia delfinów umożliwia im wydaratorium do produktu
wanie w wodzie dźwięków o różnych
gestów i bez skomplikowanej elektroniki.
jest daleka. Inwestora
częstotliwościach. Potrafią wytwarzać
Jest wzorowany na mechanizmach stopozyska ten wynalazca,
fale akustyczne, które rozchodzą się
sowanych przez naturę, bo jego twórcy
który udowodni, że proobserwowali sposoby komunikacji delfiw ich organizmach, odbijają się od komór
powietrznych wewnątrz głowy, a następnów, morświnów i fok, ściśle współpracudukt opracowany według
nie poprzez tkanki płynnie przenikają do
jąc m.in. z fokarium na Helu i ośrodkami
jego wskazówek znajdzie
badawczymi w Danii.
nabywców.
wody jako sygnały służące komunikacji.
Ludzie nie mogą rozmawiać pod wodą,
ponieważ dźwięk z powietrza nie prze– Zaczęło się od tego, że nurkowałem
z kolegą w jeziorze na Kaszubach. Nagle zobaczyłem, nosi się do wody. Badaczowi udało się skonstruować
że po dnie spacerują raki. Chciałem pokazać je mojemu urządzenie, które rozbudowuje ludzki, niedoskonały pod
towarzyszowi, zacząłem więc ciągnąć go za płetwy tym akurat względem, układ głosowy. Teraz można już
i gestykulować. Kolega odwrócił się zdenerwowany, nie wymawiać komunikaty z pomocą urządzenia przykładawiedział, czy się topię, czy potrzebuję pomocy, w tym nego do ust, zaś druga osoba przebywająca pod wodą

może bez problemu je usłyszeć, ponieważ transmisja fal
akustycznych z wody do układu słuchu nie napotyka na
przeszkody.
Obecnie nurkowie mogą ze sobą rozmawiać podczas
podwodnych wypraw tylko dzięki przewodowym lub
ultradźwiękowym systemom transmisyjnym. Potrzebują do tego drogiego sprzętu elektronicznego i masek
pełnotwarzowych. Dzięki wynalazkowi dr. Łukasza
Nowaka będą musieli jedynie wyjąć z ust aparat oddechowy i mówić do opracowanego przez naukowców
urządzenia. Ale wynalazek przyda się nie tylko służbom
pracującym pod wodą czy pasjonatom nurkowania.
Bioniczny sonar może też posłużyć do lokalizowania
obiektów, np. do odnajdywania bezzałogowych pojazdów podwodnych. Nad projektem wspólnie z IPPT PAN
pracują naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego. Ich prace skupiają się
przede wszystkim wokół układów nadawania i odbierania fal akustycznych.
Demonstrator urządzenia umożliwia prowadzenie rozmów pod wodą na dystansie przekraczającym 20 m. Jak
wyjaśnia dr Łukasz Nowak, dźwięki można podzielić
na strukturalne i aerodynamiczne. Pierwsze powstają
w drgających ciałach stałych, kiedy na przykład uderzymy ręką w stół. Drugie wywoływane są przez wibracje powietrza – jak wówczas, kiedy mówimy. Głos jest
dobrze słyszalny pod wodą, natomiast jego przekazanie z powietrza, którym wypełniony jest nasz układ
głosowy, do otaczającej wody wymaga zmiany jego
postaci na drgania strukturalne – podobne do sposobu
wydawania dźwięków przez np. delfiny. Udało się określić cechy układów przejściowych wykorzystujących
zjawiska, prawdopodobnie używane także w komunikacji różnych gatunków ssaków morskich. Układy te
umożliwiają efektywną transmisję dźwięku pomiędzy
powietrzem a wodą.
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ciej, taniej, lepiej. Naukowiec sam dostrzega coś takiego,
a my chcemy go zachęcić, żeby pchnął to dalej. Grant ma
umożliwić otwarcie bocznej ścieżki działania. Równolegle
z głównym projektem badawczym uczony może poświęcić część sił i środków, żeby zweryfikować potencjał
rynkowy swojego wynalazku, pomysłu, przeprowadzić
dodatkowe badania i eksperymenty mogące zainteresować przemysł.
Droga od zidentyfikowania pomysłu w laboratorium do
produktu jest daleka. Niezbędną na jej początku analizę rynku można przeprowadzić samemu, choć częściej takie prace zleca się wyspecjalizowanym firmom.
Inwestora pozyska ten wynalazca, który udowodni, że
produkt opracowany według jego wskazówek znajdzie
nabywców. Ostatni element konkursu IMPULS to kwestia
ochrony własności intelektualnej i decyzja o założeniu
firmy lub sprzedaży prawa własności, licencji.
Doktor Łukasz Nowak tak wspomina swój udział w konkursie: – Zostałem laureatem pierwszej edycji konkursu
popularyzatorskiego INTER. Po zakwalifikowaniu do
konkursu przeszliśmy szkolenia, następnie przygotowaliśmy merytoryczny opis projektu „Bioniczny sonar”.
Wybrano 19 wniosków, które należało zaprezentować
szerokiej publiczności. Finał polegał na przygotowaniu
5-minutowych prezentacji dla osób niebędących naukow-

Prace nad demonstratorem prowadzone były w ramach
zakończonego w grudniu konkursu popularyzatorskiego
INTER Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Prototyp powstanie dzięki środkom z konkursu IMPULS.
– Ten program można porównać do programu Proof
of Concept prowadzonego przez ERC – uważa dyrektor ds. programowych FNP Adam Zieliński. – Często
osoba prowadząca badania znajduje coś, co może być
wykorzystane komercyjnie. Zdarza się, że innowacja
nie jest przełomowym odkryciem w sensie naukowym,
ale potencjalnie może być wykorzystana w przemyśle,
ponieważ pozwala na uzyskanie jakiegoś produktu szybDR INŻ. ŁUKASZ NOWAK,
LAUREAT KONKURSU POPULARYZATORSKIEGO INTER.
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cami, więc trzeba było w przystępny sposób opowiedzieć
o swoim projekcie. To podlegało ocenie jury i publiczności. Wybrano 10 laureatów, każdy z nas otrzymał nagrodę
w wysokości 100 tys. zł, z których 80 proc. lub więcej
mogliśmy przeznaczyć na realizację projektu.
Bioniczny sonar to nieustająca zagadka badawcza. Najpierw uczeni szukali mechanizmów, które pozwalają
ssakom wodnym wydawać dźwięki pod wodą. Projekt
rozwinął się w nieoczekiwanych kierunkach. Powstały
demonstratory technologii, które pozwoliły badaczom
porozmawiać pod wodą. Te urządzenia wielkości butelki
po napoju, które przykłada się do ust, tworzą pasywny
układ mechaniczny. Projekt wymaga współpracy
z naukowcami z innych dziedzin, m.in. z doświadczonym
płetwonurkiem dr. Michałem Pękowskim z Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego i Rafałem Detkosiem, projektantem przemysłowym, który pomaga wybrać formę
najlepszą do komercjalizacji.

Szklane spaghetti oszukuje światło
Malusieńkie soczewki gradientowe są potrzebne w badaniach medycznych i w biotechnologii. Umieszczane na
końcu światłowodu mogą służyć do wychwytywania
cząstek, na przykład pojedynczych krwinek lub komórek. Pozwalają też wykrywać zanieczyszczenia w cieczach. W telekomunikacji stosuje się je w układach przełączników optycznych. Trudność polega na wykonaniu
soczewek tak małych jak światłowód, które jednocześnie
można łatwo przyłączyć. Polakom się to udało. Technologię wdraża Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych z Warszawy.

Zwykła soczewka to kawałek szkła o zakrzywionej
powierzchni, przez który przechodzą promienie światła. W soczewce gradientowej zmienia się gęstość szkła,
z jakiego się ją wykonuje: w środku jest ono gęstsze, a na
zewnątrz rzadsze. W związku z tym promienie zakręcają
i skupiają się w jednym miejscu za soczewką. Choć takie
soczewki są znane od wielu lat, to niestety dotąd nie
– Na początku nie przejmowaliśmy się formą, ale zwraca- można było wykonać ich w bardzo małych rozmiarach.
liśmy baczną uwagę na funkcjonalność układu, na przy- A właśnie maleńkie soczewki tego typu są potrzebne do
kład na jego poręczność, przy jednoczesnym zachowaniu takich urządzeń jak światłowody, detektory czy lasery
maksymalnych możliwości – zastrzega dr Łukasz Nowak. – z uwagi na płaskie powierzchnie i łatwość połączenia ich z innymi elementami. Problem
– Urządzenie powinno przyjąć się w środowisku i zmienić nasze podejście do nurzostał przezwyciężony przez grupę polkowania, zmienić komunikację pomiędzy
Istotne jest, żeby uczeni
skich naukowców zajmujących się fotorozmawiali o swoich
partnerami pod wodą. Wygrana w konniką pod kierunkiem dr. hab. Ryszarda
badaniach naukowych
kursie IMPULS oznaczała grant w wysoBuczyńskiego.
z osobami, które nie są
kości 120 tys. zł. Dzięki tym funduszom
możemy dopracować urządzenie i dopronaukowcami, by uczyli się
– Nikt nie potrafił zrobić takiego objęwadzić je do etapu prototypu. Zamiast
o nich mówić w sposób
tościowego materiału, w którym można
bezkształtnego demonstratora, który
przystępny. Nauka staje
kontrolować zmianę gęstości na obszasię coraz bardziej skomodwzorowuje pewne efekty mechaniczne,
rze pojedynczych mikronów i który
będzie tani w produkcji. Parę lat temu
uzyskamy wtedy w pełni funkcjonalne
plikowana.
wpadliśmy na to, jak czegoś takiego
urządzenie, które płetwonurek będzie
mógł wykorzystać pod wodą.
dokonać. Wykorzystujemy dwa rodzaje
pręcików. Pręciki z cięższego szkła układamy gęsto
Członkowie zespołu marzą o tym, żeby prototyp odniósł w środku i coraz rzadziej na zewnątrz, a z lżejszego szkła
sukces, wszedł do produkcji przemysłowej i zdobył pozy- odwrotnie, według wyznaczonego wzorca. Strukturę tę
cję rynkową. Uzyskane w ten sposób pieniądze mogłyby pomniejszamy przez podgrzewanie i wyciąganie. Tak
sfinansować kolejne badania nad technologiami podwod- powstają gradientowe mikrosoczewki nanostrukturynymi. Stypendysta FNP widzi jeszcze wiele problemów, zowane – tłumaczy Ryszard Buczyński.
które można rozwiązać przy stosunkowo niewielkich
nakładach.
Innowacja polega na tym, że stosowane w nowych
soczewkach pręciki mają rozmiary mniejsze niż długość
– Mam nadzieję, że komercjalizacja tego systemu będzie fali świetlnej. Pozwala to uczonym oszukać światło. Jak
trampoliną do dalszych badań komunikacji podwodnej, to się dzieje? Otóż, jeżeli światło przechodzi przez matektóre moglibyśmy rozwijać i następnie doprowadzać do riał, którego elementy mają rozmiary mniejsze od długoetapu komercjalizacji. Tym się fascynujemy, tym chcieli- ści fali, to nie widzi ono jego pojedynczych elementów,
tylko elementy wraz z jego otoczeniem.
byśmy się zająć – deklaruje wynalazca.

– Zgodnie z naszym projektem ustawiamy znacznie krótsze niż fala światła pręciki ze szkła, o długości wynoszącej 1/5–1/10 długości fali, czyli 50–200 nm. Wtedy
gęstość materiału nie zmienia się w sposób ciągły, tylko
tak dyskretnie, jak piksele na ekranie komputera. Światłu
„wydaje się”, że to ciągły materiał, a w rzeczywistości
materiał wykazuje takie zmiany współczynnika załamania, jak sobie zaplanowaliśmy – wyjaśnia konstruktor.
Kiedy patrzymy na zdjęcie cyfrowe, wydaje nam się, że
to ciągły obraz, ale w powiększeniu zobaczymy maleńkie kwadraty. Tak samo jest tutaj. Żeby nieco oszukać
światło, uczonym potrzebny był tzw. materiał pikselizowany, czyli maleńkie pręciki, które wprowadzają dyskretne zmiany jego gęstości. Do wykonania tego materiału badacze zastosowali prostą technologię używaną
na świecie do produkcji światłowodów. Zaczynają od
przygotowania dużej struktury z dwóch rodzajów szklanych pręcików – o wyższym i niższym współczynniku
załamania. Następnie podgrzewają tę strukturę i wyciągają, żeby pręciki stały się cieńsze. Wszystko to przypomina sklejone spaghetti w dwóch rodzajach. Wyciągnięte
pręciki o przekroju rzędu 100 mikronów stają się jeszcze
tysiąc razy mniejsze. Soczewka składa się z kilkudziesięciu
tysięcy takich pojedynczych rurek spaghetti o średnicy
ok. 100 nm każdy. Są one 5–10 razy mniejsze niż długość
fali światła.
Całe zaplecze technologiczne oraz sama technologia
zostały opracowane w Instytucie Technologii Materia-
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łów Elektronicznych. Wynalazek został opatentowany
w Europie oraz USA i jest przygotowywany do wdrożenia
w Polsce. Dzięki innowacyjnej technologii można wykonywać pojedyncze mikrosoczewki albo ogromne macierze
mikrosoczewek, czyli układy mikrosoczewek o średnicy
światłowodu. Takie elementy umieszczone na końcu światłowodu pozwalają uzyskać równoległą wiązkę światła
albo skupić światło w punkt, obwarzanek lub linię. Wykorzystuje się to na przykład przy pułapkowaniu cząstek.
Soczewka, czyli jeden mały element umieszczony na
końcu światłowodu, to wynalazek, który może być zastosowany w bardzo tanich układach wprowadzania światła
z lasera do światłowodu. Obecnie w przemysłowej produkcji światłowodów stosuje się układy dość kosztowne
i skomplikowane, złożone z kilku elementów, które muszą
być bardzo precyzyjnie wykonane i bardzo precyzyjnie
umieszczone względem siebie. Problem z zastosowaniem
polskiej innowacji polega na tym, że firmy, które zainwestowały już w linie technologiczne, muszą odważyć się na
zmiany. Z szacunków Ryszarda Buczyńskiego wynika, że
to powinno się opłacić.
– Zwykły laser telekomunikacyjny kosztuje ok. 10 dol.
Ale laser z połączonym światłowodem kosztuje już zwykle ponad 100 dol. Te dodatkowe 90 dol. to koszt układu
wprowadzającego światło z lasera do światłowodu. My
potrafimy zastąpić go jednym małym elementem, dlatego
największy zysk widzimy w obniżeniu cen łączenia lasera
ze światłowodem.

DR HAB. RYSZARD BUCZYŃSKI,
LAUREAT KONKURSU IMPULS (PIERWSZY OD LEWEJ), ZE SWOIM ZESPOŁEM.
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Takie połączenie to kluczowy element każdego węzła – Nanopokrycia składają się z nanocząstek złota, które
internetu, gdzie zastosowane są lasery sprzężone są jakby zanurzone w małych kafelkach – spłaszczonych
ze światłowodami. W każdym takim miejscu można bloczkach o boku mierzącym ok. 20 nm. Przypomina
by zastosować polską technologię. Zainteresuje ona to czekoladki, w których jak rodzynki zanurzone są
tzw. integratorów systemów, czyli firmy wykonujące nanocząstki złota. Te małe czekoladki przyczepia się do
aktywne komponenty do systemów telekomunikacyj- powierzchni, którą modyfikujemy. W ten sposób możemy
nych. Sęk w tym, że firmy te poniosły olbrzymie nakłady modyfikować różne powierzchnie. Ja zaczęłam od włóna obecnie funkcjonujące technologie. Uczeni mają kien bawełny – mówi Katarzyna Wybrańska z Instytutu
nadzieję, że uda się przekonać graczy rynkowych, żeby Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.
przestawili swoją produkcję modułów na innowacyjne
soczewki. Pierwsza nagroda i grant w wysokości 120 tys. W wyniku tych modyfikacji powstają materiały antyzł zdobyty w konkursie IMPULS FNP pozwoli badaczom bakteryjne, a przy tym nietoksyczne dla ludzkich komópokazać oryginalną technologię na wystawach i zna- rek. Badania znajdą zastosowanie w produkcji odzieży
bawełnianej o właściwościach antybakleźć inwestorów za granicą. Fundusze
teryjnych. Takie tekstylia potrzebne są
przeznaczane będą na rozpowszechniew medycynie, ale przydają się też spornie wynalazku i kontakt z firmami. ZbuZachęcamy naukowców
do podejmowania bardowanie zestawów demonstrujących
towcom czy żołnierzom.
wybrane zastosowania mikrosoczewek
dziej ryzykownych pomyto warunek, żeby pozyskać inwestorów
Badania powinny zainteresować także
słów, wychodząc z załoprzemysł spożywczy. Poprzez pokrycie
żenia, że nawet jeśli im
i doprowadzić do komercjalizacji.
nanokompozytem wnętrz opakowań
się nie uda, to przy okazji
czegoś się nauczą.
– Podczas wystaw planujemy zainteremożna zapewnić im antybakteryjne własować naszym wynalazkiem inwestorów
ściwości, przy jednoczesnym zmniejszebranżowych i pokazać firmom, że nowa
niu ilości stosowanych antybiotyków czy
technologia może przyczynić się do zwycięstwa nad środków konserwujących.
konkurencją. Czekają nas wystawy w Kuala Lumpur i w
Genewie. Zrobimy też indywidualne foldery, czyli opracu- Katarzyna Wybrańska odkryła, że taki działający antyjemy w przystępnej formie wyniki prototypu, żeby prze- bakteryjnie nanokompozyt nie jest szkodliwy dla komórek
słać je firmom z Doliny Krzemowej. Jeśli któraś wyrazi ludzkich, choć przecież zwykle substancje, które działają
zainteresowanie spotkaniem, to wsiądziemy w samolot niszcząco na bakterie, mogą mieć niekorzystny wpływ
i polecimy, bo bardzo zależy nam na rozpowszechnieniu na organizm człowieka. Badania dowiodły, że komórki
efektów naszej pracy w środowisku biznesowym – przy- ludzkie mogą w pobliżu takiego kompozytu żyć, a nawet
znaje Ryszard Buczyński.
rozwijać się na powierzchni zmodyfikowanej.
Środowisko naukowe już doceniło wysiłek kolegów z Polski. W 2012 r. magazyn „Laser Focus World” opublikował
ranking, w którym nanostrukturyzowane mikrosoczewki
zostały uznane za jedną z 20 najbardziej obiecujących
innowacji w dziedzinie fotoniki na świecie.

Nanoczekoladka
z rodzynkami na wagę złota
Nietoksyczne dla komórek człowieka materiały antybakteryjne mogą zastąpić antybiotyki w niektórych zastosowaniach medycznych, a także w tekstyliach czy też
opakowaniach kosmetyków, leków i produktów spożywczych. Z takich nanokompozytów z dodatkiem złota tworzy się hydrożelowe opatrunki i rusztowania do hodowania komórek, z których zbudowane będą implanty tkanek
miękkich.

– Pomyśleliśmy, że warto byłoby to wykorzystać w biotechnologii. W ramach projektu finansowanego ze środków przyznanych w konkursie IMPULS badam hydrożelowe opatrunki trzeciej generacji. Hydrożel przypomina
galaretkę, jest tam niewiele polimeru, który wygląda jak
pianka i wypełniony jest cieczą. Dzięki temu rany lepiej
się goją, bo do wypełnienia można dodać dodatkowy lek.
W moim przypadku powierzchnia gąbki jest zmodyfikowana nanokompozytem. Opatrunek, który przyłożymy
do rany, będzie od razu działał antybakteryjnie i zmniejszy ryzyko zakażenia – zapowiada Katarzyna Wybrańska.
Dodatkowo hydrożel może stanowić rusztowanie do
wzrostu komórek. Takiego rusztowania używa się po
to, żeby namnożyć komórki na konkretnym kształcie,
a potem wszczepić do organizmu jako implanty albo
protezy tkanek, np. tkanki tłuszczowej.

Badaczka zdobyła drugą nagrodę w konkursie IMPULS
i grant w wysokości 100 tys. zł. Dzięki tym środkom będzie
mogła pogłębić wiedzę na temat właściwości fizyko-chemicznych i użytkowych tak zmodyfikowanych materiałów i określić najlepszy sposób wykorzystania wynalazku.
Zamierza stworzyć prototyp nowego produktu dla rynku
biomedycznego i przygotować go do komercjalizacji.
Zakończyły się już badania podstawowe, wysłano też
zgłoszenia patentowe. Finansowanie z FNP pozwoli rozwijać zastosowania nanopokryć.
Laureatka konkursu współpracuje z czterema osobami
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dwoma ze swojego instytutu i badaczem z Uniwersytetu Sapienza w Rzymie,
który wykonuje hydrożele. Jak wspomina Katarzyna
Wybrańska, aby wygrać w konkursie IMPULS, trzeba
przed komisją wytłumaczyć przedmiot swojej pracy
w sposób zrozumiały dla osób z różnych branż. Należy
przy tym podkreślać zalety i korzyści z komercjalizacji swojego wynalazku. Warto udowodnić właściwości
użytkowe nowego produktu, co wymaga kontaktów
z firmami.
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Uczeni angażują społeczeństwo w naukę
Fundacja zdecydowała się również wspierać projekty
poprawiające relacje środowiska naukowego ze społeczeństwem. Zdaniem Adama Zielińskiego istotne jest,
żeby uczeni rozmawiali o swoich działaniach z osobami,
które nie są naukowcami. Nauka staje się coraz bardziej
skomplikowana, warto uczyć się mówić o badaniach
naukowych w sposób przystępny. – Nie chcieliśmy powielać istniejących już inicjatyw, które pełnią rolę edukacyjną – jak festiwale nauki, akcje Centrum Nauki Kopernik w Warszawie czy Centrum Eksperyment w Gdyni.
Program eNgage pokazuje, że zależy nam na finansowaniu projektów bliskich idei nauki obywatelskiej. Chodzi
o zaangażowanie osób niebędących naukowcami w proces badawczy – nie w pokaz, demonstrację, oglądanie
wybuchów, tylko w prace rozpisane w czasie. W takich
projektach uczniowie uczestniczą w planowaniu eksperymentu, zbierają dane, a potem je analizują – opowiada
Adam Zieliński.
W te założenia idealnie wpisała się międzynarodowa akcja
dla młodzieży „Zostań fizykiem cząstek elementarnych

– Udowodnienie komercyjnego potencjału wynalazku
jest wpisane w założenia programu IMPULS. Kontaktuję
się z przedsiębiorcami, instytucjami, które mogłyby wesprzeć mój projekt i go skomercjalizować. Szukam inwestora branżowego. Miałam swoje stoisko na wystawie
wynalazków w Warszawie. Brałam udział w konkursie dla
przedsiębiorczych kobiet, dzięki czemu mogłam zaprezentować swój wynalazek szerszej grupie zainteresowanych osób. Firmy same nie przychodzą do instytutu, to
naukowiec musi głośno krzyczeć, że zrobił coś fajnego
– żartuje badaczka.
Na razie udało jej się skontaktować z firmami finansującymi wdrażanie wynalazków. W lipcu zakończony
zostanie etap badań nastawionych na komercjalizację.
Katarzyna Wybrańska zastanawia się nad stworzeniem
spółki typu spin-off, której celem byłaby komercjalizacja
nowej metody tworzenia nanopokryć. Nie wyklucza też
innych rozwiązań, na przykład sprzedaży patentu.
– Celem projektu SKILLS i poszczególnych jego elementów
jest podnoszenie różnego typu umiejętności. Stosowane
przez nas różnorodne formy wsparcia naukowców mają
ten proces uczynić efektywniejszym, szybszym itd. Zachęcamy naukowców do podejmowania bardziej ryzykownych pomysłów, wychodząc z założenia, że nawet jeśli im
się nie uda, to przy okazji czegoś się nauczą – tłumaczy
Adam Zieliński, dyrektor ds. programowych FNP.
DR KATARZYNA WYBRAŃSKA,
LAUREATKA KONKURSU IMPULS.
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na jeden dzień”. Podczas spotkań w Krakowie, Bielsku-Białej, Tarnowie i Nowym Sączu organizowanych przez
dr. hab. Krzysztofa Woźniaka z Instytutu Fizyki Jądrowej
Polskiej Akademii Nauk młodzież dowiaduje się, z czego
składa się materia, jakie prawa rządzą kwarkami, jakiego
rodzaju dane analizują fizycy, jak je uzyskują i co ciekawego w nich widzą.
Grant w wysokości 33 tys. zł otrzymany z FNP pozwoli
uczonemu nie tylko na zorganizowanie zaplanowanych
spotkań z młodzieżą, ale także na zbudowanie modelu
akceleratora, który zaprezentuje, w jaki sposób cząstki
są przyspieszane i jak dochodzi do zderzeń. Model będzie
budowany w IFJ PAN, raczej przez pracowników i doktorantów niż przez młodzież, choć być może zostaną
zaangażowani do tego także studenci. Trzeci pomysł to
stworzenie gry komputerowej, która wyjaśni mechanizm
łączenia się kwarków w cząstki elementarne – w hadrony.
– Kwarki jako takie nie występują w przyrodzie samodzielnie, tylko muszą się łączyć albo w pary kwark-antykwark, albo w trójki kwarków, co jest przedstawiane
jako złożenie kolorów dających w sumie kolor biały. Gra
komputerowa ma pokazywać, jak tego typu mechanizm
działa w przyrodzie – tłumaczy Krzysztof Woźniak.
Jednak główna idea projektu wiąże się z naukowymi
spotkaniami pozwalającymi uczniom na zapoznanie się
z tym, czym zajmują się fizycy cząstek elementarnych.
Fizyk prowadzi te wykłady razem z doktorantami lub młodymi pracownikami instytutu. Jednorazowo uczestniczy
w nich ok. 130 uczniów, w sumie zarejestrowanych jest
ponad 300. Organizator sam zajął się poinformowaniem
szkół o swojej popularnonaukowej inicjatywie. Wykład
zajmuje trzy godziny przed południem, a po południu
uczniowie przechodzą do pracowni komputerowych
lub korzystają z laptopów, aby wykonać analizę danych
z wybranego eksperymentu z CERN pod Genewą.
– Te dane są odpowiednio wyselekcjonowane i wystarczające, żeby młodzież mogła obserwować pewne zjawiska fizyczne. W przypadku mojego projektu to dwa
eksperymenty: ATLAS i LHCb. W eksperymencie ATLAS
badamy dane, w których znajdują się bozony Z, bardzo
interesujące cząstki przenoszące oddziaływania słabe,
ale można w nich znaleźć nawet bozon Higgsa, cząstkę
odkrytą w 2012 r., przewidywaną przez modele teoretyczne i długo poszukiwaną – mówi fizyk.
Kiedy uczniowie zakończą swoje ćwiczenie, uczestniczą
w wideokonferencji z CERN-em. W rozmowie uczestniczy

do pięciu instytucji, które przeprowadzały dokładnie te
same pomiary, na innych zestawach podobnych danych.
– Uczniowie mogą usłyszeć, jakie rezultaty osiągnęli ich
koledzy z Wielkiej Brytanii czy Portugalii, jak mogą działać wspólnie grupy z różnych krajów i jak mogą łączyć
swoje wyniki. Dowiadują się też, czym żyją pracownicy
CERN oprócz tej naszej całej fizyki – podsumowuje popularyzator.
Laureat FNP pracuje na co dzień w eksperymencie
ATLAS, zajmując się systemem zbierania danych podczas pomiarów oraz analizą zderzeń ciężkich jąder.
W takich zderzeniach wyzwalana jest bardzo duża
energia skoncentrowana w niewielkiej objętości, co
pozwala na wytworzenie plazmy kwarkowo-gluonowej. Ten stan materii występował w jednym z etapów
ewolucji Wszechświata, stąd interesujące jest poznanie
jego właściwości. W międzynarodowym projekcie ATLAS
uczestniczy ponad 3 tys. naukowców, z Polski zaangażowani są w niego pracownicy naukowi krakowskiego
Instytutu Fizyki Jądrowej. Imponująca aparatura badawcza, o długości 45 m i wysokości 25 m, jest zlokalizowana
pod ziemią w CERN.
– W takim tunelu dochodzi do zderzeń, w wyniku
których powstają cząstki rozlatujące się na wszystkie
strony. Aparatura mająca kilkanaście metrów średnicy mierzy te cząstki i analizuje tak, żeby można było
poznać ich właściwości i dzięki temu dowiedzieć się, co
zaszło w samym zderzeniu. To trochę tak, jakby zderzać
ze sobą samochody po to, żeby zobaczyć, z czego są
zbudowane, ale nie mamy innych możliwości – żartuje
uczony.
Zupełnie inny charakter ma popularyzatorski projekt
Anny Olchowik, doktorantki w Międzynarodowym
Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. Laureatka konkursu eNgage zajmuje się bioinformatyką, jej
pasją jest biologia syntetyczna, którą – pół żartem, pół
serio – porównuje do budowy organizmów z elementów
przypominających klocki Lego.
Biologia syntetyczna zajmuje się projektowaniem i tworzeniem uproszczonych organizmów. Łączy biologię
molekularną i inżynierię genetyczną, wykorzystuje techniki modelowania matematycznego. Tajniki tej dyscypliny
naukowej ma przybliżyć młodzieży opracowana przez
Annę Olchowik gra komputerowa. Badaczka była instruktorem drużyny UW podczas konkursu iGEM, w którym
grupy tworzą swój projekt w laboratorium, a następnie

wyjeżdżają prezentować go do Stanów Zjednoczonych na
Massachusetts Institute of Technology.
– Biologia syntetyczna pozwala na tworzenie lub modyfikowanie organizmów w prosty sposób, trochę jak budowanie z klocków Lego. Standardowe kawałki DNA można
w łatwy sposób ze sobą łączyć, aby zbudować organizmy,
które mają nowe funkcje. Dzięki temu uzyskuje się bakterie, które pełnią użyteczne lub ciekawe funkcje. Przykład
stanowią biosensory arszeniku, bakterie fluorescencyjne,
z jakich można zbudować lampy – opisuje Anna Olchowik.
I właśnie bakteria, która może spełniać określone funkcje, jest bohaterką tworzonej przez nią gry. Gimnazjaliści
i licealiści znajdą ją za darmo w internecie i poprzez urządzenia z systemem Android.

nie odbiorcy. Myślimy tu m.in. o specyficznych grupach
odbiorców, takich jak media czy decydenci, którzy też
są laikami, ale ich głos jest istotny, ponieważ od decyzji
polityków zależy finansowanie określonych obszarów
badań – podsumowuje Adam Zieliński.
W ramach projektu SKILLS odbędą się łącznie po cztery
konkursy eNgage i IMPULS. Jak przewiduje Adam Zieliński,
IMPULS niemal na pewno będzie kontynuowany w kolejnych latach, ponieważ to narzędzie motywuje naukowców do wyciągania projektów z szuflad i szukania dla
nich miejsca na rynku.
Konkursy INTER, IMPULS i eNgage są realizowane
w ramach projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Karolina Olszewska

– Tworzymy grę dynamiczną, ciekawą graficznie, dostosowaną do urządzeń mobilnych. Przygody będą polegały
na zdobywaniu nowego kawałka DNA, który ma określoną funkcję. Będzie tu można pobawić się w eksperymentatora i dobierać kawałki DNA o różnych funkcjach,
żeby sprawdzić, jak wtedy bakteria dostosuje się do otoczenia – tłumaczy biolog.
Gra jest częścią większego projektu popularyzatorskiego
przygotowanego przez Annę Olchowik z grantu w wysokości 43 750 zł otrzymanego w ramach konkursu eNgage.
Filar projektu stanowią warsztaty z zakresu podstaw
programowania, które – jak się okazuje – są bardzo
potrzebne naukowcom w dziedzinach life science – biologii, geografii, fizyce, chemii. To oferta edukacyjna do
starszych uczniów – maturzystów i studentów.
– Chcemy przeprowadzić cztery warsztaty, które mają
przybliżyć jeden z prostych języków programowania
i pokazać jego zastosowania na przykładzie problemu
bioinformatycznego. Problem może polegać na przykład
na szukaniu w chromosomie motywów sekwencyjnych,
czyli odpowiedników słów – mówi Anna Olchowik.
Gra będzie promowana podczas warsztatów. Zespół,
który współtworzą grafik i programista, skontaktuje się
z grupami badawczymi z innych krajów. W projekcie
przewidziano też środki na popularyzację – wpisy na
blogu, publikacje, umieszczenie gry w playstore.
– Prowadzimy także szkolenia z zakresu upowszechniania nauki, czyli tzw. public engagement. Chcieliśmy pokazać, jak ważna jest dwustronność relacji, zaangażowa-
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ACADEMICA – CYFROWE
PUBLIKACJE NAUKOWE
NA WYCIĄGNIĘCIE
RĘKI

Już ponad 700 tysięcy egzemplarzy publikacji naukowych zostało zgromadzonych w Academice – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych. Dzięki temu
unikalnemu systemowi elektronicznych wypożyczeń
czytelnicy nawet najmniejszych bibliotek w Polsce
mają ułatwiony dostęp do treści naukowych: książek,
czasopism i artykułów, również tych zwykle trudnych
do zdobycia. Program zainicjowany przez Fundację
na rzecz Nauki Polskiej docelowo obejmie wszystkie
naukowe publikacje znajdujące się w zbiorach Biblioteki Narodowej.

uznaliśmy więc, że nasza pomoc w tym zakresie się skończyła. Zaczęliśmy więc zastanawiać się nad instrumentami wybiegającymi w przyszłość – mówi wiceprezes FNP.
W ten sposób narodziła się idea Cyfrowej Wypożyczalni
Publikacji Naukowych. – Doszedłem do wniosku, że rozbudzenie aspiracji edukacyjnych przy rosnącej liczbie
szkół wyższych i studentów w ośrodkach, w których
nie ma dobrze zaopatrzonych bibliotek, musi edukację
zamienić w fikcję. W jaki sposób studenci mogą bowiem
korzystać z nieosiągalnych książek, które polecają im
wykładowcy? Albo robią kserokopie kserokopii, albo
korzystają z pirackich serwerów. Albo w ogóle do tekstów
nie zaglądają i formalnie są usprawiedliwieni – tłumaczy
prof. Bolecki.
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W 2010 r. prof. Bolecki przedstawił Bibliotece Narodowej z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, która już dołączyła
ideę cyfrowej wypożyczalni, która umożliwiałaby korzy- do programu Academica. – Mamy ograniczony budżet
stanie – nawet w małych bibliotekach –
na zakup książek, a Wrocław jest miaz elektronicznych publikacji naukowych
stem studenckim. Studenci, poszukując
umieszczonych w cyfrowym repozytorium.
Academica pozwala zaoszróżnego rodzaju publikacji, często mają
Biblioteka natychmiast zaakceptowała
czędzić publiczne pieniąnawet gotową bibliografię i potrzebują
pomysł i przystąpiła do realizacji projektu.
dze na digitalizację. Do tej
artykułów od zaraz. Jeśli my takich pozyW celu opracowania centralnego, cyfropory zdarzało się, że różne
cji nie posiadamy, to z pomocą przychowego repozytorium i systemu wypożyczeń
biblioteki digitalizowały te
dzi Academica, dzięki której możliwe jest
przeczytanie wszystkiego u nas, na miejelektronicznych BN zawarła porozumienie
same tytuły, nic o tym nie
scu – mówi Owedyk.
z NASK-iem, czyli Naukową i Akademicką
wiedząc. Academica wproSiecią Komputerową. Dzięki zaangażowadziła centralne repozywaniu tych dwóch instytucji od grudnia
torium, w którym można
BIBLIOTEKA WCIĄŻ
2014 r. umieszczone w Academice elektrosprawdzić, czy konkretne
NIEZASTĄPIONA
niczne egzemplarze książek czy czasopism
System rozwiązuje również problem zablopublikacje są lub będą
można już wypożyczać, wykorzystując do
kowania dostępu do publikacji drukowadigitalizowane.
nej, która aktualnie jest wypożyczona czy
tego terminale znajdujące się w bibliotezniszczona. – Korzystanie z wypożyczalni
kach należących do sieci Academiki.
jest bardzo proste – zapewnia zastępca dyrektora Biblio– Oferta programu Academica bardzo uatrakcyjnia teki Narodowej ds. cyfrowych Katarzyna Ślaska. – Najnaszą ofertę jako instytucji – przyznaje Elżbieta Owedyk pierw na stronie internetowej www.academica.edu.pl

– Fundacja na rzecz Nauki Polskiej od początku swojego
istnienia w różny sposób wspierała biblioteki. W latach
90. XX w. nasza pomoc polegała głównie na modernizacji infrastruktury bibliotek. Fundacja finansowała zakup
nowoczesnych regałów, modernizację
Obowiązujący w Polsce system wypożypomieszczeń, instalacji przeciwpożaroczeń od niepamiętnych czasów opiera się
wych etc. Dotowaliśmy renowację starych
Obowiązujący w Polsce
na wypożyczaniu fizycznego egzemplarza
system wypożyczeń od
druków, wspomagaliśmy archiwa, w tym
książki. Co można jednak zrobić w sytuniepamiętnych czasów
archiwa polskie za granicą. W ciągu kilacji, gdy nawet w Warszawie czy w Krakoopiera się na wypożykunastu lat FNP na te cele wydała około
wie ten jeden jedyny egzemplarz zostanie
40 mln zł – wyjaśnia wiceprezes Fundacji
czaniu fizycznego egzemwypożyczony, zniszczony lub zagubiony?
na rzecz Nauki Polskiej prof. Włodzimierz
plarza książki. Co można
Co mają robić ci czytelnicy, którzy go
Bolecki.
jednak zrobić w sytuacji,
potrzebują? Pozostaje im czekać. – Obecnie każda książka najpierw jest egzemplagdy nawet w Warszawie
Nowe wyzwania i możliwości pojawiły
czy w Krakowie ten jeden
rzem elektronicznym, a dopiero potem
się w poprzedniej dekadzie, gdy Polska
papierowym. Tymczasem biblioteki są
jedyny egzemplarz zostastała się członkiem Unii Europejskiej, a do
nie wypożyczony, zniszprzywiązane do egzemplarzy fizycznych.
bibliotek zaczęły wkraczać nowe technoZaświtał mi więc pomysł, żeby uzupełnić
czony lub zagubiony?
logie. – Biblioteki zwróciły się wtedy do
system wewnątrz- i międzybibliotecznych
Fundacji z prośbą o sfinansowanie digiwypożyczeń egzemplarzy fizycznych,
talizacji ich zbiorów. Jednak środki na ten typ pomocy który jest ustawowym sposobem działania bibliotek,
bibliotekom znajdowały się już w ofercie instytucji rządo- o system wypożyczeń oparty na egzemplarzach elektrowych, m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nicznych – opowiada wiceprezes FNP.
PROF. WŁODZIMIERZ BOLECKI, WICEPREZES FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ,
PODCZAS INAUGURACJI PROJEKTU ACADEMICA.
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można sprawdzić, czy w zasobach programu znajdują
się interesujące danego czytelnika publikacje. Teraz są
to już tysiące tytułów, więc każdy powinien znaleźć
coś dla siebie. Gdy już wyszukamy potrzebną publikację, możemy wybrać bibliotekę znajdującą się najbliżej
naszego miejsca zamieszkania, naszej uczelni czy pracy.
Taką bibliotekę można również wyszukać za pomocą
mapki znajdującej się na stronie. Jeśli już wiemy, którą
bibliotekę mamy najbliżej, możemy się do niej zapisać
i założyć konto w programie Academica. – Każdy, kto
chce skorzystać z programu Academica, musi przeczytać
regulamin, podpisać oświadczenie, a my musimy wprowadzić taką osobę do systemu i wygenerować dla niej kod.
Dzięki niemu czytelnik może później rezerwować sobie
wybrane pozycje z domu. Całość zajmuje maksymalnie
dziesięć minut. Po dopełnieniu tych formalności można
już korzystać z cyfrowej wypożyczalni i zamawiać książki
– mówi Elżbieta Owedyk.
Katarzyna Ślaska zaznacza, że zarezerwowane w domu
publikacje można czytać na miejscu, w bibliotece, tylko
na przystosowanych do tego terminalach. – Książkę
można zarezerwować na godzinę czy pięć, w zależności
od indywidualnych potrzeb – wyjaśnia Ślaska.
Książkę czy artykuł trzeba zamówić na konkretny dzień,
a nawet godzinę. – Dzięki temu, idąc do biblioteki,
będziemy mieli pewność, że zarówno książka, jak i terminal będą do naszej dyspozycji. Jeśli ktoś inny będzie
wtedy korzystał z terminala, to będzie musiał nam ustąpić, ponieważ mamy rezerwację – dodaje Owedyk.
Informację o tym, czy jakaś pozycja jest już zarezerwowana, można sprawdzić przez internet. – W przypadku
czasopism recenzowanych jest to mało prawdopodobne,
ale w przypadku podręczników akademickich będzie częste – tłumaczy informatyk Biblioteki Narodowej Dariusz
Paradowski. – W Academice użytkownik ma dostęp do
kalendarza, za pomocą którego może zorientować się,
kiedy dana pozycja będzie dostępna, a następnie ją zarezerwować. Aby uniknąć sytuacji, w której ktoś będzie
nadużywał systemu rezerwacji, obowiązuje jednak ograniczenie liczby rezerwowanych pozycji do kilku, natomiast rezerwacji można dokonać z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. W przypadku, gdy czytelnik nie zgłosił
się do wypożyczalni po książkę we wskazanym terminie,
po piętnastu minutach jego rezerwacja przepada. W tym
czasie z książki może już korzystać ktoś inny.
Teoretycznie publikacje można zarezerwować również
przez telefon komórkowy. Academica nie działa na razie
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w formie aplikacji mobilnej, ale Katarzyna Ślaska zapewnia, że taka aplikacja jest już w planach.

temu w niedalekiej przyszłości możliwości korzystania
z programu Academica będą znacznie większe.

ZBIORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ
W WERSJI CYFROWEJ

NAJWIĘKSZĄ BARIERĄ
– PRAWO AUTORSKIE

– Użytkownik, który chciałby wydrukować czy zapisać
na swoim dysku określoną liczbę stron, mógłby to robić
odpłatnie. Tak samo jak płaci się za czytanie e-booków
czy artykułów w e-gazetach. A wydawca mógłby partycypować w zyskach. Jeżeli mielibyśmy tego rodzaju system, to wówczas ogromnie zwiększyłaby się dostępność
publikacji znajdujących się w zbiorach bibliotecznych,
co przełożyłoby się na jakość edukacji, czytelnictwa,
a także prowadzenia badań w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Nie mówiąc o oszczędności
czasu każdego, kto w swojej pracy korzysta z książek
i czasopism – podkreśla prof. Bolecki.

Do tej pory w ramach projektu Academica zeskanowano
około 700 tys. tytułów, z czego 400 tys. to publikacje
szeroko dostępne, a 300 tys. to publikacje chronione
prawem autorskim. – Udostępniamy je razem w Academice, dlatego że nawet publikacje będące w domenie
publicznej, np. stare druki, mapy, grafiki, fotografie
i rysunki, książki i prasa z XIX i początku XX w., utwory
literackie, a nawet książki dla dzieci, mogą być przedmiotem badań naukowych lub źródłem dla badacza
– tłumaczy Katarzyna Ślaska z Biblioteki Narodowej.
W Academice znajduje się 30 tys. książek i artykułów
z czasopism naukowych w językach obcych, ale opublikowanych w Polsce. – Docelowo chcemy zeskanować
wszystko, co jest w naszych zbiorach – dodaje Ślaska.

Konieczność czytania publikacji chronionych prawem
autorskim w bibliotece, a nie w domu, wynika z ograniczeń nakładanych przez obowiązujące w Polsce prawo
autorskie – wyjaśnia Katarzyna Ślaska. Na ten aspekt
zwraca też uwagę prof. Bolecki, który podkreśla, że
najtrudniejszym problemem podczas przygotowywania
programu nie były kwestie technologiczne, lecz prawne.
– Na początku zakładałem, że ten system będzie w pełni
wykorzystywał współczesne możliwości technologiczne.
Co oznaczałoby, że moglibyśmy wypożyczać publikacje nie tylko na terenie biblioteki, ale także korzystając z domowych komputerów czy też urządzeń przenośnych. Jeżeli byłbym uprawnionym czytelnikiem, to
mógłbym wypożyczyć książkę, gdziekolwiek się znajduję. To był nasz ideał – mówi prof. Bolecki.

Katarzyna Ślaska przypomina, że w Academice udostępniane są też publikacje szeroko dostępne, należące do
domeny publicznej, takie, na które Biblioteka Narodowa
dostała licencję, lub publikowane w tak zwanym otwartym dostępie. Z tych można korzystać bez ograniczeń.

Na początku realizacji projektu jego twórcy z Biblioteki
Narodowej zakładali, że będą skanowali książki wydawane od początku lat 90. XX w. Jednak w tej chwili widać
większe zainteresowanie nowszymi publikacjami nauko-

Na razie możliwe jest wypożyczanie tylko jednego egzemplarza elektronicznego publikacji objętej prawami autorskimi i korzystanie z niego wyłącznie na terenie biblioteki,
chyba że biblioteka ma w swoich zbiorach kilka fizycznych egzemplarzy książki, bo wtedy może zduplikować
ich egzemplarze elektroniczne.
Podczas prac nad Academiką właściciele autorskich
praw majątkowych, m.in. wydawnictwa, zgłaszały
obawy związane z możliwością wprowadzenia nieograniczonego dostępu do jednego egzemplarza cyfrowego.
Chodziło o sytuację, w której czytelnicy np. ze Szczecina, Białegostoku, Nowego Targu i Kłodzka w czasie
realnym czytaliby w Academice ten sam egzemplarz
elektroniczny. Podobne wątpliwości wzbudzała możliwość robienia wydruków.
Katarzyna Ślaska z Biblioteki Narodowej wyjaśnia jednak, że na razie takie rozwiązania są niezgodne z prawem. – Byłoby to naruszenie praw autorskich. To tak,
jakbyśmy wprowadzili na rynek, dodrukowali dodatkowe egzemplarze książki czy czasopisma. Tego nie
mogliśmy zrobić. Dlatego też na razie w ramach systemu
można przekopiować do dwóch stron maszynopisu –
podkreśla Ślaska.
Na szczęście w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwają już prace nad nowelizacją prawa autorskiego, dzięki której przepisy dotyczące publikacji objętych prawem autorskim zostaną zliberalizowane. Dzięki
W INAUGURACJI PROJEKTU ACADEMICA WZIĘŁA UDZIAŁ PROF. MAŁGORZATA OMILANOWSKA,
MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
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wymi. W zasobach jest więc sporo wydawnictw nawet
z 2014 r. – Oczywiście skanujemy też trochę starszych
książek, ale nie ma ich zbyt wiele. Wyjątek stanowią niektóre książki z zakresu humanistyki, które nie zestarzały
się mimo upływu lat – zaznacza Katarzyna Ślaska.

Biblioteki Publicznej. Dariusz Paradowski zaznacza, że
oprogramowanie terminala wypożyczalni jest wysyłane
bezpłatnie.

Od połowy grudnia 2014 r., kiedy zaczął działać system
Academica, dołączyło do niego już 85 bibliotek i kilkuset
Jeszcze przed rozpoczęciem projektu Academica Biblio- użytkowników. Według szacunków dyrektor Ślaskiej do
teka Narodowa skanowała literaturę
końca 2015 r. system obejmie 500 bibliopiękną zwłaszcza z domeny publicznej,
tek i proporcjonalnie większą liczbę użytLokalne systemy wypożyczyli klasykę polską i obcą. Obecnie te
kowników.
książki również są udostępniane w Acadeczalni publikacji cyfrowych istnieją w bibliomice i można z nich korzystać w otwarElżbieta Owedyk podkreśla, że sygnały
tekach uniwersyteckich
od czytelników i pytania o Academikę
tym dostępie.
na całym świecie. Jednak
pojawiały się dość wcześnie. – Było kilka
Skanowane publikacje obejmują wszystkie
ogólnokrajowego systemu
telefonów od osób, które z internetu
dziedziny nauki, ale tylko te wydane na
wypożyczeń publikacji
dowiadywały się o projekcie Academica.
terenie Polski. Prawo autorskie w różnych
cyfrowych w innych kraCzytelnicy pytali, kiedy wypożyczalnia
krajach funkcjonuje bowiem w różny spojach nie ma. Academica
zacznie działać u nas. Mam nadzieję, że
sób. Jak mówi Katarzyna Ślaska, bardzo
jest pierwsza – mówi prof.
będzie dołączać do niej coraz więcej osób.
trudno byłoby za każdym razem szczegóBolecki.
Zwłaszcza, że teraz wszystko się przenosi
łowo rozpatrywać, jak ono działa w USA,
do internetu. Sama widzę, ilu dawniej mieNiemczech, we Francji czy Wielkiej Brytaliśmy czytelników, którzy przychodzili do
nii i do tych regulacji dostosowywać zasady wypożycza- nas, aby im czegoś poszukać w tradycyjnym katalogu.
nia cyfrowych egzemplarzy.
Od kiedy działa nasz katalog internetowy, zamawiają
wszystko z domu online – zauważa Owedyk.
Academica pozwala zaoszczędzić publiczne pieniądze na
digitalizację. Do tej pory zdarzało się, że różne biblioteki Dariusz Paradowski przyznaje, że bibliotek, które dołądigitalizowały te same tytuły, nic o tym nie wiedząc. Aca- czają do systemu, przybywa dość szybko, co widać po
demica wprowadziła centralne repozytorium, w którym zapotrzebowaniu na terminale. – Obecnie skupiska
można sprawdzić, czy konkretne publikacje są lub będą bibliotek znajdują się w okolicy Warszawy, Poznania,
digitalizowane.
Krakowa, Gdańska i Piotrkowa Trybunalskiego. Reszta
użytkowników jest rozproszona po całym kraju. Jednak
BIBLIOTEKI I INSTYTUCJE
dopiero gdy do cyfrowej wypożyczalni będzie włączoOCZEKIWANE
nych kilkaset bibliotek, będzie widać istotne statyAcademica jest systemem otwartym, co oznacza, że może stycznie tendencje – dodaje Paradowski. Na bieżąco
dołączyć do niego każda biblioteka, która zgłosi chęć dostępność terminali można obserwować na publicznie
uczestnictwa w projekcie i wypełni odpowiednią dekla- dostępnej mapce: academica.edu.pl/findLibrary
rację. Jedyna rzecz, którą taka biblioteka czy instytucja
musi zrobić, to przeznaczyć przynajmniej jeden komputer FABRYKA SKANÓW
z dostępem do internetu na terminal dla programu.
Na realizację projektu Academica jego twórcy otrzymali
w drodze konkursu grant w wysokości ponad 34 mln zł
Academica jest dostępna tylko z przeznaczonych do tego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
terminali. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo – Tę kwotę przeznaczyliśmy m.in. na wyposażenie serpublikacjom objętym prawem autorskim. Nasz system werowni, czyli miejsca, gdzie w sposób bezpieczny i dłuwysyłamy na pendrive’ie, dzięki czemu zwykły kompu- gotrwały możemy te ogromne ilości zeskanowanych zbioter jest zamieniany na terminal programu Academica bez rów przechowywać. Oprócz tego pieniądze przeznaczono
dostępu do poczty elektronicznej oraz internetu – tłuma- na tworzenie oprogramowania i na wynagrodzenia praczy Katarzyna Ślaska.
cowników – wyjaśnia Katarzyna Ślaska. Część dofinansowania przeznaczono na zakup ośmiu nowoczesnych ska– Sam proces instalacji był bardzo prosty i trwał kilka nerów, w tym sześciu automatycznych, bez których nie
minut – podkreśla Elżbieta Owedyk z Dolnośląskiej można byłoby powiększać zasobów Cyfrowej Biblioteki.

– Byliśmy pierwszą instytucją w Polsce, która kupiła
takie skanery. Teraz podobne urządzenia ma już więcej
bibliotek. Dzięki temu, że skanery same przewracają
strony przy skanowaniu książek, cały proces przebiega
dużo szybciej. Wielką zaletą jest też to, że jeden pracownik może nadzorować pracę kilku urządzeń. W efekcie
mamy coś w rodzaju fabryki skanów. W tej chwili dziennie skanujemy między 60 a 110 tys. stron. W zależności
od grubości publikacji jest to od 1 300 do 2000 publikacji
dziennie – opowiada Ślaska.
Część publikacji, np. najcenniejsze rękopisy, cenne starodruki, skanuje się ręcznie z wielką ostrożnością. One
również są później udostępniane w cyfrowej wypożyczalni i stanowią ważne źródło do badań dla naukowców. Niektóre zbiory są skanowane bezdotykowo, czyli
za pomocą aparatów cyfrowych i pod nadzorem konserwatora.
Dariusz Paradowski podkreśla, że każdy może zgłosić propozycję publikacji do zeskanowania. – Sugestie zgłaszane
przez czytelników są brane pod uwagę podczas digitalizacji. Nie oznacza to, że następnego dnia ta pozycja
będzie od razu skanowana, ale – jeśli nie będzie formalnych przeszkód – zostanie uwzględniona w planach digitalizacyjnych – tłumaczy Paradowski.
Wszystkie zeskanowane wersje publikacji znajdują się
w repozytorium cyfrowym, ale oprócz niego w projekcie
Academica znalazło się też miejsce dla Centrum Zapasowego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zbiorów są
w nim przechowywane pełne kopie wszystkich zasobów
cyfrowych. – Biorąc pod uwagę skalę repozytorium cyfrowego, w razie jego uszkodzenia potrzeba byłoby miesięcy
na odtworzenie wszystkich cyfrowych plików. Co więcej,
skanowanie niektórych obiektów wymaga zgody konserwatora zabytków, która – w wybranych przypadkach –
wydawana jest co kilka lat – podkreśla Paradowski.

INSPIRUJĄCA ACADEMICA
Choć program funkcjonuje zaledwie od kilku miesięcy,
już inspiruje. Ma nawet swojego kontynuatora w postaci
projektu Merkuriusz realizowanego przez Bibliotekę
Narodową. – Prowadzimy go za pomocą tego samego
sprzętu, tych samych narzędzi, co Academikę. Skanujemy
i udostępniamy czasopisma naukowe z listy Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli tzw. czasopisma
punktowane – wyjaśnia Katarzyna Ślaska. Przedstawicielka BN zapowiada, że kiedy zakończy się projekt Merkuriusz, Biblioteka Narodowa nadal będzie skanowała
publikacje, głównie książki naukowe. – Od początku
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2016 r. wrócimy w dużej mierze do książek naukowych.
Chcemy, aby w postaci cyfrowej docelowo były dostępne
wszystkie polskie publikacje naukowe – zaznacza.
Profesor Bolecki podkreśla, że Academica jest projektem
wyjątkowym. – Lokalne systemy wypożyczalni publikacji cyfrowych istnieją w bibliotekach uniwersyteckich na
całym świecie. Wykładowcy i studenci mogą korzystać
z egzemplarzy znajdujących się w zbiorach ich biblioteki
uniwersyteckiej. Istnieją też nadal systemy wypożyczeń
międzybibliotecznych oparte na przekazywaniu fizycznych egzemplarzy książek. Jednak ogólnokrajowego systemu wypożyczeń publikacji cyfrowych w innych krajach
nie ma. Academica jest pierwsza – mówi prof. Bolecki.
Ewelina Krajczyńska
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POLSKO-NIEMIECKI
POMOST

Już nie tylko pojedyncze osoby, ale całe zespoły
naukowe wspólnie realizują kolejne polsko-niemieckie
projekty badawcze. Coraz częściej polscy naukowcy
wyjeżdżają do Niemiec w celu poszerzenia swojej wiedzy, a z kolei ich niemieccy partnerzy prowadzą badania w Polsce. Jest to możliwe m.in. dzięki dwóm programom Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: Nagrodzie
COPERNICUS przyznawanej polsko-niemieckim tandemom naukowym oraz stypendiom im. Aleksandra
von Humboldta dla wybitnych niemieckich uczonych.
Jedną z osób, które przez lata przyczyniły się do tak szerokiej wymiany polsko-niemieckich doświadczeń naukowych, był dr Konrad Buschbeck. Skierowany na placówkę
w Polsce, Buschbeck został radcą-ministrem ds. badań
naukowych w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec. – Był wzorem urzędnika – wspomina prof. Andrzej
Członkowski, były przewodniczący Rady FNP – znał
wszystkich, wiedział wszystko, błyskawicznie nauczył się
języka polskiego, żeby nie tworzyć bariery w kontaktach
z polskimi naukowcami i urzędnikami. Jego misją stało
się podniesienie polsko-niemieckiej współpracy na wyższy szczebel. Dzięki Buschbeckowi do Polski przyjechał
po raz pierwszy prezydent Towarzystwa Maxa Plancka
(Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften – MPG), jednej z najbardziej prestiżowych organizacji prowadzących działalność badawczo-rozwojową na
świecie, i to dzięki niemu polscy naukowcy mieli możliwość rozwijania swojej pracy naukowej w niemieckich
instytutach badawczych m.in. w Monachium czy Berlinie. – Niemiecka polityka naukowa sprzyjała otwarciu

na Wschód, na czym skorzystali rzeczywiście w pewnym
momencie szczególnie polscy naukowcy – przyznaje prof.
Andrzej Członkowski. – Podobne otwarcie w kolejnych
dekadach dotyczyło także Ukraińców, Rosjan, a później
badaczy z Chin – dodaje.
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sce i studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza rozwija się niezwykle dynamicznie – mówi prof. Marciw Poznaniu. Swoją pracę naukową kontynuował w Insty- niec. – Mam to szczęście w życiu, że zajmuję się tym, co
tucie im. Fritza-Habera Towarzystwa im. Maxa Plancka naprawdę lubię, a co okazuje się przydatne dla innych.
i na Freie Universität w Berlinie oraz na
Już na studiach nie wyobrażałem sobie
uniwersytetach w Melbourne i Poczdaswojego życia w monotonnej, powtamie. Profesor Giersig został zaproszony
rzanej codziennie pracy, rozpoczynanej
– Stypendium im. Humna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
boldta dało mi dodatkową
o godzinie 7 rano – przyznaje prof. Gierw Poznaniu przez rektora UAM prof. dr.
swobodę w kontynuowasig. Badane przez niego cząstki nanomeniu współpracy między
hab. Bronisława Marciniaka. Rolę gospotryczne, w tym dozwolone w medycynie
darza stypendysty pełnił prof. dr hab.
Polską a Niemcami. Wiedzę
cząstki tlenku żelaza, wykorzystywane
Bogdan Marciniec, który zaprosił go
zdobytą przez 30 lat funksą w leczeniu raka złośliwego, m.in. raka
mózgu, czy też we wczesnych badaniach
następnie do pracy w Wielkopolskim Cencjonowania w Niemczech
płodów, co pozwala na wykrycie chorób
i podczas doświadczeń
trum Zaawansowanych Technologii. – To
wyjątkowy naukowiec, łączący w swojej
przy współtworzeniu kilku
genetycznych. Cząstki mogą w przyszłomultidyscyplinarnej pracy dokonania
instytutów naukowych
ści zrewolucjonizować walkę z nowoz dziedziny fizyki i chemii, w których
wykorzystałem na rzecz
tworami złośliwymi, terapię genową czy
wsparcia powstania tego
specjalizował się w Berlinie – podkreśla
szybkość naprawy uszkodzonych tkanek,
typu placówki w Polsce –
prof. Bogdan Marciniec. – Zajmuje się
a także skuteczność leków i zmniejszenie
nanometrowymi półprzewodnikowymi
mówi prof. Michael Giersig.
ich działań niepożądanych. Wszystko to
oraz metalicznymi cząsteczkami magnejednak, jak podkreśla prof. Marciniec,
może dokonać się jedynie dzięki pracy
tycznymi. Tworzy również specjalne
nanostruktury oparte na pojedynczych nanocząstkach. zespołów multidyscyplinarnych, które ciągle zbyt rzadko
Tego typu materiały wykorzystywane są obecnie w dia- funkcjonują w polskich ośrodkach badawczych. – Obecgnostyce, terapii oraz medycynie rehabilitacyjnej, która ność takiego naukowca jak prof. Giersig, który w trakcie

Po powstaniu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 1991 r.
jej zarząd w naturalny sposób kontynuował współpracę
sąsiedzką. Prezes zarządu Fundacji w latach 1992–2005
prof. Maciej W. Grabski, przywiązujący dużą wagę do
polsko-niemieckich bliskich relacji naukowych, doprowadził do podpisania porozumień z niemieckimi partnerami.
Pierwsze takie porozumienie zostało zawarte w 1995 r.
z Fundacją Alexandra von Humboldta (Alexander-von-Humboldt-Stiftung). Obie strony zdecydowały się na
przyznawanie stypendiów wybitnym naukowcom polskim
i niemieckim. Ze strony polskiej są to coroczne Honorowe
Stypendia Naukowe im. Alexandra von Humboldta.

Stypendium im. Aleksandra von Humboldta
W 2011 r. sześciomiesięczne stypendium im. A. von Humboldta na prowadzenie badań w Polsce otrzymał prof.
Michael Giersig, światowej sławy specjalista w dziedzinie nanotechnologii z Freie Universität w Berlinie, nagrodzony m.in. Laurem Honorowym przez Stowarzyszenie
Stypendystów Fundacji im. Alexandra von Humboldta
(Societas Humboldtiana Polonorum) za wybitne zasługi
dla rozwoju współpracy polsko-niemieckiej. Profesor
Giersig jest ponadto członkiem zagranicznym Polskiej
Akademii Nauk. Stypendium Humboldta miało dla niego
dodatkowe znaczenie, ponieważ urodził się w WielkopolPROF. ALFRED FORCHEL (PO LEWEJ) I PROF. JAN MISIEWICZ (PO PRAWEJ)
– LAUREACI POLSKO-NIEMIECKIEJ NAGRODY NAUKOWEJ COPERNICUS W 2010 ROKU.
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swojego pobytu prowadzi również wykłady dla doktorantów i znajduje tu ludzi do dalszej pracy nad jego ideami,
postrzegam jako symboliczne, pozytywistyczne i pozytywne działanie dla polskiej nauki – mówi prof. Bogdan
Marciniec i dodaje: – W naukach ścisłych potrzebne jest
działanie grupowe, kumulacja zbiorowej energii, która
ma doprowadzić do produkcji nowych, rewolucyjnych
materiałów.

Profesor Manfred Pfister, specjalizujący się w badaniach nad filologią i dramatem angielskim, członek
Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk, pracujący
m.in. w Scuola Europea di Studi Avanzati w Neapolu,
profesor wizytujący na University of East England oraz
Darthmouth College w USA, podkreśla, że już w latach
80. zafascynowała go idea prof. Jerzego Limona:
odtworzenia w Gdańsku Teatru Szekspirowskiego dla
przypomnienia wizyt i występów angielskich aktorów
w
tym mieście w XVII w. Obecnie współpracuje z prof.
Dla prof. Marcińca szczególnie istotne było również to,
że podczas realizacji stypendium prof. Giersig zaanga- Limonem jako konsultant przy tworzeniu programu
żował się w rozwój Wielkopolskiego Centrum Zaawan- Festiwalu Szekspirowskiego. – Znalazłem w Gdańsku
sowanych Technologii i inspirował działające tam niezwykle sprzyjającą moim poszukiwaniom naukozespoły specjalistów z nauk ścisłych, przyrodniczych wym atmosferę, której efektem jest m.in. artykuł
i technicznych, skoncentrowanych na poszukiwaniu The King and the Countess, or: Bandello at the Baltic
nowych materiałów i biomateriałów o wielostronnych Coast poświęcony wpływom międzykulturalnym scen
zastosowaniach, w tym nanocząstek, nad którymi pro- dramatycznych w Polsce, Anglii, Niemczech, Francji
wadzi badania. – Stypendium im. Humboldta dało mi i Włoszech – mówi prof. Pfister, który w trakcie swododatkową swobodę w kontynuowaniu współpracy jego pobytu w Polsce prowadził m.in. wykłady, panele
między Polską a Niemcami. Wiedzę zdobytą przez 30 lat dyskusyjne oraz seminarium dla doktorantów Uniwerfunkcjonowania w Niemczech i doświadczenia zebrane sytetu Gdańskiego dotyczące zagadnień międzykulpodczas współtworzenia kilku instytutów naukowych turowych i performatyki. – Mówiący doskonale po
wykorzystałem na rzecz wsparcia powstania tego typu włosku profesor poświęcił część swoich badań postaci
placówki w Polsce – mówi prof. Giersig.
markiza Joannesa Bernardinusa Bonifaciusa d’Oria,
którego niezwykłe zbiory książek stworzyły późniejszą Bibliotekę Rady Miasta
W pierwszych latach Honorowe Stypendium im. Humboldta trafiało głównie do
Współpraca z prof. Pfis
Gdańska, następnie zaś zasiliły znacznie
terem to nie tylko współnaukowców z dziedzin ścisłych, fizyków
naszą bibliotekę Państwowej Akademii
praca polsko-niemiecka.
lub inżynierów, jednak w ostatnim czaNauk – wspomina prof. Limon. Jednym
To raczej niezwykły polsie wśród stypendystów jest coraz więcej
z efektów pracy prof. Pfistera w Gdańsko-niemiecki pomost
przedstawicieli nauk humanistycznych.
sku było również wzbogacenie Bibliomiędzy kulturami i wieW 2013 r. stypendium to otrzymał prof.
teki Uniwersytetu Gdańskiego zbiorami
pozbawiony
kami,
Manfred Pfister z Freie Universität w Berksiążek zmarłego anglisty prof. George’a
uprzedzeń i stereotypów
linie, który przyjechał do Gdańska na
Schuhmanna z Uniwersytetu Technicz– stwierdza prof. Jerzy
zaproszenie prof. dr. hab. Jerzego Limona.
nego w Berlinie. – Przekonałem wdowę
Limon.
Dzięki przyznanym środkom prof. Pfipo profesorze, Doris Schuhmann, do
ster mógł realizować w Gdańsku projekt
oddania liczącego ponad 8 mln wolumiIntercultural Transactions: The Example of
nów zbioru do biblioteki wydziału filoloGdańsk. – Tytuł projektu doskonale obragicznego na Uniwersytecie w Gdańsku.
zuje ideę, która przyświeca pracy prof. Pfistera – mówi Sam nadzorowałem ich transport i przekazanie na
prof. Jerzy Limon. – Na wykładach, podczas spotkań ze ręce polskich kolegów i mam nadzieję, że przyczynią
studentami oraz w pracy naukowej prof. Pfister skupia się one do zwiększenia świadomości wymiany kultusię na problemie międzykulturowych związków różnego ralnej pomiędzy naszymi krajami – mówi prof. Pfister.
rodzaju sztuk. Analizuje, jak kultury wpływają na sie- Podkreśla znaczenie, jakie miała dla niego bezpośredbie, jak uczymy się od siebie nawzajem i transponujemy nia styczność z polskimi badaczami teatru. – Wizyta
pewne idee i motywy. Tematem przewodnim pracy prof. w Polsce i możliwość prowadzenia tutaj badań rozszePfistera w Gdańsku stał się motyw interpretowania dzieł rzyły znacznie moje spojrzenie na sztukę europejską
Szekspira na takim styku kultur, między Londynem, Ber- i pogłębiły sympatię do najbliższego sąsiada po drugiej
linem a Gdańskiem, uwzględniający jednak wpływy i spo- stronie Odry – mówi prof. Pfister. A prof. Limon dodaje:
soby odczytania ich w innych krajach i kulturach.
– Myślę, że możemy stwierdzić, iż współpraca z prof.
Pfisterem to nie tylko współpraca polsko-niemiecka.

To raczej niezwykły polsko-niemiecki pomost między
kulturami i wiekami, pozbawiony uprzedzeń i stereotypów. Należałoby liczyć na to, że podobna okazja do
takiej współpracy się powtórzy.

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa
COPERNICUS
W 2005 r. rozpoczął pracę nowy zarząd Fundacji na
Rzecz Nauki Polskiej pod przewodnictwem prof. dr. hab.
Macieja Żylicza. Dzięki jego staraniom oraz wsparciu ze
strony profesora Klausa Hahlbrocka, byłego wiceprezydenta Towarzystwa Maxa Plancka, nagrodzonego m.in.
Medalem Kopernika PAN w 2006 r. współpraca polskoniemiecka zyskała nowy wymiar. Stało się to za sprawą
kolejnego programu skierowanego do naukowców z Polski i Niemiec – Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej
COPERNICUS. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej udało
się nawiązać kontakty z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG), organizacją grantową finansującą badania podstawowe we
wszystkich dyscyplinach naukowych, stowarzyszeniem,
w skład którego wchodzą największe niemieckie uniwersytety, instytucje badawcze i stowarzyszenia naukowe.
W wyniku podpisanego porozumienia powołana została
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nowa nagroda – COPERNICUS – przyznawana co dwa
lata przez FNP i DFG w uznaniu za wybitne osiągnięcia
naukowe będące owocem polsko-niemieckiej współpracy
naukowej. – Co szczególnie istotne, nagroda ta przypada
naukowcom współpracującym nie na zasadzie: mistrz –
uczeń, lecz opierającym swoje badania na zasadzie komplementarności i łączącym różne doświadczenia, wiedzę
i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów
badawczych – podkreśla prof. Andrzej Członkowski.
Nagroda COPERNICUS została przyznana w 2010 r. prof.
Janowi Misiewiczowi z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej oraz prof.
Alfredowi Forchelowi z Uniwersytetu w Würzburgu.
Obaj mają na koncie wybitne osiągnięcia naukowe.
Profesor Jan Misiewicz jest współautorem ponad 400
artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych, czterech monografii i czterech podręczników dla
studentów. Był współorganizatorem i członkiem komitetów naukowych wielu międzynarodowych konferencji
naukowych. Uczestniczył wraz z zespołem w realizacji
pięciu projektów z Unii Europejskiej. W 2005 r. został
laureatem prestiżowego wyróżnienia subsydium profesorskiego MISTRZ przyznawanego przez Fundację na

PROF. HARALD WEINFURTER (PO LEWEJ) I PROF. MAREK ŻUKOWSKI (PO PRAWEJ) PODCZAS UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA
POLSKO-NIEMIECKIEJ NAGRODY NAUKOWEJ COPERNICUS 2014 W BERLIŃSKO-BRANDENBURSKIEJ AKADEMII NAUK W BERLINIE.
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rzecz Nauki Polskiej, a w 2013 r. otrzymał Medal Mariana
Smoluchowskiego przyznawany przez Polskie Towarzystwo Fizyczne „za wkład w stworzenie wrocławskiej
szkoły fizyki półprzewodników oraz rozwój nowoczesnej tematyki badań eksperymentalnych – optycznej
spektroskopii struktur niskowymiarowych”.
Z kolei do głównych obszarów zainteresowań naukowych prof. Alfreda Forchela należą struktury półprzewodnikowe i nanomateriały. Profesor Forchel pracę
naukową rozpoczął na Uniwersytecie w Stuttgarcie,
gdzie w 1983 r. uzyskał stopień doktora, a w 1988 r.
habilitację. Z Uniwersytetem w Würzburgu związany jest
od 1990 r. Kierował tutaj Laboratorium Mikrostruktur,
współtworzył także pierwszy kierunek studiów w obszarze nauk inżynieryjnych – technikę nanostruktur. Przez
cztery kolejne kadencje, poczynając od 1994 r., pełnił
funkcję dyrektora Instytutu Fizyki. Profesor Forchel
współtworzył także uniwersyteckie Centrum Nanotechnologii otwarte w 2008 r. Zainicjował również powstanie
Centrum Badawczego Materiałów Złożonych im. Wilhelma Conrada Roentgena, którym kieruje od 2007 r.
Od 2009 r. pełni natomiast funkcję rektora Uniwersytetu
w Würzburgu.

nych procesach produkcyjnych przemysłu chemicznego,
metalurgii, przy wytwarzaniu tworzyw sztucznych,
w składowiskach odpadów oraz przy ich utylizacji. –
Jako naukowcy chcemy rozwijać zrozumienie i znajomość nowych materiałów i urządzeń oraz tworzyć
nowe możliwości ich zastosowania w naszym regionie
– podkreśla prof. Forchel. Zwraca też uwagę, że współpraca polsko-niemiecka przyczynia się do zwiększenia
konkurencyjności Europy jako miejsca rozwoju nowych
technologii. – Stworzenie silnego i wspólnego obszaru
badawczego zaawansowanych technologii może przyciągnąć do takich miast jak Wrocław kreatywne zespoły
wybitnych specjalistów z różnych dziedzin – uważa
prof. Forchel.

Swoją pracą uczeni przygotowali grunt sprzyjający
powstawaniu tego typu zespołów. Studenci i doktoranci
Politechniki Wrocławskiej mieli możliwość odbycia staży
naukowych na Uniwersytecie w Würzburgu, czego efektem były m.in. trzy habilitacje, kilkanaście prac magisterskich oraz inżynierskich, a także około 100 artykułów
w wysokiej rangi czasopismach naukowych. Współpraca
jest kontynuowana, a w styczniu 2015 r. złożony przez
Politechnikę Wrocławską, Instytut Fraunhofera w Dreźnie i Uniwersytet w Würzburgu projekt
Uczeni wspólnie pracowali nad badarozwoju Wrocławskiego Centrum Doskoniami fizycznych właściwości nanoNaprawdę obecnie nie ma
nałości w obszarze nowych materiałów,
struktur półprzewodnikowych, które
znaczenia, czy niemieccy
nanofotoniki i technologii laserowych
mają zastosowania optoelektroniczne.
przeszedł do drugiego etapu konkursu
naukowcy współpracują
– Uzupełnialiśmy się. Nasze badania
Komisji Europejskiej Teaming of Excelz kolegami z uczelni we
były prowadzone w pełnym cyklu (od
Fryburgu czy w Krakolence w ramach programu Horyzont
2020. To niepowtarzalna szansa włączewie. Dzięki międzynabadań podstawowych do zastosowania).
rodowemu personelowi
Zespół pod kierownictwem prof. Forchela
nia się w duże międzynarodowe konsorcja
europejskie laboratoria
na Uniwersytecie w Würzburgu zajął się
badawcze, która pozwoli na przenoszenie
badawcze mogą konkutechnologią materiałów i strukturą oraz
innowacyjnych rozwiązań oraz wyników
rować z najlepszymi jedopracowaniem i wykonaniem struktur
prac badawczo-rozwojowych na grunt
nostkami tego typu na
laserowych, my z kolei we Wrocławiu
zarówno polskiej, jak i niemieckiej gospoświecie – mówi dr Beate
dokonywaliśmy pomiarów charakterydarki.
Konze-Thomas.
zacyjnych, głównych pomiarów w zakresie optycznej spektroskopii. Wspólnie
W ubiegłym 2014 roku Nagrodę COPERNIprowadziliśmy natomiast modelowanie
CUS przyznano współpracującym ze sobą
i obliczanie teoretyczne – opowiada o tej współpracy od prawie ćwierćwiecza naukowcom z dziedziny fizyki
prof. Misiewicz. Efektem badań polsko-niemieckich są teoretycznej: prof. Haraldowi Weinfurterowi z Uniwerstosowane już w przemyśle i cieszące się ogromnym sytetu w Monachium oraz prof. Markowi Żukowskiemu
zainteresowaniem w Europie, USA i Japonii lasery nowej z Uniwersytetu Gdańskiego. Ich współpraca rozpoczęła
generacji wykorzystywane w telekomunikacji oraz do się na Uniwersytecie w Innsbrucku, gdzie prof. Weinfurkonstrukcji niezwykle precyzyjnych czujników wykry- ter pracował w grupie Antona Zeilingera i uzyskał habiliwających szkodliwe substancje gazowe. Są one w stanie tację. – Potem, gdy Harald przeniósł się do Monachium,
wykrywać szkodliwe dla zdrowia węglowodory, m.in. gdzie założył własną grupę naukową, przerodziło się to
metan, etan, propan, butan i ich pochodne, będące we współpracę naszych grup – wspomina prof. Marek
składnikami gazu ziemnego, ale wydzielane też w róż- Żukowski. – Razem napisaliśmy ze 30 prac naukowych,

pięć z nich doczekała się już ponad 100 cytowań. Siedem
naszych prac opublikowaliśmy w prestiżowym „Physical
Review Letters”, mamy również na koncie, wraz z Jian-Wei Panem, Zhigang Chenem, Lu Chaoyangiem oraz
Antonem Zeilingerem, pracę przeglądową w „Review
of Modern Physics” (2012) dotyczącą kwantowej interferometrii wielofotonowych stanów splątanych. Nasza
współpraca wyrasta ze wspólnych celów i uzupełniających się specjalizacji. Ja jestem teoretykiem, Harald
doświadczalnikiem – mówi prof. Żukowski.
Grupy pod kierownictwem obu naukowców pracują
nad badaniami obejmującymi komunikację kwantową
oraz podstawy mechaniki kwantowej, w szczególności:
kwantowej interferometrii wielofotonowej, kwantowego splątania, nierówności Bella, kwantowej komunikacji i przetwarzania informacji, kwantowej kryptografii
i metrologii. – Od lat celem naszych wspólnych badań jest
ukazywanie paradoksalnych zjawisk świata kwantów po
to, aby je lepiej zrozumieć, aby wykazać fundamentalną
niezgodność naszego odczuwania świata z tym, co się
dzieje na poziomie pojedynczych cząstek elementarnych
czy atomów. Podejmujemy także próby wykorzystania
tego w przekazie i kodowaniu informacji. Robimy to
wszystko za pomocą metod optyki kwantowej – przybliża specyfikę poszukiwań prof. Żukowski. Wyniki niektórych ich badań mogą mieć zastosowanie praktyczne,
np. wspólnie opracowana metoda kwantowego „dzielenia
się sekretem” została opatentowana w USA.
Zarówno prof. Żukowski, jak i prof. Weinfurter nadal
ściśle ze sobą współpracują, m.in. w ramach programu
TEAM finansowanego przez Fundację. Byli również partnerami w licznych europejskich programach badawczych.
Profesor Żukowski nie ogranicza swojej współpracy
z niemiecką stroną tylko do grupy prof. Weinfurtera. Od
dwóch lat realizuje także projekt naukowy w konsorcjum,
któremu przewodzi grupa z Erlangen pod kierunkiem
prof. Marii Czechowej.
Zapytany o ocenę współpracy polsko-niemieckiej, prof.
Żukowski podkreśla, że jego współpraca z grupą prof.
Weinfurtera układa się znakomicie. Natomiast w skali globalnej Polska będzie mniej więcej równym partnerem dla
Niemiec dopiero wtedy, gdy nakłady na naukę i badania
wzrosną przynajmniej trzykrotnie względem obecnego
poziomu. – Według danych Eurostatu z 2013 r. Niemcy
wydają na badania i rozwój 2,87 proc. produktu krajowego brutto, a Polska 0,87 proc. – mówi prof. Żukowski. –
To się zmienia na lepsze, ale za wolno, a że można to zmienić – widać na przykładzie Czech, Estonii czy Słowenii.
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Doktor Beate Konze-Thomas z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) podkreśla, że choć dobre relacje między
polskimi i niemieckimi instytucjami istniały już przed
1990 r., to jednak współpraca ta ogromnie się zintensyfikowała w ostatnich latach. – DFG ma dzięki temu znakomite relacje niemal ze wszystkimi organizacjami badawczymi i naukowymi w Polsce, co umożliwia finansowanie
kolejnych projektów i wspomaga działania Międzynarodowych Grup Badawczych (International Research
Training Groups) czy Jednostek Badawczych (Collaborative Research Units – SFB) – mówi dr Konze-Thomas. –
W mojej ocenie, poza wymiernymi efektami tych działań,
czyli wynikami badań oraz publikacjami, najważniejsze
jest budowane latami wzajemne zaufanie, co zwiększa
skuteczność i znacznie ułatwia współpracę. Naprawdę
obecnie nie ma znaczenia, czy niemieccy naukowcy
współpracują z kolegami z uczelni we Fryburgu, czy
w Krakowie. Dzięki międzynarodowemu personelowi
europejskie laboratoria badawcze mogą konkurować
z najlepszymi jednostkami tego typu na świecie, a nasza
współpraca to jak sianie ziarna na poczet ich dalszego
efektywnego rozwoju.
Agnieszka Rataj
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