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Wype�niaj�c sw� zaszczytn� misj� wspierania nauki, 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje co roku 
wybitnym polskim uczonym indywidualne nagrody za 
osi�gni�cia i odkrycia naukowe z ostatnich czterech lat, 
stanowi�ce istotny wk�ad w �ycie duchowe i post�p cywi-
lizacyjny naszego kraju oraz zapewniaj�ce Polsce miejsce 
w nauce �wiatowej. Nagrody przyznawane s� w czterech 
obszarach: nauk humanistycznych i spo�ecznych, nauk 
przyrodniczych i medycznych, nauk �cis�ych oraz nauk 
technicznych.

Wyró�nienie to, b�d�ce efektem najbardziej presti �o-
wego spo�ród wielu programów realizowanych przez 
Fundacj�, uznawane jest za najpowa�niejsz� nagrod� 
naukow� w Polsce.

W roku 2008 Nagrody FNP przyznane zosta�y ju� siedem-
nasty raz, a zatem lista laureatów, ��cznie z laureatami 
tegorocznymi, obejmuje obecnie 61 nazwisk. 

Jest rzecz� niew�tpliw�, �e dzi�ki towarzysz�cemu 
Nagrodom Fundacji zainteresowaniu, wybitne dokonania 
wyró�nionych przez ni� uczonych zyskuj� szerszy roz-
g�os spo�eczny, przyczyniaj�c si� tym samym do promocji 
i budowania presti�u polskiej nauki. Jednocze�nie za� 
postacie laureatów, ich zaanga�owanie w prac� nauko-
w� i konsekwencja w realizowaniu powo�ania uczonego, 
stanowi� mog� wzór i inspiracj� dla m�odszych adeptów 
nauki. 



Wspiera� tylko najlepszych, 
aby mogli sta� si� jeszcze lepsi.
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LAUREACI NAGRÓD FNP 2008:

w obszarze nauk humanistycznych i spo�ecznych

prof. dr hab. Stanis�aw Mossakowski 
z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie 

za wszechstronn�, interdyscyplinarn� monografi� 
dotycz�c� Kaplicy Zygmuntowskiej – czo�owego zabytku 
sztuki polskiego i w�oskiego Renesansu;

w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych

prof. dr hab. Jacek Oleksyn 
z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku 

za wk�ad w odkrycie uniwersalnych biogeograficznych 
zale�no�ci mi�dzy cechami ro�lin, istotnych dla 
zrozumienia procesów ekologicznych w skali globalnej; 

w obszarze nauk �cis�ych 

prof. dr hab. Ryszard Horodecki 
z Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki 

Uniwersytetu Gda�skiego 

za wk�ad w stworzenie podstaw informatyki kwantowej; 

w obszarze nauk technicznych

prof. dr hab. in�. Andrzej Jajszczyk 
z Katedry Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie 

za badania w zakresie teorii w�z�ów szybkich sieci 
telekomunikacyjnych, stanowi�cych podstaw� budowy 
Internetu nowej generacji.
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Prof. dr hab. in�. ANDRZEJ JAJSZCZYK

Laureat Nagrody FNP 2008 w obszarze nauk technicz-
nych za badania w zakresie teorii w�z�ów szybkich 
sieci telekomunikacyjnych, stanowi�cych podstaw� 
budowy Internetu nowej generacji. 

Urodzi� si� w 1952 r. w D�blinie. Profesor zwyczajny 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Specjalizuje si� 
w sieciach i w�z�ach telekomunikacyjnych. Stopnie zawodowe 
i naukowe magistra in�yniera (1974), doktora (1979) i doktora 
habilitowanego (1986) uzyska� na Politechnice Pozna�skiej. Od 
roku 1994 jest profesorem. 

Przez wiele lat by� zwi�zany z Politechnik� Pozna�sk�, 
zapocz�tkowuj�c tam badania w dziedzinie telekomutacji. 
Prace badawcze prowadzi� tak�e za granic�, m.in. przez rok 
w University of Adelaide w Australii, dwa lata w Queen’s 
University w Kanadzie i pó� roku w Ecole Nationale Supérieure 
des Télécommunications de Bretagne we Francji. Jest autorem 
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b�d� wspó�autorem 10 ksi��ek i dwóch rozdzia�ów w ksi��-
kach, ponad 240 artyku�ów naukowych (w tym 50 w najlep-
szych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej), a tak�e 19 paten-
tów w zakresie telekomutacji, szybkich sieci telekomunikacyj-
nych i zarz�dzania sieciami. 

Kierowa� b�d� kieruje polskimi zespo�ami w kilkunastu pro-
jektach badawczych Unii Europejskiej. Jest ekspertem Komisji 
Europejskiej w obszarze telekomunikacji. By� konsultantem 
producentów, operatorów i agencji rz�dowych w Polsce, 
Australii, Kanadzie, Francji, Indiach, Niemczech i Stanach 
Zjednoczonych. 

W latach 2006-2007 by� dyrektorem regionu Europa, Afryka 
i Bliski Wschód w stowarzyszeniu Institute of Electrical and 
Electronics Engineers Communications Society, a w styczniu 
2008 r. zosta� wybrany na wiceprezesa tej organizacji. Przez 
kilka lat by� redaktorem naczelnym ameryka�skiego czasopis-
ma IEEE Communications Magazine. 

Prof. Jajszczyk otrzyma� Nagrod� Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej za wybitny wk�ad w rozwój technik budowy Internetu 
nowej generacji. Szczególnie wa�na dla rozwoju supersieci, 
jak� stanowi Internet, jest budowa szkieletowych sieci optycz-
nych o ogromnych przep�ywno�ciach, a tak�e ró�norodne sieci 
dost�powe. Od tych, niewidocznych dla u�ytkowników sieci 
technik zale�y jej skuteczne, szybkie i niezawodne dzia�anie. 
W pracach nad ich rozwojem, prowadzonych przez tysi�ce 
naukowców i in�ynierów na ca�ym �wiecie, prof. Jajszczyk 
odegra� wielk� rol�. Przyczyni� si� do uporz�dkowania teorii 
telekomunikacji przez pionierskie prace w zakresie budowy 
w�z�ów szybkich sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci optycz-
nych, prace dotycz�ce wykorzystania komutatorów scalonych 
w w�z�ach sieci telekomunikacyjnych, efektywnych algoryt-
mów sterowania i nowej klasy pól komutacyjnych. O randze 
jego osi�gni�	 i ich oddzia�ywaniu na nauk� na ca�ym �wiecie 
�wiadczy cho	by fakt, �e poj�cia „pola komutacyjne Jajszczyka” 
(Jajszczyk’s network), czy „algorytm Jajszczyka” (Jajszczyk’s 
algorithm) s� u�ywane w teorii telekomunikacji. Jego dzia�al-
no�	 naukowa ma równie� ogromne znaczenie dla praktyki 
telekomunikacyjnej, g�ównie w zakresie zapewniania nieza-
wodno�ci sieci optycznych i ich odporno�ci na uszkodzenia, 
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czy gwarantowania jako�ci us�ug �wiadczonych przez sieci 
b�d�ce podstaw� Internetu. 

„Moja droga do telekomunikacji – wspomina Laureat – by�a 
dosy	 przypadkowa. Pami�tam, jak w klasie maturalnej waha-
�em si�, czy wybra	 studia etnograficzne na Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza, czy pój�	 na Politechnik�. Przewa�y�y 
w ko�cu argumenty praktyczne, zwi�zane z perspektywami 
przysz�ej pracy, i w 1969 r. rozpocz��em studia na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Pozna�skiej. 

W 1974 r. uko�czy�em kierunek elektrotechnika ze specjal-
no�ci� automatyka. Pocz�tkowo nie my�la�em o karierze 
naukowej — s�dzi�em, �e moje miejsce jest w gospodarce. 
Zmian� planów zawdzi�czam g�ównie mej mamie, która zde-
cydowanie uwa�a�a, �e praca na uczelni b�dzie dla mnie naj-
lepszym wyborem. Gdy w ko�cu postanowi�em ubiega	 si� 
o stanowisko asystenta, nie by�o ju� miejsc na zgodnej z moim 
kierunkiem studiów automatyce, trafi�em wi�c do tworzonego 
w�a�nie zak�adu elektroniki i telekomunikacji. 

Pami�tam pierwsz� rozmow� z moim przysz�ym szefem, 
prof. Zdzis�awem Kachlickim, który w zwi�zku z uru chamianiem 
od podstaw studiów telekomunikacyjnych na Politechnice 
bardzo potrzebowa� pracowników. O�wiadczy� mi, �e mam si� 
zaj�	 komutacj�, bo do tego obszaru telekomunikacji nie ma 
jeszcze nikogo. Nie mia�em zielonego poj�cia, co ten termin 
oznacza. Trzeba by�o dwóch lat �mudnej pracy, wyszukiwania 
w bibliotekach i czytania, g�ównie po rosyjsku, najró�niej-
szych tekstów, cz�sto – jak si� pó�niej okazywa�o – zupe�nie 
nieprzydatnych, bym zacz�� orientowa	 si�, czego dotyczy 
moja dyscyplina. Jedynym wsparciem dla mnie by� Maciej 
Stanis�awski, kolega, z którym wspólnie przez jaki� czas prze-
dzierali�my si� przez tematyk� telekomutacji. 

Mia�em jednak szcz��cie. Po�owa lat siedemdziesi�tych XX 
wieku to okres wielkiego prze�omu. Rozpoczyna si� zast�po-
wanie dotychczasowych elektromechanicznych central tele-
fonicznych systemami cyfrowymi. Fakt, �e nie studiowa�em 
budowy tradycyjnych systemów, staje si� zalet� — nie mam 
po prostu �adnych obci��e� i przyzwyczaje�. Mog�em popu�-
ci	 wodze fantazji i wymy�la	 rozwi�zania wykorzystuj�c 
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najnowsze technologie. Stara�em si� te� zrozumie	 istot� pro-
cesów ��czeniowych w w�z�ach telekomunikacyjnych, st�d 
studia nad teori� telekomutacji. Zdoby�em ówczesn� »bibli�« 
telekomutantów, monografi� Mathematical Theory of Connec-
ting Networks and Telephone Traffic, napisan� przez Vaclava 
E. Beneša, wybitnego naukowca pracuj�cego w Bell Labora-
tories w Stanach Zjednoczonych. Zauwa�y�em, �e w ksi��ce 
jest wiele b��dnych twierdze�. Uda�o mi si� sformu�owa	 
poprawn� – moim zdaniem – teori�. Nowe twierdzenia i dowo-
dy zamie�ci�em w artykule, który ukaza� si� w 1979 r. w IEEE 
Transactions on Communications — najwa�niejszym czasopi-
�mie dla mojej dyscypliny. By� to pierwszy artyku� naukowca 
z Polski w tym �wietnym periodyku. Zawarte w artykule tezy 
stanowi�y trzon mojej pracy doktorskiej, któr� obroni�em 
w 1979 r. 

Pierwsze lata pracy w Politechnice Pozna�skiej, jeszcze 
przed doktoratem, by�y bardzo intensywne: kontynuowa�em 
prac� naukow�, prowadzi�em zaj�cia ze studentami z zakresu, 
którego sam musia�em uczy	 si� od podstaw, by� to tak�e czas 
budowy laboratoriów dydaktycznych oraz rozwi�zywania 
problemów praktycznych dla przemys�u. Wspó�praca z prze-
mys�em dotyczy�a pionierskich metod testowania uk�adów 
cyfrowych, które opracowywano i wdra�ano w zak�adach 
WZT »Teletra« w Poznaniu. G�ównym mózgiem naszego zespo-
�u by� w tej dziedzinie Janusz Rajski, obecnie jeden z szefów 
znanej ameryka�skiej firmy Mentor Graphics. 

Nie wszystko sz�o g�adko. Pami�tam, �e na pocz�tku mieli-
�my do dyspozycji jedno biurko i dwa krzes�a na trzy osoby. 
Jeden z kolejnych dyrektorów naszego instytutu próbowa� 
zabroni	 mi publikowania po angielsku, t�umacz�c to trosk� 
o mój w�a�ciwy rozwój naukowy i intelektualny. Na szcz��cie 
mia�em »parasol ochronny« w osobie prof. Kachlickiego, wi�c 
mog�em zignorowa	 ten zakaz. Szczególnym wyzwaniem by�y 
w tych latach wyjazdy na konferencje za granic�. Szans na 
uzyskanie pieni�dzy z uczelni praktycznie nie by�o. Jakim� 
cudem zdobywa�o si� z zewn�trz bardzo skromne �rodki na 
podró�, nocowa�o si� w zbiorowych salach schronisk m�odzie-
�owych, czasem paczka herbatników musia�a wystarczy	 za 
ca�odzienny posi�ek. 
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Ale pami�tam te� te fascynuj�ce chwile, gdy udawa�o si� 
dostrzec nowe problemy, a potem skutecznie je rozwi�za	. 
Pracowa�em wtedy nad now� klas� pól komutacyjnych zbu-
dowanych z pojawiaj�cych si� w�a�nie na rynku komutatorów 
scalonych. Uda�o mi si� rozwi�za	 kilka wa�nych zagadnie� 
teoretycznych, dotycz�cych w�asno�ci kombinatorycznych 
oraz zasad konstruowania tych pól, a tak�e zaproponowa	 
par� rozwi�za� praktycznych, pó�niej w wi�kszo�ci opatento-
wanych przeze mnie nie tylko w Polsce, ale tak�e w USA oraz 
wielu krajach Europy Zachodniej. Jako jednemu z bardzo nie-
licznych naukowców pracuj�cych poza Bell Laboratories, 
uda�o mi si� opublikowa	 prac� w uznawanym za kultowe 
pi�mie The Bell Systems Technical Journal. Pó�niej wspólnie 
z F. K. Hwangiem z laboratoriów Bella rozszerzyli�my jeszcze 
wynik tej pracy, uwzgl�dniaj�c bardziej ogólne struktury roz-
patrywanych pól komutacyjnych. Uogólnienie to opublikowa-
li�my w 1986 r. w IEEE Transactions on Communications. 

Jeszcze przed habilitacj� uzyskan� 1986 r. zacz��em two-
rzy	 w�asny zespó�. Ponownie mia�em szcz��cie. Znale�li si� 
w nim wspaniali naukowcy – prawdziwe per�y. Zrobili pó�niej 
pod moim kierunkiem prace doktorskie. To m.in. Jurek Tyszer, 
obecnie jeden z najbardziej uznanych w �wiecie specjalistów 
w dziedzinie testowania uk�adów cyfrowych i Wojtek Kaba-
ci�ski – dzi� mi�dzynarodowy autorytet w obszarze pól komu-
tacyjnych. Obaj od wielu ju� lat s� profesorami tytularnymi. 

Fascynuj�ca by�a w tym czasie wspó�praca z przemys�em. 
W latach 1985 – 1989 pracowa�em jako sta�y konsultant 
w zak�adach WZT »Teletra«. W zespole kierowanym przez 
�wietnego konstruktora, Leszka Wozicha, opracowa li�my 
nowatorski koncentrator do central telefonicznych. Jego 
prezentacja na najwa�niejszej w naszej bran�y konferencji 
IEEE International Conference on Communications w Toronto 
w 1986 r. wywo�a�a sensacj� – okaza�o si�, �e znacznie 
wyprzedzili�my naszym urz�dzeniem ówczesne rozwi�zania 
�wiatowe. Niestety, w peerelowskiej gospodarce nie by�o miej-
sca na wdro�enie tak innowacyjnych produktów. Sko�czy�o 
si� na prototypie. W rezultacie siedmiu sfrustrowanych kon-
struktorów zwolni�o si� z pracy w zak�adach »Teletra« i 
razem za�o�yli�my w 1987 r. prywatn� firm� projektow� 
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»Inventel«. Firma stopniowo rozrasta�a si�, zatrudniaj�c w 
pewnym okresie oko�o pi�	dziesi�ciu in�ynierów. Przez ponad 
dziesi�	 lat projektowali�my urz�dzenia, które przyda�y si� 
szczególnie w okresie intensywnego rozwoju polskiej sieci tele-
komunikacyjnej po 1989 r. Nie zrezygnowa�em jednak w tym 
czasie z moich podstawowych obowi�zków na uczelni, praco-
wa�em tam m.in. nad podr�cznikiem Wst�p do telekomutacji, 
który mia� pó�niej kilka wyda�. 

W latach 1989-1992 prowadzi�em badania na renomowa-
nych uniwersytetach w Australii i Kanadzie. Zaj��em si� tam 
tematyk� komutacji optycznej, czego rezultatem by�o opraco-
wanie kilku nowych struktur optycznych pól komutacyjnych. 
Bra�em te� udzia� w realizacji ciekawych projektów dla prze-
mys�u i operatorów telekomunikacyjnych w obu krajach. 

Mimo kilku bardzo atrakcyjnych propozycji sta�ej pracy za 
granic�, na pocz�tku 1993 r. powróci�em do Polski, gdzie pod-
j��em kolejne wyzwanie. Rozpocz��em prac� we Francusko-
-Polskiej Wy�szej Szkole Nowych Technik Informatycznych 
i Komunikacyjnych, niewielkiej uczelni niepublicznej powsta-
�ej w Poznaniu z inicjatywy premiera Mazowieckiego i prezy-
denta Chiraca. Kszta�cili�my specjalistów, którzy znali nie 
tylko zagadnienia techniczne, ale tak�e biznesowe. Rozwija-
j�ca si� dynamicznie Polska takich specjalistów ogromnie 
potrzebowa�a. Mieli�my te� bardzo ambitne plany naukowe. 
Przez trzy lata stworzyli�my instytucj� o niepowtarzalnej 
atmosferze i wysokiej �wiatowej jako�ci. Nie do przecenienia 
by�y tu wysi�ki rektora, Jana Gli�skiego i prorektora, Wojciecha 
Cellarego. 

W 1994 r. otrzyma�em z r�k prezydenta Wa��sy tytu� profe-
sora, po raz pierwszy w powojennej Polsce przyznany pracow-
nikowi niepublicznej szko�y wy�szej. Niestety, we wrze�niu 
1996 r. uczelnia zosta�a z dnia na dzie� zamkni�ta. G�ówn� 
tego przyczyn� by� spór mi�dzy Francj� a Polsk� o finansowa-
nie uczelni, ale niepo�ledni� rol� odegra�a te� niech�	 do 
naszej placówki ze strony cz��ci polskiego �rodowiska akade-
mickiego. Zosta�em bez pracy. Moje podanie o ponowne przy-
j�cie na Politechnik� Pozna�sk� zosta�o odrzucone. Skorzysta-
�em z oferty Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, 
gdzie pracowa�em przez trzy kolejne lata. 

Andrzej
Tekst maszynowy
*

Andrzej
Tekst maszynowy
* powinno być: Mitteranda [AJ]
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Gdy uzgodniony z ATR trzyletni okres dobiega� ko�ca, 
dosta�em w 1999 r. propozycj� pracy w Katedrze Tele-
komunikacji AGH. Mimo, �e mog�em pracowa	 dalej w bardzo 
sympatycznym zespole w Bydgoszczy, zdecydowali�my si� 
z �on� na przenosiny do magicznego Krakowa. Nie mam w�t-
pliwo�ci, �e by�a to bardzo trafna decyzja. Nie do�	, �e roz-
pocz��em prac� w �wietnym zespole, to mogli�my zamieszka	 
w tak pi�knym mie�cie.

Jeszcze w Szkole Francusko-Polskiej w Poznaniu rozpocz��a 
si� moja przygoda wydawnicza. W 1993 r. zosta�em redakto-
rem IEEE Transactions on Communications, a nieco pó�niej 
za�o�y�em miesi�cznik IEEE Global Communications Newsletter. 
W 1998 r. zosta�em redaktorem naczelnym IEEE Communica-
tions Magazine, flagowego czasopisma cz��ci telekomunika-
cyjnej IEEE. By�em pierwszym spoza Ameryki Pó�nocnej redak-
torem naczelnym tego miesi�cznika o licz�cej kilkadziesi�t lat 
tradycji. Przej��em czasopismo w kiepskim stanie: spada�o 
zainteresowanie czytelników, obni�y� si� poziom artyku�ów. 
Musia�em przeprowadzi	 g��bok� reform� — przede wszyst-
kim zmieni�em procedury wydawnicze, przystosowa�em je do 
doby Internetu, wymieni�em wi�kszo�	 mi�dzynarodowego, 
ponad stuosobowego zespo�u redakcyjnego, zwi�kszy�em jed-
nocze�nie przejrzysto�	 i skrupulatno�	 procesu recenzo wania. 
Po trzech latach ci��kiej pracy IEEE Communications Magazine 
trafi� na pierwsze miejsce listy impact factor w kategorii �wia-
towych czasopism telekomunikacyjnych; sta�o si� to po raz 
pierwszy w jego historii. Zwi�kszy� si� tak�e jednorazowy 
nak�ad miesi�cznika – z ok. 40 tys. do ok. 70 tys. egzemplarzy. 
W nast�pnych latach zosta�em dyrektorem odpowiedzialnym 
za wydawanie wszystkich magazynów stowarzyszenia. 

Moje obecne badania naukowe, prowadzone w AGH, kon-
centruj� si� na takich zagadnieniach, jak gwarantowanie jako-
�ci obs�ugi w sieciach IP (Internet Protocol), automatyczna 
p�aszczyzna sterowania sieciami optycznymi, a tak�e problem 
zapewnienia odporno�ci sieci telekomunikacyjnych na uszko-
dzenia. Znaczna cz��	 tych bada� jest prowadzona w ramach 
wi�kszych projektów europejskich”.
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Lau re a ci Na gród 
Fun da cji na rzecz Na u ki Pol skiej

1992 – 2008

Na u ki hu ma ni stycz ne i spo �ecz ne

1992 prof. Ma rian Bi skup, In sty tut Hi sto rii PAN, To ru�
1994 mgr Ro man Afta na zy , em. pra cow nik Bi blio te ki 

Zak�a du Na ro do we go im. Osso li� skich
1995 prof. Te re sa Micha�owska, In sty tut Ba da� 
 Li te rac kich PAN, War sza wa
1996 prof. Je rzy Ga dom ski, Uni wer sy tet Ja giel lo� ski
1997 prof. An drzej Pacz kow ski, In sty tut Stu diów 
 Po li tycz nych PAN, War sza wa
1998 prof. Ja nusz Son del, Uni wer sy tet Ja giel lo� ski
1999 prof. Mie czy s�aw To ma szew ski, Aka de mia 
 Mu zycz na, Kra ków
2000 prof. Jan Stre lau, Uni wer sy tet War szaw ski
2001 prof. Stefan Swie�awski , em. prof. Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego
2002 prof. Lech Le cie je wicz, In sty tut Ar che olo gii 
 i Etno lo gii PAN; Uni wer sy tet Wroc�awski
2003 prof. Je rzy Szac ki, em. prof. Uni wer sy te tu 
 War szawskie go
2004 prof. Jadwiga Staniszkis, Uniwersytet Warszawski
2005 prof. Karol My�liwiec, Zak�ad Archeologii 


ródziemnomorskiej PAN, Warszawa
2006 prof. Piotr Sztompka, Uniwersytet Jagiello�ski
2007 prof. Karol Modzelewski, Uniwersytet Warszawski
2008 prof. Stanis�aw Mossakowski, Instytut Sztuki PAN 

w Warszawie
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Na u ki przy ro dni cze i me dycz ne

1992 prof. Ewa Kam ler, In sty tut Eko lo gii PAN, Warszawa
1993 prof. Wie s�aw J� drzej czak, Woj sko wa Aka de mia 

Medycz na, War sza wa
1994 prof. Krzy sztof Sel maj, Aka de mia Me dycz na, �ód�
1995 prof. Sta ni s�aw J. Kon tu rek, Aka de mia Me dyczna, 

Kra ków
1996 prof. Ale ksan der Koj, Uni wer sy tet Ja giel lo� ski
1997 prof. Ry szard Gry glew ski, Uni wer sy tet Ja giel lo� ski
1998 prof. An drzej Szcze klik, Uni wer sy tet Ja giel lo� ski
1999 prof. Maciej �ylicz, Uniwersytet Gda�ski
2000 prof. Le szek Kacz ma rek, In sty tut Bio lo gii 
 Do �wiad czalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
2001 prof. Maciej Gliwicz, Uni wer sy tet War szaw ski
2002 prof. Mariusz Jaskólski, Uniwersytet im. Adama 

Mickie wicza w Po zna niu
2003 prof. Ro man Ka li szan, Aka de mia Me dycz na, 

Gda�sk
2004 prof. Janusz Limon, Akademia Medyczna, Gda�sk
2005 prof. Zofia Kielan-Jaworowska, em. prof. 
 w Instytucie Paleobiologii PAN, Warszawa
2006 prof. Mariusz Z. Ratajczak, Pomorska Akademia 

Medyczna, Szczecin; Uniwersytet w Louisville, USA 
2007 prof. W�odzimierz J. Krzy�osiak, Instytut Chemii 

Bioorganicznej PAN, Pozna�
2008 prof. Jacek Oleksyn, Instytut Dendrologii PAN 

w Kórniku
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Na u ki �ci s�e
1992 prof. Ale ksan der Wol szczan, Penn sy lva nia 
 Sta te Uni ver si ty, USA; Uni wer sy tet Mi ko �a ja 
 Ko pernika w To ru niu
1993 prof. Sta ni s�aw Wo ro no wicz, Uni wer sy tet 
 War szawski
1994 prof. Zbi gniew Ry szard Gra bow ski, In sty tut Chemii 

Fi zycz nej PAN, War sza wa
1995 prof. Adam So bi czew ski, In sty tut Pro ble mów 
 J�dro wych, War sza wa
1996 prof. Boh dan Pa czy� ski , Prin ce ton Uni ver si ty, USA
1997 prof. To masz �u czak, Uni wer sy tet im. Adama 

Mickie wicza w Po zna niu
1998 prof. Le cho s�aw La tos-Gra �y� ski, Uni wer sy tet 

Wroc�aw ski
2000 prof. Bogumi� Jeziorski, Uniwersytet Warszawski
2001 prof. Ludomir Newelski, Uniwersytet Wroc�awski
2002 prof. Andrzej Udalski, Uni wer sy tet Warszaw ski
2003 dr Marek Pfützner, Uni wer sy tet War szaw ski
2004 prof. Wojciech J. Stec, Centrum Bada� 

Molekularnych i Makromolekularnych PAN, �ód�
2006 prof. Tomasz Dietl, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
2007 doc.dr hab. Andrzej L. Sobolewski, Instytut Fizyki 

PAN, Warszawa
2008 prof. Ryszard Horodecki, Uniwersytet Gda�ski
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Na u ki tech nicz ne
1993 prof. Ka zi mierz Sob czyk, In sty tut Pod sta wo wych 
 Pro ble mów Tech ni ki PAN, War sza wa
1995 prof. Ma ksy mi lian Plu ta , In sty tut Opty ki 
 Sto so wanej, War sza wa 
1997 prof. An to ni Ro gal ski, Woj sko wa Aka de mia 
 Technicz na, War sza wa
1998 prof. Le szek Stoch, Aka de mia Gór ni czo-Hutnicza 
1999 dr hab., prof. PG Zdzi s�aw Ko wal czuk, 
 Po li tech nika Gda� ska
2000 prof. Jan W�glarz, Politechnika Pozna�ska
2001 prof. Micha� Kleiber, In sty tut Podstawowych 

Proble mów Techniki PAN, Warszawa
2002 prof. Adam Pro�, Politechnika Warszawska; 

Komisariat Energii Atomowej (CEA) w Grenoble
2004 prof. Krzysztof Matyjaszewski, Carnegie Mellon 

University, USA; Centrum Bada� Molekularnych 
 i Makromolekularnych PAN, �ód� 
2005 prof. Roman S�owi�ski, Politechnika Pozna�ska
2006 prof. Leon Grado�, Politechnika Warszawska 
2007 prof. Andrzej Nowicki, Instytut Podstawowych 

Problemów Techniki PAN, Warszawa
2008 prof. Andrzej Jajszczyk, Akademia Górniczo-

-Hutnicza
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