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Wypeniajc sw zaszczytn misj wspierania nauki,
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje co roku
wybitnym polskim uczonym indywidualne nagrody za
osignicia i odkrycia naukowe z ostatnich czterech lat,
stanowice istotny wkad w ycie duchowe i postp cywilizacyjny naszego kraju oraz zapewniajce Polsce miejsce
w nauce wiatowej. Nagrody przyznawane s w czterech
obszarach: nauk humanistycznych i spoecznych, nauk
przyrodniczych i medycznych, nauk cisych oraz nauk
technicznych.
Wyrónienie to, bdce efektem najbardziej prestiowego sporód wielu programów realizowanych przez
Fundacj, uznawane jest za najpowaniejsz nagrod
naukow w Polsce.
W roku 2008 Nagrody FNP przyznane zostay ju siedemnasty raz, a zatem lista laureatów, cznie z laureatami
tegorocznymi, obejmuje obecnie 61 nazwisk.
Jest rzecz niewtpliw, e dziki towarzyszcemu
Nagrodom Fundacji zainteresowaniu, wybitne dokonania
wyrónionych przez ni uczonych zyskuj szerszy rozgos spoeczny, przyczyniajc si tym samym do promocji
i budowania prestiu polskiej nauki. Jednoczenie za
postacie laureatów, ich zaangaowanie w prac naukow i konsekwencja w realizowaniu powoania uczonego,
stanowi mog wzór i inspiracj dla modszych adeptów
nauki.
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Wspiera tylko najlepszych,
aby mogli sta si jeszcze lepsi.

LAUREACI NAGRÓD FNP 2008:
w obszarze nauk humanistycznych i spoecznych
prof. dr hab. Stanisaw Mossakowski
z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie

za wszechstronn, interdyscyplinarn monografi
dotyczc Kaplicy Zygmuntowskiej – czoowego zabytku
sztuki polskiego i woskiego Renesansu;
w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych
prof. dr hab. Jacek Oleksyn
z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku

za wkad w odkrycie uniwersalnych biogeograficznych
zalenoci midzy cechami rolin, istotnych dla
zrozumienia procesów ekologicznych w skali globalnej;
w obszarze nauk cisych
prof. dr hab. Ryszard Horodecki
z Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki
Uniwersytetu Gdaskiego

za wkad 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 wzów szybkich sieci
telekomunikacyjnych, stanowicych podstaw budowy
Internetu nowej generacji.
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Fot. Piotr Guzik

Prof. dr hab. in. ANDRZEJ JAJSZCZYK
Laureat Nagrody FNP 2008 w obszarze nauk technicznych za badania w zakresie teorii wzów szybkich
sieci telekomunikacyjnych, stanowicych podstaw
budowy Internetu nowej generacji.
Urodzi si w 1952 r. w Dblinie. Profesor zwyczajny
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Specjalizuje si
w sieciach i wzach telekomunikacyjnych. Stopnie zawodowe
i naukowe magistra inyniera (1974), doktora (1979) i doktora
habilitowanego (1986) uzyska na Politechnice Poznaskiej. Od
roku 1994 jest profesorem.
Przez wiele lat by zwizany z Politechnik Poznask,
zapocztkowujc tam badania w dziedzinie telekomutacji.
Prace badawcze prowadzi take 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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bd wspóautorem 10 ksiek i dwóch rozdziaów w ksikach, ponad 240 artykuów naukowych (w tym 50 w najlepszych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej), a take 19 patentów w zakresie telekomutacji, szybkich sieci telekomunikacyjnych i zarzdzania sieciami.
Kierowa bd kieruje polskimi zespoami w kilkunastu projektach badawczych Unii Europejskiej. Jest ekspertem Komisji
Europejskiej w obszarze telekomunikacji. By konsultantem
producentów, operatorów i agencji rzdowych 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 amerykaskiego czasopisma IEEE Communications Magazine.
Prof. Jajszczyk otrzyma Nagrod Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej za wybitny wkad w rozwój technik budowy Internetu
nowej generacji. Szczególnie wana dla rozwoju supersieci,
jak stanowi Internet, jest budowa szkieletowych sieci optycznych o ogromnych przepywnociach, a take rónorodne sieci
dostpowe. Od tych, niewidocznych dla uytkowników sieci
technik zaley jej skuteczne, szybkie i niezawodne dziaanie.
W pracach nad ich rozwojem, prowadzonych przez tysice
naukowców i inynierów na caym wiecie, prof. Jajszczyk
odegra wielk rol. Przyczyni si do uporzdkowania teorii
telekomunikacji przez pionierskie prace w zakresie budowy
wzów szybkich sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci optycznych, prace dotyczce wykorzystania komutatorów scalonych
w wzach sieci telekomunikacyjnych, efektywnych algorytmów sterowania i nowej klasy pól komutacyjnych. O randze
jego osigni i ich oddziaywaniu na nauk na caym wiecie
wiadczy cho by fakt, e pojcia „pola komutacyjne Jajszczyka”
(Jajszczyk’s network), czy „algorytm Jajszczyka” (Jajszczyk’s
algorithm) s uywane w teorii telekomunikacji. Jego dziaalno naukowa ma równie ogromne znaczenie dla praktyki
telekomunikacyjnej, gównie w zakresie zapewniania niezawodnoci sieci optycznych i ich odpornoci na uszkodzenia,
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czy gwarantowania jakoci usug wiadczonych przez sieci
bdce podstaw Internetu.
„Moja droga do telekomunikacji – wspomina Laureat – bya
dosy przypadkowa. Pamitam, jak w klasie maturalnej wahaem si, czy wybra studia etnograficzne na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza, czy pój na Politechnik. Przewayy
w kocu argumenty praktyczne, zwizane z perspektywami
przyszej pracy, i w 1969 r. rozpoczem studia na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Poznaskiej.
W 1974 r. ukoczyem kierunek elektrotechnika ze specjalnoci automatyka. Pocztkowo nie mylaem o karierze
naukowej — sdziem, e moje miejsce jest w gospodarce.
Zmian planów zawdziczam gównie mej mamie, która zdecydowanie uwaaa, e praca na uczelni bdzie dla mnie najlepszym wyborem. Gdy w kocu postanowiem ubiega si
o stanowisko asystenta, nie byo ju miejsc na zgodnej z moim
kierunkiem studiów automatyce, trafiem wic do tworzonego
wanie zakadu elektroniki i telekomunikacji.
Pamitam pierwsz rozmow z moim przyszym szefem,
prof. Zdzisawem Kachlickim, który w zwizku z uruchamianiem
od podstaw studiów telekomunikacyjnych na Politechnice
bardzo potrzebowa pracowników. Owiadczy mi, e mam si
zaj komutacj, bo do tego obszaru telekomunikacji nie ma
jeszcze nikogo. Nie miaem zielonego pojcia, co ten termin
oznacza. Trzeba byo dwóch lat mudnej pracy, wyszukiwania
w bibliotekach i czytania, gównie po rosyjsku, najróniejszych tekstów, czsto – jak si póniej okazywao – zupenie
nieprzydatnych, bym zacz orientowa si, czego dotyczy
moja dyscyplina. Jedynym wsparciem dla mnie by Maciej
Stanisawski, kolega, z którym wspólnie przez jaki czas przedzieralimy si przez tematyk telekomutacji.
Miaem jednak szczcie. Poowa lat siedemdziesitych XX
wieku to okres wielkiego przeomu. Rozpoczyna si zastpowanie dotychczasowych elektromechanicznych central telefonicznych systemami cyfrowymi. Fakt, e nie studiowaem
budowy tradycyjnych systemów, staje si zalet — nie mam
po prostu adnych obcie i przyzwyczaje. Mogem popuci wodze fantazji i wymyla rozwizania wykorzystujc
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najnowsze technologie. Staraem si te zrozumie istot procesów czeniowych w wzach telekomunikacyjnych, std
studia nad teori telekomutacji. Zdobyem ówczesn »bibli«
telekomutantów, monografi Mathematical Theory of Connecting Networks and Telephone Traffic, napisan przez Vaclava
E. Beneša, wybitnego naukowca pracujcego w Bell Laboratories w Stanach Zjednoczonych. Zauwayem, e w ksice
jest wiele bdnych twierdze. Udao mi si sformuowa
poprawn – moim zdaniem – teori. Nowe twierdzenia i dowody zamieciem w artykule, który ukaza si w 1979 r. w IEEE
Transactions on Communications — najwaniejszym czasopimie dla mojej dyscypliny. By to pierwszy artyku naukowca
z Polski w tym wietnym periodyku. Zawarte w artykule tezy
stanowiy trzon mojej pracy doktorskiej, któr obroniem
w 1979 r.
Pierwsze lata pracy w Politechnice Poznaskiej, jeszcze
przed doktoratem, byy bardzo intensywne: kontynuowaem
prac naukow, prowadziem zajcia ze studentami z zakresu,
którego sam musiaem uczy si od podstaw, by to take czas
budowy laboratoriów dydaktycznych oraz rozwizywania
problemów praktycznych dla przemysu. Wspópraca z przemysem dotyczya pionierskich metod testowania ukadów
cyfrowych, które opracowywano i wdraano w zakadach
WZT »Teletra« w Poznaniu. Gównym mózgiem naszego zespou by w tej dziedzinie Janusz Rajski, obecnie jeden z szefów
znanej amerykaskiej firmy Mentor Graphics.
Nie wszystko szo gadko. Pamitam, e na pocztku mielimy do dyspozycji jedno biurko i dwa krzesa na trzy osoby.
Jeden z kolejnych dyrektorów naszego instytutu próbowa
zabroni mi publikowania po angielsku, tumaczc to trosk
o mój waciwy rozwój naukowy i intelektualny. Na szczcie
miaem »parasol ochronny« w osobie prof. Kachlickiego, wic
mogem zignorowa ten zakaz. Szczególnym wyzwaniem byy
w tych latach wyjazdy na konferencje za granic. Szans na
uzyskanie pienidzy z uczelni praktycznie nie byo. Jakim
cudem zdobywao si z zewntrz bardzo skromne rodki na
podró, nocowao si w zbiorowych salach schronisk modzieowych, czasem paczka herbatników musiaa wystarczy za
caodzienny posiek.
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Ale pamitam te te fascynujce chwile, gdy udawao si
dostrzec nowe problemy, a potem skutecznie je rozwiza .
Pracowaem wtedy nad now klas pól komutacyjnych zbudowanych z pojawiajcych si wanie na rynku komutatorów
scalonych. Udao mi si rozwiza kilka wanych zagadnie
teoretycznych, dotyczcych wasnoci kombinatorycznych
oraz zasad konstruowania tych pól, a take zaproponowa
par rozwiza praktycznych, póniej w wikszoci opatentowanych przeze mnie nie tylko w Polsce, ale take w USA oraz
wielu krajach Europy Zachodniej. Jako jednemu z bardzo nielicznych naukowców pracujcych poza Bell Laboratories,
udao mi si opublikowa prac w uznawanym za kultowe
pimie The Bell Systems Technical Journal. Póniej wspólnie
z F. K. Hwangiem z laboratoriów Bella rozszerzylimy jeszcze
wynik tej pracy, uwzgldniajc bardziej ogólne struktury rozpatrywanych pól komutacyjnych. Uogólnienie to opublikowalimy w 1986 r. w IEEE Transactions on Communications.
Jeszcze przed habilitacj uzyskan 1986 r. zaczem tworzy wasny zespó. Ponownie miaem szczcie. Znaleli si
w nim wspaniali naukowcy – prawdziwe pery. Zrobili póniej
pod moim kierunkiem prace doktorskie. To m.in. Jurek Tyszer,
obecnie jeden z najbardziej uznanych w wiecie specjalistów
w dziedzinie testowania ukadów cyfrowych i Wojtek Kabaciski – dzi midzynarodowy autorytet w obszarze pól komutacyjnych. Obaj od wielu ju lat s profesorami tytularnymi.
Fascynujca bya w tym czasie wspópraca z przemysem.
W latach 1985 – 1989 pracowaem jako stay konsultant
w zakadach WZT »Teletra«. W zespole kierowanym przez
wietnego konstruktora, Leszka Wozicha, opracowalimy
nowatorski koncentrator do central telefonicznych. Jego
prezentacja na najwaniejszej w naszej brany konferencji
IEEE International Conference on Communications w Toronto
w 1986 r. wywoaa sensacj – okazao si, e znacznie
wyprzedzilimy naszym urzdzeniem ówczesne rozwizania
wiatowe. Niestety, w peerelowskiej gospodarce nie byo miejsca na wdroenie tak innowacyjnych produktów. Skoczyo
si na prototypie. W rezultacie siedmiu sfrustrowanych konstruktorów zwolnio si z pracy w zakadach »Teletra« i
razem zaoylimy w 1987 r. prywatn firm projektow
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»Inventel«. Firma stopniowo rozrastaa si, zatrudniajc w
pewnym okresie okoo pi dziesiciu inynierów. Przez ponad
dziesi lat projektowalimy urzdzenia, które przyday si
szczególnie w okresie intensywnego rozwoju polskiej sieci telekomunikacyjnej po 1989 r. Nie zrezygnowaem jednak w tym
czasie z moich podstawowych obowizków na uczelni, pracowaem tam m.in. nad podrcznikiem Wstp do telekomutacji,
który mia póniej kilka wyda.
W latach 1989-1992 prowadziem badania na renomowanych uniwersytetach w Australii i Kanadzie. Zajem si tam
tematyk komutacji optycznej, czego rezultatem byo opracowanie kilku nowych struktur optycznych pól komutacyjnych.
Braem te udzia w realizacji ciekawych projektów dla przemysu i operatorów telekomunikacyjnych w obu krajach.
Mimo kilku bardzo atrakcyjnych propozycji staej pracy za
granic, na pocztku 1993 r. powróciem do Polski, gdzie podjem kolejne wyzwanie. Rozpoczem prac we Francusko-Polskiej Wyszej Szkole Nowych Technik Informatycznych
i Komunikacyjnych, niewielkiej uczelni niepublicznej powstaej w Poznaniu z inicjatywy premiera Mazowieckiego i prezydenta Chiraca.* Ksztacilimy specjalistów, którzy znali nie
tylko zagadnienia techniczne, ale take biznesowe. Rozwijajca si dynamicznie Polska takich specjalistów ogromnie
potrzebowaa. Mielimy te bardzo ambitne plany naukowe.
Przez trzy lata stworzylimy instytucj o niepowtarzalnej
atmosferze i wysokiej wiatowej jakoci. Nie do przecenienia
byy tu wysiki rektora, Jana Gliskiego i prorektora, Wojciecha
Cellarego.
W 1994 r. otrzymaem z rk prezydenta Wasy tytu profesora, po raz pierwszy w powojennej Polsce przyznany pracownikowi niepublicznej szkoy wyszej. Niestety, we wrzeniu
1996 r. uczelnia zostaa z dnia na dzie zamknita. Gówn
tego przyczyn by spór midzy Francj a Polsk o finansowanie uczelni, ale niepoledni rol odegraa te niech do
naszej placówki ze strony czci polskiego rodowiska akademickiego. Zostaem bez pracy. Moje podanie o ponowne przyjcie na Politechnik Poznask zostao odrzucone. Skorzystaem z oferty Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy,
gdzie pracowaem przez trzy kolejne lata.
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* powinno być: Mitteranda [AJ]

Gdy uzgodniony z ATR trzyletni okres dobiega koca,
dostaem w 1999 r. propozycj pracy w Katedrze Telekomunikacji AGH. Mimo, e mogem pracowa dalej w bardzo
sympatycznym zespole w Bydgoszczy, zdecydowalimy si
z on na przenosiny do magicznego Krakowa. Nie mam wtpliwoci, e bya to bardzo trafna decyzja. Nie do , e rozpoczem prac w wietnym zespole, to moglimy zamieszka
w tak piknym miecie.
Jeszcze w Szkole Francusko-Polskiej w Poznaniu rozpocza
si moja przygoda wydawnicza. W 1993 r. zostaem redaktorem IEEE Transactions on Communications, a nieco póniej
zaoyem miesicznik IEEE Global Communications Newsletter.
W 1998 r. zostaem redaktorem naczelnym IEEE Communications Magazine, flagowego czasopisma czci telekomunikacyjnej IEEE. Byem pierwszym spoza Ameryki Pónocnej redaktorem naczelnym tego miesicznika o liczcej kilkadziesit lat
tradycji. Przejem czasopismo w kiepskim stanie: spadao
zainteresowanie czytelników, obniy si poziom artykuów.
Musiaem przeprowadzi gbok reform — przede wszystkim zmieniem procedury wydawnicze, przystosowaem je do
doby Internetu, wymieniem wikszo midzynarodowego,
ponad stuosobowego zespou redakcyjnego, zwikszyem jednoczenie przejrzysto i skrupulatno procesu recenzowania.
Po trzech latach cikiej pracy IEEE Communications Magazine
trafi na pierwsze miejsce listy impact factor w kategorii wiatowych czasopism telekomunikacyjnych; stao si to po raz
pierwszy w jego historii. Zwikszy si take jednorazowy
nakad miesicznika – z ok. 40 tys. do ok. 70 tys. egzemplarzy.
W nastpnych latach zostaem dyrektorem odpowiedzialnym
za wydawanie wszystkich magazynów stowarzyszenia.
Moje obecne badania naukowe, prowadzone w AGH, koncentruj si na takich zagadnieniach, jak gwarantowanie jakoci obsugi w sieciach IP (Internet Protocol), automatyczna
paszczyzna sterowania sieciami optycznymi, a take problem
zapewnienia odpornoci sieci telekomunikacyjnych na uszkodzenia. Znaczna cz tych bada jest prowadzona w ramach
wikszych projektów europejskich”.
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Laureaci Nagród
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
1992 – 2008
Nauki humanistyczne i spoeczne
1992 prof. Marian Biskup, Instytut Historii PAN, Toru
1994 mgr Roman Aftanazy , em. pracownik Biblioteki
Zakadu Narodowego im. Ossoliskich
1995 prof. Teresa Michaowska, Instytut Bada
Literackich PAN, Warszawa
1996 prof. Jerzy Gadomski, Uniwersytet Jagielloski
1997 prof. Andrzej Paczkowski, Instytut Studiów
Politycznych PAN, Warszawa
1998 prof. Janusz Sondel, Uniwersytet Jagielloski
1999 prof. Mieczysaw Tomaszewski, Akademia
Muzyczna, Kraków
2000 prof. Jan Strelau, Uniwersytet Warszawski
2001 prof. Stefan Swieawski , em. prof. Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego
2002 prof. Lech Leciejewicz, Instytut Archeologii
i Etnologii PAN; Uniwersytet Wrocawski
2003 prof. Jerzy Szacki, em. prof. Uniwersytetu
Warszawskiego
2004 prof. Jadwiga Staniszkis, Uniwersytet Warszawski
2005 prof. Karol Myliwiec, Zakad Archeologii
ródziemnomorskiej PAN, Warszawa
2006 prof. Piotr Sztompka, Uniwersytet Jagielloski
2007 prof. Karol Modzelewski, Uniwersytet Warszawski
2008 prof. Stanisaw Mossakowski, Instytut Sztuki PAN
w Warszawie
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Nauki przyrodnicze i medyczne
1992 prof. Ewa Kamler, Instytut Ekologii PAN, Warszawa
1993 prof. Wiesaw Jdrzejczak, Wojskowa Akademia
Medyczna, Warszawa
1994 prof. Krzysztof Selmaj, Akademia Medyczna, ód
1995 prof. Stanisaw J. Konturek, Akademia Medyczna,
Kraków
1996 prof. Aleksander Koj, Uniwersytet Jagielloski
1997 prof. Ryszard Gryglewski, Uniwersytet Jagielloski
1998 prof. Andrzej Szczeklik, Uniwersytet Jagielloski
1999 prof. Maciej ylicz, Uniwersytet Gdaski
2000 prof. Leszek Kaczmarek, Instytut Biologii
Dowiadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
2001 prof. Maciej Gliwicz, Uniwersytet Warszawski
2002 prof. Mariusz Jaskólski, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
2003 prof. Roman Kaliszan, Akademia Medyczna,
Gdask
2004 prof. Janusz Limon, Akademia Medyczna, Gdask
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. Wodzimierz J. Krzyosiak, Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN, Pozna
2008 prof. Jacek Oleksyn, Instytut Dendrologii PAN
w Kórniku
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Nauki cise
1992 prof. Aleksander Wolszczan, Pennsylvania
State University, USA; Uniwersytet Mikoaja
Kopernika w Toruniu
1993 prof. Stanisaw Woronowicz, Uniwersytet
Warszawski
1994 prof. Zbigniew Ryszard Grabowski, Instytut Chemii
Fizycznej PAN, Warszawa
1995 prof. Adam Sobiczewski, Instytut Problemów
Jdrowych, Warszawa
1996 prof. Bohdan Paczyski , Princeton University, USA
1997 prof. Tomasz uczak, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
1998 prof. Lechosaw Latos-Grayski, Uniwersytet
Wrocawski
2000 prof. Bogumi Jeziorski, Uniwersytet Warszawski
2001 prof. Ludomir Newelski, Uniwersytet Wrocawski
2002 prof. Andrzej Udalski, Uniwersytet Warszawski
2003 dr Marek Pfützner, Uniwersytet Warszawski
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 Gdaski
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Nauki techniczne
1993 prof. Kazimierz Sobczyk, Instytut Podstawowych
Problemów Techniki PAN, Warszawa
1995 prof. Maksymilian Pluta , Instytut Optyki
Stosowanej, Warszawa
1997 prof. Antoni Rogalski, Wojskowa Akademia
Techniczna, Warszawa
1998 prof. Leszek Stoch, Akademia Górniczo-Hutnicza
1999 dr hab., prof. PG Zdzisaw Kowalczuk,
Politechnika Gdaska
2000 prof. Jan Wglarz, Politechnika Poznaska
2001 prof. Micha Kleiber, Instytut Podstawowych
Problemów 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 Sowiski, Politechnika Poznaska
2006 prof. Leon Grado, Politechnika Warszawska
2007 prof. Andrzej Nowicki, Instytut Podstawowych
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