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Jó zef M ia n o w s k i (1804-1879) na trwałe zapisał się w historii nauki
polskiej. Lekarz i społecznik, profesor fizjologii Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie w latach 1839-1842, a następnie w Petersburgu. W latach
1862-1869 był Rektorem warszawskiej Szkoły Głównej, jedynej w owym
czasie polskiej uczelni wyższej w zaborze rosyjskim. W okresie powstania
styczniowego 1863 r. Mianowski potrafił oclironić studentów przed repre
sjami, celowo pomniejszając wobec władz carskich ich udział w powstaniu.
Wielu spośród uczestniczących w walkach figurowało na sfałszowanych
listach obecności Szkoły. W końcowej fazie powstania i po jego upadku do
Szkoły Głównej zapisało sie wielu jego uczestników, zatajając swa powstań
cza przeszłość. Dzięki Józefowi Mianowskiemu Szkoła Główna uniknęła
represji popowstaniowych i była swoistym azylem dla młodzieży, której
udało się wyjść z powstania.
W 1881 r. wychowankowie Szkoły Głównej, czcząc pamięć jej Rektora,
utworzyli Kasę pomocy dla osób pracujących na polu naukowem im. dr med.
Józefa Mianowskiego. Instytucja ta już w końcu XIX w. stała się największa
polska organizacja wspomagającą badania i wydawnictwa naukowe. Kasa
im. Józefa Mianowskiego, funkcjonująca w okresie Drugiej Rzeczypospo
litej jako Instytut Popierania Nauki, /.likwidowana została 31 grudnia 1952
r. wraz z Towarzystwem Naukowym Warszawskim.
Aktem notarialnym z dnia 20 maja 1991 r. Kasa im. Józefa Mianowskiego
została reaktywowana jako Fundacja Popierania Nauki. Dnia 11
października 1991 r. wpisana została do rejestru fundacji decyzja Sądu
Rejonowego dlam . st. Warszawy.
Mamy nadzieję, żc reaktywowanie Kasy im. J. Mianowskiego zyska popar
cie środowisk naukowych w całej Polsce, a odrodzona Kasa będzie mogła,
choć w części, dopomagać w finansowaniu badań i wydawnictw naukowych.

Komitet Kasy im. Józefa Mianowskiego
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Zarys historii Kasy im. Józefa Mianowskiego

I. L ata 1881-1920

K atastrofalna sytuacja nauki polskiej w okresie zaborów była
jednym z głów nych powodów utworzenia Kasy M ianowskiego.
Brak było w ów czas polskich instytucji naukowych, uniw ersy
tetów i szkół, zaś instytucje i towarzystwa naukowe działające
w autonom icznej Galicji, w zaborze austriackim, nie m ogły
zaspokoić ogrom nych potrzeb całości ziem polskich.
Pierwotnie zam ierzano utworzyć Towarzystwo popierania
nauki polskiej i nazw ać je imieniem Józefa M ianowskiego
Rektora w arszaw skiej Szkoły G łów nej, zlikwidowanej przez
carat w 1869 r. C hciano w ten sposób uczcić pamięć jedynego
Rektora istniejącej zaledwie siedem lat, jedynej w zaborze
rosyjskim, polskiej uczelni wyższej tego okresu. Okazało się to
jednak niem ożliw e z racji sprzeciwu w ładz zaborczych. Od
pierwszego posiedzenia byłych profesorów i studentów Szkoły
Głównej w dn. 22 stycznia 1879 r. do zatwierdzenia instytucji
w dn. 12 lipca 1881 r. przez dw a i pół roku starano się o
rejestrację. Sukces oficjalnego zatwierdzenia instytucji przez
rosyjskie w ładze okupiony został znacznym ograniczeniem jej
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funkcji. Nadano jej charakter Kasy wzorując sig na licznych
w ów czas instytucjach o charakterze dobroczynnym . Ten dość
wąski zakres działalności statutowej wkrótce został jednak nie
formalnie rozszerzony i do momentu odzyskania niepodległości
przez Polskę Kasa pom ocy dla osób pracujących na polu na
ukowem im. dr med. Józefa M ianowskiego - tak brzm iała wów
czas pełna jej nazw a, stała sie największą polską instytucją
w spierającą badania i w ydaw nictw a naukowe, później zaś zy
skała przydom ek "m inisterstw a nauki polskiej w latach niewo
li".
Z K asą M ianow skiego od początku jej istnienia związani byli
ludzie będący niekwestionowanym i autorytetami intelektualny
mi ów czesnej W arszawy i zaboru rosyjskiego. Wśród czterdzie
stu pięciu pierw otnych założycieli Kasy znaleźli się m.in.: Jerzy
A leksandrow icz, Ignacy Baranowski, Karol Benni, Tytus Cha
łubiński, Piotr C hm ielow ski, Eugeniusz Dziewulski, Aleksan
der Głowacki (Bolesław Prus), Władysław Holew iński, Ale
ksander Kraushar, Leopold i Stanisław Kronenbergowie, Jakób
N atanson, Józef K azim ierz Plebański, Stanisław Przystański,
H enryk Sienkiewicz, Antoni Slósarski, Karol Strasburger, Filip
Sulim ierski, A ugust W rześniowski i Bronisław Znatowicz.
N a czele w yłonionego 6 października 1881 r. Komitetu za
rządzającego Kasą stanął di Tytus Chałubiński - były profesor
warszawskiej Akademii M edyko-Chirurgicznej i Szkoły G łów
nej, ju ż wówczas uw ażany za jednego z najznakomitszych
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lekarzy polskich. W iceprezesem został Stanisław Kronenberg finansista i m ecenas nauk, jeden z najbogatszych ludzi w ów 
czesnym zaborze rosyjskim . Kasjerem (skarbnikiem) Kasy w y
brano K arola D eikego - finansistę, prezesa Banku Handlowego
w Warszawie. Sekretarzem Komitetu Kasy został lekarz i spo
łecznik K onrad D obrski. Pozostałymi członkami

Komitetu

wybrano: Piotra C hm ielow skiego, M ścisława Godlewskiego,
W ładysław a H olew ińskiego, JakóbaN atansona, Henryka Sien
kiewicza,

F ranciszka Sliwickiego,

Henryka Struve i Filipa

Sulim ierskiego1. W szyscy członkowie Komitetu związani byli
w przeszłości ze Szkołą Główną. Jak podkreślał Zygm unt
Szweykowski - autor m onografii Kasy M ianowskiego do 1918
r. - "chodziło o to, aby Komitet możliwie dokładnie odzw ier
ciedlał charakter Szkoły Głównej: w tym celu wybrani zostali
reprezentanci w szystkich czterech wydziałów [...] (od czterech
wydziałów w eszli profesorowie: C hałubiński, Holewiński, Natanson i Struve)"2.

1

Sprawozdanie pierwsze z czynności Komitetu zarządzającego Kasą
pomocy dla osób pracujących na polu naukowym im. dr J.
Mianowskiego z.a czas od 6 października 1881 do kotka 1882,
Warszawa 1883, s. 4-5.

2

Z. Szweykowski, Zarxs historii Kasy Mianowskiego, /w:/ "Nauka
Polska" 1932, t. XV, s. 15.

http://rcin.org.pl

Kasa im. J. Mianowskiego

10

K asa rozpoczynała sw oja działalność z kapitałem 6 750 rubli
srebrem t.j. niewiele ponad 9 100 dolarów północnoam erykań
skich według ich ów czesnego kursu. Pierwszą siedzibą Kasy był
lokal w nie istniejącym ju ż dziś pałacu Kronenberga przy ulicy
M azowieckiej 18 (obecnie teren hotelu Victoria).
Jak wielkie było zainteresow anie now opowstałą instytucją,
którem u tow arzyszyła ogrom na ofiarność publiczna, świadczyć
mogą następujące dane. Do dnia 31 grudnia 1882 r. kapitał Kasy
M ianow skiego w zrósł do 25 686 rubli, zaś liczba członków
rzeczywistych

Kasy w yniosła 635 osób, członków honoro

wych - 54 osoby, członków założycieli rozszerzyła się do 65
osób. Ideę Kasy M ianow skiego finansowo wsparła nie tylko
arystokracja (hr.hr. Ludwik i Kazimierz Krasińscy,

Karol i

Tom asz Zamoyscy, Zofia Raczyńska, Konstanty Przezdziecki)
oraz przedstawiciele finansjery i przemysłowcy (obok rodziny
K ronenbergów także Sam uel Bergson, Jan Bloch, Edward Lil
pop, Stanisław Rotw and, H ipolit Wawelberg), ale przede wszy
stkim liczna rzesza inteligencji polskiej pochodzącej nie tylko z
obszaru Królestwa Polskiego i dawnych ziem w schodnich Rze
czypospolitej, ale rów nież z najodleglejszych rejonów ówczes
nego im perium rosyjskiego. Liczba członków Kasy w latach
1881-1906 wyniosła ogółem około 2746 osób, które wniosły na
rzecz instytucji 126 730 rubli (t.j. około 171 080 dolarów
północnoam erykańskich). W tym samym okresie otrzymała
Kasa M ianowskiego od grupy 78 większych ofiarodawców 572
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228 rubli (t.j. około 772 500 dolarów w edług ich ówczesnego
k u rsu )'. W przededniu pierwszej w ojny światowej Kasa M iano
wskiego była najbogatszą instytucją w spierającą naukę na zie
miach polskich. Przyczynił sie do lego zwłaszcza inżynier W i
told Zglenicki, który w 1904 r. zapisał Kasie dochody z dzier
żawionego przez siebie pola naftow ego w Surachanach koło
Baku. D ochody z eksploatacji pól naftowych przyniosły Kasie
1 773 917 rubli (praw ie 2 400 000 dolarów ), co stanowiło aż 63
procent w szystkich sum przekazanych Kasie w latach 188119184 Sukces finansow y Kasy M ianow skiego już w pier
wszych latach jej istnienia pozw olił na rozpoczęcie szerokiej
działalności w spierającej badania i wydaw nictw a naukowe.
Statut (U staw a) Kasy, jak wspom nieliśm y, ograniczał bardzo
możliwości instytucji, choć, jak na ów czesne czasy zważywszy
brak niepodległego państw a polskiego, był także pewnym su
kcesem. Rosjanie zgodzili się, aby działalność Kasy nie była
skierowana w yłącznie dla osób zw iązanych z byłą Szkołą G łów 
ną i mogła objąć w szystkie "osoby pracujące na polu nauko
wym" (§ 1). N iestety w innych punktach możliwości pomocy

3

J. Piskurcwicz, Warszawskie instytucje społecznego mecenatu nauki
w latach 1869-1906. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa i Kasa imienia
Mianowskiego, Wrocław 1990, s. 52.

4

Ibidem, s. 58.
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zostały mocno zawężone. Kasa nie mogła udzielać wsparcia
obcym poddanym, a nawet poddanym rosyjskim, którzy prze
bywali za granicą bez oficjalnej zgody władz ( $ 2). Ograniczało
to m ożliw ości finansow ego wsparcia badań prowadzonych
przez Polaków z innych zaborów i z emigracji. Kolejnym pun
ktem poważnie ograniczającym możliwości Kasy był paragraf
szesnasty określający zakres czynności Komitetu Kasy. Obok
zadań czysto adm inistracyjnych, Komitet Kasy mógł: " rozpa
trywać i decydować prośby o zapomogi i pożyczki" oraz "wy
najdywać środki rozwoju działalności Kasy". Była więc Kasa w
zakresie inspiracji badań naukowych - co podkreślał Zygmunt
Szweykowski - pozbaw iona zupełnie inicjatywy i skazana na
bierność. Jej m ożliwości uzależnione zostały od stopnia za
aw ansowania prow adzonych badań i aktywności sam ego środo
wiska naukowego. Trzeba jednak dodać, że w spom niane wyże j
ograniczenia można było obejść i już w krótkim czasie, od
m om entu utworzenia instytucji, z jej środowiska w yszło szereg
inicjatyw zarówno wydaw niczych jak i badawczych.
M imo kilku prób zreform owania działalności Kasy (memo
riały Feliksa K ucharzew skiego z 1899 r. i Zygm unta Kramsztyka z 1907 r.), dopiero opuszczenie Warszawy przez Rosjan i
zm iana warunków politycznych na obszarze Królestwa Polskie
go, dały m ożliwość podjęcia reformy instytucji i dopasowania
jej charakteru do potrzeb życia naukowego.

http://rcin.org.pl
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W 1916 r. K om itet rozpoczął działania w celu przekształce
nia Kasy w now oczesny instytut popierania polskiej twórczości
naukowej. E lekt tych prac ujęty został ostatecznie w nowym
Statucie Kasy M ianow skiego z 1920 r. Nie istniały już żadne
ograniczenia polityczne, jednocześnie można było odejść od
pozorów dobroczynnego charakteru instytucji. M ożna było tak
że rozszerzyć zakres działalności i unowocześnić Kase. G łów 
nym novum było pow ołanie Rady Naukowej, w której skład
obok dw unastu członków Komitetu Kasy weszli przedstawicie
le dwudziestu czterech instytucji z terenu całej Polski. Rada
pomyślana była ja k o ciało decydujące o charakterze Kasy, jej
też powierzono w ybór Komitetu zarządzającego Kasą. W pro
wadzono rów nież kategorię członków korespondentów Kasy z
terenu całej Polski, których zadaniem była ścisła współpraca z
Komitetem zarów no w celu

rozeznania potrzeb udzielenia

wsparcia w ażnym przedsięw zięciom naukowym, jak i dla dzia
łania w celu pom nożenia funduszów Kasy. Demokratyzacja
struktur Kasy odzw ierciedlała nie tylko przemiany w ówczesnej
Polsce, lecz także opierała działalność Kasy o szersze kręgi
uczonych z całego jej obszaru. Zm ianie uległa również nazwa
instytucji, która od tego momentu brzmiała: Kasa im. M iano
wskiego - Instytut Popierania N u u k f.

5

Statut Kasy im. Mianowskiego, Warszawa b.d. (ok. 1923 r.), s. 4-8;
Kasa im. Mianowskiego. Instytut Popierania Nauki. Dzieje,
zadania, organizacja, Warszawa 1929, s. 16.
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Działalność Kasy, w pierwszym okresie jej istnienia do 1920
r., szła w kilku kierunkach. Obejmowała przede wszystkim
pomoc w publikowaniu dzieł i czasopism naukowych oraz
wydawanie zapom óg na studia i indywidualne prace badawcze.
Po 1905 r., w okresie pewnej liberalizacji stosunków politycz
nych w Rosji, a co za tym idzie także na ziemiach przez nia
okupowanych, Kasa w spom agała również liczne specjalisty
czne i ogólne tow arzystw a naukowe oraz dofinansowywała
edycje podręczników dla powstałych wówczas polskich szkół.
W tym okresie w spierała także w znaczący sposob funkcjonu
jące w Królestwie pracow nie naukowe oraz znacznie rozszerzy
ła działalność wydawniczą.
O

skali działalności Kasy w dziedzinie wydawnictw świad

czyć może Katalog dzieł wydanych z zapomogi Kasy im. M ia
nowskiego w latach 1881-19296 W latach 1881-1929 z zapo
mogi Kasy M ianow skiego wydano prawie siedem set tytułów
książek, w tym wiele serii wydawniczych o podstawowym
znaczeniu dla danych dziedzin nauki. Liczbę tomów szacować
można na około półtora tysiąca.
W dziedzinie szeroko pojętej filozofii opublikowano ponad
siedem dziesiąt tytułów, w tym obok tekstów klasyków filozofii,

6

Katalog dzieł wvdanxclt z zapomogi Kasy im. Mianowskiego w
latach 1881-1929, Warszawa 1929.
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także szereg oryginalnych prac autorów polskich: z dziedziny
psychologii (E dw arda A bram ow skiego, W ładysława Heinricha,
Juliana O chorow icza), etyki i logiki (W ładysława Biegańskie
go), historii filozofii (W iktora W ąsika i Wincentego Lutosła
wskiego), teorii poznania (Benedykta Bronsteina). Kasa finan
sowała rów nież w ydaw any pod redakcją W ładysława Werychy,
a następnie Jana Łukasiew icza "Przegląd Filozoficzny" (w la
tach 1899-1920: t. I-XXIII; publikow any z zapomogi Kasy
również w okresie m iędzyw ojennym ) oraz Bibliotekę Filozofi
czną pod redakcją H enryka Struvego, następnie Henryka Goldberga (t. I-XIX w latach 1885-1916).
Z zakresu nauk historycznych opublikowano ponad siedem 
dziesiąt tytułów, w tym serię M onografie w zakresie dziejów
nowożytnych pod redakcją Szym ona Askenazego (t. I-XXIII)
oraz fundam entalne edycje źródłow e Teodora W ierzbowskiego
- M atricularum Regni Poloniae summaria, Uchansciana oraz
Komisja E dukacji Narodowej i je j szkoły w Koronie (17801793).
W zakresie nauk prawnych z zapom ogi Kasy opublikowano
ponad czterdzieści tytułów

książek oraz redagowane przez

Karola L utostańskiego i Szym ona Rundsteina czasopism o
"Themis Polska" (t. I-VIII z lat 1913-1918).
W dziedzinie nauk ekonom icznych opublikowano ponad
trzydzieści tytułów w tym prace Zofii Daszyńskiej-Golińskiej,
Ludwika K rzyw ickiego, W łodzimierza Wakara i Witolda Załę-

http://rcin.org.pl
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skiego. Kasa w spierała rów nież edycję czasopism a "Ekonomi
sta" (t. I-V, 1901-1905) oraz Rocznik Statystyczny Królestwa
Polskiego (t. I-III, 1913-1915).
W zakresie językoznaw stw a wydano ponad dw adzieścia ty
tułów, w tym podstaw ow e prace Jana Baudouina de Courtenay,
A ntoniego K rasnow ołskiego, Adama A ntoniego Kryńskiego,
Stanisław a Szobera i K azim ierza Wóycickicgo. Z zapomogi
Kasy publikowano czasopism o "Prace Filologiczne" (t. 1-1X,
1885-1920, w spierane przez Kasę także później). Najpoważ
niejszym dziełem językoznaw czym wydanym z pom ocą Kasy
był Słownik Języka Polskiego Jana Karłowicza, A dam a Kryń
skiego i W ładysława N iedźw iedzkiego (t. I-VIII, 1900-1927).
W dziedzinie nauk o literaturze opublikowano ponad czter
dzieści tytułów m.in. prace Henryka Galie, G abriela Korbuta,
M anfreda Kridla, a także szereg edycji tekstów literackich i
antologii. Kasa w spom agała również druk serii Biblioteka za
pom nianych poetów i prozaików polskich XVI-XVIII u; pod
redakcją Teodora W ierzbow skiego (zeszyty 1-XXV, 18851908).
O bok ponad dw udziestu tytułów książek z dziedziny nauk
pedagogicznych Kasa w spierała również edycję "Przeglądu
Pedagogicznego" i "Rocznika Pedagogicznego" oraz Encyklo
pedię wycho w a vvcz.ą.
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Ponad dziesięć tytułów wydano z pom ocą Kasy w dziedzinie
sztuki i jej historii m .in. prace Stanisław a Łozy, W ładysława
M atlakowskiego i W ładysław a Tatarkiewicza.
Z dziedziny antropologii i etnografii opublikowano ponad
dwadzieścia tytułów , w tym prace Stanisława Ciszewskiego
(Krakowiacy), Z ygm unta G logera, O skara Kolberga (M azo
wsze). Z zapom ogi Kasy w ydaw any była także miesięcznik
"Wisła" (t. 1V-XX, 1890-1917).
W zakresie nauk m atem atycznych opublikowano ponad
pięćdziesiąt tytułów, w tym serię Biblioteka M atem atyczno-Fi
zyczna pod redakcją M.A. Baranieckiego i A. Czajewicza, a
także czasopism a "Prace M atem atyczno-Fizyczne" i "Wektor".
Najobszerniej reprezentow ane w śród wydawnictw Kasy by
ły nauki przyrodnicze. O publikow ano prawie sto dwadzieścia
tytułów. O bok Słownika G eograficznego Królestwa Polskiego i
innych krajów słowiańskich pod redakcją Filipa Sulimierskiego
i W ładysław a W alew skiego, następnie Bronisława C hlebo
wskiego (t. I-XV, 1880-1902), z zapom ogi Kasy ukazały się
wielotomowe prace Zygm unta W óycickiego (Obrazy’ roślinno
ści Królestwa Polskiego) oraz czasopism a "Pamiętnik Fizjogra
ficzny" (t. III-XXV, 1883-1918) i "Chemik Polski" (R. III-VI,
1903-1906; R. XV-XVI, 1917-1918).
W dziedzinie m edycyny opublikowano ponad sześćdziesiąt
tytułów, zaś w dziedzinach techniki i rolnictw a ponad sto tytu
łów m.in. serie Biblioteka Rolnicza i Biblioteka Dzieł Technicz
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nych. Kasa

M ianow skiego

dofinansowywała także edycje

W ielkiej Encyklopedii Powszechnej Ilustrowanej (tom y z lat
1904-1911) oraz prace w ydaw ane przez Towarzystwo Naukowe
W arszawskie.
O drębną inicjatyw ą wydaw niczą zasługującą na wzmiankę
była publikacja Poradnika dla samouków pod redakcją Stani
sław a M ichalskiego i A leksandra Hellicha. Poradnik zawierał
usystem atyzow ane w ykłady z różnych dziedzin nauki, utrzym a
ne w trójstopniow ej - przew ażnie - skali trudności. Wydawany
od 1898 r. miał Poradnik zastąpić nieobecną w życiu Królestwa
Polskiego szkołę polską. Poszczególne działy opracowywane
były przez największe ów czesne autorytety naukow e z zaboru
rosyjskiego m. in. Piotra Chmielowskiego, Sam uela Dicksteina, Ludw ika K rzywickiego, Adama M ahrburga, Kazimierza
Stołyhw o, Zygm unta W óycickiego, Floriana Znanieckiego. Od
1903 r. druga edycja w ydawnictwa, rozszerzona i uzupełniona,
w ychodziła pod nazw ą Św iat i człowiek. W latach 1898-1913
ukazały się trzy serie Poradnika, łącznie piętnaście tomów.
Zakres działań K asy M ianowskiego w dziedzinie wspierania
w ydawnictw naukow ych, zwłaszcza w okresie do 1920 r., mógł
być naw et większy, gdyż udzielała ona także jednostkowych
zapom óg w ydawnictwom naukowym, które - publikowane poza
Kasą - napotykały trudności finansowe. Pow yższą uwagę moż
na odnieść także do w spółpracy Kasy jako współnakładcy z
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firmą Edw arda W endego, zajm ującą się dystrybucją wydaw7
mctw Kasy .
Kolejnym polem działalności Kasy M ianowskiego było po
pieranie badań naukow ych, udzielanie stypendiów i zapom óg
uczonym znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej. W e
dług ostatnich obliczeń Kasa M ianow skiego udzieliła w latach
1881-1906 464 zapom óg na "cele i badania naukowe", 168
zapomóg - w latach 1881-1896 - na badania i studia w kraju i
za granicą oraz 131 zapom óg uczonym znajdującym się w
trudnej sytuacji m aterialnej. Ogółem w latach 1881 -1906 w y
datkowano na popieranie nauki polskiej 559 192 ruble (t.j.
ponad 750 000 dolarów północnoam erykańskich) . Do 1920 r.
kwota ta, jak m ożna szacować, podw oiła się.
W ażnym rodzajem działalności służącej wyróżnianiu i upo
wszechnianiu badań naukowych były konkursy. W 1884 r. z
zapisu Jakóba N atansona powstał fundusz (kapitał trzydziestu
tysięcy rubli), z którego procenty przeznaczone były na dwie
nagrody - po jednej w zakr esie nauk hum anistycznych i ścisłych
- "za dwie najw iększej wartości prace naukowe w ciągu ostat
nich czterech lat, przez mieszkańców Królestwa Polskiego, w

7

L. Zasztowt, Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 1864-1905,
Wrocław 1989, s. 172-173,130.

8

J. Piskurewicz, op. cit., s. 120, 122, 133, 138.
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K rólestw ie urodzonych dokonane i w języku polskim drukiem
ogłoszone". Sumy nagród nie były bagatelne, gdyż wahały się
od 2,5 do 3,5 tysięcy rubli (3 do 4,5 tysiąca dolarów ). Wśród
w yróżnionych prac znalazły się m.in. w dziedzinie historii:
Rządy sejm ikow e w epoce królów elekcyjnych (1888) Adolfa
P aw ińskiego, P rzym ierze polsko-pruskie (1900) Szym ona
A skenazego, Karu w najdawniejszym praw ie polskim (1908)
M arcelego H andelsm ana; z dziedziny etnografii i antropologii:
K urpie (1892) Ludw ika Krzywickiego; z dziedziny filozofii:
W stęp krytyczny do filo zo fii (1896) Henryka Struvego; w dzie
dzinie matem atyki, fizyki i chemii: O związkach m iędzy zasadą
najm niejszego działania, a najprawdopodobniejszym układem
(1888) W ładysław a Gosiew skiego, Wstęp do fizy k i teoretycznej
(1890) W ładysław a N atansona, Badania w dziedzinie azoto
wych związków organicznych i ich pochodnych (1908) Juliana
Brauna.
D w om a m niejszym i, pod względem .wysokości przyznawa
nych nagród, były konkursy utworzone z funduszu warsza
w skiego lekarza Zenona Pileckiego oraz funduszu im. Adolfa
Paw ińskiego - utw orzonego przez Hipolita W aw elberga i Sta
nisław a Rotw anda, przem ysłowców warszaw skich i zasłużo
nych m ecenasów nauki i szkolnictwa. W śród prac nagrodzo
nych z funduszu Pileckiego znalazły się m.in. książki Piotra
Chm ielow skiego, Zygm unta Glogera, G abriela Korbuta, W ła
dysław a Sm oleńskiego, Stanisława Kram sztyka, Bronisława
Znatowicza. W drugim konkursie nagradzano w yłącznie prace
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historyczne. N agrody otrzym ały m.in. prace: Aleksandra Jabło
now skiego P olska X V I w. p o d w zględem geograficzno-statystycznym (1897), A dam a S ze łagow skiego Pieniądz, i przew rót cen
w Polsce X V I i X V II w. (1902) oraz Jana Karola Kochanowskie
go Teka P aw ińskiego t. VII, Księgi sądowe brzesko-kujawskie
(1905).
Po 1905 r. działalność Kasy uległa znacznemu rozszerzeniu.
Otwarcie polskich szkół spow odow ało w zrost zapotrzebowania
na tzw. rozum ow ane katalogi książek i wydawnictwa m etody
czne z zakresu nauk pedagogicznych. U tw orzenie Towarzystwa
N aukow ego W arszaw sk ieg o z licznym i pracowniam i oraz
wzrost aktyw ności tow arzystw specjalistycznych, wzm ogły
zapotrzebow anie na finansow anie zakupu aparatury i koniecz
ność grom adzenia funduszy na edycję prac. Lwia część w ydaw
nictw TN W do 1920 r. była dofinansow yw ana przez Kasę. W
okresie pierw szej w ojny światowej szereg pracowni TW N prze
trwało głów nie dzięki finansowej pom ocy Kasy MianowskieFunkcje prezesów Kasy w pierw szym okresie jej istnienia po
Tytusie C hałubińskim pełnili: Stanisław Kronenberg (18861887), Ignacy B aranow ski (1887-1893), Antoni Okolski (18931897), H enryk Struve (1897-1900 i 1902-1903), W ładysław

9

"Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego" R.IX, 1916, s.
61; R.X„ 1917, s. 87; Z. Szweykowski, op. cii., s. 191-192.

http://rcin.org.pl

24

Kasa im. J. Mianowskiego

Holew iński (1900-1902 i 1904), Konrad Dobrski (1904-1915).
W 1914 r. w ramach biura Kasy M ianowskiego pow stał Dział
N aukow y mający za zadanie bieżącą obsługę prac naukowych
i zapom ogowych Kasy. Konieczność pow ołania Działu Nauko
wego spow odow ana była znacznym wzrostem liczby podań o
zapom ogi i stypendia oraz rozszerzeniem udziału Kasy w finan
sowaniu wydawnictw. Na stanowisko szefa Działu Naukowego
pow ołano Stanisława M ichalskiego redaktora Poradnika dla
samouków. W łaśnie Stanisław Michalski w 1916 r. skłonił
Kom itet Kasy do podjęcia dyskusji nad jej reorganizacją (me
m oriał M ichalskiego z dn. 31 maja 1916 r.). Zaowocowało to,
jak ju ż wspom niano, nowym Statutem instytucji z 1920 r. i
znaczną dem okratyzacją jej struktur. N ajw ażniejszą zmianą by
ło powołanie Rady N aukow ej. Ogólnopolska Rada Naukowa
Kasy M ianowskiego m iała przyczynić się nie tylko do profe
sjonalizacji poczynań Kasy, m iała także służyć integracji środo
wiska naukowego. Tw orząc Radę Naukową Kasa odcinała się
rów nież od nienajlepszych wzorów poprzedniego okresu, gdy
w ielokrotnie zarzucano jej Komitetowi pewną arbitralność de
cyzji. Trzeba jednak dodać, że owa arbitralność była przede
wszystkim skutkiem ograniczeń prawnych jakie narzucała Ko
mitetowi Kasy Ustawa (Statut) instytucji z 1881 r.
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II. Lata 1920-1939
Pierwsza listę instytucji reprezentowanych w Radzie N auko
wej ułożył dotychczasow y Komitet. Były to: Polska Akademia
Umiejętności

(delegat

Kazim ierz Żorawski), Towarzystwo

Przyjaciół N auk w Poznaniu (H eliodor Święcicki) , Związek
Polskich Tow arzystw N aukow ych we Lwowie (Paweł Dąbkowski), Tow arzystw o Przyjaciół Nauk w Wilnie (Władysław
Tatarkiewicz), Tow arzystw o Naukow e Warszawskie (Jan Karol
Kochanowski),

U niw ersytet Jagielloński

(Wacław Tokarz),

Uniwersytet W ileński (W ładysław Dziewulski), Uniwersytet
Lwowski (A lfred H alban), U niw ersytet Warszawski (Stanisław
Thugutt), U niw ersytet Poznański (Heliodor Święcicki), Polite
chnika L w ow ska (Ignacy M ościcki, późniejszy prezydent RP),
Politechnika
wszym

W arszaw ska (K azim ierz Pomianowski).

Pier

przew odniczącym Rady został matematyk K. Żora

wski, a od 1921 do 1932 r. był nim twórca filozoficznej szkoły
lwow sko-w arszaw skiej K azim ierz Twardowski. Po nim prze
wodniczył Radzie chem ik W ojciech Świętosławski, późniejszy
minister W yznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Przez cały okres m iędzyw ojenny funkcję prezesa Komitetu
Kasy spraw ow ał profesor prawa cywilnego na UW Karol Lutostański, w ybrany na to stanowisko w 1920 r. Obok niego w
okresie 1920-1939 w skład kolejnych Komitetów wchodzili:
Czesław Białobrzeski, Franciszek Bujak, Tadeusz Kotarbiński,
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Feliks Kucharzewski, Stanisław Szober, Józef Ujejski, Witold
D oroszewski, M aksym ilian Tytus Huber, Adam Krokiewicz,
Ignacy M atuszewski, Bogdan Suchodolski, Zygm unt Szweyko
wski i kilkunastu innych nie mniej zasłużonych dla polskiej
nauki i kultury. K ierow nikiem Działu Naukow ego pozostał
Stanisław M ichalski - głów ny animator działalności instytucji form alnie biorący udział w pracach Komitetu jedynie z głosem
doradczym.
K ryzys ekonom iczny w Polsce, a także utrata głównego
źródła dochodów - terenów naftowych na Kaukazie i dewalu
acja papierów wartościow ych, w których Kasa lokow ała swoje
kapitały, to podstawowe czynniki określające sytuację material
ną instytucji po wojnie. Środki zaradcze - takie jak operacje
giełdow e, zmiana polityki wydawniczej (do tej pory zakładają
cej znaczny deficyt) i przejęcie obrotu wydawnictwam i we
własne ręce - tylko w niewielkim stopniu poprawiły finansową
sytuację K asy Trudności lokalowe nie pozwalały na realizację
takich zamierzeń Komitetu, jak posiadanie własnej księgarni i
zarząd wydawnictwam i różnych zrzeszeń i instytucji nauko
wych.
W tym stanie rzeczy postanowiono odwołać się do ofiarności
społeczeństwa. Już w 1920 r. Stanisław M ichalski wraz z wice
prezydentem

W arszawy Arturem Śliwińskim zorganizowali

akcję na rzecz społecznego popierania nauki. Jej głównym
rezultatem było coroczne rezerwowanie w budżecie sam orzą-
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dów lokalnych pew nych sum na cele nauki i przekazywanie ich
Kasie. W 1923 r. M ichalski, starając sie pozyskać wszelkie
autorytety dla poparcia nowej akcji, zwrócił sie do prezydenta
RP Stanisław a W ojciechow skiego, a także do Stefana Żerom 
skiego i wielu innych osobistości z propozycją czynnego w łą
czenia się w całą spraw ę. Prezydent zgodził sie napisać osobiście
do 100 osób i instytucji w kraju i za granicą, mogących w ydat
niej wesprzeć K ase im ienia M ianowskiego. Także Żeromski, na
prośbę M ichalskiego, napisał swego rodzaju esej pt. Sprawa
Kasy M ianow skiego (W arszawa 1924), zamieszczany w prasie
i kilkakrotnie w ydany jako broszura. W zyw ał w nim do popie
rania nauki w ogóle, a Kasy w szczególności. Akcję M ichalskie
go poparło środow isko naukowe i prasa.
W całym tym przedsięwzięciu chodziło nie tylko o materialne
wsparcie, lecz rów nież , jak pisano w Sprawozdaniu z działal
ności Kasy , " o w ysunięcie nauki na widownię powojennych
stosunków, jako idealnego czynnika, kierującego wzrok od walk
przyziemnych ku w yżynom ducha i zapewniającemu narodowi
stanowisko śród przodujących ludów cywilizowanych w ich
pochodzie ku jasnej przyszłości"10.
Kasa w yraźnie odczuła zwiększenie się społecznego popar
cia w trakcie całej akcji. W zrosła liczba członków (do 2000 w

10

Sprawozdanie XLll za rok 1923, Warszawa 1924, s. 2.
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1924 r.) i innych ofiarodawców, a wśród nich osób fundujących
wydanie jeśli nie całych pozycji, to przynajmniej poszczegól
nych arkuszy konkretnych dzieł naukowych. W Sprawozda
niach instytucji podkreślano poparcie działań Kasy przez robot
ników i młodzież szkolną i akademicką, która założyła w War
szawie i Krakowie specjalne Koła przyjaciół Kasy imienia
M ianowskiego. Już w 1924 r. stwierdzano: "pomoc społeczeń
stwa i Rządu, obok własnych zarządzeń Komitetu, pozwoliły,
pom im o braku dochodów z głównego dawniej źródła dochodów
Kasy - nafty na Kaukazie -rozwinąć działalność w zakresie nie
mniej niż w latach poprzednich rozległą"1*.
W latach późniejszych około połowę środków Instytucji
stanowiły subwencje rządow e,

przekazywane za pośrednic

twem MWRiOP, a następnie także za pośrednictwem powstałe
go w 1928 r. Funduszu Kultury Narodowej, którego dyrektorem
został Stanisław M ichalski. Na drugą połowę składały się ofiary
jednorazow e (zapisy, większe i mniejsze darow izny), składki
członków, dochody ze sprzedaży własnych wydawnictw i pro
centy od posiadanych funduszów.
Z czasem doszło także do rozwiązania lokalowych trudności
Kasy, która pozyskała obszerną siedzibę w Pałacu Staszica, na
mocy umowy z Towarzystwem Naukowym Warszawskim, zaj-

11

Sprawozdanie XLII1 za rok 1924, Warszawa 1925, s. 2.
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mującym Pałac ja k o spadkobierca tradycji Warszawskiego To
warzystwa P rzyjaciół Nauk. Znalazły tam swoje miejsce biblio
teka i księgarnia Kasy, składy jej wydawnictw, a także niektóre
instytucje przy niej afiliowane.
D ziałalność instytucji była w dużym stopniu kontynuacją
dotychczasowych jej prac. Kasa subwencjonowała w dalszym
ciągu badania naukow e, wydawnictwa, udzielała tzw. zapomóg
osobistych oraz nagród za najlepsze prace naukowe. Jednak jej
znaczenie było dużo mniejsze aniżeli przed i w czasie wojny,
gdy była w praktyce jedyną instytucją wspierającą wydatniej
naukę polską na ziem iach zaboru rosyjskiego. Obecnie funkcję
tę spełniało przede wszystkim państwo za pośrednictwem M i
nisterstwa W yznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Fun
duszu Kultury N arodow ej i innych organizacji. W pewnej mie
rze także za pośrednictwem Kasy, działającej także w dużym
stopniu w oparciu o fundusze rządowe.
W zakresie popierania badań Kasa finansowała więc przede
wszystkim prace prowadzone w instytucjach i towarzystwach
naukowych. W ielokrotnie udzielała subwencji: W arszawskie
mu Instytutowi Filozoficznem u,

Państwowemu Instytutowi

Geologicznemu, Instytutowi Biologii Doświadczalnej im. M ar
celego N enckiego, a także Towarzystwu Naukowemu W arsza
wskiemu, Towarzystwom Przyjaciół Nauk w Poznaniu, Wilnie,
Przemyślu, Tow arzystw u Naukowemu we Lwowie, Polskiem u
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Towarzystwu Przyrodników im. M ikołaja Kopernika we Lwo
wie i wielu innym.
Spośród dużego grona znanych i uznanych uczonych, którzy
indyw idualnie korzystali w dwudziestoleciu międzywojennym
z m aterialnej pom ocy Kasy wymienić można: Józefa Kostrzewskiego, Ludwika Hirszfelda, Stanisława Leśniewskiego, Hila
rego Lachsa, Stefana Banacha, Ludwika W erlensteina, Józefa
Rotblata, Konrada G órskiego, Władysława Konopczyńskiego,
W ładysław a Szafera, W itolda Taszyckiego, Kazim ierza M icha
łow skiego i Tadeusza Kotarbińskiego.
Działalność w ydaw nicza Kasy - główna sfera działalności
instytucji - uległa znacznem u rozszerzeniu i zm ieniła nieco swój
charakter. Kasa bowiem, oprócz dotowania zgłaszanych do niej
pozycji, rozpoczęła także inicjowanie własnych wydawnictw,
drukując je we własnej, założonej w 1929 r. drukarni.
W tymże 1929 r., na w niosek Ministerstwa Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego Kasa podjęła się opieki nad
wydaniem sejmowym D zieł wszystkich A dam a M ickiewicza
oraz nad wydawnictwem podręczników akademickich.
N atom iast całkow icie z własnej inicjatywy wydano informa
tor o szkołach wyższych w Polsce i rozpoczęto wydawanie
Z asad fizyki A ugusta W itkowskiego oraz Prac etnologicznych
Stanisław a Ciszewskiego. Również z inicjatywy Kasy rozpo
częto przygotow ania do opracowania i wydania suplementu do
ukończonego w 1927 r. ośmiotomowego Słownika języka poi-

http://rcin.org.pl

Zarys historii Kasy

31

skiego, finansow anego przez długie lata z funduszów instytucji.
W latach trzydziestych rozpoczęto przygotowania do wydania
Dziejów P olski, zaplanow anych na 10 tomów. W tym samym
czasie zaczęto w ydaw ać Bibliotekę zapomnianych poetów i
prozaików polskich XVI-XVIII wieku pod redakcją Juliana Krzy
żanowskiego oraz Bibliotekę prozaików greckich i łacińskich
pod redakcją A dam a Krokiewicza. Obie Biblioteki były naw ią
zaniem do podobnych wydawnictw, prowadzonych przez Teo
dora W ierzbow skiego i Henryka Struvego, dotowanych przez
Kasę jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku.
Były to tylko niektóre inicjatywy wydawnicze Kasy im ienia
M ianowskiego, która z każdym rokiem rozszerzała swą działal
ność edytorską. W latach trzydziestych roczne nakłady w ydaw 
nictw w łasnych i dotow anych znacznie przekraczały pół m ilio
na egzemplarzy.
W łasne w ydaw nictw a Kasy stanow iły podstawę wymiany z
wieloma instytucjam i polskim i i zagranicznymi oraz um ożliw i
ły kontynuow anie ro/poczętego jeszcze w XIX wieku gratiso
wego w ysyłania sw oich publikacji do bibliotek polskich i za
granicznych. W przypadku bibliotek zagranicznych chodziło o
propagandę nauki polskiej za granicą. W prowadzono też znacz
ne obniżki cen w ydaw nictw Kasy dla studentów i pracowników
nauki.
Oprócz w ydaw nictw własnych Kasa administrowała także
wydawnictwam i wielu innych instytucji zajmujących się nauką,
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m .in .: M inisterstwa W yznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego, Funduszu Kultury Narodowej, Akademii Nauk Technicz
nych, Państwowego Instytutu Geologii, Państwowego Instytutu
M eteorologii, różnych towarzystw naukowych i muzeów.
Znacznie rozszerzony trzeci zakres kontynuowanej przez
Kasę działalności obejm ow ał przede wszystkim udzielanie sty
pendiów - zarówno uczonym jak i młodzieży szkolnej i akade
mickiej, udzielanie pożyczek, nagradzanie najlepszych prac
naukowych oraz

um ożliwianie

naukowcom wypoczynku i

twórczej pracy w domach Kasy.
Zarówno stypendia, jak i nagrody udzielane były początko
wo jedynie z tych nielicznych funduszów, które nie zostały
zdewaluowane po wojnie. Stopniowo jednak, dzięki nowym
zapisom i pomocy M inisterstwa Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego, udało się odbudować przedw ojenną aktyw
ność Kasy w tym zakresie. Wśród uczonych, którzy otrzymali
pomoc finansow ą z tych funduszów wymienić m ożna m.in.:
etnografa Stanisława Ciszewskiego, językoznaw cę Stanisława
Szobera, fizyka Józefa Patkowskiego i geologa Stanisława Mał
kowskiego. N agrody za prace naukowe zostały przyznane m.in.:
Stanisławowi Pigoniow i, Arturowi Śliwińskiemu, Janowi Ptaśnikowi, Kazimierzowi Tymienieckiemu, Wojciechowi Świętosławskiem u, Stanisław ow i Zarembie, Stanisław owi Zakrze
wskiemu i Janowi Dembowskiemu.
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znanego w

Warszawie w łaściciela zakładu szew skiego Stanisława Hisz
pańskiego. W 1922 r. podarował on instytucji trzy morgowa
osadę K ilińskie, położona w M lądzu nad Świdrem koło W arsza
wy. Składała sie ona z dwóch dom ów i zabudowań gospodar
czych. Z apisodaw ca przeznaczył nieruchom ość na "Dom Kasy"
- miejsce pracy i w ypoczynku dla ludzi nauki.
Dom Kasy w M lądzu, zwany żartobliwie Mądrali nem, od
momentu pow stania stał sie swego rodzaju azylem dla sporej
grupy pracow ników naukow ych, którzy za skromną opłatą mieli
tam stw orzone w arunki do twórczej pracy lub pełnego relaksu.
W latach późniejszych, dzięki dwóm podobnym zapisom,
Kasa założyła na w zór M ądralina domy w Konstancinie pod
Warszawą i w Zakopanem . M iały one jednak dużo mniejsze
znaczenie użytkow e. Nie posiadały ponadto owego specyficz
nego klimatu sprzyjającego wym ianie myśli - wytworzonego w
dużej mierze dzięki staraniom i osobowości Stanisława M ichal
skiego, głów nego opiekuna M ądralina z ramienia Kasy.
Kontynuacja i rozszerzenie dawnych form aktywności Kasy
stanowiły tylko cześć jej działalności w okresie międzywojen
nym - cześć istotną, ale nie najważniejszą. Druga dziedzina
działalności instytucji wiąże się nierozerwalnie ze wspom nianą
już kilkakrotnie osobą Stanisława M ichalskiego, który pragnął
uczynić z Kasy im ienia M ianowskiego społeczny ośrodek koor
dynujący zw iązane z nauką prace organizatorskie oraz inform u
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jący społeczeństw o o stanie i potrzebach nauki w Polsce. Jedna
z form realizacji tych celów miały stanowić zjazdy naukowe.
Zapowiadany przez M ichalskiego już w 1917 r. Zjazd poświę
cony organizacji i rozw ojow i nauki w Polsce niepodległej odbył
się w; W arszawie w dniach 7-10 kwietnia 1920 r. Przygotowa
niem do niego było opracowanie i rozesłanie przez Dział Na
ukowy Kasy ankiet z prośba o referaty na temat potrzeb nauki
polskiej. Uzyskano w ten sposób głosy najbardziej kompeten
tnych uczonych, którzy określili stan i najpilniejsze dezyderaty
reprezentowanych przez nich dziedzin, a także relacje między
nauką a innymi dziedzinam i życia społecznego. Opublikowano
je w dwóch tomach zatytułowanych "Nauka Polska, jej potrze
by,organizacja i rozw ój", które dały początek rocznikowi Kasy
pod takim właśnie tytułem. Rozpoczęto też dyskusję w środo
wisku naukowym na tem at nie tylko poszczególnych dziedzin,
ale na temat nauki jako całości i jej znaczenia w nowej polskie j
rzeczywistości.
W Zjeździe wzięły udział 533 osoby, przeważnie ludzie
nauki, ale także przedstawiciele Sejmu, rządu i samorządów.
Oficjalnie reprezentowanych było 15 wyższych uczelni i 35
innych instytucji naukowych. Wygłoszono 21 referatów i 149
koreferatów.
W kilka lat później Kasa imienia M ianowskiego zorganizo
wała drugi i ostatni zarazem Zjazd Naukowy w dwudziestoleciu
międzywojennym, który obradował w W arszawie 2 i 3 kwietnia
1927 r. Był on poświęcony dwóm tematom: sytuacji szkól
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akademickich w obec konieczności przygotowania mas m ło
dzieży do zaw odu oraz pogodzenia ze sobą dwóch rów nole
głych funkcji szkół akademickich - owego przygotowania m ło
dzieży do zaw odu i pracy naukowo-badawczej. Pełnoprawnymi
uczestnikami zjazdu było 40 przedstawicieli szkół akadem ic
kich. Zaproszono rów nież przedstawicieli władz państwowych.
O rganizacja zjazdów naukowych była może najbardziej spe
ktakularnym, ale nie jedynym fragmentem działalności Kasy w
zakresie organizow ania nauki w skali ogólnopolskiej. Instytucja
niosła stałą pom oc Sejm owi i rządowi w kwestiach dotyczących
nauki, biorąc udział w opracowywaniu projektów ustawodaw
czych oraz w licznych konferencjach specjalnych. W ydawała
także opinie w kw estiach organizacyjnonaukowych, po które
zwracały się do K om itetu Kasy władze centralne, samorządowe
oraz instytucje m iędzynarodow e. Kasa występowała ponadto z
akcją zapew nienia nauce odpowiedniej pozycji w budżecie
państwa oraz w kw estii zwolnienia zapisów i darowizn na rzecz
nauki od opodatkow ania, co przyniosło pozytywne rezultaty.
Duże znaczenie w organizowaniu życia naukowego w kraju
miał także w ydaw any przez M ichalskiego, wspomniany już,
rocznik Kasy "Nauka Polska", na którego łamach publikowano
materiały dotyczące tego zagadnienia. M.in. w 1928 r. redakcja
"Nauki Polskiej" podjęła inicjatywę przeprowadzenia w środo
wisku naukowym ankiety, której kwestionariusz zawierał pyta
nia na tem at sytuacji instytucji naukowych, badań w obrębie
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danej gałęzi wiedzy, wydawnictw instytucji naukowych, osób
pracujących naukowo, potrzeb i planów dalszego rozwoju pol
skich stosunków naukow ych z zagranicą oraz spraw związa
nych z reformą nauczania akademickiego. Nawiązano w ten
sposób do przeprowadzonych 10 lat wcześniej (przed I zjazdem
zorganizowanym przez Kasę) badań dotyczących potrzeb nauki,
zapowiadając, że "obecnie zachodzi potrzeba realizacji planów
działania przed laty układanych, potrzeba przerobienia ich na
modłę wymagań dzisiejszych, potrzeba skodyfikowania nowe
go, zwięzłego rejestru potrzeb nauki do użytku praktycznego".
Oprócz zagadnień praktycznych "Nauka Polska" zajęła się
także teoretyczną stroną nauki, walnie przyczyniając się do
wypracowania programu nowej dziedziny badań, nazwanej naukoznawstwem.
Już w czwartym tomie "Nauki Polskiej" jej redaktor wezwał
do podjęcia takich badań nad nauką i stworzenia teoretycznych
podstaw dla ludzi mających ją wspierać, organizować i propa
gować. Nowością w tym programie było wysunięcie postulatu
badania nauki jako elementu kultury oraz propozycja takiego
właśnie wyboru badań, ażeby ich wyniki dały się zastosować
w praktycznej organizacji nauki.
"Nauka Polska" otw orzyła swoje łamy dla uczonych wszy
stkich specjalności, zainteresowanych taką problematyką. Pro
blemy teoretyczne, podstawowe dla rodzącego się naukoznawstwa,

poruszali zw łaszcza socjologowie (Florian Znaniecki,
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Maria i Stanisław Ossowscy, Paw eł Rybicki) i filozofowie (Ta
deusz K otarbiński, Bohdan Kieszkow ski, Marian Heitzman).
Interesującą inicjatyw ą redakcji "Nauki Polskiej" był druk au
tobiografii, zam aw ianych u w ybitnych uczonych. Stanowiły
one w artościow y m ateriał do badań nad psychologią twórczości
naukowej.
Prawie w szyscy z piszących w "Nauce Polskiej" brali udział
w posiedzeniach K oła N aukoznaw czego, zorganizowanego w
1928 r. przez Stanisław a M ichalskiego w ramach Kasy imienia
M ianowskiego. Podobnie jak "Nauka Polska" Koło miało za
zadanie opracow anie teoretycznych podstaw dla działalności
osób i instytucji zajm ujących się organizacją i popieraniem
nauki, zw łaszcza zaś dla działalności Kasy. Na posiedzenia Koła
w Pałacu Staszica zapraszano pracow ników naukowych, intere
sujących się zagadnieniam i naukoznaw czym i oraz pracowni
ków placówek opiekujących się nauką. W zajemna wymiana
myśli między naukow cam i i organizatoram i nauki miała w pły
nąć inspirująco zarów no na pracę tych ostatnich, jak i na rozwój
niektórych kierunków badawczych. W referatach omawiano
różnorakie zagadnienia z zakresu filozofii, psychologii, socjo
logii, historii i organizacji nauki. Podejmowano dyskusję nad
najbardziej aktualnym i problem ami nurtującymi środowisko
naukowe, dyskutow ano także nad pracami uczonych zagranicz
nych, dotyczącym i wszelkiego "znawstwa" nauki. Najwięcej
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referatów poświęcono roli i znaczeniu nauki oraz jej miejscu w
społeczeństw ie wśród innych wartości kulturow ych.
W dyskusjach koła od samego początku centralna kwestia
była w izja pow stającego naukoznawstwa - jeg o kształtu, celów
i sposobów uprawiania. Postulując upraw ianie naukoznawstw a
"od podstaw" - w drodze praktyki badawczej i z nie do końca
skrystalizowanym i założeniami, nie poniechano jednocześnie
ich sform ułow ania, a wiec wypracowania pew nego programu
tej nowej dziedziny wiedzy Prowadzone w Kole dyskusje do
tyczące miejsca nauki wśród innych w artości kulturowych,
dyskusje

o

charakterze filozoficznym i metodologicznym,

sprzyjały stworzeniu interesującej, teoretycznej i programowej
koncepcji naukoznaw stw a,

będącej oryginalnym ,

polskim

wkładem w rozw ój europejskiej i światowej refleksji naukoznawczej. Autorami tej koncepcji byli M aria i Stanisław Osso
wscy, którzy ju ż w końcu 1929 r. przedstawili na forum Koła
referat zatytułowany Problematyka naukoznawcza. Zawarty w
nim zarys programu został rozwinięty w listopadzie 1934 r. w
artykule Nauka o nauce.
Zam ierzeniem M ichalskiego było przekształcenie Koła naukoznaw czego i całego Działu Naukowego Kasy imienia M ia
now skiego w duży instytut naukoznawczy. Służyć temu miało
m.in. rozpoczęcie w ydaw ania (od 1936 r.) "Organonu" - drugie
go obok "Nauki Polskiej" rocznikanaukoznaw czego Kasy imie
nia M ianowskiego. "Organon", wydawany w językach kongre
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sowych, przeznaczony był dla zagranicy. Do współpracy z nim
zaprosił M ichalski szereg uczestników Koła, m.in. Ossowskich,
których program ow y artykuł N auka o nauce otwierał pierwszy
tom w ydaw nictw a. Drugi z w ydanych do 1939 r. tomów "Organonu", oprócz artykułów , zaw ierał odpow iedzi 66 polskich i
zagranicznych uczonych na pytania ankiety dotyczącej organi
zacji zjazdów naukow ych. M aterialnym zaczątkiem projekto
wanego instytutu naukoznaw czego m iał być istniejący w ra
mach Działu N aukow ego Kasy ośrodek dokumentacji, w które
go archiwum grom adzono statuty i spraw ozdania krajowych i
zagranicznych instytucji naukow ych, czasopism a i książki do
tyczące zagadnień naukoznaw czych oraz wszelkie inne infor
macje na temat polskiego i zagranicznego ruchu naukowego.
Jednym z osiągnięć tego ośrodka, którym kierowała długoletnia
w spółpracow niczka M ichalskiego - Janina M ałkowska było
sporządzanie i prow adzenie bieżącej bibliografii naukoznawczcj. O pracow ane materiały drukow ano w "Nauce Polskiej", a
następnie w "O rganonie", które to pism a miały stać sięorganam i
projektowanego instytutu. Dział N aukow y prowadził wymianę
wydawnictw z 33 zagranicznym i (w 1938 r.) instytucjami zaj
mującymi się organizacją i popieraniem nauki oraz z w ielom a
redakcjami polskich i zagranicznych czasopism naukowych.
Jak w ynika z lego krótkiego przeglądu prac Kasy im ienia
M ianowskiego w dw udziestoleciu międzywojennym , działal
ność instytucji w tym okresie szła w dwóch kierunkach. Pier
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wszy to kontynuacja m aterialnego popierania nauki, zwłaszcza
w ydaw nictw naukow ych. Zm iany w tej dziedzinie w porówna
niu z okresem do 1918 r., to przede wszystkim w łasna inicjatywa
i w spółpraca z władzam i niepodległego państw a o raz znaczne
rozszerzenie aktyw ności instytucji o now e przedsięwzięcia.
Drugi kierunek działalności Kasy to prace nad organizacja nauki
w kraju i nad jej podbudow a teoretyczna. Był to nowy zakres
aktywności, a w sytuacji, gdy państwo przejęło na siebie główny
ciężar przede wszystkim materialnego w spierania nauki, ten
kierunek - jak sie w ydaw ało, mógł otworzyć przed Kasą najbar
dziej interesujące perspektywy.
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HI. Lata 1939-1945

Wojna i okupacja niem iecka nie przerw ały działalności Kasy
imienia M ianow skiego, chociaż oczyw iście bardzo ją ograni
czyły. Początkow o jaw ne prace K asy sprowadzały się do zarzą
dzania jej m ajątkiem i nadzorem nad adm inistracją. Od 1940 r.,
w związku z dekretem o likwidacji w szystkich polskich stow a
rzyszeń K om itet m usiał przejść do działalności tajnej. Prow a
dzono w dalszym ciągu potajem ną sprzedaż wydawnictw, prze
znaczając w pływ y z tego tytułu na zasiłki i pożyczki (a także
pomoc w naturze) dla pracow ników naukow ych znajdujących
się nie tylko w W arszaw ie, lecz także w innych miastach, a naw et
przekazywane do w ięzień i obozów koncentracyjnych. U dostę
pniano w ydaw nictw a pracow nikom naukowym i m łodzieży
studiującej na tajnych kom pletach, współdziałając z przedstawi
cielami takich instytucji jak U niw ersytet Warszawski, O ssoline
um i Zw iązek H arcerstw a Polskiego. D ość duże wpływy ze
sprzedaży w ydaw nictw i fundusze w łasne umożliwiły prow a
dzenie w niew ielkim zakresie prac wydawniczych.

W pier

wszym roku okupacji ukończono m.in. druk pracy Marii CurieSkłodowskiej Prom ieniotw órczość oraz kończono sejm owe
wydanie D zieł wszystkich A dam a Mickiewicza. Z inicjatywy
Ludwika Szperla przygotow ano materiały ilustracyjne dotyczą
ce zniszczeń zabytków Warszawy. M ateriały te miały być w y
dane w języku polskim , angielskim i francuskim. Z kolei, z
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inicjatyw y Zygm unta Szw eykow skiego prow adzono prace nad
kontynuacją historii Kasy im ienia M ianowskiego.
Nad pracami tym i czuw ał Komitet zbierający sie regularnie
przynajmniej raz w m iesiącu. Miejsce długoletniego prezesa
K arola Lutostańskiego, który zginął w trakcie oblężenia War
szawy,

zajął w iceprezes Maksymilian Tytus Huber. Wraz z

sekretarzem K om itetu Zygm untem Szweykowskim sprawował
on kierow nictw o Kasy aż do pierwszych dni pow stania w arsza
wskiego, reprezentując ją w koniecznych kontaktach z władza
mi okupacyjnym i, zarządem miasta W arszawy i Radą Główną
O piekuńczą. K om itet obradow ał ponadto nad kwestiam i orga
nizacji nauki, które należało podjąć po wojnie. Opracowano
m.in. projekt organizacji centralnej instytucji do spraw fundacji
i zapisów na cele naukow e oraz plan działalności

komitetu

w ydaw niczego podręczników akademickich. W trakcie takich
obrad Stanisław M ichalski wysunął projekt przekształcenia Ka
sy po wojnie w centralną instytucję popierania nauki, swego
rodzaju społeczne m inisterstw o nauki. Na kanw ie tego projektu
Czesław Białobrzeski opracow ał obszerny referat.
W ybuch pow stania

warszawskiego przerwał prace Kasy

im ienia M ianow skiego. W jego trakcie zniszczeniu uległ prawie
cały majątek instytucji. Szkody materialne poniesione przez
Kasę, zgłoszone po w ojnie do rejestracji, oszacowano na 7
m ilionów złotych (w edług kursu z 1939 r.). Zniszczeniu uległy
trzy domy Kasy w W arszawie, dom w Zakopanem, drukarnia,
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aktywa pieniężne, a także składy książek, archiwa oraz rękopisy
i pozycje w druku, m.in. prawie cały w ydrukowany XXV tom
"Nauki Polskiej", XI tom Poradnika dla samouków, III tom
"Organonu" oraz V III tom D zieł wszystkich Adama M ickiew i
cza.

IV. Lata 1945-1952

Pierwsze pow ojenne posiedzenie Komitetu Kasy odbyło się
18 sierpnia 1945 r. Obok sześciu członków przedwojennego
Komitetu wziął w nim udział m ianow any przez M inisterstwo
Oświaty kurator Kasy - Tadeusz M anteuffel. Nowym prezesem
Komitetu w ybrano Franciszka

Czubalskiego, wiceprezesem

Stefana Zalew skiego, a sekretarzem T. M anteuffla. Ustalono też
skład stałych kom isji instytucji (rew izyjnej, wydawniczej, sty
pendialnej, nagrodow ej i kilku innych). Półtora roku później,
16 grudnia 1947 r. prezesem wybrano Stanisława M ałkow skie
go, w iceprezesem Stanisława O ssow skiego, a sekretarzem T.
Manteuffla, który nadal spraw ował funkcję kuratora Kasy z
ramienia M inisterstw a Oświaty. Kierownikiem Działu N auko
wego Biura Kasy, redaktorem "Nauki Polskiej", "Organonu" i
Poradnika dla sam ouków pozostaw ał Stanisław M ichalski, któ
ry pom im o podeszłego wieku, złego stanu zdrowia i oddalenia
(zamieszkał w K rakowie) w dalszym ciągu, aczkolwiek kore
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spondencyjnie, inspirow ał Komitet Kasy i starał się wpływać na
tok prac instytucji.
W 1947 r. ukonstytuow ała się ponownie Rada Naukowa
Kasy im ienia M ianow skiego. Jej prezesem został Tadeusz LehrSpławiński - delegat Uniw ersytetu Jagiellońskiego, a członkam i
Stefan Straszew icz (Politechnika Warszawska), W ojciech Świętosławski (PAU), Jan Rutkowski (U niw ersytet w Poznaniu),
Zygm unt W ojciechowski (PTPN), Wojciech R ubinow icz (Uni
w ersytet W arszawski) i Julian Krzyżanowski (TNW ).
Pierwszym zadaniem Komitetu Kasy było zapewnienie in
stytucji środków m aterialnych, niezbędnych do prowadzenia
dalszej działalności. W obec utraty praktycznie całego swego
majątku Kasa zm uszona była zabiegać o pozyskanie subwencji
od instytucji państw ow ych, społecznych i pryw atnych. W latach
1945-48 otrzym ała od nich około 10 m ilionów złotych, z czego
5 m ilionów w yłącznie na odbudowę domów w M lądzu nad
Świdrem.
Prowadzenie tych dom ów było jedynym nawiązaniem do
przedwojennej działalności Kasy w zakresie bezpośredniego
w spierania nauki (w latach 1946-1950 przebywało w nich 2691
osób). Sytuacja finansow a nie pozwalała oczyw iście ani na
prowadzenie akcji subw encjonow ania prac badawczych, ani na
udzielanie stypendiów, nagród itp.
N atom iast w szystkie dochody ze sprzedaży własnych wy
daw nictw przeznaczano na druk nowych pozycji. Tak więc w
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prowadzonej przez A dam a K rokiew icza Bibliotece prozaików
greckich i łacińskich w ydrukow ano czw arty tom D zieł Tacyta,
wydano także opracow ane przez M. H om ow ską i H. Zdzitow iecką-Jasieńską Zbiory rękopiśm ienne w Polsce średniow iecz
nej oraz drugi tom Zasad fizy k i A. W itkowskiego. Ponadto
wsparto finansow o druk czternastego tom u "Acta Biologiae
Experim entalis" - w ydaw nictw a Instytutu Biologii Doświad
czalnej im. M arcelego N enckiego i rozpoczęto przygotow ania
do wydania suplem entu do Słow nika języka polskiego, którego
opracowanie pow ierzono W itoldowi Doroszewskiemu.
W latach 1945-49 głów nym zajęciem , kierowanego z Krako
wa przez S. M ichalskiego, D ziału N aukow ego Kasy było gro
madzenie m ateriałów i przygotow anie do druku XXV, jubileu
szowego tom u "Nauki Polskiej". W pracy tej pomagała M ichal
skiemu długoletnia pracow niczka D ziału Janina M ałkowska,
żona ów czesnego prezesa K om itetu, k tó ra prowadziła wszystkie
prace organizacyjne Działu w W arszawie. To głównie jej zasłu
gą było ponow ne naw iązanie stosunków z uczonymi i zagra
nicznymi instytucjam i naukow ym i, z którym i Dział był w kon
takcie przed w ojną. O trzym yw ane od nich publikacje i materiały
inform acyjne posłużyły do opracow ania zagadnień z dziedziny
organizacji nauki w XXV tomie "Nauki Polskiej". U porządko
wano także ocalały częściow o księgozbiór Działu, tworząc z
niego B ibliotekę N aukoznaw czą, pow iększaną w drodze w y
miany (w 1949 r. prawie z setką instytucji), drogą prenumeraty

http://rcin.org.pl

Kasa im. J. Mianowskiego

48

i zakupów. Korzystali zeń pracownicy i studenci Uniwersytetu
Warszawskiego. W oparciu o Bibliotekę w dalszym ciągu pro
wadzono rozpoczęta przed wojna bibliografię naukoznawczą.
Zbierano też materiały dotyczące organizacji nauki w kraju i za
granicą oraz rozpoczęto kwerendy w celu opracow ania dziejów
Kasy im ienia M ianow skiego. W 1948 r. utw orzono Komisję
N aukoznaw czą w składzie: Tadeusz K otarbiński, Janina M ałko
wska, Stanisław M ałkowski, Stanisław O ssow ski i Bogdan
Suchodolski, której pow ierzono opiekę nad całością prac Działu
Naukowego.
Zamiarem Stanisław a M ichalskiego było zorganizowanie
kursów naukoznawczych dla organizatorów nauki i wydawanie
biblioteczki pod tytułem Wiedza o nauce, do której weszłyby
teksty wykładów z proponowanych kursów oraz niektóre arty
kuły z dwudziestu pięciu tomów "Nauki Polskiej". Projektował
ponadto opracowanie specjalnego podręcznika naukoznawstwa
i w prowadzenie w ykładów z tej dziedziny na wyższe uczelnie.
M ichalski pragnął także, aby Kasa nawiązała do okresu po
pierwszej wojnie światowej, kiedy to rozpoczęła badania stanu
i potrzeb poszczególnych dziedzin nauki oraz zorganizowała
zjazd poświęcony tym oraz innym zagadnieniom organizacji
nauki w Polsce.
Do tych ostatnich postulatów nawiązano w wydanym w 1947
roku XXV tomie "Nauki Polskiej" w dziale zatytułowa
nym Perspektywy nauki polskiej w epoce dziejowej przemiany.
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O sytuacji poszczególnych dziedzin nauki pisali: Wacław Sier
piński, Jan Sam sonow icz, Jan Czckanow ski, Józef Kostrzewski,
Władysław K onopczyński i Edward Taylor. Cały tom, naw iązu
jący w układzie treści do przedw ojennej "Nauki Polskiej" po
przedzony był teoretycznym i artykułam i Artura Górskiego Nauka i człowiek, Czesława B iałobrzeskiego - Synteza filo zo fi
czna i m etodologia nauk przyrodniczych i Stanisława M ałko
wskiego - Postulaty z dziedziny organizacji nauki.
Wydanie X X V tom u "Nauki Polskiej" miało nie tylko zna
czenie m erytoryczne - naukowe i praktyczne, lecz także zaw a
żyło w pewnej m ierze na dalszych losach Kasy imienia M iano
wskiego. Już na początku 1947 r. w Kom itecie Kasy zdawano
sobie sprawę z niechętnej postaw y w ładz względem tej instytu
cji, nie mieszczącej się w tworzonym systemie scentralizow a
nego i ściśle kontrolow anego kierow ania gospodarką i kulturą.
Dość wątła działalność Kasy, uw arunkow ana małymi fundusza
mi własnymi i m alejącym i subwencjam i państwowymi, poprzez
ukazanie się X XV tom u "Nauki Polskiej" zyskała pewien roz
głos, co skłoniło w ładze do jednoznacznego określenia swego
stosunku do przyszłości instytucji. Po krytycznych w ypowie
dziach Stefana Żółkiew skiego w prasie i Eugenii Krassowskiej
na posiedzeniu Rady Głównej do Spraw Nauki i Szkolnictwa
Henryk Jabłoński, omawiając w "Robotniku" przyszły układ
organizacji naukow ych w kraju stw ierdził wprost, że "miejsca
na instytucje w rodzaju Kasy im ienia M ianowskiego, zwłaszcza
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po niedawnych doświadczeniach z jej wydaw nictw am i teorety12
cznym i, raczej w tej konstelacji nie widać" .
Prace związane z pow ołaniem Polskiej Akadem ii Nauk jako
centralnej instytucji

naukowej

w

kraju

przyspieszyły

mom ent likwidacji Kasy imienia M ianow skiego. W dniu 3
marca 1951 r. została ona włączona do Tow arzystw a Naukowe
go W arszawskiego,

a następnie podzieliła losy TNW i Pol

skiej Akademii U m iejętności.
V. Lata 1952-1991

Po 1951 r. grono osób związanych z K asą im ienia M iano
wskiego tylko raz w ystąpiło z formalnym wnioskiem o jej
reaktywowanie.

M iało

to

miejsce

po

wydarzeniach

październikowych 1956 r., kiedy wydawało się, że klimat poli
tyczny będzie bardziej sprzyjający dla tego typu inicjatyw. W
styczniu 1957 r. ostatni prezes Kasy - Stanisław Małkowski
skierow ał w tej sprawie specjalny memoriał do prezesa Polskiej
Akadem ii Nauk.
M emoriał ten pozostał jednak bez odpow iedzi. Z czasem
rozw iązano też istniejącą w ramach PAN Pracow nię Dokumen-

12

H. Jabłoński, Nauka-zapalnr odcinek frontu kultu ty, "Robotnik",
1948, nr 267, s. 4.
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tacji - pozostałość po Dziale N aukow ym Kasy imienia M iano
wskiego. Jej ostatniego pracow nika - W andę Osińską przenie
siono do Zakładu H istorii Nauki i Techniki PAN, przekształco
nego w 1977 r. w Instytut H istorii Nauki, Oświaty i Techniki
PAN.
Tak sie złożyło, że o Kasie im ienia M ianowskiego stosunko
wo

dobrze pam iętano właśnie w Instytucie Historii Nauki,

Oświaty i Techniki. W iązało sie to przede wszystkim z charakte
rem Instytutu, który uw zględnia w sw oich pracach dzieje istnie
jących w przeszłości instytucji naukow ych, w tym Kasy im ienia
M ianowskiego. Instytut wydaje ponadto "Organon" - czasopis
mo w językach obcych, poświęcone historii nauki. Jest to rów 
nież swego rodzaju naw iązanie do w ydaw anego przez Kasę
rocznika o tym że tytule. Tu w reszcie pracowały osoby bezpo
średnio zw iązane z działalnością Kasy: były członek Komitetu
Kasy - Bogdan Suchodolski i w spom niana Wanda O sińska
(zmarła w 1978 r.).
Zmiany ustrojow e w Polsce i pow rót do systemu dem okracji
parlamentarnej przyw róciły

instytucjom społecznym szansę

działania. Już w pierw szym okresie "Solidarności" reaktyw ow a
ne zostało Tow arzystw o N aukow e W arszawskie. W jego stru
kturze nie odtw orzono jednak Kasy im ienia M ianowskiego.
Plan reaktyw acji Kasy powstał dopiero w 1990 r.
Dnia 29

m arca

1990 r. odbyło się posiedzenie Zakładu

Historii O rganizacji Nauki - Instytutu Historii Nauki, Oświaty
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i Techniki PAN, na którym referat o ostatnim okresie działal
ności Kasy i próbach jej odrodzenia w ygłosił Jan Piskurewicz.
Zebrani opow iedzieli się za podjęciem prac reaktywacyjnych.
Wśród osób aktyw nie działających w tej sprawie byli: Andrzej
Biernacki, Zbigniew C iok, Piotr Hubner, B arbara Kuźnicka, Jan
Piskurew icz i Leszek Zasztowt. Inicjatywa ta zyskała wsparcie
Towarzystwa N aukow ego W arszawskiego i Polskiej Akademii
Nauk. Obie instytucje poparły projekt odtw orzenia Kasy, dzia
łającej jako sam odzielna jednostka organizacyjna.
Aktem notarialnym z dnia 20 maja 1991 roku reaktywowano
Kasę, dając jej czytelną w nowych warunkach nazwę Fundacji
Popierania Nauki. A kt ten podpisali: Edward Polkowski, dzia
łający w imieniu TNW , Jerzy Kołodziejczak, działający w imie
niu PAN oraz Andrzej Biernacki, Stefan Bratkowski,

Piotr

H ubner, Barbara K uźnicka, Jan Piskurewicz i Leszek Zasztowt.
D nia 11 października 1991 r. Kasa wpisana została do rejestru
fundacji decyzją Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy.
W trakcie prac zw iązanych z reaktywowaniem Kasy organi
zatorzy zastanawiali się jakie powinny być kierunki działania
i jaki model tej instytucji. Było oczywistym, że w całkowicie
odm iennych war unkach ustrojowych i po kilkudziesięciu latach
nie m ożna powielać daw nych rozwiązań. Jednocześnie jednak
wspaniałe tradycje i dorobek Kasy wskazywały na konieczność
podtrzym ania wszystkich wartościowych w ątków jej działalno
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ści - jeśli tylko będą naw iązyw ały do obecnych realiów nauki
polskiej.
Statut Kasy odw ołuje się więc do uprzednio obow iązujących
postanowień, ale nie pow tarza daw nego tekstu. W yjaśniony
został status Kasy, która działała zaw sze nie w roli towarzystwa,
ale fundacji. W zw iązku z tym pow ołana została Rada Fundato
rów - organ grupujący sponsorów Kasy i czuwający nad prow a
dzoną przez nią działalnością gospodarczą. Członkowie K om i
tetu Kasy m ogą nadal brać udział w posiedzeniach Rady N auko
wej, ale tylko z głosem doradczym . Rada ta mogłaby się stać
jednym z ciał integrujących polskie instytucje naukowe. Spre
cyzowane zostały także kom petencje pozostałych organów Ka
sy.
Szczególnie istotne są postanow ienia Statutu wyznaczające
kierunki działania Kasy. Ma ona być ośrodkiem formującym
społeczną politykę naukow ą, reprezentującym interesy środo
wiska ludzi nauki , wspierającym

społeczny ruch naukowy

i inform ującym społeczeństw o o stanie nauki w Polsce. Kasa
będzie kontynuow ać tradycyjne działania, subwencjonując pra
ce badawcze i w ydaw nicze, fundując stypendia i nagrody, ogła
szając konkursy. W nieodległej przyszłości Kasa wznowi naj
bardziej znaczące przedsięwzięcia: organizację zjazdów nauki
polskiej, w ydaw anie rocznika "Nauka Polska" oraz prace naukoznawcze w form ie wyodrębnionego Instytutu Naukoznawczego im ienia Stanisław a M ichalskiego.
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M am y nadzieję, że realizacja tych zam ierzeń zyska uznanie
społeczeństw a, a zw łaszcza środowiska naukow ego. Społeczne
instytucje winny m ieć znaczący wpływ na kształtow anie nauki
polskiej. Jedna z takich instytucji będzie reaktyw ow ana Kasa
im ienia M ianow skiego.
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STATUT
KASY IM IE N IA JÓ ZEFA M IA N O W SK IEG O
FU N D A C JI PO PIER A N IA NAUKI

I. Zasady ogólne
§ i
Fundacja ustanow iona aktem notarialnym z dnia 20 m aja
1991 r. przez Edw arda Stanisław a Potkow skiego - działającego
w imieniu Tow arzystw a N aukow ego W arszawskiego, Jerzego
Michała K ołodziejczaka - działającego w imieniu Polskiej A ka
demii Nauk, Stefana Tadeusza B ratkow skiego, A ndrzeja K w i
ryna Biernackiego, Piotra W łodzim ierza H ubnera, B arbarą Annę
Kuźnicką, Jana Józefa Piskurew icza i L eszka Olgierda Zasztowta działa zgodnie z ustaw ą o fundacjach z dnia 6 kw ietnia 1984
r. i niniejszym Statutem . Fundacja nosi nazw ę "Kasa im. Józefa
M ianowskiego - Fundacja Popierania Nauki".

§2
Kasa im. Józefa M ianow skiego - Fundacja Popierania Nauki,
zwana dalej Kasą,

je st kontynuatorką i sukcesorem praw i

majątku istniejącej od 1881 r. "Kasy pom ocy dla osób pracują
cych na polu naukow ym im. d-ra med. J. M ianowskiego".
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§3
Kasa stawia sobie za cel gromadzenie i rozdział środków na
rozwój nauki w Polsce.
Wypełniając swe zadania Kasa:
- występuje jako rzecznik interesów polskiego środowiska
naukowego,
- subwencjonuje badania i wydawnictwa naukowe,
- funduje stypendia oraz nagrody,
- wspiera społeczny ruch naukowy,
- organizuje zjazdy nauki polskiej,
- współdziała z instytucjam i naukowymi krajowym i i zagra
nicznymi,
- ogłasza konkursy na prace badawcze,
- podejmuje stosow ne działania informacyjne,
- prowadzi działalność wydawniczą,
- przygotowuje i publikuje roczniki "Nauka Polska - Jej
Potrzeby, Organizacja i Rozwój",
- zabiega o pozyskanie środków na działalność statutową
Kasy.
§4
Przy Kasie działa Instytut Naukoznawczy im ienia Stanisława
M ichalskiego. Instytut prowadzi badania naukoznawcze, w
szczególności poświęcone nauce polskiej. Działa na podstawie
własnego statutu.
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§5
Kasa działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą
Kasy jest W arszawa.

§6
Kasa ma osobow ość prawną, m oże otrzymywać darowizny
i zapisy, nabyw ać oraz zbywać m ajątek ruchomy i nieruchomy.

1. Członkam i

§7
zwyczajnymi

Kasy

zostają dożywotnio

członkowie Kom itetu Kasy i Rady Naukowej.
2. Członkam i honorowym i Kasy zostają dożywotnio osoby
szczególnie zasłużone dla Kasy, w tym rów nież osoby fizyczne,
które w niosą istotny wkład materialny do majątku Kasy. Osoby
te powoływane są na wniosek Komitetu przez Rade Naukową.

II. Organy Kasy

§8
Organami Kasy są:
- Rada Fundatorów
- Rada Naukow a
- Komitet
- Komisja Rewizyjna
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§9
Rada Fundatorów dba o materialne podstawy działania Kasy.
§ 10
1. W skład Rady Fundatorów wchodzą osoby, które ustano
wiły Fundację, a także - w drodze kooptacji - osoby fizyczne i
prawne wnoszące istotny wkład materialny do majątku Kasy.
Osoby prawne reprezentuje w Radzie Fundatorów stały delegat.
Rezygnacja z udziału w Radzie Fundatorów winna być złożona
na piśmie.
2. Rada Fundatorów wybiera przewodniczącego i sekretarza.

§ 11
1. Rada Fundatorów rozpatruje sprawozdania za dany rok
kalendarzowy z działalności Komitetu Kasy łącznie ze sprawoz
daniem Komisji Rewizyjnej i na tej podstawie udziela Komite
towi absolutorium.
2. Rada Fundatorów uchwala regulamin określający sposób
dysponowania majątkiem Kasy oraz kierunki i zasady prowa
dzenia przez Kasę działalności gospodarczej.
3. Rada Fundatorów ustala wynagrodzenia pracowników
Kasy oraz określa płatne stanowiska i liczbę etatów.
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12

Posiedzenia Rady Fundatorów organizuje Komitet przynaj
mniej dwa razy do roku, delegując ze swego składu własnego
przedstawiciela.
§ 13
Rada N aukow a czuwa nad realizacją celów statutow ych
Kasy z wyjątkiem funkcji zastrzeżonych dla Rady Fundatorów.
§ 14
1. Rada N aukow a składa sie z delegatów polskich instytucji
naukowych. Listę tych instytucji ustala Komitet.
2. Kadencja Rada Naukowej trwa trzy lata.
3. W posiedzeniach Rady Naukowej biorą udział członkowie
Komitetu z głosem doradczym oraz osoby przez Rade zaproszo
ne.
4. Do czasu ukonstytuow ania Rady Naukowej jej funkcje
pełni Rada Fundatorów.
§ 15
Rada N aukow a wybiera ze swego grona przewodniczącego
i sekretarza.
§ 16
Posiedzenia Rady Naukowej zw ołuje przewodniczący dzia
łając z własnej inicjatywy lub na wniosek Komitetu.
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§ 17
1. Uchwały R ady Fundatorow oraz Rady Naukowej zapadają
zw ykła w iększością głosów członków obecnych. Przy równości
głosów przew aża głos przewodniczącego.
2. Do ważności uchw ał w sprawach m ajątkow ych wymaga
na je st obecność m inim um dziesięciu członków Rady Fundato
rów.
§ 18
Nie można łączyć funkcji delegata do Rady Naukowej z
funkcją członka innych organów Kasy.
§ 19
1. Ustawowe i statutow e funkcje zarządu Fundacji wypełnia
Komitet.
2. Komitet spraw uje władzę reprezentacyjną, wykonawczą i
zarządzającą.
3. Komitet podejm uje decyzje w sprawach nie zastrzeżonych
innym organom Kasy.

§20
1. Członków K om itetu wybiera nowo obrana Rada Naukowa
na okres trzech lat. K andydatów do Kom itetu m oże zgłaszać
Rada Fundatorów i ustępujący Komitet.
2. Pierwszy skład Kom itetu wybiera Rada Fundatorów.
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§ 21

1. K om itet składa się z dziew ięciu członków.
2. K om itet w ybiera ze sw ego grona Prezesa, W iceprezesa,
Sekretarza oraz Skarbnika.
3. Prezes je st reprezentantem Kasy, prowadzi działalność
Komitetu oraz przestrzega w ykonyw ania uchwał podjętych
przez organy Kasy.
4. Funkcje W iceprezesa określa Prezes.
5. Sekretarz odpow iada za dokum entacje Kasy, protokołuje
posiedzenia K om itetu i jest bezpośrednim kierownikiem adm i
nistracyjnego działu Biura Kasy.
6. Skarbnik je st bespośrednim kierow nikiem działu finanso
w o-księgow ego Biura Kasy.
§22
1. K om itet obraduje w miarę potrzeb, posiedzenia zw ołuje
Prezes lub W iceprezes Komitetu.
2. K om itet podejm uje decyzje zw ykłą w iększością głosów.
3. W posiedzeniach Komitetu uczestniczą: Redaktor w ydaw 
nictw, D yrektor Instytutu N aukoznaw czego oraz zaproszone
osoby.
§23
1.

K om itet może powoływać stałe lub doraźne kom isje,

recenzentów z poszczególnych dziedzin nauki oraz ekspertów.
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2.

Komisje działają na podstawie regulam inów zatwierdzo

nych przez Komitet.
§24
1. O bsługę adm inistracyjno-techniczną i gospodarczą Kasy
zapewnia Biuro.
2. Biuro Kasy działa na podstawie regulam inu zatwierdzo
nego przez Komitet.
§25
Kom itet corocznie przedkłada Radzie Fundatorów sprawoz
danie z działalności finansowej, gospodarczej i stanu majątku,
a Radzie Naukowej - sprawozdanie z pozostałych prac Kasy.
§ 26
Komisja Rew izyjna kontroluje gospodarkę m ajątkową Ka
sy, popraw ność działania Biura Kasy oraz gospodarkę środkami
przydzielonym i Instytutow i Naukoznawczemu.
§ 27
1. Komisja Rew izyjna składa sie z trzech członków wybra
nych przez Rade Fundatorów.
2. Nie m ożna łączyć członkostwa Komisji Rewizyjnej z
funkcjami w innych organach Kasy lub z funkcją pracownika
Kasy.
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§ 28
1. Kom isji Rew izyjnej przysługuje w każdym czasie praw o
sprawdzania rachunków i innych dokum entów Kasy.
2. K om isja Rew izyjna przygotow uje coroczne spraw ozda
nie dla Rady Fundatorów w zakresie przewidzianym w § 26.

III. Majątek Kasy
§ 29
1. W skład m ajątku Kasy w chodzą: fundusz założycielski i
inne środki zgrom adzone na rachunku bankowym, papiery w ar
tościowe, rzeczy ruchom e i nieruchom ości.
2. Spadki, zapisy i darowizny przyjm uje Komitet za zgodą
Rady Fundatorów.
$ 30
Celem pow iększenia majątku Kasa m oże wchodzić w spół
ki, zawierać porozum ienia i umowy z fundacjami lub innym i
organizacjami.
§31
Na podstaw ie wniosku Komitetu R ada Fundatorów może
wyrazić zgodę na przejęcie przez Kasę zobowiązań, praw i
majątku innej fundacji o zbliżonym profilu.
§32
Kasa prow adzi działalność gospodarczą za pośrednictwem
Biura Kasy. D ochody z tej działalności przeznaczane są na cele
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statutow e Kasy oraz na dalsze rozw ijanie działalności gospo
darczej.
§33
1. D ziałalność gospodarcza prow adzona przez Kasę obejmu
je prace w ydaw nicze, w ytwórcze i usługow e, zwłaszcza w
dziedzinie nauki, oświaty, kultury i sztuki.
2. Kasa może rozpocząć działalność gospodarczą po zgroma
dzeniu kwoty 10 m ilionów zł.
§ 34
M ajątek Kasy m oże być lokowany w

przedsięwzięciach

gospodarczych oraz w spółkach i papierach wartościowych.
§35
Biuro Kasy prow adzi gospodarkę finansow ą i ewidencję
księgow ą według zasad określonych dla jednostek nie będących
jednostkam i gospodarki uspołecznionej.
§36
1. Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych Kasy w ym aga podpisu dw óch członków Komite
tu lub jednego członka Komitetu i pełnom ocnika działającego
w granicach umocowania.
2. Oświadczenie w oli w imieniu Kasy w zakresie zwykłego
zarządu może składać jed n a osoba upow ażniona do tego przez
Komitet.
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IV. Likwidacja Kasy

§ 37
Rozw iązania Kasy może dokonać R ada Fundatorów. W razie
rozwiązania Kasy R ada N aukow a postanow i na wniosek K om i
tetu na rzecz jakich polskich instytucji mających na celu popie
ranie nauki przejdzie majątek Kasy.

V. Zmiany Statutu

§38
Zmiany w statucie Kasy m ogą być dokonyw ane przez R ade
Fundatorów na w niosek Komitetu lub Rady Naukowej. U chw a
ła w tej spraw ie wym aga aprobaty dw óch trzecich obecnych
członków Rady Fundatorów. Spraw a zm iany statutu musi być
wpisana w porządek obrad Rady Fundatorów.
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54.033
" W wolnem państw ie polskiem nauka nie może
brana, podpatrzona, przem ycana, musi być polska. Nauka - to
przeczyste, w ysokie jezioro w górach, niebiosa nieskończoności
odbijające, musi być nasze, własne, ojczyste.
Posiadamy instytucję temu właśnie celow i służącą, założoną
w mrokach niewoli przez ojców czcigodnych i przekazaną nam,
którzy żyjemy w słońcu bezgranicznej, złotej wolności. I dziś
oto ta właśnie instytucja - nie posiada dostatecznych środków.
Ratujmy! W spierajm y! Stwórzmy na now o Kasę imienia
M ianowskiego"

Stefan Żeromski: Sprawa Kasy Mianowskiego, Warszawa 1924.
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