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NOWY ETAP W NAUCE POLSKIEJ
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Kraków z najstarszym polskim uniwer-
sytetem, z ponad 600-letnią tradycją 

akademicką, w którym mieszka tak wielu 
godnych intelektualistów, zasługuje na to, 
aby być stolicą nauki polskiej – mówiła 
minister nauki i szkolnictwa wyższego 
prof. Barbara Kudrycka podczas otwarcia 
Narodowego Centrum Nauki. Uroczystość 
odbyła się 4 marca 2011 roku w tymczaso-
wej siedzibie NCN, znajdującej się w Bi-
prostalu przy ul. Królewskiej 57. – Fakt, 
że wyprowadzamy NCN nie tylko z cen-
tralnego zarządzania polityków, ale też ze 
stolicy kraju, ma ogromne znaczenie dla 
całego środowiska naukowego, albowiem 
symbolizuje nowy etap w nauce polskiej, 
etap, który można również nazwać począt-
kiem regeneracji polskiej nauki.

NCN jest pierwszą w Polsce tak waż-
ną instytucją, którą rząd zdecydował się 
ulokować poza Warszawą. 

Zarządzana przez naukowe autorytety 
i w pełni niezależna od polityków agencja 
przejmie odpowiedzialność za rozdział 
publicznych środków na pionierskie 
projekty badawcze. NCN opracuje też 
strategię rozwoju badań podstawowych 
w Polsce, wyznaczy priorytetowe dyscy-
pliny warunkujące cywilizacyjny rozwój 
kraju i stworzy programy badawcze ważne 
dla kultury i dziedzictwa narodowego. 

W tym roku Centrum dysponuje budże-
tem 305 milionów złotych, w roku 2014 
budżet ten przekroczy miliard złotych.

O granty NCN będą mogły się ubiegać 
zarówno instytuty naukowe i zespoły ba-
dawcze, jak i osoby fi zyczne prowadzące 
badania na własną rękę. Warte podkre-
ślenia jest to, że Centrum aż 20 procent 
swojego budżetu przeznaczać będzie 
dla najbardziej utalentowanych młodych 
uczonych.

Podczas uroczystości minister po-
dziękowała wszystkim zaangażowanym 
w stworzenie koncepcji NCN oraz w pracę 
przy projekcie ustawy, wymieniając po-
lityków oraz rektorów polskich uczelni. 
Mówiła o roli, jaką przy realizacji tego 
przedsięwzięcia odegrał rektor UJ prof. 
Karol Musioł. 

Szczególne słowa wdzięczności skie-
rowała do prorektora UJ prof. Szczepana 
Bilińskiego, który do 4 marca br., pełniąc 

funkcję pełnomocnika ministra ds. Na-
rodowego Centrum Nauki, poświęcił 
wiele wysiłku i czasu, by NCN mogło 
już od 15 marca przyjmować pierwsze 
wnioski aplikacyjne.

Podczas uroczystości w Biprostalu 
minister ogłosiła nazwisko dyrektora 
NCN. Został nim prof. Andrzej Jaj-
szczyk z Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie.

Druga część uroczystości – z udziałem 
premiera Donalda Tuska –  zorganizowana 
została w Pałacu pod Baranami. – Już 
dawno żaden rząd nie podjął decyzji tak 
brzemiennej w skutki. W końcu pieniądze 
będą trafiać do tych, którzy najlepiej 
wiedzą, jak je wykorzystać – podkreślił 
w swym wystąpieniu premier.

RPM

Otwarcie Narodowego Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie symbolizuje wiosnę w nauce polskiej 
– akcentowała podczas uroczystości minister Barbara Kudrycka

Szczególne słowa wdzięczności minister Barbara Kudrycka skierowała do 
prorektora UJ prof. Szczepana Bilińskiego, który do 4 marca br. pełnił 

funkcję pełnomocnika ministra ds. Narodowego Centrum Nauki 

Podczas uroczystości pani minister ogłosiła nazwisko dyrektora NCN, którym 
został prof. Andrzej Jajszczyk (z prawej). Gratulacje składa mu przewodni-

czący Rady NCN prof. Michał Karoński

A
. W

o
jn

a
r

A
. W

o
jn

a
r



6 ALMA MATER nr 133

Najważniejszym organem Narodowego Centrum Na-
uki jest 24-osobowa rada, w której zasiadają:
prof. Michał Karoński – przewodniczący Rady NCN, 
oraz prof.prof. Jacek Błażewicz, Zbigniew Błocki, Bo-
żena Czerny, Andrzej Duda, Krzysztof Frysztacki, Ja-
kub Gołąb, Janusz Janeczek, Janina Jóźwiak, Leszek 
Kaczmarek, Tomasz Kapitaniak, Mirosław Kofta, Hen-
ryk Kozłowski, Leszek Leszczyński, Teresa Malecka, 
Tomasz Motyl, Krzysztof Nowak, Wojciech Nowa-
kowski, Ryszard Nycz, Jerzy Pałka, Adam Torbicki, 
Wojciech Tygielski, Marek Żukowski oraz ksiądz prof. 
Andrzej Szostek.

Narodowe Centrum Nauki otwarte!

Dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk Tymczasowa siedziba NCN mieści się w Biprostalu przy ul. Królewskiej 57

Minister Barbara Kudrycka w towarzystwie prorektora UJ 
prof. Szczepana Bilińskiego zwiedziła pomieszczenia NCN, 

znajdujące się na pierwszym piętrze budynku
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Druga część uroczystości – z udziałem premiera Donalda Tuska – została zorganizowana w Pałacu pod Baranami przy Rynku Głównym 27

Głos zabrał także rektor UJ prof. Karol Musioł Galę uświetnił występ kwartetu DAFO 
w repertuarze Krzysztofa Pendereckiego

Podczas uroczystości minister Barbara Kudrycka 
przekazała naukowcom symboliczny klucz do 

odpowiedzialności za polską naukę
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