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Rok VIII

Kraków, 12 listopada 2015

Partnerem czasopisma jest Miasto Kraków

NOWY DUŻY SUKCES POLSKIEJ NAUKI

PRESS RELEASE

Warszawa, 10 listopada 2015 r. 

Prof. Janusz M. Bujnicki w składzie elitarnego grona naukowych doradców KE.

Prof. Janusz M. Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie został wybrany 
do grona naukowych doradców Komisji Europejskiej – High Level Group w ramach mechanizmu doradztwa naukowego Komisji 
Europejskiej SAM (Scientific Advice Mechanism). 

10 listopada 2015 r. Komisarz do spraw badań, nauki i innowacji Carlos Moedas ogłosił skład grupy doradców HLG, obok 
prof. J. M. Bujnickiego w tym prestiżowym gronie znaleźli się: Profesor Pearl Dykstra – Erasmus University w Rotterdamie, 
Profesor Elvira Fortunato – NOVA University w Lizbonie, Rolf-Dieter Heuer – Dyrektor Generalny CERN, Julia Slingo – Chief 
Scientist, Met Office w Exeter, Cédric Villani – Dyrektor Henri Poincaré Institute w Paryżu, Henrik C. Wegener – Wiceprezes 
Zarządu, Akademicki Dyrektor Generalny i Rektor, Technical University of Denmark.

W maju br., po spotkaniu Przewodniczącego Komisji Europejskiej J.-C. Junckera i Komisarza C. Moedasa z laureatami 
Nagrody Nobla, komisarz ogłosił zamiar uruchomienia mechanizmu doradztwa naukowego Komisji Europejskiej SAM. Jego 
najważniejszym elementem będzie grono siedmiu doradców. Ich prace wsparte będą ekspertyzami sześciu europejskich 
organizacji naukowych, których konsorcjum wygrało konkurs w ramach programu H2020.

Redakcja otrzymała następujące komentarze od Prezesów Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności:

Gratuluję serdecznie Panu Profesorowi Bujnickiemu. To już drugi w ostatnich latach duży sukces polskiej nauki, po elekcji 
Pani Profesor Zalewskiej na stanowisko Przewodniczącej Rady CERN-u. To nowy wyraźny sygnał, że pozycja Polski w nauce 
europejskiej staje się naprawdę znacząca, co pozwala nam wpływać na kształt polityki naukowej oraz kierunki rozwoju. Polscy  
uczeni zaczynają obejmować ważne stanowiska, zgodnie z naszym stale rosnącym potencjałem. Co istotne, nie są to stanowiska 
„z klucza”, lecz wynik ich własnej niekwestionowanej pozycji w świecie nauki. Pozycji opartej na osiągnieciach badawczych.

Jestem przekonany, że takich sytuacji będzie coraz więcej. Nauka polska z pewnością na to zasługuje.

Andrzej Białas

Cieszę się bardzo. To wielki sukces Janusza i Akademii Młodych Uczonych PAN, która wysunęła jego kandydaturę,  
a tym samym również sukces PAN. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy poparli jego kandydaturę. 

To też wyraźny sygnał, że jako kraj osiągnęliśmy już status poważnego i wpływowego uczestnika życia naukowego 
Europy. Janusz w gronie doradców jest zdecydowanie najmłodszą osobą i jego wybór jest wyraźnym sygnałem dla Europy, 
że Polska jest bogata w młode talenty naukowe. To niezwykle ważne, że w najważniejszym gronie naukowych doradców KE 
to Polak będzie głosem młodego pokolenia. A dla naszych naukowców wybór Janusza do tak prestiżowego europejskiego 
grona powinien być dowodem, że utalentowani młodzi badacze mogą w Polsce osiągnąć bardzo wiele. Znam Janusza dobrze, 
ostatnio współpracowaliśmy blisko w Komitecie Polityki Naukowej i przy dokumencie opisującym, jak mierzyć doskonałość  
naukową. Mam nadzieję, że w niezwykle intensywnych aktywnościach Janusza, zarówno naukowych jak i społeczno-ekspercko-
-organizatorskich, nadal dominantą będzie nauka. Właściwie jestem tego pewien.

Jerzy Duszyński

Zamieszczamy fragment komunikatu PAN:

http://www.krakow.pl/
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