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Po otrzymaniu tego listu, z początku porwał nas śmiech pusty, a potem litość i trwoga. Bo, niestety, nie ma się 
z czego śmiać. Jeżeli profesor Iwo Białynicki-Birula „nie mógł zostać uznany za doświadczonego naukowca w rozu-
mieniu ustawy o NCN”, to albo kryteria są tak wysokie, że nie ma w Polsce profesorów, którzy mogliby im sprostać, 
albo ustawa o NCN jest tak napisana, że dopuszcza tego rodzaju interpretację, albo wreszcie człowiek, który to pisał, 
nie zna języka polskiego i wyraził nie to, co chciał wyrazić.

Tak czy inaczej: Dziwny jest ten świat…
REDAKCJA

Drogi Panie Redaktorze,
W ostatnim wrześniowym numerze Pauzy ukazał się mój komentarz na temat kuriozalnych recenzji złożonego 

przeze mnie wniosku grantowego Maestro 8. Zgodnie z radą udzieloną na łamach czerwcowej Pauzy przez dyrektora 
NCN, Prof. Zbigniewa Błockiego złożyłem ponownie ten wniosek grantowy w programie Maestro 9, opisując dokładnie 
elementarne błędy popełnione przez recenzentów. Tym razem mój wniosek został odrzucony ze wzgłędów formal-
nych z następującym uzasadnieniem: „Kierownik projektu nie mógł zostać uznany za doświadczonego naukowca  
w rozumieniu ustawy o Narodowym Centrum Naukowym”.

Tym razem nie potrafiłem wymyślić żadnego rozsądnego komentarza do tej decyzji.

IWO BIAŁYNICKI-BIRULA
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
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