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Wydarzenia

Zapraszamy na posiedzenia, które odbędą się 
w gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.
Informacje na temat posiedzeń i konferencji 
można znaleźć na stronie internetowej PAU 
(www.pau.krakow.pl).

naukę. I wkrótce zbieg okoliczności spowodował, że na-
potkałem największą przygodą mojego życia, którą była 
– i jest – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Przeżyłem 
w niej niemało dramatycznych momentów, ale cały czas 
angażowałem się z przekonaniem, że warto to robić,  
że z tego wynika coś namacalnego. Żartowałem, że po to 
pracujemy, aby przybywało plakietek upamiętniających 
Fundację w miejscach, gdzie udzieliliśmy wsparcia.

MB – Widziałam plakietkę mówiącą o tym na jednym  
z budynków Ossolineum we Wrocławiu...

MWG – Echem, które sprawiło mi niedawno szczególną 
satysfakcję, była książka, z dedykacją przypominającą, 
że autor – dzisiaj profesor „międzynarodowej ligi” – był 
stypendystą fundacji w ‘96 roku. Mówiąc najogólniej,  
bardzo dobra i ważna książka o transformacjach uniwer-
sytetu we współczesnej Europie.

MB – Takie echo jest przejawem nie tylko wdzięcznej 
pamięci, ale – jak myślę – trwałej więzi z instytucją, 
która pomogła w pierwszych krokach na drodze nauko-
wej. I to jest zapewne udziałem niejednego stypendysty.  
Czy można mówić o „środowisku Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej”?

MWG – Można powiedzieć, że takie środowisko kształ-
tuje się i jest coraz bardziej aktywne. Szczególną rolę 
odgrywa tu Klub Stypendystów Zagranicznych FNP, któ-
ry ostatnio rozszerzył formułę swego działania na benefi-
cjentów innych programów. Istnienie takiego środowiska 
jest dla Fundacji niesłychanie ważne, gdyż zapewnia ono 

autentyczny, bliski kontakt ze środowiskiem naukowym, 
traktowanym jako całość i przede wszystkim z jego mło-
dą częścią. Ponadto można mieć nadzieję, że z tych krę-
gów będą również promieniować dobre obyczaje, jakie 
staramy się promować w nauce. Cieszę się, że obecny 
zarząd FNP to rozumie i dba o umacnianie etosu pracy 
naukowej.

MB – Mnie się zdaje, że to można w pewnym stopniu 
stymulować – poprzez tworzenie aury merytorycznej 
wyjątkowości, elitarności, mody na nią, aspirowania  
do tego, aby się znaleźć w tym kręgu. Taki klimat panuje 
w środowisku PAU.

MWG – Polska Akademia Umiejętności potrafiła – w po-
wszechnym upadku znaczenia towarzystw naukowych – 
zachować, także przez czas swojego „żywota utajonego” 
za PRL, wielki autorytet, ważną pozycję w świecie nauki 
i to się szczęśliwie wzmacnia. Spodziewam się, że teraz, 
kiedy Narodowe Centrum Nauki jest w Krakowie, rola 
PAU będzie jeszcze znaczniejsza. Tak na marginesie,  
to mam „genetyczne” związki z Akademią, gdyż ponad 
sto lat temu mój dziadek został również wyróżniony przez 
Akademię Umiejętności. Cieszę się, że obdarzenie mnie 
przez Polską Akademię Umiejętności cenną Nagrodą 
Jerzmanowskich wydaje się wskazywać, że nie przy
niosłem wstydu jego pamięci.

MB – Gratuluję nagrody i dziękuję za rozmowę.

(Tekst autoryzowany)
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