
PAUza
Akademicka

Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności Nr 133/134

ISSN 1689-488X

Rok IV

Kraków, 15–22 września 2011

Wielkie
Dzieło

Wydanie  specjalne

Partnerem czasopisma jest 

Miasto Krakówws pi er a p o ls k ą n au k ę

Zaszczyt to prawdziwy móc dołączyć swój głos  
w doniosłej chwili, gdy wspaniała instytucja i wybitni  
ludzie, którzy ją tworzyli, obchodzą swój jubileusz. Fun-
dacja na rzecz Nauki Polskiej to przecież twór niezwykły, 
to ewenement. Jej twórcy potrafili stworzyć prawdziwy 
salon polskiej nauki o niekwestionowanym autorytecie, 
gdzie kształtuje się dobry smak i gdzie wyznaczane są 
drogi, którymi wszyscy następnie próbujemy się poru-
szać. A beneficjenci jej działalności, w tym kilka tysięcy 
młodych ludzi, którym umożliwiła udany start naukowy, 
są jej trwałym pomnikiem.

Doprawdy trudno uwierzyć, że to dopiero dwadzie-
ścia lat minęło od chwili gdy w sądzie złożono wnio-
sek o zarejestrowanie Fundacji. A jeszcze mniej dzieli 
nas od momentu, gdy jej ster przejął Profesor Maciej  
Grabski ze współpracownikami, którzy ukształtowali Fun-
dację w jej obecnej postaci. Tak bowiem wrosła Fundacja 
w krajobraz polskiej nauki, i do tego stopnia wydaje się  

jej trwałym elementem, że wszyscy mamy wrażenie,  
iż istniała od zawsze. I po prostu trudno sobie wyobrazić, 
że kiedyś jej nie było.

Gratulując więc w imieniu Polskiej Akademii Umiejęt-
ności tego kolosalnego sukcesu, składam młodej Jubilatce 
– na ręce Prezesa, Profesora Macieja Żylicza – najser-
deczniejsze życzenia. Życzenia, aby Fundacja dalej bu-
dowała autorytet polskiej nauki, aby dalej wyznaczała 
nowe szlaki, aby pozostała młoda w pomysłach i dojrzała 
w ich realizacji. 

Wydanie specjalne „PAUzy Akademickiej”, które od-
dajemy do Państwa rąk, niech będzie wyrazem nasze-
go hołdu Kolegom, których wytrwała praca i jasne idee 
doprowadziły do powstania tego prawdziwie wielkiego 
dzieła.
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