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W czwartek 28 stycznia 2016, w siedzibie Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej odbyła się ważna i niezwykle 
interesująca debata. Pretekstem była promocja książki 
Profesora Macieja W. Grabskiego „O Nauce w Polsce –  
zamyślenie”, w której zebrane zostały teksty Profesora 
wygłaszane i pisane na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza.  
Książka, wydana bardzo starannie (co podkreślał sam autor) 
przez Polską Akademię Umiejętności, pozwoliła ocalić 
od zapomnienia, a przynajmniej od rozproszenia, ważną  
refleksję nad polską nauką. Refleksję, która – jak podnosili 
zebrani – daje znacznie głębszą analizę naszej sytuacji  
niż postrzega ją na co dzień większość środowiska akade-
mickiego. Profesor Maciej Grabski, legendarna postać pol-
skiej nauki – twórca i organizator Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej, a także jej wieloletni Prezes – naprawdę MA coś 
do powiedzenia i nie powtarza standardowych banałów.

Debatę rozpoczęły wystąpienia panelistów, w oso-
bach Profesorów: Mirosławy Marody, Andrzeja Białasa, 
Krzysztofa Kurzydłowskiego i Macieja Żylicza. Dwa 
pierwsze z tych wystąpień udało się redakcji pozyskać 
od autorów. Zamieszczamy je na następnych stronach. 
Liczymy, że pozostałe dwa uzyskamy za jakiś czas i wtedy 
oczywiście również je opublikujemy. 

Promocja książki 
Profesora Macieja Grabskiego

Dyskusja skoncentrowała się wokół problemów 
etycznych i moralnych, odpowiedzialności uczonych,  
a także kwestii sposobów podniesienia jakości polskiej 
nauki. Ten ostatni problem jest oczywiście fundamentalny  
dla sprostania konkurencji z szybko rozwijającą się nau
ką na całym świecie. Z pewnym zdziwieniem dało się 
zaobserwować, że – w przeciwieństwie do większości 
tego rodzaju spotkań – nikt nie mówił o pieniądzach. 
Zebrani, idąc za głosem Profesora Grabskiego, odsunęli  
kwestię finansowania na plan dalszy, uznając za priory-
tet naprawę relacji wewnętrznych, gdzie różne patologie  
(z którymi dzisiaj społeczność naukowa nie potrafi sobie 
poradzić) stawiają polską naukę na cenzurowanym i pod-
ważają jej wiarygodność wobec społeczeństwa i wobec 
władz. I chociaż pojawiły się głosy, że to program niezwy-
kle trudny i – być może – nierealny, to jednak przeważała 
opinia, iż należy go podjąć i że to właśnie jest sprawa 
najważniejsza.

Ponieważ nie sposób w tym miejscu wymienić 
wszystkich głosów, ani oddać atmosfery dyskusji, mo-
żemy więc tylko wyrazić nadzieję, że Fundacja na rzecz 
Nauki Polskiej udostępni ją za jakiś czas szerszej pu-
bliczności.
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