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W imieniu Polskiej Akademii Umiejętności, odrodzonej 
w Wolnej Polsce ze stanu uśpienia, w który wprowadził 
ją stalinizm, pragnę przekazać całej Polskiej Akademii 
Nauk: kierownictwu, członkom korporacji i pracownikom 
serdeczne pozdrowienia i życzenia dalszego rozwoju.

Święto 50-lecia Polskiej Akademii Nauk jest świętem 
całej polskiej nauki, w której Akademia odgrywała i od-
grywa do dziś istotną, a w wielu dziedzinach wiodącą 
rolę. Osiągnięcia są niewątpliwe. Wspomnę tylko, że 
zbudowano, często od zera, wiele znakomitych placówek 
badawczych, a innym zapewniono warunki rozwoju, 
że wielu wybitnych uczonych znalazło tu schronienie  
i warsztat naukowy. Wreszcie, – co ważne – iż potrafiła 
Akademia nieraz bronić niezależności nauki, opierając się 
(często brutalnym) naciskom politycznym.

Trudno więc dziś zaprzeczyć, że powstanie Polskiej 
Akademii Nauk jako wielkiego państwowego centrum,  
z zadaniem rozwoju i koordynacji badań w kraju znisz-
czonym wojną, było ważnym i pozytywnym wydarzeniem 
dla polskiej nauki. 

Równie trudno jednak w tym miejscu nie zaznaczyć, 
że do osiągnięcia tego celu nie było koniecznym atako-
wanie i zamrożenie działalności (a także przejęcie mienia) 
tak zasłużonej Instytucji Narodowej, jaką była Polska 
Akademia Umiejętności, reprezentująca najlepsze tradycje 
polskiej nauki i kultury. Takie to jednak były czasy, że 
organizacje niezależące bezpośrednio od totalitarnego 
państwa nie miały racji bytu. Szkoda tylko, że w tej akcji  
– oprócz władz partyjnych – wzięli też udział niektórzy 
członkowie przyszłej Akademii Nauk. Na szczęście 
wszystko to należy już do przeszłości, i dlatego mogę 
dzisiaj w imieniu Polskiej Akademii Umiejętności, cudem 
uratowanej przed likwidacją i odbudowanej przy pełnej 

życzliwości Oddziału Krakowskiego PAN, pozdrowić 
„młodszą siostrę” i równocześnie zadeklarować szczerą 
i jak najdalej idącą wolę współpracy. Zadania stojące 
przed nami są tak ogromne, że z całą pewnością starczy 
pracy dla wszystkich.

Sądzę więc, że winniśmy dołożyć starań, aby współ-
praca naszych instytucji mogła służyć za wzór koordy-
nacji wysiłków naszego Państwa i społeczeństwa dla 
wspólnego dobra i przyszłości Polski.

Jubileusz pięćdziesięciolecia prowokuje nie tylko do 
przedstawienia osiągnięć, ale również do składania ży-
czeń. Chciałbym i ja złożyć Jubilatce najlepsze życzenia 
harmonijnego rozwoju. Składam je nie tylko jako prezes  
Polskiej Akademii Umiejętności, ale również jako czło-
nek Polskiej Akademii Nauk, żywo zainteresowany jej 
dzisiejszą i przyszłą kondycją. Dlatego życzę Akademii, 
aby potrafiła oprzeć się pokusom, które mogą ten har-
monijny rozwój zakłócić. Życzę więc, aby utrzymując 
i rozwijając badania na najwyższym poziomie, potrafiła 
Akademia oprzeć się pokusie brania odpowiedzialności 
za CAŁĄ naukę polską. Życzę też, aby umiała włączyć się 
rozsądnie w wielkie dzieło edukacji Polaków, w tym rów-
nież w rozwój społecznego ruchu naukowego (tu dodam,  
że – spłacając dług – winna wreszcie Akademia zaan-
gażować się intensywnie w proces odbudowy Towarzy-
stwa Naukowego Warszawskiego). Wreszcie, w trosce  
o zachowanie wysokiego autorytetu POLSKIEJ Akademii 
Nauk życzę jej, aby potrafiła zapobiec tendencjom do 
przekształcania się w Akademię Warszawską lub War-
szawsko-Krakowską.

Nade wszystko zaś życzę Akademii następnych 
owocnych 50 lat, lat pełnych tak młodzieńczego wigoru, 
jak i rozsądku wieku dojrzałego.

Z okazji 70 rocznicy „urodzin” Polskiej Akademii Nauk składamy zarówno korporacji, jak i placówkom 
badawczym najlepsze życzenia dalszego rozwoju oraz sukcesów w badaniach i w organizacji nauki. Wyra-
żamy również nadzieję, że owocna i zgodna współpraca obu Akademii będzie dalej rozwijana, z korzyścią 
dla całej polskiej nauki. 

Poniżej publikujemy przemówienie prezesa Polskiej Akademii Umiejętności wygłoszone 20 lat temu na 
uroczystym posiedzeniu z okazji 50-lecia PAN, które – jak sądzimy – nie straciło swojej aktualności.
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