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Ważny głos
w dyskusji o nauce
Błogosławione wieki, które zrozumieją,
że wiedza świat ocali, gdy wszystkim zaświeci
– te słowa Deotymy doskonale opisują misję, jaką podjęła i realizuje Polska Akademia Umiejętności, w swej
działalności wytrwale przypominająca fundamentalne
znaczenie nauki dla cywilizacji i prawdziwy sens jej
uprawiania. Przypomina, że nauka jest przede wszystkim pasją ludzi, którzy ją tworzą, a u jej zarania nie stoi
– wbrew powszechnej opinii – „potrzeba” i nie ona jest
matką wszystkich wynalazków. Przełomowe w dziejach
ludzkości odkrycia dokonywane były w imię ludzkiej ciekawości poznania, popartej prawdziwą pasją. To właśnie
te dwie cechy powodują nieustanny rozwój cywilizacji
i tylko one potrafią generować dalszy rozwój. Nieodłącznym elementem działalności naukowej jest oczywiście
merytoryczna, na wysokim poziomie, debata i wymiana
myśli, tak silnie obecne w działalności PAU. Debata, która
inspiruje do dalszych poszukiwań i pozwala przekraczać
granice tego, co już dziś poznane.

weszła w życie, przygotowana z wielkim zaangażowaniem wielu środowisk naukowych i akademickich, reforma
nauki, której celem jest stworzenie naszym uczonym jak
najlepszych warunków działalności naukowej, pozwalających mocniej i wyraźniej wpisać polską naukę w wiodące
nurty badań w Europie i na świecie. Reformie nauki towarzyszą także inne inicjatywy, skierowane bezpośrednio do naukowców. Jestem przekonana, że szczególne
znaczenie dla Akademii, także z racji wielu Jej działań,
z przebogatą Biblioteką i znakomitym Gabinetem Rycin,
może mieć ogłoszony w październiku 2010 Narodowy
Program Rozwoju Humanistyki, którego celem jest finansowanie projektów badawczych o szczególnym znaczeniu dla polskiej historii, kultury i dziedzictwa narodowego.
W ostatnich dniach ustanowiłam także trzy specjalne
programy: Ideas Plus, Index Plus oraz Iuventus Plus,
które tworzą warunki finansowego wsparcia naszych najwybitniejszych uczonych, rozwoju najlepszych polskich
pism naukowych i premiowania przez Państwo najlepszych młodych naukowców.

Kiedy spoglądamy na dumną historię Polskiej Akademii Umiejętności, łatwo zauważamy, że nie brakowało
jej Twórcom i Kontynuatorom odwagi, pasji i aktywnego udziału w debacie o sprawach ważnych dla Rzeczy
pospolitej. Jak widać, także dziś, w dobie nowoczesnych
form komunikacji, Polska Akademia Umiejętności realizuje swą misję z powodzeniem, czego wyrazem jest tygodnik internetowy PAUza Akademicka. Niech mi będzie
wolno wyrazić słowa uznania i podziękowania za tak
ambitny, rzetelny i interesujący udział tygodnika PAUza
Akademicka w dyskusji o nauce i szkolnictwie wyższym.
Dzisiaj to głos wyrażony już po raz setny!

Jestem przekonana, że polscy Uczeni aktywnie korzystać będą z tych nowych szans i możliwości, a dzięki
opiniotwórczym głosom wyrażanym tak konsekwentnie
w tygodniku PAUza wiedza o nich będzie się stale upowszechniać.
Życzę PAUzie Akademickiej kolejnych setnych wydań i niezmiennej determinacji w prowadzeniu tak ważnych merytorycznie debat o polskiej nauce. Dobrze, że
taki głos może być dzięki Polskiej Akademii Umiejętności
i Państwa Redakcji szeroko słyszalny.

Pragnę, korzystając z rocznicowej okazji, zwrócić się
do Ludzi nauki i do Przedstawicieli środowiska akade
mickiego, którzy za sprawą tygodnika PAUza uczestniczą
w tej debacie. Jak Państwo wiecie, 1 października 2010
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