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Profesorowi Maciejowi W. Grabskiemu
– laureatowi Nagrody im. Jerzmanowskich –
z gratulacjami od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Nagroda im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, przyznana przez Polską Akademię Umiejętności profesorowi
Maciejowi W. Grabskiemu w roku, w którym Fundacja na
rzecz Nauki Polskiej obchodzi dwudzieste urodziny, jest
pięknym symbolem. Nie byłoby dziś Fundacji w takim
kształcie, gdyby nie Maciej. To on, podejmując w 1992 roku
wyzwanie objęcia funkcji prezesa FNP, której charakter
działalności był wówczas słabo określony, przez kolejne
lata stał się głównym twórcą jej niezależności instytucjonalnej, stabilności finansowej oraz jej ugruntowanej pozycji i prestiżu w świecie nauki. Kierując Fundacją przez
trzynaście lat, do 2005 r., profesor Grabski stał się jej
powszechnie rozpoznawaną i szanowaną „twarzą”.
Fundację na rzecz Nauki Polskiej, tworzoną przez
naukowców dla naukowców i będącą największym po
zabudżetowym źródłem finansowania polskiej nauki,
można chyba bez większych wątpliwości nazwać jednym z ważnych osiągnięć wolnej Polski. Jest organizacją
pozarządową, która przetrwała w ciągu dwóch ostatnich
dekad niejedną burzę i która stała się czymś wyjątkowym
w polskim systemie nauki. Udało się w Fundacji stworzyć
model wspierania ludzi nauki, który zyskał uznanie środowiska i stał się wyznacznikiem standardów dla innych
instytucji finansujących naukę. Dzięki programom inwestycyjnym FNP setki instytucji naukowych w całej Polsce
zmodernizowało swoje laboratoria, budynki i pomieszczenia, wykonując jakościowy skok po latach zapaści.
Fundacja odegrała dużą rolę w otwieraniu polskiej nauki
na świat w okresie po transformacji ustrojowej, oferując
młodym naukowcom staże w najlepszych zagranicznych
ośrodkach badawczych i wspierając współpracę międzynarodową polskich uczonych. Przede wszystkim zaś
zbudowała wielopokoleniową społeczność uczonych –
naszych laureatów i beneficjentów, których kolejne sukcesy możemy z dumą obserwować. Oni tworzą nową
jakość polskiej nauki.
Rzecz jasna, Maciej Grabski nie stworzył tego
wszystkiego sam, towarzyszyło mu wielu ludzi, bez których ten sukces by się nie udał. Jednak można śmiało
powiedzieć, że Fundacja jest dziełem życia profesora
Macieja W. Grabskiego.

Profesor Marian Grynberg (któremu Fundacja także zawdzięcza bardzo wiele), wiceprezes FNP w zarządzie kierowanym przez Macieja Grabskiego, mawia,
że Maciejowi było łatwiej – geny niezbędne do dobrego zarządzania pieniędzmi odziedziczył po dziadku
Władysławie Grabskim, dwukrotnym Premierze Polski,
Ministrze Skarbu w okresie międzywojennym, twórcy reformy walutowej z 1924 r. Geny „przywódcze” odziedziczył także po drugim dziadku, po kądzieli, Prezydencie RP
Stanisławie Wojciechowskim. Jako biolog molekularny
mogę jednak powiedzieć, że geny to nie wszystko – liczy
się także charakter.
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Widząc Cię Macieju w gronie tak znakomitych postaci polskiej historii i kultury, jak między innymi kardynał
Adam Stefan Sapieha, Henryk Sienkiewicz czy Ignacy
Paderewski (przedwojenni laureaci Nagrody im. Jerzmanowskich), w pełni uświadamiam sobie, jak wielką rzecz
zrobiłeś. Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że mogę
kontynuować Twoje dzieło.
Maciej Żylicz
Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Partnerem czasopisma jest Miasto Kraków

