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Profesor Maciej Władysław Grabski nie żyje

Ta wiadomość spadła jak grom z jasnego nieba. Zaledwie dwa tygodnie temu odbyła się w siedzibie Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej niezwykle interesująca debata o polskiej nauce, z osobistym udziałem Profesora.
Wielki Człowiek, Wielki Polak, Wielki Uczony. Jego
dalekosiężna wizja, zrealizowana dzięki wytrwałej pracy,
dzięki stałości zasad, dzięki uporczywej walce o podstawowe wartości, na których musi opierać się prawdziwa
nauka, stała się fundamentem i wzorem skutecznych działań, podnoszących naukę w Polsce z kryzysu, w jakim
znalazła się wskutek wieloletniej stagnacji oraz izolacji
w czasach realnego socjalizmu.
Sformułowane przez Profesora hasło: WSPIERAMY
NAJLEPSZYCH, ABY MOGLI STAĆ SIĘ JESZCZE
LEPSI okazało się kluczem do spektakularnego sukcesu
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, którą utworzył, zorganizował, a później potrafił obronić przed atakami
biurokratów i polityków. Maciej Grabski, badacz wybitny
o bogatym dorobku, rozumiał bowiem, że w nauce podstawową rolę odgrywają ludzie. Ludzie zdolni, pełni zapału

i ciekawości badawczej. Takichludzi zawsze wyszukiwał,
a idąc Jego śladami nadal wyszukuje Fundacja. Liczba
tych, którym Fundacja pomogła, wręcz umożliwiła start,
a którzy w rezultacie sięgnęli wysoko, jest doprawdy imponująca. Ci właśnie ludzie, zachęceni i wprowadzeni przez
Fundację na trudną drogę naukowych poszukiwań, są
i pozostaną najwspanialszym pomnikiem Profesora i Jego
dzieła.
Polskiej Akademii Umiejętności przypadł zaszczyt
opublikowania myśli Profesora o nauce w Polsce. Pragniemy
wyrazić nadzieję, że ta bogata w treści książka stanie się
podstawowym drogowskazem dla przyszłych organizatorów
nauki w naszym kraju. Oby pamiętali o zasadach, które
były tak drogie Profesorowi Grabskiemu: uczciwości i wynikającej z niej etycznej odpowiedzialności.
Dlatego, wbrew okrutnej prawdzie, powtarzamy za
Horacym: PROFESOR GRABSKI ŻYJE!. Żyje w swoim
dziele, w swoich uczniach i tych niepoliczonych młodych
ludziach, wdzięcznych Mu za możliwość doświadczenia
urzekającej przygody w królestwie nauki.
Zarząd Polskiej Akademii Umiejętności
Kraków, 12 lutego 2016
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