Magdalena Bajer
Laureatka Wyróżnienia im. prof. Macieja W. Grabskiego za działania na rzecz rozumienia nauki w
społeczeństwie w 2022 roku

Dziennikarka naukowa, publicystka.
Kierowała ważnymi dla popularyzacji nauki seriami wydawniczymi – m.in. OMEGA (wyd. Wiedza
Powszechna, 1973 – 1976), w której ukazały się dziesiątki książek popularyzujących naukę oraz
Biblioteką Myśli Współczesnej (wyd. PIW, 1976 – 1978).
Pracowała w redakcjach tygodników (m.in. „Polityka”, „Tygodnik Powszechny”), współpracowała lub
nadal współpracuje z czasopismami: „Odra”, „Forum Akademickie”, „Nowa Polsza”, „Więź”, „PAUza
Akademicka”, przez wiele lat była związana z Polskim Radiem.
Pełniła funkcje prezesa Klubu Dziennikarzy Naukowych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
przewodniczącej Rady Etyki Mediów, była też członkiem władz Towarzystwa Popierania i Krzewienia
Nauk oraz członkiem Komitetu Etyki w Nauce PAN.
Magdalena Bajer od kilku dekad zajmuje się przybliżaniem miejsca nauki w społeczeństwie i
wyjaśnianiem społecznej roli uczonych, w tym zagadnień dotyczących kondycji nauki, specyfiki pracy
naukowej, osiągnięć badawczych, problemów środowiska akademickiego czy losów inteligencji w
Polsce. Jest autorką cykli wywiadów z ludźmi nauki: Racje, Źródła, tomu wywiadów Blizny po ukąszeniu
(1995) oraz Jak wierzą uczeni: rozmowy z profesorami (2010), Rody uczone. Kreski do szkicu (2013,
drugi tom: 2019). Dwutomowe Rody uczone (współfinansowane przez FNP i będące kontynuacją
rozpoczętego w 1995 r. radiowego cyklu audycji Magdaleny Bajer opartego na wywiadach z rodzinami
o tradycjach naukowych, emitowanego w Polskim Radiu i publikowanego w „Forum Akademickim” pod
tym samym tytułem) to jedyny w swoim rodzaju zapis kilkudziesięciu spotkań w domach polskich
rodzin inteligenckich, w których – często na przekór wydarzeniom historycznym – kultywowano
działalność naukową. To opowieść o wielopokoleniowych rodzinach, w których naukę rozumiano jako
służbę na rzecz dobra wspólnego, za co wielokrotnie płacono bardzo wysoką cenę. Książka red. Bajer
została wysoko oceniona przez czytelników, otrzymała m.in. wyróżnienie w konkursie na Najlepszą
Książkę Akademicką i Naukową ACADEMIA (2014) oraz Najlepszą Książkę Popularnonaukową (2020).
Wielokrotna laureatka nagród za osiągnięcia dziennikarskie (m.in. nagrody Totus oraz wyróżnienia jury
Nagrody im. prof. Hugona Steinhausa), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

