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zaPAU

Jeszcze 
o Numerze

	 Wydawany	 przez	 Polskiej	 Akademię	 Umiejętności	
internetowy	tygodnik	„PAUza	Akademicka”	dwa	tygodnie	
temu	miał	wydanie	nr	100.	Gratuluję	całemu	Zespołowi,	 
a	 szczególnie	 dr.	 Andrzejowi	 Kobosowi,	 który	 wkłada	
wiele	serca,	myśli	 i	pracy	w	tworzenie	każdego	numeru	
„PAUzy”.
	 Nazwa	 „PAUza”	 została	 tak	 dobrana,	 aby	 skrót	
PAU,	 czyli	 Polska	 Akademia	 Umiejętności,	 był	 w	 niej	
zawarty.	Język	polski	ma	nieliczne	wyrazy	zaczynające	
się	 od	 „Pau”.	 Można	 jeszcze	 było	 wybrać	 na	 przykład	 
„PAUper”	–	co	prawda	odpowiadałoby	 to	sytuacji	finan-
sowej	większości	polskich	naukowców,	ale	nie	wypadało,	
aby	internetowy	tygodnik	PAU	miał	taką	nazwę.	
	 Pauza	–	zgodnie	ze	słownikiem	języka	polskiego	–	
to:	„przerwa	w	jakiejś	czynności,	zajęciu,	procesie”.	 I	 tu	
pojawia	się	moja	osobista	impresja	związana	z	czytaniem	
„PAUzy”.	Dla	mnie	jest	to	prawdziwa	pauza	od	codziennej	
pracy.	Zmęczony	trudnościami	dnia	akademickiej	pracy,	
siadam	przy	komputerze	i	mam	prawdziwą	pauzę,	którą	
wypełniają	 ciekawe	 informacje	 z	 wielu	 dziedzin	 nauki.	
Walorem	„PAUzy”	jest	właśnie	duża	różnorodność	tema-
tów,	począwszy	od	odkryć	archeologicznych	w	Egipcie.	
Niekiedy	cały	numer	poświęcony	jest	jednemu	wydarze-
niu:	np.	powstającemu	w	Gdańsku	Teatrowi	Szekspirow-
skiemu.	 Różnorodność	 tematyczna	 stanowi	 oczywiście	
duże	 wyzwanie	 dla	 Redaktora,	 aby	 nie	 doprowadzić	 
do	chaosu	informacyjnego.	Artykuły	piszą	naukowcy,	ale	
nie	 tylko	 dla	 naukowców,	 bowiem	większość	 artykułów	
napisana	 jest	 jasnym,	 dla	 każdego	 zrozumiałym	 języ-
kiem.
	 Ważne	jest,	że	„PAUza	Akademicka”	reaguje	na	ak-
tualne	wydarzenia	w	kraju,	związane	ze	sprawami	doty-
czącymi	nauki.	Niektóre	komentarze	są	bardzo	krytyczne.	
Pobudzają	do	dyskusji,	której	jest	jednak	za	mało	–	i	sam	
biję	się	w	piersi,	że	nie	znalazłem	czasu,	aby	zabrać	głos	
w	ważnych	dla	nauki	sprawach.
	 Pojawia	 się	 także	 akcent	 lokalny	 –	wiadomo:	Kra-
ków.	Może	dlatego,	że	„Partnerem	czasopisma	jest	mia-
sto	Kraków”.	W	części	pisma	„Kraków	–	warto	wiedzieć”	
znajdujemy	 artykuły	 np.	 o	 znanych	 rodzinach	 krakow-
skich.	

	 Zespołowi	redakcyjnemu	życzę	1000	wydań	„PAUzy”	
–	Ad multos annos!

Janusz Limon

członek	czynny	PAU,	członek	koresp.	PAN

Szanowny	Panie	Redaktorze,
nie	zdążyłem	z	gratulacjami	i	życzeniami,	a	tu	już	nowy	
numer	 nadciąga.	 Z	 okazji	 jubileuszu	 setnej	 „PAUzy”	 
proszę	 przyjąć	 moje	 wyrazy	 uznania	 dla	 poziomu	 za-
mierzenia,	 jakim	 jest	 „PAUza”,	 konsekwentnie	 utrzymy-
wanego	w	najwyższych	rejestrach.	Życzę	Panu	i	całemu	
Zespołowi	Współtwórców	satysfakcji	w	dalszej	pracy	dla	
szerokiego	środowiska	naukowego.	Słowa,	które	 tu	pa-
dają,	są	zawsze	głęboko	przemyślane,	kojąco	wpływają	
na	rozchwiany	horyzont.	Wdzięczny	jestem,	że	mogę	być	
czytelnikiem	tego	Pisma.
	 Łączę	 ukłony	 i	 najlepsze	 pozdrowienia	 jeszcze	 
z	Kolonii.

Paweł Valde-Nowak

Instytut	Archeologii
Uniwersytet	Jagielloński

* * *
Drogi	Andrzeju,
Serdeczne	gratulacje	dla	Ciebie	jako	głównego	redaktora	
i	dla	całego	zespołu!

agNieszka zalewska

Instytut	Fizyki	Jądrowej	PAN

* * *
Szanowna	Redakcjo,
100-lat	 dla	 PAUzy!	 I	 gratulacje	 dla	 Pomysłodawców,	 
Redakcji	i	Autorów.

Michał Turała

członek	koresp.	PAU	

* * *
Redakcja	„PAUzy	Akademickiej”,
	 Składam	 Państwu	 serdeczne	 podziękowania	 i	 ży-
czenia	dalszych	sukcesów.	Sto	numerów	to	 jest	bardzo	
wiele,	 ale	 i	 bardzo	 niewiele.	 Może	 więc	 nie	 tygodnik,	 
ale	 dwa	 razy	 w	 tygodniu,	 na	 początek.	 Z	 perspektywy	
Gdańska	 sukces	 wygląda	 jako	 wielki	 sukces.	 Z	 nad-
morskiego	 miasta	 patrzy	 się	 na	 Kraków	 zawsze	 na	
południe,	 a	 to	 grzeje,	mimo	doraźnie	wielkiego	 chłodu.	 
Tak	trzymać!	
	 Specjalne	życzenia	dla	Andrzeja	Kobosa.

Józef edward MoJski

członek	czynny	PAU
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zaPAU
Dzień	dobry,

Całkiem	przypadkiem	dowiedziałem	się	o	istnieniu	tygo-
dnika	„PAUza	Akademicka”,	który	w	dodatku	„zaliczył”	już	
100	numerów.	Wprawdzie	pracuję	w	firmie	do	pewnego	
stopnia	 „konkurencyjnej”,	bo	w	Polskiej	Akademii	Nauk,	
ale	 liczę,	 że	 Szanownej	 Redakcji	 nie	 przeszkodzi	 to	 
w	najmniejszym	stopniu	w	dopisaniu	mnie	do	listy	odbior-
ców.	Mogę	 tylko	 ubolewać,	 że	 ominęło	mnie	 99	pierw-
szych	 numerów;	 jestem	 jednakże	 głęboko	 przekonany,	
że	kolejne	wydania	będą	co	najmniej	równie	interesujące	
i	 aktualne.	 Poznanie	 opinii	 i	 poglądów	 tuzów	 krajowej	
nauki,	 nie	 zawsze	 –	 na	 szczęście!	 –	 jednomyślnych,	 
to	jest	to,	na	co	zawsze	miałem	ochotę.

Z	wyrazami	szacunku,

Marek woJciech guTowski

Instytut	Fizyki	PAN

Przede	wszystkim	moje	ogromne	gratulacje	:)

„PAUzę	Akademicką	czytuję	już	od	jakiegoś	czasu	i	za-
wsze	z	dużym	zainteresowaniem	otwieram	każdy	numer.	
Gratuluję	 całemu	Zespołowi	 osiągnięcia	 100	numeru	–	
przede	 wszystkim	 gratuluję	 prowadzenia	 debaty	 o	 pol-
skiej	nauce	na	wysokim	poziomie.	Dla	mnie	zaszczytem	
jest	 móc	 czytać	 to	 pismo.	 Wiele	 refleksji	 we	 mnie	 po	
przeczytaniu	każdego	numeru.

TAK	TRZYMAĆ!

Pozdrawiam	cały	Zespół	Redakcyjny.

MagdaleNa łabieNiec-waTała

Wydział	Biologii	i	Ochrony	Środowiska
Uniwersytet	Łódzki

Świat Andrzeja Mleczki
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