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Partnerem czasopisma jest Miasto Kraków

Z radością przyjęłam wiadomość o inauguracji 
piątego roku wydawniczego internetowej PAUzy Aka-
demickiej. Trafna nazwa tygodnika zachęca czytelnika  
do chwili przerwy, refleksji i przemyśleń dotyczących pol-
skiego życia naukowego. Wpisując się w zacną tradycję 
Polskiej Akademii Umiejętności, PAUza współtworzy tak 
potrzebną przecież przestrzeń integracji środowiska aka-
demickiego. Co więcej, twórcy pisma postanowili dotrzeć 
do szerokich kręgów odbiorców i wykorzystując do tego 
coraz popularniejsze medium, zaproponowali im nowe 
forum wymiany myśli.

W czerwcu 2008 roku ukazał się pierwszy numer 
pisma. Redakcja zamieściła w nim tekst mojego autor-
stwa pt. „Najważniejsze wnioski”. Dzieliłam się w nim 
pierwszymi wrażeniami z dyskusji o założeniach reformy, 
którą obecnie wdrażamy, choć wówczas nie brakowało 
sceptyków, którzy wątpili w konieczność dokonania grun-
townych zmian w nauce i szkolnictwie wyższym.

Przed czterema laty życzyłam Redakcji wydaw-
niczego sukcesu. Dzisiaj z przyjemnością obserwuję,  
że tamte życzenia spełniły się. Nowoczesny tygodnik in-

ternetowy – zorientowany głównie na dyskusję o polityce 
naukowej państwa oraz problemach etycznych, koncep-
cyjnych i organizacyjnych polskiej nauki – potrafił zacho-
wać wysoki poziom tekstów przy jednoczesnym zapew-
nieniu różnorodności tematów: od poważnych ocen, apeli 
i prognoz, do lekkich felietonów z morałem. Na łamach 
PAUzy uczeni oraz przedstawiciele instytucji i gremiów 
działających w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego 
mogą w pełni wyrażać swoje poglądy. W każdy czwartek 
czytelnicy otrzymują nowy komplet informacji, polemik, 
felietonów i recenzji.

Pragnę wyrazić uznanie dla twórczej pracy, profe-
sjonalizmu i entuzjazmu wszystkich osób zaangażowa-
nych w tworzenie PAUzy Akademickiej, która z sukce-
sem wpisuje się w pejzaż polskiej nauki. Życzę Państwu, 
aby praca nad kolejnymi numerami pisma była źródłem 
nieustającej satysfakcji. Wierzę, że wysoki poziom i at-
mosfera zaangażowania Zespołu będą – jak dotychczas 
– czyniły periodyk ważnym głosem naszego środowiska, 
wspierającym proces dokonywanych obecnie zmian w na-
uce i szkolnictwie wyższym.

Szanowni Państwo,

Z najlepszymi życzeniami
(–)  Prof. Barbara Kudrycka

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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