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Wydawnictwo PAU poleca...

W połowie listopada 2013, w Tomaszowicach pod Kra-
kowem odbyła się debata Polskiej Akademii Umiejętności 
„Oceny Nauki”, pomyślana jako kontynuacja podobnych de-
bat organizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.  
Rezultatem jest publikacja pod redakcją profesora Szczepana 
Bilińskiego, którą Wydawnictwo PAU przygotowało w „rekor-
dowym” tempie. Polecamy!

REDAKCJA

Kiedyś, a było to bardzo dawno, redaktor naczelny „Postępów 
Fizyki”, profesor Adam Sobiczewski wpadł na znakomity pomysł,  
aby publikować systematycznie wywiady z wybitnymi polskimi fizykami.  
Wywiady, prowadzone były przez ich bliskich współpracowników, 
co gwarantowało zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i dobrą 
znajomość szczegółów życiorysu. Na przestrzeni lat ukazało się  
przeszło 30 tekstów, które – nie waham się tego powiedzieć – stanowią 
fundamentalny wkład do powojennej (i nie tylko powojennej) historii 
polskiej fizyki.

Z kolei dwa lata temu – podczas rozmowy z profesorem Sobi-
czewskim – na drugi świetny pomysł wpadł dr Andrzej Kobos propo-
nując, aby Polska Akademia Umiejętności zebrała i opublikowała te 
teksty w formie książki; rozproszone w dawnych, trudno dziś dostęp-
nych tomach czasopisma, znikają bowiem z obiegu czytelniczego. 
Pomysł został przyjęty entuzjastycznie – tak w Polskiej Akademii 
Umiejętności, jak i przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, która 
całą rzecz sfinansowała. Trudu wydania książki podjęli się wice-
prezes PAU, prof. Andrzej Kajetan Wróblewski i dr Andrzej Kobos.  
Ich mrówcza praca (która wymagała też nie byle jakiej inwencji  
w poszukiwaniu źródeł informacji niezbędnych dla dzisiejszego czy-
telnika, chociaż oczywistych w chwili publikacji – wiele lat temu) 
doprowadziła do powstania dzieła, które Państwo macie w rękach.

Znałem wielu spośród bohaterów tej książki i czytałem uprzednio większość wywiadów. Ale widzę, że dopiero 
zgromadzenie ich w jednym tomie daje prawdziwy obraz polskiej fizyki tych lat, jej osiągnięć, ale i trudności, jakie 
nasi giganci musieli pokonywać, abyśmy mogli w miarę spokojnie pracować. Świetna praca – myślę, że powinna 
znaleźć się w bibliotece każdego, kogo interesuje historia polskiej nauki, a nawet historia w ogóle. Naprawdę polecam.
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