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DZIESIĘĆ LAT!
Oddajemy dzisiaj Szanownym Czytelnikom 

PAUzę jubileuszową, która ukazuje się – choć trudno 
w to uwierzyć – dokładnie w dziesięć lat od dnia 
opublikowania pierwszego numeru. To oczywiście 
prowokuje do refleksji, ale – proszę się nie martwić 
– refleksje nie będą ujawnione, pozostawię je do 
wieczornej biesiady z przyjaciółmi. Nie chciałbym 
bowiem odchodzić od stałej zasady naszego ty-
godnika, którą zapożyczyliśmy od Woltera: Każdy 
rodzaj (dziennikarstwa) jest dobry, z wyjątkiem 
nudnego. A kogo w końcu obchodzą wspomnienia 
starego redaktora-amatora?

Przypomnę więc tylko, że pierwszy numer, 
datowany 21 czerwca 2008 roku, zawierał teksty 
czterech autorów. Wydawało nam się właściwe, aby 
zwrócić się do nich po dziesięciu latach o powtórne 
zabranie głosu. Pani Profesor Barbara Kudrycka  
i Pan Profesor Tadeusz Luty, zgodzili się bez wa-
hania przyjąć naszą prośbę i nadesłali bardzo 
ciekawe teksty, za co chciałbym Im serdecznie po-
dziękować.

Niestety, Profesorowie Andrzej Szczeklik i Jerzy 
Vetulani przepłynęli już na drugą stronę Styksu i nie 
dowiemy się, co zechcieliby nam dzisiaj powiedzieć. 
Aby jednak nie zrezygnować całkowicie z obecności 
naszych nieodżałowanych Przyjaciół, postanowi-
liśmy przypomnieć Ich artykuły, które były już opu-
blikowane w naszym piśmie, a które – w naszym 
przekonaniu – nic nie straciły na aktualności. Pro-
fesor Andrzej Szczeklik pisał wówczas o „dwóch 
kulturach”, ich konflikcie i drogach do pojednania. 
Profesor Jerzy Vetulani o nadziejach i niebezpie-
czeństwach związanych z burzliwym rozwojem 

neurobiologii. Naprawdę warto spojrzeć jeszcze raz 
na te teksty, aby przypomnieć sobie sylwetki tych 
prawdziwie wielkich ludzi i uświadomić, jak wielką 
stratą było Ich odejście.

Podobnie jak pierwszy numer przed dziesięciu 
laty, również dzisiejszy numer jubileuszowy nie 
mógłby się obyć bez głosu aktualnego Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego. Dziękuję więc bardzo Panu 
wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi za niezwykle 
pochlebną wypowiedź, która łatwo mogłaby za-
kręcić nam w głowie, gdybyśmy nie pamiętali, że 
to przecież KRAKOWSKI jubileusz, który ma swoją 
znaną tradycję.

Czterysta trzydzieści dwa numery PAUzy, które 
dotarły dotąd do Czytelników, dają już – jak mi się 
wydaje – pewien obraz nadziei i obaw trapiących 
środowisko naukowe w wolnej Polsce. Polsce wolnej 
co prawda od dyktatu obcych, wrogich sił zewnętrz-
nych, ale niestety nieuwolnionej od swoich wła-
snych koszmarów. Mamy nadzieję, że nasze pismo, 
w ramach swoich skromnych możliwości, przyczy-
niało się do wzmocnienia postaw racjonalnych, 
służących najlepiej modernizacji naszego kraju, 
intensywnie odrabiającemu teraz wiekowe zacofanie 
cywilizacyjne – zacofanie tragicznie pogłębione 
wojną, a potem okresem zniewolenia w czasach 
realnego socjalizmu, którego skutki odczuwamy do 
dziś. Będziemy starali się kontynuować tę wędrówkę 
ku racjonalności w przekonaniu, że to najbardziej 
skuteczna droga rozwoju, zwłaszcza dla polskiej 
nauki. Liczymy oczywiście, że – jak dotychczas – 
nasi Czytelnicy pomogą nam przejść bezpiecznie 
tą niełatwą i wąską ścieżką.

ANDRZEJ BIAŁAS
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