
     

     

 
 
 
 
 
 
 
 Szanowni Czytelnicy, 
 
 Witam serdecznie po wakacjach. Mam nadzieję, że 
były udane, chociaż z pewnością miały jeden zasadniczy 
brak: nie można było zagłębić się co tydzień w lekturze 
PAUzy, która również miała wakacje. Ale głowa do góry: 
PAUza wraca, rozpoczynając drugi rok życia.  
 
 Jeden rok to niewiele, ale to okres ważny, bo właśnie 
wtedy buduje się profil pisma. Jak Państwo zauważyli, 
naszym najważniejszym celem jest udostępnić forum dla 
dyskusji o tym, co nurtują polskie środowiska naukowe. 
Dlatego najbardziej istotną sprawą jest Państwa aktyw-
ność i zaangażowanie. Liczymy, że będzie ona wzrastać 
i że PAUza Akademicka stanie się prawdziwym głosem 
polskiej nauki.  
 W nadchodzących miesiącach chcielibyśmy przede 
wszystkim kontynuować, rozpoczętą przed wakacjami, 
dyskusję na temat programu rozwoju polskiej humani-
styki. W tej chwili mamy do dyspozycji nowy element: 
zespół pod przewodnictwem Profesora Ryszarda Nycza 
zakończył pracę i przedstawił raport, który będzie dysku-
towany na listopadowym zebraniu Akademii. Jest on 
dostępny na stronie internetowej Polskiej Akademii 
Umiejętności. Gorąco zachęcam wszystkich zaintereso-
wanych o wyrażenie swojej opinii. Nie waham się powie-
dzieć, że stworzenie dobrego programu dla polskiej 
humanistyki to sprawa o fundamentalnym znaczeniu dla 
Polski. I nie powinno tutaj zabraknąć naszych głosów.  
 
 Przed wakacjami wysłałem list do członków Aka-
demii z prośbą o zastanowienie się, jakie odkrycia w ich 
dziedzinie w okresie od zakończenia wojny wydają im się 
najważniejsze i o podzielenie się tą opinią z czytelnikami 
PAUzy. Jeszcze przed końcem wakacji otrzymaliśmy kilka 
wypowiedzi, z których pierwszą – Profesora Ryszarda 
Tadeusiewicza – publikujemy dzisiaj. Pozostałe będą 
ukazywać się sukcesywnie w kolejnych numerach. 
Zachęcam gorąco do nadsyłania dalszych. Wiem, że 
czasem wybór jest niełatwy, bo niektóre dziedziny prze-
żyły w tym czasie niebywały rozwój. Ale chyba warto ten 
trud podjąć, bo rezultat może być naprawdę interesujący.  
 Nową inicjatywą redakcji jest zaproszenie członków 
Akademii do prezentowania na łamach PAUzy Akade-
mickiej wybitnych prac swoich uczniów i współpracow-
ników, a także innych, znanych im polskich uczonych. 
List w tej sprawie zostanie wysłany do wszystkich człon-
ków Akademii. Mam nadzieję, że takie prezentacje staną 
się stałym elementem PAUzy, rozszerzając w ten spo-
sób starą tradycję akademicką. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ostatnia wiadomość dotyczy dystrybucji naszego tygo-
dnika. Dzięki wielkiej pracy mgr. Witolda Brzoskowskiego, 
będzie możliwe otrzymywanie PAUzy Akademickiej 
bezpośrednio pocztą elektroniczną, bez konieczności 
szukania jej w Internecie. Wszyscy członkowie Akademii, 
a także członkowie komisji PAU zostaną automatycznie 
włączeni do grona „prenumeratorów”. Pozostali czytelnicy, 
o ile są zainteresowani otrzymywaniem PAUzy tą drogą, 
proszeni są o przysłanie odpowiedniej informacji na 
adres pauza@pau.krakow.pl. Mamy nadzieje, że będzie 
to wygodniejsze i zwiększy liczbę naszych czytelników. 
 
 
Życząc interesującej i przyjemnej lektury, 
pozostaję z wyrazami najwyższego szacunku, 
 

Andrzej Białas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrzej Płoski (Lund):  Co za wakacje – bez PAUzy 
 
 

 

Partnerem czasopisma jest Miasto Kraków 

Rok drugi 


