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Szanowni Państwo,

Ad multos annos, PAUza !
Ucieszyła mnie wiadomość, że PAUza Akademicka ob-

chodzi jubileusz z okazji wydania numeru 500. Serdecznie 
proszę przyjąć moje gratulacje, składane w imieniu Towa-
rzystwa Naukowego Warszawskiego. Nasi członkowie, dzięki 
uprzejmej inicjatywie pana profesora Białasa, cieszą się regu-
larną, bezpłatną prenumeratą PAUzy. Jest to czasopismo nie-
zwykle ważne dla naszego środowiska. Potrzebujemy medium 
jednoczącego obywatelskie społeczeństwo profesorów w Pol-
sce, medium, w którym odbywa się nieskrępowana wymiana 
poglądów na najważniejsze zagadnienia nauki w Polsce i jej 
międzynarodowe uwarunkowania. PAUza pełni taką funkcję, 
za co należą się jej twórcom i redaktorom serdeczne podzię-
kowania. Dodajmy dyskusje w sprawach o zakresie szerszym, 
o etyce w nauce, o obywatelskim społeczeństwie w ogóle  

i aktualnych problemach z tym powiązanych, co świetnie  
i kompetentnie podejmuje PAUza. I otrzymamy obraz wspa-
niałego wydawnictwa, któremu wiele zawdzięczamy!

Członkowie naszego Towarzystwa aktywnie wspierają 
PAUzę, nadsyłając własne uwagi i przemyślenia. Pięknym  
przykładem jest tekst przygotowany niedawno przez poprzed-
niego prezesa TNW, profesora Andrzeja Paszewskiego, oparty 
na komentarzach śp. profesor Barbary Skargi, członka hono-
rowego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Można się 
zeń dowiedzieć np., jaki punkt widzenia poparłby Aystoteles…

Bardzo chciałbym życzyć wszystkim osobom zaangażo-
wanym w przygotowanie PAUzy wielu lat dalszej owocnej pracy  
i zasłużonej satysfakcji z tej jakże pożytecznej, proobywatel-
skiej działalności. Wszystkiego Najlepszego Drodzy Przyjaciele!

JANUSZ LIPKOWSKI
Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Towarzystwo Naukowe Krakowskie, szlachetny po-
przednik Polskiej Akademii Umiejętności, powstało w celu 
intensyfikacji oraz integracji życia naukowego. Owa inte-
gracyjna rola, już na skalę całego podzielonego kraju, była 
jednym z głównych zadań Akademii, która wyłoniła się  
z Towarzystwa w roku 1872. Funkcję tę, jakże aktualną  
w czasach atomizacji społeczeństwa, kiedy to rozmowa  
z własnym smartfonem bywa ważniejsza od kontaktów z in-
nymi ludźmi, nasza Akademia spełnia i dziś. Świadczy o tym 
imponująca lista konferencji naukowych, posiedzeń Wydziałów 
i Komisji oraz wykładów otwartych. Nietrudno zauważyć, że 

oszklone drzwi na I piętrze budynku przy ul. Sławkowskiej 17 
rzadko są zamknięte.

Istotne miejsce w owej pracy na rzecz integracji środo-
wiska naukowego zajmuje PAUza Akademicka, czasopismo  
pomyślane nowocześnie, bo internetowe, błyskawicznie dociera-
jące do wszystkich zainteresowanych. PAUza wkroczyła właśnie 
w 13. rok istnienia, co nakazuje pewną ostrożność, ale z drugiej 
strony – osiągnęła piękną liczbę 500 numerów. Wszystkim two-
rzącym czasopismo, z p. prof. Andrzejem Białasem na czele, 
pragnę podziękować i pogratulować tego pięknego wyniku. Na 
horyzoncie widać już jeszcze piękniejszą liczbę 1000!

JAN OSTROWSKI
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności

znam czasopismo PAUza Akademicka – tygodnik 
Polskiej Akademii Umiejętności, a tym samym środowiska 
naukowego. Oto przed Państwem jego 500. wydanie. Od 
czasu pierwszego wydania w roku 2008 minęło dwanaście 
lat. W tym czasie periodyk odniósł wyraźny sukces: po 
pierwsze – przetrwał, pomimo dużej konkurencji na rynku, 
po drugie – wpisał się strukturę mediów jako branżowy głos 
środowiska.

Umieszczane w nim teksty nie tylko informują, ale nie-
kiedy również wzniecają dyskurs naukowy i wywołują polemiki. 
Mają swoich czytelników i komentatorów. To ukazuje moc  
nowoczesnych środków komunikacji – wszak PAUza wy- 
dawana jest jedynie w wersji elektronicznej – oraz siłę środo-
wiska pozostającego w kręgu oddziaływania Polskiej Akademii 
Umiejętności. 

PAUza nie jest dziennikiem raportów badań, ale forum, 
na którym wyrażane są poglądy naukowców w kwestiach dla 
środowiska istotnych, a czasem kontrowersyjnych. Sądzę, że 
chodziło właśnie o to, aby dyskusje na temat nauki i jej roli  
w społeczeństwie prowadzone w kręgu PAU przenieść na 

forum opinii środowiska akademickiego, a także aby zapre-
zentować szerszej publiczności samą instytucję.

Czasopismo dba o wysoki poziom i apeluje do środowiska 
o głosy w dyskusji o nauce, która jest dla badacza chlebem 
powszednim. Dotkliwym staje się brak czasu na przybliżanie  
pasji naukowców w sposób zrozumiały dla szerszej pu-
bliczności. PAUzie Akademickiej z powodzeniem udało się 
ten próg przekroczyć. Wydawnictwo ma swoich wiernych od-
biorców, a to wartość bezcenna. W jaki sposób ułatwia kontakt 
Polskiej Akademii Umiejętności ze środowiskiem uczelnianym 
– po lekturze ocenicie Państwo sami.

Szanowni Państwo, cieszy mnie tak szeroki i pozytywny 
odbiór czasopisma. Zachęcam Państwa do wypowiedzi na 
forum PAUzy. Społeczeństwo oparte na wiedzy będzie two-
rzyć się wtedy, kiedy w sposób jasny i przejrzysty o nauce 
będą mówić autentyczni fachowcy. Zachęcam do dalszych 
rozważań na tematy w tym kontekście ważkie, do podejmo-
wania konstruktywnych polemik i formułowania wciąż nowych 
konkluzji, bo przecież jakość nauki nie bierze się znikąd – 
zależy od Państwa.

Z serdecznymi pozdrowieniami, 

WOJCIECH NOWAK
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
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