
Listy od czytelników
-

Nie przestawaj robić RotY
RotA jest klawa!

M
-

Czemu już ostatni numer?
Ł

-
Temat: nie rzucim ziemi skąd nasz 

root
Klay,
A czemu ty piszesz, że to już ostatni 
numer Roty?

Zerro

Odpowiedź redakcji

Zerro, a Ty kiedy ostatnio napisa-
łeś artykuł do rotY?

-
Dziękuję Ojcu dr. Fizykowi za ar-

tykuł „Teoria spiskowa wektora mo-
mentu pędu” autorstwa Jakuba H. 
Tekst ten otworzył mi oczy na świat i 
jestem prawie pewna, że Grupa Pię-
ciu w niektórych kręgach (trójwy-
miarowych) zwana jest Grupą SO(3). 
Ależ o czym ja pisze!? Przecież ten 
artykuł nie istnieje... to mi się tylko 
przyśniło.

Mam również uwagę do artyku-
łu „Fizyk na tropie”: przeciętny czło-
wiek odrzuciłby gazetkę z obrzy-
dzeniem i wydałby z siebie znaczą-
ce „bleeee” gdyby natknął się na koń-
cówkę 2 zdania, a konkretnie na wy-
raz „heurystycznie”. Jako że staram 
się sprzedawać znajomym (czyt. 
przeciętnym ludziom) słówka typu 
„explicite” lub „trywialny”, to „heu-
rystycznie” również, prędzej czy póź-
niej wejdzie do mojego słownika, ale 
teraz jeszcze na to za wcześnie. Pro-
szę więc Redakcję o rozwagę w sto-
sowaniu takowych wyrazów, gdyż nie 
znani są czytelnicy „rotY”.

Pamelka

Poprzedni numer 
miał być ostatnim, jed-
nak okazało się, że jed-
nak nie był.  Od teraz 
rotA będzie wycho-
dzić nie co tydzień, tyl-
ko gdy będą spełnione 
dwa warunki.

Warunek konieczny 
- redakcja będzie miała 
czas wydać numer.

Warunek wystar-
czający - redakcja bę-
dzie miała materiał na 
wydanie numeru.

Odpowiedź redakcji

Mnie też zadziwiła obecność 
tego słowa. Musiałem także spraw-
dzić w słowniku, co ono znaczy. Za-
wsze miałem tróję z rozumienia tek-
stu więc nadal nie wiem o co cho-
dziło. Zresztą nie jest to zbyt ważne, 
gdyż jak wiadomo redakcja nie czyta 
tekstów przed ich wydrukowaniem. 
Wynika to z obawy, że po przeczyta-
niu nie odważyłaby się na druk. Jeju 
co ci ludzie wypisują - raz przeczyta-
łem jeden artykuł i mało nie zgłupia-
łem, zresztą jak się później okazało 
był to mój artykuł sprzed tygodnia. 
Do ostatniego numeru korektorzy 
zajmowali się sprawdzaniem składni 
i ortografii, ale po pewnym wypadku 
obaj znajdują się pod ścisłym nadzo-
rem. Teraz sprawdzaniem zajmują się 
„osoby trzecie”, z których każda (dla 
zachowania bezpieczeństwa) dostaje 
do przeczytania nie więcej niż trzy 
wyrazy.

-
Temat: Nie rzucim wiedzy...

Witam!
RotĄ nadajesz niepowtarzalny 

smak (i aromat) FUWowi. Tak trzy-
mać (choć można powiesić/przykleić, 
jak to zwykle czynisz).

Jeśli jest takie zapotrzebowanie, 
mogę skrobnąć artykuł (popular-
noparanaukowy) nt. dlaczego pizza 
jest fermionem a naleśnik bozonem? 
Albo omówić (krótko) teorię dyfrak-
cji jednego dresa na słupie.   
Pozdrawiam!

Piotrek

Odpowiedź redakcji

Tak, brak materiału jest jedną z 
dwóch przyczyn kryzysu rotańskiego.

rotA
Stare numery:

http://www.klay.trasbus.com/rota
http://www.klay.trasbus.com/diva
Artykuły i wszystko (no bez prze-
sady) należy nadsyłać! Na przy-
kład pod adres: KLAY@pocz-

ta.fm. W szczególności: teraz wy 
poróbcie jakieś rysunki.

Rebus od Piotrka:

Miejsce na twój rysunek!
^
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