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Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy!
Najnowszy numer Semina Scientiarum, który właśnie oddaje-

my w Wasze ręce, posiada szczególny charakter – widniejąca na
okładce „dziesiątka” oznacza bowiem, że czasopismo doczekało się
małego jubileuszu. Ponadto, dziesiąty numer zamyka jednocześnie
pierwszą dekadę ukazywania się naszego czasopisma w krakowskim
środowisku filozoficznym.

Od pewnego czasu zastanawialiśmy się w redakcji, jak podkre-
ślić wyjątkowy charakter niniejszego numeru. Najlepszą koncepcją
wydało nam się sięgnięcie do korzeni pisma: przedstawienie genezy
oraz początkowych zmagań przy pracy nad Semina Scientiarum.
Jubileusz stał się ponadto okazją do przybliżenia sylwetek pierw-
szych jej Redaktorów i Twórców, ówczesnych studentów filozofii
w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, dziś – pracowni-
ków naukowych w różnych ośrodkach akademickich w Polsce. Są
oni Autorami opublikowanych w pierwszej części niniejszego nu-
meru artykułów. Za nadesłane teksty, a tym samym włączenie się
w obchody jubileuszu Semina Scientiarum wszystkim ich Autorom
serdecznie dziękujemy.

Układ publikowanych w niniejszym numerze tekstów został nie-
jako w naturalny sposób wyznaczony jubileuszem. Otwiera go sło-
wo wstępne ks. Michała Hellera, będącego (wraz z ks. Januszem
Mączką) pomysłodawcą studenckiego periodyku. W części wstęp-
nej publikujemy również tekst o genezie czasopisma, autorstwa
Pawła Polaka, jednego z pierwszych redaktorów, a obecnie opie-
kuna naukowego Semina Scientiarum. W sekcji „Artykuły” wyróż-
nione zostały dwie części: w pierwszej z nich prezentujemy pu-
blikacje, których Autorzy związani byli dawniej mocno z naszym
czasopismem (Anna Brożek, Robert Janusz, Andrzej Koleżyński),
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w drugiej – prace obecnych studentów i doktorantów filozofii (Łu-
kasz Kurek, Łukasz Lamża, Natalia Marek). I wreszcie w ostatnich
dwóch działach z niełatwą sztuką pisania recenzji i sprawozdań
zmierzyli się początkujący adepci studiów filozoficznych (Kamil
Drążkiewicz, Joanna Sokołowska, Patrycja Ciaćma).

Oddając w ręce Czytelników dziesiąty numer Semina Scientia-
rum, życzymy owocnej lektury, inspirującej do własnych przemy-
śleń. Bardzo serdecznie zapraszamy również wszystkich chętnych
studentów oraz doktorantów do współpracy i tworzenia kolejnych
numerów naszego pisma.
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