
 

   

  

   

Drodzy Czytelnicy, 

Wszystko ma swój początek i wszystko ma swój koniec. Podejmując 

inicjatywę stworzenia KaPITOLu nie podejrzewaliśmy, z jak ciepłym 

przyjęciem spotka się on z Waszej strony. Prowadzenie czasopisma dla 

całego Wydziału początkowo było dla nas dużym wyzwaniem, jednak dzięki 

przychylności Czytelników i zainteresowaniu, jakie wzbudzała możliwość 

publikacji, całe doświadczenie stało się dla nas przede wszystkim źródłem 

ogromnej radości i dumy. Te kilka lat owocnej pracy minęło nam bardzo 

szybko.  

Kończąc w tym roku studia magisterskie, kończymy pracę nad 

KaPITOLem, ustępując miejsca nowej Redakcji, która, pełna świeżych sił, 

energii i pomysłów, będzie kontynuować wydawanie naszego pisma.   

Oddajemy tymczasem na Wasze ręce ostatni numer, jaki tworzymy 

w obecnym składzie. Stanowi on zbiór referatów wygłoszonych podczas 

studenckiej sesji naukowej „Vitam beatam agere – sposoby na życie 

szczęśliwe”, która odbyła się 18.05.2017r.  

Wystąpienia uczestników, zarówno studentów jak i wykładowców, 

choć dotyczą jednego zagadnienia, ukazują różne interpretacje pojęcia 

szczęścia w różnych epokach: od literatury starożytnej, poprzez literaturę 

Renesansu, aż do współczesnej fantastyki oraz kina popularnego. Dzięki tak 

dużej rozciągłości tematycznej, niewątpliwie każdy znajdzie coś dla siebie. 
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Stara Redakcja – out. Oddajemy głos nowej ☺ 

Z drżącymi sercami przejmujemy od „starego składu” KaPITOL. 

Liczymy, że uda nam się godnie zastąpić poprzednią Redakcję, bowiem 

poprzeczkę zawiesiła ona wysoko. Z wyczekiwaniem jednak patrzymy 

w przyszłość. Chęci i zapał studentów filologii klasycznej napawają nas 

optymizmem i nadzieją, że po kolejne numery KaPITOLu będziecie sięgać 

równie chętnie. 

Nie pozostaje nam więc nic innego, jak jeszcze raz gorąco zachęcić 

wszystkich do lektury najnowszego numeru KaPITOLU. 

Emilia Mamrot  

wraz z członkami Nowej Redakcji 


