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Szanowni Państwo!

To dla mnie wielki dzień. Pokonaliśmy wiele zakrętów, aby dojść 
do pierwszego numeru pisma, które wymarzyliśmy, a które dziś in-
auguruje działalność swoim pierwszym numerem.

Wiele lat temu, z podobnym napięciem, oczekiwałam ukazania 
się mojego pierwszego wydawniczego „dzieła” – Magazynu Mody 
Dziecięcej (50 tys. egz.). Wtedy wydawało się to moim największym 
sukcesem. Oczekiwałam… czegoś wspaniałego, czegoś, co zmieni moje 
życie. Nic takiego się nie stało, ale radość, satysfakcja, przyjemność, 
duma były ogromne.

Pragnę, by wszyscy Autorzy zaznali wielkiej radości, pisząc swoje 
dzieła, a potem wielkiej przyjemności z „kliknięcia”, po którym pojawi 
się ono na ekranie. Radość i przyjemność to dwa z pięciu elementów 
szczęścia, wg Andrzeja Landauera – filozofa. 

Szczęście może być nam dane przez los, ot tak, zwyczajnie, albo 
musimy się o nie starać, bo jest celem, do którego przez całe życie 
dążymy. Jak wielkim elementem szczęścia może być opublikowany 
artykuł? Jak wiele twórczej satysfakcji dostarczy autorowi? Nie wiem.

Pragniemy umożliwiać Państwu zaznawanie przyjemności publiko-
wania w naszym czasopiśmie. Chcemy, aby dziś rozpoczęta działalność 
przynosiła sukcesy wszystkim: Autorom, Wydawcy i Czytelnikom, 
aby służyła poszerzaniu wiedzy, rozpowszechnianiu efektów badań, 
wymianie poglądów, naukowej dyskusji.

Chciałabym, aby to, co będziemy publikować, dążyło do prawdy 
bądź ją odkrywało.

Prawda jest piękniejsza niż piękno 
i lepsza niż dobro, […] 

Mówi – jak rzeczy się mają,
jakimi być mogą, i nic ponadto. 

(Lech Ostasz)

Nie byłoby dzisiejszego wydarzenia, dzisiejszej przyjemności 
bez pracy osób, które to pismo stworzyły. Dziękuję im wszystkim, 
szczególnie Ani Kijo – dyrektorce Naukowego Wydawnictwa WSP 
i Sławkowi Sztobrynowi – profesorowi, prorektorowi WSP, który 
podjął się redakcji merytorycznej Kultury i Wychowania.

Życzę powodzenia, zadowolenia z kontynuacji dzieła.

Małgorzata Cyperling – założyciel, kanclerz WSP 
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