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Nominacja ks. prof. dra hab. HENRYKA SKOROWSKIEGO na prorektora 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest nie tylko 
wyróżnieniem dla Niego osobiście, ale także nobilitacją naszego czasopisma 
„Seminare. Poszukiwania Naukowe”, którego był wieloletnim redaktorem 
naczelnym. W związku z tą funkcją, z którą wiążą się zaszczytne oraz poważ-
ne i liczne obowiązki, Ksiądz Profesor zrezygnował z przewodniczenia zespo-
łowi redagującemu to czasopismo. To wielka strata dla „Seminare”, chociaż 
mamy Jego zapewnienie o pozostaniu w redakcji i w miarę możliwości mery-
torycznej pomocy. 

Ksiądz Profesor Skorowski pełnił funkcję redaktora naczelnego w latach 
1997–2006. Zatem pod Jego fachową kuratelą powstało 10 tomów „Seminare” 
i dodatkowy tom Jubileuszowy w 2005 r. W tym czasie czasopismo bardzo 
zwiększyło swą objętość i jakość. Powiększono zespół redakcyjny i powołano 
wybitnych uczonych z różnych ośrodków naukowych jako stałych recen- 
zentów poszczególnych tomów „Seminare”. Recenzje specjalistów z tematyki 
teologicznej, filozoficznej, społeczno-pedagogicznej oraz historycznej przy-
czyniają się do wzrostu poziomu publikacji. Zwiększyła się również znacznie 
liczba publikujących autorów z różnych środowisk naukowych i spoza grona 
salezjańskiego. Ważnym krokiem Redaktora Naczelnego „Seminare” było 
ubieganie się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ocenę meryto-
ryczną rocznika, by zamieszczono go na punktowanej liście czasopism. Do-
tychczas sprawa ta nie jest sfinalizowana, ale jak wynika z korespondencji z 
Ministerstwem, trwają w tej kwestii ustalenia. Należy więc być dobrej myśli.  

Cenną inicjatywą redaktora naczelnego były coroczne majowo-czerwco- 
we zjazdy członków zespołu redakcyjnego, na których, obok spotkania towa-
rzyskiego i integrującego, omawiało się krytycznie nowy tom „Seminare” i 
planowało przyszłość wydawniczą. Należy również podkreślić, że czasopismo 
ukazywało się bardzo regularnie w formie drukowanej i elektronicznej, a to 
znacznie poszerzało krąg czytelników. To tylko niektóre elementy znaczącego 
wkładu ks. prof. dra hab. Henryka Skorowskiego w rozwój i poziom naszego 
czasopisma.  
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Chciałbym w imieniu całego zespołu „Seminare” podziękować bardzo 
serdecznie za troskę i trud poniesiony przy kształtowaniu czasopisma, za miłą 
współpracę i odważne patrzenie w przyszłość. Życzymy także owocnej pracy 
na UKSW oraz dalszych awansów. 
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