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Wstęp

Obecny (57) numer „Zagadnień Filozoficznych w Nauce” 
składa się z referatów, które były uprzednio prezentowane 

na posiedzeniach Komisji Polskiej Akademii Umiejętności. Do 
2012 roku istniały w PAU dwie różne komisje: Komisja Fides et 
Ratio, kierowana przez ks. prof. Michała Hellera oraz Komisja 
Filozofii Nauk Przyrodniczych, kierowana przez prof. Jerzego 
Janika. Po niespodziewanej śmierci prof. J. Janika, obydwie ko-
misje połączyły się, przyjmując nazwę Komisja Filozofii Nauk. 
Komisja ta kontynuuje tematykę uprzednich Komisji. Nietrudno 
zauważyć, że obszar zainteresowań wszystkich tych komisji jest 
bliski profilowi naukowemu „Zagadnień”. Uzasadnia to decy-
zję publikowania wybranych referatów, będących owocem prac 
wspomnianych komisji, na łamach „Zagadnień Filozoficznych 
w Nauce”.

Teksty zebrane w niniejszym tomie zostały wygłoszone 
w poniżej wskazanych terminach:

Jerzy Dadaczyński, Kilka uwag o logice teologii: 18 lutego 
2010;
Andrzej Bronk, Teologia (fides) – nauka (ratio): jaka teolo-
gia i jaka nauka?: 24 marca 2011;
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Mieszko Tałasiewicz, Nauka jako teologia: 14 kwietnia 2011;
Zbigniew Wolak, Jan Paweł II o relacjach między nauką 
a teologią: 21 października 2010;
Piotr Łabuda, Proces Jezusa w przekazie Talmudu: 18 listo-
pada 2013.
Porządek artykułów nie odzwierciedla jednak chronologii 

wystąpień w PAU. Numer ten został zredagowany tematycznie 
i stanowi wybór wystąpień z różnych okresów działania komi-
sji. Obecny zestaw artykułów skupia się wokół tematyki „nauka 
i wiara”. Następne numery będą poświęcone problematyce z za-
kresu filozofii matematyki i filozofii fizyki.

Publikowanie tych materiałów w „Zagadnieniach” jest 
możliwe dzięki życzliwość władz Polskiej Akademii Umiejęt-
ności, którym redakcja „Zagadnień Filozoficznych w Nauce” 
wyraża serdecznie podziękowanie.
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