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Editorial / Ad Lectorem

Szanowni Państwo! Piąty i szósty numer naszego Pisma przynosi kolejną grupę
referatów wygłoszonych w trakcie IV konferencji retorycznej poświęconej
zagadnieniom retoryki i argumentacji.
W dziale Artykuły / Dissertationes

prezentujemy artykuły, które zostały

przygotowane na konferencję, ale w jej wyniku uległy nowemu opracowaniu.
Są to głównie teksty poświęcone analizom szczegółowym, niekiedy niezwykle
interesującym w swych dalekich implikacjach badawczych.
W dziale Przegląd piśmiennictwa retorycznego – w wyborze / Index operum
recens editorum, quae ad artem rhetoricam spectant kontynuujemy przegląd
najnowszej literatury z zakresu retoryki, która ukazała się w Polsce.
W dziale Aktualności / Recentiora przedstawiamy sprawozdanie z 15
Konferencji ISHR (Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Retoryki),
które odbyło się w Los Angeles, w lipcu 2005 roku.
W dziale Ogłoszenia / Nuntii podajemy kolejne zawiadomienie o V Konferencji
Retorycznej INTERDYSCYPLINARNOŚĆ RETORYKI (luty 2006), oraz
informację o stałym seminarium retorycznym, które rozpocznie działalność od
roku akademickiego 2005/2006.
Oczekujemy na Państwa jako na autorów i propagatorów idei powrotu do
retoryki – do retoryki klasycznej, do téchne rhetoriké Arystotelesa, wspartej
Platońską ideą kalokagathia.
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Editorial/Ad Lectorem
Dear Readers!
The fifth and sixth issues of our periodical introduce the remaining part of
papers presented during the 4th Rhetorical Conference devoted to rhetoric and
argumentation.
In Articles/Dissertationes section we present articles, which were prepared for
the conference but underwent changes under its influence. These texts are
devoted mainly to in-depth analyses and often bring interesting research
implications.
In A review of selected rhetorical publications/Index operum recens editorum,
quae ad artem rhetoricam spectant section we continue a review of the most
recent rhetorical works published in Poland.
In Current News/Recentiora we present a report from the 15th Conference of
ISHR, which took place in Los Angeles in July.
Finally, in Advertisements/Nuntii section we publish another announcement
concerning the 5th Rhetorical Conference The Interdisciplinary Nature of
Rhetoric (February 2006) and give information regarding a regular seminar in
rhetoric, which will start in the academic year of 2005/2006.
We expect your collaboration as authors and promoters of the idea of the return
to rhetoric: classical rhetoric, Aristotle’s téchne rhetoriké and Plato’s notion of
kalokagathia.

