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OD reDAKcJi
Szanowni Czytelnicy,

oddajemy do Państwa rąk nowy numer czasopisma „Społeczeństwo i Polity-
ka”. Konsekwentnie realizujemy nasze cele interdyscyplinarnej refleksji nad 
złożonymi aspektami definiującymi społeczeństwo oraz politykę, w kontekście 
pogłębionej refleksji naukowej. Staramy się aby nasze czasopismo stawało się 
płaszczyzną wymiany myśli i wyników badań przedstawicieli różnych dyscy-
plin naukowych. Autorzy tego numeru reprezentują nauki o polityce i admi-
nistracji, nauki teologiczne, nauki prawne oraz ekonomię i finanse. W każdej 
z nich przenikają się zagadnienia społeczno-polityczne, a żadna z nich nie ist-
niałaby bez społeczeństwa.

Próbę interdyscyplinarnej analizy problemów społecznych powstałych na 
gruncie etniczności i nacjonalizmu w kontekście różnorodnych tradycji poli-
tycznych, podejmuje w swoim artykule Wawrzyniec Konarski. Autor prezen-
tuje własne rozumienie nacjonalizmu, które prowadzi do tradycji politycznej 
wykształconej w przeszłości, ale niezwykle silnie obecnej we współczesności.

Na uwagę zasługuje artykuł Adama Kucharskiego, który podjął się etycz-
nej oceny działalności gospodarczej. Interesującym jest łączenie się i przenika-
nie płaszczyzn teologiczno-etycznych we współczesnym biznesie oraz ekono-
mii. Często ukierunkowanie na zysk pomija lub zapomina o dobru człowieka. 
Problemy etyczne stają się zatem szczególnym wyzwaniem dla współczesnych 
społeczeństw.

Andrzej Wojtaszak w swoim artykule podejmuje tematykę Inicjatywy 
Trójmorza, kierując uwagę czytelników na procesy integracyjne zachodzące 
wokół nowej jednostki geopolitycznej, w Europie Środkowo-Wschodniej. Kon-
cepcja uniezależnienia się energetycznego od zasobów Federacji Rosyjskiej 
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państw regionu, zdobywa popularność także poza Unią Europejską. Jedno-
cześnie artykuł doskonale łączy w sobie problemy społeczeństw i polityki.

Niezwykle aktualny temat dotyczący stereotypów etnicznych i kulturo-
wych podjął w swojej pracy Jarosław Sozański. Przywołał w artykule mało 
znaną w Polsce legendę o Łotyszce Róży, która nie chciała polskiego szlachcica 
i wybrała śmierć. Ta historia jest zbieżna z bardzo dobrze znaną nam legendą 
o Wandzie, co nie chciała Niemca i rzuciła się w wir Wisły. Jak autor słusznie 
zauważa, umacnianie stereotypów jest ściśle powiązane z niewiedzą, niechę-
cią, zabobonami i polityką państw. 

Artykuł Zbigniewa Klimiuka kieruje uwagę czytelników na kryzys eko-
nomiczno-finansowy, do którego doszło w latach 2007–2008 i wdrożone wów-
czas działania prewencyjne związane z Systemem Rezerwy Federalnej w USA. 
Jednocześnie autor zwraca uwagę na trudności w ocenie ryzyka zobowiązań 
kredytowych.

Mam nadzieję, że wyniki badań zawarte w aktualnym numerze naszego 
kwartalnika, pomogą Czytelnikom w uporządkowaniu pojęć określających 
perspektywę społeczno-polityczną współczesnego świata, a także będą inspi-
racją do wielu twórczych przemyśleń i dyskusji. Pragniemy w tym miejscu 
podziękować za gościnną pracę redakcyjną w numerze 4/2020 naszego cza-
sopisma dr Piotrowi Obaczowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr Obacz jest 
także wyłącznym autorem koncepcji merytorycznej numeru 4/2020, w którym 
podjęty został temat narracji politologicznej.

Jednocześnie zapraszamy autorów z różnych środowisk naukowych 
i reprezentujących różne dyscypliny wiedzy, w których centrum znajduje się 
człowiek, do współtworzenia „Społeczeństwa i Polityki”, pretendującego do 
miana płaszczyzny dialogu interdyscyplinarnego.
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