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OD reDAKcJi

Szanowni Czytelnicy, 

oddając w Państwa ręce czwarty numer czasopisma naukowego „Społeczeń-
stwo i Polityka”, mam wielką przyjemność, podzielić się z Czytelnikami bardzo 
dobrą wiadomością. Nasz periodyk ponownie znalazł się w wykazie czasopism 
naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, 
opublikowanym przez Ministra Edukacji i Nauki w dniu 1 grudnia 2021 roku. 
Dzięki dobrej współpracy Autorów, Recenzentów oraz Redakcji „Społeczeń-
stwo i Polityka” otrzymało 40 punktów. Nowa punktacja potwierdza, że nasza 
praca jest właściwie realizowana, ale jednocześnie mobilizuje nas do podej-
mowania dalszych wysiłków związanych z realizacją kolejnych celów rozwoju 
czasopisma. Sprzyjać temu będzie nadchodzący Nowy Rok  2022, w którym 
naukowcy nie będą już obciążeni procedurami związanymi z parametryza-
cją. To dobry moment, aby skierować swoją pracę ku nowym płaszczyznom 
badawczym. 

Numer jest niewątpliwie interdyscyplinarnym przeglądem bieżących 
problemów Polski i Europy, analizowanych w ujęciu filozoficzno-etycznym, 
politologicznym, ekonomicznym, aż po kwestie związane z bezpieczeństwem. 

Rafał Woźnowski w swoim artykule dokonuje analizy myśli Adama Mich-
nika, zakorzenionej w poglądach Leszka Kołakowskiego. Autor wyjaśnia figu-
ry kapłana i błazna, omówione przez Adama Michnika w jego książce Kościół, 
lewica, dialog. Z kolei Grzegorz Mazur podejmuje niezwykle aktualny temat, 
budzący ogromne emocje społeczne wśród Polaków, jakim jest deskrypcja 
doktryny ustrojowej w ujęciu Jarosława Kaczyńskiego. Autor przedstawia 
koncepcje polityka, jego wypowiedzi oraz dokumenty programowe. W swojej 
pracy wskazuje także na autorytety, którymi inspirował się prezes PiS. 



6

Natomiast Robert Ćwiertnia ukazuje nam nowoczesne technologie, któ-
re mogą ułatwiać człowiekowi pracę biurową. Autor udowadnia swoją tezę za 
pomocą raportów badawczych, jednocześnie wskazując, że robotyzacja proce-
sów jest istotnym elementem optymalizacji pracy, a także pogłębia proceso-
we zarządzanie przedsiębiorstwem. O skutkach wpływu globalnego kryzysu 
finansowego na europejski sektor bankowy pisze Michał Kruszka. Autor arty-
kułu wskazuje na zmniejszenie znaczenia unijnego sektora bankowego w okre-
ślonych płaszczyznach, a zarazem ukazuje rozwój kondycji banków w innych 
dziedzinach. Konkludując, że jakościowe konsekwencje kryzysu finansowego 
są pozytywne, a to jest ważne dla interesariuszy. 

Beata Gałek w swoim tekście podejmuje interesujący temat, dotyczący taj-
nych operacji służb wywiadowczych, które często służą zdobyciu informacji 
gwarantujących przewagę polityczną na arenie międzynarodowej. Zaawan-
sowana rewolucja informacyjna sprzyja konstruowaniu wielopoziomowych 
strategii oddziaływania na dynamikę procesów społecznych i politycznych. 
Ostatni artykuł – autorstwa Artura Juszczaka – jest analizą uboju rytualnego, 
dokonaną w kontekście tabu krwi, z perspektywy tradycji religii żydowskiej 
oraz muzułmańskiej. Autor oprócz religioznawczej identyfikacji zagadnień 
dotyczących znaczenia krwi w religiach, wskazuje także na współczesne kwe-
stie etyczne związane z rytualnym ubojem zwierząt i zasadności przyzwolenia 
prawa państwowego na ten zwyczaj.

Mam nadzieję, że wyniki i omówienie badań naukowych przedstawione 
przez autorów, spotkają się z Państwa uznaniem i będą płaszczyzną twórczej 
dyskusji, a być może także zaawansowanej polemiki, do czego zachęcam.

Tradycyjnie już zapraszam autorów reprezentujących różne środowiska 
naukowe, do współtworzenia czasopisma naukowego „Społeczeństwo i Poli-
tyka” i składania propozycji nowych, niepublikowanych artykułów, a także 
recenzji wybitnych prac naukowych, na które należy zwrócić uwagę badaczy.

W tym miejscu, jak przystało na ostatni numer czasopisma w roku kalen-
darzowym, chcę przedstawić statystykę. Do 15 października 2021 r. zło-
żono w redakcji 40 artykułów naukowych. Pozytywne recenzje otrzymały 
23 artykuły, które zostały opublikowane w kolejnych numerach czasopisma, 
co daje 57,5% artykułów przyjętych do publikacji. Autorzy opublikowanych 
prac reprezentowali 17 ośrodków akademickich oraz instytutów badawczych 
w Polsce. Pięć osób było badaczami niezależnymi. Ważną funkcję w zapew-
nieniu wysokiego poziomu merytorycznego i naukowego czasopisma, pełnią 
recenzenci, którzy poświęcają swój czas na przygotowanie opinii oraz udzie-
lenie rad i wskazówek autorom recenzowanych prac. W 2021 r. powołałam 
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60 recenzentów, w tej grupie były 24 kobiety. W tym miejscu bardzo dziękuję 
Wszystkim Państwu za wkład w rozwój czasopisma. Umieszczenie „Społe-
czeństwa i Polityki” w bazie ERIH+ oraz podwyższona punktacja za publika-
cję, jest także wynikiem Państwa zaangażowania i pracy.

Aldona Maria Piwko
Redaktor naczelna 


