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SŁOWO WSTĘPNE REDAKTORA NACZELNEGO 
 

Szanowni Czytelnicy, 

tak się składa, że właściwie jestem jedynym mężczyzną, który na łamach aktualnego tomu 

Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego /Academic Journal of Sociology/ zabiera głos, 

bowiem wszystkie znajdujące się w periodyku teksty są autorstwa kobiet. Nie podkreślam różnicy 

płciowej (gender gap) ze względów światopoglądowych, ale dla ukazania wartości dodanej 

prezentowanego Czytelnikom zbioru opracowań naukowych. A stało się tak, aby kolejny już raz 

przekonać wątpiących, że nauka nie jest domeną patriarchalnego środowiska uczonych, czego 

klarownym przykładem są liczne osiągnięcia kobiet w każdym obszarze aktywności, w tym  

w sektorze kultury i polityki, ekonomii oraz przedsiębiorczości i właśnie działalności naukowej. 

Powyższe wątki podejmuje chociażby tegoroczny konkurs, zorganizowany kolejny już raz przez 

Grupę L'Oreal Polska we współpracy z Polskim Komitetem ds. UNESCO, którego wymowne 

motto brzmiało: Świat potrzebuje nauki, a nauka potrzebuje kobiet. Zatem inspiracją towarzyszącą 

wydaniu tegoż tomu naukowego było przekonanie, że udział kobiet w uprawianiu nauki jest 

bezsporny, a przy tym progresywny, co należy stosownie zaakcentować. Co istotne, Autorkom 

udało się zachować neutralizm ideologiczny, szczególnie widoczny w eliminacji feminatywów, 

które przecież równocześnie odtwarzają i reprodukują maskulinizacyjną presję zawartą w języku 

reprodukującym stereotypy płciowe zakorzenione w społeczeństwie. Imperatywne jest 

podkreślenie, że Autorki częstokroć godzą rolę naukowca i matki. 

Lektura niniejszego tomu Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego może 

wywoływać także uzasadnioną refleksję, że kobiety pisząc o sobie nie zachowują obiektywności. 

Specyfika tegoż wydania polega jednak na wielowymiarowości podejmowanych tematów  

i zagadnień, na wysublimowaniu analiz będących wynikiem reprezentacji różnych podmiotów 

publicznych, w tym ośrodków naukowych o krajowej i zagranicznej proweniencji. Ów multilog 

odwołujący się do różnych kontekstów kulturowych, poświęcony jest obecności kobiet w życiu 

społecznym, zwłaszcza aktywności w obszarze nauki oraz związanym z tym szansom i barierom. 

Wydaje się on szczególnie cenny, ze względu na podjęcie próby analizy i interpretacji aktualnej 

sytuacji kobiet w przenikających się przestrzeniach „tego co publiczne” i „tego co prywatne”, 

czego symbolami pozostaje z jednej strony praca zawodowa, z drugiej zaś - życie rodzinne. 

Znaczący wymiar prezentowanej problematyki odnosi się do waloryzowania praktyk 

egalitaryzacyjnych w relacjach między płciami, przy jednoczesnym ukazywaniu istniejącego nadal 

wymiaru nierówności społecznych (np. w sferze pracy, rozwoju naukowego, pełnienia funkcji 

publicznych, a także życia małżeńskiego i rodzinnego) oraz będących ich pochodną form 

dyskryminacji. 

Publikacja posiada walor naukowy i aplikatywny, stanowi bowiem ważny głos w globalnej 

dyskusji na temat barier i możliwości wdrażania (także w lokalnym kontekście) postulatów 

dotyczących równości płci, przede wszystkim poprzez zmiany o charakterze edukacyjnym, 

systemowym. 

Pozostaje mi już tylko w tym miejscu podziękować Redaktorkom niniejszego Tomu,  

a więc Pani dr hab. Marii Sroczyńskiej, prof. UKSW oraz Pani dr Oldze Kotowskiej-Wójcik za 

przygotowanie bieżącego wydania Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego. Dziękuję 

również wszystkim Autorkom artykułów, recenzji oraz komunikatów z badań za chęć podzielenia 
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się swoją naukową refleksją na fundamentalne tematy, pokazującym tym samym swoje dokonania 

na polu, które nie jest zarezerwowane dla płci męskiej. Rodzi to jednak zdrową konkurencję  

i wyzwanie, by dla homeostazy jeden z tomów UCS współtworzyli wyłącznie mężczyźni. 

 

Z życzeniami przyjemnej i pouczającej lektury, 

prof. zw. dr hab. Sławomir H. Zaręba 

redaktor naczelny UCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


