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Nadszedł czas mojego pożegnania się ze współzałożycielami
i współpracownikami pisma „Polityka i Społeczeństwo”: jego niezwykle kompetentną i solidną redaktorką mgr Krystyną Strycharz,
znakomitą tłumaczką tekstów na język angielski dr Anną Gąsior-Niemiec oraz z Wydawcą, a także z Czytelnikami. Pragnę serdecznie podziękować uczestnikom zebrania założycielskiego, zwłaszcza
prof. dr. hab. Edwardowi Olszewskiemu z Wydziału Politologii
Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, za pomoc w stworzeniu
koncepcji pisma. Dziękuję także prof. zw. dr. hab. Bronisławowi
Pasierbowi, który wniósł duży wkład w rozwój politologii, głównie
wrocławskiej i zielonogórskiej, za publikacje na łamach naszego
rocznika niezwykle ciekawych i oryginalnych tekstów.
Pismo, mimo kłopotów finansowych, postanowiliśmy wydawać
w wersji dwujęzycznej, co było podyktowane głównie przewidywanymi konsekwencjami wejścia Polski do Unii Europejskiej. Zamysł
ten się powiódł. Łamy „Polityki i Społeczeństwa” udostępniliśmy
autorom nie tylko z Rzeszowa, ale także z innych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych, w tym głównie absolwentom politologii oraz doktorantom.
W 10 pierwszych numerach rocznika zamieściliśmy teksty 89 autorów, w tym 40 z Katedry Politologii (24 pracowników oraz 16 absolwentów i studentów), którzy opublikowali m.in. 132 artykuły
i 78 recenzji. Naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego opublikowali
121 tekstów, w tym 99 pracownicy Katedry Politologii oraz 22 naukowcy z Instytutów: Historii, Filologii Polskiej, Pedagogiki, Socjologii i Wydziału Prawa. Autorami 67 publikacji byli pracownicy 14
naukowych ośrodków krajowych, w tym najwięcej z Lublina (23),
Krakowa (11), Warszawy (8) i Zielonej Góry (6). Trzy publikacje
przesłali naukowcy zagraniczni. Dotychczas zamieściliśmy też 14
tekstów autorów najlepszych prac dyplomowych i doktorantów.
Mam nadzieję, że ta koncepcja pisma zostanie przyjęta przez
mojego następcę, być może w wersji udoskonalonej, zależy to jed-
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nak w głównej mierze od merytorycznej jakości zgłaszanych do
publikacji tekstów. Osobiście opowiadałbym się za uwzględnieniem
większej liczby tekstów polemicznych i źródłowych, a także biografii i wspomnień.
prof. dr hab. Henryk Cimek

