Od Redakcji

Oddajemy w ręce Czytelników dwunasty numer „Problemów Polityki Społecznej” – pomimo wcześniejszych zapowiedzi nadal jeszcze w formule rocznika, jednak
z nadzieją, że niebawem się to zmieni i będziemy mogli zaprezentować Państwu PPS
jako półrocznik. Nie możemy w tym miejscu nie odnieść się do problemów naszego
czasopisma, którego ukazanie się stanęło pod znakiem zapytania wobec wycofania
się (przejściowego, z powodu braku środków ﬁnansowych) Polskiej Akademii Nauk
z ﬁnansowania wydania. Szczęśliwie, obowiązki wydawcy przejął Instytut Polityki
Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Korzystając z okazji, chcielibyśmy także
podziękować Polskiemu Towarzystwu Polityki Społecznej za sﬁnansowanie (po raz
kolejny!) przekładów, które znalazły się w tym numerze.
Rok 2009 zaznaczył się odejściem dwóch bardzo ważnych dla polskiej polityki
społecznej Osób i wielkich Przyjaciół naszego czasopisma – Lucyny Frąckiewicz i Witolda Nieciuńskiego. Wspomnienie o naszych Drogich Zmarłych otwiera ten numer.
W dziale studiów na szczególną uwagę zasługuje tekst Ryszarda Szarfenberga
Modele polityki społecznej w teorii i praktyce, w którym autor rozważa naukowe
i polityczne znaczenie modelowego ujmowania polityk społecznych z punktu widzenia funkcji, jakie może ono spełniać. Kolejny ważny artykuł to Wojciecha Woźniaka
Kultura a polityka społeczna. O skomplikowanych współzależnościach i potrzebie ich
badania. Jest to studium zaniedbywanego często obszaru wpływu kultury na rozwiązania w zakresie polityki społecznej. Wątki ekonomiczne odnajdziemy natomiast
w podejmującym bardzo kontrowersyjny temat tekście Jeremy’ego Leamana (Jaką
cenę płacimy za rezygnację z podatku progresywnego? Błąd Europy i jego skutki)
oraz w rozważaniach Zoﬁi Jacukowicz na temat teorii płac (Pytania o teorię płac).
Do tej pory stosunkowo dużo uwagi poświęcaliśmy w naszym czasopiśmie
tak zwanemu modelowi skandynawskiemu w polityce społecznej, przede wszystkim zaś jego wydaniu szwedzkiemu. Tym razem przedstawiamy Czytelnikom
artykuł analizujący sytuację w Norwegii pod kątem trzech najważniejszych, zdaniem Włodzimierza Anioła, autora tekstu, wyzwań społecznych stojących przed
tym krajem: redystrybucji, imigracji i zaangażowania w rozwiązywanie proble-
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mów globalnych (Mocarstwo humanitarne? Norwegia wobec nowych wyzwań
społecznych). Ciekawym dopełnieniem tych rozważań może być tekst Asbjørna
Wahla (przedstawiciela Norweskiego Związku Pracowników Ogólnych i Municypalnych) poświęcony genezie „państwa dobrobytu” i jego współczesnym
wyzwaniom przedstawionym z perspektywy i na przykładzie Norwegii (Praca
i rozwój: jakie lekcje można wyciągnąć z „modelu skandynawskiego”).
W części poświęconej doniesieniom z prowadzonych badań publikujemy artykuły poruszające tematykę zdrowia publicznego (Agnieszka Borowiec, Izabella Lignowska, Marta Makowska Czy działania edukacyjne prowadzone w ramach proﬁlaktyki i promocji zdrowia kreują „nowych dewiantów”?) i ubezpieczeń społecznych (Barbara Więckowska, Jakub Bijak Wpływ zmiany systemowej
na wysokość świadczeń emerytalnych w Polsce).
Z satysfakcją przedstawiamy Czytelnikom kolejną edycję „Forum”, w tym
numerze poświęconego problematyce partycypacji pracowniczej, z referatem
wprowadzającym Jerzego Wratnego Rola pozazwiązkowych przedstawicielstw
pracowniczych w zakładzie pracy. Kontynuacja czy zmiany w okresie kryzysu.
Jest to zapis dyskusji, która odbyła się 8 marca 2009 roku podczas posiedzenia
Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.
Na uwagę zasługuje wyjątkowo rozbudowany dział recenzji. Zaczynamy od publikacji anglojęzycznych – Arkadiusz Karwacki i Tomasz Szlendak piszą o książce
R. Wilkinsona i K. Pickett The Spirit Level. Why More Equal Societies Almost Always Do Better, a Wojciech Woźniak dopełnia swój opublikowany w tym numerze
artykuł o związkach kultury z polityką społeczną, recenzując tom zbiorowy pod redakcją W. van Oorschota, M. Opielki i B. Pfau-Efﬁnger Culture and Welfare State.
Values and Social Policy in Comparative Perspective. Z kolei Janusz Dąbrowski
przedstawia czytelnikom najnowsze publikacje krytyków neoliberalizmu – N. Klein,
D. Harveya, A Bihra, S. Amina – jakie ukazały się na polskim rynku wydawniczym.
Wśród recenzji znajdziemy także artykuł Zdzisława Pisza omawiający najnowszą
publikację Instytutu Polityki Społecznej (Polityka społeczna w kryzysie).
W dziale „Z życia naukowego” Maciej Cesarski przedstawia osiągnięcia
i smutny koniec Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej. Numer tradycyjnie zamykają informacje o realizowanych projektach badawczych w zakresie polityki
społecznej ﬁnansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
a także zakończonych w 2009 roku habilitacjach z zakresu polityki społecznej.
Na koniec chcielibyśmy z dumą poinformować wszystkich Czytelników
o nagrodach przyznanych naszym współpracownikom: Ryszardowi Szarfenbergowi (byłemu sekretarzowi redakcji „Problemów polityki społecznej”) nagrodę
za najlepszą pracę naukową opublikowaną w 2008 r. (Krytyka i aﬁrmacja polityki społecznej) przyznał Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, natomiast Maria Theiss (do niedawna pełniąca funkcję sekretarza redakcji) otrzymała nagrodę redakcji kwartalnika „Kultura i Edukacja” za książkę Krewni–znajomi–obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna”.

