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OD REDAKCJI

Oddajemy w ręce Państwa kolejny tom Polonia Journal. Prezen-
towany półrocznik – mający już swoją przez lata wypracowaną trady-
cję – w zawartych w nim artykułach obejmował szerokie spectrum za-
gadnień. I chociaż zróżnicowanie przedstawianej w nim problematyki 
było zawsze duże, całokształt ich przesłania dawał się sprowadzić do 
jednej kwestii. Jest to miejsce człowieka, konkretnej jednostki ludzkiej, 
w relacjach z innymi; w społeczeństwie, państwie. A to oznacza reflek-
sję nad obliczem kultury i cywilizacji, z jego problemami, antynomiami; 
nieustannie towarzyszącej życiu człowieka niepewności. I ta problema-
tyka podejmowana była w Polonii – z jednej strony – w odniesieniu do 
realiów każdorazowej współczesności; z drugiej - w kontekście ukształ-
towanej przez pokolenia wielowiekowej tradycji kultury i cywilizacji; 
w tym, ze szczególnym uwzględnieniem – co wydaje się oczywiste – 
„ducha” Europy. I tak jest także w przedstawianym przez redakcję ko-
lejnym tomie. 

I tak pierwszy tekst przedstawianego numeru autorstwa Janiny 
Falkowskiej, zatytułowany Europejskość – nostalgiczny obiekt anali-
zy w czasach pandemii, porusza problemy, które pojawiły się dopiero 
w ostatnich dziesięcioleciach. Jest to kwestia rozumienia wspomniane-
go „ducha” Europy w kontekście zjawisk wspólnych dla całego świata. 
A tu dziś modelowym  przykładem takiego fenomenu, prowokującego 
do nowego spojrzenia na Stary Kontynent, jest pandemia. A to oznacza, 
iż z tej perspektywy patrząc, przekonanie iż wartości, jakimi od pokoleń 
żyjemy, a które uznajemy za wyłącznie europejskie, to tyle co – nie ma 
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mający większego związku z realiami życia, ujętego w skali globalnej – 
świat nostalgii.  

I w ten problem wpisuje się artykuł Małgorzaty Zarębskiej Nauka 
Kościoła wobec wyzwań czasu post. Wokół encykliki Papieża Francisz-
ka „Fratelli tutti. O braterstwie i przyjaźni społecznej”. Autorka przed-
stawiając wyżej wymienioną encyklikę, ogłoszoną 3 października 2020 
roku, ujmuje ją na tle i w kontekście dwóch ważnych dokumentów Pa-
pieża. Jest to adhortacja apostolska Evangelli Gaudium z 2013 roku oraz 
encyklika Laudato si´ z 2015 roku. Tekst wskazuje na to, iż Papież, de-
klarując się jako kontynuator całokształtu nauki społecznej Kościoła, 
podejmuje jednocześnie wysiłek odniesienia tej nauki do współczesne-
go, post-liberalnego świata; świata metafizycznego „snu”; symulakrów. 

I do tego zagadnienia także odnosi się artykuł Marzeny Dyszy The 
Idea of Liberty: John Rawls and Herbert Lionel Adolphus Hart. Rzecz do-
tyczy fundamentalnej dla liberalizmu – a dziś dla post-liberalizmu kwe-
stii. Jest to całokształt dylematów związanych z rozumieniem wolności. 
Autorka przedstawia ten problem na przykładzie dyskusji dwóch teo-
retyków: amerykańskiego filozofa politycznego J. Rawlsa i angielskiego 
filozofa H.L.A. Harta. W polemice pomiędzy nimi ujawniają się dwie 
odmienne wizje. Idzie – w istocie – o to, czy wolność powinna i może 
mieć jakiekolwiek ograniczenia; a jeżeli tak, to w jakim zakresie. 

Dwa dalsze artykuły odnoszą się do realiów międzynarodowych 
stosunków politycznych. I tak praca Katarzyny Kruczek przedstawia 
sylwetkę czołowego politologa amerykańskiego, pochodzenia polskiego, 
Zbigniewa Brzezińskiego. Jego twórczość, jak i działalność polityczna, 
przypadła na lata konfrontacji: Wschód-Zachód; a to może mieć tak-
że znaczenie dla czasu dzisiejszego. I również w tym przedziale mieści 
się tekst Pawła Tworka Ewolucja i perspektywy procesu integracji pomię-
dzy Białorusią i Rosją. Przedstawia się w nim zjawisko relacji pomiędzy 
wspomnianymi państwami w kontekście przeobrażeń tej części Europy 
po upadku ZSRR. Tu zaś centralnym problemem jest kwestia tego, czym 
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jest integracja Białorusi z Rosją; i jakie są jej perspektywy; i jak należy ją 
rozumieć. Jak widać, jest to problem żywotny, a patrząc na to z dzisiej-
szej perspektywy, aktualny; także – a może przede wszystkim – z punk-
tu widzenia Polski. 

Kolejny artykuł podejmuje kwestie związane z interpersonalnymi 
relacjami w ścisłym powiązaniu z konkretami życia społecznego. Tekst 
Mirosława Laszczaka Intuicja jako determinanta procesu podejmowania 
decyzji nieprogramowalnych, dotyczy właśnie tego tytułowego procesu 
decyzyjnego w świecie zarządzania. A to, wedle autora, wbrew temu, co 
nakazywałoby całkowicie racjonalne myślenie, niemałą rolę może od-
grywać intuicja. Jest to jednak kwestia jej rozumienia i właściwego jej 
wykorzystania. 

Następne dwie prace dotyczą niezwykle ważnego zagadnienia, tak 
w skali Europy i świata; i również Polski. Idzie tu o status osób z nie-
pełnosprawnościami; tak w sensie prawnym, jak i w praktyce życia spo-
łecznego. Do tej problematyki odnosi się artykuł Iwony Wrońskiej Ka-
nadyjska polityka w stosunku do osób z niepełnosprawnościami. Aspekty 
teoretyczno-praktyczne. Status osób z niepełnosprawnościami może być 
określony w duchu liberalnym bądź socjaldemokratycznym. Autorka 
przedstawia ten drugi wariant; właściwy dla dzisiejszej Kanady. Kolej-
na praca, mieszcząca się w tej problematyce, to tekst Piotra Zająca For-
my rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami finansowane 
ze środków PFRON, realizowane przez samorządy powiatowe w latach 
2010–2020. Autor przedstawia tu całokształt działań dotyczących reha-
bilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce, we wspo-
mnianym w tytule przedziale czasowym. Ujmuje je zarówno z perspek-
tywy teoretyczno-prawnej, jak i praktycznej, przedstawionej w zamiesz-
czonych w tekście tabelach. 

Problematyka, będąca przedmiotem niniejszego tomu, jest bardzo 
zróżnicowana, co jest konsekwencją przyjętego przez redakcję szero-
kiego punktu widzenia. Jest tu miejsce i dla Polski; i dla Europy; i dla 
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świata. Redakcja ma nadzieję, iż całokształt wiedzy i przemyśleń, infor-
macji i sugestii, przedstawiony w tekstach autorów, reprezentujących 
wieloraką mozaikę ośrodków naukowych, wzbudzi zainteresowanie 
odbiorców, wzbogacając ich wiedzę i dając punkt wyjścia do dalszej re-
fleksji i lektury.  

Redakcja pragnie podziękować Panu Kanclerzowi Wyższej Szko-
ły Ekonomiczno-Humanistycznej Jerzemu Decowi, Panu Rektorowi 
WSEH Michałowi Śleziakowi, których inicjatywa i wsparcie przyczyniły 
się do powstania kolejnego numeru Polonii, a także autorom i recenzen-
tom oraz wszystkim osobom redagującym niniejszy tom. 

Wojciech Kaute
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FROM THE EDITOR

We hereby bring to you the next volume of the Polonia Journal. The 
semiannual – which has its long tradition – embraced a wide spectrum 
of issues in the articles presented. Although the variety of topics has 
alwas been broad, yet the as the whole of their message comes down 
to one question. This is the place of a man, individual being, in the 
relation to others; in the society, country. This in turn requires dwelling 
on the nature of culture and civilisation, with all problems, antinomy; 
uncertainty constantly accompanying human life. Such issues have 
been undertaken in the Polonia Journal – on the one hand – with the 
reference to the reality of each contemporaneity; on the other hand- in 
the context of centuries-old cultural tradition and civilisation; including 
with particular emphasis – which seems obvious – the “spirit” of Europe.

This is also the case in the hereby volume.
The first article by Janina Falkowska entitled Europeanness – 

a nostalgic object of scrutiny at the time of pandemic, focuses on the 
problems which occurred in the last decades. This is the question of 
understanding of the aforementioned “spirit” of Europe, in the context 
of the common pnenomena existing worldwide. Here, the best example 
of this phenomenon, provoking a new look upon the Old Continent, is 
pandemic. This means that while looking at it from this perspective, the 
concept of values we have lived from generations and which we have 
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perceived as solely European, are but the world of nostalgy, which have 
nothing to do with the reality of life in the global perspective.

A similar issue has been presented in the article by Małgorzata 
Zarębska Teaching of the Church against the challenge of time Post. 
Around the Pope Francis’ Encyclical “Fratelli Tutti. About brotherhood 
and social friendship”. The author presenting the abovementioned 
work, announced 3rd of October 2020, embraces it with the background 
and together with other two other important documents of the Pope. 
Namely, these are apostolic exhortations Evangelli Gaudium of 2013 
and the encyclic Laudato si of 2015. The text demonstrates the fact that 
the Pope, while declaring himself as the continuator of the whole social 
teaching of the Church, simultaneously undertakes the effort to refer this 
teaching to the modern, post-liberal world, the world of metaphysical 
dream; simulacrum.

The same topic is analysed by Marzena Dyszy in her article The 
Idea of Liberty: John Rawls and Herbert Lionel Adolphus Hart. The article 
touches the fundamental question for liberalism and today for post- 
-liberalism as well. This is the entirety of the dilemma connected with 
understanding freedom. The author presents the issue on the basis of 
the discussion of two theoreticians: the American political philosopher 
J. Rawles and the English philosopher H.L.A Hart. In the dispute 
between them two different visions emerge. The main question is if 
freedom should and may have any restrictions, and if so, to what extent.

Two other articles refer to the realm of international political affairs. 
In her article, Zbigniew Brzeziński – a portrait of an outstanding strategist, 
Katarzyna Kruczek presents the profile of a distinguished American 
politician of Polish origin. His works and political activity fell on the 
period of the East-West confrontation which can be relevant today. To 
the same period refers the next article by Paweł Tworek Evolution and 
the perspectives of the integration process between Belarus and Russia. 
The article presents the phenomenon of the relationship between these 
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two countries in the context of transformation in this part of Europe 
after the collapse of the Soviet Union. The central problem discussed 
here is the question of what is the integration of Belarus with Russia, its 
further perspectives, and significance. Clearly, the problem is vital when 
perceived from today’s perspective – it is topical also – and maybe in the 
first place – from the Polish point of view.

The next article undertakes the issues of the interpersonal relations 
in close connection with the reality of everyday social life. The next 
text by Mirosław Laszczak Intuition as a determinant of the non-pro-
grammable decision making process referres to the process of the decision 
making in management. The intuition, contrary to the rational thinking, 
may play a significant role in the world of management. Yet, it takes 
understanding and its appropriate use.

The next two articles touch a very important issue, both as for Europe 
and the whole world, but also in particular for Poland. They refer to the 
status of the disabled people; both in legal understanding and in social 
life. The article by Iwona Wrońska Canadian policy in relation to people 
with disabilities. Theoretical and practical aspects presents the status of the 
disabled which can be defined in liberal or social democratic spirit. The 
author demonstrates the latter option; characteristic for contemporary 
Canada. The other article Forms of the vocation rehabilitation of people 
with disabilities, financed by PFRON resources, realised by disctrict self-
government in the years 2010–2020 which can be related to the topic 
was written by Piotr Zając. The author presents the whole spectrum of 
activities pertaining vocational rehabilitation of the disabled in Poland 
in the mentioned period of time. The article is a discussion from the 
theoretical and legal perspective as well as from practical point presented 
in tables.

The issues and topics of the hereby volume is varied, which 
results from the broad point of view adopted by the Editors. The issues 
pertaining Poland, Europe and the world found their place on the pages 
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of the Polonia Journal. The Editors hope that the perspective of a broad 
view, knowledge, information and suggestions presented here by the 
authors repersenting the varied mosaic of academic centres, will arouse 
interest of the readers, enriching their knowledge and giving start to the 
further deeper thought and reading.

The Editors would like to express their gratitude to the Chancellor 
of the University of Economics and Humanities Mr Jerzy Dec and the 
Rector Mr Michał Śleziak. Whithout their support and initiative this 
volume could not have been released. Thanks are due to all authors, 
reviewers and all who contributed to the hereby volume.

Wojciech Kaute


