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W 2019 roku zawiązał się zespół redakcyjny, który powierzył mi zaszczytną 
funkcję przewodniczącego Redakcji „Rozpraw Społeczno-Ekonomicznych Łu-
życkiej Szkoły Wyższej im. Jana Benedykta Solfy w Żarach”. Nie spodziewałem 
się wówczas, że wydanie kolejnych tomów serii skomplikuje agresja patogenu, 
która zatrzymała nasz świat z dnia na dzień, wpół kroku… W kolejnych miesią-
cach pandemii koronawirusa ów świat zmieniał się na każdej płaszczyźnie życia 
publicznego, a utrwalony od wieków tryb pracy uczelni wyższych został przefor-
mułowany na elektronicznych platformach edukacyjnych. Czy jesienią bieżące-
go roku spotkamy się w uczelnianych aulach i dokonamy tradycyjnej inauguracji 
roku akademickiego, pośród radośnie pobrzmiewających dźwięków Gaudeamus 
igitur…? Będzie to zależało od pewnych czynników, ale nadzieja, ta, która nie 
zdążyła wydostać się z puszki Pandory, każe wierzyć w możliwość powrotu 
do tego, co znane, co zrozumiałe, co poddaje się recepcji i percepcji człowieka. 

W trudnym i jakże dramatycznym okresie pandemii, która wbrew twierdze-
niu pewnych kręgów społecznych, jeszcze nie dobiegła końca, staraliśmy się 
funkcjonować w przyjętej w 2019 roku ramie organizacyjnej, wysiłki Autorów 
i Redakcji dedykując studentom Łużyckiej Szkoły Wyższej i tym wszystkim, dla 
których zdobywanie wiedzy jest przyjemnością i przygodą jednocześnie, podró-
żą przez reprezentowane przez naszych Autorów dyscypliny nauki. 

Niestety, naszej uczelni nie ominęły doświadczenia, które stały się udziałem 
wielu – pandemia zabrała nam pierwszego Rektora ŁSW, jej współzałożyciela, 
a następnie wieloletniego Prorektora, Profesora Wiesława Jamrożka. 

W oddawanym do rąk Czytelnika tomie publikujemy teksty, w których sta-
le współpracujący z RSE Autorzy publikują refleksje odnośnie do prowadzo-
nych przez siebie badań. Pośród nich Czytelnik znajdzie artykuł autorstwa prof. 
dr hab. Marii Barbary Topolskiej, przez wiele lat związanej z UAM w Poznaniu, 
tamtejszym Oddziałem PAN, a następnie UZ w Zielonej Górze oraz prof. dr hab. 
Andrzeja Targowskiego z Western Michigan University (USA), sekretarza Inter-
national Society for the Comparative Study of Civilizations i prezesa Światowej 
Rady Rady Badań nad Polonią. Profesor Topolska przesłała do Redakcji również 
recenzję publikacji Adama Leszczyńskiego Ludowa historia Polski, rozprawy 
ważnej i potrzebnej, aczkolwiek zawierającej kontrowersyjne tezy. Ogłoszenie 
tekstów obojga uczonych na łamach RSE traktujemy jako nobilitację naszego 
„młodego” periodyku.
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Pandemiczne trudności nie przeszkodziły władzom uczelni oraz pracowni-
kom administracji nie tylko w utrzymaniu płynności funkcjonowania ŁSW, ale 
też w zapewnieniu jej rozwoju. Instytucje oceniające nasze starania wyraziły 
uznanie dla osiągnięcia dobrej kondycji finansowej, a przede wszystkim utrzy-
mywania stałego progresu w obszarze oferty dydaktycznej. Uznanie to znalazło 
wyraz w uzyskaniu przez ŁSW zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki na otwar-
cie drugiego stopnia studiów (studia magisterskie) dla kierunku logistyka. Aby 
nadać naszej ofercie edukacyjnej możliwie wysoki poziom egalitaryzmu, reali-
zujemy projekt Łużycka Szkoła Wyższa – Uczelnia Równych Szans, dofinanso-
wany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Łączna wysokość środków 
finansowych przyznanych nam na realizację projektu wynosi 4 835 788,64 zło-
tych, w tym dofinansowanie w kwocie 4 669 888,64 złotych. Celem głównym 
projektu jest rozszerzenie dostępności do kształcenia na poziomie wyższym 
w ŁSW dla mieszkańców naszego regionu doświadczonych przez los niepełno-
sprawnością.

Jestem przekonany, że czwarty tom RSE powiększy grono Czytelników, które 
już obecnie jest zaskakująco liczne, a rękojmią atrakcyjności następnych tomów 
będą teksty kolejnych znakomitych uczonych, goszczących na łamach nasze-
go periodyku.

Z nadzieją na rozbudzenie pasji naukowych Czytelników RSE

Rektor Łużyckiej Szkoły Wyższej w Żarach
dr n. hum. Roman Maciej Józefiak
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