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Jest nam szalenie miło przedstawić czy-
telnikom numer wyjątkowy i ważny dla 
wszystkich członkiń i członków redakcji 

„Władzy Sądzenia”. Powodem wspomnianego 
stanu ducha jest dedykacja niniejszego tomu 
Profesor Danucie Walczak-Duraj. Jednocześnie, 
by uniknąć nieporozumień, pragniemy pod-
kreślić, że przygotowany numer nie wieńczy 
kariery akademickiej Pani Profesor i to jest 
naszą największą radością. Profesor zwyczaj-
na, dr hab. Danuta Walczak-Duraj nieustannie 
publikuje, kontynuuje badania i z pasją dy-
daktycznie prowadzi kolejne roczniki adeptów 
socjologicznego, i nie tylko, myślenia. Liczymy 
na to, że z pożytkiem dla całego środowiska 
akademickiego czynić to będzie jak najdłu-
żej. Równolegle wystąpiły dwie okoliczno-
ści, które skłoniły nas do tego, by zaprosić 
Autorki i Autorów do wspólnego popełnienia 
tomu, który miałby charakter podziękowań 
złożonych na ręce Pani Profesor. Rok 2017 
był cezurą czasową, w trakcie której Profesor 
Danuta Walczak-Duraj zdecydowała o po-
wierzeniu kierownictwa Katedry Socjologii 
Polityki i Moralności IS UŁ dr hab. Alicji Łaskiej-
Formejster. Równolegle przekazała funkcję 
redaktora naczelnego „Władzy Sądzenia” no-
wemu prowadzącemu.

Szeroko rozumiana obecność i sposób 
pełnienia funkcji przez Profesor Danutę 
Walczak-Duraj nie były dla nas li tylko rzetel-
ną pracą, stanowiły raczej wyjątkowy rodzaj 

intelektualnego i życiowego wsparcia. Dlatego, 
przekonani, że dla środowiska akademickiego 
aktywność Pani Profesor miała podobny wyraz, 
z satysfakcją odnotowujemy w niniejszym 
tomie udział wielu osób pozostających z nią 
w stosunkach zawodowych i koleżeńskich. 
Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszyst-
kim Autorkom i Autorom za to, że przyjęli 
zaproszenie do wspólnego redagowania tego 
tomu i żyjemy nadzieją, że pozytywnie odnaj-
dą niniejszy numer „Władzy Sądzenia”. Otwiera 
go dyskusja nad zaproponowanymi przez 
redakcję zagadnieniami dotyczącymi kształtu 
debaty publicznej/politycznej, roli Kościoła 
katolickiego w Polsce, zmian zachodzących 
w etosie akademickim czy też w obszarze form 
zatrudnienia. Należy zauważyć, że ich diapa-
zon związany jest z problematyką podejmowa-
ną w Katedrze Socjologii Polityki i Moralności 
IS UŁ, powołanej do życia przez Panią Profesor 
w 2003 roku i do niedawna przez nią prowa-
dzonej. Współpraca ze stworzonym zespołem 
zaowocowała w roku 2012 inicjatywą reda-
gowania i publikowania „Władzy Sądzenia”. 
Jednocześnie od 2002 roku nieustająco pełni 
ona funkcję redaktora naczelnego jednego 
z istotnych czasopism interdyscyplinarnych 

„Humanizacji Pracy”. Wszyscy goście zapro-
szeni do przedstawienia swojego stanowiska 
skorzystali ze swobody ekspresji literackiej, 
w wyniku czego dwie z wypowiedzi zyskały 
charakter eseistyczny i zamykają niniejszy 
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tom. Prezentujemy również „Wprowadzenie” 
i wybrane fotografie do właśnie drukowa-
nej książki pod redakcją Kamili Biały i Marka 
Domańskiego „Rozumienie granic. Granice 
rozumienia. Fenomenologicznie inspirowane 
interwencje w polu sztuki i humanistyki”. Jest 
ona owocem współpracy Instytutu Socjologii 
Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Sztuk 
Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Wyjątkowo gorące podziękowania składamy 
na ręce Kasi Stręk oraz Marka Domańskiego. 
Dzięki ich materiałowi wizualnemu nasze cza-
sopismo uzyskuje kształt, o którym marzyliśmy. 
Obraz uzupełnia, a czasami wyprzedza tutaj 
słowo i może stanowić zarówno punkt wyjścia 
dla dyskusji nad zaproponowanymi tematami, 
jak i klamrę kompozycyjną, będącą niekiedy 
bardzo smutnym posłowiem dla akademickich 
opracowań świata pracy. 

Dziękujemy Pani Profesor za nieustającą 
inspirację. 
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