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Wstęp

Szanowni Państwo!
Niniejsza publikacja stanowi pokłosie sympozjum zorganizowanego wspólny-

mi siłami sześciu studenckich kół naukowych, działających na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tom obejmuje siedemnaście 
artykułów dotyczących zróżnicowanych chronologicznie i tematycznie proble-
mów odnoszących się do Rosji, Związku Radzieckiego, a nawet wczesnośrednio-
wiecznej Rusi.

Bardzo cieszę się z faktu organizacji sympozjum o takiej problematyce na na-
szym Wydziale. Poruszane podczas konferencji zagadnienia są przecież niezwy-
kle ważkie z punktu widzenia Rosji, świata i wreszcie Polski, sąsiadującej z tym 
ogromnym i znaczącym państwem oraz powiązanej z nim od stuleci szeregiem 
często skomplikowanych więzów. Sympozjum wpisuje się przy tym w tradycję 
dużej aktywności studenckich kół naukowych, funkcjonujących na Wydziale 
Nauk Społecznych u od początku jego powstania. Dość powiedzieć, iż w chwi-
li obecnej działa aż siedemnaście takich kół reprezentujących niemal wszystkie 
dyscypliny i specjalności uprawiane na Wydziale. Widomym śladem owej aktyw-
ności jest publikacja siódmego z kolei tomu Pism Humanistycznych, zawierają-
cych owoce badawczych zainteresowań moich studenckich Koleżanek i Kolegów. 
Osobiście przywiązuję dużą wagę do tego rodzaju publikacji. Dają one bowiem 
młodym Autorom radość z możliwości zaprezentowania swoich pasji oraz na-
macalną i trwałą satysfakcję z wykonanej (najczęściej z dużym zaangażowaniem) 
pracy, a także stanowią istotną podnietę do dalszego rozwijania i pogłębiania 
swoich zainteresowań.

Serdecznie gratuluję Organizatorom udanego sympozjum, a Czytelnikom ży-
czę interesującej oraz inspirującej lektury.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz



Вступление

Дамы и господа!
Данная публикация является результатом симпозиумa, организованно-

го общими силами шести студенческих научных обществ, действующих на 
Силезком Университете, Факультете Общественых Наук в Катовицах. Том 
включает в себя 17 статей о различных хронологических и тематических 
вопросах, касающихся России, Советского Союза, и даже раннего средне-
вековья Руси. Я очень доволен тем, что организация симпозиума о  такой 
проблематике, находилась в нашем отделе. Вопросы, обсуждаемые в ходе 
конференции очень важное не только с точки зрения России, также мира 
и  Польши, соседствующей с этим огромным и значимым государством 
и связанной с ним от столетий часто усложнёнными узами. Симпозиум впи-
сывается при этом в традицию большой активности студенческих научных 
обществ, функционирующих на Факультете Общественых Наук из начала 
своего создания (октябрь 1973). Достаточно сказать, что в настоящее время 
работает 17 таких кругов, представляющих почти все дисциплины и специ-
альности на факультете. Видомым следом этой активности — публикация 
уже седьмого в свою очередь тома, заключающих плоды исследовательских 
интересов моих студенческих Друзей. Я лично привязываю большую вес 
к  публикациям такого рода. Потому что они дают молодым авторам ра-
дость с возможности выражения своих страстей и материального и прочно-
го удовлетворения из выполненной (наиболее часто с большим увлечением) 
работы, а также представляют собой важный стимулятор к последующему 
развитию и углублянию своих увлечений. 

Я сердечно поздравляю организаторов удачного симпозиума, и желаю 
нашим Читателям интереснего и побудительного чтения.

Декан Факультета Общественых Наук
Силезского Университета в Катовицах

Профессор Веслав Качанович


