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Od redakcji

Drogi Czytelniku!
Jest nam niezwykle miło oddać w Twoje ręce owoc naszej pracy, naszych ba-

dań, ale przede wszystkim owoc naszej fascynacji. Fascynacji, która połączyła kil-
kunastu młodych naukowców i została zrealizowana w ramach Ogólnopolskiej 
Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Ziemia Obiecana? Historia, kultura 
i polityka Izraela”. 

Będąc Polakiem, nie sposób pozostać obojętnym wobec zagadnień dotyczących 
Izraela, narodu żydowskiego, kultury i tradycji judaistycznej. Szczególne miejsce 
na kartach historii narodu polskiego, a także w rozwoju polskiej kultury, nauki i 
sztuki należy do ludności żydowskiej. Ta wielowiekowa koegzystencja miała waż-
kie znaczenie w kształtowaniu się obu narodów, następnie wywierając wpływ na 
relacje Polski i Izraela. Wspólna historia przyniosła zarówno dobre, jak i złe do-
świadczenia, niewątpliwie jednak nadając związkom Polaków i Żydów wyjątko-
wego charakteru. 

Te i inne zagadnienia zostały poruszone podczas dwudniowej konferencji zor-
ganizowanej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w dniach 
24–25 listopada 2010 roku, której ta książka stanowi pokłosie. Szczególne podzię-
kowania kierujemy do byłego ambasadora Izraela w Polsce, prof. Szewacha Weissa 
oraz Jego Magnifi cencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr. hab. Wiesła-
wa Banysia, którzy zgodzili się objąć sympozjum honorowym patronatem. Konfe-
rencję wzbogaciły wystąpienia znakomitych ekspertów: dr. Sławomira Kapralskie-
go, Konstantego Geberta, Aleksandra Rozenfelda oraz Dariusza Walerjańskiego, 
którym organizatorzy pragną raz jeszcze serdecznie podziękować. 

Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich osób i instytucji zaangażowa-
nych w to ogromne przedsięwzięcie. W szczególności chcielibyśmy wspomnieć 
o przedstawicielach Urzędu Miasta Katowice, Instytutu Pamięci Narodowej oraz 
zaangażowanych organizacjach studenckich: Kole Naukowym Historyków, Kole 
Naukowym Socjologów, Międzywydziałowym Stowarzyszeniu Dziennikarzy „mo-
sty” oraz Kole Naukowym Stosunków Międzynarodowych. 

Wysoki poziom wystąpień, uznanie ekspertów oraz zainteresowanie ze strony 
audytorium skłoniły organizatorów, do przekucia dorobku konferencji w niniejszą 



publikację. W zbiorze tym znalazły się artykuły poruszające bardzo różnorodną 
problematykę, co czyni wydanie ciekawszym, wskazując na wszechstronne podej-
ście do bogatej tematyki i odzwierciedla specjalistyczne zainteresowania autorów. 
Mówiąc o tekstach, chcielibyśmy docenić pracę recenzentów, którzy czuwali nad 
merytorycznym charakterem zamieszczonych prac.

Periodyk ten, kontynuujący tradycję Pism Humanistycznych — interdyscy-
plinarnego wydawnictwa Wydziału Nauk Społecznych u, nie mógłby powstać 
bez wsparcia Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, prof. zw. dr. hab. Wiesława 
Kaczanowicza, któremu jesteśmy niezwykle wdzięczni za okazaną pomoc oraz 
uświetnienie sympozjum uroczystą inauguracją oraz swoim uczestnictwem.

Mamy nadzieję, iż niniejsza publikacja spełni Państwa oczekiwania i będzie 
ciekawą lekturą. Liczymy także na Państwa życzliwość i zrozumienie wobec 
wszelkich niedoskonałości owej pozycji, które wynikają z braku wystarczającego 
doświadczenia studentów, próbujących zmierzyć się z wybranymi problemami. 
Największą radością i zaszczytem będzie dla nas, gdy publikacja stanie się dla 
Państwa impulsem do refl eksji w odniesieniu do tematów w niej poruszanych, oraz 
doświadczeń tak bliskich sobie narodów.
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