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OD REDAKTORA 

 

W przedstawianym – trzecim ju  – tomie Zeszytów Naukowych „Res Politi-

cae” zawarte zosta y artyku y o ró norodnej tematyce. Trudno by oby uj  je 

w okre lone ramy. Owa ró norodno  ma jednak istotne walory poznawcze. 

W tym kontek cie nale y pami ta  o rozleg o ci problematyki politologicznej. 

Spo ród bardzo wielu artyku ów przys anych przez autorów z ró nych o rodków 

naukowych w kraju do Redakcji starano si  wybra  najbardziej warto ciowe. 

Cho  niektóre nie maj  charakteru ci le politologicznego, to jednak zosta y 

zamieszczone ze wzgl du na wysok  warto  poznawcz  i zbie no  z tematyk  

politologiczn . 

Winien jestem s owa podzi kowania tym wszystkim, którzy ywo interesuj  

si  lektur  „Res Politicae”. Nale y tak e wspomnie  o pozytywnych recenzjach 

i przychylnych opiniach Czytelników dotycz cych warto ci publikacji. Uwa am, 

e prezentowana problematyka mo e by  ród em inspiracji do szerszych bada  

naukowych, a dalsza wspó praca z naukowcami z innych uczelni b dzie jeszcze 

bardziej owocna. 

 

Henryk wi k 


