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Publikacja Politikon, jest zbiorem artykułów naukowych napisanych przez grono wy-

bitnych prelegentów, w dużej mierze bardzo młodych adeptów nauki, którzy spotkali się 
podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Politikon”, zorganizowanej przez Koło 
Nauk Politycznych UJ w maju 2008 roku. Konferencja ta, nazwana przez grono zapalo-
nych studentów politologii Dniami Politologii w Krakowie, zebrała ponad 20 przedstawi-
cieli różnych subdyscyplin nauk społecznych, wchodzących w szeroko pojęte spektrum 
zainteresowania politologii w naszym kraju. Całość debaty uniwersyteckiej trwała aż czte-
ry dni i zgodnie z opinią studentów, jak i pracowników naukowych z Krakowa i całej 
Polski, zakończyła się sukcesem, choć ilość wątków i nierozwiązanych problemów pozo-
stawiła u uczestników poważny niedosyt.  

Ów niedosyt zaowocował w postaci idei wydania zbioru tekstów naukowych napisa-
nych na bazie wygłoszonych przez prelegentów referatów. Udało się zebrać aż dwadzie-
ścia tekstów, które zostały pogrupowane w cztery części tematyczne. 

Publikację otwiera sześć tekstów poświęconych filozofii polityki. W drugiej części 
znajduje się kilka artykułów traktujących o zagadnieniach wojny. W trzeciej zaś odnaleźć 
można parę niezwykle interesujących rozważań na temat samorządu lokalnego. Całość 
zamyka część poświęcona teorii polityki, a konkretnie teorie projektujące w naukach spo-
łecznych. 

Publikacja Politikon ukazuje się w roku szczególnym także dla organizatorów. W 2009 
roku Koło Nauk Politycznych UJ obchodzi jubileusz 10-lecia działalności. Dorobek ostat-
nich 10 lat jak i publikacja, którą teraz Państwo trzymacie w ręku, stanowi dowód na to, 
że Koło to miejsce, w którym spotyka się świat studencki ze światem prawdziwej nauki. 
Śmiało można zaryzykować tezę, że organizacja ta pomaga zarazić się pasją w dążeniu do 
prawdy naukowej. Prawdy, która choć ostatecznie pozostaje tylko drogowskazem na 
ścieżce badacza, pomaga odrzucić złudny sceptycyzm, ideologię i irracjonalizm. 

Jako Redaktorzy, a zarazem aktywni członkowie Koła z uznaniem i podziwem spoglą-
damy na naszych poprzedników, którzy tworzyli podwaliny i dbali o ciągłość istnienia 
tejże organizacji. Wśród Autorów niniejszej publikacji znajduje się wiele osób, którzy byli 
lub są nadal, ściśle z nią związani. Świadczy to o tym, iż potrafi ona skupić w sobie po-
tencjał i umiejętnie go rozbudzać. 

Patrzymy również w przyszłość i widzimy niezwykły potencjał młodych studentów, 
który tylko czeka na umodelowanie. Jeśli ów potencjał uzyska wystarczające, ukierunko-
wujące wsparcie osobistości naukowych ze świata nauk politycznych i nie tylko, to mamy 
pewność, iż zostanie on odpowiednio spożytkowany dla dobra nauki i całego kraju. Niech 
ta publikacja będzie dobrym przykładem na konieczność tego typu działań oraz wyznacz-
nikiem kolejnych lat wytężonej, coraz bardziej profesjonalnej, naukowej pracy w Kole 
Nauk Politycznych UJ. 

W tym miejscu jako Redaktorzy niniejszego tomu chcieliśmy złożyć podziękowania. 
W pierwszej kolejności dla wszystkich Autorów, za owocną współpracę przy redagowa-
niu publikacji; prof. Bogdanowi Szlachcie za honorowe patronowanie całej konferencji 
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i publikacji oraz za słowo wstępne; Recenzentom: prof. UJ Włodzimierzowi Bernackie-
mu, dr. hab. Joachimowi Diecowi, dr. Mirosławowi Matyji; wszystkim Uczestnikom, 
Partnerom i Organizatorom Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej POLITIKON. Szcze-
gólne podziękowania kierujemy do Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzyna-
rodowych UJ oraz Rady Kół Naukowych UJ za sfinansowanie niniejszej publikacji; a tak-
że do naszej byłej Opiekun Koła dr Anny Citkowskiej-Kimli i obecnego Opiekuna Koła 
dr. Pawła Ścigaja. Tylko dzięki zaangażowaniu i wsparciu wyżej wymienionych osób 
i instytucji niniejsza publikacja stała się faktem. 
Życzymy Państwu miłej lektury. 
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