
ZESZYTY NAUKOWE RUCHU STUDENCKIEGO 

Nr 1 (2016)                                                                                                                 ISSN 2084-2279 

 

5 

 

PRZEDMOWA 

Niniejszy numer Zeszytów Naukowych Ruchu Studenckiego prezentuje publika-

cje studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Uniwersyte-

tu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-

towicach. Już po raz jedenasty wydane zostały prace osób stających u progu kariery na-

ukowej, które starają się rozwijać obszary swoich zainteresowań. Dotyczą one między 

innymi zagadnień z obszaru nauk o bezpieczeństwie, socjologii, kryminalistyki, historii 

oraz antropologii kulturowej. Ta różnorodność dziedzinowa sprawia, że każdy z czytelni-

ków może odnaleźć wśród zaprezentowanych tematów coś dla siebie i poszerzyć swoją 

wiedzę. Autorzy artykułów postanowili skupić swoją uwagę na problematyce związanej  

z bezpieczeństwem społecznym, przestępczością zorganizowaną, prawem karnym i me-

dycyną sądową, zagrożeniami komunikacyjnymi, rolą Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego w systemie bezpieczeństwa państwa czy problematyką ewakuacji ludności 

wobec występujących we współczesnym świecie niebezpieczeństw. Nie mogło również 

zabraknąć tekstów odnoszących się do historii najnowszej – w tym wypadku przeobraże-

nia Niemiec w hegemona w ponowoczesnej Europie – oraz publikacji nieco odbiegają-

cych tematycznie od bezpieczeństwa w jego klasycznym rozumieniu: o mitologii nordyc-

kiej czy roli, jaką odgrywa w Stanach Zjednoczonych gra „America’s Army”, stanowiąca 

swoistą reklamę wojska USA.  

Jak można zauważyć, niektóre z wymienionych zagadnień stanowiły już wcze-

śniej przedmiot zainteresowania studentów i zostały opisane na kartach poprzednich nu-

merów Zeszytów Naukowych Ruchu Studenckiego, choć zapewne zaprezentowano je  

w inny sposób. Część z nich odznacza się jednak nowatorską tematyką, między innymi za 

sprawą współpracy, jaką udało się nawiązać z przedstawicielami Wydziału Nauk Spo-

łecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Opolskiego – mgr Darią Hofman (WNS UWr) oraz mgr. Rafałem Wielkim (WPiA UO), 

którzy zasilili zespół redakcyjny i będą się starać o to, by w Zeszytach systematycznie 

prezentowane były artykuły studentów zaprzyjaźnionych uczelni. Ważne jest, by dane 

zjawiska czy problemy rozpatrywać z perspektywy różnych nauk. Dzięki nawiązanej 

współpracy będzie to na pewno możliwe. 
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