Wstęp
Z nadziejami na satysfakcjonujące spotkania z wieloma ciekawymi zagadnieniami podjętymi przez autorów tekstów zgromadzonych w tomie zapraszamy do lektury Księgi jubileuszowej dedykowanej Profesorowi Wojciechowi Świątkiewiczowi. Trudno w to uwierzyć, ale Jubilat kończy 70. rok życia. Poza metryką
urodzenia nic na to nie wskazuje – jego sylwetka, energia, sposób bycia i stosunek do zmieniającej się rzeczywistości skłaniają do wniosku, że wiek to kwestia „względna” – Profesor nieustająco emanuje niespożytą energią i pomysłami, pobudzając do działania współpracowników i studentów.
Dorobek naukowy Profesora – bez najmniejszych wątpliwości – w sposób
znaczący wzbogaca teoretyczne fundamenty socjologii oraz jest ważnym wkładem w metodologię badań – w wymiarze ilościowym i jakościowym. Dzieła profesora Wojciecha Świątkiewicza – książki, artykuły, projekty badawcze,
recenzje, ekspertyzy, referaty i wykłady zawsze przygotowywane są z wielką
starannością merytoryczną i dbałością o jasność przekazu.
Realizowane przez Niego badania w zasadniczej mierze skoncentrowane
są wokół socjologii kultury, rodziny, religii, regionu, społeczności lokalnych,
struktur społecznych. Są bezcennym źródłem informacji o Górnym Śląsku
i jego kulturowej specyfice. Prace Profesora są czytane i dyskutowane, skłaniają do refleksji i inspirują – tak naukowców, jak i studentów.
Wojciech Świątkiewicz to wybitny naukowiec, wspaniały dydaktyk, świetny organizator, ale przed wszystkim – dobry człowiek. Te i inne Jego przymioty wymieniają autorzy życzeń i laudacji, które otwierają Księgę. W jej pierwszej
części zamieszczone zostały ponadto: wywiad, w którym Profesor opowiada
o istotnych epizodach swego prywatnego i zawodowego życia, bibliografia
prac Profesora oraz napisanych pod Jego kierunkiem rozpraw doktorskich.
Dorobek publikacyjny Jubilata, a także problematyka prac Jego wychowanków dobrze oddają specyfikę Jego naukowych pasji, zainteresowań, współpracy z wieloma osobami i instytucjami. Wśród tych osób są autorzy tekstów
zamieszczonych w kolejnych częściach Księgi.
Przygotowali je współpracownicy, uczniowie i przyjaciele Jubilata, związani z wieloma ośrodkami akademickimi krajowymi i zagranicznymi, w tym:
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Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkołą Główną Handlową, Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej,
Uniwersytetem Ostrawskim, Uniwersytetem Konstantyna Filozofa w Nitrze,
Uniwersytetem w Segedynie, Uniwersytetem Śląskim. Są one wyrazem życzliwości, sympatii, szacunku dla Jubilata i Jego dokonań. Swą tematyką wpisują się w główne obszary Jego zainteresowań badawczych. W zasadniczy sposób wpłynęły na strukturę Księgi, w której wyodrębniono pięć części: 1. Wokół
społeczeństwa i jego struktur. 2. Wokół problemów socjologii kultury. 3. Wokół wiary
i religii. 4. Wokół socjologii regionu. 5. Wokół socjologii rodziny.
Dla autorów tekstów, dla nas – redaktorów Księgi – i dla wielu innych
osób Wojciech Świątkiewicz jest mistrzem, prawdziwym uczonym, wychowawcą, towarzyszem w rozmowach, przyjacielem. Niniejszym tomem chcemy podziękować za wszystko, co Profesor zrobił dla wspólnoty akademickiej –
w wymiarze naukowym, dydaktycznym, organizacyjnym (i każdym innym).
Wszystkiego Dobrego, Panie Profesorze!
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