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Szanowni Czytelnicy, oddajemy w  Państwa ręce kolejny czwarty nu
m er Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa 
Tischnera „Kultura i Polityka”, tym  razem  poświęcony miastu.

W idoczną na pierw szy rzu t oka zm ianą jest now a szata graficzna. 
Posunięcie to było podyktow ane naszym  głębokim przekonaniem , że 
trosce o jakość publikowanych na naszych łam ach tekstów musi tow a
rzyszyć dbałość o estetykę periodyku. Mamy nadzieję, że ta  zm iana 
przypadnie Państwu do gustu i że docenią Państwo funkcjonalność no
wego sposobu um ieszczania przypisów.

Niniejszy num er czasopism a zaw iera artykuły poświęcone fenome
nowi m iasta. Dobierając autorów  i teksty, staraliśm y się przedstaw ić 
tę problem atykę w  możliwe zróżnicow any i w ieloaspektow y sposób. 
Miasto zawsze stanowiło pole interdyscyplinarnego zainteresow ania 
nauk -  zarów no tych bardziej, jak  i tych m niej hum anistycznych. 
W bieżącym  num erze staraliśm y się zarysow ać możliwie szeroką per
spektywę badaw czą, tak by ukazać jak  najwięcej istotnych zagadnień 
zw iązanych z przestrzenią  m iejską w raz z tw orzącą ją  polim orficzną 
„substancją”.

Bogusław  K rasnow olski w  sw oim  tekście odtw arza i porów nuje 
zmiany, jakie zachodziły w  kształtow aniu się przestrzeni urbanistycz
no-architektonicznej m iast Małopolski od wieków średnich aż po wiek 
XX. N arrację architektoniczno-urbanistyczną kontynuuje wypowiedź 
Tomasza Antosiewicza. Autor analizuje dylematy współczesnych plani
stów, projektujących, adaptujących i zmieniających przestrzeń miejską, 
która jest nie tylko nieożywioną m aterią, lecz także przestrzenią  spo
łeczną. Na aktywną funkcję kulturotw órczą miast, a precyzyjnie rzecz 
ujm ując -  dzielnic w  m iastach Europy Środkowej, zw raca w  swoim  
tekście uw agę Katarzyna Jagodzińska.

Kolejna g rupa  tekstów  stopniow o przenosi akcent z m iasta rozu
mianego jako zurbanizow ana przestrzeń na miasto jako fenom en spo
łecznych interakcji. M onika M azur w  tekście Jesień życia w przestrzeni 
miasta analizuje fenom en w spółczesnych polis z perspektyw y życia
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i aktywności ludzi starszych. Jacek Gądecki opisuje w spółczesną m e
tropolię przez pryzm at zagadnienia płci i płciowości oraz szkicuje zrę
by teorii gender w  planow aniu przestrzennym. Jednoznacznie opresyjna 
wizja w spółczesnych m iast pojawia się w  pracy  Krzysztofa N aw ratka. 
Autor kwestionuje koncepcję m iasta jako sojusznika człowieka w  jego 
w alce o w olność. Jan  P. Gałkowski sw oim  tekstem  w prow adza czy
telnika w  zagadnienia współczesnej socjologii m iasta. Całość analizy 
koresponduje z koncepcją am erykańskiej socjolog Saskii Sassen.

W ypowiedź M ałgorzaty Budzanow skiej-Drzewieckiej przestaw ia 
„zw rotnicę” narrac ji na tory  w spółczesnego m arketingu  miejsc, ze 
szczególnym uw zględnieniem  pozycjonowania jako nieodzownego in
strum entu  w  kształtow aniu w izerunku miast.

Dwa ostanie teksty na tem at m iasta, autorstw a Arkadiusza Górni- 
siewicza i Tomasza Wojtowicza, ukazują czytelnikowi m iasto z biegu
nowo różnych perspektyw. Pierwszy z w ym ienionych autorów  pisze 
o roli, jaką  miasto odgrywa w  twórczości Saula Bellowa. Tomasz Woj
towicz natom iast przedstawia miasto jako arenę współczesnych działań 
m ilitarnych.

Dział Varia zaw iera tekst Dam iana Borowskiego prezentujący kon
frontację rządu  Republiki Federalnej N iem iec z F rakcją Czerwonej 
Armii. Autorowi udało się uchw ycić niezwykły proces (nieudolnego) 
dostosow yw ania się s truk tu ry  państw ow ej do elastycznej form uły 
funkcjonow ania nowoczesnej organizacji terrorystycznej.

Dział „Recenzje” wypełniły p race  absolwentów  i studentów  WSE. 
Bezpośrednio do zagadnienia m iasta nawiązuje recenzja książki Paula 
Virilio Polityka i prędkość autorstwa Sebastiana Górki. Katarzyna Kałwak 
natom iast przybliża czytelnikom  treść  książki Zygm unta B aum ana 
Pfynne czasy. Autorem ostatniej recenzji jest Piotr Wójcik, który omówił 
p racę M artina van Crevelda Zmienne oblicza wojny.

+

Wszystkie teksty są  publikow ane po raz pierw szy -  część z nich to 
rezultat ogłoszonego przez Redakcję Call for Papers, drugą grupę stano
w ią teksty napisane specjalnie dla „Kultury i Polityki”.

W tym  miejscu Redakcja chciałaby podziękować wszystkim uczest
nikom zorganizowanego przez nas Call for Papers. Znakomita większość 
p rac  prezentow ała wysoki poziom  merytoryczny, niestety ze względu 
na ograniczoną objętość nie wszystkie mogliśmy opublikować.
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