WSTĘP
Przekazywany w ręce Czytelników najnowszy numer Kwartalnika Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” kolejny już raz zawiera zróżnicowane pod
względem tematycznym artykuły naukowe. Tym razem ich autorami są przede wszystkim politolodzy, historycy badający przeszłe zagadnienia życia gospodarczego oraz
prawnicy, znawcy m.in. filozofii prawa. W tym interdyscyplinarnym numerze Czytelnicy bez trudu odnajdą zarówno teksty odnoszące się do zagadnień o tematyce międzynarodowej, jak i krajowej czy też takie, które mają bardziej uniwersalny charakter.
Bieżący numer otwiera artykuł poświęcony kolejnym elekcjom do Parlamentu
Europejskiego przeprowadzanym w Polsce od 2004 r. Przyjęte przez autorów ujęcie
chronologiczno-problemowe spowodowało, że nie zabrakło w nim miejsca na kwestie poświęcone genezie tej instytucji oraz na analizy: zmieniających się w naszym
państwie przepisów dotyczących organizacji i przebiegu wyborów, kolejnych kampanii wyborczych, a także wyników elekcji oraz ich politycznych skutków.
Wśród artykułów autorstwa historyków gospodarczych przede wszystkim warto
zwrócić uwagę na rozważania poświęcone kwestiom nacjonalizacji w wybranych
państwach zachodnioeuropejskich w latach 40. poprzedniego stulecia. Postawione
sobie przez autora cele dotyczące m.in. pojmowania terminu „nacjonalizacja”, przeanalizowania uwarunkowań politycznych czy przedstawienia tego zjawiska w ujęciu komparatystycznym z całą pewnością powinno zwrócić uwagę Czytelników.
Następny tekst poświęcony został problematyce ograniczeń w handlu zagranicznym
w okresie istnienia II Rzeczypospolitej Polskiej. W tym kontekście pojawia się używany w latach 30. XX w. termin Polenrisiko. Autor sumiennie i rzeczowo przedstawia zarówno polityczne, kulturowe oraz organizacyjne przyczyny uniemożliwiające
dynamiczny rozwój handlu zagranicznego, jak i działania podejmowane przez instytucje państwowe w celu zmniejszania istniejącej wówczas tzw. luki modernizacyjnej.
Ostatni artykuł w tej grupie jest poświęcony odbudowie gmachu doświadczalnego
SGH (obecny Budynek A) po II wojnie światowej. Ten bardzo oryginalny i wyjątkowy, także w dotychczasowej historii naszego czasopisma, tekst niewątpliwie powinien zainteresować nie tylko sympatyków naszej Uczelni, ale także inne osoby, które
z SGH nie były i nie są związane, np. varsavianistów. Warto również podkreślić, że
prezentacja tej problematyki doskonale nawiązuje do 110. rocznicy powstania Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie, która przypada właśnie w 2016 r.
Ostatnią grupę tekstów przygotowanych przez pracowników naukowych stanowią dwa artykuły. W pierwszym z nich autor bardzo udanie podjął się rozważań
na temat pokoju w kontekście najnowszych wydarzeń międzynarodowych. Czyni
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to w oparciu o przemyślenia zmarłego w 2004 r. włoskiego dziennikarza i pisarza
Tiziano Terzaniego, autora m.in. wydanych w 2002 r. Listów przeciw wojnie. Przyjęta cezura czasowa została nieprzypadkowo wyznaczona na po 11 września 2001 r.,
kiedy to mające tego dnia miejsce ataki terrorystyczne doprowadziły do znaczącej
reorientacji wyobrażeń na temat dalszego rozwoju ludzkości. Drugi ze wspominanych
tutaj artykułów poświęcony został metafizycznym uzasadnieniom filozofii społecznej Wincentego Lutosławskiego. Poza genezą metafizycznych poglądów tego filozofa
szczególną uwagę poświęcił autor kluczowym pojęciom, niezbędnym do objaśnienia
sposobu istnienia „indywiduum”, wspólnoty oraz wynikających z tego konsekwencji.
Rekonstrukcja metafizycznych poglądów tego filozofa pozwala wysunąć na pierwszy
plan znaczenie zasadniczych elementów filozofii W. Lutosławskiego.
W bieżącym numerze „Studiów i Prac’’ tradycyjnie już zostało zarezerwowane
miejsce na interesujące artykuły autorstwa doktorantów. Tym razem Komitet Redakcyjny zdecydował się na opublikowanie dwóch tekstów. Pierwszy porusza problem
wpływu modelu deweloperskiego na urbanizację Polski po 1989 r. Autor artykułu
w sposób bardzo interesujący przedstawia szczególnie zajmującą go problematykę
wpływu nowych osiedli na zagospodarowanie przestrzenne. Ów student studiów
doktoranckich nie unika dokonywania własnych, również krytycznych ocen, co
wraz z aktualnością podjętego tematu oraz istotnym znaczeniem aplikacyjnym tej
pracy powoduje, iż jest to niewątpliwie bardzo wartościowy artykuł. W zamykającym 27. numer Kwartalnika artykule podjęta została niezwykle interesująca kwestia dotycząca aspektu finansowego, transformacji polskich sił zbrojnych w latach
1999–2014, czyli już po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w NATO. Uznanie dla
autora niewątpliwie należy się za podjęcie się i przeprowadzenie wnikliwych, szczegółowych i wieloaspektowych analiz finansowych obejmujących zarówno kulturę
organizacyjną, jak i problem profesjonalizacji kadr wojskowych, zmian strukturalnych czy kwestie dotyczące uzbrojenia oraz szkolenia. W przypadku obu autorów
można żywić nadzieję, że równie ciekawe co wspomniane artykuły okażą się w przyszłości ich dysertacje doktorskie.
Pragnę skorzystać z okazji i skierować zaproszenie do studentów studiów doktoranckich spoza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, informując ich jednocześnie, że na łamach Kwartalnika Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia
i Prace” zawsze znajdzie się miejsce na wartościowe i oryginalne prace autorstwa
nie tylko pracowników naukowych. Komitet Redakcyjny serdecznie zaprasza do
dalszej współpracy.
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