
OD REDAKTORA NACZELNEGO

Szanowni Państwo, 

Trzymają Państwo w ręku kolejny numer MAZOWSZE Studia Regionalne, w którym 
publikujemy teksty poświęcone głównie polityce regionalnej w ujęciu planistycznym  
i społecznym.

Tom rozpoczyna artykuł Romana Szula, charakteryzujący zróżnicowanie regionów  
w Hiszpanii. Autor przybliża w nim doświadczenia iberyjskie dotyczące regionalizmu  
i związanych z nim problemów, na które nakładają się uwarunkowania ekonomiczne i kul-
turowe. 

Kolejne dwa artykuły koncentrują się na problematyce planowania przestrzennego na 
terenach położonych wokół Warszawy i predestynowanych do jej obszaru metropolital-
nego. Barbara Chmielewska – autorka pierwszego z nich – przedstawia wpływ procesów 
urbanizacyjnych, związanych z rozwojem Warszawy, na zmiany zachodzące na obszarach 
wiejskich w powiatach: legionowskim, mińskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, 
warszawskim zachodnim i wołomińskim. Autorka podkreśla, że w powiatach sąsiadujących 
ze stolicą występuje stała tendencja do zmniejszania się powierzchni gruntów wykorzysty-
wanych rolniczo w stosunku do terenów zurbanizowanych i zabudowanych. Z kolei Anna 
Majewska, Małgorzata Denis i Joanna Jaroszewicz prezentują procesy „rozlewania się” za-
budowy na podstawie ewolucji zasięgu zabudowy na obszarach miejscowości Hipolitów  
i Stanisławów Drugi.

Dwa ostatnie artykuły, publikowane w części Analizy i Studia, zostały poświęcone szero-
korozumianemu kapitałowi społecznemu. Artykuł Anny Dąbrowskiej i Katarzyny Szmigiel-
Rawskiej analizuje wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród ludności zamieszkującej tereny 
predestynowane do obszaru metropolitalnego, wyznaczonego wokół Warszawy, na podsta-
wie której badano postawy lokalnych liderów. Z kolei Dorota Mantey , również na podsta-
wie badania ankietowego, przeprowadzonego na obszarze gminy Podkowa Leśna, przeana-
lizowała podobne zagadnienie dotyczące zaufania społecznego i zaangażowania lokalnych 
liderów w życie całej społeczności.

W części Samorząd publikujemy artykuł Piotra Rosika dotyczący wyników badań na te-
mat bezpieczeństwa ruchu, przeprowadzonych w oparciu o analizę danych o wypadkach  
i kolizjach na obszarze dwóch gmin województwa mazowieckiego, w których wybudowano 
obwodnice miast powiatowych w ciągu dróg ekspresowych (gminy: Wyszków i Garwolin). 
Drugi, z prezentowanych w tej części, artykuł poświęcony jest wykorzystaniu w tworzywach 
polimerowych, powłokach, farbach, materiałach medycznych czy tkaninach powlekanych 
nanomateriałów i nanonapełniaczy o właściwościach bakteriostatycznych oraz biobójczych. 



Numer zamyka niezwykle interesująca recenzja książki Thomasa Piketty „Capital in 
the Twenty-First Century”, której punktem wyjścia do rozważań jest ukazanie wielkich nie-
równości ekonomicznych współczesnego świata, w którym największy majątek należy do 
około 1% ludzi. Zagadnienie „bogacących się” bogaczy było dotychczas marginalizowane  
w dyskusjach ekonomistów analizujących problematykę nierówności. W przeciwieństwie 
do nich Thomas Piketty koncentruje swoją uwagę badawczą właśnie na tym zagadnieniu  
i podkreśla, że to wąska grupa ludzi o gigantycznych fortunach kształtuje oblicze współcze-
snego kapitalizmu, a o rozwoju gospodarki decydują nie tyle talenty, co rodzinne koligacje. 

Mam nadzieję, że prezentowany numer spotka się z Państwa życzliwym odbiorem.
Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że od listopada 2014 roku nasze cza-

sopismo jest indeksowane w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities 
(CEJSH). Również w grudniu 2014 roku uruchomiliśmy serwis internetowy dedykowany 
naszemu periodykowi, który dostępny jest pod adresem mazowszestudiaregionalne.pl .  
Serwis dostępny jest również w języku angielskim. W obu wariantach dostępne są pełne 
wersje artykułów, opublikowanych dotychczas na łamach MAZOWSZE Studia Regionalne. 
Zapraszam Państwa do zapoznania się z naszym nowym portalem, licząc na Państwa suge-
stie i uwagi. 

Życzę miłej lektury. 
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