
OD REDAKTORA NACZELNEGO

Mam przyjemność oddać w państwa ręce kolejny, osiemnasty już numer MAZOWSZE 
Studia Regionalne, pierwszy jednak realizowany przy mojej współpracy. 

W roku 2015 pożegnaliśmy śp. profesora Zbigniewa Strzeleckiego, wieloletniego dyrek-
tora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i Redaktora Naczelnego 
niniejszego periodyku. Wiedza, umiejętności, zaangażowanie i pasja profesora doprowadzi-
ły do powstania niniejszego wydawnictwa, a następnie do stopniowego umacniania jego po-
zycji na naukowym rynku wydawniczym. Mam nadzieję kontynuować misję pisma i spro-
stać wyzwaniu, jakim jest dalszy rozwój periodyku MAZOWSZE Studia Regionalne. Sukces 
czasopisma będzie bowiem najlepszą formą uczczenia pamięci profesora. 

Jednocześnie chciałabym podziękować panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi i obec-
nemu dyrektorowi MBPR Piotrowi Brzeskiemu za zaufanie, które okazali, powierzając mi 
to zadanie.

Niniejszy Tom składa się z trzech odrębnych części, z których każda poświęcona jest 
innym zagadnieniom. W części I Studia i Analizy znajdą Państwo artykuły będące efektem 
III Międzynarodowej Konferencji Artystyczno – Naukowej KRAJ-ART 2015 (International 
Artistic-Scientific Conference KRAJ-ART. 2015) ELEMENT SZCZEGÓLNY W OTOCZENIU. 

Konferencja, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie, 
odbywała się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – pana Adama 
Struzika i zgromadziła przedstawicieli nauki i sztuki zarówno z kraju jak i z zagrani-
cy. Przedmiotem dyskusji był element szczególny w otoczeniu, rozpatrywany jako forma  
w krajobrazie, detal urbanistyczny, architektoniczny i wnętrzarski z uwzględnieniem czyn-
nika czasu. Opublikowane w niniejszym tomie artykuły koncentrują się na zagadnieniach 
związanych z kształtowaniem krajobrazu, ekspozycji obiektów w przestrzeni, a także na 
problemach konstruowania formy architektonicznej. Szeroki kontekst poruszonego tematu, 
uwzględniający zarówno czynniki krajobrazowe, przyrodnicze jak i kulturowe sprawia, że 
w Państwa ręce trafia niezwykle zróżnicowany i ciekawy materiał o interdyscyplinarnym 
charakterze, będący autentycznym dialogiem pomiędzy przedstawicielami różnych specjal-
ności naukowych i artystycznych.

Część II Samorząd poświęcona została głównie projektowaniu zintegrowanemu na po-
ziomie regionalnym i ponadregionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu 
Makroregionu Polski Centralnej. Artykuł Tadeusza Markowskiego odnosi się do możliwości 
i konieczności wprowadzania nowej polityki rozwoju, bazującej na tzw. wymiarze teryto-
rialnym. Pani Małgorzata Żak-Skwierczyńska omawia zintegrowane podejście do plano-
wania rozwoju na przykładzie Warszawsko – Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego, a pani  



Ewa Paturalska-Nowak odnosi się do Strategii Rozwoju Polski Centralnej 2020. W tej części 
znajdą Państwo także artykuł poświęcony zagadnieniom barier rozwojowych w kontekście 
polityki publicznej, którego współautorem jest śp. Zbigniew Strzelecki.
Dział Samorząd zamyka tekst pani Doroty Mantey, prezentujący wyniki badań dotyczących 
funkcji sportu i rekreacji w strefie podmiejskiej, przeprowadzonych w gminie Piaseczno.

III Część Varia zawiera niezwykle interesujący, choć odmienny tematycznie artykuł na-
ukowy pani Adriany Derejko poświęcony działalności, doświadczeniom oraz wpływowi na 
rozwój polskiego rolnictwa Porejestrowego Doświadczalnicta Odmianowego (PDO).

Mam nadzieję, że materiał, który oddajemy w Państwa ręce spotka się z zainteresowa-
niem i uznaniem. Liczę także na uwagi i sugestie, które pozwolą nam pełniej odpowiadać na 
Państwa oczekiwania i potrzeby. Jako nowy Redaktor Naczelny chciałabym, aby periodyk 
służył zarówno społeczności akademickiej, popularyzując jej osiągnięcia naukowe i doro-
bek badawczy, jak i władzom samorządowym na szczeblu lokalnym i regionalnym, będąc 
zbiorem praktycznej wiedzy. Jestem przekonana, że MAZOWSZE Studia Regionalne, jako 
czasopismo interdyscyplinarne, powinno być swoistą płaszczyzną wymiany doświadczeń  
i platformą współpracy na styku różnych specjalności. 
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