OD REDAKTORA NACZELNEGO
Z wielką przyjemnością oddaję Szanownym Państwu, naszym Czytelnikom, siódmy już numer periodyku naukowego MAZOWSZE Studia Regionalne. Z wydania na wydanie zyskuje on
coraz większą popularność, czego dowodem jest m.in. prośba Dyrektora Instytutu Archeologii
Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie o objęcie patronatem medialnym konferencji naukowej pt. Dziedzictwo kulturowe
Mazowsza: potencjał i problemy zarządzania, zorganizowanej przez Wydział Nauk Historycznych
i Społecznych UKSW oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
Prezentowany Państwu najnowszy numer periodyku jest zatem pokłosiem konferencji zorganizowanej pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama
Struzika 20 maja 2011 roku w Auli Schumana nowego kampusu UKSW im. ks. prof. Ryszarda
Rumianka.
Artykuły powstałe na bazie referatów wygłoszonych podczas konferencji publikujemy w części I Analizy i Studia. Są wśród nich prace niezwykle interesujące, zarówno w zakresie wyników
badań, jak i rozważań dotyczących problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego Mazowsza,
prowadzone przez badaczy z mazowieckich ośrodków naukowych i instytucji o znaczeniu państwowym.
W publikacji autorzy artykułów podejmują zagadnienia związane z działaniami na rzecz
ochrony dziedzictwa kulturowego, ale także związane z decyzjami dotyczącymi współczesnego
z nich korzystania. Obecnie jest to jeden z głównych problemów ochrony dziedzictwa narodowego, wzbudzający liczne kontrowersje zarówno wśród użytkowników budowli zabytkowych,
jak i przedstawicieli organizacji ochrony zabytków. Nie jest bowiem łatwym zadaniem pogodzić ochronę konserwatorską ze współczesnymi funkcjami użytkowymi obiektów zabytkowych,
czego przykłady przedstawiono w kilku artykułach w części poświęconej analizie konkretnych
przypadków.
Autorzy opracowań – przedstawiciele środowisk akademickich, służb ochrony zabytków
i organizatorów turystyki – zauważają i podkreślają fakt, że dziedzictwo kulturowe ma również
potencjał ekonomiczny, który postrzegany jest jako czynnik rozwoju wsi i miast oraz może przynosić zyski również indywidualnym właścicielom i ich użytkownikom. Poruszając tę tematykę
na naszych łamach, chcemy przybliżyć zagadnienia, które będą Państwu pomocne w pracy naukowej i zawodowej.
W części II pn. Samorząd prezentujemy 2 artykuły, które stanowią omówienie dwóch ważnych
konferencji organizowanych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Pierwszy z nich, autorstwa dr. arch. Tomasza Sławińskiego, prezentuje zagadnienie obszarów
metropolitalnych, jakie było poruszane podczas konferencji Obszar Metropolitalny Warszawy,
odbywającej się 13 czerwca 2011 roku dzięki współpracy ze Szkołą Główną Handlową oraz
Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział w Warszawie. Wzięli w niej udział przedstawiciele
władz gmin i powiatów wchodzących w skład umownego Obszaru Metropolitalnego Warszawy,
reprezentanci świata nauki oraz organizacji i stowarzyszeń twórczych związanych z rozwojem
regionalnym. Przedmiotem obrad była problematyka zawiązana z szeroko rozumianymi obszarami metropolitalnymi, wyodrębnionymi w krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej. Podczas
konferencji MBPR zaprezentowało i przedstawiło Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Obszaru Metropolitalnego Warszawy, czyli de facto projekt planu obszaru metropolitalnego, który
z przyczyn formalnych przyjął formę studialną. Konferencja miała na celu zaprezentowanie przy-

kładów planowania i zarządzania obszarami metropolitalnymi w Europie (region sztokholmski,
Amsterdam, Hamburg, Paryż, Londyn) i Polsce (obszar Trójmiasta) oraz pokazanie charakterystycznych dla nich problemów wewnętrznych i zewnętrznych. Pełny zakres wystąpień zostanie
opublikowany w osobnej publikacji pt. Obszar Metropolitalny Warszawy. Materiały z konferencji.
Warszawa, 13 czerwca 2011 roku, pod redakcją naukową dr. arch. Tomasza Sławińskiego. Mamy
nadzieję, że zarówno artykuł, jak i pełna publikacja znajdą zainteresowanie wśród naszych
Czytelników. Drugi artykuł w tej części, autorstwa dr. Mirosława Grochowskiego, jest relacją
z konferencji pn. Regionalne obserwatoria terytorialne jako instrument monitorowania rozwoju regionów, zorganizowanej w Białobrzegach 20 i 21 maja 2011 roku, we współpracy z Ministerstwem
Rozwoju Regionalnego i Głównym Urzędem Statystycznym. W konferencji udział wzięli przedstawiciele samorządów regionalnych wszystkich województw, wojewódzkich ośrodków badań
regionalnych, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Podczas obrad i towarzyszących im warsztatów starano się określić rolę systemu obserwatoriów
terytorialnych, którego powstanie zakłada Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Problematyka
wystąpień i warsztatów skupiła się głównie wokół wymiany doświadczeń i dyskusji nad zakresem oraz sposobami monitorowania rozwoju regionów. Mamy nadzieję, że sprawozdanie to będzie początkiem dyskusji na temat metod i schematów działań realizowanych w regionalnych
obserwatoriach terytorialnych.
Wydanie to zamyka część III Varia, w której prezentujemy relację z konferencji naukowej
pn. Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, zorganizowanej
w dniach 16-17 czerwca 2011 roku w Jachrance przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Nauk
o Środowisku Przyrodniczym Politechniki Warszawskiej. Referaty wygłoszone podczas tego
spotkania koncentrowały się głównie na problematyce paradygmatu rozwoju zrównoważonego. Obrady stworzyły możliwość interdyscyplinarnej wymiany poglądów naukowych, prezentacji wyników badań i przykładów z praktyki w zakresie szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej. Wagę poruszanej problematyki podkreśla fakt objęcia patronatem tego naukowego
przedsięwzięcia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Infrastruktury,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Środowiska, Marszałka Województwa
Mazowieckiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Geodezji PAN –
Sekcja Gospodarki Przestrzennej i Katastru, Państwową Radę Gospodarki Przestrzennej i Rektora
Politechniki Warszawskiej. Mamy nadzieję, że również i ta prezentacja wpisze się w zainteresowania naszych Czytelników oraz pozwoli przybliżyć im najaktualniejszą wiedzę o gospodarce
przestrzennej.
Wyrażam głębokie przekonanie, że zamieszczone w tym numerze artykuły i relacje z konferencji będą dla Państwa ciekawą lekturą zarówno naukową, jak i intelektualną.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, postanowiliśmy jeszcze w tym roku wydać kolejny, ósmy numer naszego periodyku, który w całości poświęcimy relacji z konferencji
pt. Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza, zorganizowanej w marcu 2011 roku przez Mazowieckie
Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza,
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 8.1.4. PO KL).
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