OD REDAKTORA NACZELNEGO
Szanowni Państwo, w numerze, który trzymacie Państwo w rękach, publikujemy wyniki
badań poświęcone szeroko rozumianej tematyce regionalizmu, poczynając od jej definicji,
a kończąc na omówieniu zagadnień związanych z konkretnym regionem, jakim jest województwo mazowieckie. Na te niezwykle ciekawe opracowania składają się artykuły przygotowane zarówno przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły
Głównej Handlowej, Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka
Skarbka w Warszawie, jak i materiały opracowane na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”, finansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podziałanie 8.1.4.
W pierwszej części, Analizy i Studia, prezentujemy sześć artykułów, z których większość dotyczy problematyki całego Mazowsza. Pierwszy artykuł, autorstwa Tomasza
Komornickiego, Rafała Wiśniewskiego, Marcina Stępniaka, Piotra Siłki i Piotra Rosika, ocenia sytuację mazowieckiego rynku pracy zarówno w aspekcie regionalnym, jak i lokalnym.
Autorzy przeanalizowali w nim liczbę i rodzaj miejsc pracy w korelacji z liczbą osób pracujących w województwie mazowieckim. Na podstawie tej analizy autorzy określili wielkość
i strukturę rynku pracy, jego dostępność przestrzenną oraz zróżnicowanie wysokości wynagrodzeń ze względu na lokalizację. Badania pozwoliły też określić znaczenie nowych firm
i firm należących do tzw. sektora kreatywnego w rozwoju rynku pracy i przeciwdziałaniu
bezrobociu. Wyniki badań pozwoliły na wyodrębnienie dwóch cech dystynktywnych dla
mazowieckiego rynku pracy, a mianowicie: jego dualny rozwój i niski potencjał endogeniczny, wynikający z niskiego poziomu kapitału ludzkiego i struktury zawodowej mieszkańców.
Autorzy spróbowali również sformułować trzy prawdopodobne możliwości rozwoju rynku
pracy w województwie mazowieckiem.
W kolejnym artykule Małgorzata Podogrodzka przestudiować zmiany zachodzące
w szkolnictwie wyższym na terenie m.st. Warszawy oraz porównała je do zmian zachodzących w innych ośrodkach akademickich w Polsce. Autorka analizowała, na przestrzeni lat
2004-2009, liczbę i strukturę studentów według: płci, własności szkoły, trybu studiowania
i kierunków kształcenia.
Z kolei problematyka artykułu Piotra Rosika skupiona jest wokół wybranego aspektu
tzw. kapitału fizycznego. Autor przeanalizował w nim majątek nieprodukcyjny, rozumiany
przez niego, w tym kontekście, jako nieruchomości budynkowe i lokalowe. Rozpatrywał je
poprzez pryzmat sytuacji mieszkaniowej ludności województwa mazowieckiego. Piotr Rosik
badał także tendencje i kierunki wzrostu wartości zasobów mieszkaniowych Mazowsza.
Autor wskazał pewne prawidłowości, które sprzyjają zwiększaniu się infrastruktury mieszkaniowej, takie jak np. infrastruktura komunikacyjna czy bliskość m.st. Warszawy.
Autorka kolejnego artykułu skupiła się natomiast na przestudiowaniu polityki rozwoju
regionalnego, opartej na bazie klastrów. Tak prowadzona polityka prorozwojowa pozwala tworzyć spójny system, w ramach którego zachodzi interakcja na linii przedsiębiorstwa
– instytucje naukowo-badawcze – władze publiczne. W takim układzie sektor naukowy
wspiera konkurencyjność przedsiębiorstw poprzez innowacje, zaś edukacja jest skorelowana

z potrzebami rynku pracy, co z kolei podnosi konkurencyjność regionu i przyciąga nowych
inwestorów. W swoich badaniach Wanda Pełka przeanalizowała budowę klastrów na ternie województwa mazowieckiego, co pozwoliło wykazać jej przeszkody, jakie występowały
przy wdrażaniu i kontynuowaniu tego typu inicjatyw na Mazowszu.
Autorka następnego artykułu, Małgorzata Sulmicka, skoncentrowała się na zmianach
w strukturze rolnictwa oraz przemysłu rolniczego na terenie województwa mazowieckiego. Zbadała zmiany w strukturze agralnej Mazowsza, jakie nastąpiły po wstąpieniu Polski
do Unii Europejskiej. Wynikiem tych badań jest wskazanie trendów rozwojowych, widocznych w strukturze mazowieckich gospodarstw rolnych.
Ostatni artykuł w tej części, autorstwa Romana Szula, jest analizą pojęcia „regionalizm”,
które można badać poprzez pryzmat dwóch, jakże odmiennych od siebie, definicji: według
jednej z nich regionalizm to współpraca państw położonych w jakimś regionie świata, zaś
według drugiej – ruch na rzecz obrony interesów gospodarczych, kulturowych lub politycznych regionów, rozumianych jako części oddzielnych państw. Autor skupił się na badaniu
regionalizmu rozumianego jako region, czyli część kraju/państwa, przy czym w analizie
zagadnienia wyszedł on od definicji samego pojęcia, przez jego klasyfikację, a skończył na
omówieniu jego znaczenia we współczesnej Europie. W artykule przebadane zostały także
czynniki kształtujące cechy dystynktywne dla regionów, w których może pojawić się regionalizm. Autor zauważył, że regionalizm jest tym silniejszy, im więcej czynników składa się
na specyfikę regionu i im bardziej pozytywnie są one ocenianie przez jego mieszkańców.
Na koniec autor omówił wpływ Unii Europejskiej na stymulowanie regionalizmu, jako czynnika sprzyjającego akcesji i korzystaniu z funduszy unijnych.
W części drugiej, Samorząd, publikujemy artykuł autorstwa Michała Hackiewicza, który
powstał m.in. dzięki doświadczeniom międzynarodowym autora w zakresie wymiany wyników prac dotyczących planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, realizowanych
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach projektów międzynarodowych,
takich jak np.: Rail Baltica Growth Corridor. W materiale przestudiowano potencjalne korzyści
dla Polski i województwa mazowieckiego, jakie powstaną w wyniku budowy na tym terenie
dwóch transportowych korytarzy transeuropejskich – Rail Baltica i Baltic-Adriatic.
W ostatniej, trzeciej części, Varia, prezentujemy Państwu dane opracowane przez
Kuratorium Oświaty w Warszawie na temat zmian demograficznych zachodzących w województwie mazowieckiem oraz ich wpływ na strukturę placówek edukacyjnych w omawianym regionie.
Mam nadzieję, że po lekturze aktualnego numeru będziecie Państwo z niecierpliwością czekać na nasze następne publikacje. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom
i licznym pytaniom o pozycję naukową naszego pisma, zgłosiliśmy MAZOWSZE Studia
Regionalne do indeksacji w międzynarodowym rankingu czasopism naukowych IC Journal
Master List. Wyniki ewaluacji pisma i jego indeksacji w IC Journal Master List za rok 2012 mają
zostać ogłoszone w październiku bieżącego roku.
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