
OD REDAKTORA NACZELNEGO

Szanowni Państwo, w grudniu bieżącego roku mija pięć lat od ukazania się pierwszego 
numeru naszego pisma. Jak pewnie zwrócili Państwo uwagę, trzymacie w rękach już 13 nu-
mer MAZOWSZE Studia Regionalne. Dbamy o to, aby nasz półrocznik ukazywał się nie tylko 
regularnie, ale także o to, by zwiększyć częstotliwość jego wydawania. Docelowo chcieliby-
śmy, aby stał się on kwartalnikiem.

Z przyjemnością informujemy też Państwa o umieszczeniu MAZOWSZE Studia Regionalne 
w bazie czasopism Bazhum, prowadzonej przez Muzeum Historii Polski. Umieszczenie cza-
sopisma w tej bazie umożliwi Państwu dostęp do pełnych wersji archiwalnych numerów, 
które będą w niej zamieszczane z opóźnieniem jednego roku. Nadal, pierwotną wersją na-
szego periodyku będzie edycja papierowa.

Tematyka 13 numeru skupiona jest wokół zagadnień społecznych, związanych z wo-
jewództwem mazowieckim. W numerze tym publikujemy także wyniki badań prowa-
dzonych przez laureatki XVI Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii 
„ARCHIMEDES – 2013”, które w maju br. otrzymały medale z rąk m.in. Marszałka 
Województwa Mazowieckiego.

Część pierwszą, Analizy i Studia, otwiera artykuł autorstwa Andrzeja Karpińskiego, po-
święcony europejskiej polityce przemysłowej. Autor zarzuca Unii Europejskiej, że prowa-
dzona przez nią, w dobie globalnego kryzysu, polityka przemysłowa powoduje stagnację 
europejskiego przemysłu i czyni go niekonkurencyjnym wobec gospodarek USA, Japonii 
i krajów południowo-wschodniej Azji. W dalszej części artykułu autor przedstawia goto-
we rozwiązania, które mogłyby stać się katalizatorem dla dynamicznego rozwoju prze-
mysłu, opartego na wiedzy i technikach wysokich technologii. Z kolei artykuł Małgorzaty 
Podogrodzkiej skupiony jest na problemie starzenia się społeczeństwa, ukazanym głównie 
w aspekcie stolicy. Autorka usiłuje skorelować ze sobą takie zmienne, jak: wiek, płeć, wy-
kształcenie i wyjaśnić, jak one wpływają na procesy demograficzne zachodzące na terenie 
Warszawy. Kolejny artykuł w tej części omawia nowe zjawisko socjologiczne, jakim jest 
identyfikacja lub jej brak z miejscem zamieszkania, które nie musi być tożsame z miejscem 
pochodzenia. Dorota Mantey omawia to zjawisko na podstawie badania ankietowego, prze-
prowadzonego w podwarszawskiej gminie Piaseczno. Część Analizy i Studia zamyka artykuł 
Piotra Rosika, w którym autor przenalizował wycenę użytków rolnych i leśnych oraz dzia-
łek budowlanych na terenie województwa mazowieckiego pod kątem czynników wpływa-
jących na ich wartość.

W części drugiej, Samorząd, publikujemy prace omawiające wyniki badań, które zostały 
nagrodzone podczas moskiewskiego salonu „ARCHIMEDES – 2013”. Wśród nagrodzonych 
uczestników znalazły się badaczki z terenu województwa mazowieckiego. Jako pierwszy 
prezentujemy artykuł Emilii Klimaszewskiej, współautorki produktu nagrodzonego srebr-
nym medalem. Prezentowane podczas salonu rozwiązanie zostało również nagrodzone  



w kategorii Młody Innowacyjny Naukowiec w konkursie Innowator Mazowsza, organizowanym 
pod egidą Samorządu Województwa Mazowieckiego. Emilia Klimaszewska, w publikowa-
nym artykule, prezentuje możliwości zastosowania w preparatach do czyszczenia twardych 
powierzchni innowacyjnych surowców, warunkujących wysoką jakość produktu. Autorką 
drugiego artykułu w tej części periodyku jest Magdalena Miłkowska – współautorka roz-
wiązania technologicznego nagrodzonego złotym medalem. Magdalena Miłkowska opisuje 
w swoim artykule nowatorską metodę unieszkodliwiania odpadów wysokoaktywnych ma-
teriałów promieniotwórczych, do której zastosowano mi.in. szkła krzemionkowe.

W ostatniej, trzeciej części, Varia, prezentujemy artykuł Zdzisława Struzika, w którym 
autor poruszył zagadnienia z zakresu etyki, religii chrześcijańskiej i jej wpływu na wartości 
przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Mam nadzieję, że prezentowane materiały spełniają Państwa oczekiwania wobec nasze-
go periodyku. Zapraszając do ich wnikliwej lektury, zachęcam jednocześnie do nadsyłania 
do naszej redakcji artykułów napisanych na podstawie prowadzonych przez Państwa badań.
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