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Z wielką przyjemnością oddajemy Państwu dziewiąty już numer mazowieckiego pe-
riodyku naukowego Mazowsze Studia Regionalne. Mamy nadzieję, że publikowane w nim 
artykuły będą pomocne w Państwa pracy naukowej i zawodowej.

Część I. Analizy i Studia otwiera artykuł prof. Krzysztofa Opolskiego i Marcina 
Dwórznika, poświęcony problematyce rozwoju regionalnego. Autorzy skupili się w nim 
na zróżnicowaniu w rozwoju regionów oraz podjęli próbę wyjaśnienia tego niezwykle zło-
żonego zjawiska występującego w całej Europie. Zaprezentowali również wnioski oraz 
zaproponowali rozwiązania dotyczące równoważenia rozwoju m.in. poprzez dobre sko-
munikowanie regionów, rozwinięcie przemysłu i działalności zaawansowanej technolo-
gicznie czy zwiększenie aktywności turystycznej, które można w przyszłości wykorzystać 
na terenie województwa mazowieckiego. Kolejny artykuł, autorstwa Pawła Smagi, przy-
bliży Państwu narzędzia polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego. Skuteczne 
prowadzenie tej polityki warunkują niezależność, wiarygodność i przejrzystość. W świecie 
nauki pojawia się wiele argumentów zarówno za, jak i przeciw wysokiemu stopniowi nie-
zależności lub przejrzystości banków centralnych. Brak jednoznaczności w dyskusji na ten 
temat sprawił, że tematyka ta jest interesująca i warta bliższej analizy, którą podjął autor 
artykułu. Z kolei artykuł Michała Banaka prezentuje metody finansowania inwestycji in-
frastrukturalnych przez samorządy i spółki komunalne. Autor zwrócił szczególną uwagę 
na wykorzystanie obligacji w finansowaniu działań tych podmiotów. 

Interesującą problematyką, poruszoną w tej części periodyku, jest opracowanie  
dr Małgorzaty Podogrodzkiej, którego główną częścią jest analiza struktury ludności  
w m.st. Warszawie w latach 1990-2008. Autorka porównuje zmiany społeczno-demogra-
ficzne ze zmianami, jakie wystąpiły w innych dużych miastach Polski oraz stara się znaleźć 
odpowiedź na pytanie: na ile odbiegają one od zmian zachodzących w stolicy kraju? 

Dwa ostatnie artykuły w części I. Analizy i Studia zostały poświęcone problematyce 
współczesnych Chin. Katarzyna Golik prezentuje w swoim artykule sytuację społeczno-
polityczną Chińskiej Republiki Ludowej. Autorka zauważa, że mimo zachodzących zmian, 
Chińczycy wierni są swojej ponadtysiącletniej tradycji i nadal bardzo silną pozycję mają  
w Chinach tradycyjne instytucje społeczne, takie jak: klany i guanxi, które na poziomie lo-
kalnym stanowią większy autorytet niż oficjalna administracja. Obecność tych struktur jest 
problemem w kontekście próby modernizacji państwa. Najwięcej konfliktów widocznych 
jest w relacjach gospodarczych administracji rządowej z lokalnymi samorządami. W dużej 
mierze dotyczą one podatków i niewiarygodnych statystyk dotyczących wzrostu gospo-
darczego. Autorka pokazuje w artykule również próby rozwiązania tego problemu. Z ko-
lei anglojęzyczny artykuł dr. Ivána Tosicsa charakteryzuje Chiny od strony problematyki 
związanej z ekspansywną urbanizacją. Autor, po scharakteryzowaniu specyfiki chińskiej 



urbanistyki, analizuje najważniejsze dla niego uwarunkowania. Analizie zostały podda-
ne takie czynniki, jak: podział społeczny między mieszkańcami miast i obszarów wiej-
skich, brak skutecznej kontroli państwa w planowaniu rozwoju, szczególnie w kontekście 
wspólnych przedsięwzięć prywatnych inwestorów i władz lokalnych. Problemy te zostały 
przedstawione na przykładzie dynamicznie rozwijającego się miasta Hangzhou.

Część II. Samorząd została poświęcona w całości na prezentację założeń aktualiza-
cji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, która jest obecnie opracowywana przez 
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie na potrzeby Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym opracowa-
niem i do nadsyłania refleksji i uwag, które pozwolą nam w przyszłości na optymalne 
przygotowywanie tego typu dokumentów.

W części III. Varia gorąco zachęcamy do zapoznania się artykułem Daniela Sukniewicza 
i Piotra Marczaka prezentującym Szlak Książąt Mazowieckich, który został wytyczony  
w 2008 roku na terenie województwa mazowieckiego. W tym roku mija 550. rocznica in-
korporacji pierwszych ziem Księstwa Mazowieckiego – ziemi rawskiej i gostynińskiej – 
do Polski. Z tej okazji warto przypomnieć, że piastowie mazowieccy, którzy nim rządzi-
li, założyli prawie sto miast, budowali zamki i fundowali kościoły. Celem Szlaku Książąt 
Mazowieckich jest podkreślenie wspólnych korzeni, historii, tradycji i dziedzictwa kul-
turowego Mazowsza. Dzięki niemu książęta mazowieccy dostaną należne im miejsce  
w świadomości mieszkańców naszego regionu, a także utrwalony zostanie historyczny 
zasięg Mazowsza, który nie pokrywa się ze współczesnymi granicami województwa ma-
zowieckiego. Ten numer periodyku Mazowsze Studia Regionalne zamyka artykuł autorstwa 
Magdaleny Staniszewskiej, prezentujący lokalne czasopismo Sierpeckie Rozmaitości i jego 
historię w okresie ostatnich 20 lat.

Jesteśmy przekonani, że zamieszczone w tym numerze artykuły będą dla Państwa cie-
kawą lekturą naukową i intelektualną oraz stanowić będą znaczący wkład w Państwa pra-
cę zawodową.
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