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Przedmowa 

Biorąc do ręki periodyk naukowy, którego tytuł rozpoczyna się od 
słowa „Rocznik”, np. „Rocznik Mazowiecki”, „Rocznik Warszawski”, „Rocz-
nik Miński”, „Rocznik Łódzki”, „Rocznik Elbląski”, „Rocznik Kaliski” itd.,  
wiadomo, że zawarta w nich treść z dziedziny historii, kultury, sztuki, go-
spodarki czy społeczeństwa dotyczyć będzie konkretnego obszaru utożsa-
mianego z drugim słowem tytułu (Mazowiecki, Kaliski itd.). Natomiast 
„Rocznik Żyrardowski”, który wydawany jest przez Wyższą Szkołę Rozwoju 
Lokalnego, jakkolwiek promuje nazwę miasta i przylegającego do niego 
obszaru, od I już tomu zawiera w większości artykuły odbiegające treścią 
pozornie daleko od nazwy Żyrardów. Otóż nasze postrzeganie Żyrardowa 
odbywa się przez pryzmat otoczenia bliższego, jakim jest powiat, aglome-
racja warszawska, sąsiednie powiaty oraz poprzez wpływ otoczenia dal-
szego, jakie stanowi kraj, Europa i świat. 

Z krajobrazowego czy też ruralistycznego i urbanistycznego punktu 
widzenia poszczególne wsie, miasta i gminy można postrzegać jako jed-
nostki wyizolowane (choć takie nie są) i analizować co się w nich dzieje, 
czy i jakie procesy w nich zachodzą. Głębsza analiza nakazuje odpowie-
dzieć na pytanie: pod wpływem jakich czynników te procesy zachodzą. 
Szukanie odpowiedzi na to pytanie utwierdza nas, że w poszczególnych 
punktach dokonują się zmiany osadnicze pod wpływem bodźców płynących 
z wewnątrz danej jednostki osadniczej, a w większości przypadków jednak 
z zewnątrz, czyli z otoczenia bliższego i dalszego. Problem polega jednak 
na tym, z jakim społeczeństwem w danej jednostce osadniczej, w gminie, 
powiecie, regonie mamy do czynienia z punktu widzenia inicjowania prze-
mian (twórcze działanie) i zdolności do absorpcji bodźców płynących 
z zewnątrz i ich filtracji (które przyjmować, które odrzucać, które dostoso-
wywać do warunków miejscowych). 

Tak holistycznie postrzegany jest Żyrardów i taki tok myślenia pra-
gniemy narzucić studentom. 

Dlatego w niniejszym tomie „Rocznika”, tak jak i w poprzednich, 
w części I zamieszczono opracowanie dotyczące świata (rozwoju ludności 
13 dużych państw świata), Unii Europejskiej w ogóle, niektórych państw UE 
(Irlandii, W. Brytanii), w części II artykuły dotyczące Polski, w części III – 
artykuły związane z woj. mazowieckim, zaś w części IV z Żyrardowem. 
W końcowej części zamieszczono wykaz absolwentów, którzy skończyli 
studia w roku akademickim 2008/2009. 
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