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Drodzy Czytelnicy! Szanowni Państwo! 

W roku 2017 Zespół Redakcyjny periodyku naukowego MAZOWSZE Studia Regionalne sta-
nął w obliczu poważnego wyzwania. Zainteresowanie naszym czasopismem wśród autorów oraz 
czytelników z różnych środowisk naukowych, jak i pośród praktyków zajmujących się rozwojem 
przestrzennym i polityką publiczną utwierdziło nas w przekonaniu, że to co robimy jest ważne, 
ale stało się także punktem wyjścia do podjęcia zmian, których celem musi być rozwój i rozsze-
rzenie naszej działalności. 

Zmobilizowani Państwa uznaniem zdecydowaliśmy się na zmianę częstotliwości wydania 
periodyku i zamiast dwóch numerów, które dotychczas ukazywały się w ciągu roku, planujemy 
oddać w Państwa ręce aż cztery. Oznacza to dwa razy więcej pracy, dwa razy więcej wyzwań, ale 
także, a może przede wszystkim, dwa razy więcej satysfakcji! Co za tym idzie, mam przyjemność 
zaprosić do lektury kolejnego numeru, będącego zapowiedzią wydań kwartalnych! 

W bieżącym numerze, w Części I: Analizy i Studia znajdą Państwo 7 artykułów naukowych  
o zróżnicowanej tematyce z zakresu rozwoju regionalnego, rewitalizacji, zagadnień formalno-
-prawnych, środowiskowych, jak i badań historycznych.

W pierwszym artykule pani dr Monika Słupińska koncentruje się na istocie koncepcji teryto-
rialnego paradygmatu rozwoju, który postrzega jako podstawę rozważań nad kierunkami reform 
polityk rozwoju na różnych szczeblach. Autorka stawia także tezę, że w kolejnych latach podejście 
terytorialne będzie stosowane w coraz szerszej skali, na co jej zdaniem wskazują doświadczenia 
państw, które dotychczas zdecydowały się na implementację podejścia terytorialnego do polityk 
i interwencji publicznych. 

Kolejny artykuł dotyczy zagadnień związanych z kreowaniem marek w skali terytorialnej,  
co jest waż-nym elementem marketingu terytorialnego. Istotą marki jest tworzenie spójnego, wy-
razistego przekazu wizerunkowego, którego pozytywne oddziaływanie na odbiorcę ma w kon-
sekwencji przyczynić się do rozwoju przestrzennego i ekonomicznego. Autorka, pani Katarzyna 
Janiszewska, bazując na wywiadach indywidualnych z pracownikami wybranych biur regional-
nych w Brukseli, podjęła się analizy obejmującej istotę i motywy kształtowania marki regionu,  
a także postrzegania roli biur regionalnych w tym procesie. Ponadto, zwraca uwagę na rolę oraz 
poziom i sposób zaangażowania poszczególnych grup interesariuszy, eksponując różnice wynika-
jące z teorii i stopnia jej realizacji w bieżącej praktyce.

Trzeci w kolejności artykuł jest wynikiem badań dotyczących związków pomiędzy rewitali-
zacją a jakością przestrzeni publicznej obszarów centralnych miasta, prowadzonych przez panią  
dr inż. arch. Annę Wojnarowską w oparciu o autorską metodę oceny jakości przestrzeni pu-
blicznej. Autorka, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z rewitalizacją i planowaniem 
przestrzeni miejskiej, podkreśla potrzebę przekształceń o charakterze jakościowym. Zwraca także 
uwagę na związek pomiędzy jakościowymi formami zagospodarowania przestrzeni publicznej  
a skutecznymi i efektywnymi proce-sami rewitalizacji. 

Pani Anna Rathman porusza w swoim artykule zagadnienia związane z rolą przestrzeni miej-
skiej w kształtowaniu tożsamości miejsca, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia elementów 



symbolicznych, w tym architektury, przy czym odnosi się głównie do jej wymiaru niematerial-
nego. Autorka podkreśla, że o tożsamości miejsca decydują związane z nim społeczności, które 
poprzez kontekst poznawczy determinują symboliczną i niematerialną wartość, czyniąc tę prze-
strzeń jednocześnie fizycznie zdefiniowaną jak i symbolicznie niedookreśloną, pozostawiającą 
miejsce na interpretację. Tym samym, zdaniem autorki, przestrzeń miejska stanowi swoiste ramy, 
w które artyści wnoszą swój przekaz. 

O rewitalizacji, jednak w nieco innym rozumieniu, piszą także prof. dr hab. inż. Krzysztof 
Wierzbicki oraz dr hab. inż. Andrzej Eymontt (prof. nadzw. ITP). Autorzy odnoszą się bowiem 
do problemu rewi-talizacji małych zbiorników wodnych, zwracając uwagę, że nowe możliwości  
w zakresie wydobywania osadów z dna zbiorników i przetwarzania ich na wysokowartościowe 
nawozy organiczne mogą znaleźć zastosowanie, i powinny być wzięte pod uwagę, w opraco-
wywanej aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Autorzy 
podkreślają także znaczenie nowych możliwości dla realizacji zobowiązań Polski wobec Unii 
Europejskiej w zakresie Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz planów odnowy dróg wodnych  
w Polsce. 

Kolejny artykuł, autorstwa pani dr Wandy Misiak, powinien zainteresować architektów. 
Autorka koncentruje się bowiem na możliwościach podjęcia oraz prowadzenia działalności archi-
tektonicznej w formie spółki partnerskiej, podkreślając, że jest to opcja przeznaczona właśnie do 
wykonywania wolnych zawodów i stanowi najkorzystniejszą formę wykonywania tej działalności. 

Cykl Analizy i Studia zamyka artykuł poświęcony sposobom upamiętnienia księcia Janusza 
Starszego (w ujęciu ilościowym i jakościowym). Autor, Piotr Piekarz, specjalizujący się w popula-
ryzowaniu wiedzy archeologicznej i historycznej z jednej strony analizuje sposoby upamiętnienia 
księcia Janosza w regionie z drugiej zaś podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jaka jest rzeczy-
wista wiedza na temat tej historycznej i ważnej dla Mazowsza postaci.

W Części II, Samorząd znajdą państwo niezwykle interesujące i ważne opracowanie po-
święcone wybranym zagadnieniom problematyki konfliktów typu NIMBY, czyli wynikających 
z opozycji społeczności lokalnych wobec lokalizacji w okolicy ich zamieszkania inwestycji, które 
są przez nie postrzegane jako uciążliwe lub szkodliwe. Autorki artykułu, dr Maria Bednarek-
Szczepańska i dr Karolina Dmochowska-Dudek, koncentrują się zwłaszcza na zagadnieniach 
istotnych dla samorządów. Omawiają m.in. podstawy prawnej lokalizacji niechcianych inwesty-
cji i prezentują przykłady różnorodnych form reagowania władz lokalnych na protesty w tym 
działania skierowane do mieszkańców czy działa-nia w ramach postępowań prowadzących do 
lokalizacji inwestycji.

Niniejszy numer zamyka Część III Varia, a w niej artykuł autorstwa dr. Macieja Sulmickiego 
poświęcony IV Światowemu Kongresowi Mobilności – World Collaborative Mobility Congres  
– WoCoMoCo, który odbył się jesienią 2016 roku w Warszawie.

Zachęcam do lektury. Mam nadzieję, że publikowane w niniejszym numerze artykuły spot- 
kają się z Państwa zainteresowaniem i uznaniem. Jednocześnie zapraszam do publikowania na 
naszych łamach.
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