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Oddajemy Państwu – naszym Czytelnikom trzeci numer wydawnictwa MAZOWSZE 
Studia Regionalne. Materiały zawarte w tym wydaniu dotyczą problematyki planowa-
nia rozwoju regionalnego. Publikacja ta ma podwójny walor aktualności. Ukazuje się 
w czasie, gdy dyskutowane i analizowane są przyczyny i skutki kryzysu światowe-
go, także te w wymiarze regionalnym. Po drugie, ukazuje się w czasie, gdy Samorząd 
Województwa Mazowieckiego rozpoczął, we współpracy ze środowiskami naukowy-
mi, prace studialne mające dostarczyć podstaw diagnostycznych do prognozowania  
i modelowania rozwoju regionu. 

Artykuły z pierwszej części tomu poruszają zagadnienia podstaw informacyjnych  
w planowaniu strategicznym oraz dotyczą kwestii nowej europejskiej strategii rozwoju po 
roku 2010. Choć artykuły nie odnoszą się bezpośrednio i w całości do kryzysu, ich treści 
nawiązują do tego, w jaki sposób współcześnie budować skuteczne programy rozwoju re-
gionalnego: jakie pytania są kluczowe dla przyszłości regionów, jakie podejścia i instrumen-
tarium planistyczne są najbardziej skuteczne, jakich wyzwań można się spodziewać w naj-
bliższej przyszłości i jakie wnioski można wysnuć z doświadczeń ostatnich kilkunastu lat? 
Tom otwiera artykuł Krzysztofa Opolskiego i Marcina Dwórznika na temat wykorzystania 
danych ekonomicznych w planowaniu strategicznym rozwoju regionu. Analizie poddano 
główne zmienne makroekonomiczne, na których powinno się opierać prace przy budowa-
niu planów strategicznych. Przedstawiono także mechanizmy wpływające na rozwój go-
spodarczy kraju i regionów, zwracając uwagę na konieczność strukturalnego rozpatrywania 
miar ekonomicznych, wykorzystywanych w ocenie procesów rozwoju. W drugim artyku-
le Małgorzata Sulmicka przedstawiła przebieg i rezultaty konsultacji regionalnych nowej 
Strategii Lizbońskiej. Artykuł zawiera wiele bardzo cennych spostrzeżeń o charakterze ocen, 
ale także postulatów dotyczących przyszłości rozwoju regionalnego w UE. 

W drugiej części tomu zawarto wybrane materiały z konferencji Świat – Europa  
– Polska. Przyszłość Mazowsza, zorganizowanej w Warszawie w dniach 27-28 maja 2009 roku. 
Konferencja otworzyła program badawczy Trendy rozwojowe Mazowsza realizowany przez 
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. W czasie konferencji odbyły się 
m.in. panel z udziałem przedstawicieli regionów partnerskich Mazowsza oraz panel mię-
dzynarodowych ekspertów, zaprojektowany i prowadzony przez Antoniego Kuklińskiego. 
W czasie konferencji zorganziowane zosatły  także warsztaty, których celem było poinfor-
mowanie o szczegółach programu oraz przedyskutowanie z uczestnikami – przedstawicie-
lami różnych środowisk zajmujących się sprawami rozwoju zakresu planowanych badań.  
Ta część zawiera artykuł przedstawiający założenia i cele programu Trendy rozwojowe 
Mazowsza oraz artykuły oparte na wprowadzeniach do warsztatów przedstawionych przez 



moderatorów w czasie konferencji, materiały z panelu regionów partnerskich oraz pane-
lu ekspertów. Otwiera ją artykuł przedstawiający tło programu Trendy rozwojowe Mazowsza.  
W kolejnych artykułach Kazimierz Kuciński, Roman Szul i Janusz Witkowski przedstawili 
zagadnienia związane z konceptualizacją badań w ramach programu.

Szerokim wprowadzeniem do dyskusji o problemach przyszłości Mazowsza jest ko-
lejny artykuł autorstwa Antoniego Kuklińskiego. Przedstawiono w nim główne pytania  
i problemy, nad którymi skoncentrowali się w swych dysputach uczestnicy panelu. Kolejne 
artykuły nawiązują w swej treści do wielu zagadnień i hipotez zaprezentowanych w tekście  
profesora Antoniego Kuklińskiego. I tak:

• Jean-Marie Rousseau – do problemu rozwoju regionalnego w sytuacji globalnego kryzy-
su gospodarczego i konieczności innowacyjnego podejścia do generowania impulsów 
rozwojowych, 

• Bruno Amoroso – do strategii rozwoju województwa mazowieckiego z perspektywy 
międzynarodowych doświadczeń z budowaniem strategii rozwoju i formułowaniem 
polityk, mających prowadzić do realizacji celów tejże strategii, 

• Jana Grzegorka i Andrzeja P. Wierzbickiego – do relacji poziomu rozwoju gospodarcze-
go i stopnia wykorzystania współczesnych mediów elektronicznych, 

• Moniki Łazowskiej, Jerzego Pietrasza, Wojciecha Rzucka, Andrzeja P. Wierzbickiego  
i Beaty Ziewiec – do wpływu internetu i technologii informacyjnych na rozwój regionu 
Mazowsza, 

• Olli Pekka Hatanpää (Region Helsinek) i Tuiji Meisaari-Polsa (Region Sztokholmu)  
– do wybranych problemów i doświadczeń w zakresie rozwoju swoich regionów.

Uzupełnieniem omówionych skrótowo materiałów, zawartych w częściach pierwszej  
i drugiej tomu, są recenzje dwóch interesujących publikacji dotyczących rozwoju regionalne-
go, zawarte w części Varia. 

Mam nadzieję, że kolejny numer periodyku MAZOWSZE Studia Regionalne będzie  
dla Państwa ciekawą lekturą i źródłem przydatnych informacji i wiedzy. 
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