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Przedmowa  

 
Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego inauguracją roku akademickiego 

2006/2007 rozpoczęła 10 rok działalności dydaktyczno-naukowej. Z tej też 
okazji oddajemy do rąk Czytelników V tom „Rocznika Żyrardowskiego”, 
w którym znajduje się 28 artykułów obejmujących bardzo rozległą proble-
matykę w sensie tematycznym jak i geograficznym. Artykuły próbowano 
przyporządkować do odpowiednich działów w zależności od treści. Miano-
wicie, zgodnie z podtytułem „Rocznika”, ze jest on poświęcony sprawom 
globalnym, regionalnym i lokalnym, w dziale I – Problemy ogólne – znajdują 
się trzy artykuły. Pierwszy – będący skrótem wykładu wygłoszonego przez 
prof. zw. dr hab. Wojciecha Rowińskiego z Akademii Medycznej w War-
szawie na otwarcie roku akademickiego 2006/2007 – dotyczy bardzo waż-
nego zagadnienia jakim są przeszczepy narządów ratujące lub przedłuża-
jące życie ludzkie. Jest to problem bardzo złożony zarówno od strony me-
dycznej, etycznej jak również ekonomicznej. 

Dwa następne artykuły umieszczone w tym dziale dotyczą zróżni-
cowania przestrzennego rozwoju społeczno-ekonomicznego na świecie  
i w USA. 

W dziale II – Polska – znajduje się bardzo interesujący artykuł profe-
sora Leszka Balcerowicza – prezesa Narodowego Banku Polskiego w la-
tach 1996–2007 (styczeń), dotyczący roli banku w stabilności polskiego 
pieniądza oraz artykuł mgr Jakuba Kęski dotyczący subsydiarności. 

W części III – Problemy regionalne Polski – polecam czytelnikowi 
cztery artykuły dotyczące woj. lubelskiego i dwa artykuły poświecone woj. 
mazowieckiemu i jeden Warszawie. 

W części IV – Problemy lokalne – najbardziej obszernej, znajduje się 
16 opracowań, z czego dwa dotyczą Mszczonowa (miasta i gminy), trzy 
Grodziska Mazowieckiego, cztery Żyrardowa i po jednym artykule poświę-
cono gminom Magnuszew, Łąck i Wiskitki. 

W ostatniej część V – Z życia uczelni – zamieszczono samoocenę 
kształcenia w WSRL w okresie 10 lat jej istnienia. W dorobku tym mieszczą 
się też następujące wydawnictwa uczelni: 
w roku 1998: 
–  „Sanologia – nauka o zdrowiu społeczeństwa”, pod redakcją prof. 

dr hab. n. med. Leona Jabłońskiego; 
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w 2004 roku pojawiły się następujące publikacje: 
–  „Rola zaawansowanej technologii w rozwoju regionalnym i lokalnym” 

autorstwa Macieja Gurbały, 
–  „Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i środków finansowych 

Wspólnot Europejskich na rozwój Irlandii po 1 stycznia 1973 r.” dr Jacka 
Rosy,  

–  „Rozwój peryferyjnego ośrodka o znaczeniu regionalnym a zmiany struk-
tur funkcjonalno-przestrzennych na przykładzie Suwałk” dr Dariusza Pio-
trowskiego; 

w 2005 r. ukazały się: 
–  „Historia i kultura Mazowsza do 1526 roku” prof. dr hab. Benona Dymka, 
–  „Wstęp do ekonometrii (z zadaniami)” dr Eligiusza W. Nowakowskiego, 
–  „Pamiętniki Polaków na wschodzie” opracowane przez Andrzeja Bu-

dzyńskiego (wydane wspólnie z Instytutem Gospodarstwa Społecznego 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), 

–  „Rocznik Żyrardowski” tom III, 
–  „Procesy dostosowawcze województwa mazowieckiego do nowych wa-

runków otoczenia”, materiały konferencyjne. 
w 2006 r.: 
–  „Promocja zdrowia i wczesne wykrywanie chorób przewlekłych wśród 

mieszkańców powiatu grodziskiego”, materiały z konferencji organizo-
wanej przez Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowiec-
kim, 

–   „Rocznik Żyrardowski” tom IV, 
–  „Pamiętniki Polaków na wschodzie” tom II opracowane i wstępem opa-

trzone przez Andrzeja Budzyńskiego (wydane wspólnie z Instytutem 
Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), 

–  „Zarys mikroekonomii – ćwiczenia, zadania, testy, problemy” autorzy: 
Luiza Bednarowska, Jacek Drążkiewicz 

 
Żywiąc nadzieję, że z tych publikacji i artykułów zawartych w „Rocz-

niku” korzystać będą nie tylko studenci, życzymy przyjemnej lektury. 
 

 

 

 

 

 

 


