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Koncepcje aglomeracji miejskiej
i obszaru metropolitalnego w Polsce
Conceptions of the urban agglomeration
and metropolitan area in Poland

TERESA CZYŻ
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza, 61-680 Poznań, ul. Dzięgielowa 27; tczyz@amu.edu.pl

Zarys treści. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji aglomeracji miejskiej i koncepcji obszaru metropolitalnego w geografii i planowaniu przestrzennym w ujęciach polskich autorów. Szczególną uwagę zwraca się na relacje między tymi koncepcjami, rozpatrywane w aspekcie morfologicznej i funkcjonalnej struktury dużego miasta. Dokonuje się przeglądu osiągnięć
w dziedzinie delimitacji aglomeracji miejskich i obszarów metropolitalnych w Polsce. Przedstawia
się pogląd, że metropolia i obszar metropolitalny, które są koncentracją funkcji społeczno-gospodarczych wysokiego rzędu i powiązań o zasięgu międzynarodowym, stanowią formę osadniczą
wyżej zorganizowaną funkcjonalnie w porównaniu z aglomeracją miejską.
Słowa kluczowe: aglomeracja miejska, obszar metropolitalny, funkcje wysokiego rzędu,
sieci powiązań międzynarodowych.

Wprowadzenie
Ostatnio, w geografii i gospodarce przestrzennej, wzrosło zainteresowanie
współczesnymi przemianami w systemie miast Polski. Przejawem ewolucji systemu miast jest wzrost dużych miast, rozwój ich funkcji i zmiany zasięgu oddziaływania. Należy zwrócić uwagę, że w pracach badawczych na ten temat występuje
pewne zamieszanie terminologiczne i brak zgodności co do treści podstawowych
pojęć. Jest to konsekwencją przyjęcia różnej terminologii stosowanej przez twórców poszczególnych koncepcji rozwoju miast, modyfikacji semantycznej niektórych pojęć lub wynikiem nieprecyzyjnego stosowania niektórych terminów
przez badaczy.
Celem niniejszego opracowania jest przegląd podstawowych koncepcji dotyczących struktur przestrzennych i funkcjonalnych dużych miast w świetle dorobku prac geografów i urbanistów polskich i dokonanie pewnej regulacji pojęć w tej
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dziedzinie badań. Chodzi przede wszystkim o charakterystykę koncepcji aglomeracji miejskiej i koncepcję obszaru metropolitalnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na relacje między tymi koncepcjami.

Aglomeracja miejska
Termin „aglomeracja miejska”, przejęty z geografii francuskiej, pojawił się
w Polsce w latach 1960. w odniesieniu do układu osadniczego dużego miasta. Pierwsze określenie tego pojęcia znajduje się w pracy K. Dziewońskiego
i L. Kosińskiego (1964). W ich ujęciu aglomeracja miejska jest obszarem koncentracji przestrzennej ludności. Pierwszą rozszerzoną definicję aglomeracji
jako wielkomiejskiego układu osadniczego przedstawiła natomiast E. Iwanicka-Lyra (1969, s. 22). Według niej pod pojęciem aglomeracji wielkomiejskiej
należy rozumieć „zwarty obszar obejmujący rdzeń, miasta, osiedla i te otaczające go jednostki podziału administracyjnego, które charakteryzują się wyższymi niż przeciętnie wskaźnikami cech uznanych w danych warunkach społeczno-ekonomicznych za mierniki urbanizacji; zaawansowane, bardziej, niż gdzie
indziej, procesy urbanizacji są wynikiem ścisłych powiązań rdzenia i obszarów
otaczających”.
W ujęciu Iwanickiej-Lyry wielka aglomeracja miejska ma następujące ogólne
własności: (1) jest obszarem zurbanizowanym, obejmuje miasta i zurbanizowane obszary wiejskie; (2) składa się z rdzenia (głównego miasta) i powiązanego
z nim obszaru otaczającego; (3) jest obszarem zwartym przestrzennie.
W latach 1970. i 1980. koncepcja aglomeracji miejskiej nawiązywała wyraźnie do ówczesnej fazy intensywnej urbanizacji w Polsce. Był to okres dynamicznego wzrostu liczby ludności i rozszerzenia obszarów zurbanizowanych
oraz ekstensywnej industrializacji. W większości dużych miast zachodził proces względnej centralizacji, tzn. zwiększała się liczba ludności zarówno głównego miasta jak i strefy podmiejskiej, przy czym wyższe było tempo wzrostu
ludności głównego miasta. Różnice między głównym ośrodkiem miejskim
aglomeracji a otaczającymi go obszarami zurbanizowanymi były związane ze
stopniem koncentracji ludności i gospodarki – głównie przemysłowej – w rdzeniu aglomeracji. Układ był zdominowany, ludnościowo i funkcjonalnie, przez
główne miasto.
W tym okresie w geografii miast przedstawiono wiele nowych propozycji
definicji aglomeracji miejskiej (tab. 1). Definicje te akcentują zdecydowaną
przewagę aspektu morfologicznego nad aspektem funkcjonalnym urbanizacji
w koncepcji aglomeracji i podkreślają rolę aglomeracji miejskiej jako węzła
regionu społeczno-ekonomicznego.
W odniesieniu do koncepcji aglomeracji miejskiej podjęto również próbę
interpretacji systemowej aglomeracji. Według K. Dziewońskiego (1972, s. 176;
1990, s. 142) wielka aglomeracja miejska stanowi zespół miejski, który jest
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Tabela 1. Definicje aglomeracji miejskiej
Definitions of an urban agglomeration
Autorzy

Definicja

Leszczycki
i inni
(1971)

Aglomeracja miejska to zintegrowany funkcjonalnie i przestrzennie zespół
jednostek osadniczych złożony z wielkiego miasta (lub miast), stanowiącego
centrum aglomeracji i przyległych mniejszych miast i osiedli, a także wsi,
w których przekształciły się formy zabudowy i struktura zawodowa ludności
w sposób pozwalający na zakwalifikowanie ich do obszarów zurbanizowanych. Ponadto w skład aglomeracji wchodzą obszary rolne, leśne i rekreacyjne obsługujące jej mieszkańców.

Eberhardt
i Heřman
(1973, s. 30)

„W ramach aglomeracji miejskiej wyróżniają się zespoły jednostek osadniczych jako układy nieciągłe przestrzennie, zaś cały obszar aglomeracji stanowi układ ciągły przestrzennie”

Dziewoński
(1973, s. 99)

„Wielka aglomeracja miejska jest zespołem osadniczym, złożonym z miast
i osiedli z wyraźną dominacją ludności pozarolniczej, z racji swej wielkości
wielofunkcyjnym i wyspecjalizowanym w zakresie produkcji i usług w skali
kraju (narodu). Stanowiąc wielką koncentrację ludności, a więc rynek konsumpcyjny, jest więc w stanie rozwinąć silny i wszechstronny aparat produkcji i usług dla potrzeb własnych, który dzięki temu jest również ośrodkiem
centralnym dla otaczającego regionu i jego ludności oraz silnym magnesem
dla migrującej ludności”.

Korcelli
(1976, s. 591)

Pojęcie aglomeracji miejskiej jest tożsame z pojęciem funkcjonalnego regionu miejskiego (lub dziennego systemu miejskiego), które „odnosi się do sfer
bezpośrednich kontaktów mieszkańców (tzw. sfer działalności) oraz przestrzennych relacji pomiędzy układami miejsc zamieszkania, pracy, nauki,
usług, kontaktów społecznych i rekreacji”.

Dziewoński
i inni
(1977)

Aglomeracja miejska stanowi nowoczesną formę zespolonego osadnictwa
wielkomiejskiego zintegrowanego w jedną całość codziennymi ruchami ludności (przede wszystkim do centrum reprezentującego największe skupienie
miejsc pracy i urządzeń usługowych).

Rykiel
(1978,
s. 12–13)

„Aglomeracja miejska, będąca wynikiem terytorialnego rozszerzenia funkcji miasta, stanowi region ekonomiczny o istotnym i względnie trwałym
domknięciu gospodarki. Jest zatem układem osadniczym zaspokajającym
podstawowe potrzeby w zakresie pracy, usług i mieszkania… Aglomeracja
miejska stanowi pewnego rodzaju całość społeczną o charakterze wielkiej
zbiorowości”.

Jagielski
(1989, s. 81)

„Aglomeracja jest typem złożonej jednostki osadniczej o charakterze wielkomiejskim, spotykanym w różnych fazach urbanizacji”.

Korcelli i inni
(1992, s. 29)

„Aglomerację stanowią zbiory jednostek osadniczych o dominującej funkcji
pozarolniczej i silnych związkach funkcjonalnych i przestrzennych z obszarem węzłowym. Związki te zmuszają do spojrzenia na aglomeracje jako na
systemy o wysokim stopniu zintegrowania”.

Maik
(1992, s. 106)

Aglomeracje miejskie są lokalnymi systemami osadniczymi.

Opracowanie własne.
Own compilation.
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podsystemem osadniczym. W wielu definicjach aspekty systemowe aglomeracji przedstawiano za pomocą różnych i na ogół mało sprecyzowanych terminów, takich jak: zbiór, skupienie, zespół, układ, jednostka, powiązanie, funkcje, zintegrowana całość, obszar domknięty, obszar wpływu, region. Koncepcja
systemowa może więc stanowić kategorię prowadzącą do scalenia dotychczasowych podejść stosowanych przy określaniu aglomeracji miejskich (Chojnicki,
1980). Główne aspekty systemowe, za pomocą których można określić pojęcie
aglomeracji miejskiej, to: skład (element), relacje, struktura, otoczenie, własność całości. Ujęcie aglomeracji miejskiej na gruncie podejścia systemowego
w postaci terytorialnego systemu osadniczego nie zostało jednak rozwinięte i nie
stało się podstawą nowych interpretacji aglomeracji oraz modeli jej wewnętrznej złożoności. Zdaniem A. Jagielskiego (1989) ujęcie systemowe aglomeracji
miejskiej nie zostało wykorzystane z punktu widzenia jego możliwości poznawczych, szczególnie w zakresie rozpoznawania powiązań systemotwórczych
w aglomeracji-systemie. Znalazło natomiast zastosowanie w ujęciu aglomeracji jako podsystemu w systemach osadniczych wyższego rzędu (regionalnym,
krajowym).
Wraz ze studiami nad koncepcją aglomeracji miejskiej prowadzono prace
empiryczne, dotyczące delimitacji aglomeracji miejskiej. Zgodnie przyjmowano
następujące założenia: (1) definicję aglomeracji: (główne miasto z otaczającym
obszarem zurbanizowanym); (2) wydzielanie kilku stref zaplecza, różniących
się zaawansowaniem procesów urbanizacji; (3) integracji aglomeracji poprzez
związki funkcjonalne między jednostkami zaplecza a węzłem aglomeracji;
(4) ciągłości i zwartości przestrzennej aglomeracji. Kryteriami delimitacji aglomeracji były głównie cechy atrybutywne (nieodłączne), a nie relacyjne (Dziewoński i inni, 1977, s. 324; Rykiel, 1978, s. 13; 2002, s. 13–15). Merytorycznie
kryteria nie różniły się istotnie. Stosowano najczęściej wskaźniki demograficzne urbanizacji (gęstość zaludnienia, odsetek ludności pozarolniczej), rzadko
wskaźniki zainwestowania miejskiego i użytkowania miejskiego ziemi oraz
wskaźniki powiązań funkcjonalnych (tylko dojazdy do pracy). Wielkość ośrodka aglomeracji mierzonego liczbą ludności ustalono arbitralnie. Wyróżniono od
9 do 18 aglomeracji miejskich w Polsce. Przy wyznaczaniu zasięgu aglomeracji uwzględniano dwa rodzaje granic: ex ante – weryfikowane w postępowaniu
badawczym i ex post – ustalane w wyniku badania.
Badania z zakresu delimitacji aglomeracji miejskich realizowały cele nie tylko poznawcze, ale i planistyczne. W latach 1970. wyróżnione przez S. Leszczyckiego, P. Eberhardta i S. Heřmana (1971) aglomeracje zwane miejsko-przemysłowymi (ze względu na uwydatnianie roli przemysłu w ówczesnej bazie ekonomicznej dużych miast), zostały wyznaczone w Planie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 1990 (1974) jako główne ogniwa układu węzłowo-pasmowego w strukturze przestrzennej kraju. Z planistycznego punktu widzenia
potrzebne było również wyróżnienie, obok aglomeracji ukształtowanych (rozwi-
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niętych, odpowiadających wielkim aglomeracjom miejskim), aglomeracji kształtujących się (rozwijających się) oraz aglomeracji potencjalnych (powstających)
(Dziewoński i Malisz, 1978, s. 75).
Należy podkreślić, że studia planistyczne dotyczące aglomeracji miejskich
prowadzono w tym czasie w dość znacznym zakresie w Instytucie Kształtowania
Środowiska (Jędraszko, red., 1974).
Warto w tym miejscu nadmienić, że przeprowadzona w latach 1970., z inicjatywy Głównego Urzędu Statystycznego, delimitacja obszarów metropolitalnych opierała się na definicji tożsamej z definicją aglomeracji miejskiej. Stanowi
jeden z pierwszych przykładów zamiennego stosowania tych terminów (Gontarski, 1980)1. Wcześniej Główny Urząd Statystyczny stosował do celów statystycznych pojęcie „zespołów miejskich” jako nieciągłych przestrzennie skupisk miast
w granicach administracyjnych.
W latach 1990. koncepcja aglomeracji miejskiej w coraz mniejszym stopniu
stanowi instrument pojęciowy służący do przedstawienia i zrozumienia zmian
dokonujących się w układzie osadniczym Polski. Aglomeracje miejskie rozwijają się dynamicznie w okresie transformacji społeczno-gospodarczej. Nasilające
się w tym okresie procesy suburbanizacji i dezurbanizacji wpływają na zmiany strukturalne w aglomeracji. W aglomeracjach postępuje decentralizacja, tj.
strefa zewnętrzna aglomeracji uzyskuje przewagę nad miastem centralnym pod
względem tempa wzrostu liczby ludności. Dekoncentracji ludności towarzyszy
dekoncentracja funkcji społeczno-gospodarczych. W aglomeracjach miejskich
zmieniają się relacje między siłami dośrodkowymi i odśrodkowymi, kształtują się powiązania symetryczne wynikające z komplementarności funkcji
w układzie: ośrodek aglomeracji–strefa podmiejska oraz wewnątrz samej strefy podmiejskiej. W warunkach transformacji następuje restrukturyzacja bazy
ekonomicznej aglomeracji. Aglomeracje miejskie w tym stadium rozwoju cechuje coraz większa złożoność powiązań wewnętrznych i zewnętrznych, silniejsza integracja, większy zasięg przestrzenny. W tej sytuacji w określaniu coraz
bardziej złożonych funkcjonalnie układów osadniczych dużych miast zaczyna
nabierać znaczenia pojęcie obszaru metropolitalnego.
Prowadzone w ówczesnych realiach liczne badania empiryczne koncentrowały się na analizie dużych aglomeracji miejskich w Polsce w aspekcie zmian
ludnościowych, przekształceń gospodarczych i przestrzennych, zmian funkcji,
dynamiki rozwoju aglomeracji w procesie transformacji systemowej (Korcelli,
red., 1996, 1997; Domański, red., 2000; Kołodziejski i Parteka, red., 2001).
W Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (2001) odpowiadające aglomeracjom miejskim europole (z podziałem na istniejące i poten-

1
Obszar metropolitalny, to „ciągły przestrzennie wielkomiejski układ osadniczy, złożony z odrębnych administracyjnie jednostek, obejmujący przynajmniej jedno duże miasto lub zwarty obszar miejski oraz powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną” (Gontarski, 1980, s. 87).
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cjalne), były ujmowane jako „motory rozwoju” społeczno-gospodarczego kraju
i integracji z gospodarką światową.

Obszary metropolitalne i metropolie
Obszar metropolitalny jest rozumiany jako terytorialny układ osadniczy
o bardzo wyraźnie ujawniających się aspektach systemowych. Do aspektów systemowych obszaru metropolitalnego zalicza się m.in.: (1) występowanie powiązań społeczno-gospodarczych nie tylko wokół głównego miasta, ale w całym
układzie wewnętrznym obszaru metropolitalnego; (2) ukształtowany podsystem
dziennych powiązań między ośrodkami mieszkaniowymi, pracy, wypoczynku
i współżycia zbiorowego; (3) domknięcie zasięgu pewnych powiązań egzogenicznych ośrodka w obrębie sieci osadniczej tego obszaru; (4) rozwój powiązań
zewnętrznych.
Próbę objaśnienia odrębności charakteru aglomeracji miejskiej i obszaru
metropolitalnego podjął już wcześniej P. Korcelli (1973, 1974). Według Korcellego (1973, s. 157–159) „w odróżnieniu od pojęcia „obszaru metropolitalnego”
pojęcie „aglomeracji miejskiej” zawiera w sobie przede wszystkim treść morfologiczną i odnosi się do zaawansowanego stadium rozwoju układu osadniczego”.
Jest pojęciem odpowiadającym obszarowi zurbanizowanemu. „Koncepcja obszaru metropolitalnego jest koncepcją przestrzennej jednostki funkcjonalnej… Jest
ona bliska koncepcji miasta – regionu”. P. Korcelli podkreśla, że „pojęcia aglomeracja oraz konurbacja występują na ogół w ujęciach akcentujących aspekt
morfologiczny struktury, w odróżnieniu od określeń – obszar metropolitalny
i miasto – region, które są stosowane w koncepcjach reprezentujących ujęcie
funkcjonalne” (Korcelli, 1974, s. 88). Obszar metropolitalny tworzy miasto główne, nazywane ośrodkiem metropolitalnym lub metropolią, oraz zbiór jednostek
osadniczych silnie z nim zintegrowanych funkcjonalnie i przestrzennie. Stanowi on układ powiązań opartych na przepływach ludzi, dóbr, kapitału, informacji
i jest obszarem dyfuzji zjawisk społecznych i gospodarczych.
Mezoregionalna skala obszaru metropolitalnego implikuje, że wchodzi on
w skład regionalnego systemu osadniczego. Obszar metropolitalny może być
ujmowany jako odpowiednik funkcjonalnego regionu miejskiego, miasta–regionu bądź lokalnego systemu osadniczego (Korcelli, 1976, 1981).
Funkcje społeczno-gospodarcze obszaru metropolitalnego w stosunku do
regionu, kraju, a także w skali międzynarodowej, nazywane funkcjami metropolitalnymi, pełni cały obszar metropolitalny, nie zaś jedynie ośrodek metropolitalny. Przedstawiając koncepcję obszaru metropolitalnego P. Korcelli (1998)
koncentruje jednak uwagę głównie na strukturze funkcjonalnej metropolii
(w znaczeniu ośrodka metropolitalnego) i zasięgu jej wpływu (por. Parysek,
2003). Według P. Korcellego miasto zaliczane do kategorii ośrodków metropolitalnych (metropolii) musi spełniać kryterium wielkościowe, a jego gospodar-
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ka powinna być zdominowana przez nowoczesne funkcje usługowe wysokiego
rzędu o zasięgu co najmniej regionalnym. P. Korcelli (1998, s. 88) wprowadza hierarchię ośrodków metropolitalnych oraz odpowiadających im zasięgów
przestrzennego oddziaływania: „Pierwszy poziom tworzą metropolie regionalne, drugi – metropolie krajowe oraz trzeci poziom – metropolie międzynarodowe. Metropolie krajowe, obok funkcji o zasięgu krajowym pełnią także funkcje
o zasięgu regionalnym, są zatem ośrodkami „własnych” regionów metropolitalnych. Podobnie, metropolie międzynarodowe pełnią także na ogół funkcje
o zasięgu krajowym i regionalnym”. Taką klasyfikację metropolii stosują również T. Markowski i T. Marszał (2006).
Ostatnio jednak w odniesieniu do metropolii ustalił się pogląd, że do klasy
metropolii należy zaliczać tylko miasta, które pełnią funkcje o zasięgu ponadkrajowym (Jałowiecki, 1999; Korcelli-Olejniczak, 2004; Parysek, 2005). Wyraźne
stanowisko w tej sprawie zajmuje E. Korcelli-Olejniczak. Przyjmuje, że „metropolia rozwija (lub powinna rozwijać) funkcje o zasięgu głównie ponadkrajowym, lub że pełnienie tych funkcji odróżnia ją od nie-metropolii, czyli miasta
o znaczeniu lokalnym, regionalnym lub najwyżej krajowym” (KorcelliOlejniczak, 2004, s. 36). Według komentarza P. Korcellego (2007, s. 90) taka
interpretacja pojęcia metropolii w kontekście współczesnego systemu osadniczego oznacza, że „ośrodek metropolitalny, aby zasługiwać na to miano powinien pełnić istotne funkcje o zasięgu międzynarodowym, obok szerokiej gamy
funkcji ogólnokrajowych, a także mieć wykształcone przestrzenne układy odpowiadające tzw. formie metropolitalnej. Te kryteria spełnia obecnie jedynie Warszawa”. Według B. Jałowieckiego (2007, s. 87) „metropolia to nie tylko duże
miasto, chociaż niezbędny jest pewien potencjał ludnościowy (w warunkach
europejskich szacuje się go na pół miliona mieszkańców), lecz także miasto
funkcjonujące w sieci powiązań międzynarodowych i dysponujące usługami
na odpowiednim poziomie do obsługi tych relacji”. Klasyfikację funkcji metropolitalnych o zasięgu międzynarodowym przedstawili: B. Jałowiecki (1999),
W. Maik (2003) i J.J. Parysek (2003). Prezentowana jest także teza, zgodnie
z którą, wchodzeniu miast – metropolii w systemy międzynarodowe, poprzez silne relacje z innymi metropoliami, towarzyszy osłabienie ich więzi z otaczającym
regionem (Jałowiecki, 1999).
Spośród licznych prac empirycznych, które wprowadziły pojęcie obszaru
metropolitalnego jako koncepcję organizującą postępowanie badawcze należy
wymienić następujące:
– A. Gawryszewskiego i innych (red., 1998) – próba rozpoznania funkcji metropolitalnych Warszawy na tle jej obszaru metropolitalnego (utożsamianego
z ówczesnym woj. warszawskim), na podstawie analizy lokalizacji działalności
metropolitalnych (usług wyższego rzędu), ale bez określenia przestrzennego
zasięgu ich oddziaływania w skali regionalnej i ponadregionalnej;

http://rcin.org.pl

452

Teresa Czyż

– G. Gorzelaka i M. Smętkowskiego (2005) – w pierwszej części delimitacja
obszarów metropolitalnych Warszawy, Poznania i Trójmiasta na podstawie
wskaźników aktywności gospodarczej, pozwalających pośrednio wnioskować
o wewnętrznych związkach funkcjonalnych, w drugiej części – analiza relacji między badanymi obszarami metropolitalnymi a ich własnymi regionami (określanych mianem regionów metropolitalnych) na podstawie realnych
powiązań społeczno-gospodarczych, ustalonych w badaniach ankietowych.
– T. Marszała (2005) i S. Liszewskiego (2005) – z procedurą delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi z zastosowaniem wskaźników procesu kontrurbanizacji.
Do praktyki planistycznej wprowadza się zamiast aglomeracji miejskiej termin: obszar metropolitalny. Pierwszym dokumentem prawnym, który zawierał
ten termin była Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta wprowadziła obowiązek wyznaczenia obszarów
metropolitalnych. Według Ustawy obszar metropolitalny to „obszar wielkiego
miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju” (art. 2, pkt. 9). Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju „określa podstawowe elementy
krajowej sieci osadniczej, z wyodrębnieniem obszarów metropolitalnych” (art.
47, ust. 2, pkt. 1). W planie zagospodarowania przestrzennego województwa
uwzględnia się obszary metropolitalne (art. 39, ust. 3, pkt. 4). „Dla obszaru
metropolitalnego uchwala się plan zagospodarowania przestrzennego obszaru
metropolitalnego jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa” (art. 39, ust. 6).
Pierwszym dokumentem planistycznym opartym na Ustawie stała się Zaktualizowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (2005) 2. W Koncepcji przyjęto, że w świetle Ustawy jej rola „ogranicza się do wskazania obszarów metropolitalnych, natomiast dokładnej delimitacji dokonują odpowiednie
samorządy terytorialne” (s. 9). W Zaktualizowanej Koncepcji zakłada się, że
obszar metropolitalny charakteryzuje: koncentracja funkcji wysokiego rzędu,
zwłaszcza usługowych, potencjał innowacyjny, konkurencyjność, wewnętrzna
współpraca spoleczno-gospodarcza, sieć powiązań z innymi metropoliami krajowymi i zagranicznymi oraz atrakcyjne położenie.
Przy wyznaczaniu obszarów metropolitalnych w Zaktualizowanej Koncepcji nie uwzględnia się jednak istotnych współczesnych właściwości obszarów
metropolitalnych i nie przekłada się cech metropolitalnych (w postaci funkcji
i wynikających z nich powiązań) na kryteria delimitacji obszarów metropolitalnych.

2
Zaktualizowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju została zaakceptowana
przez Radę Ministrów (6 września 2005 r.) i skierowana do Sejmu RP. Wycofana z Sejmu RP na
wniosek Ministra Rozwoju Regionalnego (9 października 2006 r.)

http://rcin.org.pl

Koncepcje aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego

453

Wprowadza się następujące założenia dotyczące głównie struktury obszaru
metropolitalnego:
1) ośrodkiem obszaru metropolitalnego (miastem rdzeniowym) jest „wielkie
miasto” (Ustawa..., art. 2, pkt. 2); miasto to liczy powyżej 300 tys. mieszkańców, a ukształtowany obszar metropolitalny – więcej niż 500 tys.;
2) obszar metropolitalny złożony jest z miasta rdzeniowego i gmin bezpośrednio
z nim sąsiadujących i cechuje go zwartość przestrzenna;
3) w obszarze metropolitalnym zaplecze jego ośrodka jest strefą zwiększonej
aktywności gospodarczej i społecznej i obejmuje gminy o wysokich wartościach wskaźników poziomu rozwoju i jego dynamiki.
Wyróżnia się dziewięć obszarów metropolitalnych nazywanych istniejącymi
(ukształtowanymi): warszawski, krakowski, poznański, wrocławski, trójmiejski,
śląski, łódzki, szczeciński i bydgosko-toruński oraz trzy potencjalne obszary
metropolitalne: rzeszowski, lubelski i białostocki.
Istotną sprawą pozostaje proces ustalania granic obszaru metropolitalnego na poziomie województwa. Przyjęcie „autorskiego” charakteru delimitacji
z mocy Ustawy, ma świadczyć o specyfice regionalnej. Jako reprezentatywną
dla tego rodzaju działania przyjęto delimitację Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego przygotowaną przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego
w Poznaniu (2007). Delimitacja opiera się na definicji obszaru metropolitalnego
Z. Gontarskiego (1980). Przy założeniu granic ex ante w układzie 76 gmin bada
się rozkład wartości 26 wskaźników–kryteriów. Zestaw wskaźników obejmuje:
tradycyjne wskaźniki urbanizacji, wskaźniki nowoczesnej struktury gospodarki
i wskaźniki aktywności gospodarczej. Przy braku wskaźników realnych powiązań społeczno-gospodarczych przyjęto, że wskaźniki aktywności gospodarczej
i wskaźniki dostępności komunikacyjnej „informują” o wewnętrznych związkach, funkcjonalnych, indukowanych przez ośrodek metropolii (por. Smętkowski, 2005). Przegląd różnych podejść do delimitacji obszarów metropolitalnych
w województwach Polski zawiera praca pt. Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych (Markowski, red., 2005). Na szczególną uwagę, ze względu na dobór wskaźników dotyczących aspektów funkcjonalnych obszaru metropolitalnego zasługuje procedura delimitacji opracowana przez M. Tarkowskiego
(2005).
Warto dodać, że wojewódzkie delimitacje obszarów metropolitalnych mają
dotychczas charakter opracowań studyjnych, Zaktualizowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju nie została bowiem przyjęta jako dokument rządowy.
W drugim dokumencie planistycznym – Narodowym Planie Rozwoju
2007–2013 akcentuje się, że obszar metropolitalny jest „kategorią rozwojową”,
stanowi koncentrację nowoczesnych działań rozwojowych. W tym miejscu
wyznaczone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju ukształtowane obszary metropolitalne powinny stać się w ramach województw jednostkami

http://rcin.org.pl

454

Teresa Czyż

planowania przestrzennego i programowania rozwoju. Proponuje się nadanie
im statusu prawnego powiatu metropolitalnego. Ich terytoria zostaną wyznaczone i ujęte w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego.
W Narodowym Planie Rozwoju przyjmuje się, że do wyznaczania obszarów metropolitalnych mogą być zastosowane kryteria określone przez ESPON
(European Spatial Planning Observatory Network) – program Unii Europejskiej
w zakresie planowania przestrzennego, do którego Polska przystąpiła w 2004 r.
ESPON wprowadza pojęcie Europejskiego Metropolitalnego Obszaru Rozwoju
(MEGA – Metropolitan European Growth Area). MEGA wyznacza się na bazie
Funkcjonalnego Obszaru Miejskiego (FUA – Functional Urban Area) 3.
W pierwszym projekcie programu ESPON (2004) spośród 1534 FUA wyłoniono 76 obszarów metropolitalnych (MEGA), wyróżniających się znaczną
liczbą mieszkańców (co najmniej 0,5 mln) i wyspecjalizowanymi funkcjami
w zakresie zarządzania gospodarką, przemysłu wysokiej techniki, administracji
publicznej, edukacji, transportu, turystyki (Korcelli-Olejniczak, 2007; Korcelli,
2007). Wśród wyznaczonych MEGA znalazło się 8 obszarów zurbanizowanych
Polski: Warszawa – zakwalifikowana do trzeciej kategorii europejskich metropolii oraz Katowice, Kraków, Gdańsk-Gdynia, Wrocław, Poznań, Łódź, Szczecin – zaliczone do najniższej, czwartej kategorii. „Silną stroną miast polskich
okazały się funkcje ośrodków akademickich oraz administracji publicznej, słabą
zaś – funkcje kontrolne w sektorze prywatnym i przemysł zaawansowanej technologii” (Korcelli, 2007, s. 98).
W drugim projekcie programu ESPON (2006) przyjęto inną metodologię
i wyznaczono, na podstawie pogłębionej analizy struktury funkcjonalnej FUA,
70 obszarów metropolitalnych. W Polsce zidentyfikowano 5 metropolii: Katowice, Warszawę, Kraków, Łódź oraz Gdańsk-Gdynię. W zbiorze europejskich
MEGA zajęły one na skali liczby mieszkańców odpowiednio pozycje: 19, 24, 52,
58, 68, a na skali wytworzonej wartości PKB pozycje: 25, 28, 63, 68, 70.
T. Markowski i A. Stasiak (2007, s. 11) zwracają uwagę na zaniżanie w programie ESPON rangi polskich metropolii w stosunku do metropolii skandynawskich. P. Korcelli (2007, s. 98) objaśnia to następująco: nieuzyskanie zadowalającej porównywalności MEGA wynika z braku danych o dojazdach do pracy dla
niektórych krajów, w tym dla Polski, na etapie wyznaczania FUA.

Podsumowanie
Czy w świetle przedstawionej analizy pojęciowej wypieranie terminu „aglomeracja miejska” przez termin „obszar metropolitalny” jest uzasadnione i celowe z punktu widzenia poznawczego i praktyki planistycznej?
Próba odpowiedzi na to pytanie przedstawia się następująco.
3
Funkcjonalny Obszar Miejski (FUA) jest definiowany jako obszar dojazdów do pracy. FUA obejmują miasta o liczbie ludności co najmniej 50 tys. (Antikainen, 2005, s. 448).
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1. Obszar metropolitalny jest formą osadniczą wyżej zorganizowaną funkcjonalnie w porównaniu z aglomeracją miejską.
2. Koncepcja obszaru metropolitalnego miała rozszerzyć i pogłębić ujmowanie
układu osadniczego współczesnego dużego miasta w aspekcie jego funkcjonalnych powiązań wewnętrznych i zewnętrznych. Samo pojęcie obszaru
metropolitalnego na razie jednak jest słabo sprecyzowane. Określenie obszaru metropolitalnego „jako dużego miasta i powiązanego z nim funkcjonalnie
bezpośredniego otoczenia” jest właściwie również definicją aglomeracji miejskiej. Ujęcie systemowe obszaru metropolitalnego, nawiązujące do koncepcji
terytorialnego systemu osadniczego, sformułowane jest natomiast zbyt ogólnie i dlatego mało efektywne, wymaga interpretacji przedmiotowej.
3. Konieczne jest opracowanie definicji obszaru metropolitalnego o charakterze
operacyjnym, która powinna zawierać jego istotne współczesne właściwości,
niezbędne i wystarczające do jego identyfikacji, przydatnej w działalności
praktycznej.
4. Za podstawę charakterystyki właściwości rozwojowych funkcjonalnych
obszarów wielkomiejskich w Polsce należy przyjąć stratyfikację funkcji miast
według relacji wyprzedzania, na funkcje o zasięgu regionalnym, krajowym,
ponadkrajowym (międzynarodowym). W ramach tego rozróżnienia proponuje się (w dążeniu do uporządkowania pojęć) stosowanie terminu „aglomeracja miejska” w znaczeniu ośrodka regionalnego lub krajowego oraz terminu
„obszar metropolitalny i metropolia” tylko w odniesieniu do dużego miasta
o rozwiniętych funkcjach międzynarodowych.
Warto w tym miejscu nadmienić, że podobną terminologię w analizie europejskiego systemu miast stosuje S. Krätke (2007). Wprowadza podział obszarów wielkomiejskich (powyżej 1 mln mieszkańców) na aglomeracje miejskie
(urban agglomerations) i regiony metropolitalne (metropolitan regions),
ujmowane jako kategoria aglomeracji miejskich, którą wyróżnia się ze względu na rozwój funkcji i potencjał gospodarczy4. W klasyfikacji Krätkego Warszawa jest regionem metropolitalnym, a Katowice, Kraków, Poznań, Wrocław,
Łódź, Gdańsk – aglomeracjami miejskimi.
5. W badaniach poznawczych prowadzonych w Polsce nad metropoliami należy przejść od badania funkcji społeczno-gospodarczych metropolii do analizy sieci ich powiązań z innymi metropoliami oraz do testowania hipotezy
o osłabieniu więzi metropolii z otaczającym regionem. Wzorce metodologicz4
Należy objaśnić, że we współczesnej geografii miast pojęcia region metropolitalny oraz obszar
metropolitalny są stosowane równolegle (a czasem zamiennie). Klasyczna koncepcja regionu metropolitalnego zakłada natomiast, że podział kraju silnie zurbanizowanego na regiony metropolitalne
jest podziałem wyczerpującym, tzn. obejmującym całe terytorium kraju (Korcelli, 1998, s. 88–89).
Regiony metropolitalne w tej interpretacji są regionami pierwszego rzędu w strukturze regionalnej
kraju. Różnią się od obszarów metropolitalnych nie tylko skalą przestrzenną, ale również charakterem i domknięciem powiązań społeczno-ekonomicznych. Według Z. Rykla (2002, s. 13) w Polsce termin „region metropolitalny” stosowano w odmiennym znaczeniu, mianowicie aglomeracji miejskiej
lub zespołu miejskiego (por. Lier, 1965).
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ne dla badań z tego zakresu stanowią prace P. J. Taylora (2001), P. J. Taylora
i B. Deruddera (2004), P. J. Taylora i innych (2007). Takie podejście do analizy rozwoju metropolii nawiązuje do koncepcji B. J. L. Berry’ego (1964) ujmującej miasto jako system, która znalazła swój wyraz w rozwiązaniach modelowych (por. Maik, 2008).
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TERESA CZYŻ
CONCEPTIONS OF THE URBAN AGGLOMERATION
AND METROPOLITAN AREA IN POLAND
The article offers a survey of basic conceptions where the spatial and functional
structures of large cities are concerned, in the light of work carried out by Polish geographers and city planners. An attempt is made to systematise the notions employed in
this field of research.
The primary focus is on the way in which the urban agglomeration and the metropolitan area have been conceived, with special attention being paid to the relations
between these conceptions, considered in respect of the morphological and functional
aspects to the structure of the large city. An assessment is also made of cognitive and
planning achievements when it comes to the delimitation of urban agglomerations and
metropolitan areas in Poland.
It is the view presented here that the metropolis and its metropolitan area, serving
in the concentration of higher-order socio-economic functions and international-scale
links, represents a settlement organised to a higher level in functional terms than the
urban agglomeration.
The basis adopted in characterising the functional properties of metropolitan areas
in Poland is the division of urban functions by precedence relations into those that are
regional, national or supra-national (international) in scope. Within this division, the
term ‘urban agglomeration’ is used to denote a regional or national centre, while the
terms ‘metropolitan area’ and ‘metropolis’ are only employed with reference to a large
city with well-developed international functions. Under this classification of the large
cities of Poland, Warsaw is a metropolitan area, whereas Katowice, Cracow, Poznań,
Wrocław, Łódź, and Gdańsk are all urban agglomerations.
It is suggested that the cognitive studies of metropolises being carried out in Poland
should move on from the examination of socio-economic functions to consider the network of links offering connections with other metropolises, as well as to the testing of
a hypothesis regarding the weakening of ties between the metropolis and the region
surrounding it.
Translated by Maria Kawińska
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Zróżnicowania społeczno-przestrzenne Warszawy
– inercja czy metamorfoza struktury miasta?*
Socio-spatial differentiation of Warsaw:
inertia or metamorphosis of the city structure?

MACIEJ SMĘTKOWSKI
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet
Warszawski, 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 30; msmetkowski@uw.edu.pl

Zarys treści. Celem artykułu jest przedstawienie głównych wymiarów zróżnicowań społeczno-przestrzennych Warszawy w porównaniu do stanu sprzed 1989 r. W badaniach wykorzystano dane o rejonach spisowych z NSPLiM 2002 r., dla których przeprowadzono analizę
czynnikową metodą składowych głównych. Na tej podstawie zidentyfikowano główne metacechy
zróżnicowań związane z sytuacją rodzinną, pozycją społeczno-zawodową, a także z marginalizacją społeczną, co może świadczyć o upodobnianiu się czynników kształtujących strukturę społeczno-przestrzenną stolicy Polski do miast krajów Europy Zachodniej. Niemniej ukształtowane
wcześniej struktury przestrzenne wykazały się dużą inercją, co przejawiło się między innymi
w klasyfikacji rejonów, wskazującej na podobieństwo poszczególnych jednostek pod względem nie
tylko charakteru zabudowy, ale również okresu powstania budynków. Napływ nowych mieszkańców – w tym studentów – do Warszawy, mimo że stanowił istotny wymiar zróżnicowań, nie doprowadził dotychczas do znacznych przekształceń przestrzeni społecznej stolicy. Podsumowując
można stwierdzić, że procesy transformacji i metropolizacji pogłębiły obserwowane wcześniej
zróżnicowania, ale nie zmieniły wyraźnie ich układu przestrzennego.
Słowa kluczowe: zróżnicowania społeczno-przestrzenne, analiza składowych głównych,
Warszawa, struktura przestrzenna.

Wstęp
W okresie transformacji gospodarczej Warszawa była niewątpliwie najdynamiczniej rozwijającym się miastem w Polsce. Stolica szybko uzyskała status lidera przekształceń, w tym prywatyzacji i stała się głównym ośrodkiem przyciągania
zagranicznego kapitału, co wyrażało się nie tylko lokowaniem siedzib transnaro* Artykuł powstał w ramach projektu „Generating Interethnic Tolerance and Neighbourhood
Integration in European Urban Spaces” (VII Program Ramowy Unii Europejskiej grant nr 216184),
w którym uczestniczył Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.
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dowych koncernów, ale i dynamicznym rozwojem usług wyższego rzędu: finansowych i informacyjnych potrzebnych do ich obsługi (por. Kukliński, 2004).
Był to rezultat splotu wielu czynników, wśród których, poza stołecznością, można wymienić relatywnie dobrą na tle innych ośrodków miejskich dostępność
transportową związaną z istnieniem portu lotniczego i wysoką jakość zasobów
kapitału ludzkiego, przy jednocześnie dobrze rozwiniętym sektorze szkolnictwa
wyższego i potencjale badawczo-rozwojowym. Ponadto szybko rozwijał się sektor mikroprzedsiębiorstw, świadcząc o umiejętności wykorzystania przez mieszkańców możliwości stworzonych przez gospodarkę rynkową. Sukces procesów
transformacji potwierdzony został dużym zainteresowaniem miastem krajowych i zagranicznych deweloperów, którzy rozpoczęli budowę nowoczesnych
obiektów biurowych, centrów handlowych, a także nowych osiedli mieszkaniowych (m.in. Jałowiecki, 2000). W Warszawie następowały również szybkie procesy dezindustrializacji, co przejawiało się likwidacją majątku produkcyjnego
i stopniowym zagospodarowywaniu terenów poprzemysłowych pod inne funkcje, w tym zwłaszcza związane z usługami wyższego rzędu.
Należy zauważyć, że obserwowane zmiany były rezultatem nie tylko przejścia od centralnie planowanej gospodarki socjalistycznej do wolnorynkowej
gospodarki kapitalistycznej, ale również, co było w pierwszym okresie transformacji dość niewyraźne, przejścia od gospodarki przemysłowej (fordowskiej)
do informacyjnej (postfordowskiej) (por. Gorzelak, 1995). Obecnie to procesy
metropolizacji zachodzące w różnych skalach przestrzennych są głównym czynnikiem kształtującym przestrzeń wielkich miast, zwłaszcza w krajach wysoko
rozwiniętych (Castells, 1989). W wymiarze społecznym przejawiają się one
przede wszystkim rosnącą polaryzacją w skali miasta lub obszaru metropolitalnego. Na jednym biegunie znajduje się kosmopolityczna klasa metropolitalna,
podczas gdy drugi zajęty jest przez lokalnie zakorzenione niższe klasy społeczne
lub emigrantów z krajów o niższym poziomie rozwoju gospodarczego. Przedstawiciele tej pierwszej pracują przede wszystkim w sektorze nowoczesnych usług
związanych z funkcjami kontrolnymi i zarządczymi lub w sektorach gospodarki
wiedzy, ci drudzy zaś zaangażowani są w dostarczanie usług prostych, takich jak
sprzątanie, ochrona, usługi komunalne, a także transport i handel detaliczny.
Grupy te wyraźnie różnią się pod względem charakterystyki miejsca zamieszkania. Pierwsza z reguły zamieszkuje obiekty apartamentowe lub podmiejskie
rezydencje, druga zajmuje najczęściej zdegradowane dzielnice zarówno te śródmiejskie, jak i peryferyjne (zob. Jałowiecki, 2000). Procesy te w różnym natężeniu można obserwować również w stolicy Polski.
Najważniejsze zmiany zachodzące w Warszawie w wymiarze morfologicznym i funkcjonalnym zostały przedstawione w licznych pracach, które pokazują
rozwój i lokalizację nowoczesnej przestrzeni biurowej, wielkich centrów handlowych, a także nowych osiedli mieszkaniowych (m.in. Węcławowicz, 2002;
Śleszyński, 2004, 2006; Smętkowski, 2009; Wilk, 2001, 2005). Z kolei społecz-
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ne przemiany miasta ukazuje praca pod redakcją J. Grzelaka i T. Zaryckiego
(2004), ale bez uwzględnienia ich wymiaru przestrzennego, z wyjątkiem map
ewaluatywnych przestrzeni miejskiej (Lewicka, 2004) oraz analiz prowadzonych na zasadzie studiów przypadku dla wybranych osiedli (Jałowiecki i inni,
2004).
W wymiarze przestrzennym te zmiany przybierają postać zachodzącej
w różnych wymiarach gentryfikacji dzielnic śródmiejskich (m.in. Lisowski,
1999) przy jednoczesnym odpływie ludności z miasta do obszarów podmiejskich, czyli procesie suburbanizacji. W ostatnim okresie obserwuje się nasilenie
obu tych procesów, wspomagane napływem emigrantów z regionu otaczającego
miasto, a także innych części Polski (Gorzelak i Smętkowski, 2005), a coraz
częściej również z zagranicy (Grzymała-Kazławska i Piekut, 2007). Jednocześnie wzrost zróżnicowań poziomu zamożności wyraża się rozpowszechnianiem
osiedli grodzonych (Gąsior-Niemiec i inni, 2007) oraz powstawaniem przestrzeni elitarnych (Węcławowicz, 2008), przy utrwalaniu się tradycyjnych obszarach
ubóstwa (Węcławowicz, 2001).
Rodzi to pytanie, czy te procesy prowadzą do istotnych przekształceń struktury społeczno-przestrzennej miasta. Brak aktualnych danych na niższym
poziomie agregacji niż dzielnice uniemożliwia udzielenie pełnej odpowiedzi
na to pytanie, z uwagi na dużą heterogeniczność tych ostatnich. Otrzymanie
szczegółowego obrazu możliwe jest natomiast na podstawie Narodowego Spisu
Powszechnego z 2002 r. Analiza tych danych może stanowić punkt wyjścia do
obserwacji postępów procesu metropolizacji Warszawy w wymiarze społecznym.
Metodą, która stosunkowo dobrze nadaje się przedstawienia zróżnicowań
przestrzenno-społecznych w mieście jest ekologia czynnikowa. Początek jej
zastosowań sięga lat 1960., kiedy zdobyła dużą popularność zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Na jej podstawie wyróżniano zwykle trzy główne wymiary
zróżnicowań przestrzeni miejskiej: status rodzinny przyjmujący formę koncentryczną, status ekonomiczny w postaci sektorowej oraz status etniczny o charakterze mozaikowym (np. Pacione, 2001, s. 351–352). Takie badania były również
prowadzone w Polsce przed 1989 r., a ich wyniki mogą stanowić punkt odniesienia do analizy czynnikowej wykorzystującej dane z Narodowego Spisu Ludności
i Mieszkań (NSLiM) 2002 r.

Struktura przestrzeni społecznej Warszawy przed 1989 r.
Zniszczenia wojenne i powojenna odbudowa doprowadziły do ogromnych
przekształceń przestrzeni polskich miast. Co więcej, kształtowanie powojennych
struktur społeczno-przestrzennych podporządkowane było wdrażaniu nowego
ustroju; było to szczególnie dobrze widoczne w stolicy kraju. Wśród najważniejszych cech miasta socjalistycznego silnie wpływających na przestrzeń można
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wskazać m.in. (por. Węcławowicz, 2007, s. 141–142): dominujące zatrudnienie
w przemyśle, co wiązało się z wiodącą rolą klasy robotniczej w ustroju socjalistycznym, ekstensywny sposób zagospodarowania przestrzeni miejskiej wynikający z ignorowania renty gruntowej, a także stosunkowo dużą homogeniczność
społeczeństwa pod względem klasowym i ekonomicznym.
Stan zróżnicowań społeczno-przestrzennych socjalistycznej Warszawy
w okresie przed transformacją gospodarczą jest dobrze znany dzięki pracom
G. Węcławowicza poświęconym porównaniu tych struktur zarówno do stanu
przedwojennego (1975), jak i do sytuacji w innych miastach Polski (1988),
a także dzięki autorom Atlasu Warszawy (Węcławowicz i Księżak, 1993, 1994),
przedstawiającym wybrane aspekty zróżnicowań przestrzeni miejskiej (m.in.
demograficzne i związane z wykształceniem i pozycją zawodową) w ostatnich
latach przed transformacją.
Najważniejszymi wymiarami zróżnicowań społeczno-przestrzennych
w Warszawie w okresie socjalistycznym były (Węcławowicz, 1975):
– pozycja społeczno-zawodowa, wyrażona m.in. wykształceniem oraz przynależnością do elit artystyczno-intelektualnych lub aparatu urzędniczego, co
pośrednio wiązało się np. z wysokim udziałem mieszkań państwowych;
– sytuacja mieszkaniowa i społeczna wskazująca na wysoki odsetek mieszkań
wybudowanych przed wojną lub w pierwszym okresie powojennym, przy jednoczesnym egalitarnym wymieszaniu różnych grup zawodowych, m.in. pracowników fizycznych i umysłowych;
– pozycja ekonomiczna wskazująca ludność najzamożniejszą, którą ówcześnie
stanowili kierownicy i osoby pracujące na własny rachunek cieszące się relatywnie największą swobodą wyboru miejsca zamieszkania;
– stan rodzinny związany z rodzinami wielopokoleniowymi, w tym zarówno
z osobami w wieku emerytalnym, jak i dziećmi.
Struktura przestrzeni społecznej Warszawy, na skutek współwystępowania
wielu różnorodnych wymiarów, miała ówcześnie charakter mozaiki (Węcławowicz, 1975), złożonej z elementów charakterystycznych dla układu zarówno klinowo-pasowego znanego z pracy H. Hoyta (1939) czy koncentrycznego –
E.E. Burgessa (1925), jak i policentrycznego zgodnego z modelem C.D. Harissa
i E.L. Ullmana (1945). Znaczący wpływ na ten układ miały zniszczenia wojenne i przyjęty model powojennej odbudowy.
Jednocześnie należy zauważyć, że struktury przestrzenno-społeczne Warszawy kształtowały się w warunkach dość ścisłej kontroli meldunkowej, a także
polityki mieszkaniowej wyrażającej się dominacją państwowej lub spółdzielczej
własności mieszkań, co oznaczało małą swobodę lokalizacyjną mieszkańców
i musiało w efekcie prowadzić do egalitarnego wymieszania różnych grup społecznych oraz względnej homogeniczności środowiska społecznego. Oznaczało to
brak możliwości zastosowania generalizacji koncepcji ekologicznych do wyjaśniania struktury społeczno-przestrzennej Warszawy (Węcławowicz, 1975, s. 106).
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Niska jakość i słaba dostępność danych ze spisu przeprowadzonego w 1988 r.
nie pozwoliły na przeprowadzenie podobnych analiz dla tego okresu, jednak
część tych informacji została wykorzystana w Atlasie Warszawy (Węcławowicz
i Księżak, 1993, 1994). W ich świetle można stwierdzić, że sytuacja rodzinna
i związane z nią rozmieszczenie osób w różnym wieku w przestrzeni miasta
przyjmowało układ koncentryczny z przewagą osób starszych i gospodarstw
1- lub 2-osobowych w dzielnicach centralnych, a osób w młodszym wieku oraz
gospodarstw 3–4-osobowych w nowych osiedlach położonych dalej od centrum,
podczas gdy gospodarstwa złożone z pięciu i więcej osób zamieszkiwały głównie
dzielnice peryferyjne. Z kolei analiza pozycji społeczno-zawodowej związanej
z wykształceniem i charakterem wykonywanej pracy wykazała sektorowy układ
zróżnicowań, z wyraźnym pasem biegnącym przez centrum miasta z północy na południe. Obszar ten zamieszkiwany był w dużej mierze przez ludność
z wykształceniem wyższym, podczas gdy zarówno wschodnie obszary miasta, jak
i zachodnie peryferie (z wyjątkiem wojskowego Bemowa) były w znacznej mierze zamieszkane przez ludność legitymującą się niższym poziomem wykształcenia. Jak zauważają autorzy (Węcławowicz i Księżak, 1993), procesy konkurencji
i segregacji ludności związane z nowym budownictwem mieszkaniowym polegające na osiedlaniu się ludności o wyższym statusie społecznym w „lepszych”
osiedlach, a ludności o niższym statusie w „gorszych” dzielnicach rozpoczęły się
jeszcze w latach 1970. W efekcie, jak zauważają niektórzy autorzy (Dangschaut
i Blasius, 1987 za: Węcławowicz i Księżak, 1993), w latach 1980. nastąpił wzrost
zróżnicowań społeczno-przestrzennych do poziomu porównywalnego z krajami
Europy Zachodniej.

Współczesne wymiary zróżnicowań społeczno-przestrzennych
w Warszawie
Wydaje się, że blisko dwudziestoletnie funkcjonowanie mechanizmów rynkowych przy braku ograniczeń o charakterze administracyjnym powinno doprowadzić do dalszych przekształceń przestrzeni społecznej Warszawy. Źródłem
danych wykorzystanych do analizy tych przemian był NSPLiM 2002 r., a badania przeprowadzono na niskim poziomie agregacji, tj. dla rejonów statystycznych. Tych rejonów w Warszawie (wraz z gminą Wesoła) było 1442. Jednostki te
charakteryzowało dość duże podobieństwo pod względem liczby mieszkańców
– przeciętnie około 1170 osób, choć rozpiętość wartości skrajnych była znaczna
i wynosiła od 10 (w 11 rejonach mieszkało mniej niż 300 osób) do 3373 osób
(w 7 rejonach mieszkało powyżej 2500 osób). Jednocześnie rejony wyraźnie
różniły się pod względem powierzchni – średnio 35 ha (najmniejszy 0,4 ha, największy ponad 21 km2), na co wpływ miały przede wszystkim elementy infrastruktury technicznej, w tym zwłaszcza transportowej (lotniska, linie kolejowe),
a także komponenty środowiska przyrodniczego (kompleksy leśne, wody itp.).
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Analizę struktur społeczno-przestrzennych można prowadzić zarówno na
podstawie celowo dobranych zmiennych, jak też eksploracyjnie, przy wykorzystaniu ich możliwie szerokiego zestawu. W tym opracowaniu przyjęto drugą
drogę, stosując analizę składowych głównych, która pozwoliła zredukować liczbę badanych zmiennych oraz umożliwiła identyfikację najważniejszych wymiarów zróżnicowań (zob. np. Chojnicki i inni, 1978). Przy doborze cech analitycznych uwzględniono różnorodne aspekty zróżnicowań społeczno-przestrzennych
związane m.in. z charakterystyką ludności i stanem zasobów mieszkaniowych
rejonów spisowych, przede wszystkim1:
– cechy demograficzne (płeć, wiek, stan cywilny),
– cechy społeczno-zawodowe ludności (wykształcenie, aktywność zawodowa,
zawód, źródło utrzymania),
– charakterystykę gospodarstw domowych (skład gospodarstw domowych, sytuacja rodzinna),
– stan i jakość zasobów mieszkaniowych (własność, wykorzystanie mieszkań,
warunki mieszkaniowe),
– procesy migracyjne (ludność napływowa, zasiedziałość, emigranci zagraniczni).
W kolejnym kroku przeprowadzono redukcję zmiennych na podstawie metody korelacyjno-czynnikowej zaproponowanej przez G. Gorzelaka (1979). Metoda ta polega na eliminacji mało istotnych zmiennych, o niskim współczynniku
zmienności (przyjęto wartość 0,1) i wysokim skorelowaniu (przyjęto wartość
0,9), słabo skorelowanych z wyróżnionymi czynnikami głównymi przed rotacją (przyjęto 0,4). W rezultacie ze zbioru 75 wstępnie wybranych zmiennych
do analizy wykorzystano 63. Natomiast po zastosowaniu testu „osypiska” (zob.
Cattell, 1966) otrzymano pięć głównych składowych (metacech) zróżnicowań
rejonów statystycznych Warszawy, które – po zastosowanej rotacji (metoda Varimax) – wyjaśniały 62,1% całkowitej wariancji (zob. Aneks 1). Znalazły się wśród
nich trzy podstawowe metacechy o charakterze bipolarnym.
1. Sytuacja rodzinna (19,1% całkowitej wariancji), która wyraźnie różnicowała rejony statystyczne znajdujące się na dwóch biegunach:
– rejony o dużym odsetku 3–4-osobowych gospodarstw domowych złożonych
z aktywnych zawodowo rodziców (najczęściej wykonujących pracę najemną,
dość często na stanowisku kierowniczym) utrzymujących dzieci w wieku do
24 lat, przy stosunkowo dobrej sytuacji mieszkaniowej (lokale o powierzchni od 50 do 100 m2 przy dużym udziale zasobów nowych lub powstałych
w latach 1970. i 1980.);
– rejony o dużym odsetku osób w wieku emerytalnym mieszkających samotnie
(osoby owdowiałe lub rozwiedzione) w małych mieszkaniach, często komunalnych najczęściej zbudowanych w okresie powojennym (1945–1970).
1
Rozmieszczenie w przestrzeni miasta części wykorzystanych wskaźników przedstawiono w Atlasie Warszawy z. 11 (Stępniak i inni, 2009).
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2. Pozycja społeczno-zawodowa (14,3% całkowitej wariancji) – ta składowa różnicowała rejony statystyczne pod względem wykształcenia i zawodu
mieszkańców, co również pozwoliło wyróżnić dwie najczęstsze sytuacje:
– rejony o wysokim odsetku osób z wykształceniem wyższym z reguły specjalistów, który sytuacja mieszkaniowa była bardzo dobra (duża powierzchnia
użytkowa na osobę, mieszkania lub domy o powierzchni powyżej 100 m2)
przy relatywnie wysokim udziale osób urodzonych poza Polską, w tym również imigrantów z krajów wysoko rozwiniętych (oraz w mniejszym stopniu
z Wietnamu), co często wiązało się z przeznaczaniem lokali mieszkalnych
na potrzeby działalności gospodarczej;
– rejony o wysokim odsetku osób z wykształceniem zawodowym (w mniejszym
stopniu również podstawowym lub średnim) z reguły robotników, rzemieślników lub też pracowników sektora usług (rzadziej wykonujących pracę biurową lub wykonujących proste prace), co przekładało się częstsze problemy
na rynku pracy (relatywnie wysoka stopa bezrobocia) zajmujących małe
lokale do 50 m2 powierzchni, często o statusie spółdzielczym lokatorskim.
3. Marginalizacja społeczna (12,8% całkowitej wariancji) – ta składowa
wskazywała z jednej strony na procesy marginalizacji społecznej w rejonach
o wysokim odsetku osób z wykształceniem podstawowym z reguły wykonujących niskopłatne prace niewymagające kwalifikacji (w tym w rolnictwie)
zajmujących lokale substandardowe w zaniedbanych przedwojennych budynkach (należących do gminy lub osób fizycznych), które często były zamieszkane przez rodziny wielodzietne. Z drugiej strony ta metacecha wskazywała
na te grupy społeczne, które uchroniły się przed marginalizacją, czyli niższą
klasę średnią społeczeństwa przemysłowego, przede wszystkim techników
i specjalistów, którzy zamieszkiwali spółdzielcze zasoby mieszkaniowe
powstałe w latach 1970. i 1980.
Te metacechy były uzupełnione kolejnymi dwoma kolejnymi wymiarami
zróżnicowań, których układ przestrzenny był dość mozaikowy przy rozkładzie statystycznym wyraźnie odbiegającym od normalnego (wysokie wartości
współczynnika skośności i kurtozy):
4. Ludność napływowa po 1988 r. (9,1% całkowitej wariancji) – ta składowa odzwierciedlała różnice między rejonami zajmowanymi przez ludność
napływową (zwłaszcza z miast wojewódzkich) w wieku 25–40 lat, z reguły
mieszkającą w nowo wybudowanych budynkach oraz ludnością zasiedziałą,
z reguły urodzoną w Warszawie lub przybyłą do miasta przed 1988 r. w wieku
40–65 lat.
5. Młodzież i studenci (6,8% całkowitej wariancji) – ta składowa wysokie
wartości osiągała w rejonach zamieszkanych przez osoby w wieku 15–24 lat,
w tym ludność napływową z obszarów wiejskich, która z reguły legitymowała
się wykształceniem średnim oraz zajmowała lokale zamieszkane przez dużą
liczbę osób.
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Lepsza ocena wartości diagnostycznej wyróżnionych składowych możliwa
jest na podstawie analizy przestrzennego rozmieszczenia ich wartości 2.
Wartości pierwszej składowej wskazują na koncentryczny układ zróżnicowań społeczno-przestrzennych. Dzielnice centralne były zamieszkane przez
osoby starsze, często w wieku emerytalnym, mieszkające samotnie. Dotyczyło to zwłaszcza północnej części Śródmieścia (Śródmieście Północne, Muranów, Mirów, Nowolipki i Stare Miasto), południowej części starego Mokotowa
(Wierzbno), a także Ochoty (Rakowiec). Z kolei rodziny z dziećmi zajmowały
przede wszystkim nowsze osiedla mieszkaniowe zarówno te wzniesione w latach
1970. i 1980. takie jak: Ursynów, Bemowo, Jelonki, Chomiczówka, Wawrzyszew,
Ruda, Tarchomin oraz Gocław i Ursus (Niedźwiadek), jak i powstałe w ostatnim
okresie: Kabaty czy Nowodwory. Ponadto ta metacecha wysokie wartości przyjmowała na urbanizujących się obszarach położonych w dzielnicach peryferyjnych: Białołęka, Rembertów, Wawer, Wilanów oraz Ursynów.
Rozkład przestrzenny wartości drugiej metacechy zróżnicowań miał w dużej
mierze układ sektorowy wskazujący na dzielnice zamieszkane przez grupy o różnej pozycji społeczno-zawodowej. Widoczna była szczególnie oś przebiegająca
przez centrum miasta w kierunku północ–południe tworzona przez: Żoliborz,
Śródmieście i Mokotów (rozpoczynająca się na Marymoncie, przez Żoliborz, okolice Dworca Gdańskiego, Stare i Nowe Miasto, Śródmieście Północne i Powiśle,
Śródmieście Południowe, Ujazdów, a kończąca się na Starym Mokotowie). Łatwe
do wyodrębnienia były też pewne lepsze enklawy, do których można zaliczyć między innymi Saską Kępę i Szczęśliwice. Z kolei niskie wartości składowej widoczne
były na osi wschód–zachód (co do pewnego odzwierciedlało przebieg głównych
linii kolejowych i sąsiadujących z nimi terenów przemysłowych). Na zachodzie
była to Wola (przede wszystkim Młynów, Czyste, Ulrychów), a na wschodzie Praga Północ (w szczególności Nowa Praga, Szmulowizna, Targówek i Bródno).
Drugim wymiarem zróżnicowań tej składowej był układ północ-południe.
Niższe wartości wskaźnika odnotowywano na Bielanach (szczególnie Wrzeciono) i Białołęce, podczas gdy na południu tylko w zachodniej części Służewca
oraz w centralnej części Ursynowa. Wysokie wartości były natomiast charakterystyczne dla Wilanowa, południowej części Ursynowa oraz Wawra, co wskazywało na wewnątrzmiejskie procesy suburbanizacji.
Trzecia składowa wskazująca na marginalizację społeczną miała z kolei
układ koncentryczno-sektorowy. Z jednej strony wysokie wartości tej metacechy
były obserwowane w rejonach peryferyjnych o wcześniejszym charakterze rolniczym (Ursus, Włochy, południowa część Ursynowa, Wilanów, Wawer, Rembertów, Białołęka, północna część Bielan). Z drugiej strony na jej podstawie można
było wskazać pewne elementy układu sektorowego w postaci ubóstwa śródmiej2
Przy opisie rozmieszczenia wykorzystano nazewnictwo obszarów zgodne z miejskim system
informacyjnym wprowadzanym od 1996 r. Nazewnictwo to rodzi co prawda liczne kontrowersje (np.
Rykiel, 1999), ale z drugiej strony trudno jest wskazać lepszą alternatywę.
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skiego: Wola (Mirów, Czyste, Młynów), Śródmieście (południowa część), Praga
(Stara Praga, Nowa Praga, Szmulowizna oraz Kamionek, ale również część
Saskiej Kępy). Ponadto należy zauważyć, że zróżnicowane wartości tej składowej w sąsiadujących rejonach wskazywały na dużą heterogeniczność poszczególnych bloków urbanistycznych.
Czwarta metacecha zróżnicowań przedstawiająca przede wszystkim napływ
ludności do Warszawy po 1988 r. wskazywała najważniejsze obszary nowego
budownictwa mieszkaniowego m.in.: Kabaty, Imielin, Służew, Szczęśliwice,
Skorosze (Ursus), Górce (Bemowo), Młociny, Tarchomin i Nowodwory, a także
obrzeża Gocławia, Siekierki czy Wyględów (Mokotów).
Z kolei wyższe wartości piątej składowej związanej z wysokim odsetkiem studentów i młodzieży można było zaobserwować przede wszystkim w sąsiedztwie
uczelni wyższych (Uniwersytet Warszawski – Powiśle, Wyględów; WAT – Bemowo, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego – Bielany, SGH – Mokotów), a także
w wybranych osiedlach mieszkaniowych: Ursynów, Gocław i Tarchomin.
Należy podkreślić, że wyróżnione składowe główne wyjaśniały tylko część
zróżnicowań społeczno-przestrzennych w Warszawie (62,1% wariancji). Ponadto, niektóre rejony statystyczne i bloki urbanistyczne były dość silnie wewnętrznie zróżnicowane, co świadczy o wyraźnych kontrastach społecznych wyrażających się np. sąsiedztwem zabudowy willowej z kwaterunkowymi obiektami
komunalnymi lub nowej zabudowy jednorodzinnej z gospodarstwami rolnymi.
Wszystkie powyższe składowe zróżnicowań społeczno-przestrzennych zostały
w kolejnym kroku wykorzystane do klasyfikacji rejonów statystycznych Warszawy. Dotychczas w polskiej literaturze przedmiotu taki zabieg był stosowany dość
rzadko i zwykle w odniesieniu do dwóch lub trzech pierwszych składowych (np.
Węcławowicz, 1975; Jaroszewska-Brudnicka, 2004). Natomiast wszystkie składowe główne do klasyfikacji, ale ówczesnych województw i dla zmiennych przedstawiających strukturę wiekową, wykorzystał J.J. Parysek (1989), który zwracał
jednocześnie uwagę na trudności w interpretacji otrzymanych rezultatów.
Klasyfikację rejonów statystycznych przeprowadzoną za pomocą hierarchicznej analizy skupień przy zastosowaniu optymalizacyjnej metody Warda (zob.
np. Młodak, 2006). W efekcie otrzymano następujące drzewo klasyfikacyjne
(ryc. 2), na którym widocznych jest kilka skupisk elementów o podobnych strukturze badanych wskaźników (składowych). Wyróżnienie klas nie zostało w tym
przypadku sformalizowane, a główną rolę przy ich wyróżnieniu i nazwaniu
odegrała analiza struktury dendrytu w zestawieniu z przestrzennym rozmieszczeniem wyróżnionych typów. W efekcie poszczególne klasy typologiczne na
podstawie ich przestrzennego rozmieszczenia (ryc. 3) oraz analizy średnich
wartości wskaźników (tab. 1) w odpowiedni – choć czasami dość umowny –
sposób nazwano wykorzystując również informacje kontekstowe o charakterze
zabudowy i zagospodarowania terenu (Smętkowski, 2009, s. 73–79; Studium
uwarunkowań…, 2006).
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Na tej podstawie wyróżniono trzy podstawowe klasy typologiczne rejonów,
a w ich ramach szereg podklas. Wyróżnione typy podstawowe związane były
z charakterem zabudowy: (1) osiedla mieszkaniowe z wielkiej płyty (głównie
powstałe po 1975 r.), (2) zróżnicowana zabudowa (w tym również duże zróżnicowania społeczne), (3) stara zabudowa mieszkaniowa (głównie powstała przed
1975 r.). Cechy zabudowy zdecydowały również o wyodrębnieniu podtypów
w klasie 2 i 3. O ile ta pierwsza była dość silnie zróżnicowania wewnętrznie,
a jej podtypy związane był z wiekiem, położeniem oraz jakością zabudowy, o tyle
w drugiej klasie podtypy dość wyraźnie wskazywały na wiek zabudowy. Ponadto
w ramach typu 1 i podtypów klasy 3 wyróżniono dalsze podtypy, które umownie
i w uproszczeniu nazwano „lepszymi” lub „gorszymi”, co związane było z przekrojem społecznym ich mieszkańców.
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Ryc. 2. Klasyfikacja rejonów statystycznych Warszawy
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Podsumowując: wydaje się, że otrzymana klasyfikacja, mimo dużej złożoności i pewnej arbitralności, stosunkowo dobrze oddaje charakterystykę poszczególnych rejonów, na co pośrednio wskazuje występowanie łatwo identyfikowalnych skupisk przestrzennych wyróżnionych typów.
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Ryc. 3. Klasy typologiczne rejonów statystycznych w Warszawie
Opracowanie własne.
Typological classes of statistical areas in Warsaw
Author's own elaboration.

Pierwszym wyróżnionym typem są osiedla mieszkaniowe z wielkiej płyty
w przeważającej większości zbudowane po 1975 r. położone w odległości od 5 do
10 km od centrum miasta. W ich ramach można wyróżnić dwa podtypy umownie nazwane „lepszym” i „gorszym”. W pierwszym z nich dominują 3–4-osobowe
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gospodarstwa domowe, w tym z osobami w wieku 15–24 lata, o dużym stopniu
zasiedziałości. Ten podtyp jest reprezentowany przede wszystkim przez Ursynów i Imielin, Bemowo i północną część Jelonek, Gocław, a także najstarszą
część Tarchomina. Drugi podtyp wiąże się z niższą pozycją społeczno-zawodową i mniejszą aktywnością zawodową ich mieszkańców. Wśród przykładów tego
podtypu można wskazać takie osiedla jak położone po praskiej stronie Wisły:
Bródno, Tarchomin, osiedle Ostrobramska i Kępa Goławska oraz lewobrzeżne:
Wawrzyszew, Chomiczówka oraz południowa część Jelonek.
Drugi typ rejonów cechował się dużym zróżnicowaniem społecznym związanym ze współwystępowaniem różnych typów zabudowy, z reguły na obszarach
o mniejszej gęstości zaludnienia (większe rejony statystyczne) lub współzamieszkiwanych przez osoby o różnej pozycji społeczno-zawodowej. Po pierwsze były to obszary nowej zabudowy mieszkaniowej zarówno wielorodzinne, jak
i jednorodzinne, co wyrażało się wysokim wartościami składowej przestawiającej napływ ludności po 1988 r., a także składowej młodzieży i studentów. Jako
przykłady można wskazać: Kabaty, Nowodwory, Szczęśliwice, Starą Miłosną,
a także obrzeża starszych osiedli m.in. Jelonek i Bemowa. Drugi podtyp związany był ze złymi warunkami mieszkaniowymi oraz niską pozycją społecznozawodową mieszkańców wyrażającą się słabym wykształceniem i wykonywaniem prac niewymagających kwalifikacji (przed wszystkim Praga Północ: Stara
i Nowa Praga, Szmulowizna oraz Wola: Odolany i Czyste). Trzeci podtyp można określić jako zabudowę peryferyjną na obszarach rolniczych podlegających
obecnie przekształceniom morfologiczno-funkcjonalnym. Ostatni podtyp obejmował przede wszystkim zabudowę willową zamieszkaną z reguły przez ludność
o wysokiej pozycji społeczno-zawodowej, ale – na skutek współwystępowania
w tych rejonach substandardowych lokali kwaterunkowych – o relatywnie
dużym udziale zmarginalizowanych grup społecznych.
Trzeci z kolei typ związany był przede wszystkim z sytuacją rodzinną
i aktywnością zawodową. W efekcie reprezentowany był przede wszystkim przez
zwartą zabudowę mieszkaniową powstałą przed 1975 r. W jego ramach można były wyróżnić cztery podtypy tworzące dwie zbliżone pary. Pierwsza para
obejmowała zabudowę przedwojenną i powstałą w pierwszym okresie odbudowy
w latach 1940.–1950. W jej ramach można było wskazać zarówno obszary zajmowane przez osoby o wysokiej pozycji społeczno-zawodowej (Śródmieście Południowe, Mokotów, Ochota, Śródmieście Północne, Stare Miasto), jak i niskiej
(Młynów, Nowa Praga, Kamionek, Stare Bielany). Podobna sytuacja miała
miejsce w przypadku drugiej pary podtypów obejmujących osiedla zbudowane
w latach 1960. i 1970. Na przykład wyższa pozycja społeczno-zawodowa była
charakterystyczna dla Sadyby, a ludność w wieku emerytalnym (czasami o niższej pozycji społecznej) w części Sadów Żoliborskich i Gocławka. W pozostałych
osiedlach z tego okresu można było natomiast zaobserwować stosunkowo duże
wymieszanie obu tych podtypów.
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Podsumowując, stworzona klasyfikacja po pierwsze pokazała niewidoczny
na podstawie analizy składowych głównych związek między okresem powstania
poszczególnych osiedli, a charakterystyką społeczną ich mieszkańców. Dotyczyło to przede wszystkim cech związanych z wiekiem, tj. sytuacji rodzinnej
i aktywności zawodowej oraz związanych z wykształceniem, tj. pozycji zawodowej i charakteru wykonywanej pracy. W efekcie możliwe stało się wyróżnienie
najważniejszych klas rejonów, które dość często tworzyły zwarte przestrzennie
grupy odpowiadające poszczególnym osiedlom mieszkaniowym.

Wnioski
Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że istniejący układ społecznoprzestrzennych zróżnicowań Warszawy był najsilniej związany z rozwojem ludnościowym miasta w okresie powojennym i sukcesywnym zasiedlaniem kolejnych osiedli mieszkaniowych przez relatywnie homogeniczne grupy społeczne
pod względem wieku i pozycji społecznej. W rezultacie procesy starzenia się
ludności doprowadziły do ukształtowania się koncentrycznego układu rozmieszczenia osób w różnych grupach wiekowych, co wyrażało się sytuacją rodzinną
i wielkością gospodarstw domowych. Czynnikiem sprzyjającym ukształtowaniu
się tego układu był słabo rozwinięty rynek nieruchomości i znaczny niedobór
mieszkań, co ograniczało mobilność przestrzenną i sprzyjało zasiedziałości ludności. Niska jakość zasobów mieszkaniowych skłoniła jednak część ludności do
opuszczania dotychczasowych miejsc zamieszkania, co prowadziło do zabudowy peryferyjnych obszarów miasta, w tym dość często sąsiadujących z dawnymi
osiedlami mieszkaniowymi oraz suburbanizacji strefy podmiejskiej.
Z kolei przestrzenne rozmieszczenie metacechy przedstawiającej pozycję
społeczną wyrażoną wykształceniem i charakterem wykonywanej pracy wskazało na dużą trwałość układu klinowego w centralnej części miasta. Ten historyczny układ miał przebiegu z północy na południe (wyższa pozycja społeczno-zawodowa) i ze wschodu na zachód (niższa pozycja społeczno-zawodowa),
co wskazuje z jednej strony na trwałość atrakcyjności dzielnic mieszkaniowych
położonych wzdłuż skarpy warszawskiej, a z drugiej strony na negatywną ocenę bliskiego sąsiedztwa obszarów przemysłowych położonych wzdłuż linii kolejowych. Dotychczasowe przekształcenia morfologiczno-funkcjonalne, mimo
objęcia nimi części terenów przemysłowych (przede wszystkim na Woli), nie
doprowadziły jak dotąd do wyraźnej zmiany układu tego wymiaru zróżnicowań
społeczno-przestrzennych. Natomiast do pewnego stopnia w ostatnich latach
uwidocznił się inny układ zróżnicowań związany z większą atrakcyjnością
mieszkaniową peryferyjnych dzielnic położonych na południu miasta w porównaniu z dzielnicami północnymi.
Obraz zróżnicowań społeczno-przestrzennych nie byłby pełny bez trzeciego
wymiaru zróżnicowań związanego z zaniedbaniem części starszych zasobów
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mieszkaniowych położonych zarówno w centrum miasta (uboga ludność), jak
i na jego obrzeżach (wielodzietne rodziny rolnicze). Są one z reguły zamieszkane przez zmarginalizowane grupy społeczne, a ich mieszkańcy legitymują się
zwykle podstawowym wykształceniem i wykonują prace niewymagające kwalifikacji.
Współwystępowanie różnych kombinacji powyższych wymiarów zróżnicowań wpływa na dużą heterogeniczność wielu rejonów statystycznych, co jest
charakterystyczną cechą Warszawy świadczącą o braku znaczenia renty gruntowej w czasach socjalistycznego rozwoju miasta. Obecna inercja tego stanu
rzeczy wynika między innymi z nieuregulowanych praw własności oraz dotychczasowej egalitarnej polityki władz miasta pod względem wysokości czynszów
w lokalach komunalnych.
Na te najważniejsze wymiary zróżnicowań struktury społeczno-przestrzennej miasta nakładają się nowe procesy związane z napływem do Warszawy studentów oraz nowych mieszkańców, którzy podejmują pracę przede wszystkim
w rozwijającym się sektorze usług wyższego rzędu (por. Gorzelak i Smętkowski,
2005). W pierwszym przypadku implikuje to pewne zmiany struktury społecznej
w sąsiedztwie uczelni wyższych, w drugim przejawia się powstawaniem nowych
zespołów mieszkaniowych. Niemniej w badanym horyzoncie czasowym (2002 r.)
procesy te miały charakter mozaikowy i nie wpłynęły znacząco na przekształcenia struktury społeczno-przestrzennej miasta. Ich najważniejszym przejawem
było powstanie dwóch nowych zespołów mieszkaniowych: Kabat położonych
w dzielnicy Ursynów oraz Nowodworów położonych w dzielnicy Białołęka.
Ogólnie można stwierdzić, że mozaikowa struktura przestrzeni społecznej
Warszawy charakterystyczna dla lat 1970. ustąpiła miejsca bardziej wyrazistemu układowi zróżnicowań społeczno-przestrzennych zawierającemu elementy koncentryczne i klinowe. Należy jednak zauważyć, że układ ten zaczął się
kształtować jeszcze przed rozpoczęciem procesów transformacji. Współczesne wymiary zróżnicowań społeczno-przestrzennych Warszawy nie odbiegają
znacząco od zróżnicowań zidentyfikowanych w innych miastach europejskich
(np. w Bilbão, Lizbonie, Rotterdamie i Wiedniu (Raport projektu GEITONIES,
2008)), które są przede wszystkim związane z sytuacją rodzinną oraz pozycją
społeczno-ekonomiczną ludności. Podstawową różnicą jest natomiast dotychczasowy brak wpływu imigrantów z krajów rozwijających na przekształcenia
struktury przestrzeni społecznej Warszawy. Wynika to po pierwsze ze stosunkowo małej atrakcyjności Polski jako docelowego kraju imigracyjnego. Po drugie, imigranci często wybierają na miejsce zamieszkania gminy sąsiadujące
z Warszawą (np. część Wietnamczyków pracujących w centrum handlowym
w Wólce Kosowskiej). Po trzecie, stosunkowo mały stopień społecznej integracji
i nieufność imigrantów utrudnia ukazanie tego zjawiska w ramach przeprowadzanych badań spisowych.
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Podsumowując można powiedzieć, że – mimo wyraźnych przemian morfologiczno-funkcjonalnych przestrzeni Warszawy – w ostatnim okresie zróżnicowania społeczno-przestrzenne cechowały się stosunkowo dużą inercją. Również
w najbliższej przyszłości nie należy raczej oczekiwać znaczącej metamorfozy
przestrzeni społecznej miasta, choć niewątpliwie wzrost zróżnicowań społecznych będzie przybierał na sile. Jednocześnie warto zauważyć, że procesy kształtujące strukturę przestrzeni społecznej Warszawy pod wieloma względami
upodobniły się do tych, które są obserwowane w miastach krajów zachodnioeuropejskich.
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MACIEJ SMĘTKOWSKI
SOCIO-SPATIAL DIFFERENTIATION OF WARSAW:
INERTIA OR METAMORPHOSIS OF THE CITY STRUCTURE?
Warsaw has unquestionably been the city in Poland developing most dynamically
during the period of economic transition. It might therefore be expected that, after
nearly two decades of market mechanisms in actionplus a lack of administrative restrictions, visible changes in the social space of Warsaw should have arisen.
With this in mind, an analysis of the socio-spatial structure of Poland’s capital was
carried out, using data from the 2002 National Census, and hence at the low level of
aggregation represented by no fewer than 1442 statistical districts. Principal Component Analysis was used to reduce the number of investigated variables; this in turn
allowing for the identification of the major dimensions to the existing socio-spatial differentiation. In selecting indicators for analysis, various aspects related to features of
the population and the housing stock were taken into account, in particular the population’s demographic features (sex, age and marital status), socio-economic features
(education, occupation and source of income), household characteristics (household
composition and family profiles), housing stock condition and quality (ownership profiles and functions of dwellings, housing conditions), and migration processes (inflow of
population, degree to which peop are settled and foreign immigrants).
On the basis of these variables, we identified five principal components (Varimax
rotation) using the scree test to reveal differences between Warsaw’s census districts.
These included three basic bipolar components: family status, socio-economic status
and social marginalisation. The first component pointed to a concentric distribution
of spatial differentiation. The city’s central districts were seen to be inhabited by older
people (frequently old age pensioners), living alone. On the other hand, families with
children were as a rule living in newer residential estates (built in the 1970s and 1980s),
situated at some 5–10 km from the city centre. The spatial distribution of the socioeconomic component was largely sectoral; it identified districts inhabited by groups of
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varied social and career statuses. The north-south axis running across the city centre
along the escarpment on the left bank of the Vistula River was particularly well visible
indicating a high level of attractiveness of these housing estates. On the other hand,
low values for this component were observable along the east-west axis (which to some
extent corresponds to the main railway routes and adjoining industrial areas). The third
component, relating to social marginalisation and poor housing conditions, was partly
concentric and partly sectoral in shape.
These components were supplemented by two more dimensions to the differences,
in which the spatial system was of a mosaic-like nature, such as population inflow after
1988 and the importance of youth and students. It should be emphasised that all these
components can only explain some 62.1% of total variance in the socio-economic differences observable in Warsaw. Furthermore, certain statistical areas and blocks displayed considerable internal disparities, which can be seen as a proof of marked social
contrasts manifested for example by neighbourhoods in which detached houses and
social housing are mixed or new single-family housing development adjoin farms in
semi-rural areas.
The aforementioned principal components to the socio-spatial differentiation of
Warsaw were used in the classification of statistical areas by means of hierarchical
cluster analysis drawing on Ward’s method to optimise the results. The proposed classification showed a correlation between the time at which individual housing estates
were built and the social profiles of their residents that is not perceptible at the level of
the particular components. As a result, we were able to distinguish major types of area
which in many cases formed clusters corresponding to individual housing estates i.e.
a) prefabricated housing estates, b) areas of mixed types of buildings including: new
housing, poor housing conditions, peripheral estates and detached housing and c) elderly buildings and estates including pre-War and post-War reconstruction housing and
1960s–1970s housing.
On the basis of this analysis, we can conclude that the factors shaping the sociospatial structure of Poland’s capital have become similar to those observable in Western
European cities, since the key dimensions to the existing differences are connected with
family status, socio-economic status and social marginalisation. The above notwithstanding, the spatial structures which had evolved earlier are continuing to manifest a
great deal of inertia, this visible, inter alia, in a classification of census districts that
points to some similarities between individual units, as regards, not only the prevalent
character of their buildings, but also the time the buildings in question were erected.
The inflow of new residents (including students) into Warsaw represented a significant
dimension to the differentiation, but has not generated any more notable changes in the
capital’s social space. To sum up, the transformation and metropolitanisation processes
have further reinforced disparities which had been discernible earlier, but have failed
to visibly reshape the spatial distribution of these.
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Aneks 1. Składowe główne zróżnicowań społeczno-przestrzennych Warszawy
(po rotacji Varimax)
Principal components to the socio-spatial differentiation of Warsaw (Varimax rotation)
Składowe / Components
ludność
pozycja
marginapłymłodzież
sytuacja społeczno- nalizacja wowa po
i studenci
rodzinna zawodowa społeczna 1988 r.
young
family
sociosocial
inflowing
people and
situation economic marginali- populastudents
status
sation
tion post
1988

Zmienna
Variable

Wartość własna

12,0

Wariancja wyjaśniana (%)

19,1

Ludność w wieku 0–14 lat (%)

9,0

8,1

5,7

14,3

12,8

9,1

6,8

0,45

–0,35

0,55

–0,04

0,43

4,3

Ludność w wieku 15–24 lat (%)

0,39

–0,05

0,12

0,01

0,84

Ludność w wieku 25–39 lat (%)

0,22

–0,07

–0,19

0,74

–0,37

Ludność w wieku 40–64 lat (%)

0,43

–0,13

–0,24

–0,72

–0,02
–0,13

Ludność w wieku powyżej 65 lat (%)

–0,89

0,18

0,03

–0,18

Kawaler lub panna (%)

0,19

0,07

0,06

0,16

0,81

Żonaty lub zamężna (%)

0,65

–0,02

–0,30

0,08

–0,52

Wdowiec lub wdowa (%)

–0,85

–0,04

0,26

–0,23

–0,15

Rozwiedziony (%)

–0,70

–0,13

0,13

–0,13

–0,11

0,14

0,81

–0,35

0,30

–0,07

Ludność z wykształceniem średnim (%)

–0,22

–0,43

–0,20

–0,24

0,52

Ludność z wykształceniem zawodowym (%)
Ludność z wykształceniem podstawowym (%)
Ludność aktywna zawodowo (%)

–0,03

–0,80

–0,04

–0,23

–0,16

–0,05

–0,47

0,76

–0,16

–0,15

0,71

0,06

–0,44

0,19

–0,12

Stopa bezrobocia (%)

–0,23

–0,49

0,54

–0,09

0,30

0,13

–0,59

0,33

–0,04

–0,30

–0,11

0,49

–0,35

0,24

–0,04

Ludność z wykształceniem wyższym (%)

Pracujący w sektorze usług prostych (%)
Pracujący w sektorze usług zaawansowanych (%)
Pracujący w sektorze usług publicznych (%)

–0,06

0,27

–0,30

–0,01

0,43

Kierownicy (%)

0,41

0,61

–0,02

0,17

–0,26

Specjaliści (%)

0,00

0,79

–0,40

0,22

0,09

Technicy (%)

0,02

–0,10

–0,44

0,01

0,03

–0,17

–0,55

–0,10

–0,27

0,16

–0,08

–0,69

0,30

–0,15

–0,09

0,02

–0,72

0,40

–0,24

–0,16

–0,30

–0,54

0,53

–0,16

0,04

0,77

–0,08

–0,24

0,32

0,05

0,24

0,01

–0,21
0,27

Pracownicy biurowi (%)
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (%)
Robotnicy, rzemieślnicy, operatorzy
i monterzy (%)
Pracownicy przy pracach prostych (%)
Utrzymujący się z pracy najemnej (%)
Utrzymujący się z pracy na własny
rachunek (%)
Ludność utrzymywana (%)

0,58

0,48

0,62

0,06

0,49

0,25

Ludność przybyła w latach 1998–2002 (%)

0,12

0,10

0,00

0,79

0,42

Ludność przybyła z miast wojewódzkich (%)

0,04

0,29

–0,14

0,78

0,20
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Składowe / Components
ludność
pozycja
marginapłymłodzież
sytuacja społeczno- nalizacja wowa po i studenci
rodzinna zawodowa społeczna 1988 r.
young
family
sociosocial
inflowing people
situation economic marginali- popula- and stustatus
sation
tion post
dents
1988

Zmienna
Variable

Ludność przybyła ze wsi (%)
Osoby urodzone poza Polską (%)

0,04

–0,14

0,07

0,62

0,54

–0,07

0,70

0,02

–0,02

–0,07

0,12

–0,17

0,30

–0,38

–0,38

–0,28

0,01

–0,36

–0,48

–0,03

0,28

0,16

–0,01

0,65

0,03

Osoby urodzone w Warszawie (%)
Ludność przybyła do Warszawy przed
1988 r. (%)
Ludność przybyła do Warszawy w latach
1989–1995 (%)
Gospodarstwa domowe 1-osobowe (%)

–0,87

0,11

0,01

0,08

0,03

Gospodarstwa domowe 2-osobowe (%)

–0,50

–0,02

–0,35

–0,02

–0,21

0,94

–0,08

0,01

–0,03

0,06

0,65

–0,08

0,49

–0,15

0,01

0,77

0,01

0,35

0,22

0,09

0,24

0,01

0,54

0,01

0,06

–0,64

–0,27

0,35

–0,34

0,07
–0,02

Gospodarstwa domowe 3–4-osobowe (%)
Gospodarstwa domowe 5- i więcej osobowe (%)
Rodziny z dziećmi na utrzymaniu (%)
Rodziny wielodzietne (pow. 5 dzieci na
utrzymaniu) (%)
Samotni rodzice z dziećmi na utrzymaniu (%)
Partnerzy z dziećmi (%)
Mieszkania należące do osób fizycznych (%)
Mieszkania spółdzielcze własnościowe (%)
Mieszkania spółdzielcze lokatorskie (%)

0,00

0,06

0,38

0,29

–0,09

0,28

0,61

0,15

–0,15

0,21

0,03

–0,72

–0,08

–0,05
–0,02

0,31

–0,40

–0,56

–0,26

–0,44

–0,21

0,62

–0,02

0,06

0,16

0,30

0,25

0,47

–0,19

–0,07

0,44

0,23

–0,05

0,01

0,09

–0,02

0,47

0,01

–0,01

Liczba osób w 1 mieszkaniu

0,45

–0,11

0,15

0,07

0,63

Powierzchnia mieszkalna na osobę (m 2)

0,38

0,76

0,17

–0,01

–0,32

Mieszkania substandardowe (%)

–0,13

–0,22

0,73

0,04

0,03

Mieszkania o powierzchni do 49 m2 (%)
Mieszkania o powierzchni 50–100 m 2
(%)
Mieszkania o powierzchni powyżej
100 m2 (%)
Budynki powstałe przed 1944 r. (%)

–0,77

–0,46

–0,03

0,10

–0,04

0,67

0,26

–0,22

–0,10

0,16

0,40

0,49

0,44

–0,02

–0,19

–0,08

0,13

0,63

–0,09

0,04

Budynki powstałe w latach 1945–1970 (%)

–0,77

–0,02

0,13

0,04

0,01

Budynki powstałe w latach 1971–1988 (%)

0,44

–0,22

–0,53

–0,36

0,06
–0,14

Mieszkania należące do gminy (%)
Mieszkania niezamieszkane (%)
Mieszkania przeznaczone do działalności gospodarczej (%)
Mieszkania opuszczone (%)

Budynki powstałe w latach 1989–2002 (%)

0,58

0,24

0,01

0,60

Imigranci ogółem (%)

–0,07

0,55

0,15

0,08

0,15

Imigranci z Wietnamu (%)

–0,01

0,46

0,14

–0,12

–0,03

Imigranci z Unii Europejskiej i USA (%)

–0,03

0,59

0,17

–0,10

0,00

Opracowanie własne na podstawie danych GUS. / Own calculation in the base of GUS data.
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Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi
Electoral behaviour of Poland’s rural population
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Zarys treści. Celem opracowania jest diagnoza przestrzennego zróżnicowania zachowań
wyborczych na wsi w Polsce oraz określenie dynamiki i kierunków zmian tych zachowań w okresie demokratyzacji życia publicznego i urynkowienia gospodarki. Wszystkie partie polityczne
pogrupowano w cztery opcje: lewicową i prawicową oraz elitarystyczną i ludową. Dwie pierwsze
tworzą oś podziału ideologicznego, pozostałe oś podziału społeczno-gospodarczego.
W opracowaniu identyfikowane są też czynniki różnicujące regionalne preferencje wyborcze
mieszkańców wsi. Badaniom poddano wyniki wyborów do parlamentu w okresie 1993–2007.
Słowa kluczowe: wybory parlamentarne, obszary wiejskie, Polska.

Wstęp
Przemiany polityczno-gospodarcze rozpoczęte około 20 lat temu stały się
początkiem transformacji krajów postkomunistycznych z gospodarki socjalistycznej – centralnie sterowanej, do rynkowej – liberalnej i otwartej na procesy globalne. Towarzyszyły temu dynamiczne zjawiska polityczne i społeczne,
których kulminacyjnym punktem było wstąpienie większości krajów Europy
Środkowo-Wschodniej do NATO i Unii Europejskiej.
Po blisko półwiecznym zniewoleniu przez różne odmiany i fazy systemu
komunistycznego, społeczeństwa krajów w tej części kontynentu odzyskały pełną wolność i mogły wreszcie decydować o własnej przyszłości. Demokratyzacja
życia indywidualnego i publicznego przejawiała się miedzy innymi wolnością
tworzenia podmiotów politycznych, społecznych i gospodarczych oraz samorządnością i wolnością wyborów.
Badania M. Howarda (2002) wykazały, że zainteresowanie polityką i zaangażowanie w działalność polityczną obywateli krajów Europy Środkowej i Wschodniej jest dużo mniejsze niż mieszkańców Europy Zachodniej. Również zacho-
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wania wyborcze charakteryzuje pewna specyfika i odmienność od zachowań
wyborczych mieszkańców Europy Zachodniej. Według A. Robertsa (2008),
w krajach przechodzących okres transformacji z reżimu autorytarnego (gospodarki centralnie sterowanej) do demokracji (gospodarki rynkowej) preferencje wyborcze obywateli mają bardziej polityczny niż ekonomiczny charakter.
Potwierdzają to wyniki wyborów w Polsce, w których rodowód i typ partii miał
w pierwszym okresie przemian dużo większe znaczenie w preferencjach wyborców niż ich ekonomiczne propozycje i osiągnięcia (Powers i Cox, 1997). Z czasem sympatie wyborców zaczynają ogniskować się na sytuacji ekonomicznej,
stającej się ostatecznie najważniejszym czynnikiem zachowań wyborczych
(Roberts, 2008).
Badacze zauważają też, że w wyborach okresu transformacji uwidocznia się
wyraźny polityczny podział na zwolenników partii nowych i partii – spadkobierców „postkomunizmu” (Tucker, 2006; Jackson i inni, 2005; Stockes, 2001).
Zdaniem J. Tuckera (2006) polityczny rodowód partii i sytuacja ekonomiczna
kraju są ściśle ze sobą powiązanymi czynnikami zachowań wyborczych. Nowe
partie uzyskują większe poparcie, jeżeli sytuacja ekonomiczna w kraju jest dobra,
a tracą na rzecz partii postkomunistycznych, gdy się ona pogarsza. Wynika to
z uznawania przez wyborców odpowiedzialności partii „nowych” za przekształcenia gospodarcze i realizowane reformy. Odwrotnie z partiami „starego systemu”
– im gorsza sytuacja ekonomiczna w kraju, tym większe (przynajmniej do pewnego momentu) dla nich poparcie. W wyborach parlamentarnych na Węgrzech
w 1994 r. zwycięstwo partii postsocjalistycznych wynikało ze sprzeciwu społeczeństwa wobec niepopularnych reform rządu i utraty niektórych przywilejów
oraz bezrobocia (Kovac i Dingsdale, 1998). Tylko na obszarach dynamicznego
wzrostu gospodarczego, gdzie pojawiły się duże zagraniczne inwestycje, zwyciężyły dotychczas rządzące partie.
Zachowania wyborcze w Polsce wykazują bardzo duże zróżnicowanie regionalne, co jest na ogół tłumaczone splotem czynników historycznych i społecznoekonomicznych (Florczyk i Żukowski, 1990; Raciborski, 1997; Zarycki, 1997;
Kowalski, 2000, 2003, 2004; Bartkowski, 2003). Wśród nich ważną rolę odgrywa przynależność w przeszłości do jednego z trzech zaborów, wskaźnik bezrobocia, sytuacja ekonomiczna regionu i poziom wykształcenia mieszkańców.
Znaczenie tych czynników jest zróżnicowane regionalnie i czasowo.
Ważna oś podziału preferencji wyborczych występuje na linii miasto–wieś
(Koulov, 1995; Downs i Miller, 2006; Jurkynas, 2005; Garber i Bjorglund,
1992). Badania B. Koulova (1995) w Bułgarii wykazały istotne różnice sympatii
wyborczych pomiędzy dużymi miastami a miastami małymi i wsiami. Wynikały one bardziej z czynników demograficznych i społecznych (głównie struktury wiekowej i poziomu wykształcenia) niż warunków ekonomicznych (poziom
życia, dostęp do usług, poziom dochodów). Okazuje się, że różnice ekonomiczne
pomiędzy wsią a miastem zostały w okresie socjalizmu zniwelowane, dlatego
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nie miały wpływu na preferencje wyborcze. Rozłam zachowań wyborczych był
widoczny także w Rumunii (Downs i Miller, 2006) i na Litwie (Jurkynas, 2005),
gdzie na obszarach wiejskich stosunkowo większą popularność zdobywają partie
postsocjalistyczne.
Ogólnie można stwierdzić, że zachowanie wyborcze mieszkańców wsi jest
bardziej konserwatywne niż mieszkańców miast. Według Z. Kovaca i A. Dingsdale (1998) węgierska wieś jest silnie konserwatywna, a infiltracja do niej
nowych idei następuje powoli. Konserwatyzm wyborców na obszarach wiejskich jest również potwierdzany przez badaczy z innych krajów (Secor, 2001;
Johnson, 2002; Shelley, 2002).
Głównym celem opracowania jest diagnoza przestrzennego zróżnicowania
zachowań wyborczych na polskiej wsi oraz określenie dynamiki i kierunków
zmian tych zachowań w okresie demokratyzacji życia publicznego i urynkowienia gospodarki. Celem uzupełniającym jest identyfikacja czynników różnicujących regionalnie preferencje wyborcze mieszkańców wsi. Badaniom poddano wyniki wyborów do parlamentu w okresie 1993–2007. Ze względu na dużą
„fragmentację” partii politycznych oraz odmienną ordynację wyborczą wyłączono z analizy pierwsze wolne wybory w 1991 r.

Wybór obszaru badań
Na potrzeby analizy wyłoniono gminy o cechach uznanych za „typowo wiejskie”. Zastosowano jednocześnie cztery kryteria, każde potraktowane jako warunek konieczny niewystarczający. Dwa z nich zostały zaczerpnięte z metodologii
wyodrębniania obszarów wiejskich stosowanej przez OECD (OECD Regional…;
2009): gęstość zaludnienia poniżej 150 osób/km2 i udział ludności mieszkającej w mieście poniżej 50%. Dwa kolejne uwzględniały status administracyjny
gmin. Pierwsze z nich wyłączało z obszaru badań gminy miejskie oraz miejskowiejskie z miastami o liczbie mieszkańców przekraczającej 10 000. W trakcie
ostatniego etapu z obszaru badań wyłączono także te gminy wiejskie, których
siedziba urzędu gminy znajdowała się w miejscowości mającej status oddzielnej
gminy miejskiej (chodziło tu o wyłączenie z badań obszarów wiejskich położonych w bezpośrednim sąsiedztwie miast powiatowych). Całość obszaru analizy
ustalono na podstawie danych statystycznych z 2007 r.
W przypadkach, gdy w latach 1993–2007 gmina została podzielona na nowe
jednostki, z których jedna spełniała kryteria obszaru badań, a druga nie, całe
jej terytorium przed podziałem zostało zakwalifikowane na podstawie kategorii
gminy, w której w 2007 r. mieszkało więcej osób. W ten sposób wyłączono z analizy gminy, w których po podziale więcej mieszkańców zamieszkiwało obszary
miejskie.
W efekcie przyjęcia wymienionych kryteriów obszar wiejski objął 1624
gminy, zajmujące 68% powierzchni kraju i zamieszkałe przez 28,8% ludności.
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W trakcie analizowanych wyborów, oddano na tych obszarach 23,2% spośród
wszystkich głosów ważnych w Polsce.

Partie i opcje polityczne – próba klasyfikacji
Charakter polskiego życia politycznego spowodował ukształtowanie się
w latach 1990. czterech podstawowych opcji politycznych tworzących dwie
osie podziału – ideologiczna i społeczno-ekonomiczna. Główne antagonistyczne opcje polityczne zostały określone w pracy jako prawica i lewica. Konflikt
pomiędzy nimi ma przede wszystkim charakter ideologiczny. Drugą oś podziału tworzą, również zantagonizowane, grupy elitarystów (często, choć chyba
niezbyt słusznie nazywanych liberałami) i ludowców, których konflikt wynika
raczej z przesłanek społeczno-ekonomicznych niż ideologicznych. Pomimo to
mogą one wchodzić w alianse polityczne (np. koalicja PO i PSL po 2007 r.)
powodowane „wyższymi” celami.
Siły zarówno prawicowe, jak i elitarystyczne wywodzą się przede wszystkim
z opozycji lat 1980. Opcja lewicowa i ludowa opiera się z kolei w dużym stopniu
na środowiskach związanych z dawnym komunistycznym systemem władzy. Te
związki wydają się tłumaczyć skład kolejnych koalicji rządzących. Były one, na
ogół, albo prawicowo-elitarystyczne, albo lewicowo-ludowe. Wzajemne relacje
pomiędzy tymi parami antagonistów przedstawia w sposób symboliczny dwuosiowy wykres (ryc. 1).

elitaryœci
elitarians

lewica
left-of-center

prawica
right-of-center

ludowcy
peasants
Ryc. 1. Główne osie podziałów politycznych w Polsce
Main axis to political divisions in Poland
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Tabela 1. Partie polityczne w kolejnych wyborach do Sejmu wg czterech opcji politycznych
Political parties in successive elections to the Sejm, in line with the four basic political options
Rok
wyborów
Year of
election

Lewica

Prawica

Ludowcy

Elitaryści

The left

The right

The peasant option The elitarian option

1993

SLD, UP, PUP

KW Ojczyzna, PC,
KdR, S, KPN

PSL, Samoobrona, UD, KLD, PPPP,
PL, X
BBWR, UPR, NOT

1997

SLD, UP, KPEiR

AWS, ROP, PDP,
KPEiR RP, PWN

PSL, Samoobrona UPRz, UW

2001

SLD-UP, PPS

PiS, LPR, AWSP,
PSL, Samoobrona PO, UW, UPR, PUG
Alternatywa, PWN

2005

SLD, SDPl, PPP

PiS, LPR, RP, PPN, PSL, Samoobrona PO, PD, PJKM
IRP, Centrum, GiP,
DO

2007

Lewica i Demokraci, PiS, LPR
PPP, PK

AWS –
AWSP –
BBWR –
DO –
GiP –
IRP –
KdR –
KLD –
KPEiR –
KPEiR RP –
KPN –
LPR –
NOT –
PC –
PD –
PiS –
PJKM –
PK –
PL –
PPN –
PPP –
PPPP –
PPS –
PSL –
PUG –
PUP –
PWN –
ROP –
RP –
S–
SDPl –
SLD –
SP –
UD –
UP –
UPR –
UPRz –
UW –

PSL, Samoobrona, PO
SP

Akcja Wyborcza „Solidarność”
Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy
Bezpartyjny Blok Wspierania Reform
Dom Ojczysty
Polska Konfederacja – Godność i Praca
Inicjatywa RP
Koalicja dla Rzeczpospolitej
Kongres Liberalno-Demokratyczny
Krajowa Partia Emerytów i Rencistów
Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów Rzeczpospolitej Polskiej
Konfederacja Polski Niepodległej
Liga Polskich Rodzin
Naczelna Organizacja Techniczna
Porozumienie Centrum
Partia Demokratyczna
Prawo i Sprawiedliwość
Platforma Janusza Korwin-Mikke
Partia Kobiet
Porozumienie Ludowe
Polska Partia Narodowa
Polska Partia Pracy
Polska Partia Przyjaciół Piwa
Polska Partia Socjalistyczna
Polskie Stronnictwo Ludowe
Polska Unia Gospodarcza
Polska Unia Pracujących
Polska Wspólnota Narodowa
Ruch Odbudowy Polski
Ruch Patriotyczny
NSZZ Solidarność
Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Samoobrona Polska
Unia Demokratyczna
Unia Pracy
Unia Polityki Realnej
Unia Prawicy Rzeczpospolitej
Unia Wolności

http://rcin.org.pl

488

Jerzy Bański, Mariusz Kowalski, Marcin Mazur

Antagonizm pomiędzy ludowcami a elitarystami określany jest osią interesów, zaś antagonizm pomiędzy prawicą a lewicą – osią wartości. W nawiązaniu
do istniejących modeli teoretycznych, antagonizm elitaryści–ludowcy tłumaczony jest zazwyczaj odmiennością interesów grup społecznych (czasem podejmowane były próby godzenia tych interesów). Na elitarystów głosują przede wszystkim mieszkańcy miast, na ludowców – mieszkańcy wsi.
Badania przeprowadzane w latach 1990. dowodzą, że jednym z głównych
wyznaczników orientacji lewicowej w Polsce może być poparcie interwencjonizmu państwowego i świeckości państwa. W przypadku prawicy wskazywano na
takie wartości jak: patriotyzm, własność prywatna, katolicyzm, rodzina (Raciborski, 1997). Można na tej podstawie przypuszczać, że różnice między pracownikami sektora uspołecznionego a pracownikami sektora indywidualnego
wzmacniane są poprzez konflikt między kulturową modernizacją (laicyzacją)
a kulturowym tradycjonalizmem (religijnością). Spór pomiędzy obydwoma sposobami wyjaśniania – kulturowym i strukturalnym – może być więc pozorny,
gdyż w obu przypadkach może chodzić o elementy stanowiące zależne od siebie
części nadrzędnego systemu.
Takim nadrzędnym źródłem organizacji mógłby być system cywilizacyjny.
Prawdopodobnie to skomplikowane dzieje Polski doprowadziły do silnego zróżnicowania polskiego społeczeństwa pod względem cywilizacyjnym (Bański,
2008). Podobnie jak w przypadku Ukrainy, sympatie dla prawicy mogłyby wiązać się z wpływami cywilizacji Zachodu, poparcie dla lewicy – z silniejszymi
wpływami Wschodu (Kowalski, 2003).
Niezależnie od istoty uwarunkowań stymulujących rozwój sympatii politycznych Polaków, istnienie czterech wzorcowych opcji politycznych w Polsce jest
faktem. Podział ten dotyczy również polskiej wsi i znacznie ją pod tym względem
przestrzennie różnicuje. Wyróżniają się wyraźnie obszary „lewicowe”, „prawicowe”, „ludowe” oraz takie, gdzie silne są wpływy opcji elitarystycznej.

Wybory do Sejmu na wsi po 1989 r.
Pierwsze całkowicie wolne wybory parlamentarne w Polsce odbyły się
w 1991 r. Do konkurencji stanęły liczne partie i ugrupowania, korzystające
z wprowadzenia systemu demokratycznego. Stosunkowo jednolity obóz Solidarności zdążył się już rozpaść na wiele ugrupowań (WAK, POC, KLD, UW,
NSZZ „S”, PSL-PL, SP, RDS, S „80”, ChD, PChD), które można zaliczyć do
różnych opcji politycznych. Uzupełniły go ugrupowania dawnej opozycji dystansujące się od ruchu solidarnościowego (KPN, UPR), jak również szereg zupełnie nowych ugrupowań politycznych (m.in. PPPP, Partia X). Przetrwały również ugrupowania będące w większym lub mniejszym stopniu kontynuacją
PRL-owskiego obozu władzy (SLD, PSL, SD, UChS).
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Wybory 1991 r. zakończyły się sukcesem partii prawicowych (43,4% głosów)
i elitarystycznych (25,6%), wyrosłych głównie z ruchu solidarnościowego. Lewica uzyskała tylko 20,1% głosów, a ludowcy 9,2%. Sukces prawicy i elitarystów
został jednak osłabiony przez ich organizacyjne rozbicie na drobne partie. Zanotowano przy tym niezbyt wysoką frekwencję wyborczą, która wyniosła zaledwie 43,2% i okazała się charakterystyczną cechą także późniejszych wyborów
(Dudek, 1997; Kowalski, 2000). Zarówno w przypadku wyników partyjnych
jak i frekwencji wyborczych, o przestrzennym zróżnicowaniu zachowań wyborczych decydowała odrębność procesów społeczno-gospodarczych w przeszłości,
jak również oddziaływanie dużych ośrodków miejskich (Kowalski, 2000).
Wybory do Sejmu 1993
Powodem skrócenia kadencji parlamentu i rozpisania nowych, przedterminowych wyborów do parlamentu były trudności z utrzymaniem stabilnej koalicji
w rozczłonkowanym pod względem politycznym Sejmie. Wobec braku trwałej
większości parlamentarnej niepowodzeniem zakończyły swoją działalność gabinety J. Olszewskiego i H. Suchockiej (Dudek, 1997).
W przededniu wyborów podział na scenie politycznej była znacznie wyraźniejszy, a sytuacja bardziej ustabilizowana niż w 1991 r. Dotyczyło to przede
wszystkim partii lewicowych, wśród których wyłoniły się dwa podstawowe ugrupowania jednoczące ten nurt: SLD, wzbogacony o szereg niezależnych dotąd
ugrupowań, oraz UP powstała ze zjednoczenia SP, RDS i WUS. Do lewicowej
opcji politycznej można było zaliczyć również kilka mniejszych ugrupowań,
w tym przede wszystkim Samoobronę i Partię X. Przestał natomiast istnieć
szereg komitetów lokalnych i środowiskowych odwołujących się do lewicowych
idei.
Opcja prawicowa przystąpiła do wyborów równie rozbita jak dwa lata wcześniej, znikły tylko drobne ugrupowania lokalne i regionalne. Do tego nurtu można zaliczyć KKW „Ojczyzna” (gł. ZChN), PC, BBWR, KPN, KdR, PL, SN i RAS.
W dużym stopniu rozbita została również opcja elitarystyczna, do której w dalszym ciągu można było zaliczyć UD, KLD i UPR. Opcję ludową reprezentował
PSL.
Ogółem partie lewicowe zdobyły 33,6% głosów, a ludowe 15,4% – dzięki
temu zwiększyły swoje wpływy, podczas gdy opcja prawicowa (32,4%) i elitarystyczna (17,8%) zanotowały w stosunku do poprzednich wyborów spadek.
Podobnie było z frekwencją, która wzrosła na terenach zdominowanych przez
opcję lewicową, spadła zaś na obszarach o tradycyjnie silnych wpływach opcji
prawicowej (Dudek, 1997; Kowalski, 2000). Wyniki na wsi wskazały na bardzo duże poparcie dla opcji ludowej, która zdobyła blisko połowę wszystkich
głosów (47,7%).
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Przestrzenny rozkład preferencji wyborczych na wsi nawiązywał w pewnym
stopniu do dawnej przynależności polityczno-administracyjnej ziem polskich
(ryc. 2). W centralnej i wschodniej Polsce, czyli na obszarze dawnej Kongresówki wieś poparła przede wszystkim ludowców, którzy w większości gmin uzyskali
ponad 50% poparcie. Opcja prawicowa szczególne wpływy zanotowała w Małopolsce, na Kaszubach i na Podlasiu, opcja lewicowa zaś największą liczbę głosów zdobyła w północno-zachodniej i północnej Polsce, tj. na obszarach zdominowanych do niedawna przez państwowe gospodarstwa rolne (ryc. 2). Wybory
w 1993 r. zbiegły się z ostatnią fazą likwidacji PGR-ów, dlatego reakcja przeciwko partiom postsolidarnościowym była tam silna. Ludność wiejska głosując na
lewicę i ludowców liczyła na pomoc i wsparcie socjalne. Na szczególną uwagę
zasługuje wschodnia część Podlasia, gdzie w zwartej grupie gmin koncentruje
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Ryc. 2. Zwycięzcy wyborów do Sejmu w 1993 r. na obszarach wiejskich
E – elitaryści, R – prawica, G – ludowcy, L – lewica; X – ludowcy i prawica otrzymali równą
liczbę głosów
The victorious parties in rural areas in the elections to the Sejm
E – elitarians, R – right-of-centre, G – peasants, L – left-of-center; X – G and R received
an equal number of votes

http://rcin.org.pl

Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi

491

się prawosławna mniejszość wyznaniowa. Lewica zdobyła tu ponad 50% wszystkich głosów. Opcja elitarystyczna zaznaczyła swoją obecność na zachodzie kraju, ale przede wszystkim w wielkich ośrodkach miejskich bez względu na ich
usytuowanie regionalne (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Szczecin, Wrocław). Na
wsi największa grupa zwolenników tej opcji była na Opolszczyźnie.
Wyniki wyborów wskazały na spadek popularności ugrupowań solidarnościowych. Społeczeństwo polskie zwróciło się w stronę ugrupowań związanych
z dawnym systemem, przesądzając o objęciu rządów przez lewicowo-ludową
koalicję SLD-PSL. Opcja ludowa i lewicowa zdobyła na wsi razem 65% głosów.
Wybory do Sejmu 1997
Wybory roku 1997 zakończyły czteroletnie rządy koalicji SLD-PSL. Podobnie jak wybory w 1993 r. zakończyły się klęską rządzących elitarystów i ludzi
prawicy, tak te doprowadziły do upadku rządu lewicowo-ludowego. Duże znaczenie miało zjednoczenie ugrupowań prawicowych w koalicji wyborczej. Od
1989 r. były to pierwsze wybory, w których obóz ten wystąpił silnie skonsolidowany, głównie dzięki powstaniu Akcji Wyborczej Solidarność. Można też mówić
o mobilizacji elektoratu prawicowego zaniepokojonego ponownym objęciem
władzy przez lewicę oraz prezydenturą reprezentanta obozu lewicy, Aleksandra Kwaśniewskiego – świadczy o niej chociażby zróżnicowanie przestrzenne
frekwencji wyborczej. W porównaniu z 1993 r. największy wzrost uczestnictwa
w wyborach zanotowano na obszarach tradycyjnie prawicowych. Pomimo że
lewica (SLD, UP, KPEiR) poprawiła swój wynik (34,1%) w stosunku do poprzednich wyborów, mobilizacja zwolenników opcji prawicowej, przy spadku poparcia
dla elitarystów (15,4%) i ludowców (7,3%), przyniosła sukces (42,5%) całej opcji
prawicowej (AWS, ROP, BdP, KPEiR RP).
Na wsi nastąpiła wyraźna polaryzacja ideologiczna preferencji wyborczych
(ryc. 3). Bardzo dużo zyskały opcja prawicowa (44,4%) i lewicowa (27,9%), przy
spadku poparcia dla dwóch pozostałych. Pomimo znacznej utraty głosów przez
ludowców, byli oni nadal ważną siłą polityczną na wsi, uzyskując tam ponad
dwukrotnie wyższe poparcie niż w miastach. Zaznaczyła się również silna polaryzacja przestrzenna preferencji wyborczych: Polska wschodnia i częściowo
środkowa poparła przede wszystkim partie prawicowe, podczas gdy na zachodzie i północy (z wyłączeniem Kaszub) zwyciężyła opcja lewicowa. Tradycyjnie
bardzo silne poparcie dla opcji prawicowej zanotowano w Małopolsce, na Podlasiu i Kaszubach, natomiast dla lewicy – na Pomorzu i wschodnim Podlasiu.
W efekcie zarysował się wyraźny podział na wieś zdominowaną przez rolnictwo
indywidualne, popierającą prawicę i wieś popegieerowską lub o tradycjach rolnictwa uspołecznionego, popierającą lewicę.
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Ryc. 3. Zwycięzcy wyborów do Sejmu w 1997 r. na obszarach wiejskich
E – elitaryści, R – prawica, G – ludowcy, L – lewica; X – lewica i prawica otrzymały
równą liczbę głosów
The victorious parties in rural areas at the 1997 elections to the Sejm
E – elitarians, R – right-of-centre, G – peasants, L – left-of-center; X – L and R received
n equal number of votes

Wybory do Sejmu 2001
Niezadowolenie z polityki Akcji Wyborczej „Solidarność” spowodowało
ponowne przechylenie się wahadła politycznego na lewo. W wyborach 2001 r.
zwycięstwo odniosła koalicja SLD-UP, a cała opcja lewicowa uzyskała rekordowy
dla niej wynik 41,6%. Prawica zdobyła 23,4% głosów, ludowcy 19,2%, elitaryści
zaś 15,8%. Kompromitacja prawicowej AWS i elitarystycznej UW doprowadziła
przed tymi wyborami do przebudowy części sceny politycznej. Na prawicy wyrosły dwa nowe ugrupowania: PiS i LPR, a po stronie elitarystycznej PO. Zebrały
one głosy wiernego elektoratu tych dwóch opcji politycznych.
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Na obszarach wiejskich zaznaczyła się zdecydowana przewaga ludowców
i lewicy, którzy w sumie uzyskali blisko 70% poparcia (ryc. 4). Opcja ludowa
zwyciężyła przede wszystkim w środkowej i wschodniej Polsce, zaś lewicowa
na północy i zachodzie kraju. Rozkład przestrzenny poparcia był podobny do
wyborów do Sejmu z 1993 r., z tym, że zaznaczył się wyraźniej obszar poparcia
dla lewicy. W Małopolsce, na Podlasiu i Kaszubach ludność wiejska tradycyjnie
poparła partie wywodzące się z nurtu postsolidarnościowego, przede wszystkim
opcję prawicową.
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Ryc. 4. Zwycięzcy wyborów do Sejmu w 2001 r. na obszarach wiejskich
E – elitaryści, R – prawica, G – ludowcy, L – lewica; X – lewica i ludowcy otrzymali
równą liczbę głosów
The victorious parties in rural areas at the 2001 elections to the Sejm
E – elitarians, R – right-of-centre, G – peasants, L – left-of-center; X – L and G received
an equal number of votes
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Wybory do Sejmu 2005
Niezadowolenie z czteroletnich rządów lewicy, zakończonych kompromitacją
jej liderów, spowodowało poważne zmiany na politycznej mapie kraju. Można
mówić o generalnym przesunięciu głównej osi konfliktu politycznego z lewicowo-prawicowej na centrowo-prawicową. Opcja lewicowa została zmarginalizowana (13,4% poparcia ogółem, a na obszarach wiejskich 11,4%), wzrosło zaś
znaczenie partii prawicowych (przede wszystkim PiS) – 38,1% oraz elitarystycznych (PO) – 28,7%. Na wsi – poza prawicą, która uzyskała 34,7% poparcie – tradycyjnie przewodziła opcja ludowa z wynikiem 37,4%. Partie ludowe zdecydowanie zwyciężyły na wsi mazowieckiej, lubelskiej, świętokrzyskiej i łódzkiej, zaś
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Ryc. 5. Zwycięzcy wyborów do Sejmu w 2005 r. na obszarach wiejskich
E – elitaryści, R – prawica, G – ludowcy, L – lewica; X – ludowcy i prawica otrzymali
równą liczbę głosów
The victorious parties in rural areas at the 2005 elections to the Sejm
E – elitarians, R – right-of-centre, G – peasants, L – left-of-center; X – G and R received
an equal number of votes
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partie prawicowe w Małopolsce i na Podlasiu. Opcja lewicowa utraciła całkowicie znaczenie na zachodzie i północy Polski na rzecz prawicy i elitarystów.
Zmiana głównej osi konfliktu doprowadziła do przekształceń wyborczej mapy
kraju. Znacznie silniej niż do tej pory zaznaczyły się w przestrzeni wpływy opcji
elitarystycznej (ryc. 5). Stało się to możliwe dzięki wyparciu przez nią wpływów lewicy w północno-zachodniej Polsce. Bastionem lewicy pozostała jedynie
wschodnia, prawosławna, część Podlasia.
Wybory do Sejmu 2007
Upadek mniejszościowego rządu PiS spowodował rozpisanie przyspieszonych
wyborów, które doprowadziły do umocnienia nowej osi konfliktu politycznego.
Niezadowolenie z rządów radykalnego PiS skupiło jego przeciwników wokół
PO, najważniejszego ugrupowania opcji elitarystycznej. Uzyskała ona rekordowy wynik w skali całego kraju (41,5%), co zdecydowało o wyborczym sukcesie
PO. Na obszarach wiejskich poparcie dla elitarystów było jednak zdecydowanie mniejsze (26,7%), nieznacznie tylko większe od poparcia dla opcji ludowej.
Zdecydowanym zwycięzcą na obszarach wiejskich była opcja prawicowa, która
zdobyła tam 39,7% głosów. PiS poprawił swój wynik wyborczy na wsi, odbierając prawie wszystkich wyborców radykalnym partiom prawicowym, a częściowo
nawet ludowym. Pozwoliło to prawicy tylko nieznacznie utracić poparcie zdobyte w poprzednich wyborach (34,6%).
Ostatnie wybory umocniły bipolarny układ polityczny na osi elitaryści–prawica, co zostało wzmocnione przechyleniem się prawicy w stronę opcji ludowej
(ryc. 6). Opcje lewicowa i ludowa utrzymały się na scenie politycznej i uzyskały
reprezentację w parlamencie, która dała im możliwość pełnienia roli „języczka
u wagi” w różnych przetargach politycznych.
Umocnienie konfliktu na osi elitaryści–prawica wpłynęło również na obraz
mapy politycznej obszarów wiejskich. Radykalizacja PiS spowodowała przejęcie
przez opcję prawicową wyborców ludowych w centralnej i wschodniej części
kraju. Ta sama radykalizacja spowodowała przejęcie przez opcję elitarną (PO)
części umiarkowanych wyborców prawicy. Na obszarach wiejskich Polski środkowej i wschodniej swą dominującą pozycję umocniła opcja prawicowa, w pozostałej części kraju opcja elitarystyczna.
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Ryc. 6. Zwycięzcy wyborów do Sejmu w 2007 r. na obszarach wiejskich
E – elitaryści, R – prawica, G – ludowcy, L – lewica; X – ludowcy i prawica otrzymali
równą liczbę głosów
The victorious parties in rural areas at the 2007 elections to the Sejm
E – elitarians, R – right-of-centre, G – peasants, L – left-of-center; X – G and R received
an equal number of votes

Dynamika i kierunki zmian zachowań wyborczych na wsi
(1993–2007)
Wyniki pięciu kolejnych wyborów parlamentarnych na wsi w okresie
1993–2007 zestawiono w postaci syntetycznej, po zastosowaniu następującej
formuły:
5
5
5
5
⎧
⎫
x=
= Max ⎨ E = ∑ Ei ;W = ∑ Wi ; D = ∑ Di ; P = ∑ Pi ⎬
i =1
i =1
i =1
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gdzie:
x – zwycięska opcja polityczna,
E – liczba głosów oddanych na elitarystów,
W – liczba głosów oddanych na lewicę,
D – liczba głosów oddanych na ludowców,
P – liczba głosów oddanych na prawicę,
i – numer kolejnych wyborów.
W efekcie powstała mapa obrazująca preferencje wyborcze ludności wiejskiej
(ryc. 7). Wynika z niej wyraźne zróżnicowanie przestrzenne preferencji wyborczych. W Polsce środkowej i wschodniej największe poparcie uzyskiwała opcja
ludowa i było to często poparcie ponad 50% wyborców, na Podlasiu, Kaszubach
i w Małopolsce oraz miejscami na Mazowszu i Dolnym Śląsku ludność wiejska
popierała głównie partie prawicowe, natomiast w zachodniej i północnej części
kraju zwyciężała przede wszystkim opcja lewicowa.
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Ryc. 7. Preferencje ludności wiejskiej w wyborach parlamentarnych w okresie 1993–2007
E – elitaryści, R – prawica, G – ludowcy, L – lewica
The preferences shown by the rural population at elections to the Sejm in the 1993–2007
period. E – elitarians, R – right-of-centre, G – peasants, L – left-of-center
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Trzeba podkreślić bardzo wyraźne poparcie opcji lewicowej na wschodnim
Podlasiu, gdzie przeważają wyznawcy prawosławia. Pomimo zachowania tradycyjnych struktur społecznych i rolnictwa indywidualnego, lewica jest postrzegana prawdopodobnie jako antidotum na narodowo-katolicką wizję porządku
społecznego prezentowaną przez partie opcji prawicowej i – choć w mniejszym
stopniu – ludowej (Kowalski, 1998).
Elitaryści nie zdobyli na wsi zaufania, a ich wysokie notowania wynikają
tylko z poparcia w miastach. Jedynie na Opolszczyźnie i miejscami na Warmii
i Pomorzu opcja ta miała wysokie poparcie.
Preferencje ludności wiejskiej różniły się od wyborów mieszkańców miast.
Wieś zdecydowanie silniej popierała partie ludowe, kosztem wszystkich pozostałych trzech opcji politycznych. W wyborach parlamentarnych 1997 i 2007 silne
poparcie na wsi uzyskały również partie prawicowe. Najmniej popularna wśród
mieszkańców wsi jest opcja elitarystyczna, która we wszystkich analizowanych
wyborach uzyskała o ponad połowę mniejsze poparcie niż w miastach. Z wyborów na wybory rośnie jednak liczba zwolenników tej opcji na wsi, co łączy się ze
słabnącym poparciem dla ludowców i lewicy (ryc. 8). Ostatnie lata przyniosły
również wzrost poparcia dla partii prawicowych.
%
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Ryc. 8. Wyniki wyborów do Sejmu na wsi wg czterech opcji politycznych
The results of elections to the Sejm by reference to the four main political options

Interesujących wniosków dostarcza analiza zmienności preferencji wyborczych (ryc. 9). W niektórych regionach ludność wiejska ma wykrystalizowane
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poglądy polityczne (można też mówić o trwałości zachowań wyborczych), co
uwidocznia się w na ogół stałym poparciu dla jednej z opcji; w kolejnych wyborach zwycięża ta sama opcja polityczna. Dotyczy to szczególnie wschodniego
Podlasia (poparcie dla lewicy), Podhala i Kaszub (zwycięstwa prawicy) i Ponidzia (zwycięstwo partii ludowych).
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Ryc. 9. Liczba zwycięstw najpopularniejszej opcji politycznej
w wyborach do Sejmu 1993–2007
The number of victories achieved by the most popular political option
at the elections to the Sejm of the 1993–2007 period

Największa zmiennośc preferencji politycznych cechuje wyborców w zachodniej części kraju. Można przypuszczać, że ludność wiejska kieruje się tam bardziej racjami ekonomicznymi, stąd zmienność i brak poparcia dla dotychczas
rządzących i „skompromitowanych” opcji. We wschodniej części kraju przeważałyby względy ideologiczne (polityczne).
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Uwarunkowania preferencji wyborczych ludności wiejskiej
Wyniki wyborów po 1989 r. charakteryzuje wyraźne zróżnicowanie regionalne, nawiązujące do granic, jakie dzieliły ziemie dzisiejszej Polski w XIX
i XX w. (zob. Florczyk i Żukowski, 1990; Żukowski, 1993; Zarycki, 1997, 2002;
Raciborski, 1997; Kowalski, 2000; Bartkowski, 2003). Wyodrębniają się obszary
Galicji (wysoka frekwencja i poparcie prawicy), Królestwa Polskiego (niska frekwencja i poparcie ludowców), Ziemie Zachodnie (niska frekwencja i poparcie
lewicy oraz elitarystów) i zbliżony do nich pod wieloma względami obszar dawnego zaboru pruskiego (wysoka frekwencja i poparcie lewicy oraz elitarystów).
To zróżnicowanie dotyczy przede wszystkim obszarów wiejskich, gdyż miasta,
niezależnie od swojego położenia, wykazują dość zbliżone preferencje wyborcze
(wysoka frekwencja i poparcie dla elitarystów).
Charakterystyczny obraz zróżnicowania zachowań wyborczych, nawiązujący
do dawnej przynależności państwowej głównych dzielnic historycznych odbiega
niekiedy od dzielnicowej specyfiki na niektórych obszarach wchodzących w ich
skład. Dotyczy to przede wszystkim regionów o wyraźnej odrębności kulturowej.
Na obszarze będącym przed 1918 r. pod zaborem pruskim odmiennymi preferencjami wyborczymi wyróżniają się przede wszystkim regiony zamieszkane
przez Kaszubów i Ślązaków. Na obszarze, który do roku 1918 wchodził w skład
państwa rosyjskiego wyróżniają się przede wszystkim tereny zamieszkane przez
ludność prawosławną oraz sąsiadujący z nią obszar mazowiecko-podlaskiej drobnej szlachty. W „prawicowej” Galicji szczególnego poparcia dla prawicy udziela
„Góralszczyzna” (Zarycki, 1997; Kowalski, 2000; Bartkowski, 2003).
Opisany powyżej obraz wskazuje, że czynnik historyczno-kulturowy ma bardzo duży wpływ na przestrzenne zróżnicowanie preferencji politycznych mieszkańców wsi. Społeczności o pewnych cechach kulturowych skłonne są głosować
bardziej na lewicę, inne na ludowców, a jeszcze inne na prawicę (Zarycki, 1997;
Kowalski, 2000; Bartkowski, 2003).
Przynależność państwowa w latach 1815–1918 rozwinęła odmienne cechy
kulturowe u mieszkańców głównych dzielnic historycznych dzisiejszej Polski.
Dodatkowe zróżnicowanie wiąże się z występowaniem odrębnych kultur regionalnych w ramach tych dzielnic (np. Kaszuby, Górny Śląsk). Na obszarze Galicji
występują zasiedziałe i tradycyjne społeczności konserwatywne, na ziemiach
zachodnich społeczności, które pozostawały pod wpływem pruskiego socjalizmu państwowego, przekształcone później w wyniku przemieszczeń ludności
po II wojnie światowej oraz oddziaływania systemu społeczno-gospodarczego
PRL. Byłe Królestwo Polskie charakteryzuje natomiast społeczeństwo mało
przekształcone w epoce industrialnej, ale nie tak konserwatywne pod względem
ideologicznym jak społeczeństwo byłego Królestwa Galicji (Kowalski, 2000).
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Równie istotnym jak uwarunkowania historyczno-kulturowe czynnikiem
różnicowania preferencji wyborczych mieszkańców wsi jest sytuacja społeczno-gospodarcza regionów, w tym przede wszystkim struktura własnościowa
(ryc. 10). W zachodniej i północnej Polsce ukształtowało się w przeszłości najwięcej wielkoobszarowych gospodarstw rolnych, zatrudniających dużą grupę pracowników najemnych. Po II wojnie światowej większość z nich przekształcono
w przedsiębiorstwa państwowe (PGR), nadal zatrudniające licznych pracowników. Do roku 1993 gospodarstwa państwowe zostały zlikwidowane, a zatrudnieni w nich pracownicy podjęli pracę w powstających prywatnych przedsiębiorstwach rolnych lub zasilili grupę bezrobotnych.

%

A
20

15

B

%

0

100 km

Ryc. 10. Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze wsi polskiej na tle regionów
historyczno-kulturowych Polski (Kowalski, 2004)
A – udział gruntów rolnych we władaniu gospodarstw uspołecznionych w ogólnej
powierzchni gruntów rolnych, 1990 r.; B – udział ludności utrzymującej się z rolnictwa
w stosunku do ogółu ludności, 1996 r.
The socio-economic differentiation of Poland’s rural areas as compared
with the country’s historico-cultural background (Kowalski, 2004)
A – share of all arable land in the possession of nationalized farms, as of 1990;
B – share of the population deriving its income from agriculture as compared
with the population of Poland as a whole, 1996
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Największy odsetek ludności związanej z rolnictwem indywidualnym występuje na obszarze byłej Kongresówki (Bański i Stola, 2002; Bański, 2007). Jest
to rezultat korzystnego dla chłopów uwłaszczenia przeprowadzonego w latach
1860. Wpłynęło ono również na powszechność własności prywatnej w innych
sferach życia gospodarczego. W Galicji związki z rolnictwem indywidualnym
nie są tak silne, jednak prywatna własność ziemi i mieszkań jest tu bardziej
rozpowszechniona niż na obszarze byłej Kongresówki (Kowalski, 2003).
Na podstawie dotychczasowej analizy można uogólnić, że regiony z tradycjami prywatnej własności, w tym przede wszystkim indywidualnym rolnictwem,
popierają zazwyczaj opcję ludową lub prawicową. Na obszarach z rozpowszechnioną tradycją drobnej własności poza rolnictwem sympatie mieszkańców wsi
skłaniają się bardziej w kierunku opcji prawicowej, natomiast na obszarach, gdzie
do niedawna dominowała własność społeczna, wieś preferuje opcję lewicową.
Ogólne tendencje zachowań wyborczych na wsi kształtowane są przez wiele czynników: poziom wykształcenia ludności, wskaźnik bezrobocia, struktura
wieku, aktywność gospodarcza itp. Ludność dobrze wykształcona skłonna jest,
na przykład, popierać raczej elitarystów niż ludowców (tab. 2). Na obszarach
o wysokim wskaźniku bezrobocia mieszkańcy wsi preferują opcję lewicową.
Ludność w wieku poprodukcyjnym, utrzymująca tradycyjny styl życia, zdecydowanie popiera ludowców i sprzeciwia się wpływom opcji elitarystycznej.
Tabela 2. Wpływ wybranych cech diagnostycznych na preferencje ludności wiejskiej
w wyborach do Sejmu, 1993–2007 (współczynnik korelacji)
The impact of selected diagnostic features on the preferences exhibited by the rural population in the elections to the Sejm of the 1993–2007 period (correlation coefficient)
Elitaryści

Ludowcy

Lewica
The peasant
The elitarian
The left
The right
option
option

Cecha
Feature
Odsetek ludności w wieku powyżej 19 lat
z wykształceniem średnim i wyższym

0,39

Prawica

0,11

–0,36

0,19

Stopa bezrobocia rejestrowanego

–0,03

–0,12

0,05

0,23

Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym

–0,60

–0,04

0,40

–0,12

Omówione uwarunkowania historyczno-kulturowe i społeczno-ekonomiczne
w sposób długotrwały i stały oddziałują na zachowania wyborcze mieszkańców
wsi. Oprócz nich występują także uwarunkowania czasowe, które mogą bardzo
wyraźnie zmieniać preferencje wyborców w trakcie poszczególnych wyborów
parlamentarnych. Istotne znaczenie ma przede wszystkim aktualna sytuacja
gospodarcza w kraju lub regionie, która niejednokrotnie miała dużo większy
wpływ na poparcie – lub sprzeciw wobec – odpowiedniej opcji politycznej niż
wszystkie inne czynniki.
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Wnioski
Obserwowane od 1991 r. wybory do Sejmu charakteryzuje silnie zróżnicowane przestrzenne poparcia dla poszczególnych opcji politycznych. Wśród tych
opcji wyróżnić można siły prawicowe i elitarystyczne wywodzące się przede
wszystkim z opozycji lat 1980. oraz ludowców i lewicę powstałe na bazie środowisk związanych z dawnym obozem władzy. Wymienione opcje tworzą dwie
osie podziału: ideologiczną (lewica–prawica) i społeczno-ekonomiczną (ludowcy–elitaryści). Poparcie wsi w pięciu badanych wyborach parlamentarnych
(1993, 1997, 2001, 2005, 2007) ogniskowało się przede wszystkim na opcji
ludowej i – w mniejszym stopniu – prawicowej i lewicowej. Wieś zdecydowanie
słabiej popierała elitarystów. W skali ogólnej mieszkańcy wschodniej i środkowej
Polski preferowali opcję ludową, południowej i częściowo północnej (Podlasie
i Kaszuby) – opcję prawicową, zaś w zachodniej części kraju – lewicową.
Wśród uwarunkowań zachowań wyborczych podstawowe znaczenie ma
profil społeczno-zawodowy ludności oraz szeroko rozumiane uwarunkowania
historyczno-kulturowe. Zróżnicowanie tych czynników kształtowało się na przestrzeni wieków. Duże znaczenie miał okres zaborów, który przypadł na czasy
radykalnych przekształceń społeczno-gospodarczych, związanych z przejściem
z epoki agrarnej do industrialnej. Ważne było również powojenne przesunięcie granic państwa polskiego i związane z nim przemieszczenia ludności oraz
zmiany systemu własności.
Zachowania wyborcze niektórych grup regionalnych tworzących „wyspy
odmienności” utrudniają jednoznaczną ocenę wpływu poszczególnych uwarunkowań na preferencje wyborcze. Z przeprowadzonych badań wynika jednak,
że uwarunkowania te są ze sobą wyraźnie powiązane, związki te wydają się
silniejsze na wsi niż w mieście. Tradycyjne formy własności (w tym rolnictwo
indywidualne) sprzyjają zachowaniu tradycyjnych struktur społecznych, wspierając tym samym tradycjonalizm kulturowy. Silne przekształcenia gospodarcze
charakterystyczne dla pruskiej industrializacji, wzmocnione następnie przez
system PRL (rolnictwo uspołecznione), sprzyjały erozji tradycyjnej kultury
ludowej.
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ELECTORAL BEHAVIOUR OF POLAND’S RURAL POPULATION
Since 1991, the observed parliamentary elections in Poland have been characterized by great spatial diversity in terms of support for individual political options. Among
these options, it is possible to distinguish the right and the elitarian groupings deriving
from the 1980’s opposition to the communist authorities, as well as the peasant and
left camps to a large extent based around circles linked with the former system. The
aforementioned options form two axes of division: an ideological one (left and right),
and a socio-economic one (the peasant and elitarian camps). In the five investigated
parliamentary elections (of 1993, 1997, 2001, 2005, 2007), it was mostly the peasant
option and, to a lesser degree, the right-of-centre and left-of-centre parties that enjoyed
widespread support from the rural population, with the elitarians only receiving much
more limited backing. In general terms, the population from east-central Poland showed
a preference for the peasant option; inhabitants living in the south and partly in the
north (the Podlasie and Kaszuby regions) opted for the right, while western Poland supported the left.
Among factors responsible for electoral behaviour, the population’s socio-professional profile and historical and cultural conditioning as broadly conceived are of primary
significance. Differentiation of these factors has been shaped down the centuries. The
period of the Partitions, which took place at a time of fundamental socio-economic
transformation related to the transition from the agrarian to the industrial era, was of
particular importance. Also crucial was the post-war shift in Poland’s borders, and the
ensuing population migration; as well as changes in the system of ownership.
The electoral behaviour of some regional groups forming distinct “islands” make it
difficult to offer an unequivocal assessment of the major factors influencing electoral
preferences. Nevertheless, the studies carried out indicate that there are clear connections between these factors, and that these relations are much stronger in rural areas
than in towns or cities. The traditional forms of ownership (including individual farms)
are conducive to the maintenance of traditional social structures, thus supporting cultural traditionalism. The profound economic transformations characteristic of Prussian
industrialization, subsequently strengthened by the system under the Polish People’s
Republic (nationalised agriculture) proved conducive to the erosion of traditional peasant culture.
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Syntetyczna ocena drogowego i kolejowego
wyposażenia infrastrukturalnego województw
A synthetic assessment of the equipping of Poland voivodships
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Zarys treści. W artykule podjęto próbę syntetycznej oceny drogowego i kolejowego wyposażenia infrastrukturalnego województw. Wykorzystano opracowany przez autora sumaryczny
wskaźnik wyposażenia infrastrukturalnego uwzględniający zarówno ilość, jak i jakość infrastruktury. Na tej bazie dokonano porównania gęstości sieci drogowej i kolejowej województw za
pomocą trzech wskaźników gęstości. Szczególną uwagę autor poświęcił analizie pracy eksploatacyjnej na drogach krajowych oraz pracy eksploatacyjnej pociągów. Wskazał też, że udziały
w pracy eksploatacyjnej są wysoko skorelowane z udziałami województw w PKB.
Słowa kluczowe: infrastruktura drogowa, infrastruktura kolejowa, analiza wskaźnikowa,
gęstość sieci, praca eksploatacyjna.

Wstęp
Oceną infrastruktury transportu w kraju i regionie interesują się zarówno
ekonomiści, jak i geografowie. Najczęściej stosowanym przez ekonomistów narzędziem badawczym są ekonometryczne szacunki produktywności infrastruktury
(Aschauer, 1989; Gramlich, 1994; Fernald, 1999). Nakłady na infrastrukturę
transportu są traktowane wówczas jako istotna część zasobu kapitału publicznego1. Innym sposobem oceny jest analiza dostępności transportowej obliczonej
za pomocą wskaźników opisujących nie tylko stan sieci transportowych (węzłów
i połączeń sieci), ale również miejsc (w sensie możliwości), do których można
dotrzeć dzięki sieci (Spiekermann i Neubauer, 2002; Holl, 2004). Do najważ1
W Polsce nie ma danych dotyczących całości nakładów na infrastrukturę drogową lub kolejową
w województwach. Dane szczątkowe pozwalają jedynie na ewaluację poszczególnych projektów infrastrukturalnych. Dlatego przeprowadzenie ekonometrycznej analizy produktywności infrastruktury
transportu na poziomie regionalnym jest na razie niemożliwe.
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niejszych prac empirycznych z dziedziny dostępności transportowej w Polsce
należą m.in. te podjęte w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (Taylor, 1999, 2003; Komornicki i inni, 2008a, b; Niedzielski i Śleszyński, 2008). Warto zaznaczyć, że stosunkowo rzadko uwzględnia się tematykę
kongestii, tj. zatłoczenia na sieci transportowej2.
Najprostszą metodą badania regionalnej dostępności transportowej jest analiza regionalnego wyposażenia infrastrukturalnego3. W polskich opracowaniach
stosunkowo rzadko używa się terminu „wyposażenie infrastrukturalne” (infrastructure equipment). Odnosi się on najczęściej do obiektów szeroko rozumianej
infrastruktury technicznej, jak w opracowaniach K. Czapiewskiego (2004) lub
A. Krakowiak-Bal (2007). W przypadku transportu znacznie częściej stosowanym zwrotem w literaturze przedmiotu w Polsce jest zwrot „stan infrastruktury
transportowej”. W literaturze zachodniej częstym sformułowaniem jest również
„podaż infrastruktury” (infrastructure supply).
Niezależnie od definicji, można jednak znaleźć wiele analiz dotyczących
wyposażenia, bądź stanu infrastruktury drogowej (zob. Domańska, 2006; Rosik,
2008) lub kolejowej (Raczyński i Massel, 2005). Próbę syntetycznej oceny międzywojewódzkich różnic w wyposażeniu infrastrukturalnym podjęli między innymi W. Grzywacz (1972), C. Rozkwitalska (2002), A.S. Grzelakowski (2003) oraz
ekonomiści z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (Atrakcyjność inwestycyjna…, 2008). W analizach tych jednak niewystarczającą wagę przywiązuje
się do stopnia wykorzystania infrastruktury w województwach, tj. do pracy przewozowej lub pracy eksploatacyjnej realizowanej na sieciach infrastrukturalnych.
Tymczasem wyposażenie infrastrukturalne należy opisywać w relacji zarówno
do liczby mieszkańców i powierzchni terenu (wskaźniki gęstości sieci), jak i do
natężenia ruchu, natężenie ruchu bowiem determinuje rzeczywiste potrzeby
w zakresie budowy lub modernizacji obiektów infrastrukturalnych.
W niniejszym opracowaniu użyto autorskich wskaźników obrazujących
wyposażenie infrastrukturalne. Zakres użytkowania sieci transportowych (zdeterminowany zarówno popytem wewnątrzwojewódzkim jak i powiązaniami
funkcjonalnymi w systemie administracyjno-osadniczym) został ujęty w części
opisującej zróżnicowanie pracy eksploatacyjnej. Skoncentrowano się na ocenie
lądowego, tj. drogowego i kolejowego wyposażenia infrastrukturalnego. Wybór
tych gałęzi wynika z faktu, że prawie 100% pracy przewozowej w transporcie
pasażerskim i towarowym jest na terytorium Polski realizowane za pomocą
transportu samochodowego i kolejowego (por. tab. 2). Analiza przeprowadzo2
Wyjątkiem może być tu praca J.G. Fernalda (1999). Szerszy opis metod badania związków między infrastrukturą transportu a wzrostem gospodarczym i rozwojem regionalnym – zob. P. Rosik
i M. Szuster (2008).
3
Spośród alternatywnych metod badania dostępności transportowej można wymienić: dostępność mierzoną odległością, dostępność mierzoną izochronami, dostępność mierzoną metodą potencjału oraz grawitacji, dostępność mierzoną w geografii czasoprzestrzeni oraz dostępność mierzoną
maksymalizacją użyteczności (Geurs i van Eck, 2001).
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na została na stosunkowo niskim poziomie dezagregacji. Wybór poziomu jednostek statystycznych NUTS 2 (województw) wynika z trudności w uzyskaniu
odpowiednich danych statystycznych dotyczących pracy przewozowej oraz pracy
eksploatacyjnej dla podregionów lub powiatów. Ocenę wyposażenia infrastrukturalnego rozpoczęto od analizy relacji między jakością i ilością składników
infrastruktury drogowej i kolejowej w poszczególnych województwach. W dalszej kolejności opracowano sumaryczny wskaźnik wyposażenia infrastrukturalnego, a następnie uwzględniono powierzchnię województw oraz liczbę mieszkańców. Otrzymano w ten sposób wskaźniki gęstości sieci infrastrukturalnych.
Uwzględniono również pracę eksploatacyjną wykonywaną na sieci drogowej
i kolejowej w województwach i jej związki z wyposażeniem infrastrukturalnym
oraz Produktem Regionalnym Brutto (PRB).

Ocena ilościowego i jakościowego wyposażenia
infrastrukturalnego
Na drogowe i kolejowe wyposażenie infrastrukturalne województw składa się
zarówno ilość, jak i jakość obiektów infrastrukturalnych. Podstawową funkcją
infrastruktury drogowej i kolejowej jest zapewnienie szybkiego przemieszczania się osób (pasażerów) oraz ładunków (towarów) między dowolną parą miejsc
w przestrzeni. Szybkie przemieszczanie nie jest możliwe bez odpowiedniej długości dróg transportowych (komponent ilościowy) oraz odpowiedniego udziału
dróg wyższych klas w drogach transportowych ogółem (komponent jakościowy). Do dróg transportowych wyższych klas należą autostrady, drogi ekspresowe
oraz koleje dużych prędkości. W Polsce, ze względu na stosunkowo niewielką
długość sieci autostrad i dróg ekspresowych, do dróg wyższych klas można również zaliczyć drogi krajowe (z odpowiednim uwzględnieniem różnic w prędkościach). W przypadku infrastruktury kolejowej, ze względu na brak kolei dużych
prędkości w naszym kraju, należy wyodrębnić te odcinki dróg kolejowych, na
których maksymalna dopuszczalna prędkość techniczna jest relatywnie (jak na
polskie warunki) wysoka.
W ocenie ilości infrastruktury drogowej decydująca jest długość dróg publicznych o twardej nawierzchni ogółem (km). Jakość infrastruktury drogowej wynika natomiast z czterech zmiennych: długości dróg krajowych, długości dróg ekspresowych, długości autostrad (Transport…, 2008) oraz wysokości wskaźnika
natychmiastowych potrzeb remontowych na drogach krajowych (Raport o stanie…, 2007)4. Łączna długość dróg poszczególnych klas została zważona pręd4
Wskaźnik natychmiastowych potrzeb remontowych na drogach krajowych określa procent dróg
krajowych będących w stanie złym. Założono ograniczenie prędkości o 10% na drogach wymagających natychmiastowych potrzeb remontowych. W 2006 r. średnio w Polsce 23% dróg było w złym
stanie technicznym, jednak potrzeby remontowe poszczególnych województw znacznie się różniły: w podlaskim i dolnośląskim tylko 12% dróg wymagało natychmiastowego remontu, podczas gdy
w małopolskim aż 40% sieci dróg krajowych (Raport o stanie…, 2007).
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kościami kodeksowymi: autostrada – 130 km/h, droga ekspresowa – 110 km/h,
pozostałe drogi krajowe – 90 km/h. Ze względu na ograniczenia ruchu (m.in.
na terenach zabudowanych) zdecydowano się obniżyć prędkość na pozostałych
drogach krajowych do 70 km/h.
W przypadku infrastruktury kolejowej zmienną decydującą o ocenie ilościowej wyposażenia infrastrukturalnego jest długość eksploatowanych linii
kolejowych ogółem (km). O ocenie jakości infrastruktury kolejowej decyduje natomiast długość dróg kolejowych o wyższej niż 65 km/h dopuszczalnej
prędkości technicznej, ważona maksymalnymi dopuszczalnymi prędkościami
w trzech przedziałach prędkości: K1 – 65–90 km/h, K2 – 90–120 km/h oraz
K3 – 120–160 km/h5. Dla wszystkich przedziałów przyjęto wielkości maksymalne. Wagi przyjęte dla kilometra dróg transportowych (samochodowych oraz
kolejowych) przy szacowaniu jakości infrastruktury pokazano w tabeli 1.

Tabela 1. Wagi kilometra dróg transportowych
Weightings of kilometres of transport routes
Infrastruktura drogowa
Road infrastructure
kategoria drogi
road category

Infrastruktura kolejowa
Rail infrastructure

waga km drogi
weight

przedział prędkości
speed scope

waga km drogi
weight

Autostrada
Motorway

1,857

K3 (120–160 km/h)

1,778

Droga ekspresowa
Express road

1,571

K2 (90–120 km/h)

1,333

Droga krajowa
National road

1,000

K1 (65–90 km/h)

1,000

Jakości infrastruktury transportowej nie można ująć w jednostkach. W związku z tym, międzywojewódzkie porównanie ilości i jakości dróg samochodowych
i kolejowych ma sens tylko przy ujęciu obrazującym udział wojewódzkich komponentów: ilościowego (otrzymane wskaźniki – ILOSC_DROG I ILOSC_KOL)
i jakościowego (otrzymane wskaźniki – JAKOSC_DROG I JAKOSC_KOL) wyposażenia infrastrukturalnego w relacji do wskaźnika krajowego (Polska = 100%)
(ryc. 1).
5
Prędkość techniczna dopuszczalna na poszczególnych odcinkach sieci kolejowej została obliczona na podstawie bazy danych PKP PLK, udostępnionej Instytutowi Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Według autora błędem jest, tak częste w analizach ekonomicznych, ze względu
na dostępność danych statystycznych, użycie długości linii kolejowych zelektryfikowanych lub dwui więcej torowych jako zmiennych warunkujących jakość infrastruktury kolejowej. Prędkość uzyskiwana na odcinkach wielu linii zelektryfikowanych dwutorowych może być mniejsza od osiąganych
na liniach niezelektryfikowanych lub jednotorowych, ze względu na różnice w jakości torów oraz
podtorza.
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Warto zauważyć, że (w ujęciu relatywnym) nieznacznie lepsze kolejowe niż
drogowe wyposażenie infrastrukturalne charakteryzuje województwa zachodniej (z wyjątkiem lubuskiego) i północnej Polski. Sytuacja ta jest uwarunkowana historycznie (lepiej rozwinięta sieć kolejowa na terenach byłego zaboru
pruskiego). Mimo zamykania wielu nierentownych linii kolejowych na obszarze
zachodniej i północnej Polski, nadal kolejowe wyposażenie ilościowe i jakościowe jest tam nieznacznie lepsze niż na pozostałych obszarach kraju. Różnica
jednak nie jest już tak widoczna jak jeszcze kilka bądź kilkanaście lat temu.

Ryc. 1. Udziały województw w ilościowym i jakościowym wyposażeniu
w infrastrukturę drogową i kolejową (Polska = 100%)
Quantity and quality of voivodship-level equipping in road and rail infrastructure.
Regional shares

Biorąc pod uwagę relację między ilością i jakością infrastruktury drogowej również zaznaczają się różnice między poszczególnymi obszarami kraju.
W Polsce południowo-wschodniej brakuje dróg krajowych, ekspresowych i autostrad. Ponadto stan dróg krajowych (szczególnie w małopolskim, ale również
w świętokrzyskim lub podkarpackim) jest jednym z najgorszych w Polsce. To
przekłada się na gorszą jakość wyposażenia drogowego w relacji do wyposażenia
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ilościowego na tych obszarach. Z kolei w województwach zachodniej, północnej
(z wyjątkiem pomorskiego) oraz środkowej Polski jakość dróg jest relatywnie
dobra w stosunku do ich ilości. Szczególnie widoczne jest to w województwie
lubuskim, przez które przebiegają ważne drogi krajowe E 30 Warszawa–Poznań–Berlin i E 65 Szczecin–Gorzów Wlkp.–Zielona Góra–Praga, a w niedalekiej przyszłości również 102 km autostrady A2. Relacja jakości do ilości wyposażenia drogowego jest szczególnie wysoka także w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie mimo 28% dróg krajowych w stanie złym oraz braku autostrad
i dróg ekspresowych, długość dróg krajowych w stosunku do pozostałych dróg
twardych jest największa (za województwem lubuskim).
W przypadku infrastruktury kolejowej relacja dróg o wyższym standardzie
w łącznej długości sieci jest szczególnie niekorzystna w Polsce południowej oraz
wschodniej. W woj. małopolskim zaledwie na około 360 km linii kolejowych
pociągi mogą rozwijać prędkość powyżej 65 km/h, co stanowi najgorszy wynik
w Polsce. Jedną z przyczyn jest z pewnością ukształtowanie terenu. Słabo jakościowo wypada również województwo śląskie, posiadające najdłuższą sieć kolejową – tylko na około 38% odcinków można tu jechać z prędkością wyższą niż
65 km/h, a tylko na około 50 km – powyżej 120 km/h. Najlepiej w tym względzie prezentują się województwa centralnej Polski (przede wszystkim wielkopolskie – ponad 1340 km odcinków powyżej 65 km/h, w tym około 305 km
powyżej 120 km/h) oraz pomorskie i zachodniopomorskie. Stosunkowo wysoka
jakość dróg kolejowych charakteryzuje również województwo podlaskie, z około 550 km linii kolejowych, na których maksymalna prędkość jest większa niż
65 km/h – w relacji do ogólnej długości linii kolejowych jest to w porównaniu do
innych województw wielkość znacząca.

Wyposażenie infrastrukturalne
w stosunku do liczby mieszkańców i powierzchni terenu
Obraz udziału województw w wyposażeniu infrastrukturalnym Polski
(ryc. 1) nie uwzględnia międzywojewódzkich różnic w liczbie mieszkańców
oraz wielkości powierzchni. Dlatego w dalszej analizie, zsumowano dla poszczególnych województw komponenty ilościowe oraz jakościowe dla infrastruktury
drogowej i (oddzielnie) dla infrastruktury kolejowej. W ten sposób otrzymano
dwa (samochodowy oraz kolejowy) sumaryczne wskaźniki wyposażenia infrastrukturalnego, które podzielono następnie przez: liczbę ludności (otrzymane
wskaźniki: DROG_MIESZK i KOL_MIESZK), powierzchnię (otrzymane wskaźniki: DROG_POW i KOL_POW) oraz pierwiastek z iloczynu liczby ludności oraz
powierzchni (wskaźniki DROG_MIESZK_POW i KOL_MIESZK_POW). Uzyskano trzy wskaźniki gęstości dla każdej z gałęzi transportu (por. ryc. 2).
Wskaźnik gęstości infrastruktury drogowej w relacji do liczby mieszkańców
(DROG_MIESZK) premiuje województwa o niskiej gęstości zaludnienia (zachod-
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Ryc. 2. Wyposażenie w infrastrukturę drogową i kolejową – wskaźniki gęstości
Level of equipping in road and rail infrastructure – density indicators
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niopomorskie, lubuskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie) oraz „tranzytowe”,
tj. opolskie oraz świętokrzyskie. Wartości ujemne (tj. poniżej wskaźnika krajowego) zaobserwowano natomiast dla infrastruktury drogowej w gęsto zaludnionych województwach: śląskim, małopolskim, mazowieckim i dolnośląskim, ale
również w podkarpackim i pomorskim. W dwóch ostatnich przyczyną słabego
dostępu mieszkańców do infrastruktury jest raczej niewystarczające wyposażenie infrastrukturalne niż wysoka gęstość zaludnienia. Dla infrastruktury
kolejowej otrzymano podobne wielkości wskaźnika (KOL_MIESZK). Różnice
między infrastrukturą drogową a kolejową widoczne są jednak we wschodniej
Polsce (z przyczyn historycznych relatywnie gorzej rozwinięta sieć kolejowa)
oraz w małopolskim (ukształtowanie powierzchni ma wpływ na mniejszą prędkość pociągów). Z kolei w województwach północno-zachodniej Polski wskaźnik
(KOL_MIESZK) przyjmuje wyższe wartości niż (DROG_MIESZK).
W relacji do powierzchni terenu wskaźnik (DROG_POW oraz KOL_POW)
premiuje województwa niewielkie, tj. opolskie, śląskie, świętokrzyskie. Śląskie
wyróżnia się zdecydowanie najwyższą w kraju gęstością wyposażenia w infrastrukturę drogową oraz kolejową na km2. Na kolejnych miejscach w klasyfikacji
są jednak duże różnice między gałęziami transportu. Na przykład małopolskie
jest drugie pod względem gęstości infrastruktury drogowej, natomiast, z przyczyn już wymienionych, wartość wskaźnika KOL_POW jest dla tego województwa nieznacznie niższa od krajowej. W małopolskim infrastruktura drogowa
jest znacznie lepiej rozwinięta niż kolejowa.
Jednym z mierników wyposażenia infrastrukturalnego jest również
wskaźnik średnioważony uwzględniający zarówno liczbę mieszkańców, jak
i powierzchnię terenu (Grzywacz, 1972). Wskaźnik ten powstaje poprzez podzielenie sumarycznego wyposażenia infrastrukturalnego przez pierwiastek kwadratowy z iloczynu liczby mieszkańców i powierzchni województwa. Przyjmuje
on najczęściej wartości zbliżone do średniej z dwóch wcześniej omawianych
wskaźników. W przypadku infrastruktury drogowej (DROG_MIESZK_POW)
najwyższe wartości charakteryzowały województwa małe, relatywnie słabo
zaludnione, a przy tym tranzytowe – opolskie, świętokrzyskie oraz lubuskie.
Najniższe wartości wskaźnika średnioważonego zaobserwowano w podkarpackim i pomorskim. Można zatem wnioskować, że w województwie pomorskim
jest najgorzej rozwinięta sieć drogowa w Polsce. Warto jednak zauważyć, że
w danych z roku 2007, na których zostało oparte badanie, w pomorskim nie był
wliczony oddany pod koniec 2008 r. 90-kilometrowy odcinek autostrady A1 od
węzła w Rusocinie do węzła Nowe Marzy, którego większa część znajduje się
w tym województwie. Uwzględnienie tego odcinka z pewnością spowodowałoby
przesunięcie pomorskiego na wyższą pozycję w klasyfikacji.
Dla infrastruktury kolejowej (KOL_MIESZK_POW) wskaźnik średnioważony doskonale pokazuje różnice między województwami położonymi w zachod-
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niej i wschodniej (plus małopolskie) części kraju. Województwa w zachodniej
Polsce są oczywiście relatywnie lepiej wyposażone w infrastrukturę kolejową.
Międzywojewódzkie różnice gęstości wyposażenia infrastrukturalnego
są większe w transporcie kolejowym niż w drogowym. Dla wszystkich trzech
wskaźników, wartość odchylenia standardowego jest wyższa w przypadku
infrastruktury kolejowej niż infrastruktury drogowej. Różnica między najlepiej
rozwiniętym „drogowo” województwem opolskim a najsłabszym w tym względzie województwem pomorskim wynosi 1,77 dla wskaźnika średnioważonego
(DROG_MIESZK_POW). Z kolei ten sam wskaźnik dla kolei (KOL_MIESZK_
POW) w najlepszym województwie opolskim jest ponad dwukrotnie wyższy niż
w najgorszym pod tym względem lubelskim.

Międzywojewódzkie zróżnicowanie pracy eksploatacyjnej
Wadą wskaźników gęstości jest fakt, że nie odzwierciedlają rzeczywistego
użytkowania sieci infrastrukturalnych (natężenia ruchu na sieci). Tymczasem
w ocenie wyposażenia infrastrukturalnego należy uwzględnić również międzywojewódzkie różnice w pracy przewozowej, wykonywanej przez użytkowników
sieci drogowej i kolejowej. Pod pojęciem pracy przewozowej rozumie się iloczyn wykonanych przez środki transportu: długości drogi transportowej oraz,
w zależności od rodzaju transportu, liczby przewiezionych osób lub liczby ton
przewiezionego towaru. Wynik jest wyrażany odpowiednio w pasażerokilometrach (paskm) oraz w tonokilometrach (tonokm).
W Polsce transport drogowy przejmuje ponad 90% pracy przewozowej
w transporcie pasażerskim (w tym wliczone przejazdy motoryzacją indywidualną) i ponad 74% w transporcie towarowym. Resztę, w ogromnej mierze, przejmuje transport kolejowy. W tabeli 2 zobrazowano udziały poszczególnych gałęzi
transportu w pracy przewozowej na terenie całego kraju6.
Ze względu na trudność w uzyskaniu danych statystycznych dotyczących
zróżnicowania pracy przewozowej poszczególnych gałęzi transportu w województwach, uwzględniono takie wskaźniki jak średniodobowe natężenie ruchu
na sieci dróg krajowych (Generalny Pomiar…, 2006) lub przeciętna dobowa liczba pociągów na sieci zarządzanej przez PKP PLK (Komornicki i inni, 2008b)7.
Wielkości te nie odpowiadają definicji pracy przewozowej (jest to praca eksploa6
Udziały pracy przewozowej zostały obliczone na podstawie danych dotyczących transportu
wykonywanego na terytorium Polski. Z tego względu zrezygnowano z transportu morskiego, a pracę
przewozową w transporcie lotniczym obliczono jako iloczyn ruchu pasażerów w portach lotniczych
ogółem (krajowy oraz zagraniczny) oraz średniej odległości przewozu pasażera nad terytorium Polski
w komunikacji krajowej. Uwzględniono również przejazdy motoryzacją indywidualną, z wykluczeniem
transportu miejskiego w aglomeracjach i innych miastach, według ekspertyzy J. Burnewicza (2008).
Szerzej rozszacowanie pracy przewozowej (eksploatacyjnej) – zob. Komornicki i inni (2008b).
7
Baza danych, dotycząca przeciętnej dobowej liczby pociągów pasażerskich na sieci zarządzanej
przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA w 2007 r., udostępniona przez PKP PLK SA na potrzeby projektu:
Komornicki i inni (2008b).
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tacyjna), odzwierciedlają jednak, w dużym stopniu, międzywojewódzkie zróżnicowanie w korzystaniu z poszczególnych środków transportu.
Tabela 2. Wskaźniki krajowe udziału poszczególnych gałęzi transportu
w pracy przewozowej w transporcie pasażerskim i towarowym ogółem (2007)
National indicators for shares taken by different modes of transport
in passenger and freight traffic by volume (2007)
Rodzaj
transportu

Gałąź transportu / Mode of transport

Type of
transport

drogowy
road

kolejowy
rail

lotniczy
air

wodny śródlądowy
inland waterways

Pasażerski
Passenger

0,9001

0,0784

0,0215

0,0000

Towarowy
Freight

0,7416

0,2522

0,0000

0,0062

Praca eksploatacyjna w drogowym transporcie pasażerskim w województwie – to iloczyn średniego dobowego ruchu samochodowego w motoryzacji
indywidualnej (samochody osobowe oraz motocykle) i transporcie pasażerskim
(autobusy) na sieci dróg krajowych w województwie i oraz długości dróg krajowych w tym województwie. W drogowym transporcie towarowym natomiast
praca eksploatacyjna jest iloczynem średniego dobowego ruchu samochodowego
towarowego (samochody ciężarowe, lekkie samochody ciężarowe oraz ciągniki)
na sieci dróg krajowych w województwie i oraz długości dróg krajowych w tym
województwie. Praca eksploatacyjna w transporcie drogowym jest określana
w pojazdokilometrach na dobę (pkm/doba).
Praca eksploatacyjna w kolejowym transporcie pasażerskim w województwie
jest sumą iloczynów przeciętnej dobowej liczby pociągów pasażerskich na odcinkach sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA w województwie
oraz długości tych odcinków. Dla transportu towarowego praca eksploatacyjna
jest liczona podobnie, z tą różnicą, że bierze się tu pod uwagę przeciętną dobową liczbę pociągów towarowych (Rosik i Stępniak, 2008). Praca eksploatacyjna
w transporcie kolejowym jest określana w pociągokilometrach na dobę (pockm/
doba).
Udziały pracy przewozowej (eksploatacyjnej) w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym oraz wodnym śródlądowym dla transportu pasażerskiego
i towarowego w poszczególnych województwach obliczono za pomocą autorskiego wskaźnika opisanego wzorem8 :
8
Szerzej o sposobie rozszacowania pracy przewozowej (eksploatacyjnej) w transporcie lotniczym
(ruch pasażerów w portach lotniczych ogółem – krajowy oraz zagraniczny) oraz wodnym-śródlądowym (przewozy ładunków żeglugą śródlądową według relacji przewozów) – zob. Komornicki i inni
(2008b).
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UmrPL

ppmri

UmrPL

gdzie:
Umri – udział pracy przewozowej (eksploatacyjnej) gałęzi m transportu rodzaju
r (pasażerskiego lub towarowego) w województwie i, w pracy przewozowej (eksploatacyjnej) transportu rodzaju r (pasażerskiego lub towarowego) ogółem w województwie i;
UmrPL – udział pracy przewozowej (eksploatacyjnej) gałęzi m transportu rodzaju r (pasażerskiego lub towarowego) w pracy przewozowej (eksploatacyjnej) transportu rodzaju r (pasażerskiego lub towarowego) ogółem
(wskaźnik krajowy);
ppmri – wielkość pracy przewozowej (eksploatacyjnej) gałęzi m transportu
rodzaju r (pasażerskiego lub towarowego) w województwie i;
M–
zbiór gałęzi transportu [drogowy (d), kolejowy (k), lotniczy (l), wodny
śródlądowy (w)] (m£M) i m = {d, k, l, w};
R–
zbiór rodzajów transportu [pasażerski (p) lub towarowy (t)] (r£R)
i r = {p, t};
N–
zbiór województw (i£N).
Wyniki przedstawiono w tabeli 3.
Do województw, w których transport drogowy w transporcie pasażerskim
odgrywał największą rolę należą: podlaskie, lubuskie oraz lubelskie. Najmniejszą rolę (ze względu na duże znaczenie transportu kolejowego oraz lotniczego)
miał transport samochodowy w przewozie pasażerów w województwie mazowieckim. W przypadku transportu towarowego można zaobserwować znaczne
różnice między Polską północno-wschodnią i południowo-zachodnią: transport
samochodowy dominował w województwach północno-wschodnich – w podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim, kolejowy natomiast w śląskim,
dolnośląskim oraz opolskim.
Analiza struktury pracy eksploatacyjnej w transporcie drogowym oraz kolejowym pozwala bliżej przyjrzeć się międzywojewódzkim różnicom w natężeniu
ruchu na sieciach transportowych (ryc. 3).
Praca eksploatacyjna w transporcie drogowym była w 2005 r. najwyższa
w województwie mazowieckim (ponad 21 mln pkm/doba). Powyżej 15 mln
pkm/doba zaobserwowano ponadto w śląskim oraz wielkopolskim. Najniższa
praca eksploatacyjna (poniżej 6 mln pkm/doba) charakteryzowała województwa: podlaskie, opolskie oraz świętokrzyskie. Transport towarowy miał najwyższy udział (ponad 33% pkm) w pracy eksploatacyjnej ogółem w województwach
centralnych, tj. w wielkopolskim i łódzkim oraz w położonym na linii Warsza-
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Tabela 3. Wskaźniki wojewódzkie udziału poszczególnych gałęzi transportu
w pracy przewozowej w transporcie pasażerskim ogółem i towarowym ogółem (2007)
Voivodship-level indicators for the shares of passenger and freight traffic volume
accounted for by different transport modes (2007)
Transport pasażerski
Passenger transport
Województwo
Voivodship

drogowy
road

kolejowy
rail

Dolnośląskie

0,9172

Kujawsko-pomorskie

0,9153

Transport towarowy
Freight
kolejowy
rail

wodny
śródlądowy
inland
waterways

lotniczy
air

drogowy
road

0,0638

0,0190

0,6557

0,3232

0,0211

0,0814

0,0033

0,7122

0,2869

0,0009

Lubelskie

0,9383

0,0617

0,0000

0,7811

0,2189

0,0000

Lubuskie

0,9458

0,0540

0,0002

0,7584

0,2405

0,0010

Łódzkie

0,9252

0,0704

0,0044

0,7932

0,2068

0,0000

Małopolskie

0,8887

0,0669

0,0444

0,7366

0,2613

0,0022

Mazowieckie

0,8407

0,0902

0,0692

0,8428

0,1572

0,0000

Opolskie

0,9167

0,0833

0,0000

0,6699

0,3035

0,0266

Podkarpackie

0,9235

0,0691

0,0075

0,7355

0,2645

0,0000

Podlaskie

0,9552

0,0448

0,0000

0,8773

0,1227

0,0000

Pomorskie

0,8603

0,1033

0,0364

0,7566

0,2382

0,0052

Śląskie

0,9027

0,0758

0,0214

0,6486

0,3477

0,0037

Świętokrzyskie

0,9242

0,0758

0,0000

0,6989

0,2997

0,0014

Warmińsko-mazurskie

0,9190

0,0810

0,0000

0,8135

0,1865

0,0000

Wielkopolskie

0,8969

0,0933

0,0099

0,7381

0,2619

0,0000

Zachodniopomorskie

0,8938

0,1008

0,0054

0,6925

0,2446

0,0629

wa–Poznań-Berlin lubuskim. Najniższy udział transportu towarowego (poniżej
24% pkm) zaobserwowano w Polsce południowo-wschodniej, tj. w lubelskim,
podkarpackim i małopolskim oraz północnej, tj. zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim.
Praca eksploatacyjna w transporcie kolejowym była w 2007 r. najwyższa
w województwach: mazowieckim (ponad 86 tys. pockm/doba), wielkopolskim
oraz śląskim (około 80 tys. pockm/doba). Łącznie w tych trzech województwach
wykonano ponad 38% pracy eksploatacyjnej pociągów w Polsce. Najmniejsza
praca eksploatacyjna charakteryzowała natomiast województwo podlaskie (tylko około 11 tys. pockm/doba). Transport towarowy miał największe znaczenie
(powyżej 50% pracy eksploatacyjnej w transporcie kolejowym) w południowozachodniej Polsce, tj. w woj. dolnośląskim, lubuskim oraz śląskim. Najniższy
udział transportu towarowego (poniżej 30% pockm) zaobserwowano w woje-
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Ryc. 3. Struktura pracy eksploatacyjnej w transporcie drogowym i kolejowym
według rodzaju transportu (pasażerski i towarowy)
Operational work on roads and railway lines by type of transport (passenger and freight)
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wództwach Polski północnej: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz w mazowieckim. Szczególnie niski był udział transportu
towarowego w pracy eksploatacyjnej w kolejnictwie woj. mazowieckiego. Jedną
z przyczyn jest niewątpliwie znaczny wzrost przewozów regionalnych w ostatnich latach, wynikający z modernizacji taboru przez Koleje Mazowieckie. Praca przewozowa Kolei Mazowieckich wzrosła z 12 355 tys. pockm w 2005 r. do
14 181 tys. pockm w 2007 r. (Raport roczny…, 2007).
Reasumując można stwierdzić, że województwa Polski północnej oraz południo-wschodniej są mniej „utowarowione” niż jej centralne, zachodnie i południowe obszary. Jedynym wyjątkiem jest podlaskie, w którym coraz wyraźniej
zaznacza się wzrost przewozów towarowych na linii Warszawa–kraje bałtyckie.
Relatywnie wysoki udział przewozów towarowych dotyczy również województw
„tranzytowych”, tj. lubuskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz świętokrzyskiego. Można sugerować, że badania w kolejnych latach (najbliższe badanie ruchu drogowego zostanie przeprowadzone w 2010 r.) wykażą dalszą polaryzację w tym zakresie. Według badań z 2005 r. najwyższą kategorią ruchu (KR6,
tzn. 2001 i więcej osi obliczeniowych 100 kN na dobę na pas obliczeniowy)
cechowały się drogi międzynarodowe łączące Świecko z Poznaniem, Warszawą
i dalej do granicy polsko-litewskiej w Budzisku oraz odcinki Wrocław–Kraków
i Katowice–Warszawa. W leżących na krańcach osi Świecko–Budzisko województwach podlaskim i lubuskim, średni dobowy ruch na drogach krajowych
wzrósł w latach 2000-2005 o ponad 31% (podlaskie) i 26% (lubuskie), podczas
gdy w analogicznym okresie wskaźnik krajowy wzrósł jedynie o 18% (Generalny Pomiar…, 2006). Na tych odcinkach sieci drogowej można się w przyszłych
latach spodziewać dalszego wzrostu natężenia ruchu, przede wszystkim wśród
biorących udział w tranzycie samochodów ciężarowych.

Wyposażenie infrastrukturalne a praca eksploatacyjna
Aby określić zależność między wyposażeniem infrastrukturalnym a pracą eksploatacyjną wykonaną w transporcie drogowym i kolejowym w województwach,
porównano udziały poszczególnych województw w wyżej wymienionych wielkościach (Polska=100%). Dodatkowo założono, że udziały w pracy eksploatacyjnej
powinny być wysoko skorelowane z udziałami województw w PKB Polski (ryc. 4).
Województwa, których udział w wyposażeniu infrastrukturalnym drogowym
jest niższy niż praca eksploatacyjna w drogownictwie, znajdują się w Polsce
centralnej (przede wszystkim mazowieckie i łódzkie), zachodniej (z wyjątkiem
zachodniopomorskiego) i południowej (przede wszystkim śląskie). Można tu
mówić o nasilającym się zjawisku zatłoczenia (kongestii) na sieci dróg krajowych: ilość (ale również jakość sieci) jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb
wynikających z rosnącego natężenia ruchu. Warto zwrócić uwagę, że wysoka
praca eksploatacyjna, a co za tym idzie duże natężenie ruchu, skutkuje zmniej-
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szeniem prędkości ruchu na drogach krajowych (w skrajnych przypadkach również na drogach ekspresowych i autostradach). Spadek prędkości wpływa na
obniżenie się wskaźnika jakości infrastruktury drogowej, co pogłębia zaległości
infrastrukturalne w województwach cechujących się wysoką pracą eksploatacyjną. Z kolei w Polsce wschodniej mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, tzn.

Ryc. 4. Udziały województw w wyposażeniu infrastrukturalnym,
pracy eksploatacyjnej oraz PKB (Polska = 100%)
Shares accounted for by the voivodships as regards equipping with infrastructure,
operational work and GDP (Poland = 100%)

relatywnie lepszym wyposażeniem infrastrukturalnym w porównaniu do pracy
eksploatacyjnej. Opisane zależności są istotne z punktu widzenia polityki transportowej. Najpilniejszą potrzebą jest realizacja autostrad i dróg ekspresowych
w Polsce centralnej (np. połączenie drogą ekspresową S8 Wrocławia z Warszawą), dopiero w dalszej kolejności dróg takich jak S19 – łącząca Białystok
z Lublinem oraz Rzeszowem, gdzie natężenie ruchu jest odpowiednio niższe.
Postulat ten był wielokrotnie nagłaśniany przez ekspertów (m.in. Komornicki
i inni, 2006).
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W transporcie kolejowym niewystarczające wyposażenie infrastrukturalne,
w porównaniu do pracy eksploatacyjnej pociągów (podobnie jak przy transporcie drogowym), widoczne jest przede wszystkim w województwach śląskim
i mazowieckim. Również w wielkopolskim, mimo najlepszego ze wszystkich
województw wyposażenia infrastrukturalnego, wysoki udział pracy eksploatacyjnej pociągów sugeruje dalszą modernizację sieci kolejowej, co zresztą jest
realizowane (np. modernizacja poznańskiego węzła kolejowego). Modernizacji
wymaga również sieć w małopolskim. Z tego punktu widzenia budowa linii kolejowej Kraków–Nowy Sącz–Muszyna jest jak najbardziej uzasadniona. Stosunkowo mały jest udział pracy eksploatacyjnej w porównaniu do udziału w wyposażeniu infrastrukturalnym województw granicznych na zachodzie i wschodzie
kraju oraz w Polsce północnej. Wynika to również z niewystarczającej liczby
(lub braku) kolejowych połączeń międzynarodowych (np. Warszawa–Wilno).
Udziały poszczególnych województw w pracy eksploatacyjnej w Polsce są
odzwierciedleniem ich udziałów w PKB (Produkt Regionalny Brutto). Świadczy
o tym stosunkowo wysoki współczynnik korelacji, równy 0,923 dla relacji ‘praca
eksploatacyjna na drogach krajowych–liczba mieszkańców’ i 0,933 dla relacji
‘praca eksploatacyjna na drogach krajowych–PRB’ (tab. 4).

Tabela 4. Współczynniki korelacji pracy eksploatacyjnej w transporcie
drogowym i kolejowym z liczbą ludności oraz PRB
Coefficients for the correlations between operational work in road
and railway transport and population and GDP
Praca eksploatacyjna
Operational work
gałąź transportu
mode of transport

Drogowy
Road

Kolejowy
Rail

Współczynnik korelacji z:
Correlation coefficients with:

rodzaj transportu
liczbą ludności
type of transport number of population

Prod. Reg. Brutto
Gross Reg. Prod.

pasażerski
passenger

0,951

0,957

towarowy
freight

0,824

0,844

ogółem
total

0,923

0,933

pasażerski
passenger

0,890

0,945

towarowy
freight

0,725

0,613

ogółem
total

0,907

0,894
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Łącznie w trzech województwach o najwyższej pracy eksploatacyjnej w transporcie drogowym, tj. w mazowieckim, śląskim i wielkopolskim, wytwarzających
44% PKB i zamieszkanych przez 34,7% ludności Polski, wykonuje się 35,1% pracy eksploatacyjnej pociągów. W województwach Polski wschodniej – lubelskim,
podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim – skupia się tylko 18,9% pracy eksploatacyjnej na drogach krajowych, a więc nieco
więcej niż ich łączny PRB (15,3%; dane za 2006 r.). W transporcie pasażerskim
(samochody osobowe, autobusy oraz motocykle), współczynniki korelacji między
pracą eksploatacyjną a PKB i liczbą ludności, przyjmują jeszcze wyższe wartości
niż dla transportu samochodowego ogółem. W transporcie towarowym (samochody ciężarowe) współczynniki korelacji są nieco niższe, ale nadal powyżej 0,8.
Różnice między udziałem województw w pracy eksploatacyjnej w transporcie
drogowym a udziałem tych województw w PKB nie są zatem duże (z wyjątkiem
mazowieckiego). Wyższy udział w PKB niż w pracy eksploatacyjnej jest charakterystyczny dla województw: mazowieckiego, śląskiego, pomorskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Z kolei wyższy udział w pracy eksploatacyjnej niż w PKB
można zaobserwować w centralnie położonym i dotychczas rozwijającym się
w okresie transformacji wolniej niż reszta kraju – województwie łódzkim, oraz
„tranzytowym” i jednocześnie relatywnie biednym – lubuskim.
Praca eksploatacyjna pociągów jest również powiązana z liczbą ludności oraz
PRB. Współczynnik korelacji wyniósł 0,907 dla relacji praca eksploatacyjna
pociągów – liczba mieszkańców i 0,894 w przypadku relacji praca eksploatacyjna pociągów – PKB (tab. 4). W województwach Polski wschodniej wykonuje się
zaledwie 15,5% pracy eksploatacyjnej pociągów, a więc ich udział w tym zakresie jest niemalże równy udziałowi wytworzonego na tym obszarze PKB – 15,3%
krajowego.
W kolejowym transporcie pasażerskim również zaobserwowano wysokie
współczynniki korelacji, przy czym wyższą korelację wykazuje zależność pracy
eksploatacyjnej z PRB niż z liczbą mieszkańców, co świadczy o tym, że wraz
z rosnącym dochodem w regionie, miejscowa ludność jest bardziej skłonna
wybierać kolej jako środek transportu. Relatywnie niska korelacja między pracą eksploatacyjną wykonaną przez pociągi towarowe a liczbą ludności i PRB
w całym kraju wynika przede wszystkim z niskiego udziału kolejowego transportu towarowego w bogatym województwie mazowieckim.
Różnice między udziałami w PKB a udziałami w pracy eksploatacyjnej pociągów wynikają przede wszystkim z uwarunkowań historycznych. Na terenach
byłego zaboru pruskiego (przede wszystkim w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim oraz opolskim), gdzie sieć kolejowa była znacznie lepiej rozwinięta, a tym samym transport kolejowy bardziej rozpowszechniony, udziały
pracy eksploatacyjnej pociągów są wyższe niż udziały w PKB. W województwach
położonych centralnie: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz łódzkim również można zauważyć różnicę „na plus” dla pracy eksploatacyjnej. W tych woje-
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wództwach, jak również w lubuskim, opolskim oraz świętokrzyskim niewątpliwie dużą rolę odgrywa ich tranzytowe położenie. Z kolei na terenach byłego
zaboru rosyjskiego i austriackiego – w mazowieckim, małopolskim, lubelskim
oraz podlaskim – udziały w PKB są wyższe niż udziały w realizowanej pracy
eksploatacyjnej pociągów.

Podsumowanie
W Polsce występują znaczne różnice w wyposażeniu infrastrukturalnym
w podstawowe sieci transportowe. Województwa południowo-wschodnie są
najgorzej wyposażone infrastrukturalnie w sieć drogową i kolejową – przede
wszystkim pod względem jakościowym, ale również ilościowym. Z kolei biorąc
pod uwagę liczbę mieszkańców oraz powierzchnię (wskaźnik średnioważony),
najgorzej wyposażone infrastrukturalnie wydają się województwa podkarpackie
i pomorskie (dla transportu samochodowego) oraz położone w Polsce południowo-wschodniej (dla transportu kolejowego). Warto zaznaczyć, że międzywojewódzkie różnice gęstości sieci drogowej są mniejsze niż gęstości sieci kolejowej.
Do interesujących wniosków prowadzi analiza struktury i zróżnicowania
pracy eksploatacyjnej. Generalnie obszary Polski południowo-wschodniej oraz
Polski północnej (z wyjątkiem podlaskiego) są mniej „utowarowione” niż obszary centralne, zachodnie i południowe. Transport pasażerski dominuje również
w strukturze pracy eksploatacyjnej pociągów w województwie mazowieckim.
Należy zauważyć, że udziały poszczególnych województw w pracy eksploatacyjnej w Polsce są odzwierciedleniem udziałów województw w krajowym PKB.
Prognoza wzrostu PRB daje zatem informacje na temat pracy przewozowej
(a także eksploatacyjnej) w województwach. Powyższy wniosek jest istotny
z punktu widzenia polityki transportowej i strategii rozwoju infrastruktury na najbliższe lata, a nawet dekady. Inwestycje infrastrukturalne powinny być ukierunkowywane najpierw na te obszary, w których zaległości są szczególnie widoczne
(wysokie natężenie ruchu), a następnie realizowane w województwach, w których
przewiduje się wysoką dynamikę PRB. Dopiero po zrealizowaniu planów budowy
i modernizacji sieci na wyżej wspomnianych obszarach, powinno się podjąć wysiłek bardziej zrównoważonego rozwoju infrastrukturalnego kraju i modernizować
sieci transportowe np. na terenach Polski południowo-wschodniej.
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PIOTR ROSIK
A SYNTHETIC ASSESSMENT OF THE EQUIPPING OF POLAND
VOIVODSHIPS IN ROAD AND RAILWAY INFRASTRUCTURE
A synthetic assessment of the equipping of Poland’s voivodships with road and railway infrastructure was conducted to identify needs, as well as future action to be taken
as regards infrastructure development. Reference was made to two main approaches to
assessment: one providing econometric estimates of infrastructure productivity, where
transport infrastructure equals public capital in production functions; and the other
analyzing changes in regional road and rail accessibility.
This paper in fact presents an indicator incorporating both the quantity and the
quality of road and rail infrastructure, with two widely-used density indicators relating
to population and area being applied. A third indicator including both population and
area was also taken into account. A comparison of Poland’s voivodships was made on the
basis of the results.
Particular attention has been paid to operational work on the state road network and
train operations. Traffic intensity was found to vary markedly between voivodships, and
this should be the main reason to improve the degree to which given areas are equipped
with road and rail infrastructure. It is concluded overall that the shares of operational
work regions account for correlate strongly with the shares of GDP they take. Priority
should thus be given to investment in voivodships displaying the highest level of operational work, in particular centrally-located regions. The second goal of the investment
policy should be attained via investments in the regions of highest GDP growth, because
operational work is probably going to be higher there as well. Eventually, infrastructure
should also be improved in regions where the needs as regards operational work are
less urgent, e.g. in south-eastern Poland – an area that unfortunately suffers from poor
transport infrastructure. The conclusion is nevertheless that asymmetrical investments
leading to greater differences in equipping with infrastructure from region to region do
represent the best solution for Poland at this time.
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Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera
The Ggeopolitical concepts of Karl Haushofer
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Zarys treści. W artykule przedstawiono przebieg życia, działalność polityczną oraz dokonania twórcze czołowego geopolityka niemieckiego Karla Haushofera. Przedstawiono jego poglądy
ideologiczne i polityczne, które odegrały istotną rolę w tworzonych przez niego koncepcjach
i wizjach geopolitycznych, m.in. koncepcji dotyczącej eurazjatyckiego bloku kontynentalnego.
Zwrócono szczególną uwagę na fakt, że wszystkie koncepcje geopolityczne Haushofera zmierzały do przekształcenia Niemiec w mocarstwo światowe.
Słowa kluczowe: Karl Haushofer, Niemcy, geopolityka.

Życie i działalność
Karl Haushofer urodził się dnia 27 VIII 1869 r. w Monachium1, w dobrze
sytuowanej rodzinie niemieckiej o udokumentowanym rodowodzie od XIV w.,
ceniącej wykształcenie i wiedzę o świecie. Ojciec jego był profesorem w Wyższej
Szkole Technicznej. Rodzina Haushofera żyła w orbicie wartości konserwatywnych i chrześcijańskich, przestrzegając zasad solidnej pracy i uczciwości. Dzięki
patriotycznemu wychowaniu młody Karl wybrał karierę wojskową. Postanowił
poświęcić swoje życie służbie dla cesarza, ojczyzny i narodu. Po ukończeniu
szkoły oficerskiej stosunkowo szybko awansował na kolejne stopnie i w młodym
wieku uzyskał szlify generalskie. Można sądzić, że było to rezultatem osobistego
zaangażowania, inteligencji i wewnętrznej dyscypliny.
W dniu 8 VIII 1896 r. Karl Haushofer zawarł związek małżeński z Marthą
Mayer-Doss, pochodzącą z rodziny żydowsko-niemieckiej. Ojcem jej był zasymilowany Żyd, który całkowicie odszedł od judaizmu i w pełni identyfikował się
z niemieckością. Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym – ukończył
1
Obszerną biografię na temat życia, działalności naukowej i politycznej K. Haushofera zawdzięczamy H.A. Jacobsenowi (1979). W tym dwutomowym dziele zawarta jest między innymi korespondencja K. Haushofera z wieloma wybitnymi politykami, w tym z Rudolfem Hessem.

http://rcin.org.pl

528

Piotr Eberhardt

studia prawnicze i wykładał na wyższych uczelniach monachijskich. Matka
żony była czystą aryjką, rodowodu fryzyjskiego i pochodziła z północnych Niemiec. Małżeństwo z Marthą przyniosło Haushoferowi istotne konsekwencje
polityczne. Z punktu widzenia wprowadzonych w latach 1930. antyżydowskich
praw norymberskich zarówno jego żona, jak i wspólne ich dzieci nie spełniały
norm rasowych wymaganych przez ustawodawstwo hitlerowskie. Nie miało to
jednak żadnego znaczenia dla obojga małżonków. Małżeństwo z Marthą, kobietą
bardzo inteligentną, było aż do tragicznego końca szczęśliwe. Dzięki jej pomocy
i inspiracji twórczej mógł powstać tak wielki dorobek publikacyjny. Przepisywała
wszystkie jego prace, a następnie organizowała ich wydanie i rozpowszechnianie.
W pełni podzielała jego poglądy filozoficzne i polityczne. Ich pierwszym dzieckiem był urodzony w 1903 r. Albrecht, wyjątkowo zdolny, z politycznymi i naukowymi ambicjami. Fakt, że jego rodzony dziadek był Żydem, znany i przypominany, stanowił dla Albrechta Haushofera istotną przeszkodę i utrudniał karierę
w III Rzeszy. Niemniej, mając wsparcie Rudolfa Hessa, zajmował odpowiedzialne stanowiska w Ministerstwie Spraw Zagranicznych kierowanym przez Joachima Ribbentropa. Był też utalentowanym poetą. Drugim synem Karla i Marthy
był urodzony w 1906 r. Heinz, także osoba wykształcona i inteligentna.
Zdolności i zaangażowanie generała Karla Haushofera zostały szybko docenione i w 1908 r. wysłano go do Japonii, gdzie uzyskał stanowisko attache wojskowego ambasady niemieckiej w Tokio. Równocześnie jest ściśle związany
z wywiadem niemieckim, dla którego przygotowuje ekspertyzy. W tym celu
odwiedza Chiny, Indie, Tybet, Mongolię oraz kraje południowo-wschodniej Azji.
W trakcie pobytu w Tokio Haushofer pisze swoją pierwszą książkę poświęconą historii, geografii i geopolityce Japonii 2. Wówczas powstają jego pierwsze
geopolityczne wizje dotyczące Pacyfiku i Eurazji. Nawiązuje ścisłe kontakty
z samurajską arystokracją japońską, spotyka się z rodziną cesarza. Poznaje także wielu europejczyków pracujących w Tokio, między innymi zaprzyjaźnia się
z Richardem Sorge, czołowym szpiegiem sowieckim. Podróżując po Dalekim
Wschodzie, ulega fascynacji starożytną magią, wiedzą ezoteryczną i modnym
wówczas okultyzmem. Staje się członkiem wielu mistycznych organizacji.
Po trzech latach pobytu w Japonii Haushofer powraca do kraju. W czasie
I wojny światowej zostaje ponownie zmobilizowany do armii kajzerowskiej i pełni funkcję dowódcy dywizji na froncie wschodnim, a później w Wogezach. Po
klęsce Niemiec wraca do Monachium, gdzie uzyskuje habilitację u profesora
Ericha von Drygalskiego (który zresztą wcześniej był promotorem jego pracy
doktorskiej). Temat rozprawy to główne kierunki ewolucji geograficznej Cesarstwa Japońskiego w latach 1854–1919. Umożliwia mu to uzyskanie w 1921 r. stanowiska profesora geografii na Uniwersytecie Monachijskim. Od tego momen2
Problematyce japońskiej Haushofer był całe życie wierny. Dotyczyły jej nie tylko jego doktorat
i habilitacja – regularnie publikował na temat tego kraju na łamach Zeitschrift für Geopolitik, napisał
też kilka książek (Haushofer, 1930, 1938, 1941, 1944).
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tu rozpoczyna efektywną działalność naukową, publicystyczną i redakcyjną.
W ciągu zaledwie kilku lat pisze kilka książek i wiele artykułów, które zostaną
szybko dostrzeżone i komentowane. W 1924 r. wydaje pierwszy numer czasopisma Geopolityka przemianowanego na Zeitschrift für Geopolityk, które regularnie będzie wychodziło aż do 1944 r. Wokół pisma skupia się zespół młodych
i uzdolnionych autorów pasjonujących się geopolityką. Haushofer regularnie
występuje w radio, dzięki czemu jego wypowiedzi uzyskują rozgłos i popularność.

Fot. 1. Karl Haushofer

Trafiają one na odpowiedni moment historyczny. Niemcy upokorzone traktatem
wersalskim i kryzysem gospodarczym oczekują przemian i nadziei na zmianę
sytuacji. Powstają liczne ugrupowania nacjonalistyczne o nastawieniu rewizjonistycznym – dla nich poglądy formułowane przez Haushofera są bardzo nośne.
Jednym z najbliższych i najbardziej oddanych uczniów Haushofera zostaje Hess;
ich przyjaźń trwa przez następne kilkanaście lat. Po nieudanym puczu monachijskim Hess był uwięziony i przebywał w więzieniu w Landsbergu w jednej
celi z Hitlerem. Poprzez Hessa Haushofer poznaje Hitlera, którego wielokrotnie
odwiedza w więzieniu. Prowadzą w trójkę długie rozmowy, w których Haushofer prezentuje swoje poglądy. Niektóre z nich trafiają do przekonania Hitlera.
Obu łączył skrajny nacjonalizm i pragnienie odbudowy wielkich imperialnych
Niemiec, podobnie też odnosili się do werdyktu wersalskiego, który zamierzali
obalić. Wiele ich jednak dzieliło. Poglądy nazistowskie Hitlera były raczej obce
mentalności Haushofera. Zdecydowanie ich nie akceptował. Krytyczny stosu-
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nek Haushofera do rasizmu i antysemityzmu wynikał nie tylko z tego, że jego
żona miała ojca Żyda, a wśród przyjaciół miał wielu Żydów, Japończyków, Chińczyków, Hindusów czy Rosjan. Przyczyna była znacznie głębsza i wiązała się
z jego wizją przebudowy świata. Nie dzielił ludzi według rasy, religii, narodowości
czy pochodzenia społecznego. Podchodził do tych spraw obojętnie, zaś szukanie
czystości rasowej było dla niego absurdalnym przedsięwzięciem. Interesowały
go kwestie rywalizacji i zmagań państw o dominację i panowanie. Głównym
celem, któremu służył, było uzyskanie przez Niemcy pozycji wielkomocarstwowej i utworzenie rozległej terytorialnie konstelacji geopolitycznej korzystnej dla
Niemiec. Do tego programu podchodził pryncypialnie i bezwzględnie i zgodnie
z tym założeniem dzielił państwa na wrogie lub przyjazne. Irracjonalne poglądy
rasistowskie traciły w takiej sytuacji wszelki sens poznawczy i polityczny.
W miarę upływu czasu różnice między poglądami geopolitycznymi Hitlera i
Haushofera pogłębiały się. Dotyczyły one zarówno kwestii strategicznych, jak i
taktycznych. Haushofer podobnie jak kanclerz Otto von Bismarck był przeciwnikiem konfliktu z Rosją, a nawet dążył do sojuszu niemiecko-rosyjskiego. Obawiał się, że Hitler wciągnie Niemcy do wojny z Rosją, która zakończy się klęską.
Tego typu scenariusz pogrzebie ostatecznie idee kontynentalnego państwa eurazjatyckiego położonego między Atlantykiem a Pacyfikiem. Dostrzegał również
awanturnictwo polityki hitlerowskiej, która przy ograniczonych środkach zmierza do maksymalistycznych celów. Osobisty stosunek Haushofera do Hitlera był
złożony. Traktował go z jednej strony jako niedouczonego parweniusza, z drugiej
zaś doceniał jego siłę woli i żelazną konsekwencję przy realizowaniu zamierzeń.
W miarę upływu czasu dostrzegał coraz wyraźniej, że Hitler musi doprowadzić
Niemcy do katastrofy. Ostatnia rozmowa między Hitlerem a Haushoferem miała miejsce 8 XI 1938 r. Rozmówcy nie doszli do porozumienia i nastąpiło ostateczne rozstanie. Hitlerowski program zburzenia ładu europejskiego poprzez
zaimprowizowane wojny przynosił tylko doraźne sukcesy, a w zasadzie według
Haushofera coraz mocniej integrował i wzmacniał front antyniemiecki. Niemcy
były wówczas za słabe, aby pokonać mocarstwa zachodnie3. Pozytywnie odniósł
się Haushofer jedynie do późniejszego paktu niemiecko-sowieckiego z sierpnia
1939 r. Miało to porozumienie chwilowy charakter koniunkturalny i nie mogło
zmienić niekorzystnej sytuacji III Rzeszy zagrożonej walką na froncie zachodnim i wschodnim. Dlatego atak Hitlera na ZSRR potraktował jako początek
katastrofy geopolitycznej Niemiec.

3
Niezbyt konsekwentna była postawa Haushofera wobec zdobyczy terytorialnych Hitlera w okresie 1938–1941. Przed każdą nową agresją był pewien obaw i przestrzegał przed awanturniczymi posunięciami militarnymi. Czuł respekt przed potęgą Wielkiej Brytanii. Wbrew jego przewidywaniom
Hitler błyskawicznie zajął Polskę, Belgię, Holandię, Francję, Danię i Norwegię, a następnie podporządkował sobie prawie cały Półwysep Bałkański. Po każdym spektakularnym zwycięstwie Haushofer
aprobował decyzję polityczną Hitlera i wskazywał, że sprawcą tych wydarzeń jest Churchill, który nie
jest w stanie pogodzić się z mocarstwową potęgą lądową Niemiec na kontynencie europejskim.
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Pozycja osobista Haushofera uległa także pogorszeniu po ucieczce Hessa do
Wielkiej Brytanii 10 V 1941 r. Naziści podejrzewali Haushofera o współudział
w tym zaskakującym projekcie, co nie było jednak zgodne z prawdą. W latach
wojny Haushofera izolowano i traktowano nieufnie, zwłaszcza po nieudanym
zamachu na Hitlera w lipcu 1944 r. Jego syn Albrecht należał do grupy oficerów organizujących zamach. Po klęsce spiskowców Albrecht ukrywał się przez
kilka miesięcy, został jednak 7 XII 1944 r. ujęty przez gestapo i 23 IV 1945 r.
rozstrzelany. Wiadomość o śmierci syna dotarła do Haushofera po kilku tygodniach. Po kapitulacji III Rzeszy angielskie władze okupacyjne potraktowały
Haushofera jak zbrodniarza wojennego. Był wielokrotnie przesłuchiwany i grożono mu procesem sądowym. W końcu sprawa została umorzona ze względu
na wiek uczonego, jego stan zdrowia oraz interwencje geografów zachodnich.
Wezwano go jedynie do Norymbergi na zorganizowaną przez Trybunał konfrontację z Hessem, która jednak nie przyniosła oczekiwanych przez prokuratorów
alianckich rezultatów ze względu na niepoczytalność tego ostatniego. Śmierć
ukochanego syna, klęska Niemiec wiążąca się z utratą prowincji wschodnich
oraz pełne załamanie psychiczne stało się przyczyną podjęcia przez Haushofera i jego żonę Marthę decyzji o samobójstwie. Po zażyciu trucizny w dniu
10 III 1946 r. wspólnie zakończyli życie.
Dorobek twórczy Haushofera jest bardzo obszerny. Składa się z 40 tomów,
w których znajduje się około 400 większych lub mniejszych opracowań naukowych. Niewątpliwie Haushofer był jednym z prekursorów i czołowych twórców
nacjonalistycznej i imperialistycznej geografii niemieckiej. Stworzył całą szkołę
naukową głoszącą hasła wielkomocarstwowości i hegemonii Niemiec w Europie
i na kontynencie eurazjatyckim. Są to fakty bezsporne, które należy ocenić nad
wyraz krytycznie. Niemniej jego wkład do rozwoju geografii politycznej i geopolityki jest wyjątkowy i zasługuje na podziw i uznanie.
Wiedza o dokonaniach twórczych Haushofera wśród polskich badaczy była
niewielka i nieco zmitologizowana4. Mówi się o nim jako reprezentancie sił
imperialistycznych i ekspansjonistycznych (co jest w dużym stopniu prawdziwe)
oraz ojcu duchowym nazizmu (co jest nieprawdziwe). Interesujące fakty z jego
biografii też nie są znane. W najbardziej popularnych podręcznikach geografii
politycznej S. Otoka (2003) oraz Z. Rykla (2006) informacje o Haushoferze
są kilkuzdaniowe. Trochę więcej o osiągnięciach naukowych Haushofera znajdziemy w książkach L. Moczulskiego (1999) oraz C. Jeana (2003). Kilka artykułów Haushofera przetłumaczono na język polski (Przestrzeń…, 2000), ale nie

4
Ze zrozumiałych względów bezpośrednio po wojnie oceniano go w Polsce jednostronnie i niezupełnie trafnie. Jako przykład można podać cytat z jednej z książek: „ Haushofer (…) najchętniej
rozważał sprawy Europy i niemieckiej ekspansji. Szczególnie zapalił się do planów hitleryzmu. Podjudzał do aneksji Czechosłowacji oraz do wojny z Polską i ze Związkiem Radzieckim” (Litwin, 1956,
s. 61). Podobnie skrajnie negatywne stanowisko wobec Haushofera zawarto w artykule M. Hirszowicz
(1955).
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zostały dostrzeżone i nie wzbudziły zainteresowania5. We współczesnej Rosji
natomiast dorobek publikacyjny Haushofera jest bardzo znany i poddany ocenie
(Dugin, 1999). Najważniejsze prace zostały przetłumaczone na język rosyjski
i poddane wnikliwej interpretacji (Haushofer, 2001). Mniejszą popularnością
cieszy się Haushofer w literaturze anglojęzycznej, uważany za szowinistycznego
myśliciela, którego poglądy całkowicie się zdezaktualizowały (ciekawe pozycje
anglojęzyczne zawierające jego biografię to: Dorpalen, 1984; Diner, 1999 i Wolkersdorfer, 1999). W niemieckiej literaturze politycznej i geograficznej dorobek
twórczy Haushofera oceniany jest na ogół krytycznie. Zwłaszcza odnosi się to
do jego koncepcji reorganizacji geopolitycznej świata. Cenną pozycją o dokonaniach Hauhofera jest dzieło F. Ebelinga (1994).
Prezentując wybrane osiągnięcia twórcze Haushofera należy zwrócić uwagę na fakt, że formułowane przez niego koncepcje były dalekie od precyzji.
Miały zazwyczaj charakter rozważań czy luźnych refleksji, a teksty zawierały
liczne dygresje historyczne i geograficzne. Haushofer był bardziej humanistą
niż reprezentantem nauk ścisłych, każdy jego wywód jednak ujawniał erudycję
i mądrość. Do ostatecznych wniosków dochodził mozolnie, rozpatrując obok
ważnych kwestii wiele drugorzędnych. Dlatego jego przemyślenia przybierają
formę propozycji i hipotez, bardziej ideowych niż naukowych. Niemniej odegrały one przełomową rolę w rozwoju nauk geopolitycznych.
W krótkim opracowaniu nie da się przedstawić całości jego dokonań; są one
tak obszerne i wielowątkowe, że wymagałyby osobnej książki. Dlatego w niniejszym przeglądowym artykule bardziej zreferuje się poglądy Haushofera na
świat niż ocenia jego dorobek naukowy. Liczne hipotezy Haushofera uległy dezaktualizacji, niemniej niektóre stwierdzenia są nadal interesujące. Kolejno będą
przedstawione jego bardziej znane koncepcje ideologiczne. Zajmował się głównie problemami strategicznymi o skali kontynentalnej. Zainteresowanie Haushofera Polską było niewielkie, pomimo to zajmując się kwestiami niemieckorosyjskimi, prezentował swoje stanowisko wobec Polski, które tu przypomniano.
W odróżnieniu od Rosji, gdzie Haushofer cieszy się olbrzymią popularnością
nawet większą niż w Niemczech, wiedza polskich geografów o tym niemieckim
geopolityku jest w dużym stopniu zdeformowana.
5
Dopiero ostatnio koncepcje geopolityczne Haushofera zostały omówione i skomentowane
w trzech cennych opracowaniach polskich badaczy (Klin, 2008; Macała, 2008, 2009). Dzięki nim
można poznać osiągnięcia twórcze tego wielkiego niemieckiego geografa i geopolityka. Nie zachodzi potrzeba podawania powtórnie licznych informacji, które znalazły się w obiegu naukowym.
Z tego powodu wybrano również odmienną konwencję prezentacji w odniesieniu do wizji, przemyśleń,
a przede wszystkim drogi życiowej Haushofera. Było to zadanie złożone, gdyż dorobek publikacyjny
Haushofera jest bardzo obszerny i kontrowersyjny. Należy on do tych wielkich myślicieli i kreatorów oryginalnych idei, którzy zawsze będą obiektem fascynacji i jednocześnie ostrej krytyki. Dlatego
można go oceniać z bardzo różnych punktów widzenia. W stosunku do dwóch wymienionych autorów uwzględniono bardziej szczegółowo jego stanowisko wobec zachodzących wydarzeń politycznych.
Natomiast pominięto te kwestie, które zostały opisane i zinterpretowane we wspomnianych artykułach. Zawierają one ponadto bogatą bibliografię niemieckojęzyczną (Klin, 2008; Macała, 2008).
Dodatkowe informacje merytoryczne i bibliograficzne zawiera opracowanie drugiego z wymienionych
autorów (Macała, 2009).
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Koncepcja nowego porządku geopolitycznego
Wspomniano już, że Haushofer przebywał kilka lat w Japonii. Zafascynowała go historia i geografia tego kraju, poznał też mentalność i umysłowość Japończyków. Wielokrotnie spotykał się z często używanym w tym państwie pojęciem
„nowego porządku”. Oznaczało ono, że Japonia, stając się mocarstwem, wysuwa
wyraźnie sprecyzowane postulaty, zmierzające do nowej organizacji politycznej obszarów leżących w pobliżu wysp japońskich. Zakładano, że w bliższej lub
dalszej perspektywie terytoria te muszą zostać podporządkowane imperialnej
Japonii. Przewidywano, że realizacja planów aneksyjnych może wywołać perturbacje międzynarodowe i zagrozić konfrontacją. Stająca się potęgą Japonia
zamierzała opanować wybrzeże chińskie z Mandżurią i południowo-wschodnią
Azję wraz z wyspami na Pacyfiku. W przyszłości miał być ustalony nowy ład
geopolityczny we wschodniej Azji – jeśli więc nie drogą małych wojen, to za
cenę konfliktu z wielkimi mocarstwami. Takie ryzyko należy podjąć, gdyż musi
zostać ustalony nowy porządek geopolityczny satysfakcjonujący uzasadnione
ambicje wielkiego narodu japońskiego. Byłoby to korzystne nie tylko dla Japonii, ale również dla obszarów podbijanych, które uzyskają pomoc ekonomiczną
i technologiczną. Dzięki wsparciu cywilizacyjnemu nastąpi ich rozwój polityczny i gospodarczy, a w ostatecznym rezultacie ulegnie całkowitej zmianie geopolitycznej strefa zachodniego Pacyfiku.
Po powrocie do Niemiec Haushofer głęboko przejęty tą argumentacją wprowadza w publiczny obieg pojęcie nowego porządku (neue Ordung). Popularyzuje
go w swoich książkach, artykułach i licznych wypowiedziach,6 które nabierają
charakteru apelu wzywającego do zmiany istniejącego ładu światowego. Są całkowicie pozbawione naukowości – nie tylko brak im podbudowy teoretycznej
i precyzji metodologicznej, ale odznaczają się banalnym werbalizmem i woluntaryzmem. Nie można ich jednak ignorować – te demagogiczne hasła uruchomiły rewolucyjne procesy polityczne, które wbrew intencjom ich czołowego animatora doprowadziły do nieoczekiwanych skutków, zmieniając geopolityczny
obraz świata.
Poglądy wygłaszane przez Haushofera trafiały na wyjątkowo sprzyjające
warunki i stały się popularne. Naród niemiecki, upokorzony przegraną wojną
i dyktatem wersalskim, z nadzieją oczekiwał na radykalną zmianę sytuacji. Dla
ekipy hitlerowskiej pojęcie było bardzo przydatne i zostało maksymalnie wykorzystane w propagandzie. Wielokrotnie powtarzano, że Niemcy zostały skrzywdzone, a wprowadzone przez mocarstwa zachodnie nowe granice polityczne
6
Idee związane z koniecznością wprowadzenia nowego ładu geopolitycznego w Europie i na
świecie przewijają się w wielu książkach i artykułach Haushofera. Zwłaszcza mocno są uwypuklone
w jego pracach opublikowanych w latach 1930. (Haushofer, 1932, 1934a, b, 1937, 1943; Haushofer
i Fochler-Hauke, 1937; Haushofer, 1979).
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są niesprawiedliwe. Populistyczne hasła stały się podstawą do tworzenia rozmaitych projektów postulujących likwidację skutków przegranej przez Niemcy
wojny. Chodziło głównie o zmobilizowanie i zintegrowanie zdezorientowanego
społeczeństwa niemieckiego. Obarczenie winą świata zachodniego służyło konsolidacji sił politycznych zmierzających do odtworzenia potęgi Niemiec. Poglądy
wygłaszane przez Haushofera o wrogim świecie anglosaskim oraz o konieczności wyrównania krzywd uczynionych Niemcom stały się motywem przewodnim
propagandy państwowej III Rzeszy. Zapowiedzi nowego porządku zaproponowane przez Haushofera zostały podjęte i wprowadzone w życie przez Hitlera.
W jego kolejnych przemówieniach przybrały formę zapowiedzi budowania lepszego świata. Pomimo że były to miraże pozbawione wszelkich konkretów, zostały przyjęte z aprobatą i zrozumieniem przez naród niemiecki.
Twierdzono, że dwa mocarstwa morskie (Wielka Brytania i Stany Zjednoczone) są kierowane przez międzynarodową plutokrację, powstały na bazie nierównoprawnego handlu, kolonializmu i grabieży. Zagwarantowały sobie dominację
nad światem, wyzyskując Europę, Azję i Afrykę. Dyskusyjną tezę o negatywnym
nastawieniu mocarstw zachodnich do Niemiec wykorzystano do celów politycznych – do zdeprecjonowania przeciwników politycznych i podważenia postanowień traktatu wersalskiego. Głoszono, że był on dla Niemiec tak surowy, gdyż
chodziło o ich zmarginalizowanie i zwasalizowanie. Dlatego oderwano od Rzeszy Alzację i Lotaryngię, prowincję poznańską i pomorską oraz wschodnią część
Górnego Śląska. Niemcy zostały obciążone reparacjami, niszczącymi ekonomikę kraju. Wprowadzony przez mocarstwa morskie porządek polityczny nie opiera się na moralności i etyce, lecz na sile politycznej i militarnej. Sprecyzowana
przez Haushofera ocena sytuacji była niezmiernie uproszczona, ale łatwa do
zaakceptowania przez ówczesne społeczeństwo niemieckie i stała się punktem
wyjścia do opracowania rewindykacyjnych propozycji zmierzających do całkowitej reorganizacji sytuacji geopolitycznej świata. Na miejsce kosmopolitycznego
ładu ustalonego przez mocarstwa morskie należy wprowadzić porządek zgodny
z interesem państw kontynentalnych. Sojusz eurazjatycki grupujący państwa
lądowe od Renu po Pacyfik jest w stanie zmarginalizować siłę mocarstw zachodnich. Współpraca będzie się opierać na ideach tradycyjnych, antyliberalnych
i narodowo-socjalistycznych. Cywilizacja kontynentalna, której bliskie jest przywiązanie do ziemi, mistycyzm i egalitaryzm jest w stanie pokonać cywilizację
morską, w której jedyną wartością jest pragmatyzm i pieniądz.
Nie wnikając w słuszność tych demagogicznych sformułowań należy stwierdzić, że Haushofer poprzez nowy układ sojuszów zamierzał zmienić dotychczasowy porządek świata. Zarysowany program jest w licznych jego opracowaniach wyjaśniany. Zamierzenia ogólne są uzupełniane propozycjami dotyczącymi szczegółowych kwestii europejskich. Postulatem wstępnym jest rewizja
ówczesnych rozgraniczeń politycznych i powrót do granic niemieckich z 1914 r.
Te jednak żądania Haushofera w pełni nie satysfakcjonują. Na rozległych
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obszarach Europy Środkowo-Wschodniej znajduje się liczna mniejszość niemiecka. Ma ona niekwestionowane prawo wyrażania swej opcji i połączenia się
z Wielką Rzeszą Niemiecką. Haushofer wielokrotnie twierdził, że w nowych
uwarunkowaniach geopolitycznych małe państwa germańskie tracą rację bytu,
a warunkiem zapewnienia ładu politycznego jest wspólnota wszystkich narodów
germańskich pod egidą największego z nich. Głoszony plan działania był od
początku utopijny i niebezpieczny. Nowy porządek projektowany przez Haushofera, a po istotnej modyfikacji przyjęty do realizacji przez Hitlera, zmierzał do
zburzenia światowego pokoju. Nie było bowiem możliwe wprowadzenie w życie
tak maksymalistycznego programu geopolitycznego bez nowej wojny, do której
prowadzenia III Rzesza nie dysponowała odpowiednią siłą militarną. Propozycja nowego porządku okazała się nie tylko awanturniczym, ale i zbrodniczym
pomysłem. Podjęta próba jej realizacji zakończyła się dla Haushofera osobistym
dramatem, zaś dla Niemiec totalną katastrofą geopolityczną.

Koncepcja światowych panregionów
Tworząc koncepcje panregionów, czyli nowego geopolitycznego podziału
świata, Haushofer nawiązuje do wiedzy historycznej, geograficznej i filozoficznej. Według jego opinii w ciągu kilku tysięcy lat rozwoju cywilizacji człowieka
pojawiło się wiele uniwersalnych ideologii zmierzających do zjednoczenia świata (przypomina to o posłaniu ewangelicznym: „idźcie i nauczajcie wszystkie
narody”, któremu był wierny przez wieki Watykan). Zaznacza, że współczesne
mu apele II i III komunistycznej Międzynarodówki analogicznie wzywają do
ideologicznej integracji świata ponad wszelkimi podziałami politycznymi. Haushofer porównuje te ideologiczne krucjaty do wielkich imperiów, które powstały
w wyniku podbojów (perskie, macedońskie, rzymskie, mongolskie, iberyjskie,
brytyjskie). Te ostatnie nie spełniają warunków, jakie powinny spełniać panregiony, wszystkie bowiem miały oblicza militarne i imperialne. Nie kierowały się
ideami duchowymi, lecz dążnością do pokonania wroga i osiągnięcia korzyści
terytorialnych lub ekonomicznych. Podstawą panregionów (panidei)7 musi być
koncepcja bardziej uniwersalna, o klarownym celu misjonarskim, oparta bardziej na wartościach kultury (kultursendungen) niż na sile zbrojnej8.
Po wyjaśnieniu tej istotnej kwestii przechodzi do przedstawienia głośnej
wówczas idei pangermanizmu, ruchu politycznego, którego był aktywnym orę7
W wersji niemieckojęzycznej „panregiony” to tzw. „panidee”. Mają one charakter czysto terytorialny i w polskiej literaturze przedmiotu przyjęto nazwę panregiony (Jean, 2003, s. 73; Moczulski,
1999, s. 19).
8
Dzieląc świat na panregiony, Haushofer nawiązuje do wielu swoich poprzedników, którzy dokonywali różnorodnych delimitacji. Wspomina o R. Coudenhove-Kalergim, twórcy ruchu paneuropejskiego (Eberhardt, 2007). Między innymi przytacza tu jego podział świata na pięć wielkich wspólnot
terytorialnych (Paneuropa, Panamerica, Brithbundes Reich, Russischbundes Reich, Ostasien). Do
prekursorów tworzenia związków terytorialnych o zasięgu kontynentalnym zalicza prezydenta Stanów Zjednoczonych Jamesa Monroe, który w 1823 r. sformułował zasady panamerykanizmu.
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downikiem9. Reprezentanci tego ruchu proponowali zjednoczenie w jednym
państwie wszystkich bliskich sobie językowo i kulturowo narodów germańskich. Koncepcja ta według Haushofera ma cel idealistyczny; nie jest agresywna
wobec otoczenia i może przynieść jedynie pozytywne konsekwencje dla Europy.
Spełnia więc wymogi panregionu. Nie trzeba specjalnie udowadniać, że w tym
rozumowaniu jest dużo hipokryzji i fałszu. Warto też wspomnieć, że w ramach
terytorium „germańskiego” znajdują się obszary o znikomym odsetku ludności
niemieckiej (np. Wielkopolska czy kraje Bałtyckie); (Haushofer, 1931).
Punktem wyjścia do ogólnej analizy geopolitycznej jest zaprezentowanie
relacji między potencjalną „Panazją” „Eurazją” i „Paneuropą”. Te trzy hipotetyczne panregiony obejmują olbrzymi kontynent położony między Pacyfikiem
a Atlantykiem, w którym Europa jest półwyspem wrzynającym się w morze. Haushofer zwraca uwagę, że podział tego superkontynentu na części zawsze może
budzić zastrzeżenia, dlatego istnieją różne poglądy i koncepcje zorganizowania
tego rozległego terytorium. Nawiązuje do koncepcji zwolennika koncepcji kontynentalnej Halforda Mackindera, który dzieli Eurazję na tzw. „Heartland” (serce kontynentu) oraz strefę wewnętrzną. To tu usytuowana jest „oś historii” lub
„sworzeń geopolityczny”, z którego wychodziły największe ekspansje w dziejach
świata. Bardziej niż koncepcje Mackindera przemawiają do Haushofera poglądy
rosyjskich zwolenników eurazjatyzmu., dlatego rozpoczyna od wydzielenia nie
Panazji czy Paneuropy, lecz Eurazji, gdyż Ural nie stanowi właściwego rozgraniczenia. Haushofer widzi jedność obszaru między Mandżurią a Karpatami.
Pomimo wielkich ruchów migracyjnych zachodzących w ciągu ubiegłych wieków
istnieje wyraźna wspólnota kulturowo-geograficzna, która spaja to wielkie terytorium. Wyznacza dwie granice zachodnie tzw. Eurazji. Jedna z nich przebiega
od Zatoki Ryskiej do Albanii, druga zaś od jeziora Onega do ujścia Dniestru,
w tym że centralna Ukraina należy do Paneuropy, a nie do Eurazji. Wydzielona Paneuropa daleka jest od jedności. Wiele pisze na temat tzw. Zwischeneuropy lub Mitteleuropy – regionu położonego na styku wielkich kultur, stale narażonego na agresję ze strony ludów wschodnich; jego przynależność do
Paneuropy jest zawsze zagrożona.
Panazja nie obejmuje całego kontynentu azjatyckiego, gdyż jej północna
część należy w całości do ZSRR. Południowa i wschodnia Azja jest narażona na
agresję z północy, natomiast od południowej flanki dezintegrowana jest przez
Brytyjczyków. Dotyczy to zwłaszcza Indii i Bliskiego Wschodu. Wielką rolę
w Panazji może odegrać Japonia, należąca jednocześnie do Panazji oraz Panregionu Pacyfiku. Jest ona w stanie opanować Filipiny, Indonezję, Malaje oraz
krąg kulturowy mongolsko-mandżurski. Na kontynencie azjatyckim występuje
9
Wyrazicielem ideologii pangermanizmu był tzw. Związek Pangermański działający w okresie 1891–1939, zrzeszający wielu parlamentarzystów, uczonych, wojskowych itp. Do jego czołowych
przedstawicieli należeli między innymi twórcy geopolityki: Niemiec Friedrich Ratzel i Szwed Rudolf
Kjellen.
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wiele krzyżujących się panregionów, związanych z ideą panarabską, panislamską, panindyjską i panchińską. Wszystkie one są za słabe do stworzenia jednolitej Panazji. Najważniejszym jednak zadaniem determinującym przyszłość
jest stabilizacja na kontynencie eurazjatyckim, gdyż zamieszkuje tam 3/4 ludności świata. Dlatego właściwe rozwiązanie dylematów geopolitycznych na linii
Panazja–Eurazja–Paneuropa jest warunkiem stabilizacji i rozwoju wielu krajów
i narodów.
Haushofer wprowadza pojęcie „panorganizacji”, które często stosuje przy
wyjaśnianiu kwestii ogólnych i szczegółowych. Rozumie przez ten termin wprowadzenie porządku (ładu) geopolitycznego poprzez tworzenie większych jednostek politycznych i likwidację państw małych i średnich.
W dalszych rozważaniach Haushofer rozszerza analizę terytorialną i zastanawia się nad znaczeniem Panafryki, Panameryki i Panaustralii. Podkreśla, że
są to panregiony peryferyjne wobec Azji, która była kolebką wielkich procesów
integracyjnych (Zusammengasung), gdyż na niej tworzyły się ekspansywne
imperia. Panaustralia ma znaczenie drugorzędne i jest uzależniona od wspólnoty Panpacyficznej. Koncepcja zjednoczenia Ameryki jest uzależniona od potęgi
Stanów Zjednoczonych. Panafryka została podzielona w XIX w. przez imperia
europejskie. Zwraca uwagę na linię południkową, łączącą Kair z Kapsztadem,
która po aneksji kolonii niemieckich przez Wielką Brytanię stała się potencjalną
osią integracyjną. Najwięcej interesują go połączenia komunikacyjne między
Panregionami oraz w ramach Panregionów. Analizuje je z punktu widzenia
historycznego, geograficznego i politycznego. Równocześnie rozpatruje obszary
stykowe, na których powstają idee wspólnot ideologicznych (np. panarabizm lub
panislamizm). Według jego oceny projekty panregionów szybciej się krystalizowały w Nowym Świecie (panamerykanizm, panafrykanizm) niż w Starym
Świecie. W przyszłości należy oczekiwać silniejszych procesów integracyjnych
w Azji, a zwłaszcza między Azją a Ameryką. Stawia wyraźną tezę o kształtowaniu się Panregionu Pacyfiku, w którym wiodącą rolę odgrywają Japonia i Stany
Zjednoczone. Przewidywał początkowo, że w konfrontacji tych dwóch państw
wygrają Stany Zjednoczone, później zaś, gdy Japonia stała się sojusznikiem III
Rzeszy, stawiał na nią. Opanowanie strefy Pacyfiku przez jedno państwo zmieni
układ geopolityczny świata. Tak jak przez stulecia większą rolę geopolityczną
odgrywał Atlantyk, tak w przyszłości nastąpi era Pacyfiku (Haushofer, 1938).
Wspomniane rozważania jeszcze raz konfrontuje z koncepcjami Mackindera o cywilizacji morskiej i cywilizacji kontynentalnej. Według nazewnictwa
Haushofera można mówić o rywalizacji panregionów kontynentalnych (Tellurokracja) i morskich (Talasokracja). Dawniej wojny toczyły się o panowanie nad
lądami, w przyszłości zaś ważniejsza będzie kontrola nad szlakami morskimi.
Nawiązuje tutaj do prac geopolityków niemieckich H. Lautensacha i J. Märza.
Przypomina koncepcję światowego oceanu, na którym znajduje się jedna duża
wyspa (Eurazja) i kilka mniejszych (np. Ameryka lub Australia). Państwa nie-
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posiadające długiego wybrzeża morskiego zostają izolowane od świata. W związku z tym przewiduje zagrożenie pozycji Niemiec10. Istnieje bowiem możliwość
utworzenia blokady morskiej, co miało miejsce w latach I wojny światowej.
W zakończeniu swoich rozważań o panregionach Haushofer stawia tezę
o zmniejszaniu się liczby małych panregionów na rzecz panregionów o zasięgu
kontynentalnym lub światowym. Do tej pory miały one charakter równoleżnikowy. Można oczekiwać, że mogą pojawić się panregiony o usytuowaniu bardziej
południkowym. W jednej z ostatnich prac (1941) wymienia tylko cztery panregiony: Paneuropę, Panamerykę, Panrosję oraz region Panpacyfiku. Pierwszy
z nich, tzn. Paneuropa, należy do wpływów Niemiec ze stolicą w Berlinie; składa się ona z Europy oraz Bliskiego Wschodu z Turcją i Półwyspem Arabskim.
Region Panrosji obejmuje europejską Rosję z Białorusią i Ukrainą, zachodnią
i wschodnią Syberię, Iran, Afganistan i cały Półwysep Indyjski. Do regionu Panpacyfiku włącza Chiny z Tybetem i Mandżurią, rosyjski Daleki Wschód, Azję
Południowo-Wschodnią, Australię z Nową Zelandią i wyspami na Pacyfiku.
Cały ten wielki obszar zalicza do strefy wpływów Japonii. Cały kontynent panamerykański miał stać się obszarem uzależnionym od Stanów Zjednoczonych.
Po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej w kolejnej ze swych delimitacji świata Haushofer likwiduje Panrosję i jej obszar włącza do strefy wpływów
Niemiec i Japonii. W miarę upływu lat oddala się od kryteriów geograficznych
i przyjmuje za podstawę czynniki polityczne. Odbiega więc od realiów na rzecz
abstrakcyjnej ideologii.

Koncepcja geopolitycznego „trójkąta”
Główne zainteresowania Haushofera dotyczyły skali kontynentalnej i bloku eurazjatyckiego. Niemniej obserwował z dużym zaangażowaniem aktualne wydarzenia polityczne i poddawał je analizie i ocenie merytorycznej. Jako
przykład można zreferować jego komentarz, który ukazał się po podpisaniu
27 IX 1940 r. paktu między Niemcami, Włochami i Japonią11. Była to namiastka właściwego bloku, gdyż Włochy nie były w stanie zastąpić ZSRR. Niemniej
były sygnałem, że Niemcy nie są osamotnione i prowadzą aktywną politykę mię10
Haushofer prawie zawsze ilustruje swoje rozważania licznymi dygresjami lub uzupełnieniami
z zakresu historii. Niektóre są trafne, wiele z nich natomiast nie koresponduje z treścią i stanowi jedynie pokaz erudycji autora. Można podać tu jako przykład wywody Haushofera mające udowodnić, że
Rzesza Niemiecka była eliminowana jako państwo morskie. Według jego wyliczeń Rzesza Niemiecka
za panowania Hohenstaufów w XIII w. miała 5000 km linii brzegowej (wliczył tu Sycylię i Włochy),
następnie w latach funkcjonowania powstałej w 1356 r. niemieckiej Hanzy – 3300 km. Aktualnie,
czyli po I wojnie światowej, Niemcy mają niecałe 1000 km wybrzeża morskiego. Porównanie tych
danych liczbowych miało udowodnić dyskusyjną tezę o ograniczonym i kurczącym się dostępie Niemiec do morza.
11
Pełny tekst tego opracowania Haushofera został przetłumaczony na język polski i opublikowany
(Haushofer, 2000), można więc poznać jego treść i skonfrontować z przedstawionym komentarzem.
Oryginał tego artykułu zawiera dokumentacja: Karl Haushofer – Eine geopolitische Dreiecks – Vollendung, Zum 27. September 1940, s. 455–456.
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dzynarodową. Ze względu na udział w nim trzech państw Haushofer nazwał
ten pakt „trójkątem” i tak przyjęto go definiować12. Na początku swoich wywodów Haushofer stwierdza, że blisko 50 lat dążył do realizacji tego porozumienia
i z tego powodu jest usatysfakcjonowany. Nie jest to ścisłe i wiadomo, że jego rola
była minimalna. Następnie twierdzi, że podpisany pakt trójstronny Rzym–Berlin–Tokio jest jednym z najważniejszych wydarzeń historycznych. Można też
do tego podchodzić sceptycznie, podobnie jak do stwierdzenia, że pakt ten nie
zakłóci porządku międzynarodowego i nie jest skierowany przeciw Wielkiej Brytanii i ZSRR.
W następnej części opracowania Haushofer przechodzi do oceny mocy demograficznej i militarnej reprezentowanej przez trzy „wielkie potęgi” trójkąta. Dysponują one bowiem siłą 20 mln żołnierzy, 2 mln ton wyporności ma łącznie
wspólna flota morska oraz łącznie posiadają 35 tys. samolotów. Według przytoczonych w tekście danych Wielka Rzesza Niemiecka obejmuje 682 tys. km2
oraz 80 mln mieszkańców, doliczając zaś Protektorat Czech i Moraw oraz Generalne Gubernatorstwo jest to 107–109 mln ludzi. Imperium Włoskie z koloniami
liczy 3940 tys. km2 oraz 54–55 mln mieszkańców. Kolejny sygnatariusz paktu
Cesarstwo Japońskie obejmuje 680 tys. km2 oraz 102–104 mln mieszkańców.
Doliczając zaś Cesarstwo Mandżurskie, Mongolię Wewnętrzną i część Chin,
otrzyma się około 3,0 mln km2. Drugi element potęgi państw paktu, o którym
pisze Haushofer, to możliwość dostępu do otwartych oceanów i prowadzenia
działań militarnych na morzu. Autor nie mógł nie zdawać sobie sprawy, że
w konfrontacji z mocarstwami anglosaskimi jest to siła niewielka, niemająca
szans na zwycięstwo. Niemniej tworzy fikcję, że te trzy słabo zintegrowane ze
sobą państwa dysponują odpowiednią do zamierzeń potęgą geopolityczną. Opracowanie to ma bardziej charakter propagandowy niż naukowy. Nie znaczy to, że
inne prace Haushofera reprezentują podobny poziom merytoryczny – w wielu
studiach diagnostycznych wnioski są odpowiednio uzasadnione i autor wykazuje umiar13. Niestety przy ocenie bieżących wydarzeń politycznych często poddawał się złudzeniom, a własne marzenia traktował jak realną rzeczywistość.
Koncepcja geopolitycznego „trójkąta” jest tu dobrym przykładem.

12
Formalnie trójkąt szybko uległ likwidacji, gdyż 20 XI 1940 r. przystąpiły do niego Węgry, 23 XI
Rumunia, a 24 XI 1940 r. Słowacja. Wszystkie jednak państwa uznały, że rolę wiodącą w Europie będą
pełnić Niemcy, Japonia w Azji, zaś Włochy w basenie Morza Śródziemnego.
13
Do tych monumentalnych prac autorstwa Haushofera należy książka o granicach i ich znaczeniu w życiu państw i narodów (Haushofer, 1927) oraz liczne dzieła poświęcone Japonii i strefie
Pacyfiku (Haushofer, 1930, 1941, 1944).
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Koncepcja bloku kontynentalnego
Rozważania na temat panregionów i ich roli w teraźniejszości i przyszłości
stały się dla Haushofera przesłanką teoretyczną i empiryczną do sformułowania wyraźnie sprecyzowanej koncepcji geopolitycznej, która była ukoronowaniem jego wieloletnich przemyśleń. Studia nad rolą kontynentu eurazjatyckiego
w dziejach świata i ich potencjałem politycznym, demograficznym i gospodarczym doprowadziły w efekcie do zredagowania konkretnej propozycji sojuszu
militarnego. W opracowaniu pt. Die Kontinentalblock. Mitteleuropa–Eurasien–
Japan proponuje zawarcie geopolitycznego paktu między Berlinem (Mitteleuropa), Moskwą (Eurasien–Sovietunion) i Tokio (Japan)14.
Możliwości uformowania mocarstwa kontynentalnego przewidywał Mackinder
w swoim klasycznym dziele. Jego wizja miała charakter teoretyczny i wskazywała,
że w przyszłości nastąpi zjednoczenie kontynentu eurazjatyckiego, w następnej zaś
fazie rozwojowej nastąpi konfrontacja tego supermocarstwa z mocarstwami morskimi. Wojna między „lądem” a „morzem” o panowanie nad światem jest nieunikniona i ona zdeterminuje przyszłość geopolityczną świata. Analogicznie zawsze
myślał Haushofer i podobna była jego konkluzja. W prezentowanym opracowaniu
tego rodzaju wizja teoretyczna doczekała się konkretyzacji politycznej. Różnica
między poglądami Mackindera i Haushofera dotyczyła pozycji Niemiec na kontynencie eurazjatyckim. Mackinder wyraźnie bagatelizował rangę Niemiec. Uważał, że państwo o niewielkim terytorium, leżące na peryferiach Eurazji, daleko od
centrum kontynentu, ma niewielkie szanse na odegranie istotnej roli w polityce
światowej. Haushofer też wiedział o ograniczonych możliwościach Niemiec, usiłował to jednak przezwyciężyć drogą sojuszy i zręcznej polityki międzynarodowej.
Przewidywał od dawna, że uzyskanie przez Niemcy pozycji wielkiego mocarstwa
światowego będzie wymagało podjęcia strategicznej decyzji geopolitycznej.
Według Haushofera przed Niemcami stoi historyczny dylemat. Pierwszy
wariant to związanie się z mocarstwami morskimi, drugi zaś to włączenie się
w budowę wielkiego bloku kontynentalnego położonego między Pacyfikiem
a Atlantykiem. Decyzja w tym zakresie musi być jednoznaczna i ostateczna,
w przeciwnym razie Niemcy staną się przedmiotem a nie podmiotem światowej
polityki, a ich terytorium stanie się obiektem konfrontacji obu stron i ulegnie
wasalizacji. Rozważa w sposób wnikliwy konsekwencje wariantu morskiego
i kontynentalnego. Wyraźnie stwierdza, że Niemcy są połączone z Zachodem
więzami historii, obyczajów i kultury. Naród niemiecki tradycyjnie należał
zawsze do Zachodu. Pomimo tej wspólnoty cywilizacyjnej świat anglosaski trak14
Ostatnio ukazał się artykuł o bloku kontynentalnym (Macała, 2009), który zawiera dodatkowe informacje o przemyśleniach twórczych Haushofera. Autor w sposób pogłębiony uwypuklił uwarunkowania polityczne, które wpłynęły na konieczność modyfikacji przez Haushofera jego koncepcji
reorganizacji geopolitycznej świata.
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tuje Niemcy jako przeciwnika politycznego. Odebranie kolonii morskich w traktacie wersalskim dowodziło, że mocarstwa zachodnie nie są gotowe dopuścić
Niemiec na akweny morskie.
Diametralnie inaczej kształtują się relacje Niemiec ze Wschodem. Mieszkają
tam narody o odmiennej kulturze, różniące się mentalnością i stylem życia.
Preferują one inne niż Niemcy wartości ideologiczne i należą do innych światów
cywilizacyjnych. Są to fakty niebagatelne, które utrudniają podjęcie ostatecznych decyzji politycznych.
Haushofer dokonuje następnie dokładnej analizy geograficznej. Udowadnia,
że Niemcy stanowią integralną część kontynentu eurazjatyckiego. Na wschód
od granic politycznych Rzeszy znajdują się obszary, które od kilkuset lat ciążą do
Niemiec, z liczną mniejszością niemiecką i terenami dogodnymi do kolonizacji.
Stanowią one dla przeludnionych Niemiec zaplecze surowcowe i żywnościowe.
Niemcy poprzez swoją organizację, pracowitość i dyscyplinę są w stanie
wprowadzić na te obszary postęp i wyższy standard życia. Orientacja na wschód
(Ostorientierung) jest więc najbardziej logiczna i korzystna. Występują również
liczne niebezpieczeństwa związane z agresywnością, nieobliczalnością i prymitywizmem wschodnich ludów eurazjatyckich. Myślał tu głównie o Słowianach.
Wybór strategicznego sojusznika jest trudny, gdyż Niemcy z Zachodem wiąże „krew”. Mieszkają tam ludzie należący do tego samego kręgu kulturowego.
Związek ze Wschodem wynika z usytuowania terytorialnego państwa niemieckiego, czyli wzajemnej integracji i bliższym kontaktom sprzyja czynnik „ziemi”.
Z jednej strony mamy do czynienia ze wspólnotą cywilizacyjną, z drugiej zaś
ze wspólnotą geograficzną. Pewną rolę w rozumowaniu Haushofera odgrywała
jego sympatia do Japonii. Zaprzyjaźniona z Niemcami Rosja stanie się równocześnie sojusznikiem Japonii. Układ Berlin–Moskwa–Tokio jest gwarantem powstania siły decydującej o losie świata. Wszelkie argumenty geopolityczne według
Haushofera przemawiały za tym rozstrzygnięciem. Opcja kontynentalna – pomimo zagrożeń – wydawała się bardziej korzystna od tej, którą mogły zaoferować
mocarstwa morskie, była jednak ciągle nieosiągalnym mirażem, bowiem sojusz
niemiecko-sowiecki wydawał się niemożliwy. Różnice ideologiczne były bardzo
poważne i wzajemnie oba państwa oskarżały się o przygotowywanie agresji. Sytuacja polityczna diametralnie się zmieniła 23 VIII 1939 r., z chwilą zawarcia paktu
między Ribbentropem a Mołotowem. Po agresji Niemiec na Polskę dwa państwa
zachodnie (Francja i Wielka Brytania) wypowiedziały wojnę III Rzeszy Niemieckiej. Było wiadomo, że pomimo neutralności Stany Zjednoczone są po stronie
przeciwników Niemiec. Mocarstwa morskie znalazły się de facto w stanie wojny
z III Rzeszą. Po zawarciu kolejnego paktu sowiecko-niemieckiego (25 IX 1939)
nastąpił okres ożywionej współpracy między Berlinem a Moskwą. Oba państwa
twierdziły, że jest to porozumienie trwałe, oparte na wspólnych interesach strategicznych, mające tego samego przeciwnika. Dzięki pośrednictwu Niemiec nastąpiła normalizacja stosunków między Moskwą a Tokio.
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Wizja Haushofera wydająca się do niedawna teoretyczną mrzonką stała się
polityczną rzeczywistością. W tym przełomowym momencie ukazuje się opracowanie Haushofera o bloku kontynentalnym. Nabrało ono od razu dużego rozgłosu i zostało przyjęte z aprobatą w Berlinie i w Moskwie. Zaczyna się ono od
stwierdzenia, że najważniejszym wydarzeniem współczesnej historii jest zjednoczenie polityczne Europy z centralną i wschodnią Azją. Równocześnie Haushofer oświadcza dobitnie, że to on właśnie przewidział i dążył konsekwentnie
przez całe życie do jedności politycznej kontynentu eurazjatyckiego. Zjednoczenie to nie jest przypadkowe, nie jest też efektem działań pojedynczych polityków.
Wynikało ono przede wszystkim z obiektywnych uwarunkowań i było uwieńczeniem naturalnych procesów geopolitycznych, jedynie przyspieszonych przez
nieodpowiedzialną, imperialną politykę Anglii. W związku z tym przypomina
i komentuje wypowiedzi niektórych polityków od przełomu XIX i XX w. (nie
wymienia tu Hitlera). Ocenia politykę rosyjską i japońską. Zwraca uwagę, że
proniemieckie nastawienie Moskwy ma długą tradycję i jest zgodne z interesami
narodu rosyjskiego. Nie ma również istotnych sprzeczności między interesami
Rosji i Japonii. To wszystko doprowadziło do uformowania się bloku kontynentalnego między Morzem Japońskim, Bałtykiem i Morzem Śródziemnym.
Haushofer z satysfakcją stwierdza, że powstały blok obejmuje olbrzymie terytorium i dysponuje wielkim potencjałem demograficznym. Dokonuje tu odpowiedniego podsumowania. Według przedstawionych wyliczeń Związek Sowiecki
liczy 21,3 mln km2, 13 tys. km linii brzegowej i 182 mln mieszkańców, Japonia
ze swoimi zdobyczami obejmuje 2,0 mln km2 i 140 mln ludności (nie uwzględniając jej sojuszników), III Rzesza Niemiecka z obszarami podporządkowanymi ma też zasoby demograficzne około 140 mln, plus sojusznicza Italia licząca 57–60 mln mieszkańców. W przypadku konsolidacji tego sojuszu Niemiec,
ZSRR i Japonii mamy do czynienia z olbrzymią siłą geopolityczną i militarną,
wobec której Anglia jest bezradna.
Porozumienie na linii Berlin–Moskwa–Tokio trwało w zasadzie od września
1939 r. do listopada 1940 r. i okazało się krótkookresową efemerydą. Zakończyła
je wizyta Mołotowa w Berlinie. Dwaj sojusznicy nie doszli do porozumienia –
dzieliło ich za wiele spornych problemów geopolitycznych. Nie byli skłonni do
kompromisu i wzajemnych koncesji. Bezpośrednio po wizycie Mołotowa Niemcy
po dyrektywie Hitlera z dnia 18 XII 1940 r. rozpoczęli przygotowania do planu
„Fall Barbarossa”, zaś Stalin podjął też decyzję o napadzie ZSRR na Niemcy.
Hitler okazał się sprawniejszy organizacyjnie i w dniu 22 VI 1941 r. rozpoczął
agresję na ZSRR.
Był to kres wszelkich programów, które Haushofer przez wiele lat formułował. Zdał sobie doskonale sprawę z fiaska wszelkich planów związanych
z tworzeniem bloku kontynentalnego. Według Haushofera napaść Hitlera na
ZSRR była krokiem samobójczym i niedorzecznością geopolityczną. Nie było
to jedynie podważenie zasadności jego koncepcji teoretycznej. Przewidywał, że
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w tym konflikcie militarnym stroną przegraną będą Niemcy. Nie tylko stracą
rangę mocarstwa, ale stają przed możliwością całkowitej degradacji politycznej
i wyniszczenia demograficznego.
Przebieg pierwszych dni, tygodni i miesięcy wojny niemiecko-sowieckiej był
dla Haushofera całkowitym zaskoczeniem. Nie spodziewał się tak dotkliwych
porażek Armii Czerwonej i szybkiego opanowania Białorusi, Ukrainy i krajów
bałtyckich. Uległ w tym czasie propagandzie niemieckiej, która głosiła o zbliżającej się katastrofie militarnej ZSRR. W takiej sytuacji powstała możliwość
wyłączenia czynnika rosyjskiego z polityki kontynentalnej. Pojawiło się niebezpieczeństwo pustki geopolitycznej, względnie opanowania centralnej części kontynentu eurazjatyckiego przez mocarstwa anglosaskie. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem wg Haushofera byłby podział tego obszaru między Niemcy
i Japonię. Okazało się, że to, co stało się bezpośrednio po 22 VI 1941 r., było tylko
epizodem historycznym. Klęska armii hitlerowskiej pod Moskwą, a następnie
pod Stalingradem i Kurskiem zmusiła Haushofera do porzucenia całkowicie
utopijnych projektów. Od tego momentu przewidywania Haushofera były coraz
bardziej katastroficzne. Wiedział już dobrze, że Niemcy nie są w stanie pokonać koalicji antyhitlerowskiej. Wojna prowadzona na dwóch frontach musiała
zakończyć się spektakularną klęską. Wyrażał tę opinię wśród swoich najbliższych przyjaciół. Władze nazistowskie podchodziły do niego z coraz większą
nieufnością, a po zamachu na Hitlera znalazł się w grupie osób podejrzanych
o uczestnictwo w spisku. Zlikwidowano prowadzone przez niego przez dwadzieścia lat pismo Die Zeitschrift für Geopolitik. Wszelkie marzenia i zamierzenia,
którym poświęcił życie, mające doprowadzić Niemcy do rangi wielkiego mocarstwa, uległy unicestwieniu.
Ostatecznym rezultatem pięcioletnich zmagań o panowanie nad światem,
z czym się wiązała klęska Niemiec, Japonii i Włoch było utworzenie bloku kontynentalnego rozciągającego się od Łaby po Pacyfik. Niepodważalną i niekwestionowaną władzę nad tym olbrzymim obszarem eurazjatyckim objęła Moskwa.
Rozpoczęła się długotrwała konfrontacja ze światem atlantyckim, czyli mocarstwami morskimi. W tym sensie wizja Haushofera w pełni się urzeczywistniła.
Wymagało to jednak zdruzgotania potęgi niemieckiej i powstania sowieckiego
supermocarstwa.

Opinie Haushofera o Polsce
W obszernym dorobku publikacyjnym Haushofera niewiele można znaleźć
na temat Polski i Polaków, a jeśli coś jest, to ma wydźwięk krytyczny, względnie
wrogi. Haushofer uważał Polskę za wyraźne „nieporozumienie” geopolityczne, przeszkodę dla pozytywnych stosunków Rosji z Niemcami. Wiadomo, że
był zawsze aktywnym orędownikiem porozumienia między Berlinem a Moskwą
i przeciwnikiem istnienia niewielkich państw. Podział ziem polskich wydawał
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mu się rozwiązaniem nieuniknionym i optymalnym. Sądził, że kwestia przyszłości Polski powinna być w kompetencji Rosji i Niemiec. Zdawał sobie jedynie
sprawę z trudności ustalenia wspólnych granic, które satysfakcjonowałyby dwa
wielkie narody (rosyjski i niemiecki). Problem mniejszości polskiej usytuowanej
na pograniczu rosyjsko-niemieckim był jego zdaniem kłopotliwy, ale rozwiązywalny15, bez żadnych wrogich planów wobec ludności.
Oceniał krytycznie wiele posunięć Hitlera. Jedynie pakt między Ribbentropem a Mołotowem potraktował jako decyzję racjonalną, logiczną i zgodną z interesami obu stron, stanowiącą gwarancję długotrwałego pokoju we wschodniej
części Europy. Był on koniecznością geopolityczną, gdyż Polska wybrała „wariant
atlantycki” i stała się zakładnikiem imperialnej polityki Francji, a zwłaszcza
Anglii. Wyraźnie udowadniał, że Zachód nie będzie Polski bronił wbrew interesom dwóch największych narodów europejskich. Lawirując między Wschodem
a Zachodem Polska prowadziła bezmyślną, samobójczą politykę, która doprowadziła ją do upadku16. Porozumienie niemiecko-sowieckie z końca września
1939 r. unormowało sytuację i zagwarantowało stabilizację w Europie.
W jednej z książek monograficznych poświęconej geopolityce rozgraniczeń
terytorialnych Haushofer rozpatruje kwestie granicy polsko-niemieckiej ustalonej w Wersalu (Haushofer 1927). Werdykt graniczny uważa nie tylko za niesprawiedliwy, ale z geograficznego punktu widzenia nonsensowny. Oderwanie
Prus Wschodnich od Niemiec stworzyło układ prowizoryczny, który długo nie
może istnieć. Głęboko wrzynający się w terytorium Niemiec występ poznański
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Niemiec. Poprzednia granica niemiecko-rosyjska była ze strategicznego punktu widzenia bardziej właściwa. Po jej
likwidacji powstało całkowicie sztuczne rozgraniczenie przecinające wszelkie
powiązania komunikacyjne. Wiele pisze o absurdalnym wyznaczeniu granicy
na Górnym Śląsku, która podzieliła miasta i zakłady przemysłowe. Fakty te były
wielokrotnie powielane na łamach prasy niemieckiej, więc nie ma w nich nic
oryginalnego. W sprawach dotyczących Polski Haushofer zawsze reprezentował
stanowisko rewizjonistyczne i skrajnie nacjonalistyczne.

Uwagi końcowe
Haushofera uważa się powszechnie za najwybitniejszego reprezentanta geopolityki niemieckiej. Był kontynuatorem myśli Friedricha Ratzla, którego osobiście poznał w młodości i dzięki któremu zainteresował się geografią, historią i polityką. Poglądy Ratzla o ścisłym związku przestrzeni i polityki oraz roli
15
Pod kierunkiem naukowym Haushofera opracowano atlas geopolityczny świata, w którym
przedstawiono sytuację strategiczną Europy, w tym Polski (Springneschmid, 1935).
16
Jako przykład antypolskiego podejścia Haushofera można przytoczyć jego ocenę obrony
Warszawy we wrześniu 1939 r. Zniszczenia miasta były winą obrońców, a nie agresorów. Gdyby miasto od razu się poddało, nie poniosłoby strat ludzkich i materialnych.
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państwa w organizowaniu i przekształcaniu środowiska geograficznego były
podstawą intelektualną wszelkich późniejszych osiągnięć twórczych Haushofera. Podobnie wyjątkową rolę inspirującą w jego poglądach naukowych odegrał
Kjellén, który sprecyzowane przez Ratzla teorie polityki państwa powiązał jeszcze ściślej z uwarunkowaniami przestrzennymi. Badanie relacji między państwem, polityką i przestrzenią nazwał on geopolityką17, która wyjaśniała przyczyny i konsekwencje rozwoju terytorialnego państw oraz ich wzajemne związki. Zasługą Haushofera jest połączenie przemyśleń Ratzla i Kjellena oraz stworzenie spójnej koncepcji teoretycznej18. Był inicjatorem badań relacji między
siłą i przestrzenią (Macht und Raum lub Macht und Erde). Połączył ratzlowską
teorię państwa z kjellenowskim rozumieniem przestrzeni oraz dodał do tego
czynnik czasu, a zwłaszcza siły. Ten ostatni wynikał w dużym stopniu z celowej
działalności człowieka, który jest w stanie przełamywać bariery fizjograficzne
i antropogeograficzne. Równocześnie Haushofer rozwinął kontynentalną teorię
Mackindera odniesioną do Heartlandu i powiązał ją z koncepcją panregionów.
Haushofer traktował geopolitykę jako naukę o geograficznym usytuowaniu
procesów politycznych. Zadaniem jej było wyjaśnianie zachodzących wydarzeń
politycznych na tle czynników terytorialnych. Ta nowa dziedzina wiedzy stanowiła wg niego klucz do zrozumienia praw historii i polityki, poprzez oddziaływanie na siebie potęgi i przestrzeni. Zajmowanie się geopolityką pojmował ponadto jako moralny obowiązek wobec ojczyzny. Uważał, że jako uczony niemiecki
jest zobowiązany walczyć o interesy i pomyślność swego narodu pozbawionego
odpowiedniej przestrzeni dla godnej egzystencji i przyszłego rozwoju (Volk ohne
Raum).
Cechą znamienną dorobku Haushofera było aplikacyjne wykorzystanie ujęć
teoretyczno-metodycznych dla bieżących decyzji politycznych. Badania prowadzone przez niego i powstałe na ich podstawie propozycje realizacyjne miały
pomóc polityce, a konkretnie służyć interesom wielkoniemieckim. Geopolityka
w rozumieniu Haushofera miała stanowić naukowe uzasadnienie polityki, która powinna prowadzić do umacniania niemieckiej potęgi imperialnej. Walka
o przestrzeń dla przeludnionego państwa była jedną z zasad geopolityki niemieckiej. Ekspansywne i imperialistyczne koncepcje Haushofera – pomimo wykorzystania idealistycznego mistycyzmu i mesjanizmu – odznaczały się pragmatyzmem i swoistym realizmem. Zdawał sobie doskonale sprawę z ograniczonych
możliwości Niemiec i dlatego był zwolennikiem dopasowania celów do realnej
siły państwa niemieckiego oraz działania w silnych sojuszach politycznych.
17
Rozwój niemieckiej geopolityki doczekał się polskiej literaturze przedmiotu omówienia i ogólnej oceny (m.in. Wolff-Powęska, 1979; Przestrzeń…, 2000; Macała, 2008; Eberhardt, 2005, 2008).
18
Haushofer definiował geopolitykę jako „naukę o geograficznym uwarunkowaniu procesów
politycznych, która między innymi określa związki wydarzeń politycznych z ziemią, opierając się na
szerokiej bazie geograficznej, inspiruje polityczną działalność państwa; musi być nauką stosowaną
i musi stać się geograficznym sumieniem państwa (Wolff-Powęska, 1979, s. 133).
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Jako uczony i nauczyciel Haushofer wyróżniał się wszechstronnością zainteresowań, a także zdolnością przystępnego przedstawiania swych poglądów, idei
i wizji19, przy nieprzeciętnej erudycji i pracowitości. Dlatego jego dorobek publikacyjny jest niezmiernie obszerny i wielotematyczny. Nie było możliwości ani
potrzeby referować go w całości. Omówiono fragmentarycznie tylko te dokonania twórcze Haushofera, które są reprezentatywne dla jego postawy ideologicznej. Chodziło bowiem bardziej o ukazanie jego światopoglądu ideowego i poglądów geopolitycznych niż pełną ocenę merytoryczną osiągnięć naukowych.
Koleje losu Haushofera były skomplikowane. Początkowo odnosił błyskotliwe
sukcesy w życiu osobistym, politycznym i naukowym. Osiągnął stopień generalski, uzyskał tytuł profesora na prestiżowym uniwersytecie. W stosunkowo młodym wieku zdobył sławę wybitnego geografa. Był prekursorem nowej dziedziny
wiedzy – geopolityki. Napisał wiele wartościowych książek, nadal czytanych
i komentowanych. Uchodził za uczciwego, prawego człowieka.
Późniejsze lata jego życia były pasmem niepowodzeń. Obserwował z narastającym niepokojem kolejne niefortunne decyzje władz hitlerowskich, które
musiały doprowadzić Niemcy do totalnej i nieuniknionej katastrofy geopolitycznej. Niepowetowaną stratą była dla niego tragiczna śmierć syna i wielu jego
przyjaciół, którzy przeciwstawiali się Hitlerowi w ostatniej fazie wojny. Jednakże
nie można negować, że sam był w pewnym stopniu animatorem i kreatorem
tych dramatycznych zdarzeń. Koncepcja geopolityki, jaką głosił i reprezentował,
była bowiem apoteozą ekspansji i wojen agresywnych, militaryzmu i zmagań
o przestrzeń. Głosiła chwałę siły i skuteczności nad zasadami moralnymi.
Wszystko to razem powoduje, że Haushofer był i jest postacią kontrowersyjną,
ocenianą skrajnie – od podziwu do potępienia.
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PIOTR EBERHARDT
THE GEOPOLITICAL CONCEPTS OF KARL HAUSHOFER
This paper presenting the geopolitical achievements of well-known German geographer Karl Haushofer begins with a summary of Haushofer’s life and major achievements in politics and research. While the subject’s contacts with Hitler are recalled, it
is stressed that – notwithstanding his opinions regarding nationalistm and superpower
status – Haushofer acceptedneither Nazism nor anti-Semitism. The article goes on to
present the main geopolitical concepts of its subject, of which the first concerned the
new order (neue Ordnung), an advocation of major changes in Germany, not least in
respect of a revised Treaty of Versailles. While these opinions from Haushofer were
nothing more (lacking a scientific basis), they did initiate important political processes
in Germany. The second concept discussed concerns world Pan-regions, as construed
in relation to history, geography and philosophy, with a view to the world being divided
into large territorial units both politically and geographically based. One of t Haushofer’s
best-known definitions has world reduced to just the Pan-European, Pan-American,
Pan-Russian and Pan-Pacific regions. Pan-Europe is (naturally) within the German
zone of influence, with its capital in Berlin. It extends across Europe (excluding Russia,
Ukraine and Byelorussia), as well as throughout Africa and the Middle East as broadly
conceived. The Pan-Russian region in turn consists of the European part of Russia plus
Byelorussia and Ukraine, western and eastern Siberia, Iran, Afghanistan and the whole
Indian peninsula. The Pan-Pacific region was based on China with Tibet and Mongolia,
the Russian Far East, South-Eastern Asia, Australia and New Zealand and the Pacific
Islands. The whole of that area was regarded as under the influence of Japan, leaving
the Pan-American continent as supposedly dependent on the United States.
The third analysed concept was a project for a so-called geopolitical “triangle”, which
had a clearly political character and was created in 1940 as a reflection of the political
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pact between Germany, Italy and Japan. Haushofer sought to analysing the political and
territorial consequences of this pact.
One of the most important Haushofer concepts was the idea of the Euro-Asiatic Continental Block (Die Kontinentalblock Mitteleuropa–Eurasien–Japan). This was based on
the geopolitical pact between Berlin, Moscow and Tokyo. The project was put into effect
between August 1939 and December 1940, before finally being buried with Germany’s invasion of the USSR. This concept in fact referred to the well-known Mackinder
‘Heartland’ theory, and anticipated a future confrontation between land and maritime
superpowers.
A further part of the text focuses on Haushofer’s views of Poland, which were both
critical and hostile, and hence in line with its author’s strong support for the Ribbentrop-Molotov Pact that liquidated the Polish state.
This paper concludes with an analysis of Haushofer’s scientific works and his outlook on the world. Though opposing Hitler during the last phase of World War II, Haushofer was nevertheless representative of extreme nationalism. However, if the political
opinions can be put to one side, it is possible to note the major contribution made by
Haushofer’s works to the development of political geography.
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Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych
w świetle baz Google Scholar
The position of Polish geographical journals and series
as seen in the Google Scholar databases
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Zarys treści. W artykule przedstawiono analizę cytowań polskich czasopism i serii geograficznych opublikowanych w latach 1918–2008, opracowaną na podstawie serwisu naukowo-informacyjnego Google Scholar. W pierwszej kolejności kwerendę przeprowadzono dla czasopism
ogólnogeograficznych oraz z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej. Dla porównania zestawiono też wyniki cytowań wybranych czasopism z tzw. Listy Filadelfijskiej, z krajów
sąsiednich oraz wydawanych w językach narodowych. Analizy ujawniły generalnie słabe, ale
zróżnicowane oddziaływanie publikacji wydawanych w różnych okresach. Wykazano dominującą rolę Biuletynu Peryglacjalnego, Geographia Polonica i Przeglądu Geograficznego.
Słowa kluczowe: bibliometria, Polska, analiza cytowań, Google Scholar, wyszukiwarki
internetowe, czasopisma geograficzne, historia geografii.

Wprowadzenie
Pojawianie się coraz większej liczby prac naukowych spowodowało rozwój
metod bibliometrycznych, dzięki którym możliwe jest porównywanie ilościowego,
a w pewnym stopniu jakościowego dorobku badawczego uczonych, instytucji oraz
nośników informacji naukowej. W pomiarze osiągnięć szczególną pozycję zdobyły
rankingi opracowywane na podstawie artykułów indeksowanych w bazach Web
of Sciences, w tym zaliczanych do tzw. Listy Filadelfijskiej (właściwie ISI Master
Journal List), czyli Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii (ISI), będącego
częścią koncernu informacyjnego Thomson Reuters Corporation. Niedawno
w Przeglądzie Geograficznym zamieszczona została analiza przeprowadzona pod
tym względem dla ośrodków akademickich w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej (Bajerski, 2008a), a wcześniej – studium G. Rackiego (2003) na temat
pozycji polskich czasopism geograficznych i geograficzno-geologicznych.

http://rcin.org.pl

552

Przemysław Śleszyński

Obecnie ponad 150 polskich czasopism naukowych znajduje się na Liście
Filadelfijskiej (LF), ale ani jedno typowe geograficzne. Są tam natomiast wydawnictwa, w których czasem publikują geografowie fizyczni, szczególnie tytuły
geologiczne (Folia Quaternaria, Acta Geologica Polonica, Przegląd Geologiczny
i in.) oraz ekologiczne i biologiczne (Polish Journal of Ecology, Wiadomości Ekologiczne, Chrońmy Przyrodę Ojczystą), a także interdyscyplinarne Polish Polar
Research i Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences. Jak
wynika z przedstawionych tytułów, w znalezieniu się na tej liście nie jest przeszkodą publikowanie wyłącznie w języku polskim. W latach 2004–2008 głównie
ze względu na ocenę parametryczną, premiującą czasopisma z LF, weszło tam
około 100 polskich czasopism z różnych dziedzin, głównie z nauk medycznych,
przyrodniczych i ścisłych.
Od początku powstania LF jest jednak krytykowana za wybiórczość i swoistą
„amerykocentryczność”. Wynika to z faktu, że nauka światowa jest w większości zdominowana przez Stany Zjednoczone, toteż największa liczba czasopism
wchodzących w skład LF wywodzi się rzeczywiście z tego kraju (około 70%).
Drugim, poważniejszym zarzutem jest dominująca anglojęzyczność indeksowanych publikacji, co ma pomniejszać znaczenie nauk humanistycznych i częściowo społecznych, dla których po pierwsze język narodowy jest często narzędziem
opisu, a po drugie opisywane zagadnienia dotyczą spraw o krajowym, względnie
lokalnym zasięgu. Ponadto szczegółowe zestawienia wskazują, że ponad 70%
publikacji związanych z LF i cytowań dotyczy kilku dyscyplin: chemii, fizyki,
biologii i medycyny, a dalsze kilka procent z matematyki i astronomii. Z powyższych powodów przydatność LF jest najlepsza w przypadku nauk ścisłych, dobra
dla nauk medycznych i przyrodniczych, mniej przydatna w naukach społecznych, a najmniej w humanistyce.
Dyskusja ta ma szczególne znaczenie w naszym kraju, gdyż po 1989 r. dokonała lub dokonuje się reorganizacja nauki, w tym pozycji i hierarchii ośrodków
oraz czasopism naukowych. Służyć ma temu m.in. wprowadzona na początku obecnej dekady ocena parametryczna instytucji oraz punktacja czasopism
naukowych. Zasadzają się one na mniej lub bardziej udanych próbach sformalizowania oceny, głównie pod względem ilościowym. Jest to przedmiotem ostrych
sporów w środowisku naukowym, jednak ze względu na przewagę osób reprezentujących nauki ścisłe i przyrodnicze ukształtował się model oceny, w tym
czasopism naukowych, w bardzo dużym stopniu nawiązujący do wyników bibliometrycznych opracowywanych na bazie danych indeksowanych przez Instytut
Informacji Naukowej w Filadelfii. Dotyczy to nie tylko czasopism znajdujących
się na LF (około 7 tysięcy), lecz także wskaźników Impact Factor dla czasopism
nie będących na tej liście, a obliczanych na podstawie cytowań w czasopismach
indeksowanych (około 9 tys.).
W przypadku geografii sytuacja jest bardziej skomplikowana ze względu na
dychotomię przedmiotową. Idąca za tym przewaga podmiotowa, w tym organi-
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zacyjno-instytucjonalna geografii fizycznej w Polsce, wyrażająca się w blisko
70% udziale samodzielnych pracowników tych specjalności (według baz opi.org.
pl) spowodowała, że cała geografia jest oceniana według kryteriów nauk przyrodniczych. Budzi to zrozumiały protest geografów społeczno-ekonomicznych,
którzy woleliby być oceniani według kryteriów nauk społecznych i humanistycznych. W przypadku oceny punktowej postulaty te są spełniane tylko w odniesieniu do czasopism o wyraźnie niefizycznogeograficznym profilu.
Jak wiadomo, oprócz baz Web of Sciences istnieją konkurencyjne, obejmujące
znacznie większe kolekcje czasopism. Obecnie największą, jak się zdaje, popularność zdobyła baza Scopus prowadzona od 2002 r. przez holenderski Elsevier,
obejmująca dane z ponad 15 tys. czasopism (dwa razy więcej niż w przypadku
LF). Jednak również ta baza jest „amerykocentryczna” lub „anglocentryczna”,
gdyż czasopisma ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii stanowią ponad
50% wszystkich. Jeszcze innym rozwiązaniem jest Index Copernicus – kompleksowy system informacji naukowej powstały w Polsce, gromadzący m.in.
informacje o czasopismach z dziedzin STM (Science, Technology, Medicine),
głównie z krajów środkowoeuropejskich i tworzący ich ranking oparty na ocenie około 30 parametrów zgrupowanych w pięciu kategoriach: jakość naukowa,
jakość edytorska, zasięg, częstość/regularność/stabilność rynkowa oraz jakość
techniczna. System obejmuje informacje o ponad 2 tysiącach czasopism, w tym
1,5 tys. zagranicznych.
Wymienione bazy są prowadzone do zastosowań profesjonalnych i dlatego są
niedostępne dla „zwykłego” użytkownika. Koszty subskrypcji są wysokie, toteż
pełny dostęp do nich mają nieliczne instytucje. Ze względu na duże zainteresowanie informacją naukową w listopadzie 2004 r. uruchomiono więc zupełnie
nowe rozwiązanie – Google Scholar, polegające na indeksowaniu publikacji bądź
ich streszczeń dostępnych poprzez sieć WWW. Google Scholar jest szczególną
odmianą wyszukiwarki internetowej (quasi bazą internetową), indeksującą tylko strony internetowe zawierające artykuły naukowe lub ich abstrakty, zwłaszcza w specjalistycznych serwisach naukowo-informacyjnych, po ich wcześniejszej rejestracji w systemie. W bazach tych zdecydowanie przeważają dostępne
on-line artykuły naukowe lub abstrakty z największych wydawnictw naukowych,
takich jak Elsevier, Wiley, Kluwer czy Blackwell. Drugą grupę stanowią artykuły
i inne publikacje naukowe udostępniane na stronach internetowych instytucji
naukowych. Są to m.in. monografie w postaci książkowej, które dzięki wielu
inicjatywom są coraz częściej dostępne nieodpłatnie poprzez Internet do profesjonalnych zastosowań. Tylko kilka procent cytowań przypada na tzw. szarą literaturę, czyli różnego rodzaju prace na prawach maszynopisu, utrwalone
w plikach PDF najczęściej na stronach instytucji naukowych.
Niewątpliwą zaletą wyszukiwarki Google Scholar jest jej powszechna dostępność, a także szeroki zasięg pod względem bibliometrycznym. Wśród indeksowanych publikacji znajdują się bowiem nie tylko te pochodzące z LF i Scopus,
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a z założenia wszystkie, które zostały kiedykolwiek zacytowane w udostępnianych zbiorach. Umożliwia to przeprowadzenie bardziej wyczerpującej, praktycznie nieograniczonej kwerendy, również w odniesieniu do polskich czasopism
geograficznych.
Najpoważniejsza wada wyszukiwarki Google Scholar – to brak możliwości
automatycznego określenia, w jakich latach i w jakich czasopismach były cytowane poszczególne opublikowane prace. Dużym utrudnieniem w początkowym
okresie istnienia było też powszechne dublowanie się cytowań i publikacji,
gdyż niektóre bazy zawierały abstrakty tych samych czasopism (Jacsó, 2005)
i przygotowanie danych do analizy bibliometrycznej wymagało uciążliwego
„czyszczenia”. Na przykład A. Baneyx (2008) referuje wyniki badań, w których
według jednego z autorów cytowania geograficzne redukowały się wskutek tego
czynnika do 12% stanu wyjściowego, a według innego – do 68%.1 Innym mniej
istotnym mankamentem, który mimo upływu czasu nie został rozwiązany, jest
brak możliwości automatycznego wydzielenia autocytowań. Z tego ostatniego
względu bardziej nadaje się ona do oceny pozycji czasopism niż poszczególnych
badaczy2.
Generalnie jednak baza Google Scholar jest coraz powszechniej wykorzystywana na świecie w analizach bibliometrycznych (Murphy i Law, 2008;
Smith, 2008). Co więcej, nie tylko zbiera coraz bardziej pochlebne recenzje
w porównaniach różnych baz danych naukowych (Pauly i Stergiou, 2005; Friend,
2006; Kousha i Telvall, 2007, 2008), ale pojawiają się głosy o jej przewadze nad
dotychczasowymi systemami, zwłaszcza w stosunku do Web of Sciences i Scopus (Belew, 2005; Walters, 2007). Na przykład W.H. Walters (2007) stwierdza,
że niekonwencjonalne metody tworzenia baz Google Scholar nie wpłynęły negatywnie na stopień „pokrycia” (coverage) literatury naukowej względem innych
baz. Na razie nie wydaje się to do końca uprawnione, z tego podstawowego powodu, że Google Inc. nigdy nie przedstawił algorytmów wyszukiwań cytowanych
prac i dlatego nie wiadomo, jaka jest dokładnie reprezentatywność wyszukiwanych publikacji naukowych3. Na podstawie próbnych kwerend można jedynie
1
Ostatnio K. Kousha i M. Thelwall (2008) najwyższy odsetek duplikatów (niecałe 10%) wykryli
w naukach biologicznych, natomiast w fizyce, chemii i informatyce wskaźnik ten nie przekraczał
1%. W zbiorze zebranych danych do potrzeb niniejszego artykułu duplikaty były sporadyczne i nie
przekraczały 1% rekordów.
2
Jak się okazuje, problem autocytowań nie dotyczy wyłącznie autorów, ale także czasopism.
M. Marcinek (2008) podaje, że czasem przybiera to nawet formy „wymuszania” przez niektóre redakcje cytowania własnego pisma w celu zwiększenia wzrostu Impact Factor. Najlepsze światowe czasopisma mają wskaźnik autocytowań blisko 20%, przy średniej 12% i medianie 9%. Ciekawe, jak ta
sprawa kształtuje się w przypadku polskich czasopism, szczególnie tych, które w ostatnich latach
szybko weszły do grona LF.
3
Przywoływani wcześniej K. Kousha i M. Thelwall (2008) stwierdzili, że na przykład w naukach
biologicznych 68% cytowań przypada na czasopisma, 2% na materiały konferencyjne, 4% na maszynopisy większych prac naukowych, zwłaszcza doktorskich i magisterskich (dissertation), 3% na tradycyjne i 6% na elektroniczne książki oraz 7% na inne materiały znajdujące się w sieci internetowej
(pozostałe 10% stanowią powtórzenia). Ale już w naukach chemicznych udział czasopism wyniósł
88%. W żadnej z dziedzin udział „szarej” literatury nie przekroczył 10%.
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stwierdzić, że dla polskich czasopism geograficznych bazy Google Scholar są
około 4-krotnie zasobniejsze niż Web of Science. Jeśli na przykład jakaś praca
jest cytowana w czasopismach z LF 5 razy, to z dużym prawdopodobieństwem
Google Scholar zwróci ją zacytowaną w 20 pozycjach (natomiast w porównaniu
do baz Scopus wyniki uzyskane w Google Scholar nie są już o tyle częstsze,
a niekiedy bywają nawet rzadsze). Przewaga Google Scholar polega na znalezieniu cytowań nie tylko w tytułach z LF, lecz w innych czasopismach, seriach,
monografiach itd., nie indeksowanych w Web of Science. Generalnie, problem
ten w odniesieniu do polskich wydawnictw geograficznych wymagałby bardziej
szczegółowego porównania, tak jak to przedstawił w naukach geologicznych
G. Racki (2001).
W Polsce serwis Google Scholar nie był dotychczas przedmiotem większego
zainteresowania, być może dlatego, że ciągle jest to jeszcze wersja beta (testowa). W początkowym okresie serwis nie indeksował tylu baz co obecnie i dlatego
przygotowywane na jego podstawie rankingi były traktowane jako uzupełniające (Racki, 2001). Ostatnio jednak także polska bibliometria dostrzega zalety
Google Scholar (Marcinek, 2008; Osiewalska, 2008).
Ze względu na stałe doskonalenie Google Scholar można spodziewać się,
że wkrótce stanie się on jednym z podstawowych systemów wyszukiwawczych
na temat literatury naukowej i poważnie zagrozi komercyjnym Web of Science
i Scopus.
W poniższym artykule zestawiono statystyki bibliometryczne dla polskich
czasopism i serii geograficznych (sposób ich wyboru, czy też może lepiej określenia, co znaczy pojęcie „czasopismo geograficzne”, opisano dalej w odpowiednich
rozdziałach). Dodatkowo zebrano dane odnośnie do periodyków pokrewnych, jak
również dla porównania podano informacje o kilku wiodących tytułach światowych, indeksowanych przez Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii, a także
o czasopismach wydawanych w krajach sąsiednich i w językach narodowych.
Obliczenia przeprowadzono za pomocą programu komputerowego Harzing’s
Publish or Perish 2.0 (bazującego ściśle na wyszukiwarce Google Scholar), udostępnianym nieodpłatnie przez Tarma Software Research Pty Ltd.
Wyniki wyszukiwań są dokładniejsze w przypadku czasopism, mniej dokładne zaś dla serii, zwłaszcza wychodzących nieregularnie. Na przykład okazywało się, że serie Monografie IGiPZ PAN, Studia Obszarów Wiejskich i Atlas
Warszawy mają kilkanaście cytowań według tytułów, a nie według nazwy serii.
Ze względu na porównywalność względem innych tytułów, tych przypadkowo
znalezionych rekordów nie włączano do statystyk.
Wyszukiwania przeprowadzono w kwietniu 2009 r. Nie ograniczano rezultatów wyszukiwań cytowań do dziedzin przedmiotowych, w których najczęściej
spotykane są prace z zakresu geografii, a więc ‘Environmental Science’, ‘Planetary Science’ oraz ‘Social Science’, wychodząc z założenia, że ważne jest również oddziaływanie geografii na inne obszary zastosowań. Szczegółowa analiza
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otrzymanych wyników wskazuje na kilka mankamentów zastosowania programu, związanych z jakością baz danych. Po pierwsze, niezbyt dokładnie określone są daty poszczególnych publikacji. Odsetek niewłaściwych dat (średnio 5%)
zwiększa się proporcjonalnie w stosunku do czasu jaki upłynął od publikacji,
czyli im starsze wydawnictwo, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania nieprawidłowego roku wydania. Po drugie, występują różne zapisy tych samych
czasopism w postaci dosyć dowolnych skrótów, co wydłuża czas poszukiwań,
na przykład Przegląd Geograficzny może być zapisany dosłownie, ale także jako
Przeglad Geograficzny, Przegl Geograficzny, Przegl Geograf, Przegląd Geogr czy
Przegl Geogr. Trzeba jednak podkreślić, że podobne niedogodności występują
w przypadku korzystania z baz Web of Sciences (LF) i ScienceDirect (Scopus).
W artykule nie zajmowano się szczegółowymi wskaźnikami bibliometrycznymi, takimi jak Impact Factor (wskaźnik oddziaływania), czy Indeks Hirscha
(liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od tej liczby
publikacji). Po pierwsze, nie dysponowano dokładnymi wyliczeniami na temat
liczby prac zamieszczonych dotychczas we wszystkich tytułach wydawniczych.
Po drugie, w opracowaniu starano się zwrócić bardziej uwagę na siłę oddziaływania polskich czasopism i serii wydawniczych, a nie ich efektywność, która
poniżej pewnego pułapu cytowań ma drugorzędne znaczenie.
Mając na uwadze powyższe zastrzeżenia, prezentowana analiza ma charakter poglądowy, nie roszcząc sobie prawa do zastąpienia istniejących sposobów
oceny bibliometrycznej, szczególnie na podstawie Web of Sciences i Scopus. Ze
względu na specyfikę baz danych, Google Scholar powinna być jednak wartościowym źródłem informacji o pozycji czasopism naukowych.

Czasopisma ogólnogeograficzne
Wyniki pomiaru cytowalności dla czasopism ogólnogeograficznych wskazują
wyraźnie na wiodącą rolę dwóch periodyków – Geographia Polonica i Przeglądu
Geograficznego (tab. 1). Pierwsze z nich z liczbą 1053 cytowań jest w świetle
Google Scholar najbardziej dowartościowanym pod tym względem polskim czasopismem redagowanym przez geografów. Nieco mniej cytowań – 829, odnotował Przegląd Geograficzny, wychodzący jednak znacznie dłużej, bowiem od
1918 r. (Geographia Polonica – od 1964 r.).
Drugą w kolejności grupę pod względem podobieństwa cytowań stanowią warszawskie Prace Geograficzne (404) i Czasopismo Geograficzne (316).
Ponadto jeszcze 6 wydawnictw odnotowało większą niż 100 liczbę cytowań.
Były to w odpowiedniej kolejności malejącej krakowskie Prace Geograficzne
(230), Quaestiones Geographicae (203), Dokumentacja Geograficzna (146),
krakowska Folia Geographica (139 w obydwu seriach, społeczno-ekonomicznej
i fizycznogeograficznej), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica (132
również w obydwu seriach) oraz Annales UMCS. Sectio B (131). W tym zesta-
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wieniu bardzo niska jest pozycja Miscellanea Geographica (88 cytowań), jednak
czasopismo to na tle innych wychodzi stosunkowo krótko, bowiem od 1984 r.
Warto zwrócić uwagę na rozkład cytowań według okresów historycznych
(ryc. 1). Po pierwsze, charakterystyczna jest wysoka pozycja prac opublikowanych w latach 1960–1980. Niewątpliwie zbiega się to ze „złotym okresem” geografii polskiej, jaki miał miejsce pomiędzy kongresami MUG w Londynie (1964)
i w Moskwie (1976), kiedy to Polacy nie tylko prowadzili uznawane i często pionierskie badania, ale również piastowali poważne stanowiska na międzynarodowej arenie geograficznej, co niewątpliwie miało wpływ na promocję krajowych
dokonań. Jak wskazują bardziej szczegółowe wyniki wyszukiwań, niezamieszczane w tym miejscu (a łatwe do uzyskania dla zainteresowanych poprzez stronę internetową Google Scholar), są to prace cytowane w dużej mierze współcześnie, a więc te, które wniosły trwały ślad do dorobku badawczego geografii.
Liczba cytowañ / Number of citation
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Ryc. 1. Liczba cytowań artykułów zamieszczonych w polskich czasopismach i seriach geograficznych w latach 1918–2008 według baz Google Scholar (stan na kwiecień 2009 r.)
Numbers of citations of articles placed in Polish geographical journals and serial publications
in the years 1918–2008, according to Google Scholar (as of April 2009)

Na tak przedstawionym tle uderza w przypadku niektórych tytułów bardzo
niska liczba cytowań prac opublikowanych po 2000 r. Jest to o tyle symptomatyczne, że wyszukiwarka Google Scholar premiuje prace powstałe w najnowszym okresie, które, w odróżnieniu od minionych dekad, z oczywistych względów łatwiej są zamieszczane za pośrednictwem sieci internetowej i tym samym
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Tabela 1. Liczba cytowań polskich czasopism i serii ogólnogeograficznych w bazach Google
Scholar według lat
Numbers of citations of Polish general geographical journals and series on Google Scholar,
by year

Tytuł / Title
Geographia Polonica (r)

Ogółem Do /To 1945– 1961– 1971– 1981– 1991– 2001– Maks***
Total 1945 1960 1970 1980 1990 2000 2008 Max***
1053

0

0

209

371

169

209

95

41

Przegląd Geograficzny (r)

829

65

Prace Geograficzne
(PAN) (n)

404

0

164

231

132

121

84

32

23

37

120

91

45

79

32

27

Czasopismo Geograficzne
(r)

316

31

65

72

43

60

32

13

10

Prace Geograficzne UJ (n)

230

1

8

45

22

40

112

2

11

Quaestiones Geographicae (r/n)

203

–

0

89

60

48

6

27

Dokumentacja Geograficzna (n)

146

–

12

33

32

44

17

6

Folia Geographica. Series
Geographia Socio-Oeconomica, Series Geographia Physica (Kraków)
(r/n, p)*

139

–

26

64

30

12

7

7

Acta Universitatis
Lodziensis. Folia Geographica (Physica, SocioOeconomica) (Łódź)
(n/r, p)*

132

1

7

12

21

46

45

0

7

Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska. Sectio
B, Geographia, Geologia, Mineralogia et
Petrographia (n/r, i)

131

–

38

17

20

13

36

7

7

Miscellanea Geographica
(r/n)

88

–

–

–

–

32

34

22

5

Acta Universitatis Nicolai
Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze.
Geografia (Zeszyty
Naukowe UMK. Geografia) (r/n)

57

–

Prace i Studia Geograficzne (r/n)

52

–

Zeszyty IGiPZ PAN (n, x)

52

–

–

Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Geograficzne (r/n)

47

–

–

Geografia w Szkole (r)

34

–

Inne**

58

–

Razem

3 971

98

8
–

2

–

2

26

8

19

0

3

0

15

22

12

3

5

–

–

–

52

0

16

4

12

13

17

1

4

3

5

2

2

18

4

5

0

4

5

9

28

12

11

332

759

946

703

881

253

41
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szybciej wchodzą do obiegu naukowego. Możliwe, że są to mankamenty samej
wyszukiwarki, która nie indeksuje na bieżąco wszystkich prac, dlatego do wyników wyszukiwań prac opublikowanych w latach 2001–2008 należy podchodzić
ostrożnie. Na przykład wydaje się mało prawdopodobne, aby artykuły i monografie opublikowane w serii Prace Geograficzne (UJ) były w tym okresie cytowane
zaledwie 2 razy, podczas gdy za poprzednią dekadę liczba ta osiągnęła wartość
112. Generalnie jednak, gdyby nawet zakładać, że długość najnowszego okresu dobrze odzwierciedlonego w cytowaniach jest faktycznie o połowę krótszy
i wynosi tylko pół dekady (2001–2005), to i tak spadek jest co najmniej zastanawiający. Stosunek prac powstałych w latach 2001–2008 do 1991–2000 dla
wiodących tytułów światowych wynosi bowiem nie mniej niż 1:5.
Tabelę 1 można interpretować na różne sposoby, jednak szczególnie frapujący jest fakt, że po dodatkowych obliczeniach okazuje się, że dominująca część
cytowanych prac w periodykach ogólnogeograficznych została „wyprodukowana” przez wydawnictwa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (w latach 1953–1974 – Instytutu Geografii PAN). Dla okresu powojennego jest to średnio 37%, a kolejno dla poszczególnych dekad: 1961–1970 – 39%,

Skróty: r – czasopisma wychodzące regularnie częściej niż raz w roku (głównie kwartalniki),
n – nieregularnie, r/n – regularnie lub dosyć regularnie w dłuższych odstępach czasu (najczęściej w systemie rocznym), x – nie ukazuje się obecnie (2009), p – seria fizycznogeograficzna
i społeczno-ekonomiczna obliczona łącznie, i – tomy zawierają także prace niegeograficzne.
* Krakowska i łódzka Folia Geographica potraktowane łącznie, bez podziału na serię fizyczną
i społeczno-ekonomiczną ze względu na utrudnienia w wyszukiwaniu w bazie Google Scholar. Zdecydowana większość cytowań dotyczy jednak prac fizycznogeograficznych, szczególnie
w przypadku ośrodka łódzkiego.
** W tym: Geographia. Studia et Dissertationes (15 cytowań), Zeszyty Naukowe UAM. Seria
Geografia (10), Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ (10), Słupskie Prace Geograficzne (7), Zeszyty Naukowe UG. Geografia (7) i Conference Papers IGiPZ PAN (6). Nie analizowano tytułów
przedwojennych, które przestały wychodzić po II wojnie światowej.
*** Największa liczba cytowań pojedynczej pracy, opublikowanej w danym czasopiśmie lub
serii.
Abbreviations: r – journal regularly appearing more than once a year (mainly quarterly),
n – irregular, r/n – regular or quite regular, but with long intervals in between (most often a
year), x – not now appearing (as of 2009), p – series in physical and socioeconomic geography
taken together, i – volumes containing non-geographical studies.
* The Kraków and Łódź versions of Folia Geographica taken together, without any division into
the physical and socioeconomic series, in line with the difficulties with searching on Google
Scholar. However, a decided majority of citations concerned studies from physical geography,
most especially in the case of the Łódź centre.
** Including: Geographia. Studia et Dissertationes (15 citations), the Adam Mickiewicz University’s Zeszyty Naukowe UAM. Seria Geografia (10), the Silesian University Faculty of Earth
Science’s Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ (10), Słupskie Prace Geograficzne (7), Gdańsk University’s Zeszyty Naukowe UG. Geografia (7) and, from the Institute of Geography of the PAS,
Conference Papers IGiPZ PAN (6). Pre-War titles not resumed after the Second World War have
not been analysed.
*** The greatest number of citations of a single work, as published in the given journal or serial
publication.
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1971–1980 – 38%, 1981–1990 – 33%, 1991–2000 – 36% i 2001–2008 – 43%.
Wzrost udziału po 1990 roku jest zastanawiający, gdyż przeczy powszechnej
opinii o decentralizacji geografii polskiej i wymaga skomentowania. Niewątpliwie wynika to częściowo z powodu zaprzestania wydawania Biuletynu Peryglacjalnego. Drugim czynnikiem jest osłabienie poziomu cytowań prac z innych
ośrodków.

Czasopisma fizycznogeograficzne i kartograficzne
Klasyfikacja specjalistyczna czasopism na geografię fizyczną i społecznoekonomiczną nie jest prosta ze względu na daleko posuniętą interdyscyplinarność badań. O ile w przypadku czasopism ogólnogeograficznych sprawa jest
łatwiejsza, gdyż periodyki i serie wydawnicze zawierają prace z obydwu dziedzin
przedmiotowych, o tyle w badaniach fizycznogeograficznych trudno jest wydzielić publikatory zawierające wyłącznie geograficzny punkt widzenia. Niewątpliwie za takowe trzeba uznać czasopisma i serie tworzone niemal wyłącznie lub
w dominacji przez geografów. Do tej kategorii zaliczyć można właściwie tylko trzy
tytuły: Landform Analysis, założone przez geografów działających w Stowarzyszeniu Geomorfologów Polskich, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią.
Seria A. Geografia Fizyczna oraz Acta Geographica Lodziensia, w praktyce całe
poświęcone geografii fizycznej. Pozostałe wydawnictwa są zdecydowanie bardziej
interdyscyplinarne, choć najczęściej tworzone w dużym czy nawet dominującym
stopniu przez geografów (Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica oraz
Folia Quaternaria, czy niewychodzący już Biuletyn Peryglacjalny). Klasyfikacja
jest zdecydowanie łatwiejsza w przypadku kartografii oraz pokrewnych nauk
geoinformatycznych, gdzie geografowie zachowali bardzo dużą samodzielność
wydawniczą (Polski Przegląd Kartograficzny, Fotointerpretacja w Geografii).
Najczęściej cytowane istniejące czasopismo, to według Google Scholar
Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, afiliowane przy Oddziale PAN
w Krakowie, a redagowane faktycznie w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii
Gór i Wyżyn IGiPZ PAN (tab. 2). Łączna liczba cytowań wyniosła w jego przypadku 500, w tym blisko połowa (221) przypada na dekadę 1971–1980. Jednak
w rankingu zdecydowanie „wygrał” ukazujący się w latach 1953–2000 interdyscyplinarny, choć przez cały okres swego istnienia redagowany przez geografów,
Biuletyn Peryglacjalny. W jego przypadku liczba cytowań wyniosła 1582, z tego
aż 639 przypadło na lata 1961–1970. Na tym przykładzie widać wyraźnie, ile
znaczą historyczne już dokonania polskiej szkoły geomorfologicznej, w tej konkretnej sytuacji dotyczące wprowadzania do literatury światowej pionierskich
i unikatowych badań strefy peryglacjalnej (por. Starkel, 2005). Co jednak najbardziej interesujące, większość najliczniej cytowanych prac w Biuletynie Peryglacjalnym została napisana przez obcokrajowców.
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W zestawieniu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno czasopismo – Landform Analysis. Chociaż wychodzi ono dopiero od 1999 r., to zdobywa stosunkowo dużą, jak na warunki polskie, liczbę cytowań. Inny nasuwający się wniosek
jest też taki, że stosunkowo słaby oddźwięk mają wydawnictwa kartograficzne.
W przypadku Polskiego Przeglądu Kartograficznego odnotowano zaledwie 43
cytowania, a Fotointerpretacji w Geografii – 26.
Tabela 2. Liczba cytowań polskich czasopism i serii fizycznogeograficznych i kartograficznych
(w tym interdyscyplinarnych) w bazach Google Scholar według lat
Numbers of citations of Polish physical geography and cartography journals and series
(including those of an interdisciplinary nature) by year, on Google Scholar
Tytuł / Title

Ogółem Do /To 1945– 1961– 1971– 1981– 1991– 2001– Maks*
Total
1945 1960 1970 1980 1990 2000 2008 Max*

Biuletyn Peryglacjalny
(i, x)

1552

–

297

621

376

202

56

–

49

Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica
(f)

499

–

–

20

221

134

91

33

27

Acta Geographica
Lodziensia (f)

137

20

45

37

23

10

2

6

Badania Fizjograficzne
nad Polską Zachodnią.
Seria A. Geografia
Fizyczna (f)

179

1

6

43

38

44

45

2

13

Polski Przegląd
Kartograficzny (k)

43

7

0

3

17

2

5

9

3

Landform Analysis (f)

36

–

–

–

–

–

12

24

5

Papers on Global
Change (i)

32

–

–

–

–

15

1

16

4

Fotointerpretacja
w Geografii (k)

26

–

–

3

9

0

4

Prace Ekologii
Krajobrazu (f)

22

–

–

–

–

0

12

2

2 526

8

323

739

696

423

239

98

49

920

8

26

118

320

206

172

70

27

Ogółem
w tym typowe
geograficzne (f+k)

7

7
–

* Największa liczba cytowań pojedynczej pracy, opublikowanej w danym czasopiśmie lub serii.
f – typowo fizycznogeograficzne, k – kartograficzne (w tym teledetekcja, GIS itp.), i – interdyscyplinarne, x – nieukazujące się (Biuletyn Peryglacjalny – do 2000).
* The greatest number of citations of a single work, as published in the given journal or serial
publication.
f – typically connected with physical geography, k – concerned with cartography (including
remote sensing, GIS, etc.), i – interdisciplinary, x – not now appearing (Biuletyn Peryglacjalny
– only up to 2000).
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Czasopisma społeczno-ekonomiczne
Jeszcze trudniejsze jest zadanie klasyfikacyjne w przypadku czasopism
i serii wydawniczych z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Tutaj interdyscyplinarność, związana ze specyfiką nauk społecznych i jej dychotomią
w orientacjach badawczych (scjentyzm versus humanizm i radykalizm) przejawia się najjaskrawiej. Ze względu na trudności w określeniu przedmiotowym
zawartości czasopism zdecydowano, że podstawowym kryterium będzie afiliacja instytucjonalna i (lub) skład komitetów redakcyjnych. Po takim zabiegu
definicyjnym w kategorii „typowo” geograficznych czasopism znalazły się m.in.
faktycznie interdyscyplinarne łódzkie European Spatial Research and Policy
i Turyzm oraz krakowski Peregrinus Cracoviensis.
Analiza tabeli 3 wskazuje wyraźnie, że geografia społeczno-ekonomiczna
wraz z gospodarką przestrzenną odbiega wyraźnie pod względem liczby cytowań od geografii fizycznej. Właściwie nie istnieje żadna częściej cytowana seria
wydawnicza z zakresu stricte geografii społeczno-ekonomicznej, jedynie Konwersatorium Wiedzy o Mieście osiągnęło skromne 11 cytowań. Dopiero jeśli włączyć do geografii społeczno-ekonomicznej zagadnienia gospodarki przestrzennej i szerzej zagadnienia regionalne, w tym studia różnorodnych specjalności,
dotyczące różnych części świata, to okaże się, że w zestawieniu „wygrał” dosyć
zdecydowanie Biuletyn KPZK PAN, który osiągnął 332 cytowania. Następne
były Studia Regionalne i Lokalne (247), European Spatial Research and Policy (227), Africana Bulletin (101) i Studia KPZK PAN (100). Symptomatyczne,
świadczące o niewielkim oddziaływaniu, jest poniżej 10 cytowań dla takich serii
jak Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Studia Obszarów Wiejskich czy
Bulletin of Geography. Socio-economic Series (jak jednak wiadomo, serie te
istnieją dopiero kilka–kilkanaście lat). Nawiasem mówiąc, większą liczbę cytowań mają takie popularnonaukowe czasopisma jak Poznaj Świat (10), Poznaj
Swój Kraj (13), czy Ekopartner (28).
Interesująco przedstawia się też bardziej szczegółowa analiza uwzględniająca okresy historyczne publikacji cytowanych prac. Po pierwsze zdecydowana
większość cytowań pochodzi z prac opublikowanych po 1990 r. W oczywisty
sposób wynika to nie tylko z faktu uruchomienia po tej cezurze wielu serii
wydawniczych i czasopism, ale również z większego zainteresowania ze strony
badaczy procesami transformacji politycznej i społeczno-gospodarczej. Z pism
będących w gestii geografów sukces odniósł właściwie tylko łódzki European
Spatial Research and Policy, natomiast nie przekształciły się w wiodące ani
Peregrinus Cracoviensis (pomimo oryginalnej na skalę światową podejmowanej
tematyki), czy Konwersatorium Wiedzy o Mieście, będące obecnie najważniejszym przeglądem badań miejskich podejmowanych przez geografów zwłaszcza
młodszego pokolenia, ani też inne specjalistyczne (branżowe) serie, zakładane
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zwłaszcza przy Polskim Towarzystwie Geograficznym. Incydentalne cytowania
ma również niedawno założony toruński Bulletin of Geography. Socio-economic
Series.
Tabela 3. Liczba cytowań polskich czasopism i monografii z zakresu geografii społecznoekonomicznej (w tym interdyscyplinarnych) w bazach Google Scholar według lat.
Cytowań sprzed 1961 r. nie stwierdzono, gdyż nie istniały czasopisma typowe
dla geografii społeczno-ekonomicznej
Numbers of citations of Polish socio-economic geography (including interdisciplinary)
journals and monographs on Google Scholar, by year. Citations from before 1961 are not
touched upon, since no journals typical for socioeconomic geography were actually being
published then
Ogółem 1961– 1971– 1981– 1991– 2001– Maks**
Total
1970 1980 1990 2000 2008 Max**

Tytuł / Title
Biuletyn KPZK PAN (g)

332

125

59

59

80

9

12

Studia Regionalne i Lokalne (g)

247

0

0

1

115

131

15

European Spatial Research and Policy
(e/i)

227

2

12

0

131

82

8

Africana Bulletin (r, e/i)

101

41

34

10

11

5

6

Studia KPZK PAN (g)

100

50

19

13

14

4

12

Turyzm (e)

38

0

0

5

31

2

4

Actas Latinoamericana de Varsovia (r)

30

–

0

5

21

4

3

CEFMR Working Papers (i)

21

–

–

–

–

21

4

Peregrinus Cracoviensis (e/i)

12

–

–

–

11

1

3

Region and Regionalism (e)

12

–

–

–

11

1

3

Afryka, Azja, Ameryka Łacińska (r)

11

–

–

0

4

7

2
3

Konwersatorium Wiedzy o Mieście (e)

11

–

–

–

2

9

Inne*

63

0

0

0

14

42

7

1 205

218

124

93

445

318

82

340

2

12

5

192

129

8

Razem
w tym typowo geograficzne (e +e/i)

Skróty: e – typowo geograficzne w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej (w tym e/i – interdyscyplinarne, ale redagowane przez geografów), g – gospodarka przestrzenna, r – studia regionalne (w rozumieniu opisowych badań części świata), i – interdyscyplinarne.
* Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG (8 cytowań), Europa XXI (7), Zeszyty Naukowe UG.
Geografia (7), Studia Obszarów Wiejskich (5), Przekształcenia Regionalnych Struktur Przestrzennych (5), Geopolitical Studies (4) i Bulletin of Geography. Socio-economic Series (4).
Nie odnaleziono cytowań m.in. dla Prac Komisji Geografii Komunikacji PTG i Prac Komisji
Krajobrazu Kulturowego PTG.
** Największa liczba cytowań pojedynczej pracy, opublikowanej w danym czasopiśmie lub
serii.
Abbreviations: e – typically geographical as regards socioeconomic geography (including e/i –
interdisciplinary, but under the editorship of geographers), g – spatial management/planning,
r – regional studies (in the sense that parts of the world are being described by the published
research), i – interdisciplinary.
** The greatest number of citations of a single work, as published in the given journal or serial
publication.
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Czasopisma z dziedzin pokrewnych
W celu porównania sytuacji czasopism i serii geograficznych, dokonano
zestawienia wybranych polskich tytułów z dziedzin pokrewnych. Pojęcie to jest
czysto umowne, zwłaszcza w geografii społeczno-ekonomicznej, gdzie bardzo
często geografowie z dobrym skutkiem publikują wyniki badań w czasopismach
z niemal wszystkich dziedzin nauk społecznych, a niekiedy i humanistycznych.
Niekiedy zdarza się, że niektóre tomy tych wydawnictw niemal w całości zawierają prace geografów lub badaczy innych specjalności, pracujących w instytucjach geograficznych.
W zestawieniu (tab. 4) prym wiodą czasopisma przyrodnicze. Na przykład
Ekologia Polska ma 5400 cytowań, a Polish Polar Research – 1729. Są to wartości nieosiągalne dla żadnego typowego czasopisma geograficznego, co więcej,
wszystkie cytowania wydawnictw typowo geograficznych stanowią mniej więcej
tyle, co wymienione w Ekologii Polskiej. A zatem już na wstępie widać ogromną różnicę w sile oddziaływania pomiędzy spuścizną geograficzną a dyscyplinami pokrewnymi. Znacznie lepiej przedstawia się sytuacja, jeśli porównywać
bardziej wyspecjalizowane tytuły: Przegląd Geofizyczny ma cytowań 175, Wieś
i Rolnictwo – 269, a Przegląd Komunikacyjny – zaledwie 60. Generalnie wydawnictwa z zakresu nauk społecznych plasują się o kilka rzędów wielkości niżej niż
ich odpowiedniki przyrodnicze.

Wybrane czasopisma zagraniczne
Jeszcze jednego porównania można dokonać, zbierając informacje o cytowaniach wybranych zagranicznych czasopism geograficznych. Przeprowadzona
kwerenda dotyczyła nie tylko wiodących periodyków z tzw. Listy Filadelfijskiej,
ale również mniej znanych wydawnictw z krajów sąsiednich, w których można
spotkać prace polskich geografów.
Wyniki przedstawiono w tabelach 5 i 6. Okazuje się, że przewaga cytowań
czasopism z LF jest ogromna, np. specjalistyczne Urban Studies w „szczytowej” dekadzie 1991–2000 wygenerowało ponad 27 tys. cytowań. Daje to średnio

x – czasopismo nieistniejące.
* Czasopisma znajdujące się na tzw. Liście Filadelfijskiej lub indeksowane przez Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii (stan z kwietnia 2009 r.).
** Największa liczba cytowań pojedynczej pracy, opublikowanej w danym czasopiśmie lub
serii.
x – journal no longer in existence.
* Journal on the so-called Philadelphia List or indexed by the Institute for Scientific Information in Philadelphia (as of April 2009).
** The largest number of citations of a given work published in a given journal or series.
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Tabela 4. Liczba cytowań polskich czasopism i serii wydawniczych z dziedzin pokrewnych geografii, w których publikują lub publikowali geografowie w bazach Google Scholar według lat
Numbers of citations of Polish journals and serial publications in the Google Scholar bases, in
fields related to geography in which geographers publish or have published, and by year
Tytuł
Title

Ogółem Do /To 1945– 1961– 1971– 1981– 1991– 2001– Maks**
Total
1945 1960 1970 1980 1990 2000 2008 Max**

Ekologia Polska

5 400

–

156

Polish Polar Research*

1 729

–

–

Ekonomista

1 090

43

112

225

88

Zeszyty Problemowe
Postępów Nauk Rolniczych

1 024

–

12

47

213

Bulletin of the Polish
Academy of Sciences.
Earth Sciences

463

–

2

2

16

Roczniki Gleboznawcze

438

–

6

59

Folia Quaternaria*

394

20

Chrońmy Przyrodę
Ojczystą*

312

–

32

Wiadomości Statystyczne

303

–

12

17

Quaternary Studies in
Poland/Studia Quaternaria

302

–

–

Przegląd Zachodni

278

Wieś i Rolnictwo

269

–

–

Polityka Społeczna

265

–

–

Gospodarka Wodna

256

Wiadomości Ekologiczne*

244

–

Studia Demograficzne

193

–

Przegląd Geofizyczny

172

–

15

Problemy Turystyki

135

–

–

Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich

109

–

–

Człowiek i Środowisko

72

–

–

Przegląd Komunikacyjny

60

–

1

2

Miasto (x)

57

–

4

17

Przegląd Geodezyjny

36

–

–

Przegląd Wschodni

27

–

–

3

2

1 398 2 300 1 091

451

4

151

250

257

34

65

310

247

17

224

451

77

25

254

152

37

20

122

134

87

30

8

74

103

84

103

10

22

41

51

58

89

41

11

20

39

156

59

8

39

115

101

48

16

30

30

54

11

6

–

5

13

124

126

8

–

3

15

171

76

8

11

31

43

66

62

3

6

118

80

34

6

8

10

26

46

92

19

19

38

35

21

39

24

7

1

125

6

3

115

24

12

17

8

13

7

10

49

6

4

3

0

32

22

3

31

2

1

2

4

14

15

3

21

6

5

5

–

115

41

35

–

186

–
48

–

4
–
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Tabela 5. Liczba cytowań czasopism geograficznych znajdujących się na tzw. Liście Filadelfijskiej w bazach Google Scholar według lat
Numbers of citations of geographical journals to be found on the so-called Philadelphia List
on Google Scholar, by year
Tytuł / Title
Urban Studies

Ogółem Do /To 1945– 1961– 1971– 1981– 1991– 2001– Maks*
Total
1945 1960 1970 1980 1990 2000 2008 Max*
43 674

Economic Geography 20 970

–

–

1 057

4 137

5 244 27 108 6 128

487

819

1 738

3 134

4 508

3 378

6 109 1 284

647

2 966

Catena

18 605

–

–

–

1 604

8 706 5 329

616

Geomorphology

15 678

–

–

–

–

1 172 10 458 4 048

162

GeoJournal

10 416

–

–

121

323

2 601

5 565 1 806

186

7 865

–

157

419

1 172

1 452

2 301 2 364

100

Tijdschrift voor Economische en Sociale
Geografie

* Największa liczba cytowań pojedynczej pracy, opublikowanej w danym czasopiśmie lub serii.
* The largest number of citations of a given work published in a given journal or series.

ponad 200 cytowań na 1 zeszyt. Najlepsze prace były cytowane po kilkaset razy
i to one wpływają najbardziej na wskaźniki.
Znacznie lepiej polskie czołowe czasopisma ogólnogeograficzne sytuują się
względem ich odpowiedników z byłych krajów bloku komunistycznego oraz
w stosunku do tytułów wydawanych w językach narodowych (tab. 6). Słaba to
jednak pociecha, że wygrywamy w konkurencji z wydawnictwami słowackimi
czy bułgarskimi. Większe różnice występują w przypadku czasopism geograficznych z krajów zachodnich wydawanych w językach narodowych lub w języku angielskim, ale nieznajdujących się na LF. Tutaj jednak pozycja Geographia
Polonica jest podobna jak np. Fennia czy Irish Geography, a gorsza niż Geographische Rundschau. Jeśli natomiast porównywać wydawany w języku narodowym Przegląd Geograficzny, to okaże się, że w adekwatnej kategorii językowej
znacznie gorzej plasują się czasopisma nie tylko byłego bloku komunistycznego,
ale również portugalskie czy hiszpańskie.
Wymienione czasopisma zachodnie różnią się też jedną podstawową cechą:
zdecydowana większość ich cytowań przypada na ostatnie dwie lub trzy dekady. Dla czasów, z których pochodzi większość najczęściej przywoływanych prac
publikowanych w Przeglądzie Geograficznym czy Geographia Polonica (lata
1960. i 1970.), czasopisma te rzadko przekraczają liczbę 100 cytowań. To jeszcze
jeden dowód na siłę oddziaływania polskiej geografii z czasów wspomnianych
dwóch dekad.
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Tabela 6. Liczba cytowań wybranych zagranicznych czasopism geograficznych nieznajdujących się na tzw. Liście Filadelfijskiej w bazach Google Scholar według lat
Numbers of citations by year on Google Scholar, of selected foreign journals in geography that
are not on the so-called Philadelphia List
Tytuł / Title

Ogółem Do /To 1945– 1961– 1971– 1981– 1991– 2001– Maks**
Total
1945 1960 1970 1980 1990 2000 2008 Max**

Geographische Rundschau*

4 365

–

L`Espace géographique*

3 298

–

Irish Geography*

1 475

12

Geographica Helvetica

1 393

0

Fennia

1 327

242

Geografisk Tidsskrift*

1 124

72

78

234

264

837

1 974

–

–

106

204

131
134
94
20

978

37

685

728

1 372

513

78

198

305

343

307

104

63

130

364

348

357

32

60

107

446

200

138

148

71

86

193

441

167

23

30

45

62

111

46

8

Geografický časopis

314

Geografski Vestnik*

263

18

22

45

40

13

78

47

22

Geographicalia*

219

–

–

–

18

36

116

49

13

Acta Uiniversitatis
Carolinae. Geografica

196

–

–

–

9

14

121

52

23

Cadernos de Geografia*

91

–

–

–

–

28

60

3

6

Geographica Slovenica

87

–

–

–

16

8

60

3

7

Geographica Pannonica

25

–

–

–

–

10

15

3

Problemi na geografiata*

11

–

6

3

2

0

0

–
0

0

* Czasopisma wydawane głównie w językach narodowych (w Irlandii – w języku angielskim).
** Największa liczba cytowań pojedynczej pracy, opublikowanej w danym czasopiśmie lub
serii.
* Journals mainly published in national languages (though in English in the case of Ireland).
** The largest number of citations of a given work published in a given journal or series.

Najczęściej cytowane prace
zamieszczone w polskich czasopismach geograficznych
Na zakończenie warto przedstawić ranking najczęściej cytowanych prac
zamieszczonych w polskich wydawnictwach geograficznych (tab. 7). Można
wywnioskować, że nie zawsze jest to powiązane z rangą czasopisma. Wysoką
pozycję uzyskał na przykład jeden z artykułów opublikowanych w serii Zeszyty IGiPZ PAN autorstwa K. Błażejczyka, która to seria miała w zamierzeniach
stanowić rodzaj „working papers” i publikować pierwsze wyniki oraz wstępne
wnioski z różnego rodzaju studiów przeznaczone do szerszej dyskusji.
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Tabela 7. Artykuły zamieszczone w polskich czasopismach typowo geograficznych z największą liczbą cytowań według Google Scholar
Articles in typically geographical Polish journals that are cited most often according to Google
Scholar

Autor
(autorzy)
Author

Rok
publikacji

Tytuł pracy
Title

Year

Liczba
Czasopismo lub
cytowań
seria wydawnicza
Number of
Journal
citations

L. Starkel

1972

The role of catastrophic rainfall in the Geographia
shaping of the relief of the lower Hima- Polonica
laya (Darjeeling Hills)

A. Kotarba,
L. Kaszowski,
K. Krzemień

1987

High-mountain denudational system
of the Polish Tatra Mountains

Prace Geograficzne (IGiPZ
PAN)

27

R. Bivand

1980

A Monte Carlo study of correlation
coefficient estimation with spatially
autocorrelated observations

Quaestiones
Geographicae

27

M. Govi,
P.F. Sorzana

1980

Landslide susceptibility as a function Studia Geomorof critical rainfall amount in Piedmont phologica Carbasin (North Western Italy)
patho-Balcanica

27

Z. Kaczorowska

1962

Opady w Polsce w przekroju wieloletnim

Prace Geograficzne (IG PAN)

26

S. Bjorck,
B.E. Berglund,
G. Digerfeldt

1988

New aspects on the deglaciation chro- Geographia
nology of South Sweden
Polonica

K. Dziewoński

1967

Teoria regionu ekonomicznego

Przegląd
Geograficzny

23

C.R. Bryant

1974

The anticipation of urban expansion

Geographia
Polonica

21

K. Błażejczyk

1994

New climatological-and-physiological Zeszyty IGiPZ
model of the human heat balance out- PAN
door (MENEX) and its applications in
bioclimatological studies in different
scales

16

S. Kozarski,
K. Rotnicki

1977

Quaestiones
Valley floors and changes of river
Geographicae
channel patterns in the north Polish
Plain during the late Würm and Holocene

16

W. Froehlich,
L. Starkel

1987

Normal and extreme monsoon rains: Studia Geomortheir role in the shaping of the Darjeel- phologica Caring Himalaya
patho-Balcanica

16

J. Grzeszczak

1999

Bieguny wzrostu a formy przestrzeni
spolaryzowanej

Prace Geograficzne (IGiPZ
PAN)

15

J. Kostrowicki

1964

Geographical typology of agriculture
in Poland, methods and problems

Geographia
Polonica

14
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Journal
citations

J.M. Matuszkiewicz

1992

Krajobrazy roślinne i regiony geobota- Prace Geograniczne Polski
ficzne (IGiPZ
PAN)

G. Hoppe

1970

The Würm ice sheets of northern and
Arctic Europe

Acta Geographica Lodziensia

13

L. Starkel

2001

Extreme rainfalls and river floods in
Europe during the last millennium

Geographia
Polonica

13

D.J. Hogan

1995

Population, poverty and pollution in
Cubatão, São Paulo

Geographia
Polonica

13

B.V. Rabenau

1979

Urban growth with agglomeration
economies and diseconomies

Geographia
Polonica

13

D. Harvey

1970

Behavioural postulates and the conGeographia
struction of theory in human geography Polonica

13

K. Dziewoński

1961

Elementy teorii regionu ekonomicznego

Przegląd Geograficzny

13

E. Gil, E. Gilot,
A. Kotarba,
L. Starkel,
K. Szczepanek

1974

An early Holocene landslide in the
Niski Beskid and its significance for
paleogeographical reconstructions

Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica

13

A. Kotarba

1989

On the age of debris flows in the Tatra Studia GeomorMountains
phologica Carpatho-Balcanica

13

S. Kozarski

1988

Time and dynamics of the Last Scan- Geographia
dinavian ice-sheet retreat from north- Polonica
western Poland

12

K. Klimek

1974

The retreat of alluvial river banks in
the Wisloka Valley (South Poland)

Geographia
Polonica

12

Z. Churski

1973

Hydrographic features of the proglacial area of Skeidararjokull

Geographia
Polonica

12

A. Gawryszewski, P. Korcelli,
E. Nowosielska

1998

Funkcje metropolitalne Warszawy

Zeszyty IGiPZ
PAN

12

T. Niedźwiedź

1993

The main factors forming the climate
of the Hornsund (Spitsbergen)

Prace Geograficzne (UJ)

11

A. Jahn

1972

Niveo-eolian processes in the Sudetes
Mountains

Geographia
Polonica

10

R. Galon,
L. Roszkówna

1961

Extents of the scandinavian glaciations and of their recession stages on
the territory of Poland in the light of
an analysis of the marginal forms of
inland ice (with map)

Przegląd
Geograficzny

10
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K. Dziewoński

1962

Zagadnienia typologii morfologicznej
miast w Polsce

Czasopismo
Geograficzne

10

K. Klimek

1974

The structure and mode of sedimenta- Studia Geomortion of the flood-plain deposits in the phologica CarWisloka Valley (Southern Poland)
patho-Balcanica

10

R. Galon

1973

Geomorphological and geological ana- Geographia
lysis of the proglacial area of Skeida- Polonica
rárjökull. Central section

10

Ponadto w interdyscyplinarnym, ale redagowanym przez geografów (J. Dylik, A. Dylikowa) Biuletynie Peryglacjalnym opublikowano 38 prac, które miały co najmniej 10 cytowań. Pierwsze
12 z nich są autorstwa obcokrajowców. Najwięcej cytowań ma artykuł T.L. Péwé’go z 1966 r.,
pt. Paleoclimatic significance of fossil ice wedges (49 cytowań). Najlepszy artykuł Polaka ma
16 cytowań (L. Dutkiewicz, 1967, The distribution of periglacial phenomena in NW Sorkapp,
Spitsbergen). W tej liczbie 39 najlepszych prac spośród Polaków tylko jeszcze J. Dylik ma cytowania 3 artykułów (13, 13 i 10 razy).
Ze względu na mniejszą liczbę cytowań w geografii społeczno-ekonomicznej warto wymienić
miejsca i daty publikacji polskich autorów z liczbą 7 i więcej cytowań: T. Czyż (Geographia
Polonica, 2002, 9 cytowań), Z. Chojnicki (Przegląd Geograficzny, 1988, 9 cytowań i Przegląd
Geograficzny, 1973, 7 cytowań), K. Dziewoński (Przegląd Geograficzny, 1988, 9 cytowań, Geographia Polonica, 1964, 8 cytowań), Z. Rykiel (Geographia Polonica, 1995, 7 cytowań), A. Potrykowska (Geographia Polonica, 1988, 7 cytowań), A. Kostrowicki (Geographia Polonica, 1970,
7 cytowań), P. Korcelli (Zeszyty IGiPZ PAN, 1995, 7 cytowań).
Przedstawione cytowania nie są najlepszymi (najliczniejszymi) wynikami cytowań wszystkich
prac polskich geografów. Prawdopodobnie najczęściej cytowanymi pracami są: podręczniki akademickie J. Kondrackiego (Geografia regionalna Polski, Geografia fizyczna Polski, odpowiednio
286 i 161 cytowań), a ponadto: współautorski artykuł B. Wicika i innych w Nature (1995),
wymieniany 78 razy; podręcznik akademicki Ekologia krajobrazu (A. Richling i J. Solon, 77 cytowań); współautorska monografia P. Swianiewicza Local Democracy and the Processes of Transformation in East-Central Europe (72); monografia Contemporary Poland. Space and Society
G. Węcławowicza (56), praca M. Hessa Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich (56), monografia Growth Poles and Growth Centres in Regional Planning pod redakcją
A. Kuklińskiego (53) oraz podręcznik akademicki Geomorfologia M. Klimaszewskiego (52).
Najczęściej cytowanymi autorami są prawdopodobnie (stan z kwietnia 2009 r.): w geografii
fizycznej J. Kondracki (781 cytowań), L. Starkel (419), S. Kozarski (379), T. Niedźwiedź (309),
J. Dylik (281), M. Klimaszewski (279), W. Froehlich (256), H. Maruszczak (224) i A. Kotarba
(209), a w geografii społeczno-ekonomicznej A. Kukliński (645), P. Swianiewicz (452), K. Dziewoński (384), P. Korcelli (319), R. Domański (317), J. Kostrowicki (304), Z. Chojnicki (234)
i G. Węcławowicz (211). Ponadto bardzo często (544 razy) cytowany jest demograf-geograf
M. Kupiszewski, którego najlepsza współautorska praca jest wymieniana 46 razy oraz ekologgeograf A. Breymeyer (ponad 500 razy, jedna ze współautorskich prac cytowana 122 razy).
W sumie około 40 geografów w kwietniu 2009 r. miało ponad 100 cytowań w Google Scholar.
Baza ta premiuje nowsze dokonania, na przykład jeden z największych geografów, E. Romer,
wymieniany jest zaledwie 111 razy.
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Największą liczbę cytowań osiągnęły jednak prace najczęściej zamieszczone
w czołowych polskich czasopismach, takich jak zwłaszcza Geographia Polonica,
Przegląd Geograficzny, Prace Geograficzne (IG PAN/IGiPZ PAN) oraz Quaestiones Geographicae. Najwięcej cytowań odnaleziono dla publikacji L. Starkla na
temat wpływu katastrofalnych opadów na kształtowanie rzeźby Himalajów,
zamieszczonej w Geographia Polonica w 1972. Pozycja ta uzyskała do tej pory
41 cytowań, zdecydowanie wyprzedzając kolejne w rankingu (podobnie jest
w zestawieniu G. Rackiego, 2003, gdzie w bazach Web of Sciences występuje
12 razy).
Wykaz obejmuje 32 pozycje, a podstawowe prawidłowości są następujące.
Zdecydowaną większość stanowią prace z zakresu geografii fizycznej (21). Aż
13 prac zostało wydanych w Geographia Polonica, 5 w Studia Geomorphologica
Carpatho-Balcanica, 4 w PAN-owskich Pracach Geograficznych oraz 3 w Przeglądzie Geograficznym. Z lat 1961–1970 pochodzi 8 prac, z okresu 1971–1980
– 12, z 1981–1990 – 5, a z lat 1991–2000 – 6, tylko jedna praca została opublikowana po 2000 r. Na liście najczęściej cytowanych znalazło się stosunkowo dużo
prac pochodzących od autorów zagranicznych (7). Wymienione 32 najczęściej
cytowane publikacje po zsumowaniu dają 519 cytowań.

Dyskusja i podsumowanie
Przedstawiane analizy wpisują się w szereg prac powstałych w ostatnich
latach w celu oceny stanu rozwoju polskiej geografii pod różnymi względami,
w tym organizacyjnym i kadrowym (Czyż, 1998; 2002; Łoboda, 2004 i inne,
Jackowski i inni, 2008; Liszewski i inni, 2008), a zwłaszcza uzupełniają wyniki
wyszukiwań przedstawione przez G. Rackiego (2003) i ostatnio A. Bajerskiego
(2008b). Syntetyczne wnioski z prezentowanych w niniejszym artykule zestawień można przedstawić następująco.
1. Oddziaływanie geografii polskiej na naukę światową poprzez własne wydawnictwa jest obecnie niewielkie, by nie powiedzieć żadne. Roczna liczba cytowań wszystkich artykułów zamieszczonych w polskich typowo geograficznych
czasopismach i seriach wydawniczych (po 1990 roku przeciętnie około 80
rocznie) jest porównywalna do liczby cytowań z jednego zeszytu czasopisma
znajdującego się na LF. Najwięcej prac cytowanych jest z lat 1960. i 1970.
(ryc. 1).
2. W świetle cytowań Google Scholar w chwili obecnej niekwestionowanymi
liderami są Geographia Polonica i Przegląd Geograficzny. Są to współcześnie jedyne rozpoznawalne na świecie istniejące polskie czasopisma ogólnogeograficzne (o ile można mówić o rozpoznawalności przy tak małej liczbie
cytowań). Spośród wydawnictw specjalistycznych (nieogólnogeograficznych)
wymienić można w zasadzie jedynie międzynarodowe Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica i ewentualnie European Spatial Research and Poli-
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cy. W tym kontekście martwi zaprzestanie wydawania Biuletynu Peryglacjalnego.
3. Bardziej rozpoznawalna jest polska geografia fizyczna, zwłaszcza geomorfologia, jednak w ostatnich latach zaznacza się wzrost udziału czasopism społeczno-ekonomicznych. Ponadto częściej cytowane są publikacje zamieszczone
w wydawnictwach ogólnogeograficznych, łączących tematykę przyrodniczą
i społeczną.
4. Wśród ośrodków dominująca jest pozycja Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Jeszcze do niedawna znacząca była rola Wydziału
Nauk Geograficznych UŁ, ze względu na wydawanie Biuletynu Peryglacjalnego.
5. Bardzo słabo zaznacza się wchodzenie do literatury światowej publikacji najnowszych, powstałych po 2000 r. Nie wiadomo, na ile jest to wynikiem osłabienia jakości prowadzonych badań, a na ile fatalnych i często anachronicznych rozwiązań w zakresie rozpowszechniania rodzimej geograficznej literatury naukowej. Wymienić tu trzeba przede wszystkim brak profesjonalnych
stron internetowych wydawnictw geograficznych, zawierających m.in. spisy
treści i streszczenia oraz abstrakty w języku angielskim wraz z wyszukiwarkami, mogących być rejestrowanymi w światowych bazach bibliograficznych.
Dochodzi do tego nieregularność wydawania czasopism i częste opóźnienia
druku oraz techniczne niedostatki jakości wydawniczej.
6. Na tle wydawnictw publikowanych w mniej popularnych językach narodowych, polskie czasopisma geograficzne plasują się dosyć podobnie, a na tle
innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, wchodzących w skład byłego
bloku komunistycznego – zdecydowanie lepiej.
7. Polskie czasopisma geograficzne zaczynają przegrywać konkurencję z tytułami pokrewnymi, w zakresie nauk zarówno społecznych, jak i przyrodniczych,
w których coraz częściej publikują geografowie ze względu na większy zasięg
oddziaływania.
Warto tu przypomnieć, że według badań J. Łobody (2004), wśród największych zagrożeń dla rozwoju rodzimej geografii najwięcej samodzielnych pracowników tej dziedziny badawczej wskazało na zbyt niski udział polskich geografów
w nauce światowej, mierzony liczbą publikacji lub uczestnictwem w projektach
międzynarodowych.
Co wynika z tych wniosków? Po pierwsze, trzeba zastanowić się, jakie strategiczne, konkretne decyzje należy podjąć w celu zwiększenia obecności dokonań
polskiej geografii na arenie światowej, ale może najpierw, czy geografom polskim w ogóle zależy na obecności w świecie. Przełamanie impasu wymaga niewątpliwie śmiałych decyzji wydawniczych, a przede wszystkim odwagi w znoszeniu uprzedzeń i łamaniu partykularnych bądź lokalnych interesów. Geografowie polscy powinni wypromować najpierw jedno czasopismo anglojęzyczne,
które byłyby ich wizytówką i miejscem (przeglądem) najważniejszych i najcie-
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kawszych wyników badań. Tymczasem w chwili obecnej poszczególne ośrodki
dążą niezależnie do osiągnięcia dobrej pozycji na arenie międzynarodowej, co
samodzielnie nie jest możliwe ze względu na słabość kadrową i instytucjonalną
polskiej geografii, rozproszonej i niepotrafiącej się jednoczyć wokół wspólnych
żywotnych celów. Zresztą samo znalezienie się w elitarnej grupie czasopism,
indeksowanych przez Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii, nie rozwiąże
sprawy, w sytuacji gdy zamieszczane tam artykuły nie będą cytowane ze względu na słabą jakość z powodu rozproszenia dobrych badań w różnych ośrodkach.
Przedstawiana analiza jasno bowiem dowodzi, że najwyżej są wprawdzie cytowane prace zamieszczane w najlepszych periodykach, ale znaleźć można sporo
wysokocytowanych prac w niektórych wydawnictwach lokalnych. Zapewne ich
oddziaływanie byłoby większe, gdyby od początku znalazły się w bardziej renomowanych i znanych szerzej publikatorach. Warto zatem zastanowić się, czy
nie udostępniać łamów wiodących polskich czasopism, zwłaszcza wydawanych
w języku angielskim, na przedruki najlepszych prac opublikowanych wcześniej
gdzie indziej w języku polskim.
Wysiłki wydawnicze poszczególnych ośrodków są bardzo rozproszone, na
skalę niespotykaną (w stosunku do liczby geografów i instytucji geograficznych)
chyba nigdzie na świecie. Obecnie istnieje bowiem około 50 tytułów czasopism
i serii wydawniczych, wydawanych często w długich, nieregularnych odstępach
czasu. G. Racki (2003) zauważa, że Komitet Nauk Geograficznych PAN opracował listę składającą się aż z 64 pozycji (część z nich jest proweniencji pozageograficznej). Do tego niemal wszystkie imprezy geograficzne „wieńczone” są tomami pokonferencyjnymi, zawierającymi rozszerzone, najczęściej kilkustronicowe
abstrakty. W oczywisty sposób taka dyspersja uniemożliwia wiodącym tytułom
zarówno pozyskanie dobrych autorów z ciekawymi pracami, jak też oddziaływanie zewnętrzne. Co niezwykle szkodliwe, istnieje również ryzyko „zapominania”
dobrych prac przez fakt ich publikacji w wydawnictwach lokalnych. Nie będzie
przesadą, jeśli powie się otwarcie, że wysiłek publikacyjny geografów w znacznej
mierze idzie na marne. Rozproszenie badań i ich przyczynkowość jest zresztą
niejednokrotnie argumentem na rzecz krytyki geografii przez inne dyscypliny
naukowe.
W chwili obecnej najpilniejsze wydaje się wsparcie ze strony całego środowiska geografów tych czasopism i serii, które zdobyły uznanie na arenie międzynarodowej, ale ze znanych dobrze przyczyn organizacyjno-finansowych znacznie podupadły po 1989 r. Główne periodyki, Geographia Polonica i Przegląd
Geograficzny, a ewentualnie Czasopismo Geograficzne, powinny być wydawane
zdecydowanie częściej niż obecnie (6 lub nawet 12 razy do roku) i przy większym zaangażowaniu merytorycznym badaczy wszystkich specjalności. Należy
rozważyć rozwiązanie polegające na przedrukach i tłumaczeniach dobrych prac
lub skrótów większych rozpraw, zapewniające ich szerszy oddźwięk w środowiskach geografów zachodnich. Wszystkie numery archiwalne tych dwóch (trzech)
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czasopism powinny też zostać udostępnione poprzez profesjonalną stronę internetową, umożliwiającą wyszukiwanie interesujących artykułów na podstawie
określników. Prace lub abstrakty prac powinny być zapisywane w systemie DOI
(digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego),
które są obecnie standardem profesjonalnych publikacji naukowych dostępnych
w internecie.
Można w tym miejscu przytoczyć przykład kwartalnika Studia Regionalne
i Lokalne, którego rozpoznawalność nie polega wyłącznie na charyzmie redaktora naczelnego, czy szczególnym doborze publikowanych prac, ale przede
wszystkim na archiwizacji zamieszczanych publikacji, dostępnych przez sieć
WWW. Z polskich czasopism geograficznych obecnie tylko Polski Przegląd
Kartograficzny posiada akceptowalną stronę internetową (pozostającą jednak
w tyle w stosunku do profesjonalnych rozwiązań zagranicznych), w przypadku
pozostałych, zwłaszcza czołowych periodyków, rozwiązania internetowe są niekiedy kompromitujące i odstraszające potencjalnych użytkowników.
Na zakończenie warto zasugerować przydatność przedstawianej analizy do
potrzeb oceny parametrycznej czasopism. Wymagałoby to jednak przełamania
swoistego fetyszu Listy Filadelfijskiej, dobrej dla nauk przyrodniczych, medycznych i ścisłych, ale nieprzystającej w dziedzinach społecznych i humanistycznych, w tym dla geografii społeczno-ekonomicznej i tytułów ogólnogeograficznych. W przypadku geografii jest to o tyle istotne, że często podnoszony jest
argument zasięgu międzynarodowego czasopism, mający wpływ na punktację.
Wyniki prezentowanych analiz (jak zresztą również wcześniejsze zestawienia
G. Rackiego, 2003) stoją w opozycji do dotychczasowych wyników punktacji
tytułów geograficznych, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że cytowalność czasopism nie jest jedynym kryterium oceny. Wydaje się jednak, że środowisko
geografów powinno zachować autokrytycyzm i może nawet instynkt samozachowawczy niż dewaluować dotychczasowe własne osiągnięcia.
*
PS. Autor dziękuje za wnikliwe uwagi anonimowego recenzenta, które pozwoliły na
usunięcie usterek i doprecyzowanie statystyk. Jest też świadom możliwości pominięcia
cytowań, wynikającego z niedoskonałości wyszukiwarki i baz Google Scholar. Bezpłatny
Program Publish or Perish służący przeprowadzaniu kwerend bibliograficznych znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.harzing.com/.
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PRZEMYSŁAW ŚLESZYŃSKI
THE POSITION OF POLISH GEOGRAPHICAL JOURNALS AND SERIES
AS SEEN IN THE GOOGLE SCHOLAR DATABASES
The article presents an analysis of citations of Polish geographical journals and
series coming out through the whole period 1918–2008, as devised on the basis of the
scientific information service Google Scholar. The undoubted advantages of the latter
include its universal accessibility, as well as its much broader bibliometric range, since
indexed publications include, not only those coming under the Philadelphia List or Scopus, but also by assumption all of those ever cited in available collections. This makes
possible very exhaustive and in essence unlimited searches, including as regards Polish
geographical publications.
Bibliometric statistics for the Polish geographical journals and series were therefore
compiled, as was additional information on related periodicals, as well as comparable information on the several leading titles worldwide as indices by the Institute for
Scientific Information in Philadelphia. In addition, data were collected in regard to
related periodicals, as well as – for comparison – information on several leading world
titles indexed by the aforementioned Institute, plus journals published in neighbouring countries and in national languages. Calculations were performed with the aid of
Harzing’s Publish or Perish 2.0 computer program, as made available free of charge by
Tarma Software Research Pty Ltd. The results of searches are more accurate in the
case of journals, and less precise when it comes to series, especially those coming out
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irregularly. The searches were made in April 2009. The article does not deal with such
detailed bibliometric indices as Impact Factor or the Hirsch Index.
The results of citations analysis for the journals in general geography make clear the
leading role of the two periodicals Geographia Polonica (1053) and Przegląd Geograficzny (829). A secondary identifiable group from the point of view of similar citation levels comprises the Warsaw-based Prace Geograficzne (404) and Czasopismo Geograficzne (316). Beyond that, there are 6 publications receiving more than 100 citations. In
descending order, these are the Kraków version of Prace Geograficzne (230), Quaestiones Geographicae (203), Dokumentacja Geograficzna (146), the Kraków-based Folia
Geographica (139 in the socioeconomic and physical geography series combined), Acta
Universitatis Lodziensis (from Łódź), Folia Geographica (132 – again in the two series
combined) and Annales UMCS. Sectio B (131), the latter as published by the Maria
Curie-Skłodowska University in Lublin. In this company, the position of Miscellanea
Geographica (with 88 citations) would seem particularly poor, though this work has
been in publication for much less time than the other items on the list, starting out as
relatively recently as in 1984.
According to Google Scholar, the most cited of the extant journals in physical geography is Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica (499 citings, though with almost
half of these characterising the decade 1971–1980). In comparison, a clear ”winner”
would seem to be Biuletyn Peryglacjalny (1582 citations, as many as 639 from the years
1961–70), an interdisciplinary journal appearing from 1953 through to 2000, albeit one
always edited by geographers. This example makes it clear just how significant the (nowhistorical) achievements of the Polish school of geomorphology really were, these in this
particular case concerning the introduction into world literature of unique and pioneering studies of the periglacial zone. What is also of particular interest is that most of the
most-cited papers in Biuletyn Peryglacjalny were written by foreigners.
When it comes to numbers of citations, there is seen to be a marked difference
between socioeconomic geography and spatial management on the one hand and physical geography on the other. In fact, there is simply no more-regularly-cited series of publications associated with socioceonomic geography sensu stricto, only Konwersatorium
Wiedzy o Mieście with its modest 11 citations. Only if we choose to supplement socioeconomic geography with issues connected with spatial planning and regional studies
in the broader sense (as treated by various disciplines and in regard to various parts of
the world) does it emerge that the greatest number of citations is for European Spatial
Research and Policy (227) and Africana Bulletin (101). The quite clear ”winner” in this
compilation is Biuletyn KPZK PAN, which managed 332 citations, this being followed by
Studia Regionalne i Lokalne (247). Also enjoying a slightly greater number of citations
are the companion series to the above, i.e. Studia KPZK PAN (100), as well as Turyzm
(38).
Presenting conclusions from the analysis synthetically, it may be said that:
The impact Polish geography exerts on the discipline in the world as a whole via
its publications is minor, if not negligible, at present. Annual numbers of citations of
all of the articles in the typically Polish geographical journals and publications series
(numbering c. 80 a year post-1990) are comparable with figures for a single volume of a
journal on the Philadelphia List. The greatest number of cited works in turn date back
to the 1960s and 70s (Fig. 1).
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On the basis of citations on Google Scholar, the unquestioned Polish leaders at
present are Geographia Polonica and Przegląd Geograficzny. These are currently the
only general-geography publications from Poland that are ”recognisable” (if such a word
can apply even here, when absolute numbers of citations are still so low). Among the
specialist publications, it is only really possible to mention the international Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, and possibly also European Spatial Policy Research.
In this light, the end brought to publication of Biuletyn Peryglacjalny would have to be
regarded as particularly vexing.
Polish physical geography – especially geomorphology – has a much more tangible
identity, though recent years have seen the socioeconomic journals make their presence
felt more clearly. Beyond that, the publications cited more frequently fall among the
general geographical publications that seek to combine both nature-related and social
subject matter.
The centres predominating are the Institute of Geography and Spatial Organisation
of the Polish Academy of Sciences, as well as the Faculty of the Geographical Sciences
of the University of Łódź, which declined in importance abruptly when publication of
the aforesaid Biuletyn Peryglacjalny ceased.
Only to a very limited extent have the latest (post-2000) publications been able to find
a place for themselves in the world subject literature. What cannot be ascertained is the
degree to which a weakening in the quality of work being carried out is responsible for
this trend, or else the very poor and often anachronistic solutions being applied when it
comes to disseminating Poland’s own scientific literature in geography. To be mentioned
here first and foremost is the lack of professional websites for geography publishers that
would include, for example, contents pages and summaries and abstracts in English
together with search engines capable of being registered in the world bibliographic base.
Contributing to this is the irregularity of issue of publications, plus frequent delays with
printing, as well as technical shortfalls regarding the quality of publications.
When set against other national publications, those of Poland in the geographical
field appear quite similar. Furthermore, a comparison with publications from other
CEECs (former communist-bloc countries) sees Poland in a more favourable position.
The geographical publications are beginning to lose out to competition on the part of
related titles to which geographers are ever more willing to turn when seeking to publish
their work, precisely because of the greater scope of impact these enjoy.
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Observatoire des territoires jako narzędzie analiz
informacji przestrzennej
Wzrastająca ilość gromadzonych informacji dotyczących życia, działalności i otoczenia człowieka sprawia, że koniecznością staje się rozwój systemów informatycznych,
porządkujących tę wiedzę. Ocenia się, że 80% zebranej informacji ma charakter przestrzenny, toteż zastosowanie rozwiązań kartograficzno-analitycznych na pewno ma
obiecującą przyszłość. Są one przydatne wszędzie tam, gdzie przygotowywane są opracowania badawcze związane z monitoringiem zjawisk i procesów. Oczywiście, nawet
najbardziej podstawowe zasady tworzenia map zna tylko część specjalistów związanych
z analizą społeczno-ekonomiczną czy środowiskową, dlatego duży nacisk kładzie się
na takie systemy, które pozwalają intuicyjnie przygotować opracowanie kartograficzne na podstawie posiadanych danych. Niestety ich jakość ciągle nie jest zadowalająca,
a podstawowe zastrzeżenia dotyczą sposobu i stopnia generalizacji oraz wyboru metody
przedstawiania zjawisk na mapie1. Najczęstszym chyba błędem jest prezentacja bezwzględnych wartości zjawisk w postaci kartogramu zamiast kartodiagramu (czyli tworzenie pseudokartodiagramu) – wypacza to prawdziwe relacje badanego zjawiska i może
być przyczyną fałszywej interpretacji.
Z tego powodu powstają narzędzia informatyczne, mające z założenia umożliwić
opracowanie mapy w taki sposób, aby jak najbardziej ograniczyć ryzyko błędu. Ich główną wadą jest jednak na ogół ograniczony zasób danych – to oznacza, że nie jest możliwe
wprowadzanie do bazy własnych informacji. Jedne z pierwszych tego typu zastosowań
zawarte były w elektronicznych wydawnictwach Banku Światowego już w latach 1990.
Polegały one na możliwości opracowania prostych kartogramów i pseudokartodiagramów dla państw świata na podstawie baz danych zawierających informacje o podstawowych wskaźnikach społeczno-ekonomicznych (liczba ludności, dochód narodowy,
struktura demograficzna, itd.). Jednym z nowszych programów jest z kolei HyperAtlas,
przygotowany w ramach programu ESPON (European Spatial Planning Observation
Network) 2.
W ostatniej dekadzie nastąpił żywiołowy rozwój informatycznych narzędzi kartograficznych. Obecnie istnieją setki (jeśli nie tysiące) stron internetowych, również
w Polsce, pozwalające na samodzielną konstrukcję map. Zazwyczaj są to rozwiązania
1
Piszą o tym ostatnio szerzej: W. Mania, 2008, Mapy w Internecie: szanse i zagrożenia cyberkartografii, Geopolis, 1, s. 39–55; T. Opach, 2008, Internetowa „mała kartografia”, Polski Przegląd
Kartograficzny, 40, 2, s. 128; D. Gotlib, 2008, Nowe oblicza kartografii – Internet a kartografia, Polski
Przegląd Kartograficzny, 40, 3, s. 237–246 oraz P.J. Kowalski, 2008, Techniczne aspekty redagowania
i użytkowania serwisów geoinformacyjnych, Polski Przegląd Kartograficzny, 40, 4, s. 337–348; zob.
też Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych, zwłaszcza z 2005 r.
2
P. Śleszyński, 2009, ESPON Hyperatlas i ESPON WebGIS jako narzędzia kartograficznej oceny procesów społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej, Polski Przegląd Kartograficzny, 41, 4,
s. 371–374.
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umożliwiające prezentację jednej zmiennej. Dużym powodzeniem cieszy się na przykład serwis http://www.moikrewni.pl/, dzięki któremu można zbadać liczbę i natężenie
występowania poszczególnych nazwisk w Polsce w układzie powiatowym.
Znacznie rzadsze są rozwiązania specjalistyczne, umożliwiające opracowywanie bardziej skomplikowanych map. Do najbardziej udanych, zaawansowanych systemów informatyczno-kartograficznych tego typu niewątpliwie należy obecnie francuski Observatoire des territoires3. Oferuje on publiczny dostęp do ponad 300 kategorii
danych i ich prezentacji kartograficznej na różnych poziomach agregacji administracyjno-terytorialnej.
Portal internetowy Observatoire des Territoires (Obserwatorium Terytorialne) jest
projektem francuskiego rządu i został utworzony na mocy dekretu z września 2004 r.
W jego powstanie i upowszechnianie wyników badawczych zaangażowane są głównie
urzędy centralne, odpowiedzialne za zagospodarowanie przestrzenne, rozwój regionalny, przemysł, turystykę, rolnictwo, edukację, ochronę środowiska, statystykę centralną,
itd. Bezpośrednim wykonawcą jest międzyresortowy DIACT (Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires), założony w 2005 r. na
bazie sławnego DATAR (Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale), którego z kolei początki sięgają 1963 r. Część opisowa portalu została opracowana
w języku francuskim, angielskim, niemieckim i hiszpańskim, natomiast aplikacja komputerowa wyłącznie w języku francuskim.
Zgodnie z założeniami, podstawowym celem tego portalu jest gromadzenie, analiza i upowszechnianie informacji na temat występowania i dynamiki różnych zjawisk,
głównie społeczno-gospodarczych, na różnych poziomach szczegółowości przestrzennej,
przede wszystkim na potrzeby planowania przestrzennego. Ponadto ważne są cele edukacyjne i związane z innowacyjnością projektu, polegające zwłaszcza na standaryzacji
metod oceny stanu zagospodarowania i rozwoju za pomocą porównywalnych wskaźników. Dzięki temu, że dane te są gromadzone w jednym miejscu i przetwarzane według
zestandaryzowanych metod, uzyskiwany jest efekt wysokiej efektywności całego projektu pod względem jego wykorzystania, głównie w instytucjach publicznych.
Do analiz kartograficznych wykorzystuje się program komputerowy znajdujący się
na serwerze DIACT, a całość procedur komputerowych jest uruchamiana w oknie przeglądarki użytkownika za pomocą skryptów Adobe Flash Player. Są one uruchamiane
przez trzy moduły: „kluczowe wyzwania”, „terytorium” oraz „otwarty dostęp”, różniące
się sposobem przedstawiania danych. Dzielą się one dalej na opcje dostępu.
Opcji dostępu do „kluczowych wyzwań” jest pięć, w zależności od zainteresowań,
związanych z terytorialną dynamiką gospodarki, spójnością przestrzenną i równością
(kohezją terytorialną), rozwojem zrównoważonym, polityką publiczną godzącą konkurencyjność i spójność oraz obszarami o wysokim priorytecie obserwacyjnym (np. problemowymi). Moduł „terytorium” umożliwia porównania danych statystycznych według
trzech poziomów agregacji: w Europie (na poziomie NUTS2 lub krajów), we Francji
(we wszystkich podstawowych podziałach administracyjnych) oraz w jej regionach.
Najpełniejszy jest „otwarty dostęp”, gdyż po jego uruchomieniu otwiera się okno ze
wszystkimi kategoriami danych.

3

http://www.territoires.gouv.fr/indicateurs/portail_fr/index_fr.php.
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W każdej z opcji dostępu użytkownik najpierw wybiera interesujący go zakres tematyczny, a następnie zaznacza dostępne zasoby danych. Istnieje możliwość wybrania wielu baz. Po wybraniu interesujących parametrów informacji, które mają znaleźć się na
mapie, otwiera się nowe okno (ryc. 1).

Ryc. 1. Okno mapy wygenerowane w portalu Observatoire des territoires,
pokazujące rozmieszczenie ludności w gminach Francji

Okno mapy zawiera wektorową podkładową mapę Francji i przyległych terenów
innych krajów. W podkładzie znajdziemy tylko granice państw i jednostek podziału
administracyjnego Francji oraz główne rzeki i drogi, które można włączać lub wyłączać
na ekranie. Możliwe jest też dodanie nazw głównych miast oraz jednostek administracyjnych różnego rzędu. Terytoria zamorskie Francji są dodane w postaci trzech dodatkowych kartonów w lewej (zachodniej) części mapy głównej. Jest zamieszczona skala
liniowa, ułatwiająca orientację rzeczywistych odległości i powierzchni.
Na mapie podkładowej wyrysowywane są przez program komputerowy warstwy
tematyczne w postaci kartogramu, kartodiagramu oraz metody tła powierzchniowego.
Dopuszczalne jest zamieszczenie jednej lub dwóch warstw, w tym drugim przypadku
kartogramu i kartodiagramu, w ten sposób, aby nie powodować przysłaniania (ryc. 2).
Możliwości zmian na warstwach tematycznych są już ubogie. Użytkownik dysponuje tyl-
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ko dostępem do modyfikacji wielkości i koloru kół, a zmiana sygnatury nie jest już możliwa (dopuszczalna jest jedynie opcja wypełnienia lub nie kół kartodiagramu). Jeszcze
bardziej ograniczone są możliwości prezentacji zagadnień relatywnych. W przypadku
kartogramów program jest wyposażony w zaledwie jeden moduł ustalania liczby klas,
bazujący na podziale kwantylowym na pięć równolicznych części. Można natomiast
włączać lub wyłączać poszczególne klasy.

Ryc. 2. Okno mapy wygenerowane w portalu Observatoire des territoires, pokazujące PKB
według parytetu siły nabywczej w wartościach bezwzględnych i per capita w regionach
NUTS2 krajów Unii Europejskiej w 2005 r.

Znacznie bardziej rozbudowana jest nawigacja okna. Znajdziemy tu standardowe
narzędzia, takie jak ciągła zmiana skali (powiększanie i pomniejszanie) oraz przesuwanie („rączka”). W każdej chwili możliwy jest powrót do skali wyjściowej. Dodatkowo
w prawym dolnym rogu okna znajduje się aplet nawigacyjny, pozwalający na wskazywanie i powiększanie okna mapy nie tylko według skali pseudociągłej, ale również regionów administracyjnych.
Oprócz możliwości prezentacji kartograficznej system wyposażono w interfejs
pozwalający na selekcję danych według zadanych kryteriów przestrzennych. Polega to
po pierwsze na zaznaczaniu gmin pojedynczo lub więcej (to drugie z przytrzymanym
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klawiszem Shift), albo też w kole lub prostokącie o zadanych parametrach, rysowanych
na ekranie przez użytkownika za pomocą myszki. Dane te następnie mogą być eksportowane w postaci tablic do innych programów użytkowych. Odnajdywanie pojedynczych
gmin lub innych regionów administracyjnych umożliwia też ich wyszukiwarka. Eksport
danych jest wykonalny również na poziomie selekcji interesujących danych, bez potrzeby generowania mapy.
Istotnym mankamentem kartograficznym jest brak generalizacji warstw podkładowych w miarę zmniejszania bądź powiększania skali mapy. W ten sposób elementy
podkładu w skali, w której na ekranie komputera prezentowany jest cały obszar Francji,
są zbyt szczegółowe i wpływają negatywnie na percepcję całości. Poważną zaletą programu jest natomiast jego duża intuicyjność, pozwalająca osobie słabo obeznanej kartograficznie przygotować mapę rozmieszczenia lub dynamiki interesujących go zjawisk.
Właśnie z tego powodu program nie dysponuje szerszym zestawem narzędzi, gdyż autorzy wyszli ze słusznego założenia, że lepiej go ograniczyć, ale za to utrzymać dostateczną poprawność prezentacji kartograficznej dla osób niemających przygotowania w tej
dziedzinie. Portal zresztą zawiera kilka filmów instruktażowych, prezentujących m.in.
sposób wykonywania map.
Wszystko to sprawia, że pomimo pewnych wad, Observatoire des territoires jest
bardzo wartościowym portalem analityczno-kartograficznym. Może być on przydatny
również dla polskiego użytkownika, gdyż posługując się nim można generować mapy
całej Unii Europejskiej na poziomie NUTS2. Szkoda, że Polska nie posiada tak dobrego
narzędzia, przydatnego do celów naukowych, praktycznych i edukacyjnych.
Przemysław Śleszyński
IGiPZ PAN, Warszawa
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S. Hanson, M-P. Kwan (red.) – Transport: Critical Essays in Human
Geography, Ashgate, Aldershot, Hampshire, England–Burlington, VE,
USA 2008; XXV + 525 s.
Recenzowany tom pod redakcją Susan Hanson i Mei-Po Kwan ukazał się jako jeden
z dziesięciu tomów w serii Contemporary Foundations of Space and Place. W serii zbiera się razem niektóre najważniejsze artykuły z różnych subdyscyplin geografii społeczno-ekonomicznej, publikowane w ciągu ostatnich 40 lat. W tym czasie nastąpił pewien
renesans myślenia o rozmaitych obliczach społeczeństwa i gospodarki z wykorzystaniem koncepcji przestrzeni i miejsca (oraz pokrewnych, takich jak terytorium, geopolityka, ruchliwość, dyfuzja czy lokalność). Ruchliwość, dostępność przestrzenna, sieci
i interakcje znajdują się w centrum zainteresowań przestrzeni i miejsc, podlegają też
ciągłym zmianom. Trudno sobie zatem wyobrazić wspomnianą serię bez tomu poświęconego transportowi.
Pokaźny tom (525 stron) dotyczy szeroko pojmowanej geografii transportu i obejmuje łącznie 28 artykułów, poprzedzonych Wprowadzeniem. Przedmiotem recenzji nie
są pojedyncze artykuły (które były już recenzowane przed publikacją), lecz ich dobór
i układ z punktu widzenia przydatności w procesie kształcenia studentów i doktorantów. Jak piszą we Wprowadzeniu redaktorki, w wyborze poszukiwały pewnej równowagi
pomiędzy tekstami klasycznymi i zapewniającymi pokrycie tematami uważanymi za
podstawowe w geografii transportu, nawet jeśli niektóre z nich ukazały się stosunkowo
niedawno, a zatem nie mogą być traktowane jako klasyczne. Wszystkie koncepcje są
klasyczne w tym sensie, że na długi czas porządkowały pole badawcze subdyscypliny.
Ocena recenzenta jest jednak całkiem odmienna: wśród artykułów brakuje prac nowszych i najnowszych, a wyraźnie dominują publikacje uznawane dziś za klasyczne.
Prawdopodobnie „złoty okres” studiów transportowych w geografii przypada na lata
1960. i wczesne lata 1970., a więc czas, w którym ujęcia ilościowe dominowały w geografii społeczno-ekonomicznej. Z pewnością problematyka transportowa znajdowała się
w centrum zainteresowań osób aktywnie zaangażowanych w tzw. rewolucję ilościową
na University of Washington w końcu lat 1950. Geograficzne studia transportowe tradycyjnie podkreślały przestrzenną separację, problematykę sieci, wzajemne oddziaływanie w przestrzeni, opór odległości, relacje między przestrzenną interakcją i miejscem.
W ciągu ostatnich 30–40 lat zmiany sposobu, w jaki badacze zajmujący się transportem
pojmowali przestrzeń i miejsce, były zdecydowanie bardziej umiarkowane niż gdzie
indziej.
Wybrane teksty zostały zeskanowane (w rezultacie mamy podwójną numerację
stron – oryginalną i dotyczącą całego tomu) i ujęte w cztery oddzielne części. Część I
„Fundamentalne koncepcje” porusza kwestie ponadczasowe w różnej skali przestrzennej.
Części II i III – „Indywidualne zachowanie w przestrzeni miejskiej” i „Transport między-
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regionalny” są luźno określone przez skalę badania. Wreszcie, część IV „Kwestie polityki”
scala tematy podjęte w częściach I i III oraz podkreśla mocną orientację polityczną studiów transportowych, a także znaczenie transportu w procesie podejmowania decyzji.
Część I została podzielona na cztery sekcje, z których pierwsza obejmuje problematykę dostępności przestrzennej i ruchliwości. Tradycyjnie dostęp odnosił się do liczby sposobności znajdujących się w pewnej odległości lub w danym czasie podróży jednostki,
chociaż technologie informacyjno-komunikacyjne komplikują obecnie tę konwencjonalną definicję, ruchliwość zaś – do możliwości poruszania się między różnymi miejscami
aktywności. Cztery artykuły podnoszą kwestie istotnego współczesnego znaczenia tych
kluczowych pojęć.
W swojej klasycznej pracy What about people in regional science?, T. Hägerstrand
łączy dostępność i ruchliwość, tym samym stwarzając konceptualne ramy rozumienia,
w jaki sposób miejsca są rzeczywiście dostępne dla jednostek. Jego nacisk raczej na jednostkę niż na obszar jako na preferowane ujęcie w analizie, oznacza zmianę myślenia
w ówczesnej geografii (1970). Ale już jego łączne rozumienie ścieżki czasoprzestrzennej znacznie wyprzedzało epokę, podobnie jak codzienne ruchy jednostek rozpatrywane w mikroskali, kształtowane nie tylko przez wybór, lecz także przez ograniczenia.
W sumie, geografia czasu okazała się koncepcją mocną i wpływową. Zamieszczony dalej
artykuł S. Hanson i M. Schwab (1987) stawia wiele powiązanych pytań – w jaki sposób
w warunkach miejskich dostęp wpływa na ruchliwość, co wpływa na częstość i długość podróży, zużycie energii i przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych? Również
następny artykuł M.-P. Kwan i J. Webera (2003) rozpatruje indywidualną dostępność,
uwzględniając na przykład porę dnia (a zatem i kongestię), co stało się możliwe dzięki
rozwojowi GIS-u. P. Mokhtarian i I. Salomon (2001) stawiają z kolei pytanie, w jakim
stopniu popyt na podróże jest wtórny i czy jest to zjawisko pozytywne.
W drugiej sekcji wykorzystuje się pojęcie dostępności (traktowane jako koszt pokonania oporu odległości) do stawiania pytań o zmiany użytkowania ziemi i o rozwój.
Innymi słowy, autorzy artykułów badają, jak dostęp odnosi się do uśmiercenia pewnych
miejsc. Dlaczego pewne miejsca mają się świetnie, a inne tracą na znaczeniu? Jaką rolę
odgrywa dostępność (w kategoriach kosztów transportu) w określeniu odpowiedzi na to
pytanie? Ponieważ podróż jest zawsze łatwiejsza w sieci niż poza nią, sieci są nieodłączną częścią dostępu. Pierwsze dwa artykuły tej sekcji dotyczą Stanów Zjednoczonych,
a pozostałe dwa – krajów rozwijających się. Dwa pochodzą z lat 1960., a dwa ukazały
się później. Warto zauważyć, że w każdym z artykułów opublikowanych w latach 1960.
autorzy najpierw przedstawiają ogólny model, testowany później na podstawie danych
empirycznych; jednostkami analizy są obszary. Pod tym względem prace reprezentują
czas, w którym powstawały.
Zarówno D. Janelle (1969) w artykule o modelu i pojęciu przestrzennej reorganizacji, jak i G. Giuliano (1989) – w tekście o nowym rozumieniu transportu i użytkowania
ziemi, podejmują rolę kosztów transportu w decyzjach lokalizacyjnych i zauważają, że
teoretyczna podstawa oczekiwań poprawy transportu (poprawy dostępności) powinna
prowadzić do wzrostu ceny ziemi, a zatem do zmiany użytkowania ziemi. Oba artykuły
odzwierciedlają wpływ teorii ekonomii na ramy konwencjonalnego myślenia o relacjach
między transportem a miejscem. Pomiar dostępu w kategoriach czasu podróży, użytkowanie miejsca i połączenia w sieci jako jednostki analizy pozwalają Janelle wskazać,
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jak zmiany dostępności sieci odnoszą się do zmian działalności gospodarczej w węzłach.
I odwrotnie, Giuliano podkreśla złożoność relacji między kosztami transportu i zmianami użytkowania ziemi i uderzający brak zgodności między oczekiwaniami teoretycznymi i wynikami empirycznymi.
W szeroko znanym artykule E. Taaffe, R.L. Morrill i P.R. Gould (1963) odnoszą
rozwój sieci transportowej do ludności i komercjalizacji obszaru. Chociaż opracowanie dotyczy kraju rozwijającego się, jego cel, konceptualizacja i wnioski są podobne do
późniejszej pracy Janelle. Natomiast zgodnie z argumentacją Giuliano, analiza podkreśla znaczenie początkowego wzrostu dostępności poprzez budowę nowych dróg i kolei.
Znaczne ulepszenia dostępu zwykle prowadzą do zmian charakteru miejsca, jako że
takie miejsca stają się węzłami w nowych sieciach ruchliwości.
Problematyka relacji między transportem i rozwojem jest również przedmiotem
następnego artykułu. T. Leinbach (2000) jest zwolennikiem zdezagregowanego (na
poziomie jednostki) podejścia w badaniu relacji, tak że analiza powinna pokazać, kto
w istocie skorzysta z udogodnień transportowych w ubogich obszarach – organizacje
pozarządowe i bogaci właściciele ziemscy, czy kobiety i dzieci? W tym sensie analiza
Leinbacha różni się od przedstawionej przez Taaffego i innych, że patrzymy w obrębie
poszczególnych miejsc na wpływ udoskonaleń transportowych.
Każdy z artykułów sekcji trzeciej uwzględnia pojęcie równości lub sprawiedliwości
w odniesieniu do systemów transportowych, które są inwestycjami kosztownymi i zaprojektowanymi w celu służenia dobru publicznemu. Dodatkowo, jak już wspomniano, systemy transportowe zapewniają poprawę dostępności zaledwie części ludności regionu.
Pytania odnoszące się do równości: kto płaci (w kategoriach struktury lokalnych podatków, hałasu, skażenia powietrza, konfliktu między ruchem samochodowym i pieszym
itp.), a kto korzysta z inwestycji transportowych?
Artykuł M. Webbera (1976) przenosi nas w sposób myślenia o transporcie i miastach
w latach 1950. i 1960. na podstawie doświadczeń Bay Area Rapid Transit (BART) w San
Francisco: jakie były oczekiwania wobec masowego transportu publicznego, a jakie jego
następstwa dla tkanki miejskiej. Poza pojęciami wcześniej już wspomnianymi i stosowanymi, naświetla rolę polityki w tej dziedzinie. Pozostałe dwa artykuły sekcji trzeciej
(D.C. Hodge’a z 1990 i D. Levinsona z 2002 r.) podkreślają znaczenie identyfikacji grup
zyskujących i tracących na wprowadzeniu danego rozwiązania. W niektórych przypadkach, pewne grupy subsydiują nieproporcjonalnie wysoko system transportowy, z którego rzadko korzystają. Jako możliwe rozwiązanie Levinson proponuje, aby inwestycje
transportowe przechodziły procedurę podobną do oceny oddziaływania na środowisko.
Wreszcie, ostatnia, czwarta sekcja części I dotyczy kwestii kosztów transportu.
Wiadomo, że użytkownicy samochodu nie ponoszą wszystkich kosztów, ale koszty
zewnętrzne stały się przedmiotem zainteresowania badaczy dopiero od mniej więcej
20 lat. J. Whitelegg (1993) słusznie zauważa, że całe planowanie transportu miejskiego
zasadza się na założeniu „wartości czasu” (jednostki pieniężne odnoszą się do czasu
podróży), i chociaż czas zaoszczędzony dzięki udoskonaleniu dróg jest relatywnie niewielki, usprawiedliwia ogromne wydatki na poprawę ich przepustowości. J. Murphy
i M. Delucchi (1998) systematycznie badają koszty zmotoryzowania społeczeństwa
amerykańskiego. Ich analiza prowadzi do próby identyfikacji kosztów zewnętrznych, na
przykład wypadków, skażenia, kongestii, bezładnej zabudowy miejskiej (urban sprawl)
i utrzymania dróg.
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Pozostałe części tomu są znacznie mniejsze i nie podzielone na sekcje. Część II dotyczy zachowania jednostek w przestrzeni miasta, co stało się ważnym tematem w geograficznych studiach transportowych od początku lat 1970. Początek dała geografia behawioralna, a badania uległy rozszerzeniu wskazując na wpływ rozmaitych czynników
indywidualnych, gospodarstw domowych i czynników geograficznych. W uzupełnieniu
czynników (lub ograniczeń) przestrzennych, płeć kulturowa, rasa/etniczność i status
zatrudnienia zostały zidentyfikowane jako najważniejsze cechy różnicujące struktury
podróży jednostek. Wszystkie pięć artykułów części II rozpatruje geograficzny kontekst
i czynniki wpływające na zachowania ludzi związane z podróżami.
Jednym z wcześniejszych studiów roli terenów zabudowanych w kształtowaniu
zachowań podróżniczych ludzi jest praca S. Hanson (1982). Studium przedstawia rolę
geograficznego kontekstu w uzupełnieniu czynników indywidualnych i gospodarstw
domowych na przykładzie szwedzkiej Uppsali. Nadal otwarte pozostaje pytanie, czy
potrafimy oddzielić kontekst przestrzenny od wspomnianych czynników. P. Forer
i H. Kivell (1981) zwracają uwagę na rolę ograniczeń wpływających na układ ludzkiej
działalności, jako że wszystkie rodzaje aktywności mają specyficzne wymagania, które
można rozumieć w kategoriach ograniczeń przestrzennych i czasowych. Szacując czas
wolny autorzy doszli do wniosku, że zarówno transport publiczny jak i czasowe ograniczenia działalności są ważne w kształtowaniu dostępu ludzi i w wyborze potencjalnych
miejsc docelowych.
M.-P. Kwan (1999) podkreśla znaczenie ograniczeń czasoprzestrzennych w kształtowaniu ludzkiej aktywności i w wyborze podróży, ale jednocześnie uwypukla rolę płci
kulturowej. Stosując GIS odkrywa, że kobiety mają niższy poziom indywidualnego
dostępu do miejskich sposobności aniżeli mężczyźni. Z kolei S. McLafferty i V. Preston
(1991) dowodzą, że różnice płci kulturowej w miejskich dojazdach do pracy są znacząco
odmienne w przypadku poszczególnych grup rasowych.
W kształtowaniu struktury działalności ludzkiej związanej z podróżami istotną rolę
odgrywa postrzeganie środowiska. R. Golledge i inni (1992) badają, w jaki sposób dzieci
rozpoznają, przypominają i wykorzystują przestrzenne właściwości dróg. Autorzy dochodzą do wniosku, że „uczenie się” przestrzeni jest wysoce selektywnym procesem, a wiele
informacji może być ignorowane w specyficznych sytuacjach.
Trzy artykuły części III badają kwestie transportu międzyregionalnego. Skupiają
się na specyficznych strukturach sieci (na przykład na sieciach typu hub-and-spoke),
zastosowaniu ich do ruchu pasażerów i/lub towarów oraz ewolucji ich przestrzennych
struktur w czasie. Na poziomie międzyregionalnym, przepływy pasażerów i dóbr są często skanalizowane w sieciach ze znaczącymi centrami, które podnoszą spójność między
miejscami. M.E. O’Kelly (1998) bada sieci hub-and-spoke rozważając połączenia, zaplecza i hierarchie utworzone przez takie sieci dzięki analizie różnych sieci połączeń pasażerskich i towarowych w transporcie lotniczym. Struktura ta może mieć różny wpływ na
transport pasażerski i towarowy w kategoriach poziomu i dogodności usług.
Istnieją istotne różnice między poszczególnymi gałęziami transportu. B. Slack
(1990) analizuje radykalne zmiany, które przekształciły transport intermodalny w USA
i Kanadzie w późnych latach 1980. Badając pojawienie się centrów i siły leżące u ich
rozwoju, Slack dochodzi do wniosku, że ruch staje się coraz bardziej skoncentrowany
w centrach lądowych, funkcjonujących jako regionalne centra dystrybucyjne dla ciężarówek. Centra te są połączone pociągami o dużej ładowności.
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W przeciwieństwie do autorów dwóch poprzednich artykułów, T. Leinbach i J. Bowen
(2004) skupiają się na przepływach towarowych oraz na organizacji i podejmowaniu
decyzji przez firmy. Studium wyróżnia się, gdyż dotyczy popytu na usługi produkcyjne
w kilku krajach o różnym poziomie uprzemysłowienia i umieszcza zaawansowane usługi produkcyjne w globalnych sieciach produkcji.
Wiele współczesnych miast w krajach rozwiniętych i rozwijających się stoi w obliczu
poważnych problemów transportowych, takich jak kongestia i degradacja środowiska.
Chociaż planiści transportu stosują rozmaite podejścia do rozwiązania tych problemów,
niezwykle trudno jest ograniczyć negatywny społeczny i środowiskowy wpływ pasażerskich podróży odbywanych prywatnymi pojazdami. Siedem artykułów części IV skupia
się na kwestiach politycznych, w tym na społecznej równości, zrównoważeniu i niezaspokojeniu popytu na przejazdy samochodowe. Uznając ważność decyzji politycznych
w kształtowaniu struktur transportowych, autorzy prezentują studia w różnych kontekstach, w tym z miast amerykańskich, europejskich i krajów rozwijających się.
W pierwszym artykule części IV M. Garrett i B. Taylor (1999) ujawniają, że polityka
transportowa w Stanach Zjednoczonych skupia się raczej na ekspansji podmiejskiego
transportu publicznego i pozyskiwaniu nowych zamożnych klientów niż na poprawie
usług w obszarach o niskich dochodach ludności, czyli w centrach miast. W rezultacie
następuje zróżnicowanie między centrami i przedmieściami, a sytuacja ta, nieefektywna ekonomicznie i społecznie niesprawiedliwa, podnosi też szereg kwestii odnoszących się do roli transportu publicznego. G. Giuliano (1999) rozważa efektywność polityki użytkowania ziemi jako instrumentu obniżania środowiskowych i innych kosztów
zewnętrznych, związanych z prywatnym samochodem. Struktura użytkowania ziemi,
a zwłaszcza decentralizacja i ekstensywny rozwój, są wynikiem kompleksu czynników,
na które polityka ma nikły wpływ.
P. Mokhtarian (2003) bada konceptualne, teoretyczne i empiryczne argumenty
wskazujące, że rozwój telekomunikacji spowoduje raczej wzrost niż zmniejszenie liczby podróży. Skupiając się na ruchu ludzi i dóbr, dochodzi do wniosku, że substytucja,
komplementarność, modyfikacja i neutralność w sposobach łączności zachodzą równocześnie. Zatem, jeśli obecny trend będzie kontynuowany, zarówno telekomunikacja jak
i podróże będą wykazywały tendencję wzrostową.
E. Deakin (2002) rozpatruje zrównoważony transport w świetle doświadczeń krajów europejskich i przedstawia specjalnie strategie popierające jego rozwój na poziomie
lokalnym w Stanach Zjednoczonych (istnieją bariery jego wprowadzenia na szczeblu
krajowym). O ile strategie początkowo ograniczały się do redukcji zanieczyszczeń, o tyle
później uwzględniały szerszy kontekst społeczny, ekonomiczny i środowiskowy. Dlaczego
strategie zniechęcające do korzystania z samochodu kończą się niepowodzeniem?
E. Vasconcellos (1997) analizuje nieporozumienia towarzyszące sprzecznościom między prywatnym i publicznym transportem w krajach rozwijających się. Autor dowodzi,
że popyt na samochody został stworzony przez politykę skierowaną na ludzi stosunkowo
zamożnych, a więc na klasę średnią.
W przeciwieństwie do Vasconcellosa, R. Gakenheimer (1999) rozpatruje, w jaki sposób rosnąca kongestia, będąca rezultatem gwałtownego rozwoju motoryzacji, ograniczyła ruchliwość i dostępność zarówno prywatnych jak i publicznych użytkowników
transportu. Do obniżenia ruchliwości przyczyniło się nieodpowiednie utrzymanie dróg
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oraz brak jednomyślności wśród osób odpowiedzialnych za planowanie. Autor zarysowuje strategie związane z rosnącą motoryzacją i spadającą mobilnością i dochodzi do
wniosku, że rosnącej ruchliwości w miastach krajów rozwijających się sprzyja budowa
nowych dróg, poprawa zarządzania transportem publicznym, wprowadzenie systemu
opłat za korzystanie z infrastruktury i bardziej efektywna organizacja ruchu. Jak sugeruje Gakenheimer, kongestia jest prawdopodobnie najszerzej postrzeganym problemem
transportowym na świecie. W ostatnim artykule G. Giuliano (1992) stawia pytanie,
czy planiści i politycy w końcu zaakceptują racjonalność wynikającą z wprowadzenia
opłat związanych z kongestią. Jej negatywna odpowiedź w warunkach amerykańskich,
nie napawa optymizmem. Niemniej, w ten sposób udało się zatoczyć krąg i wrócić do
kluczowych koncepcji, zarysowanych na wstępie: dostępności, ruchliwości, równości,
kosztów społecznych i ich relacji z miejscem.
Wybór tekstów, często niesłusznie nazywanych przez redaktorki esejami, zawsze
jest sprawą dyskusyjną. Nie inaczej jest w przypadku omawianego tomu. S. Hanson
i M.-P. Kwan w zasadzie ograniczyły się do czasopiśmiennictwa amerykańskiego,
w ogromnej większości pominęły nawet prace autorów brytyjskich, nie wspominając już
o autorach spoza tego kręgu. Przykładem może być geografia czasu, którą reprezentuje
tylko jej twórca – T. Hägerstrand. Prac innych szwedzkich autorów (uczniów i współpracowników Hägerstranda, takich jak K. Ellegard, B. Lenntorp, S. Öberg, S. Mårtensson,
T. Carlstein, E. Wallin, aby wymienić zaledwie kilka nazwisk) w omawianym tomie
nie znajdziemy, mimo że wnieśli oni taki sam lub nawet większy wkład do światowego
piśmiennictwa na temat geografii czasu niż na przykład Amerykanie.
Niewątpliwie wygodnie jest mieć zebrane 28 istotnych artykułów w jednym tomie.
Szkoda jednak, że ich wybór nie jest reprezentatywny, jeśli chodzi zarówno o czas ich
powstawania, jak i tematykę. Oczywiście prace wybitne, zasługujące na zamieszczenie
w omawianym wyborze tekstów znajdziemy zarówno wśród wcześniejszych jak i bardziej
współczesnych. Biorąc jednak pod uwagę niewątpliwy postęp w nauce, można zakładać,
że prace późniejsze reprezentują inną jakość i poziom poznawczy wyższy, a na pewno
bliższy współczesnym poglądom.
Z pewnością do klasycznych należy artykuł E. Taaffego, R.L. Morrilla i P.R. Goulda
(1963) przedstawiający modele rozwoju sieci transportowych. Ale już wcześniejszego artykułu W.L. Garrisona (1960) nt. spójności międzystanowego systemu szos nie
znajdziemy, mimo że jest to prawdopodobnie pierwsze zastosowanie metod grafowych
w badaniach przestrzennych. Nie znajdziemy również pracy W. Muraco (1972), w której skonstruował on miary dostępności sieci miejskiej, opartej na wielu zmiennych,
uwzględniających kryteria statyczne i dynamiczne (zastosowanie metod grafowych
i programowania liniowego). Nie znajdziemy też badania podróży wewnątrzmiejskich
w ujęciu J. O. Wheelera (1972), który zastosował analizę wieloczynnikową. Generalnie,
w tomie dość słabo eksponowane są metody badawcze, co jest mocno dyskusyjne, zwłaszcza jeśli uzmysłowimy sobie, że w geografii transportu do dzisiaj dominuje ujęcie scjentystyczne, zaś pozostałe orientacje reprezentowane są nieporównanie słabiej.
Zdaniem niżej podpisanego, redaktorki niesłusznie wyeksponowały problematykę
transportu pasażerskiego kosztem towarowego. Temu ostatniemu poświęcone są praktycznie trzy (w części III) spośród 28 artykułów. Również problematyka transportu
miejskiego jest rozbudowana przy praktycznym pominięciu transportu w obszarach
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wiejskich. Oczywiście można rozumieć pewne predylekcje redaktorek, ale w rezultacie niektóre zagadnienia transportu ładunków, jak problematyka transportu kolejowego, ciężarowego transportu samochodowego, żeglugi morskiej i śródlądowej, terminali
transportowych, czy optymalizacji przepływów, zostały mocno okrojone lub całkowicie pominięte. Nie bardzo również wiadomo, jak należy rozumieć podtytuł: dlaczego
zamieszczone „eseje” miałyby być krytycznymi? Czyżby miały nawiązywać do geografii
krytycznej? Jeśli tak, to recenzent takich związków nie dostrzega.
Zazwyczaj układ podobnych prac, na przykład podręczników, jest odmienny od
wyżej zastosowanego: albo problematykę dzieli się na badania struktury sieci, przepływów w niej i badania współzależności, albo omawia się poszczególne, ważniejsze gałęzie
i problemy transportu. W ujęciu S. Hanson i M.-P. Kwan niektóre podstawowe koncepcje, takie jak dostępność, ruchliwość, sieci, równość, pełnią rolę czynników porządkujących pracę, ale przy okazji inne fundamentalne prawidłowości i kwestie, na przykład
triada Ullmana, umknęły im. Szkoda – tym bardziej, że dysponując bogatą literaturą
angloamerykańską, naprawdę wspaniałymi materiałami, można było stworzyć unikalny
wybór tekstów. To nie znaczy, że zaprezentowany wybór jest bardzo kiepski (raczej nie
ma w nim tekstów słabych), ale można było stworzyć zdecydowanie lepszy.
Zbigniew Taylor
IGiPZ PAN, Warszawa

R. Konings, H. Priemus, P. Nijkamp (red.) – The Future of
Intermodal Freight Transport. Operations, Design and Policy,
Edward Elgar, Cheltenham, UK–Northampton, MA, USA 2008; XI + 343 s.
Recenzowana książka powstała w wyniku realizacji multidyscyplinarnego programu badawczego pn. Freight Transport Automation and Multimodality, prowadzonego przez 5 lat na Politechnice w Delft, Holandia, razem z ekspertami z wielu krajów.
Transport intermodalny oznacza przewóz ładunków więcej niż jedną gałęzią transportu, ale przy wykorzystaniu tylko jednej jednostki ładunkowej (na przykład kontenera,
nadwozia wymiennego, naczepy) na całej trasie przewozu. Nie jest to książka o przyszłości, jak sugeruje tytuł, lecz bardziej zbiór artykułów wskazujących na możliwości znaczącej poprawy i konkurencyjności transportu intermodalnego. Książka omawia szeroki
wachlarz technologicznych, organizacyjnych i instytucjonalnych uwarunkowań, które
sprzyjałyby wzrostowi tego rodzaju przewozów i ich pozycji w systemie transportowym.
W publikacji dyskutuje się realne wyzwania i konkretne rozwiązania, służące zwiększeniu znaczenia i skali transportu intermodalnego. Jeśli natomiast czytelnik poszukuje
przyszłościowego podejścia do intermodalności, powinien poszukać gdzie indziej.
Spojrzenie na transport intermodalny jak na alternatywę dla transportu drogowego jest nowoczesne. Niektóre rozdział dotyczą transportu intermodalnego w Ameryce
Północnej i w Japonii, ale większość z nich poświęcona jest sytuacji europejskiej.
Słabością wielu rozdziałów są nieaktualne dane (głównie z połowy lat 1990.), będące rezultatem długiego procesu redakcyjno-wydawniczego. Z tego powodu, książka
w mniejszym stopniu może stanowić źródło danych na temat wolumenu ładunków,
kosztów i innych zbiorów danych, podlegających znaczącym zmianom w czasie.
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Autorzy oparli się pokusie prowadzenia dyskusji nt. poszukiwania odpowiedniej definicji i terminologii związanej z transportem intermodalnym. Pojęcia i terminy stosowane w książce mówią same za siebie, chociaż tytułowy intermodalny transport ładunków
niepotrzebnie zawiera ostatni człon, jako że intermodalny transport pasażerów nie istnieje. Pozytywne jest bezpośrednie przejście do problematyki, bez zbędnych dyskusji
w sprawie roli i znaczenia transportu intermodalnego. W czasie gdy transport ten cieszył się dużym zainteresowaniem w kręgach akademickich, wielu spośród autorów
tomu włożyło swój wkład w nowe spojrzenie na ten temat. Publikacja przyczynia się do
przesunięcia badań na wyższy, bardziej dojrzały poziom i na nowe zastosowania badań.
Niestety, zawiera też sporo powtórzeń, na przykład nt. elementarnych określeń transportu intermodalnego, co świadczy o pewnym niedopracowaniu redakcyjnym.
Praca składa się z trzech części, z których każda zawiera cztery do pięciu artykułów
i liczy około 100 stron. Pierwsza część przybliża działalność transportu intermodalnego, w tym przyczynki nt. obecnego stanu i wyzwań transportu intermodalnego w Unii
Europejskiej (drogowo-kolejowego: J. Woxenius i F. Bärthel), w Stanach Zjednoczonych
(L. Chatterjee i T.R. Lakshmanan) i w obszarach miejskich Japonii (interesujące przyczynki: E. Taniguchi i T. Nemoto). Różnią się one znacznie w poszczególnych obszarach, podobnie jak sposób ich opisu. Generalnie, pierwsza część jest użyteczna zwłaszcza dla czytelników, którzy pragną lepiej zrozumieć organizację rynku, graczy na rynku,
przestrzenną koncentrację przepływów transportu intermodalnego i ogniwo pomiędzy
tym transportem a funkcjonowaniem portu morskiego (T. Notteboom; B. Wiegmans
i inni). Pięć rozdziałów dobrze nadaje się jako materiał wykładowy dla studentów, którzy
powinni posiąść dobrą wiedzę o rynku transportu intermodalnego.
Część 2 przedstawia narzędzia do projektowania i modelowania, stosowane w analizie i wspomaganiu funkcjonowania transportu intermodalnego. W dwóch rozdziałach
dyskutuje się wpływ rozwoju technologii w żegludze i w portach morskich na wymagania
nakładane na systemy intermodalne (J. Rijsenbrij; K.-P. Franke). Obszerny i interesujący rozdział E. Kreutzbergera przedstawia złożoność intermodalnych sieci załadowczych.
Pozostałe rozdziały dotyczą projektowania i oceny intermodalnych systemów transportu (A. Jensen) i modelowania ich sieci (ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań
GIS i modeli przepływów kontenerowych w relacjach port morski–zaplecze, rozdział
F. Schwarza).
Trzecia i ostatnia część książki poświęcona jest kwestiom implementacji i polityki.
Podane są wymagania potrzebne do wprowadzania innowacji, zarysowano też główne
rysy polityki niezbędne do zaistnienia warunków konkurencyjności. Kilka prac skupia
się na istotnych utrudnieniach dalszego wzrostu transportu intermodalnego, w tym
braku spójności i interoperacyjności (długi esej B. Stone’a), a także potrzeby dalszego
wprowadzenia technologii informatycznej w celu koordynacji działań (M. den Hengst).
Autorzy tej części wskazują na rolę agencji rządowych w pokonywaniu przeszkód dalszego rozwoju transportu intermodalnego w Europie (D. Tsamboulas) i w Stanach
Zjednoczonych (J. Holguín-Veras i inni).
Jak zwykle w pracy zbiorowej, poszczególne rozdziały reprezentują nierówny poziom,
a większość przeciętny. Do lepiej napisanych zaliczyłbym na przykład rozdziały 2, 4, 10,
12, zaś do gorszych i mniej interesujących – 7, 8, czy 13, ale w rzeczywistości różnice
między nimi są raczej niewielkie.
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Praktyczne nastawienie książki nie wyklucza akademickiego zorientowania. Wiele
idei jest zakorzenionych w ekonomicznych teoriach i w modelowaniu, opartym na aktualnych faktach, liczbach i tendencjach. Autorzy starają się objąć różne koncepcje i praktyki transportu intermodalnego, nie wchodząc w złożone formuły lub obliczenia. Jako
taka, książka nie tylko powinna przemawiać do pracowników naukowych i badaczy interesujących się nowym się polem badawczym transportu intermodalnego. Powinna zainteresować także praktyków i polityków, jako że jest nie zbyt wyrafinowana pod względem
metodologicznym i metodycznym. Szkoda jednak, że autorami większości rozdziałów
nie są geografowie, którzy mogliby wnieść znaczący wkład w wyjaśnianie zjawisk i procesów przestrzennych, w tym przepływów intermodalnych. Poważnym mankamentem
jest również brak jakiegokolwiek podsumowania.
Reasumując, książka jest wartościowym zbiorem przyczynków nt. intermodalnego
transportu ładunków jako nowego pola badawczego zastosowań transportowych. Może
stać się podstawową lekturą dla wszystkich zainteresowanych tą dziedziną, dając im wgląd
i narzędzia odpowiednie do akademickich i praktycznych wyzwań, przed którymi stoi ten
segment rynku transportowego i logistycznego. Niestety, lektury nie ułatwia znaczna liczba tworzonych przez piszących akronimów – nowa „moda” sporej części autorów.
Zbigniew Taylor
IGiPZ PAN, Warszawa

N. Salvadori, P. Comendatore, M. Tamberi (red.) – Geography,
Structural Change and Economic Development. Theory and
Empirics, Edward Elgar Ltd., Cheltenham, UK-USA, 2008; 316 s.
Od lat powojennych powstało wiele opracowań na temat nierówności społecznych
oraz roli handlu, specjalizacji i lokalizacji dla rozwoju ekonomicznego krajów i regionów. W nurt ten wpisuje się książka Geography, Structural Change and Economic
Development. Theory and Empirics, napisana pod redakcją trzech Włochów – profesorów
Neri Salvadori, Pasquale Comendatore oraz Massimo Tamberi, przez włoskich ekonomistów z czołowych uniwersytetów z Pizy, Neapolu i innych włoskich miast. Pozycja została
wydana przez Edward Elgar (UK, USA), co umożliwiło jej międzynarodową dystrybucję.
Pierwsze słowo w tytule książki to „geografia”, paradoksalnie jednak ma ona charakter zdecydowanie ekonomiczny. Świadczy o tym dobór przedstawianych teorii ekonomicznych z zakresu wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz teorii handlu, jak i wybór
metod analizy empirycznej, ze szczególnym uwzględnieniem metod ekonometrycznych.
Pozostałe człony składowe tytułu to „strukturalna zmiana” oraz „rozwój gospodarczy”.
Strukturalna zmiana odzwierciedla przede wszystkim postęp technologiczny, którego
wpływ różni się w zależności od gałęzi przemysłu. Innowacyjność determinuje m.in.
lokalizację firm, a co za tym idzie ma również wpływ na procesy migracyjne oraz aglomeracyjne. Autorzy konkludują, że po pierwsze, „zmiana strukturalna w globalnym
świecie nie jest efektem egzogenicznych szoków, ale raczej czynnikiem fundamentalnym”, a po drugie, „istnieje wiele sprzężeń zwrotnych między zmianą strukturalną
a rozwojem ekonomicznym”. Opisując teoretyczne podstawy zależności między struk-
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turalną zmianą a wzrostem i rozwojem gospodarczym autorzy przywołują dwa podstawowe podejścia: podejście zwane postkeynesowskim oraz tzw. teorię wzrostu endogenicznego. Postkeynesiści zwracają uwagę na rolę popytu – najważniejszej determinanty
wzrostu gospodarczego. Jedną z głównych ról w ekspansji popytowej odgrywa eksport,
a jego znaczenie zależy od rodzaju dóbr i ich elastyczności dochodowej. Z kolei przedstawiciele teorii wzrostu endogenicznego akcentują zmianę struktury produkowanych
dóbr jako podstawowego czynnika wzrostu. Fundamentalną przyczyną rozwoju krajów
i regionów jest, w świetle pewnej grupy modeli endogenicznych, rosnąca liczba dóbr
pośrednich. Inne grupy modeli endogenicznych podkreślają rolę kapitału ludzkiego,
kapitału publicznego (infrastruktury), itd. Cechą wspólną modeli postkeynesowskich
i endogenicznych jest, w odróżnieniu od klasycznego i neoklasycznego postulatu konwergencji, zwrócenie uwagi na teoretyczną możliwość wzrostu nierówności dochodowych i polaryzacji regionalnej.
We wstępie książki autorzy zwracają uwagę (poza dyskusją na temat czynników
wzrostu) uwagę właśnie na nierówności dochodowe, które w okresie powojennym
zostały szeroko opisane przez grupę teoretyków (Rosenstein-Rodan, Lewis, Myrdal,
Hirschman). W teoriach z lat 1950. i 1960. zwracano uwagę na identyfikację typowych
dla rozwoju i niedorozwoju czynników takich jak: proces kumulatywny, rosnące efekty skali, efekty zewnętrzne lub dualizm. W okresie powojennym argumentacja miała
zatem raczej charakter jakościowy, stroniono od używania narzędzi matematycznych.
Natomiast rozwój metod ilościowych, jaki nastąpił w ostatnich dekadach pozwolił na
matematyczne ujęcie opisywanych zjawisk.
Pierwsza część książki, jak napisano we wstępie, poświęcona jest analizie wpływu
geograficznych czynników wzrostu gospodarczego, tj. aspektów związanych z lokalizacją i specjalizacją. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę poszczególnych rozdziałów części pierwszej.
W rozdziale pierwszym, P. Comendatore, I. Kubin oraz C. Petraglia analizują wpływ
wydatków publicznych na regionalne zróżnicowanie działalności gospodarczej (lokalizacja firm). Jak wskazują autorzy, wydatki publiczne mają charakter zarówno popytowy
jak i podażowy, tzn. są z jednej strony finansowane z podatków (działa tutaj efekt wypierania wydatków prywatnych), lecz skutkują równocześnie wzrostem produktywności
sektora prywatnego. Efekt netto zależy od regionalnej redystrybucji obciążeń fiskalnych.
Wychodząc od zmodyfikowanego modelu centrum–peryferie Krugmana, przy założeniu wysokiej międzyregionalnej mobilności kapitału, autorzy konkludują, że regiony
zapóźnione mogą rozwijać się szybciej dzięki częściowemu finansowaniu przez regiony
bogatsze, co jest istotne z punktu widzenia polityki spójności Unii Europejskiej.
W kolejnym rozdziale G. Talamo rozwija model grawitacji w celu oszacowania roli
poszczególnych czynników w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
(BIZ). W części teoretycznej rozdziału autor wskazuje, że zmienne o charakterze instytucjonalnym mają znaczący wpływ na efektywność kontroli rynków zagranicznych
poprzez BIZ. W części empirycznej rozdziału sięga po zbiór danych dotyczących BIZ
z 61 krajów w latach 1980–2001 i dowodzi dużej roli zasad ochrony udziałowców oraz
systemu podatkowego w rozmiarze i kierunkach przepływu BIZ.
Dalej (rozdział 3) rozpatruje się problem stagnacji 30 krajów Afryki subsaharyjskiej. Mimo posiadania bogatych zasobów surowców naturalnych (a może paradoksal-
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nie właśnie z powodu ich posiadania) w latach 1975–2004 odnotowały zerowy wzrost
gospodarczy. Przy niskim poziomie kapitału, nieuniknione stają się konflikty o surowce
naturalne w postaci wojen domowych, co skutkuje pułapką ubóstwa. Według autora,
D. Fiaschiego pułapki ubóstwa można uniknąć tylko przy wysokim wyjściowym poziomie kapitału i relatywnie wysokim poziomie infrastruktury instytucjonalnej. Rozdział
dostarcza argumentów na poparcie popularnej tezy, że „instytucje mają znaczenie”.
W rozdziale 4 E. Cutrini opisuje procesy specjalizacji i koncentracji w jednoczącej
się Europie. Teoretyczną podstawą jego rozważań są z jednej strony prace Myrdala,
a z drugiej strony Krugmana i innych twórców nowej geografii ekonomicznej. Bazując
na współczynniku Giniego oraz indeksie Theila autorka analizuje procesy koncentracji w latach 1985, 1993 i 2001, wyróżniając tym samym okres przed i po utworzeniu
Jednolitego Rynku. Analiza regionalna oraz sektorowa wskazuje, że procesy specjalizacji i koncentracji mają w jednoczącej się Europie nadal znaczenie na poziomie poszczególnych krajów członkowskich, natomiast dotychczas nie zanotowano podobnego procesu na tle całego kontynentu. Rezultaty otrzymane przez E. Cutrini są zatem sprzeczne
z klasyczną teorią przewagi komparatywnej.
A. Lo Turco i M. Tamberi zmagają się z problemem roli struktury sektorowej gospodarki w jej wzroście (rozdział 5). Do analizy empirycznej wykorzystali zbiór danych
dotyczących specjalizacji sektorowej w kilkudziesięciu krajach w latach 1969–2003.
Estymując tradycyjny model wzrostu gospodarczego, A. Lo Turco i M. Tamberi przedstawiają dwa nowe wskaźniki, pierwszy – bazujący na roli kapitału ludzkiego w eksporcie
oraz drugi – odzwierciedlający dynamikę eksportu w odniesieniu do światowego popytu.
Autorzy dochodzą do wniosku, że jakość kapitału ludzkiego w gałęziach eksportowych
ma wpływ na szybszy wzrost gospodarczy. Zmiana struktury eksportu w kierunku towarów o wysokiej dynamice w światowym popycie jest również opłacalna dla gospodarki.
W ostatnim w tej części rozdziale 6 A. Lo Turco kładzie nacisk na rolę instytucjonalnych aspektów rozwoju w krajach Ameryki Łacińskiej tworzących Wspólny Rynek
Południa MERCOSUR. Autor konkluduje, posiłkując się testami pierwiastka jednostkowego i kointegracji, że pomimo ogólnego pozytywnego efektu porozumień handlowych większość beneficjentów stanowią kraje duże, mające już we wcześniejszym okresie przewagę konkurencyjną nad pozostałymi, mniejszymi ekonomicznie, partnerami
z Ameryki Łacińskiej.
Część pierwsza ma charakter zdecydowanie empiryczny. W każdym z rozdziałów
autorzy na podstawie danych empirycznych próbują dowodzić słuszności stawianych
hipotez. Zakres tematyczny jest dosyć szeroki (za szeroki?), ponieważ dotyczy tak różnych zagadnień jak: produktywność wydatków publicznych (rozdział 1), efektywność
kontroli rynków poprzez zagraniczne inwestycje bezpośrednie (rozdział 2), rola instytucji w przezwyciężaniu pułapki ubóstwa (rozdział 3), specjalizacja i koncentracja
w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego (rozdział 4), specjalizacja sektorowa
w gałęziach eksportowych (rozdział 5) oraz wpływ porozumień handlowych na zmniejszanie międzynarodowych nierówności dochodowych (rozdział 6).
Pewne wątpliwości czytelnika może budzić również to, że badania empiryczne dotyczą krajów z różnych części świata. W książce następują po sobie badania dotyczące
Afryki subsaharyjskiej (rozdział 3), członków Jednolitego Rynku Europejskiego (rozdział 4) oraz krajów obszaru MERCOSUR (rozdział 6). Z jednej strony taka różnorod-
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ność otoczenia społeczno-ekonomicznego daje okazję do porównań w skali globalnej, z
drugiej jednak wydaje się, że w książce poświęconej lokalizacji i specjalizacji bardziej
wskazana byłaby większa „specjalizacja” tematyczna i „lokalizacja” artykułów w jednym
obszarze świata.
W drugiej części książki, jak wskazują autorzy we wstępie, nacisk położono na przedstawienie teorii zmiany strukturalnej oraz roli dualizmu. Część ta, mająca głównie
(z wyjątkiem rozdziału 11) charakter teoretyczny, składa się z pięciu rozdziałów (7-11).
Jako pierwsi C. Panico i M.O. Rizza podsumowują dorobek laureata Nagrody Nobla
z ekonomii z 1974 r. Gunnara Myrdala. Autorzy nacisk kładą na rozróżnienie miedzy
klasycznym rozumieniem równowagi statycznej a myrdalowską „okrężną i kumulatywną przyczynowością”. Myrdal, mając świadomość występowania w gospodarce procesów
kumulatywnych, zdecydowanie stał po stronie ekonomistów postulujących zwiększenie
roli państwa oraz instytucji w gospodarce. Według Myrdala to instytucje mają kluczowe
znaczenie w podejmowaniu zmian struktury gospodarki oraz promowaniu jej innowacyjności. C. Panico i M.O. Rizza przedstawili ponadto interesująco spory jakie Myrdal
toczył z neoklasykiem Solowem oraz (w późniejszym okresie) z przedstawicielami nowej
teorii wzrostu.
W następnym rozdziale, S. Capasso i M.R. Carillo dokonali przeglądu literatury
dotyczącej problemu dualizmu. Gospodarkę dualną charakteryzuje istnienie sektorów
na różnym poziomie technologicznego zaawansowania. Pomiędzy sektorami występują
powiązania. Przykładem przytoczonym przez S. Capasso i M.R. Carillo jest oryginalny
dwusektorowy model, w którym produkcja zależy od nakładów kapitału ludzkiego w obu
sektorach, a agentów cechuje wysoka mobilność. Model ten implikuje sprzężenie zwrotne między zatrudnieniem siły roboczej a wysokością wynagrodzeń w sektorze.
Następnie (rozdział 9) E. Bilancini i S. D’Alessandro przedstawiają model, w którym
są dwa sektory: rolniczy, ze stałymi efektami skali i przemysłowy, w którym występują
rosnące efekty skali, a dochód jest redystrybuowany na cztery grupy odbiorców, tj. rolników, robotników przemysłowych, właścicieli ziemi oraz przedsiębiorców. Autorzy konkludują, że nierównomierna dystrybucja dochodu może skutkować pułapką ubóstwa.
W kolejnym rozdziale, G. Valensisi przedstawia również model dwusektorowy (rolnictwo ze stałymi efektami skali i konkurencją doskonałą oraz przemysł z rosnącymi
efektami skali i płacami proefektywnościowymi). Autor przywiązuje szczególną wagę
do postępu technicznego, zarówno w rolnictwie jak i przemyśle. Postęp techniczny w
obu gałęziach gospodarki stymuluje łączną produktywność czynników produkcji i tym
samym zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia pułapki ubóstwa.
W rozdziale 11 G. Guarini estymuje funkcję produkcji w regionach Włoch. Stopę
produktywności autor tłumaczy efektem Smitha (zwiększenie obszaru rynkowego),
efektem Ricardo (inwestycje w nowy park produkcyjny jako następstwo rosnących kosztów pracy) oraz zmianami wydajności. Z efektem Smitha i efektem Ricardo związana
jest tzw. wiedza ukryta, podczas gdy ze zmianami wydajności wiąże się tzw. wiedza
skodyfikowana. Guarini dochodzi do wniosku, że każdy z trzech powyższych elementów
istotnie wpływa na kształtowanie się produktywności we włoskich regionach.
Część druga ma charakter znacznie bardziej spójny niż pierwsza – elementem łączącym wszystkie rozdziały zdaje się być tzw. pułapka ubóstwa implikująca metody walki z nierównościami społecznymi. Do zalet książki niewątpliwie należy również to, że
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poszczególne rozdziały obu części napisane zostały zaawansowanym językiem matematycznym, co świadczy o bardzo dobrym warsztacie ekonometrycznym autorów.
Warto zaznaczyć, że pozycja jest dziełem ekonomistów, a nie geografów. Tym samym
uboga szata graficzna (w całej książce znajduje się jedna mapa, a rezultaty badań podawane są w formie tabel) nie współgra z pierwszym słowem tytułu książki. Wskazane niespójności nie przesądzają o negatywnym odbiorze Geography, Structural Change and
Economic Development, która jest książką ciekawą zarówno dla ekonomistów, jak i geografów, którzy posiadają wiedzę w zakresie metod ilościowych i teorii ekonomii. Każdy z rozdziałów dotyka problemu nierówności ekonomicznych z innej strony i tym samym może
być traktowany jako ważny, ale niezależny przyczynek do literatury przedmiotu. Wydana
w okresie narastającego kryzysu ekonomicznego, a co się z tym wiąże zapewne również
narastających nierówności dochodowych, pozycja zawiera próbę wskazania kierunków
przezwyciężania negatywnego procesu myrdalowskiej kumulatywnej przyczynowości.
Piotr Rosik
IGiPZ PAN, Warszawa

L. Lees, T. Slater, E. Wyly – Gentrification, Routledge, New YorkLondon 2008; XXVIII + 310 s.
Upłynęło czterdzieści kilka lat od chwili, gdy brytyjska socjolog Ruth Glass ukuła
i zdefiniowała termin „gentryfikacja” (gentrification). Stało się to początkiem szerokiego – trwającego do dziś – rozwoju nowej dziedziny badań, podejmowanych przez przedstawicieli wielu różnych dyscyplin. Dużą ich reprezentację tworzą geografowie.
Literatura na temat gentryfikacji liczy obecnie setki, może nawet tysiące pozycji.
Na niektórych zachodnich uniwersytetach jest ona przedmiotem odrębnych wykładów.
Dotychczas jednak nie było pracy, którą można by nazwać podręcznikiem gentryfikacji.
Z tym brakiem postanowiło się zmierzyć troje geografów średniego pokolenia: Loretta
Lees – profesor King’s College w Londynie, Tom Slater – wykładowca na Uniwersytecie
Bristolskim i Elvin Wyly – profesor Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouverze.
Napisany przez nich podręcznik, stanowiący próbę podsumowania w jednym dziele wiedzy o tym procesie, opublikowało renomowane wydawnictwo Routledge.
Podręcznik składa się z 7 rozdziałów, w których omawia się kolejno: narodziny gentryfikacji, wyjaśnienia produkcyjne procesu, wyjaśnienia konsumpcyjne, zmieniające się
formy zjawiska, gentryfikację współczesną, jej pozytywne i negatywne strony oraz perspektywy. Całość poprzedza obszerna przedmowa ujawniająca intencje i cele, jakie przyświecały powstaniu podręcznika, prezentująca jego strukturę i zawierająca wskazówki co
do sposobu korzystania z książki. Przedmowa uwypukla poznawczą i praktyczną ważność
i aktualność problematyki gentryfikacji. Podręcznik kończy obszerne, liczące blisko 550
tytułów, zestawienie bibliografii przedmiotu oraz rzeczowo-osobowy indeks.
Rozdział 1 zwraca się więc ku początkom gentryfikacji, rozumianej przez R. Glass
jako złożony proces transformacji dotykający głównie wielkomiejskie podupadłe dzielnice centralne i obejmujący odnowę starych zasobów mieszkaniowych, przekształcenie ich statusu prawnego (z lokatorskiego na własnościowy), wzrost cen nieruchomości
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i związane z tym zmiany składu społecznym ludności wskutek wypierania mniej zamożnych mieszkańców należących do klas niższych przez nową klasę średnią. Tak zdefiniowana gentryfikacja nazywana jest dziś klasyczną lub pionierską, bądź też gentryfikacją pierwszej fali. Przebieg tego wczesnego stadium procesu pokazano na przykładzie
dwóch wybranych dzielnic Londynu i Nowego Jorku. Te konkretne studia przypadków
zajmują więcej niż połowę pierwszego rozdziału.
Rozdziały 2 i 3 zawierają krytyczny przegląd teoretycznego dorobku badań nad
gentryfikacją. Pierwszy z nich jest poświęcony wyjaśnieniom procesu gentryfikacji
określanym jako produkcyjne (podażowe), drugi zaś wyjaśnieniom nazywanym konsumpcyjnymi (popytowymi). Wskazuje się na istotność zarówno jednych, jak i drugich.
Pierwszeństwo przyznawane jest jednak wyjaśnieniom produkcyjnym; wyjaśnienia konsumpcyjne traktowane są z większym krytycyzmem: zarzuca się im zwłaszcza niedocenianie ujemnych stron gentryfikacji.
Rozdział 2 poświęcony wyjaśnieniom produkcyjnym skupia uwagę w zasadzie na jednej koncepcji, mianowicie Neila Smitha teorii luki rentowej (rent-gap). Luka rentowa
to różnica między aktualną rentą gruntową uzyskiwaną przy obecnym użytkowaniu ziemi a rentą potencjalną oczekiwaną przy zmienionym, bardziej zyskownym użytkowaniu.
Zgodnie z tą teorią, o rozwoju gentryfikacji, czyli o podaży terenów nadających się do
zgentryfikowania, decydują rozmiary tej luki, wyznaczające spodziewane wielkości zysków
z inwestycji kapitałowych w upadające dzielnice. Przez całe lata teoria luki rentowej była
jednym z najgoręcej dyskutowanych tematów w studiach gentryfikacyjnych. Rozdział
zawiera szczegółowy, rygorystyczny wykład tej teorii i jej praktycznych implikacji.
Trzeci rozdział dotyczy wyjaśnień konsumpcyjnych. Gentryfikacja jawi się w nich
jako część szerszego procesu przejścia od społeczeństwa przemysłowego do poprzemysłowego i wiązana jest zazwyczaj z ekspansją tzw. nowej klasy średniej. Określone, zmieniające się potrzeby zawodowe, konsumpcyjne czy kulturalne licznych przedstawicieli tej
klasy napędzają popyt na mieszkania w centrach miast. W odróżnieniu od poprzedniego rozdziału, którego osią była jedna tylko koncepcja – luki rentowej, ten jest treściowo
bogatszy, odpowiednio do obszernej literatury zawierającej konsumpcyjne interpretacje
gentryfikacji. Analiza zawarta w tym rozdziale zmierza do pokazania, co skłania różne
grupy gentryfierów do życia w dzielnicach śródmiejskich. Odrębnie przedstawione są
zachowania wynikające np. z kontrkulturowego nastawienia potencjalnych gentryfierów
czy też niechęci do mieszkania w suburbiach. Dużo miejsca zajmuje analiza genderowa i etniczna, uwypuklająca rolę kobiet, gejów i lesbijek oraz mniejszości etnicznych
w gentryfikacji.
W rozdziale 4 prezentuje się zmiany procesu gentryfikacji w czasie i przestrzeni.
Skupiono uwagę na trzech nowych typach czy mutacjach procesu: gentryfikacji wsi,
tzw. nowo zbudowanej gentryfikacji (new-build gentrification) oraz supergentryfikacji.
Mowa jest też o innych mutacjach: gentryfikacji handlowej, turystycznej, studentyfikacji.
Podjęto dyskusję nad zasadnością przyjmowania nowej, szerszej definicji gentryfikacji,
ogarniającej wszystkie te mutacje. Dużą część również tego rozdziału wypełniają studia
przypadków, przedstawiające przykłady nowo zbudowanej gentryfikacji w Vancouverze,
Newcastle i Londynie oraz supergentryfikacji w Londynie i Nowym Jorku. Dwa ostatnie
przykłady są dalszym ciągiem historii gentryfikacji dzielnic opisanych w rozdziale 1.
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Piąty rozdział zawiera pogłębioną charakterystykę współczesnej gentryfikacji jako
zjawiska światowego, osadzoną w kontekście globalizacji, panujących stosunków rynkowych i polityki poszczególnych państw. Uwypukla znaczenie procesu jako globalnej strategii rozwoju miejskiego, jego złożoność i głębokie zróżnicowanie przestrzenne
i czasowe. Na tym tle zarysowana jest idea rozwijania geografii gentryfikacji nastawionej na badanie tych różnic i pozwalającej na pełniejsze zrozumienie procesu. Geografia
gentryfikacji powinna więc zwrócić większą uwagę na jego „kontekstową” specyficzność
oraz skutki.
W rozdziale 6 zestawiono i porównano argumenty przemawiające za traktowaniem
gentryfikacji jako procesu bądź pozytywnego, bądź negatywnego.
Rozdział 7, przez autorów przedstawiany jako podsumowujący, nosi tytuł Przyszłość
gentryfikacji? Tytułowy znak zapytania wskazuje na istnienie wielu, często rozbieżnych, interpretacji dotyczących przyszłego rozwoju procesu. Są one przedmiotem pierwszej części rozdziału. Sami autorzy są przekonani o trwałości procesu, lecz nie rozwijają
tego wątku. W zamian – rzecz na pozór zaskakująca – tematem prawie całego rozdziału
o przyszłości gentryfikacji czynią ruchy antygentryfikacyjne. Czynią to z całym rozmysłem. W rezultacie blisko dwie trzecie rozdziału wypełniają studia przypadków przedstawiające walkę różnych organizacji i osób z gentryfikacją (dokładniej z supergentryfikacją w Nowym Jorku, San Francisco i Vancouverze) oraz komentarz do tych studiów.
Takie niekonwencjonalne zakończenie podręcznika, odbiegające od zwykłych wzorców podsumowań, jest jednak wymowne. Można je uznać za uogólnienie sposobu,
w jaki autorzy postrzegają i oceniają gentryfikację. Powyższe staje się bardziej zrozumiałe w świetle ich biografii. Wszyscy autorzy są bowiem nie tylko znanymi i uznanymi
badaczami gentryfikacji, od lat zajmującymi się tą problematyką i mającymi na swoim
koncie niemało publikacji z tego zakresu. Zarazem są osobami podkreślającymi swoje
bliskie kontakty zarówno z gentryfierami jak i „gentryfikowanymi”, zwłaszcza zaś bezpośrednie i silne zaangażowanie w proces gentryfikacji poprzez uczestnictwo w działaniach antygentryfikacyjnych. Nie powinno więc dziwić, że case studies zawarte w ostatnim rozdziale mogą być odczytane jako swego rodzaju instruktaż walki z gentryfikacją.
Sami autorzy stwierdzają expressis verbis, że skoncentrowali się na podsumowaniu,
jakie strategie i taktyki przyjmowano w toku tych zmagań, co zdołano wywalczyć i jakie
wyciągnięto wnioski odnośnie do dalszych poczynań.
Gentryfikacja kojarzy się silnie z polityką; jest wyrazem – czytamy w podręczniku
– „politycznym, upolitycznionym i obciążonym politycznie” (s. 155). Podobnie można
określić recenzowaną książkę, mocno nasyconą ideologią i polityką. Autorzy otwarcie
wyrażają sceptycyzm, a właściwie niechęć wobec globalizmu, kapitalizmu czy neoliberalizmu, w rezultacie zaś wobec neoliberalnej urbanistyki i gentryfikacji jako ich emanacji. W tym względzie pierwszorzędnym źródłem inspiracji są dla nich idee marksistowskie czy też neomarksistowskie. Niekiedy nawiązują bezpośrednio do Marksa i Engelsa,
najczęściej jednak powołują się na Davida Harveya, zwłaszcza zaś Neila Smitha, jego
dawnego doktoranta. Podkreślają, że Harvey jest jednym z najwyżej cenionych badaczy
marksistowskich i że „jego atak na dominujące neoklasyczne wyjaśnienie upadku innercity i powstawania gett jest rozstrzygający dla naszej analizy gentryfikacji” (s. 48).
N. Smith jest tym badaczem, który ma najwięcej pozycji w spisie literatury w recenzowanym podręczniku. Smithowi i jego teorii luki rentowej poświęcony jest praktycznie
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cały najdłuższy rozdział 2. Ponadto cytowany jest we wszystkich pozostałych rozdziałach
i jego nazwisko pojawia się w książce sto kilkadziesiąt razy. Neomarksista Smith przedstawiany jest jako „bodaj najsłynniejszy krytyk gentryfikacji” (s. 90), „być może pierwszy
badacz gentryfikacji, który obszernie naświetlił powiązania między globalizacją, neoliberalizmem i zmieniającą się rolą państwa we współczesnej gentryfikacji” (s. 163).
Zdaniem autorów podręcznika był pierwszym, który powiązał pewne podstawowe cechy
dynamiki kapitalistycznego rozwoju ze zjawiskami zachodzącymi w skali inner-city.
N. Smitha teoria luki rentowej stanowi „najbardziej wpływowe wyjaśnienie produkcyjne” gentryfikacji (s. 42). Luka rentowa jest czynnikiem „fundamentalnym dla
produkcji zgentryfikowanych krajobrazów” (s. 54), „częścią ataku zmierzającego do
przełamania wału obronnego głównego nurtu studiów miejskich poprzez zakwestionowanie założenia, że krajobrazy miejskie można w większości objaśnić jako wynik
preferencji konsumentów” (s. 55). Dużo uwagi autorzy poświęcają także jego tezie
o „mieście rewanżystycznym” stanowiącym przestrzenny wyraz dążenia klasy średniej
do odzyskania centrów miast, które – jej zdaniem – zostały jej skradzione przez klasę
robotniczą. Stwierdzają, że teza ta (podobnie zresztą jak teoria luki rentowej) okazała
się „jedną z bardziej znaczących i wpływowych w zakresie badań miejskich w ostatnich
latach” (s. 229). Jej sformułowanie oznaczało „wprowadzenie do debaty gentryfikacyjnej
(i debat wykraczających poza gentryfikację) czegoś całkowicie nowego i pasjonującego” (s. 229). Słowa krytyki pod adresem Smitha wyrażane są w podręczniku z rzadka
i raczej pośrednio. Autorzy zauważają, na przykład, że kategorie rent gruntowych,
a więc i luki rentowej, są nadzwyczaj trudne do skwantyfikowania. Mało jest studiów
empirycznych, które by operacjonalizowały lukę rentową.
Już w przedmowie do podręcznika autorzy stwierdzają, że gentryfikacja jest procesem, którego rozwoju raczej nie da się zatrzymać. Deklarują, że wobec gentryfikacji
chcą zająć stanowisko krytyczne, zarazem jednak konstruktywne. Stanowisko to ma
zatem również zawierać propozycje, jak gentryfikację – tam, gdzie to możliwe – uczynić „procesem bardziej demokratycznym i egalitarnym” (s. XXIV), słowem – ulepszyć.
Mimochodem zauważają, że w skali poszczególnych dzielnic negatywne efekty gentryfikacji zdają się przeważać nad pozytywnymi, lecz niekoniecznie musi tak być w skali
całych miast.
Postulat konstruktywności nie znajduje jednak odzwierciedlenia w treści kolejnych
rozdziałów. Dość prędko dociera do czytelnika, że w oczach autorów gentryfikacja jawi
się jednoznacznie jako zło. Ogólnie negatywny obraz gentryfikacji rysowany jest niejako
a priori. Na długo przed rozdz. 6, bilansującym pozytywy i negatywy gentryfikacji, autorzy stwierdzają: „Gentryfikacja jest, ni mniej, ni więcej, wyrazem nierówności klasowych uzewnętrzniających się w skali jednostek sąsiedzkich” (s. 80); można ją rozumieć
jako „nowy kolonializm”, czy „proces kolonizacji przez bardziej uprzywilejowane klasy”
(s. 167). Głównym motywem ich działania, odgrywającym kluczową rolę w procesie
gentryfikacji, jest dążenie do maksymalizacji zysków: proces ten stwarza „możliwość
zdobycia olbrzymich fortun” (s. 42). Symptomem fundamentalnych nierówności kapitalistycznych rynków nieruchomości jest degradacja dzielnic śródmiejskich, w których
„zgentryfikowane bogactwo zderza się ze zdezinwestowaną biedą” (s. 51). Symptomami
są „negatywne następstwa gentryfikacji – wzrost obciążenia biednych lokatorów wydatkami mieszkaniowymi, osobiste katastrofy spowodowane przez wyparcie [z dotych-
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czasowych siedzib], eksmisję, bezdomność” (s. 73). W różnych miejscach jest mowa
o „surowych realiach ubóstwa, wypierania i chronicznego niedoboru mieszkań dostępnych dla każdego” (s. 44) itd.
Autorzy stwierdzają na początku rozdziału 6, że „gentryfikacja ma, oczywiście,
zarówno pozytywne jak i negatywne aspekty” (s. 195) oraz, na końcu rozdziału, że „ważne są zarówno pozytywne jak i negatywne ujęcia gentryfikacji” (s. 234). Pozytywne
aspekty procesu omawiane w tym rozdziale to takie, które są oceniane dodatnio przez
różne instytucje i osoby spoza grona autorskiego. Nie jest to więc prezentacja aspektów
uznanych wyraźnie za pozytywne przez autorów podręcznika, argumenty przemawiające za tymi aspektami są w większości kontrowane.
W gruncie rzeczy autorzy skłaniają się ku poglądowi, że pozytywne skutki gentryfikacji, jeśli w ogóle gdziekolwiek zaobserwowane, były relatywnie niewielkie. Stwierdzają,
w świetle nowszych przeglądów literatury, że więcej jest tych badaczy, którzy oceniają
gentryfikację negatywnie. Uwagę koncentrują na aspektach gentryfikacji opisywanych
jako negatywne i które rzeczywiście uznają za negatywne.
Ostatecznie autorzy odstępują od – zarysowanej na początku – idei gentryfikacji,
którą można by rozumieć jako swoisty proces „z ludzką twarzą”. Konstatują, że gentryfikacja jest nie do naprawienia jako proces, który „spowodował poważne wstrząsy
i straty” (s. 247). „Uważamy, że gentryfikacja nie może być uznawana za proces, który
należy opanować, ujarzmić lub przekształcić w pozytywną formę rozwoju miejskiego”
(s. 274). „Zjawiska tak często przedstawianego jako niesprawiedliwe nie powinniśmy tak
naprawdę rozważać w kategoriach ‘opanowania’, lecz raczej oporu” (s. 247). W związku
z tym warte zastanowienia jest też takie stwierdzenie autorów: „Jest niezwykle istotne,
abyśmy przeciwstawili się politycznym kampaniom tych, którzy termin [gentryfikacja]
próbują zastąpić miękkimi eufemizmami (regeneracja, rewitalizacja, renesans, reurbanizacja, rezydencjalizacja itp.)” (s. 245), tj. neutralnymi terminami niebudzącymi
skojarzeń klasowych.
Gentrification jest dziełem wysoce oryginalnym, nieszablonowym i wartym uważnego przestudiowania. Autorzy należą do grona pierwszorzędnych znawców przedmiotu. Rygorystyczny jego wykład przeplatają ze studiami przypadków i innymi – żywymi
i wciągającymi – opisami, które są w znacznej części narracjami z dużą domieszką osobistego pierwiastka emocjonalnego czy emfatycznego. Instruktywnej prezentacji faktów
i wyjaśnień dotyczących zjawiska gentryfikacji i rozwoju tego procesu towarzyszy interesująca wizualizacja skomplikowanej, pełnej konfliktów, „gentryfikacyjnej” codzienności. Jest to szeroka gama obrazów: od gentryfikacji ukazywanej w jasnych barwach
przez różne instytucje i media, marketing i reklamę, aż po obrazy gentryfikacji w kolorach czarnych, odzwierciedlające położenie i punkty widzenia najbardziej przegranych
w tym procesie. Mamy tu nawet opis „mafijnego” morderstwa działacza antygentryfikacyjnego (s. 222).
Wnioski przedstawiane przez autorów są sugestywne, choć formułowane na poziomie dużej ogólności. Często odwołują się do sprawiedliwości społecznej i społecznych
praw moralnych, naruszanych – jak dowodzą autorzy – przez gentryfikację realizowaną
w ramach wolnego rynku. Kładą nacisk na konieczność walki o „bardziej sprawiedliwą
formę rozwoju [miejskiego] niż gentryfikacja” (s. 271).
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Książka została pomyślana przede wszystkim jako podręcznik dla studentów różnych specjalności i różnych poziomów nauczania. Dobrze spełnia podstawowe wymagania stawiane podręcznikom. Każdy rozdział ma odpowiednie wprowadzenie i krótkie
podsumowanie, a ważniejsze kwestie ujęte są przeglądowo w oddzielnych ramkach.
Uwagę przyciągają oryginalne ilustracje. Na końcu każdego rozdziału znajdują się adresowane do studentów zestawy pytań i ćwiczeń oraz wykazy uzupełniających lektur.
Swoją książkę autorzy widzą też jako użyteczne źródło dla szerszego kręgu odbiorców:
nauczycieli akademickich, badaczy, pracowników administracji i samorządów, różnych
decydentów.
Podsumowując można by lapidarnie powiedzieć, że Gentrification to krytyczna książka dla krytycznego czytelnika. Znaczy to, że recepcja tej pracy nacechowanej naukowym i społecznym radykalizmem, będzie różna wśród różnych odbiorców. Zarysowując
w niebanalny, wyrazisty sposób problematykę gentryfikacji książka może zachęcić wielu
czytelników mniej obeznanych z tą problematyką do głębszego jej poznawania. Osoby dysponujące większą wiedzą i doświadczeniem może skłonić do spokojnej refleksji, nowych
przemyśleń i dyskusji. Wszystkich zaś – i taką autorzy książki mają nadzieję – do zastanowienia się nad charakterem miast, w których chcieliby mieszkać w XXI wieku.
Jerzy Grzeszczak
IGiPZ PAN, Warszawa

B. Jałowiecki, E.A. Sekuła, M. Smętkowski, A. Tucholska –
Warszawa. Czyje jest miasto?, Centrum Europejskich Studiów
Regionalnych i Lokalnych UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
2009; 280 s.
W ostatnich latach pojawia się coraz więcej prac na temat Warszawy powstałych
w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG). Ośrodek
ten, utworzony w 1991 r. na bazie Instytutu Gospodarki Przestrzennej Wydziału
Geografii i Studiów Regionalnych UW skupia obecnie badaczy różnych specjalności
– przede wszystkim ekonomistów i socjologów, ale również geografów. Z tego powodu
badania są podejmowane z różnych perspektyw, ale cementującym je elementem jest
niemal zawsze przestrzeń oraz zjawiska i procesy w niej zachodzące. Takie podejście
jest bardzo pojemne, gdyż pozwala na zajmowanie się w zasadzie dowolnymi zagadnieniami, choć nie zawsze jest to profesjonalne z metodologicznego punktu widzenia
(o niebezpieczeństwie „geografii straganów” w kontekście różnorodności przedmiotowej
pisał już w latach 1980. dr Marek Potrykowski). Tak też jest w przypadku omawianej
książki. Została pomyślana jako współautorska, ale składa się z pięciu rozdziałów, bardzo różnych pod względem zarówno poruszanej tematyki, jak też orientacji metodologicznych i rozwiązań metodycznych, czy wreszcie objętości i stylu pisarstwa. Oprócz
tego, na zakończenie został zamieszczony aneks z ankietą oraz 15 barwnych ilustracji,
dokumentujących „oblicza miasta”.
Zamysłem autorów, jak napisali we wstępie, była próba udzielenia odpowiedzi na
jedne z podstawowych pytań, związanych z celem istnienia i funkcjonowania miasta:
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dla kogo, po co i jak jest ono urządzone? Na te pytania odpowiadają geograf, socjolog
i antropolog kulturowy. W gruncie rzeczy tytuł książki niesie bardzo pozytywne przesłanie, gdyż a priori odrzuca mechanicyzm istnienia miasta i w ten sposób antycypuje
sprawczość jednostki ludzkiej.
Dla osób zajmujących się przemianami funkcjonalno-przestrzennymi, a zwłaszcza
dla geografów miast, zapewne najciekawszy będzie pierwszy rozdział autorstwa Macieja
Smętkowskiego, zatytułowany Miasto deweloperów?. Autor najpierw identyfikuje część
procesów kształtujących współcześnie przestrzeń wielkiego miasta oraz głównych aktorów biorących udział w tych procesach, by następnie przejść do analiz empirycznych.
Najcenniejsze są te, które dotyczą rozwoju funkcji handlowej i biurowej, gdyż wymagały
żmudnego zebrania materiałów źródłowych; dzięki temu mają walor największej oryginalności i wiarygodności. Te dwa podrozdziały są obecnie w naszej literaturze najbardziej aktualnymi i wyczerpującymi, empirycznymi studiami rozwoju wspomnianych
funkcji w Warszawie oraz generalnie w dużym mieście i powinny stanowić bazę wyjściową do formułowania koncepcji o większym stopniu ogólności.
Niestety powyższego komplementu nie można przypisać pozostałym podrozdziałom,
opartych w głównej mierze na „oficjalnej” statystyce i sztywnej nomenklaturze. Dotyczy
to zwłaszcza rozważań o miejscach pracy, gdyż dane GUS, które wykorzystano, nie obejmują zatrudnienia w najmniejszych jednostkach. Nie wiadomo dlaczego autor w tym
przypadku zajął się szczegółowymi wyliczeniami, mając świadomość niewiarygodności
lub co najmniej nieporównywalności statystyki (przypis 1 na stronie 14). Ponadto pominięto specyfikę Polskiej Klasyfikacji Działalności, według której zatrudnienie w sektorze
przemysłowym w największych miastach jest wysoce zawyżane poprzez dział D22, obejmujący działalność wydawniczą, np. redakcje gazet i czasopism. W Warszawie, według
szczegółowych wyliczeń na 2005 rok1, w tych branżach pracowało około 21 tys. osób,
przy łącznym zatrudnieniu w sekcji D – 106 tys., a więc jest to około 20% całości!
Bardzo cennym fragmentem rozdziału M. Smętkowskiego jest przedstawienie badań
ankietowych na temat rozwoju i funkcjonowania placówek handlowych na kilku ważniejszych ulicach handlowych stolicy. Trzeba też pochwalić autora, że w rozdziale dotyczącym rozwoju ludnościowego zwraca uwagę na niedoszacowanie liczby mieszkańców
przez statystykę bieżącą, bazującą na zameldowaniach i wymeldowaniach, aczkolwiek
wykresy i tabele przedstawia dla „oficjalnych” danych, chyba niepotrzebnie, bo w zakresie przemian ludnościowych wystarczyło powołać się na znacznie lepsze źródła. Na
marginesie tego można dodać, że gdyby polska statystyka zaczęła opierać się na rozwiązaniach definicyjnych stosowanych w krajach rozwiniętych, to wnioski co do trendów
demograficznych, urbanizacji, itd. w ostatnich dekadach mogłyby okazać się zupełnie
odmienne od obecnie obowiązujących2.
1
P. Śleszyński, 2007, Szacowanie liczby i rozmieszczenia pracujących w dużym mieście na przykładzie Warszawy, Przegląd Geograficzny, 79, 3–4, s. 533–566.
2
J. Bijak, A. Kicinger, M. Kupiszewski, współpraca P. Śleszyński, 2007, Studium metodologiczne oszacowania rzeczywistej liczby ludności Warszawy, CEFMR Working Papers, 2, Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych, Warszawa, http://www.cefmr.pan.pl/docs/cefmr_wp_2007-02.
pdf. Zobacz też recenzję pracy B. Sakson, 2000, Wpływ „niewidzialnych” migracji zagranicznych lat
osiemdziesiątych na struktury demograficzne Polski, Monografie i Opracowania, 481, Szkoła Główna
Handlowa, Warszawa, autorstwa M. Kupiszewskiego, zamieszczoną w Studiach Demograficznych,
2 (142) w 2002 r., s. 113–114.
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Jeśli pierwszy z autorów postawił tezę o zawłaszczeniu przestrzeni miasta przez
szeroko rozumiany biznes, to drugi rozdział, autorstwa Bohdana Jałowieckiego, stoi do
tego w opozycji i nosi tytuł Miasto mieszkańców?. Rozdział ten również bazuje na szczegółowych badaniach, tym razem wyłącznie ankietowych. Co bardzo cenne, autorowi
udało się niektóre pytania skonfrontować z takimi samymi, postawionymi kilkanaście
lat wcześniej. Trzon rozdziału stanowi mozaika obserwacji (% odpowiedzi) na najróżniejsze tematy: pochodzenia, struktury społecznej, stylów życia i zainteresowań mieszkańców, itd. pięciu różnych części Warszawy: Kamionka, Górnego Mokotowa, Bemowa
oraz łącznie potraktowanych Białołęki i Targówka. Ta liczba informacji nieco przytłacza
i można nawet zastanawiać się, co kierowało tak wytrawnym socjologiem, że na 42 stronach zamieścił aż 68 tabel, a jakby tego było mało, w tekście wyróżnił jeszcze 20 ramek
z cytatami różnych badań, poglądów i opinii, często zaczerpniętych z prasy codziennej.
Najlepiej od razu przenieść się do podsumowania rozdziału, choć wnioski z badań
ankietowych są niewesołe, a nawet zatrważające. Warszawiakom wcale nie przeszkadza
orientalno-plebejski model krajobrazu stolicy. Zachodzące zmiany, pogłębiające chaos
przestrzenny, bardzo wielu nawet się podobają (!). Mieszkańcom stolicy nie dokuczają uciążliwości życia codziennego, zwłaszcza komunikacyjne, a nawet coraz większe
restrykcje utrudniające wypoczynek. B. Jałowiecki ma rację, gdy wiąże to z pochodzeniem społeczno-terytorialnym obecnych mieszkańców stolicy, tracących korzenie i nie
przywiązujących uwagi do tradycji, kultury wysokiej, estetyki, a często przenoszących
wzorce ruralistyczne, czy nawet zwyczaje ludyczne. W tym kontekście pada słowo „swojskość”; dodajmy, że w Polsce ten zwrot zastosował do opisu dużych polskich miast po
1989 r. – chyba proroczo – już w 1999 r. Z. Rykiel3. Jest taka sentencja, że najbardziej
boli prawda. Czy kompletny brak zainteresowania miejscem, w którym się żyje, to już
atrofia społeczna? B. Jałowiecki w ostatnim zdaniu stwierdza „Warszawa nie należy do
mieszkańców, lecz do polityków”. Stopniowo zmierzamy więc ku elitom lub „elitom”; czy
tłumaczenie i wyjaśnianie, na czym polega właściwa organizacja, użyteczność i uroda
miasta, nie jest właśnie ich zadaniem? Przenieśmy się zatem do dalszej części książki.
Trzeci rozdział przygotowała Elżbieta Anna Sekuła i jego konstrukcja niejako wypływa z podsumowań dwóch poprzednich, albowiem tytuł rozdziału brzmi Niczyje jest
miasto. Architekci, urbaniści i projektanci przestrzeni publicznej mówią o Warszawie.
Badania przeprowadzono metodą wywiadu pogłębionego z ośmioma osobami wymienionych specjalności, znakomitymi osobistościami, zaangażowanymi mocno w sprawy
miasta (nieodparcie przywodzi to na myśl inną „stołeczną” pracę wykonaną wcześniej
w podobnej konwencji przez M. Madurowicza)4. Interesujące, że wprawdzie nie pozostawiają oni przysłowiowej suchej nitki na ogólnym braku ładu przestrzennego, ale generalnie Warszawa jest „ich” miastem. Najlepiej oddaje to chyba pogląd przedstawiony
przez Grzegorza Buczka: „Warszawa budzi we mnie pozytywne uczucia, ale obawiam
się stwierdzenia, że mi się podoba”. Po przeczytaniu rozdziału do końca ma się wielką
chęć zapytać, czy elitom zależy na mieście. E.A. Sekuła konkretyzuje „Warszawa (…)
będzie musiała się bardzo napracować, aby zmienić ten stan rzeczy. Jednak na początek
ktoś musi wziąć odpowiedzialność za to miasto. Być może przeprowadzić rewolucję.
3
Z. Rykiel, 1999, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miast polskich a świadomość
terytorialna jego mieszkańców, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 170, Warszawa.
4

M. Madurowicz, 2007, Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Dialog, Warszawa.
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A nawet polec. Mit założycielski domaga się zwykle ofiary. A Warszawa czeka na pomysł.
Na Warszawę”.
Ostatni rozdział empiryczny przygotowała Anna Tucholska (Obraz miasta malowany sercem. Znani i mniej znani o obliczach stolicy). W rozdziale zawarto głównie zanonimizowane wypowiedzi dziewięciu osób (wymienionych na początku), zawodowo związanych ze stolicą, spośród których czterech to działacze samorządowi różnych szczebli
(w tym były prezydent Warszawy), a trzech – dziennikarze. Konstrukcja tego rozdziału
w jeszcze większym stopniu bazuje na oryginalnych, cytowanych wypowiedziach;
komentarz autorki ogranicza się do minimum. Jest to zatem bardziej tekst źródłowy,
a miejscami nawet publicystyczny. Autorzy wypowiedzi – może dlatego, że poprzez
zabieg częściowej anonimizacji nie do końca pozostają rozszyfrowani – bez ogródek
krytykują stan zagospodarowania przestrzennego, jednak wskazują także przykłady
pozytywnych zmian. Czytając ich wypowiedzi, ma się nieodparte wrażenie wgłębiania
się w powieści opisujące klimat miast Dzikiego Zachodu (albo powojennej Warszawy
w powieściach L. Tyrmanda), z całym jego ferworem budowania czegokolwiek i gdziekolwiek. Niewątpliwie stolica znalazła się w punkcie zwrotnym historii.
Rolę podsumowania monografii próbuje pełnić rozdział B. Jałowieckiego, ale ten
akurat krótki w porównaniu z poprzednimi tekst (zaledwie 3 strony) powinien raczej
być zatytułowany Przedmowa. Dlaczego zatem zabrakło „kropki nad i”, postawionej
w żywym i efektownym stylu, jak w krytycznym artykule z 2006 r.?5 A może był to zabieg
celowy, mający skłonić czytelnika do przemyśleń i indywidualnych refleksji?
Na opracowaniu zaważyła orientacja humanistyczna, czy nawet miejscami publicystyczny ton narracji, a części w zamierzeniu empiryczne są raczej zbiorem danych
źródłowych z komentarzami odautorskimi niż analizą wykonaną zgodnie z rygorem
metodologicznym, formułującymi prawidłowości, czy sprawdzającymi hipotezy. Książkę
czyta się jednak dobrze, chociaż momentami ma miejsce przerost faktografii. Sporo do
życzenia pozostawia natomiast ilustracja kartograficzna (podobnie jak w większości
wydawnictw Euroregu), zwłaszcza w kwestiach wyboru metody prezentacji kartograficznej, generalizacji danych oraz czytelności niektórych map.
Generalnie jednak efekt pracy jest więcej niż zadowalający i, co najważniejsze, wnosi ważny głos do dyskusji nad przemianami funkcjonalno-przestrzennymi stolicy. Jak
już wspomniano, rygorystów metodologicznych zapewne razić będzie nadmierny eklektyzm, ale zarówno dla przeciętnego, jak i profesjonalnego czytelnika książka ta będzie
niezmiernie interesująca i inspirująca. Jej wartość polega na tym, że każe zastanowić
się nad odpowiedzią na fundamentalne pytanie ontologiczne: dla kogo tak naprawdę
istnieje miasto, a zatem jaka jest jego celowość oraz ludzka przyczynowość? Czy jest ono
bezdusznym bytem samym w sobie, czy też jednak zorganizowaną strukturą przestrzenną tworzoną przez ludzi dla ludzi z ich potrzebami, aspiracjami i dążeniami? Czy wolno
nam mieć marzenie o Warszawie ludzkiej, przystępnej, wygodnej i zadbanej?
Sądzę, że jest to jedna z ciekawszych pozycji na temat stolicy, wydanych po 1990 r.
Przemysław Śleszyński
IGiPZ PAN, Warszawa
5
B. Jałowiecki, 2006, Czy Warszawa staje się miastem Trzeciego Świata, Studia Regionalne
i Lokalne, EUROREG, 4 (26), s. 48–60.
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Informacja dla Autorów

Przegląd Geograficzny publikuje oryginalne prace teoretyczne, metodologiczne i empiryczne
(niebędące typowymi przyczynkami ani wstępnymi wynikami badań, zwłaszcza
empirycznych) z zakresu szeroko pojmowanej problematyki geograficznej i przestrzennego
zagospodarowania kraju. Zapraszamy Autorów do współpracy z naszym kwartalnikiem przez
nadsyłanie wartościowych artykułów i notatek, materiałów dyskusyjnych, recenzji (w tym
oprogramowania geograficznego) oraz sprawozdań. Przestrzeganie poniższych zaleceń formalnych
usprawni prace redakcyjne i przyczyni się do szybszej publikacji nadsyłanych materiałów.
Uwagi ogólne. Prosimy o przysyłanie materiałów w postaci elektronicznej, z powklejanymi
rycinami i tabelami, w łatwym do odczytania formacie (Word, ew. PDF, ale wówczas prosimy dane
o Autorze zamieszczać na osobnej stronie, a nie tytułowej artykułu) – w postaci, w jakiej zostaną
przesłane do recenzji. Można także przesłać tekst w postaci wydruku komputerowego, w trzech
egzemplarzach całości, łącznie z rycinami i tabelami. Tekst powinien być napisany zwięźle, ale
jasno, w dowolnej wersji edytora MS Word for Windows i mieć następującą objętość: artykuł –
4000–6000 słów, wyjątkowo – jeśli temat tego wymaga – nieco dłuższy; notatka i materiał dyskusyjny
– do 4000 słów; recenzja i sprawozdanie – 800–1200 słów. Powyższe objętości obejmują również
piśmiennictwo, przypisy, streszczenie angielskie i tabele. Tekst powinien być wydrukowany
jednostronnie z podwójną interlinią i szerokimi (4 cm) marginesami. Autorzy-obcokrajowcy proszeni
są o nadsyłanie zweryfikowanych tekstów w języku angielskim, gdyż w tym języku będą publikowane
ich prace.
Strona tytułowa. Na pierwszej stronie prosimy w kolejności umieścić: tytuł pracy w języku
polskim, tytuł w języku angielskim, imię i nazwisko Autora(-ów), afiliację, adres(y), e-mail(e), zarys
treści (nie dłuższy niż 100 słów), słowa kluczowe. Nie więcej niż sześć słów kluczowych, podanych
w osobnym wierszu, powinno dotyczyć: jedno – tematu, jedno – obszaru, jedno – metody badawczej,
oraz trzy inne. Dane Autora(-ów) nie powinny pojawiać się w innym miejscu pracy, gdyż jest ona
anonimowo przesyłana do co najmniej dwóch recenzentów.
Tekst nie powinien zawierać wyróżnień ani podkreśleń. Śródtytuły, ograniczone raczej do
pierwszego i drugiego rzędu, można zaznaczyć ołówkiem na marginesie. Prosimy o ograniczenie liczby
i objętości przypisów do niezbędnego minimum. Przypisy, numerowane kolejno, należy umieścić na
osobnej kartce. Ilustracji i tabel nie należy wklejać do tekstu, lecz drukować je na oddzielnych stronach.
W tekście można zaznaczyć proponowane miejsce ich zamieszczenia. W tekście opracowania, przy
powoływaniu się na piśmiennictwo, należy podawać nazwisko autora oraz rok publikacji, np. (Nowak,
1999; Kowalski, 2000) lub według A. Nowaka (1999), a przy cytowaniu również numer strony, np.
według A. Nowaka (1999, s. 5). W powołaniach na więcej prac tego samego autora, które ukazały się
w tym samym roku podaje się: (Bunge, 1987a, b). W przypadku wspólnej publikacji dwóch autorów
podaje się: (Marshall i Wood, 1995), a trzech i więcej autorów: (Ford i inni, 1996). W wykazie
piśmiennictwa, jednakże, należy podać wszystkich autorów. Konieczna jest pełna zgodność nazwisk
i roku publikacji w tekście i w wykazie piśmiennictwa.
Piśmiennictwo, ograniczone do literatury cytowanej, w porządku alfabetycznym, zamieszczone
na osobnych kartkach, należy opracować bez skrótów, według poniższego wzoru:
• artykuły w czasopismach:
Grobelska H., 1999, Plejstocen Białorusi, Przegląd Geograficzny, 71, 4, s. 447–469.
• rozdziały w pracach zbiorowych:
Easton G., 1992, Industrial network: a review, [w:] B. Axelsson, G. Easton (red.), Industrial
Networks: A New View of Reality, Routledge, London-New York, s. 3–27.
• serie wydawnicze:
Kiełczewska-Zaleska M., 1956, O powstawaniu i przeobrażaniu kształtów wsi Pomorza Gdańskiego,
Prace Geograficzne, IG PAN, 5, Warszawa.
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• książki, monografie:
Ebdon D., 1995, Statistics in Geography, Blackwell, Oxford, 2 wyd.
Kozłowski S. (red.), 1988, Przemiany środowiska geograficznego Polski, Ossolineum, Wrocław.
Mały słownik odmiany nazw własnych, 2002, red. A. Cieślowska, Instytut Języka Polskiego PAN,
Kraków.
• prace niepublikowane:
Szawłowska H., 1990, Przemiany własnościowe w handlu, Instytut Rynku Wewnętrznego
i Konsumpcji, Warszawa, maszynopis powielony.
W przypadkach wątpliwych (np. Occasional papers) prosimy podawać wszystkie dane bibliograficzne.
Tabele powinny być opracowane podobnie jak w bieżących zeszytach kwartalnika, najlepiej
w programach MS Word lub Excel. Każda tabela powinna zawierać zwięzły tytuł (w języku polskim
i angielskim) i kolejny numer (u góry) oraz źródło danych (u dołu). Główka tabeli powinna być
dwujęzyczna. Prosimy nie stosować edycji ramek, cieniowania wierszy i kolumn, itp.
Ilustracje. Fotografie powinny być wykonane na odpowiednim poziomie technicznym, a mapy –
zgodnie z zasadami kartografii. Wykresy, diagramy i mapy, opisane jako ryciny, powinny mieć jednolitą
numerację (numery rycin zaznaczone ołówkiem); tytułów nie należy umieszczać na rycinach.
Objaśnienia fotografii i rycin, w języku polskim i angielskim, powinny być umieszczone na osobnej
kartce. Objaśnienia legendy map (w jęz. polskim i angielskim) należy zamieścić na mapach, a nie
w formie odsyłaczy. Wraz z artykułem lub notatką Autor dostarcza trzy egzemplarze kopii ilustracji,
a gotowe do reprodukcji oryginały – dopiero po przyjęciu pracy do druku. Przy planowaniu wielkości
rycin należy uwzględnić format kwartalnika (B5) i zmniejszenie ich podczas reprodukcji do podstawy
126 mm. Większe ryciny (na wklejkach) będą zamieszczane jedynie w wyjątkowych przypadkach.
Po wykorzystaniu ilustracje zostaną zwrócone Autorowi tylko na specjalne życzenie.
• W dołączonych rycinach linie nie powinny być cieńsze niż 0,3 punktu, a symbole i opisy muszą być
czytelne nawet po zmniejszeniu. Preferowane programy to CorelDRAW!, Adobe Illustrator, Photoshop;
wykresy mogą być opracowane w MS Excel, a czarno-białe również w MS Word. Ryciny opracowane
w innych programach powinny być zapisane w formacie EPS lub TIFF (o rozdzielczości nie mniejszej
niż 600 dpi). Prosimy o upewnienie się, czy konwersja nie spowodowała pogorszenia jakości rycin.
Streszczenie. Na osobnej kartce Autor powinien dostarczyć streszczenie w języku angielskim,
o ile to możliwe, zweryfikowane przez native-speakera. Objętość streszczenia: około 2 strony (1000
słów). Osobno, na końcu tekstu, prosimy dołączyć zarys treści i słowa kluczowe przetłumaczone na
język angielski, poprzedzone nazwiskiem Autora i tytułem artykułu – ten fragment potrzebny jest do
celów bibliograficznych i należy go zapisać jako osobny plik.
Akceptacja materiału, zapis elektroniczny. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji i wprowadzeniu ewentualnych poprawek do artykułu lub notatki, Autor dostarcza ostateczną wersję materiału
wraz z dyskietką i oryginałami rycin. W przypadku materiałów dyskusyjnych, recenzji i sprawozdań
Autor dostarcza wersję cyfrową równocześnie z wydrukiem. W każdym przypadku, wersja drukowana
musi być identyczna z zapisem na dyskietce lub na CD-ROM.
Korekta ogranicza się tylko do poprawienia błędów technicznych. Wszelkie zmiany tekstu są
kosztowne i dlatego prosimy Autorów o dostarczanie wyłącznie dopracowanych tekstów. Korekta
powinna być wykonana i zwrócona do Redakcji niezwłocznie. Jeśli korekta nie zostanie zwrócona
w ciągu 8 dni, wówczas wykona ją Redakcja.
Pozostałe uwagi. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji stylistycznej tekstów.
W korespondencji z Redakcją prosimy o korzystanie z poczty elektronicznej (e-mail: l.kwiat@twarda.
pan.pl). Po wydrukowaniu, Autor otrzymuje bezpłatnie 25 nadbitek artykułu i notatki, a po kilka
egzemplarzy pozostałych materiałów.
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