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The development .of the geographical sciences during 
1973-1979 in 'the light of the decisions of the second 

Congress of Polish Science 

z a r y s t r e ś c i. Artytk1uł za wie1ra: l) charalk:terysrtykę na u.k geog·raficznych 
oraz funkcji poznawczych i praktycznych, 2) przedstawienie wniosków prioryteto
wych w za1kiTesie badań na1U1kowych doty.czący.ch geo~rafii fizycznej i elmnomkznej, 
wynikających z uchwał II Kongresu Nauki Pol,slk:iej oraz propozy·cji ich ua:ktrual
nienia, 3) ocenę ich re·alizacji w świetle pr.owadzony.ch w la1tach 1973-79 badań, 
4) omówienie warunJków kadrowych .i ins:tytucjona1lnych ro~W10}u nauk geograficz
nych oraz 5) wa:runków nrgani;zacyjnych i ma1terialnych. 

I. Charakterystyka nauk geograficzn~ch i przestrzennych 
oraz ich funkcje poznawcze i praktyczne 

Geografia na obecnym etapie rozwoju rozpada się na dwa zasadnicze 
człony: geografię fizyczną i geografię ekonomiczną czyli społeczno-eko
nomkzną. 

Różnice, jakie zachodzą między nimi są dość znaczne i dotyczą nie 
tylko rozwiązywanych problemów badawczych, lecz także odmiennych 
prawidłowości, a co za tym idzie metodologii, co osłabia więź między 
nimi i nadaje charakter koalicji 

1. Geografia fizyczna 

Współczesna geografia fizyczna jest nauką zajmującą się systemami 
środowiska przyrodniczego średnich rozmiarów (geosystemy), które funk
cjonują w obrębie tzw. sfery fizycznogeograficznej. Składają się na nią 
i wzajemnie przenikają litosfera, hydrosfera, biosfera, atmosfera, perlo
sfera i krwiosfera. Funkcjonowanie geosystemów decyduje o zmieniającej 
się w czasie strukturze i organizacji sfery fizycznogeograficznej. Ujmując 
zatem ogólnie cele poznawcze geografii fizycznej, można powiedzieć, że 
polegają one na: 
- badaniu sfery fizycznogeograficznej jako całości (paleogeografia, geo

grafia fizyczna kompleksowa); 
- badaniu części składowych sfery fizycznogeograficznej, czym zajmują 

się wyspecjalizowane dyscypliny, z których część tkwi w obrębie 
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geografii fizycznej (geomorfologia, klimatologia, hydrog-.cafia, oceano-
grafia, geografia gleb i biogeografia). . 
W Polsce najsilniej rozwinięte są: paleogeografia, geomorfologia, kl.I-

lnatologia i hydrogeografia. Średni poziom rozwoju osiągnęła geografia 
fizyczna kompleksowa, a pozostałe dyscypliny są wyraźnie niedorozwi
nięte. 

Ponieważ w dziedzinie poznawania części składowych sfery fizyczno
geograficznej geografia fizyczna dzieli pole badawcze z innymi naukami, 
pojawiają się jej silne związki z geologią (szczególnie geologią czwarto
rzędu), meteo:t~ologią, hydrologią, glacjologią, gleboznawstwem i biologią. 

Narastająca ingerencja człowieka w sferę fizycznogeograficzną po
woduje, że do roli centralnych problemów w geografii fizycznej urasta 
badanie systemu interakcyjnego człowiek-środowisko. W badaniu tego sy
stemu geografia fizyczna realizuje swoje cele praktyczne poprzez uczest
nictwo w programach badawczych dotyczących gospodarowania zasobami 
przyrody oraz wiążącej się z tym potrzeby ochrony środowiska przed jego 
niewłaściwym użytkowaniem. 

2. Geografia ekonomiczna i nauki przestrzenne 

Nie wdając się w charakterystykę przedmiotu geografii ekonomicznej, 
należy stwierdzić, że nie posiada ona analogicznej do geografii fizycznej 
dwupoziomowej struktury, na którą składa się - oprócz wyspecjalizo
wanych dyscyplin takich jak: geomorfologia lub paleogeografia, hydro
grafia, klimatologia, geografia gleb, biogeografia i inne - również geografia 
fizyczna kompleksowa. Wydzielane w ramach geografii ekonomicznej -
geografia ludności, osadnictwa, rolnictwa, przemysłu, transportu, usług -
mają raczej charakter specjalizacyjno-analityczny i problemowy niż przed
miotowy i metodologiczny i nie doprowadziły do utworzenia się odrębnych dyscyplin. 

Szybki :rozwój geografii ekonomicznej w Polsce w okresie powojennym, 
a zwłaszcza wzrost jej funkcji praktycznej w ujęciu regionalnym i kra
jowym, nadał jej wyższą rangę i przekształcił z dyscypliny pomocniczej 
vv równorzędną w stosunku do geografii fizycznej. 

Wykorzystanie badań geograficznych w sferze przekształcania gospo
darki i społeczeńswa, tj. planowania, prognozowania i sterowania ukła
dmni przestrzennymi, spowodowało wyłonienie się obok geografii ekono
micznej szerokiej problematyki badawczej o interdyscyplinarnym i prak
tycznym charakterze, który dość często umownie nazwano w Polsce 
przestrzennym zagospodarowaniem lub badaniami przestrzennymi. Para
doksem jest, że jakkolowiek tzw. problematyka przestrzennego zagospoda
rowania kraju postawiona została na gruncie geografii ekonomicznej, to 
jednak możliwości badawcze geografii ekonomicznej okazały się niewy
starczające do rozwiązywania tej problematyki i to głównie ze względu 
na zbyt wąskie i tradycyjne pojmowanie zadań geografii ekonomicznej 
oraz ograniczoność jej zakresu poznawczego, głównie na skutek prefero
wania metodologii opisowej. Jakkolwiek problematyka badań przestrzen
nych nie tworzy dyscypliny naukowej pod względem przedmiotowym 
i metodologicznym oraz nie stanowi odrębnego kierunku studiów aka
demickich, to jednak stała się ona ważnym składnikiem życia naukowego 
w sferze praktycznej, a więc problemów dotyczących planowania i prze
kształcania gospodarki i społeczeństwa. Może też być traktowana jako 
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. zedłużenie geografii społeczno-ekonomicznej 
swoista k.ontynua:cJa lub. pr h robiemów które wymagają również 
w ~akre.sie rozwiązywlc;tnia ty,~ n!wicie ekor{omii, socjologii, demografii, udziału Innych dyscyp In, a mw 

urbanistyki i inny~h. 1 , . k' h dokonano w toku przygotowań II KNP 
Toteżnagrui?-~Ieustaen,_Ja.l~ ki Z Chojnicki, J. Grzesz-

(referat podsekCJI: A .. Kuk 
1 ~n 8 

'ktywy rozwojowe nauk geografiez
c z ak, S. Koza r s k l, Stan t perspe. k ·u II Kongres Nauki Polskiej, 
nych .i przestrzennego ~~~os~~~)r!~~~;~io~~J t;zy główne kierunki badaw
Mat 1 dok. II, cz. 2, s. . afi ekonomiczną i przestrzenne za
cze, integrując.e obie d_Yscyp~lr:Y. {f)~g:danla nad zmianami i przeksztaka
g?spodarowan1e), a mianowiCle. s odarki i. społeczeństwa; 2) badania nad 
n1em struktur przestrzennyc~ go P . lnym. 3) badania nad systemem 
planowaniem i progn?zowaniem regwna ' 

informacji regionalneJ. h k' k, w i ich funkcji poznawczych 
Analiza treści b1ada-yvczy~h t~~ą u~~~r:~i~ priorytetów badawczych na i praktycznych sta a Slę po s 

okres 15 lat, tj. do około 1988 r. 

• • 1 • r tet ) w zakresie badań naukowych wynikające 
U. ~:;~~{~ł 'f{~Jp (:ekcji i podsekcji) oraz ich uaktualnienie 

1. Geografia fizyczna 

. ·owe nauk o Ziemi, przewidywan~ Biorąc pod uwagę tendencJe r~zw~~e z aktualnymi i przyszłościowylni 
potrzeby badaii poznawcz~c~, f?OW~ązk . IV II KNP postulowała na naj
potrzebami gos~odarcz_Yml r~J~, e ~~~ z których cztery w całości lub 
bliż,s~e 1!5 lla~ klersufnekrzlep~:fnte~e::;~ń dyscyplin fizycznogeograficznych. częscwwo ezą w 

Są to: , eomorfologicznych na obszarze 
- badania wsi;ółczesnych l PJO~es?w .ffrocesów fluwialnych i eolicznych 
kraju, ze szczegolnym uwzg ę ~Ienl~~e. Mat i dok., t. II, cz. 2, s. 537); 
(kierunek 12, II Kongres. Nauk~ P~l do~.riskie~ naturalnym człowieka, 
- kompleksowe ba~anla na . s~oom onentów środowiska jak również 
uwzgl~dni~j~ce bada~na wszKstkic~ zań poraz oddziaływań n~ te procesy 
procesow .l Ich :vzaJe~nyc kpo1';lir Kongres Nauki Polskiej, Mat. i dok., gospodarki człowieka (k1erune , 

t. II, cz. 2, s. 537); . . anie coraz doskonalszych metod 
- badania mając.e r:a. celu uzysk~:ian zachodzących na powierzchni 
rejestracji s~ar:u lS~nleJhe!5o oraz 'ku działania czynników naturalnych, 
Ziemi i pod JeJ po wierze nląh w dw.~l iem człowieka z uwzględnienieln 
jak również sp?wod~wanyc zla an korz sta~ia zdjęć lotnkzych 
możliwie szeroki~go l wszeclhlsKtronnego N:J"ki PIIskiej Mat. i dok., cz. 2, i satelitarnych (kierunek 22, ongres ' 

s. 537); . . b dań h dralogicznych i inżyniersko-
rozwój badań cz. wartorzędu odraz al. .. ybudownictwa lądowego oraz 

. h · ko podstawy o rea lZaCJl . k' . 
-geolog1cznyc Ja . . (k' ek 9 II Kongres Nauk1 Pols leJ, gospodarki zasobami wodnymi Ierun ' 

Mat. i dok., t. II. cz .. 2,. s. 537): k' osób syntetyczny oddają treść 
Wszystkie wyn~nenwdne kler~n ~tó':e ~yły również zawarte w referacie głównych postulatow ba awczyc ' 
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Podsekcji Nauk Geograficznych i Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
II KNP. Zachowały one w pełni swoją aktualność i nadal należy je trak
tować jako kierunki priorytetowe. Niestety dla żadnego z tych kierunków 
bądź ich grupy w planie centralnym na lata 1976-80 nie sformułowano 
samodzielnego problemu badawczego, który byłby koordynowany w obrę
bie geografii fizycznej. Stan ten trzeba ocenić krytycznie i postulować 
na najbliższe pięciolecie wprowadzenie do planu centralnego· problemu, 
który pozwoli prowadzić badania w sposób zintegrowany i zorganizowany. 

2. Geografia elkonomiezna li nauki przestrzenne 

Spośród wniosków Sekcji IV stanowiących priorytety w zakresie badań 
naukowych dotyczących nauk o Ziemi i górnictwa, do zadań geografii 
ekonomicznej i nauk przestrzennych należą: 

l. badania struktur przestrzennych poszczególnych działów gospodarki, 
zaludnienia i osadnictwa oraz gospodarki jako całości w ujęciu komplek
sowym i dynamicznym (wniosek 14, Kongres Nauki Polskiej, Mat. i dok., t. II, cz.2, s. 537); 

2. badania nad rozwojem regionalnym, rozumianym jako ilościowe 
i jakościowe przekształcanie struktur przestrzennych gospodarki i spo
łeczeństwa w powiązaniu ze środowiskiem oraz udział w badaniach nad 
planowaniem i prognozowaniem regionalnym, jako integralną częścią 
ogólnego systemu planowania i prognozowania rozwoju społeczno-ekono
micznego kraju (wniosek 15, Kongres Nauki Polskiej, Mat. i doik., t. II, 
CZ. 2, S. 537). 

Do zadań geografii ekonomicznej częściowo należy też wniosek obej
mujący badania w dziedzinie przetwarzania zespołów informacji dotyczą
cych zjawisk na powierzchni Ziemi, pod jej powierzchnią lub w atn1osfe
rze, jak również stosunków społeczno-gospodarczych i przedstawiania ich 
w formie kartograficznej lub liczbowej, zależnie od określonych potrzeb; 
ponadto badania nad opracowaniem nowych typów map geograficznych 
i obszarów teledetekcyjnych oraz nad nowymi metodami ich wytwarzania, 
ze szczególnym uwzględnieniem technik informatycznych (wniosek 23, 
II Kongres Nauki Polskiej, Mat. i dok., t. II, cz. 2, s. 538). 

Zadanie pierwsze stanowi specyficzny priorytet badawczy geografii 
społeczno-ekonomicznej; zadanie drugie - nauk przestrzennych w ich 
interdyscyplinarnym rozumieniu, a z punktu widzenia geografii ekono
micznej -pole jej praktycznych zastosowań; zadanie trzecie jest wspólne 
z naukami geodezyjnymi i dotyczy przede wszystkim kartografii geograficznej. 

W dalszych rozważaniach skoncentrujemy się tylko na zadaniach geo
grafii ekonomicznej, pozostawiając zagadnienia dotyczące tzw. nauk prze
strzennych na uboczu, jako odrębny temat będący przedmiotem osobnego opracowania. 

Wydaje się, że przedstawione zadania są w pełni aktualne jako pod
stawowe priorytety organizują·ce problemy i postępowania badawcze 
geografii ekonomicznej. Skrótowe ich sformułowanie dopus~cza jednak 
różne interpretacje poszczególnych aspektów. Bliższa ich interpretacja za
warta była w referacie podsekcji. 

Należy również podnieść następujące sprawy związane z uaktualnie
niem zakresu tej problematyki, tj. zadań priorytetowych: 

l. Należy przesunąć punkt ciężkości z badania struktur przestrzennych 

l 
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· ·· t · społeczno-ekonomicznej jako tego 
na badania, organizaCJI "Rrzets f~~n~ezultatów przestrzennych procesów 
aspektu, ktory dotykczy n~e ygo lecz także zależności przestrzennych, · połeczno-e onomiczne , . 
rozwoJU s . , . d mi układami w przestrzeni. 
jakie zach~dzą. m~ę?zy ro~no;o nd t wy teoretyczne i metodologicz~e ba-

2. N alezy silnieJ rozwln~c po s a 'k · · J. ako zasadniCzego . . . t eni społeczno-e onomiczneJ dań organizacJI przes rz ak . · mo·delowania prze-b d ego zwłaszcza w z res1e . 
czynnika postępu a awez ' ktu widzenia możliwości wykorzystania s+rzennego, rozpatrywanego z pun 

~~:k~':l~;~~;~r,;~~ :1i~~~~':~~~~b:;t~~o~~~fa:~ rg:~fe~ 
systemów społeez.n~-ekono:'U:C~t~,Ję~fowej struktury! spoieczno-eko~J.O
nad p~zemia;nami l . czy~. . . te ma. istotne znaczenie dla okres~e
rniczneJ, a Więc lo~ah~aCJI, b~dc:nia . te~~w . (regionalnym) a gałęzw
nia roli i zależno~c1 między UJękctl:em s .. yds ·a p~tyki rozwoju społeczno-
w (lokalizacyJnym) z pun u Wl' zeni . . -g~odarczego kraju, zwłaszcza w ujęciu perspektywicznym. 

III. Ocena realizacji priorytetó~ 
w świetle prowadzonych badań, tj. programow badawczych 

1. Geografia fizyczna. 

a P rogramy badawcze . 
· . · f . tJ geomor-N ; ,·m· . rozwinięte dyscypliny fizycznogeogra Iczne, . 

fologf1~
1 

h;~~ografia, klin;atologia 0~~ ;i~~gr;;~~1!!:,~cz;a Pfa~'fr~~~~~ ~Y':nw~~u~~o~~a:ył~~~~z~;:~~~runki badań, objęte phriorytetamdi .se~~i 
.. ' h . h gramów badawczyc na zasa Zle -

i Pods~~cl~ib ~ ~:~:~h ~~~y~a/ar; bezumownych (własnych), czy też na 
operacJI . l . . W planie centralnym geozlecenia jednostek gospodarki uspo ecznwneJ. b d . h. 
grafowie uczestniczyli w następujących programach a awezyc · 
Programy rządowe . . k · 
PR-5 _ Kompleksowy rozwój budov.:n1ctwa ;rnesz aniowego 
PR-7 - Kształtowanie i wykorzystanie zasobow wodnych 

Problemy węzlowe . . , . . · , r górnictwie 
01.2. _ Kompleksowe zagospodarowanie złoz 1 regwnow \Ąi 

odkrywkowym . k · h ieplnych 04. L - Wytwarzanie energii .elektryczneJ w ele trowniac c 
z reaktorami jądrowymi . . . , 

06.1. _ Roz·wój komputerowych syst~mó; .auto~óa;~z:~~tiJ::::=ych 
09.1. - Wyhodowanie wysokoplennk yc . o mian zracowanie ich agrotech

o wysokiej wartośd użyt oweJ oraz op , , 

niki . . , · 1 , i optymałizacja 1 O - Zwiększenie wszechstronnej uzyteczno.sci asow 09 ... ·. b OWeJ wykorzystania leśnej azy surowe 

Problemy międzyresortowe . , . kim 
1\.'TR I 15 _ Podstawy gospodarki w srodowu~ku mors . k . 
J.vJ. • • t agospodarowan1a raJU 
MR.I.28 - Podstawy przes rzennego z , kt ki i Arktyki jako pod-
MR.II.16 -Kompleksowy ~ro~ramh bnadya~~:sk~ naturalnego 

stawa rozpoznania 1 oc ro 
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Problemy resortowe 
R.108 - Ochronc.: brzegów .morskich, torów wodnych i wejść portowych 
R.418 - Warunki hyd~ologiCzno-meteorologiczne Folski oraz metody ich 

prognozowania 
Programy specjalne 
Program "Interkosmos" (Decyzja rządu 145/45) 

b .. Ocena. realizacji programów oraz wykorzysta
n 1 a wy n 1 kó w b a d a ń w p r ak t y c e 

Po?ieważ dla geografii fizycznej nie sformułowano w planie central
nym zadneg? prog~am~ badawczego, nie istnieje potrzeba ani możliwość 
oceny stopnia .realizaCJI programów koordynowanych poza geografią fi
~y~zną. Uczynią t~ koordynatorzy na gruncie innych dyscyplin nauki 
k torzy geo!?rafom fizycznym zlecali wykonywanie tematów leżących w ich 
omp~tencJach ll!eryt?rycznych. Tak więc poniższa ocena będzie rób 

c~łoscw'Yego spo,Jrze~na na re~lizację zaleceń II KNP z punktu wid~eni; 
klerunkaw bad~n O~Jętych pnorytetami i postulatami Sekcji IV. 

Postulat .zmierzaJący do intensyfikacji badań współczesnych procesów 
geomorfologiCzny~h na, obszarze kraju został podjęty w planach badań 
włas~ych. paru , osrodko~. geograficznych. W zakresie badania procesów 
~luwial~~~f' ktore roz~n~Ięto najrs~lniej, odnotować należy osiągnięcia do
;rczące · 1 ansowe!?o UJęcia procesow transportu mechanicznego i chemicz-
eg~ na przykładzie rzek karpackich, rozwoju współczesnych koryt tych 

rze or~~ wpływu ,zabudowy hydrotechnicznej nizinnych odcinków rzek 
na. prze Ieg p~ocesow w korytach oraz w sąsiedztwie zbiorników reten
cyJnych. W spałczesne proces:y . eoliczne były przedmiotem studiÓw na 
~uchomy~h w!~mach ~admorsk1ch objętych ochroną, a proces modelu
Jące wspołczesn1e stoki badano w Karpatach i Tatrach w opar~iu 

0 
eks

perkme~ty P.0 l?we przy ~żY:ciu metod ilościowych. Doprowadziły one do 
wy rycia roz~uc w na.tęzeniu. działania tych procesów w zależności od 
charkaf{tder.u ~zytkowania powierzchni lub uwarunkowań klimatycznych 
w u j,a z1e piOnowym. 

~afsz~j inte~syfika.cji podlegały badania współczesnych procesów geo
~~~ 0 ogiCz~yc '. gla~Jalnych i peryglacjalnych w północnej, a ostatnio 
~ ze w po udnwwe~ strefie polarnej. Badania te prowadzono podczas 
k~lku wypraw na .s~nts?e.rgen, gdzie rozszerzono je na wybrzeże zachod
:e, pdoza .. tradycyJn~e .JUZ eksplorowany rejon Hornsund u oraz podczas 

spe YCJI I?-a FałudniOwe Szetlandy w ramach nowo uruchom· 
problemu międzyresortowego (MR. II. 16). wnego 

KN~ dzie?~inie ge~:m~rfologii poza priorytetami określonymi przez II 
. ', zwrociły .na Siebie uwagę wysokiej rangi osiągnięcia teoretyczne 

do ~torych nalezy zaliczyć syntezę pt. Geomorfologia M K 11· ' s k 1 e g 0 0 . . . · m a s z e w-
, raz nowe 1 rozwinięte wydanie w języku angielskim Proble-

mow strefy. peryglacjalnej. A. Ja h n a, książki poszukiwanej na ryn
kach zagraniCznych. N atomiast za odpowiedź na te priorytety które były 
zaw~rte w r~ferac~e podsekcji, trzeba uznać nowe osiągnięci~ w pozna
~a~~u rozwoJu rzezby terytorium Polski. Uzyskano je poprzez regionalne 
s u Ia p~o?le~owe. Najwięcej wykonano ich dla Folski południowo
-~scho?nieJ, srodkowej i północno-zachodniej. W wielu przypadkach 
s anowią .. one oryginalny polski wkład w rozwój teorii, szcze ólnie eo
~orfologu glacjalnej (nowy model glacitektoniki, nowe kon~epcje gdo-

g~~z1ce ghe~ezy d~oren czołowych, wytopisk oraz interpretacji form mar
a nyc 1 osa ow morenowych). 
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Kierunek kompleksowy badań. środowiska naturalnego człowieka, 
objęty priorytetami Sekcji IV II KNP, był realizowany głównie poprzez 
badania wynikające z planu centralnego oraz badania wykonywane na 
zlecenie jednostek gospodarki narodowej i władz terenowych. Szczególnie 
znaczący był udział hydrografii i klimatologii w tych badaniach. Tema
tykę badań rozproszonych po różnych programach badawczych można 
sprowadzić do następujących zagadnień: kompleksowych opracowań śro
dowiska na obszarach wielkich inwestycji górniczych (GOP, Lubelskie 
Zagłębie Węglowe, Zagłębie Bełchatowskie), badań systemu interakcyj
nego człowiek-środowisko na terenie wielkich aglomeracji (aglomeracja 
krakowska, aglomeracja lubelska), Atlasu zasobó-vv, walorów i zagrożeń 
środowiska naturalnego, studiów syntetycznych nad hydrografią, geo
morfologią i środowiskiem atmosferycznym Polski, kompleksowych badań 
małych zlewni w obszarach reprezentatywnych, wpływu działalności go
spodarczej człowieka na obieg wody, oceny zasobów wodnych w zapleczu 
wielkich aglomeracji (aglomeracja poznańska), dynamiki procesów brze
gowych w rejonie ujścia Wisły, analizy i oceny warunków naturalnych 
w ujęciach miejscowych i regionalnych dla potrzeb rozwoju rolnictwa, 
budownictwa i sieoi osiedleńczej, czy wreszcie opracowań dotyczących 
fizycznogeograficznych podstaw ochrony środowiska naturalnego i zago
spodarowania parków narodowych (Karkonoski Park Narodowy i parki 
narodowe Lubelszczyzny) lub całych jednostek terytorialnych w nowym 
podziale administracyjnym kraju (np. Lubelskie, Nowosądeckie, Suwalskie, 
Miejskie Krakowskie, Kieleckie, Katowickie). 

Wszystkie wymienione prace badawcze wyraźnie zintensyfikowane 
po II KNP, były ukierunkowane na cele praktyczne i poprzez ich wy
konywanie geografia fizyczna w sposób najbardziej skuteczny spełnia 
postulat wiązania działalności naukowej z potrzebami społeczno-gospodar
czego rozwoju kraju. Taki sam walor miały prace kompleksowe prowa
dzone poza terytorium Polski, na obszarze Mongolskiej Republiki Ludo
wej (U1novva między PAN i MAN) w ramaoh ekspedycji naukowych 
"Changaj 1974-1975" i "Transmongolia 1976-1978", których wyniki 
w postaci rocznych raportów przekazywano do wykorzystania stronie 
mongolskiej. 

Równocześnie z pracami aplikacyjnymi rozwijały się badania zmie
rzające do stworzenia nowych podstaw metodologicznych problematyki 
badawczej środowiska naturalnego, poddawanego rosnącej presji gospo
darczej działalności człowieka. W tym zakresie badania poszły w następu
jących kierunkach: opracowania teprii i metodyki systemu zwrotnego 
"·człowiek-środowisko", geografii ekosystemów,. bioindykacji środowiska 
przyrodniczego dla potrzeb optymalizacji jego użytkowania, ekologiczno
-geograficznych podstaw planowania przestrzennego ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów miejskich, opracowania metodyki ekonomicz
nych i pozaekonomicznych ocen oddziaływania gospodavki ludzkiej na 
środowisko oraz teoretyczno-metodycznych podstaw systemowego ujmo
wania rekreacji jako przestrzennego kmnpleksu społeczno-ekonomiczno
-przyrodniczego. 

Postulat objęty priorytetami Sekcji IV II KNP zmierzający do podej
mowania badań w celu uzyskiwania coraz doskonalszych metod rejestracji 
stanu istniejącegg oraz zmian, zachodzących na pm.vierzchni i ·pod po
wierzchnią Ziemi w wyniku działania czynników naturalnych i gospo
darczych przy wykorzystaniu technik teledetekcji, został spełniony na 
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gruncie geografii fizycznej w stopniu, który pozwala sądzić, że techniki 
te były pomocne w zwiększaniu możliwości badawczych. Kilka instytutów 
geografii zostało wyposażonych w podstawowy sprzęt do interpretacji 
zdjęć lotniczych dla celów naukowych i dydaktycznych. Wykonano rów
ni~ż dłu~i s~ere~ prac, w których punktem wyjścia w badaniu stanu po
Wierzchni Z1em1 oraz zachodzących na niej zmian były zdjęcia lotnicze 
w tym powtarzane w czasie specjalnych nalotów. ' 

, Spi:awdziaJ:?-e;n uzyskanego poziomu badań może być fakt, że trzy 
osrodk1 geograf1czne - poznański, warszawski i wrocławski - zostały 
włączone do programu "Intevkosmos". 

J e~nakże mimo uzyskanego w tej dziedzinie postępu trudno uznać, że 
zgodnie .. z ~rzytoc~o~ym wyżej postulatem teledetekcja stała się w obrębie 
geogra!n fizyczneJ Jednym z podstawowych narzędzi badawczych. Prze
szk~dziły t~mu l~czne okoliczności, m. in. utrudniony dostęp do zdjęć 
lotn1czyc~ 1 sate11ta~n:rch, brak aparatury wyższej klasy umożliwiającej 
korzyst~n1e z bardzieJ. zaa~ansowanych techn~k (np. zdjęcia wielospek
tralne) !_znaczne ograniCzenia w kształceniu kadry drogą staży zagranicz
nych .. Z tego powodu teledetekcj~ z<:miast s~a~owić jedną z podstawowych 
technik badawczych w geografn fizyczneJ, Jest nadal techniką akceso
r~czną,, co pow~duje nasze zapóźnienie w stosunku do przodujących 
osrodkow zagraniCznych. 

K_ierunek akcent~Ijący potrzebę rozwoju badań czwartorzędu, ujęty 
w pnorytetach SekcJI IV II KNP, był w znacznej mierze rozległą domeną 
badawczą geografów fizycznych - geomorfologów, którzy wsnółuczestni
,czyli w działalności Komitetu Badań Czwartorzędu P AN. Komitet ten 
przedłoży własną analizę i ocenę realizacji uchwał II KNP obejmującą 
ta~~e część ;ezul~atów uz:yska?ych prze~ geomorfologów. Dl~tego w tym 
mieJscu J?O~a, s1ę ogr~n:czy~ wyłącznie do wskazania . ich najważniej
szych os1ągn1ęc: Są nimi: pierwsza nowoczesna, problen1owa synteza 
pt. Paleof!eografza holoc.enu L. S t a r k l a oraz postępy vv rozwoju pro
blematyki paleogeografii den dolinnych w ramach międzynarodowego 
programu badawczego "Paleohydrologiczne zmiany w strefie umiarkowa
nej .podczas ostatnich 15 000 lat" (IGCP 158 - Subproject A - Fluvial 
env1ronments) wykonanego pod auspicjami UNESCO. GeomorfoloO'owie 
wnieśli ·również ważki wkład w zagadnienie stratygrafii i chronologii Vi
stulianu w Polsce. 

W ramach kierunku obejmującego badania czwartorzędu oraz badania 
hydrologiczne i geologiczno-inżynierskie jako podstawy budovvnictwa lą
dowego ~~az gospodarki zasobami wodnymi podkreślenia wymaga znaczna 
~ktywno~c geomorfol?gów, ~ydr?grafów i klimatologów w zakresie wy
~onywa~Ia opracowan studyJnycn oraz ekspertyz na zlecenie władz oraz 
1ns~ytucł1 tereno~ych. ,Była to działaln~ść bezpośredr:io na użytek prak
tyki,. ktora w Wielu o~rod~ach geograf1ezny;h przynwsła liczne opraco
wania :Jotyczące analiZy 1 ,oceny warunkow środowiska dla potrzeb 
bu,downic~wa, o.ceny ~ar~nkow wodnych dla potrzeb planowania syste
mow ~ehoracyJnyeh 1 UJęć wody, klimatu lokalnego zespołów osiedleń
-czych Itp. 

c. W n i o s k i (p o s t u l a t y) d o t y c z ą e e p l a n u n a l a t a 
1981-1985 

Podczas analizy wnioskóvv i proponowanych kierunków badań nauko
wych, zawartych yv ~ostanowieniach Sekcji IV II KNP, krytycznie sko
mentowano fakt, ze do planu centralnego na lata 1976-1980 nie wpro-
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wadzono żadnego problemu badawczego, który byłby podjęty i koordyno
wany przez geografów fizycznych. W rezultacie doszło do znacznej 
dyspersji badan fizycznogeograficznyc~, w .wielu prz~adkach u.tra~y ich 
geograficznego oblicza, a ponadto ich n1edofinan~owc:n1~. Geogra~1a fiZycz
na mająca w Polsce znakomitą i bogatą w osiągnięcia tradycJę, dyspo
nująca wielkim potencjałem kadrowyn1 i możliwościami _badawcz:ymi: zo
stała zepchnięta do roli wyłącznie kooperanta wykonuJącego n1evnelką 
liczbę tematów związanych z problemami objętymi planem centralnym. 

Nie wnikając w przyczyny tego wysoce niekorzystnego stanu rzeczy, 
co więcej - szkodliwego z punktu wid~enia .obowi~zującej w n~szym 
kraju zasady harmonijnego rozwoju nauki po~I!łzan~J z pot~zebami spo
łeczno-gospodarczymi: należy stanowczo wnos1c o Jego zmianę. Mozna 
i trzeba ją uzyskać poprzez sformułowanie i wprowadzeni~ do planu. ~e~
tralnego problemu, który będzie koordynowany w ~bręb1e geografu f1: 
zycznej. Odwołując się do dyskusji, któ~a odbyła s1ę podcz~s otwart~J 
sesji naukowej Konritetu Nauk GeografiCznych PAN w dniu 5 maJa 
1978 r. n.t. "Wspólczesnych tendencji w rozwoju geografii fizycznej" 
należy postulować uruchomienie problemu międzyresortowego w następu
jącym brzmieniu: "Ewolucja środowiska przyrodniczego Polski w warun
kach zmian klimatu i narastającej ingerencji człowieka". Jest to główny 
postulat dotyczący planu badań na lata 1981-1985. Koordynacja centralna 
proponowanego problemu powinna znaleźć instytucj~nalne oparcie w In
stytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania P AN. 

Równocześnie z postulowaniem uruchomienia pi~oblemu międzyresor
towego dla geografii fizycznej - dalszego popierania wymaga uczestni
ctwo geografów fizycznych w innych programadh badawczych na zasadzie 
podwykonawców. Chodzi tu przede wszystkim o tailde programy, które 
zawierają tematy wymagające przy opracowaniu merytorycznych kompe
tencji geografów fizycznych, a co za tym idzie - ich niezbędnej obecności 
w interdyscyplinarnych zespołach badawczych. 

2. Geografia ekonomiczna 

a. P r o g r a m y b a d a w c z e i o c e n a i c h r e a l i z a c j i 
W zakresie problen1atyki goeografii ekonomicznej w latach 1973-1978 

realizowano dwa zasadnicze programy badawcze:· l) problem węzłowy 
11.2.1. "Podstawy przestrzennego zagospodarowania kraju" (1971-1975); 
2) problem międzyresortowy I.28, pod tym samym tytułem. Oba te pro
blemy były koordynowane przez Ins,tytut Geografii P AN, przez prof. 
K. Dziewońskiego. ~ 

Pierwszy z nich (11.2.1.) jako problem ~ę~łowy,. a więc wykonywan~ 
w ran1ach centralnego planu badań szczegoln1e waznych dla gospodarki 
narodowej, stanowił, zwłaszcza w swej wersji skoryg·owanej w .. 1973 r., 
realizację postulatów priorytetowych II KNP w zakresie geografn ekono
micznej i nauk przyrodniezyc?. C~lem jego b~ło J:>owie~ " ... głębsze P?.
znanie struktury przestrzenneJ kraJu oraz okreslenie wzaJe·mnych relaCJI, 
zależności i roli odgrywanej przez jej poszczególne elementy w rozwoju 
społecznym i gospodarczym kraju. Opracowanie tych zagadnień -. na 
podstawie pogłębianej i rozszerzonej analizy stanu obecnego oraz Jego 
dynamiki rozwojowej - povvinno ustalić podstawy do możl:i:wych i po
żądanych zmian w układzie przestrzennym gospodarki narodowej" (Biule-
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tyn Inforrnacyjny, Zespół Koordynacyjny Problemu Węzłowego "Pod
stawy przestrzennego Zagospodarowania Kraju" z. 12, Warszawa 1976" 
s. 8). 

Badania ekonmniczno-geograficzne dotyczyły przede wszystkhn pierw
szej części problemu 11.2.1._- "Zagospodarowanie przestrzenne kraju i re
gionów"- i objęły następujące grupy tematyczne: strukturę przestrzeni 
społeczno-ekonomicznej, strukturę przestrzenną wyżywienia i rolnictwa, 
uprzemysłowienia i strukturę przestrzenną przemysłu oraz urbanizację 
i sieć osadniczą. Pozostałe grupy tematyczne dotyczyły szeroko pojętej 
problematyki badań przestrzenno-ekonomicznych, głównie jednak urbani
styki i planowania regionalnego oraz miejscowego. 

Rola geografii ekonomicznej w realizacji proble1nu 11.2.1. była pierw
szorzędna. Folegała ona nie tylko na prowadzeniu i uzyskaniu szeregu 
interesujących wyników badawczych, lecz także na określeniu jego pod
staw koncepcyjnych i teoretycznych oraz pracach koordynacyjnych. 

Wyniki badań w ramach problemu węzłowego w zakresie geografii 
ekonomicznej miały zarówno charakter poznawczy jak i praktyczny. Jak
kolwiek prace badawcze skierowane były przede wszystkim na opis i wy
jaśnianie oraz próby prognozowania zjawisk i procesów społecznych 
i gospodar·czych, to jednak uzyskano też poważne osiągnięcia teoretyczne. 
Dotyczyły one takich zagadnień jak: sformułowanie pojęcia przestrzeni 
społeczno-gospodarczej, rozwinięcie pojęcia systemu osadniczego, aglome
racji miejskich, centrów regionalnych, lokalnych zespołów osadniczych,. 
opracowanie syntetycznych metod porównawczych badania rolnictwa i po
jęcia typu rolnictwa oraz rozróżnienie i podstawy teoretyczne gospodarki 
przestrzennej i przestrzennego zagospodarowania. Dokonano też postępu 
metodologicznego, utrwalając podejścia ilościowe w badaniach geograficz
no-ekonomicznych. 

Rezultaty empiryczne były tak szerokie, że trudno byłoby je choćby 
w sposób skrótowy przedstawić. Ich implikacje praktyczne są niewątpliwe, 
chociaż trudno jest ocenić ich wykorzystanie w praktyce, gdyż są one 
przede wszystkim podstawą działalności planistycznej i decyzyjnej jako 
jej racjonalne przesłanki w planowaniu krajowym i regionalnym, zwłasz
cza ze względu na charakterystykę warunków działalności społeczno-go
spodarczej, wyjaśnianie procesów razwoju społeczno-gospodarczego oraz 
ich prognozowanie, głównie typu ostrzegawczego. Należy zaznaczyć, że 
możliwości wykorzystania tych wyników częściowo ograniczyła zmiana 
podziału administracyjnego. 

Drugi problem (MR.I.28) na lata 1976-1981 stanowi kontynuację 
problemu 11.2.1. Wykorzystując uzyskane doświadczenia i osiągnięcia 
koncepcyjne za cel tego problemu przyjęto: "rozszerzenie i pogłębienie 
wiedzy o podstawach gospodarki przestrzennej i przestrzennym zagospo
darowaniu kraju dla sformułowania założeń programu tej gospodarki 
i zagospodarowania kraju do bieżącego stulecia oraz kierunków przemian 
w okresie późniejszym". 

W problemie tym położono silniejszy arkcent z jednej strony na po
głębianie podstaw teoretycznych związanych nie tylko z przestrzennym 
zagospodarowaniem kraju (tj. stanem zainwestowania i użytkowania te
renu), lecz również z gospodarką przestrzenną (tj. sumą działań podejmo
wanych przez państwo dla realizacji określonej polityki przestrzennej), 
z drugiej zaś - na możliwości wykorzystania wyników dla działalności 
władz terenowych prowadzonej w nowych formach organizacji i podziału 
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· b · t l · k i rozwi-
t yt l·alnego kraJ·u któ.re wymagaJą o ecn1e us a e.n1a za resu . er or ' . · , , d rowan1a 
nięcia metod planowania rozwoJU makroregwnovy- oraz za~o~po a centro-

rzestrzennego województw. Stąd program ten Jest bardzieJ skon 
;,any na podstawach planowania krajowego i regionalnego niż planowa-

nia miejscowego. blemu u dział geografów ekonomicznych w pracach, badawczych tego pro h 
. . · · · d · t atycznyc jest przeważają~y: ki;;u]ą 0~1 p1ęcwma z s1e m1u grup em 

i opracowują w1ększosc tematow. . . . kreślić 
Mimo znacznego zaawansow,ania prac trudno Je.st obecnie 0 

h nr d · · · d k · · ·a sformu-przydatność wyników badawczyc . vvy aJe s1ę Je na , ze mozn 
łować pod adresem obu problemów pewne uwagi i postulaty. . 

Oceniając oba programy z punktu widzenia ich funkcji pozna~cz~J 
należy stwier~zi~, że w zbyt mał~m stopni~ uw~ględniają one zagadnl~~~= 
rozwoju teorn 1 metod geografn ekonomiczneJ, co ma wpływ na ik 
dostateczny rozwój samej geogra~ii ~konomicznej _jako dyscypliny na:' 1°= 
wej. Wyraża się to w utrzymaniu ciągle tradycyJnego wzorca meto 0 0 

gi·C:bnego. . . . z punktu widzenia funkcji praktycznej natomiast - główne osiągnięcia 
geografii ekonomicznej koncentrują się ciągle na charakterystyce st:nu 
zagospodarowarr1a w kategoriach opisu statystycznego, a w zb~ ma YI? 
stopniu uwzględniają element oceny oraz ustalenia warunków 1 czynni
ków zmian tego stanu zagospodarowania, ich p~ognozowania oraz budowy 
przestrzennych wariantów rozwiązania i ich weryfikacji. 

Wydaje się też, że niedostateczny zakres badai1 na obszarach poza 
krajem jest czynnikiem ujemnym, gdyż ogranicza porównawczą wery-
fikację. , 

Niestety hrak danych utrudnia przeprowadzenie analizy programo:v 
-dotyczących innych proble·mów, w których biorą udział geografowie 
ekonomiczni oraz badań własnych. 

b. P o s t u l a ty d o ty c z ą c e p l a n u b a d a ń n a l a t a 1981-1985 
Podstawowym postulatem, jaki nasuwa się w wyniku analizy dotych

·Czasowyeh problemów badaw,czych, jest potrzeba kontynuacji obu progra
mów badawczych . ja~? problemu. węzłowego lub . n:iędzfresor.tow~~~ 
dotyczącego organizacJI przestrzeni społeczno-ekonomiczneJ kraJU· 
wałując się do wstępnych ustaleń należy stwierdzić, że probleU: ten 
powinien objąć następujące zagadnienia: 1) podstaw teoretycznych. 1 m~~ 

. todologicznych badań organizacji przestrzeni społeczno-ekonorniczn~J' 
.2) problematyki rozmieszczenia w ujęciu gałęziowym poszczególnych dzia
łów gospodarki narodowej; 3) charakterystyki podstawowych przest~ze?: 
nych systemóvv społeczno-ekonomicznych; 4) gospodarki przestrzenneJ, JeJ 
uwarunkowania i funkcjonowania oraz 5) zagospodarowania przestrzen-
nego kraju. 

Tak więc spośród wielu możliwych tematów do nowego pro~ram:u 
należy włączyć te, których rozwiązanie choćby częściowe, zapewni naJ
większy postęp w dziedzinie gospodarki przestrzennej i przestrzennego 
zagospodarowania oraz posłuży do opracowania planu przestrzen~ego ~~
gospodarowania kraju przy czym wykorzystane zostaną w pełn1 mazii
wości kadrowe geografii ekonomicznej. . . 

VI progr-amie tym należy też zwiększyć: udział geografii ekonomicz~eJ 
w stosunku do pozostałych dyscyplin, udział ośrodków uniwersyteckich 
w stosunku do IG i PZ P AN oraz udziału opracowań na stopnie naukowe, 
a zwłaszcza prac doktorskich. 
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Drugi ~ostulat,. jaki nasuv:a się w wyniku analizy obu problemów 
dotyczy ~większen1a opracowan o charakterze syntetyczno-problemowym. 

. Trzeci P.o~tulat dotyczy badań własnych, których ranga jest niedoce
ni~na, ~h?c1az odgtry~ają one poważną 1:1olę w rozwoju geografii ekono
miCzneJ Ja!k? dyscypliny naukowej. Istniejące tu znaczne 1:1ozproszenie 
prob~emat)'ikl wymaga koordynacji. W badaniach tych należy wysunąć 
~a pierwszy. plan te prace, .~tóre służą rozwojowi podstaw teoretycznych 
1 ~e~od~l?g1czn;rch geografn społeczno-ekonomicznej, zagwarantować im 
mozhw?sc publikacji i nadać charakter problemu resortowego. Prace te 
stano~~ trwały element dorobku nauroowego, są jednocześnie źródłem 
pozycJI 1 autorytetu placówek geograficznych w skali światowej. 

Czwarty poątulat odnosi się do rozszerzenia opracowań o charakterze 
pod~ęcz~ików akademickich, których jest ciągle wyraźny niedostatek; 
r:a~IzacJa. tego postulatu wymaga jednak nadania podręcznfkom odpowied
nieJ rangi. 

IV. Warunki kadrowe i instytucjonalne rozwoju nauk geograficznych 

l. Warunki kadrowe 

a. S y t u a c j a k a d r o w a 
Analizą sytuacji kadrowej w geografii objęto, dla dwóch momentów 

czaso~yc~ (l X 1973-1 IX 1978), następujące placówki geograficzne .(wg 
organizacJi z 1978 r.): 
- Inst~ut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania pAN w War

szawie; 
- ~niwer~!teckie ~środki geograficzne w Warszawie (Wydział Geografii 

1 Stud1ow Regionalnych), Poznaniu, Toruniu Lublinie Wrocławiu 
~rakowie,, Gd~ńsku, ~odzi i Sosnowcu (uczelni~e instyttlty geografii); 

- Inne _Placowkl uczeln1~ne: w szkołach ekonomicznych w Warszawie 
(SGP1S) oraz Poznaniu (AE); w szkole pedagogicznej w Kielcach 
(WSP). 
F ominięto natomiast w analizie z powodu braku danych: WSP Kraków, 

WSP Słupsk, AE Katowice, AE Wrocław i AE Kraków. W analizie stanu 
kadry pod względem ilościowym podawane ~liczby trzeba traktować 
w przybliżeniu; pozwalają one jednak określić pewne trendy. · 

Stan kadry dydaktyczno-naukowej (w tym również naukowej) wyniósł 
603 pracowników w 1978 r. wobec 469 w 1973 r., a więc nastąpił dalszy 
znaczny jej wzrost 1{29%). 

Wśród pracowników ~ych w 1978 r. było 125 samodzielnych (prof. 
i doc.) i 478 pomocniczych (wy'kł., ad., st. asyst., asyst.) wobec 108 samo
dzielny?h i 361 niesamodzielnych w 1973 r. Wzrost liczby pracowników 
samodzielnych wynosił 16%, a pomocniczYiCh 32%, a więc był dwukrotnie 
wyższy; daje to zmniejszenie udziału samodzielnych pracowników nauki 
z 23% w 1973 r. do 20% w 1979 r., czego nie można uznać za korzystne. 

Zmiany kadry dydaktyczno-naukowej według stanowisk w latach 1973 
-:-1978 wykazują: utrzymanie się liczby profesorów (39 osób), wzrost 
hczby d?centów .z 68 do 86, tj. o 18 osób, znaczny wzrost liczby st. wy
kł~dowc?w, a mianowicie z 6 do 18 osób i bard21o wysoki wzrost liczby 
ad1unktow z 164 do 228, tj. o 64 osoby. 
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W dalszym ciągu niepokojąco przedstawia się struktura wieku samo
dzielnych pracowników dydaktyczno-naukowych. Chociaż w stosunku do 
1973 r. nastąpił pewien spadek średniego wieku profesorów zwyczajnych 
a mianowicie z 63 do 61 lat, to jednak wzrósł średni wiek profesorów 
nadzwyczajnych z 52 do 56 lat oraz docentów z 49 do 51 lat. W ciągu 
10 lat, tj. do 1988 r. kwalifikuje się do emerytury w świetle obecnych 
przepisó\v 17 profesorów, przy czym w grupie wiekowej do 50 lat było 
(1978 r.) jedynie 3 profesorów zwyczajnych i 6 nadzwyczajnych spośród 
39 osób będących profesorami. 

Wśród pracowników dydaktyczno-naukowych rozpatrywanych z punk
tu widzenia przynależności formalnej zdecydowanie nadal przeważają geo
grafowie fizyczni, których udział wynosi 46% i nieznacznie w:crósł, udział 
geografów ekonomicznych wynosi 34% i nieco spadł w porównaniu 
z 1973 r. Udział geografów regionalnych wynosi 8%, a kartografów 6%. 

W ramach faktycznej specjalizacji w zakresie geografii fizycznej, która 
jest nieco wyższa niż formalna i wynosi 4 7% pracowników dydaktyczno
-naukowych, na pierwsze miejsce wysuwa się geomorfologia wraz z paleo
geografią (21% pracowników), a na następnych miejscach znajdują się 
prawie równorzędnie: hydrografia i hydrologia (9%), klimatologia i meteo
rologia (9%) oraz geografia fizyczna kompleksowa i ochrona środowi
ska (8%). 

W zakresie geografii ekonomicznej, której udział wynosi 34% wystę
puje bardziej równomierny rozwój poszczególnych problematyk badaw
czych. 

Analiza przedstawionych i zawartych w tabelach danych pozwala 
stwierdzić, że mimo wzrostu liczbowego kadry naukowej wystąpiły w roz
patrywanym okresie następujące niekorzystne objawy: 

l. zmniejszenie udziału samodzielnych pracowników, 
2. wz~ost średniego wieku profesorów nadzwyczajnych i docentów, 
3. wzrost liczby wykładowców, co oznacza zmniejszenie się przyrostu 

pracowników ze stopniem doktora habilitowanego, 
4. osłabienie względnego wzrostu liczby geografów eikonomicznyc~; 

udział geografów ekonomicznych wzrósł w UMK, UŁ i Wydziale Geo
grafii UW; wyraźny spadek natomi:ast na UJ, UBB oraz U AM, 

5. występują nadal poważne różnice· w poziomie kadr między po
szczególnymi ośvodkami, co między innymi wynika z braku przepływu 
samodzielnych pracowników oraz tendencji do samorozwoju. 

b. P o s t u l a t y d o t y c z ą c e z m i a n 
Jakkolwiek sytuacja kadrowa w geografii nie budzi zasadniczych' 

zastrzeżeń, to jednak wymaga działań zmierzających do usunięcia pew
nych negatywnych objawów. Fostulaty w tej sprawie nie mogą dotyczyć 
samych objawów, lecz zmiany czynników, które je powodują. Fostulaty 
mają charakter ogólny i mimo że niektóre z nich zostały już wysunięte 
w referacie Podsekcji Nauk Geograficznych i Przestrzennych II KNP, 
nie zostały one dotychczas zrealizowane. Są one następujące: 

l. Rozszerzenie możliwości badawczych i rozwoju naukowego pracow
ników placówek uczelnianych przez zwiększenie ich udziału w zagranicz
ny.ch stażach naukowych, konferencjach zagranicznych; należy zauważyć, 
że władze Polśkiej Akdemii Nauk w ostatntm czasie nie finansują wyjaz
dów pracowników naukowych spoza Akademii, mimo że stanowią oni 
również reprezentację nauki polskiej. 

2. Rozwój studiów doktoranckich w pr:codujących placówkach uczel-
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nianych jako sposobu reprodukcji kadry badawczo-naukowej, zwłaszcza 
dla potrzeb praktyki. 

3. Ujednolicenie wymagań stawianych zwłaszcza pracom doktorskim 
dla podniesienia ich poziomu naukowego. 

4. Wykorzystanie możliwości kadrowych ośrodków silnych przez słab
:sze; ośrodki słabsze mają tendencje do forsowania "samorozwoju" nie
zależnie od możliwości i poziomu kształcenia własnej kadry naukowej. 

5. Zwiększenie liczby geografów w CKK (obecnie geografię reprezen
tuje tylko prof. S. Kozarski). 

6. Radykalną reformę programów nauczania, wyodrębniającą również 
specjalizację praktyczne, takie jak ochrona i kształtowanie środowiska 
·oraz planowanie regtonalne. 

2. Struktura instytucjonalna 

a. I s t n i e j ą c a s t r u k t u r a 
Obecna struktura instytucjonalna geografii obejmuje dwa piony orga

nizacyjne: l) Polskiej Akademii Nauk - Instytut Geografii i Przestrzen
nego Zagospodarowania; 2) Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki - któremu podlega: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 
UW; osiem uniwersyteckich instytutów geografii: UAM, UIViK, UMCS, 
UBB, UJ, UL, UG, Uśl.; dwa instytuty WSP: w Krakowie i K:ielcach 
oraz kilka zakładów geografii ekonomicznej w Wyższych Szkołach Ekono
micznych i WSP w Słupsku. 

Zgodnie z postulatem zmian organizacyjnych, jakie wysunięto we 
wnioskach Sekcji IV II KNP, dokonano reorganizacji Instytutu Geografii 
FAN, zmieniając jego nazwę na Instytut Geografi~ i Przestrzennego Za
gospodarovTania i dostosowując jego układ instytucjonalny do faktycznie 
pruwadzonych badań. 

Całkowicie nową strukturą organizacyjną jest Wydział Geografii i Stu
diów Regionalnych, który obeJmuje trzy instytuty (Nauk Fizycznogeo
graficznych, Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Regionalnej oraz Geo
grafii Krajów Rozwijających się) oraz Katedrę Kartografii. Wydział ten 
nadaje geografii jaJko dyscyplinie akademickiej nową formę i dość znacz
nie rozszerza możliwości badawcze i dydaktyczne geografii w zakresie 
problematyki społecznej i gospodarczej oraz Krajów Trzeciego Świata, 
które mają być potencjalnie odbiorcą naszych osiągnięć w dziedzinie geo
grafii i planowania regionalnego. 

Utworzony został również nowy Instytut Geografii na Uniwersytecie 
Śląskim. Fazostale zmiany struktury organizacyjnej sprowadziły się głów
nie do tworzenia nowych zakładów lub zmiany ich nazw. 

b. P o s t u l a t y 
Fostulaty dotyczące zmian struktury instytucjonalnej geografii są ce

lowe o tyle, o ile prowadzą do dosl~onalenia organizacji pracy naukowej 
i dydaktycznej lub nadają jej nowe funkcje. Ze względu na to należy 
wysunąć następujące postulaty: 

l. zmierzać do ustalenia odrębnych wydziałów lub samodzielnych in
stytutów geografii tam, gdzie pozwala to wokół geografii rozbudować lub 
zintegrować dyscypliny bliskie geografii, a nie posiadające nowych moż
liwości rozwojowych, a więc: planowanie przestrzenne, turystyka, ochrona 
i kształtowanie śr,odowiska, geologia czwartorzędu itp. 
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2. należy dążyć do przebudowy studiów geograficznych i ustalenia 
odrębnych kierunków lub specjalizacji, które stanowiłyby przedłużenie 
geografii w sferę zastosowań praktycznych jak: geografii ekonomicznej 
i planowania przestrzennego, geografii fizycznej kompleksowej i kształto
vvania środowiska, geografii regionalnej i turystyki. 

V. Warunki organizacyjne i materialne rozwoju nauk geograficznych 

1. Por.liom o!l"ganizacji badań 

Z przedstawionej ·analizy i oceny preferowanych kierunków badaw
~zych wynika, że poziom organizacji badań w obrębie nauk geograficznych 
1 przestrzennych jest nierówny. Z jednej strony bowiem mamy do czy
nienia z właściwą organizacją badań w zakresie geografii ekonomicznej, 
stowarzyszonej z naukami przestrzennymi, które koncentrują się wokół 
problemu MR.I.28 {"Podstawy przestrzennego zagospodarowania kraju"), 
z drugiej zaś obserwujemy rozproszenie badań fizycznogeograficznych 
rozparcelowanych między liczne programy badawcze koordynowane przez 
rep.rezentantów dyscyplin pozageograficznych. W tej sytuacji jeszcze raz 
staJe z całą wyrazistością potrzeba zintegrowania badań fizycznogeogra-

, ficznych, które powi~ny być :oorientowane na realizację postulowanego, 
nowego problemu międzyresortowego (por. III. lc). Od sposobu opraco
wania założeń tego problemu będą uzależnione możliwości połączenia 
badań prowadzonych obecnie prawie wyłącznie w bardzo wyspecjalizo
wanych kierunkach. 

N a podstawie dotychczasowych dobrych doświadczeń rzeczą niezbędną 
wydaje się utrzymanie istniejącej koncentracji badań geografii ekonomicz
nej i nauk przestrzennych w ramach problemu międzyresortowego, któ
rego założenia w zmodernizowanej postaci zostaną zaproponowane do 
nowego planu centralnego na lata 1981-1985. 

2. Baza materialna i aparaturowa 

a. S t a n a k t u a l n y 
Finansowanie oraz zakres badań są ściśle uzależnione od ich organi

zacyjnej przynależności. Badania prowadzone w dziedzinie geografii 
ekonomicznej i naukach przestrzennych są prowadzone przede wszystkim 
z kredytów przeznaczonych na problem międzyresortowy (MR.I.28), a po
nad to wspomagane ze środków finansowych przeznaczonych na badania 
bezumowne w ramach budżetów poszczególnych uczelni oraz P AN. Dla
t~go można mówić o wystarczającym finansowaniu tych badań, które 
n1e są tak kosztowne jak badania fizycznogeograficzne, wymagające znacz
nych nakładów m. in. na koszty rzeczowe, aparaturę oraz delegacje służ
bowe związane z koniecznością gvomadzenia podstawowych materiałów 
w terenie i poprzez kwerendy w różnych instytucjach lub urzędach. Przy 
?raku problemu dla geografii fizycznej w planie centralnym oznacza to, 
ze Cierpi ona na ogólny niedostatek środków finansowych, które pochodzą 

2 - Przegląd Geograficzny 
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w nieznacznym procencie z kooperacji w wymienionych wczesnieJ pro
gramach badawczych, a przede wszystkim są dotowane ze środków budże
towych uczelni i PAN przeznaczonych na badania bezumowne. O baqa
niach tych wiadomo, że w hierarchii wszystkkh typów badań znajdują 
się n~ ost~tnim miejscu i w bieżącym pięcioleciu podlegały radykalnym 
ogran1czenwm, co dostatecznie jasno określa krytyczną sytuację finan
sową badań w geografii fizycznej. 

W prawie wszystkich instytutach geografii do bardzo dokuczliwych 
niedostatków należy trudna sytuacja lokalowa z Instytu~em Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie na czele. Jakkol
wiek sześć uczelnianych instytutów geografii· wykazuje wzrost powierzch
ni użytkowych w ostatnich kilku latach, to jednak trzeba od razu pod
kreślić, że powierzchnia ta została przede wszystkim przeznaczona na cele 
dydaktyczne w związku ze wzrostem zadań dydaktycznych uczelni w la
tach 1972-1978. Wszystkie zatem badania wymagające obsługi laborato
ryjnej, praktycznie biorąc, prowadzono w niezmienionych warunkach. Był 
to, obok niewielkich możliwości finansowych jeden z głównych powodów 
niedostatecznego technicznego wyposażenia badań, co szczególnie drastycz
nie dotyka geografię fizyczną. Tak zwana aparatura unikalna, która dzisiaj 
wielokrotnie decyduje o poziomie nowoczesności i powodzeniu w bada
niach, tylko w znikomym stopniu :oostała uwzględniona w zakupach o cha
rak~erze -inwestycyjnym dla potrzeb nauk geograficznych, nie przekra
czaJąc na ogół wartości 0,5 mln w poszczególnych instytutach geografii. 
Jedynie trzy instytuty uczelniane (gdański, poznański i wrocławski) wy
kazały wartość zakupów droższej aparatury przekraczającą l mln zł, od 
1,1 mln w instytucie wrocławskim do ponad 6,5 mln zł w instytucie 
poznańskim. 

b. P o t r ~ e b y n i e z b ę d n e d o r e a l i z a c j i p r o g r a m ó w 
badawczych 

N a tle zarysowanej sytuacji do najpilniejszych potrzeb niezbędnych 
do reali'zacji programów badawczych należy zaliczyć: 
- uzyskanie środków finansowych na problem międzyresortowy 

MR.I.28 - "Podstawy przestrzennego zagospodarowania kraju", któ
rego założenia zostaną przedłożone w nowej wersji do planu na lata 
1981-1985; 

radykalną zmianę finansowania badań fizycznogeograficznych poprzez 
uruchomienie nowego problemu międzyresortowego pod nazwą "Ewo
lucja środowiska przyrodniczego Polski w warunkach zmian klimatu 
i narastającej ingerencji człowieka", który postuluje się wprowadzić 
do planu centralnego na lata 1981-1985; 
(Przewidywane nakłady finansowe będą podane w przygotowywanych 
założeniach obydwu problemów); 
poprawę warunków lokalowych większości uczelnianych instytutów 
geografii oraz Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 
PAN w Warszawie; potrzeby w tym zakresie mogą być zaspokajane 
jedynie w macierzystych uczelniach oraz P AN; 
poprawę zaopatrzenia w aparaturę, w tym z importu, która umożliwi 
modernizację warsztatów badawczych m. in. poprzez posługiwanie się 
nowymi technikami zarówno w badaniach laboratoryjnych jak i po
lowych; należy się spodziewać, że w geografii fizycznej, najbardziej 
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potrzebującej nowoczesnego wyposażenia w sprzęt badawczy, poprawę 
istniejącego stanu przyniesie uruchomienie nowego problemu między
resortowego, w którym powinny być zagwarantowane wysokie sumy 
na zakup anaratury naukowo-badaw·czej. 

3BbiiiiKO XOY.l:HMIJ;KM, CTE<PAH K03APCKM 
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I.J;l10HHO-aHa.JIMT!WqeoKJ1ti: li.I np05JieMHhiM xapaKTep J1 HeJih3H IHX c·qJ1TaTb OT,z:ĘeJihHhiMM 

HayGiHhiiMM ,z:ĘVliCI.J;J1iii.JIJi1HaMJ1. 

BcJie,n;cTBVlie ·J1CnOJih30BaHHH reoTpa<Pflllqe'CKMX J1CCJie,z:ĘoBaiHJ1ti: ,z:ĘJIH rrpeo6pa3oBaHMH 

3KOHOMJ1iKJi1 li:I 06:rn;e,CTBia, 'T.e. IIJiaHY:!jpOBa:HMR IIp10rH03l1ipOBaHJ1H J1 ynpaBJieHHH Tep

pli1TOpli1CłJihHhiMJ1 cHcTeMaMH, Bh!I,!Jie.JIHJiach pa,z:ĘOM c cou;~JihH0~3KOHOMIJ1lqecKoti: reor

pacpHeti: ruMpaKa a MeLK,,z:ĘJ1·Cu;J1:IIJIHHapHaH rrpo6JieMa TJ1Ka, Ha3orBa,eMaH TeppMTOpl1aJrh

H0-3KOHOMYl"::e<CKMM pa3BJi'ITJ1eM J1Jlli'I Teppl1TOp!lifaJibHOM 3KOHOMJ1KOM. 3'Ta II,P06JI€IMa

Tl1Ka llili'Ipe ~CCJie,z:ĘOBaTeJih'C'~X B031MOLKHOCTeti: COI.J;J1aJihH0-3iiOOHOMMq.eCI{j0M reOTpa

<;PMM J1 TpeóyeT yqaCTY.UI ,z:ĘPYT,J1X ,z:ĘJ1CD;J1!IIJIIJ1H - 3KOHOMJ1J1, COI.J;J10JIOTMJ1, ,n;eMOrpacp:vriM, 

rpa,IJ;OC'I1,POJ1TeJibCTBa H OT,z:Ę€JihHbiX TeXHMqeCKMX ,z:ĘJ1CI.J;HIIJIMH. 

Ha II KoHrpecce nOJihiCiKOti: HayK.M 5hiJIJ1 ycTaHOBJieHhi onpe,z:ĘeJieHHore J1CCJie,z:ĘoBa

TeJihCK1l1'e T.I:,Pli10,PJ1'TeTbi B KaqeCTBe ,1J;MpeKTJ1B, orrpe,z:ĘeJIHIOI.I.l;J1X rJiaBHbie li',P06JieMhi Ha 

ó.JIM~ati:unre 15 JieT. 

B o6JiaCTJ1 <;P!li13J1qecKoti: reorpacpli'IIM rr,PMO,PJ1TeTHhiMJ1 HBJIHIOTCH: l) J11CCJie,z:ĘoBa!HMH 
COBpeMeHHhiX reOMOp<i>OJIO!r<J1q'e'CKli'IX rrpOI.J;€CCOB Ha TeppMTOIP!li'IM CT;paHhi, B OC05eH

HQICTJ1 <i>JIIOBHaJihHhiX H 30JIOBhiX; 2) KOMJIIJieKCHhie ~C,CJI€',z:ĘOBaHli.IH ecTec'DBeHHDM 

cpe,,z:Ębi qeJIOBelfm; 3) COBepmeHC'I\BOBaHMe MeTO)I;OB perVliC'Tpau;IJ1l1 J11MeiOIIJ;erOCSI 'C0C'OOH

HJ1:H, a TaK:lK€ ero Y.t3MeHeHti: IIIO,z:Ę BJIJ1HiHJ1eiM ·€'CTe'C"I'IBeHHhiX <PaKTOpoiB l1 -qeJIOBeqeCKOM 

,z:Ę€H'TeJibHOCTJi1, C OCOÓHhiM yqeTOM a3pOC'b€MOK; 4) pa3BiJ1TJ1e qeTBe,PTJ1qHbiX rM,z:Ę;pO
JIOrJ1iqeCKJi'IX J1 J1HLKeHe,PHO-ireDJIOrli'Iqe.CIKJ1X J1iCCJie,!IIOBaHJ1ti:, KaiK OCHOBhi )J;JIH C'l'pOIY1-

T€JibCTBa J1 YlCITOJih30BaHMH BO,z:ĘHhiX pecypcOB. Bce 3TH HanpaiBJI€HiJ1H BTIOJIHe COX

paHJillJIJ1 CBOIO aKTyaJibiHOCTh ł1 B ,z:ĘaJib.Heti:meM CJI€',z:ĘyeT li:IX Cq!Ji1TaTb II,PJ10pl1T€THbTMH 



268 Zbyszko Chojnicki, Stefan Kozarski 

B 06JiaC'TJ1 CIOIJ;J1aJibH0-3lroHO'MH'9:·eCKO:t1: reorpacp:t1H 6b!JI'J.1 ccpopMy JIHpOBaHbi T.PH 
TipHtO,PHTeHbie J1:CCJie~OBa TeJibCKVIe HarrpaBJieHJ1J!: l) H·CCJie~OBa'HMe TeppM'IIOpHaJibHhiX 

CTPY:KTyp BCe:t1: 3KOHOMHKYI B u;eJIOM J.1 O'T~eJibHbiX ee O'IIpacJieM KOMliiJieK!CHO H ~J1Ha

MJ1'9:€CKH; 2) Hc:cJie~oBaHMSI no per:MOHaJihHOMY pa3BMTJ1IO B YBR3K'e co cpe~Ho:tł, a 

TaK~e y-qaCTMe B HCCJie~O'BaiHJIISIX IIO pe:rMOHaJibfLO:My IIJiaHMPOBa'HIIIIO M rr.pOrH03ili.I

pOBaH:IiiiO; 3) MICCJie~O:BaHJ1JI B 06JiaCTM o6pa60TK:M ,D;aHHhiX IIO cpM3M'9:6CKM!M M CO

I.J;HaJibH0-3K:OHOMM'<le:CKl1:M J!BJI:€fHMJ!M J1 rrpe,D;CTaBJieHvre 'VIX B KapTOrpacpM'9:6CKOM JIIJIJII 

LIMCJieHao:tł cpopMe. IIepBoe 3a,n;aH:Me - 3TO cneu;M<l>M'<IecKMi1 MCCJie,n;oBaTeJibCKM:tł 

TIP:t10pl1Te'T COI.J;HaJihH0-3KOHOMM'9:€CKOM reorpacpMM, BTOpoe - TeppMTOpMaJIImO:tł 3KO

HOMHKJ1, '!1PeThe - rea;~e3MJ1 .YI xapTorpacpJ~II~I. 

3TM 3a,,n;aHMJI COXpaHJ!lO'T CBOe n:pMOpMTeTHOe 31Ha'<IeHMe. LfT06bi MX aKTyaJIM3M

pOBaTb J1 yT0'9:HJ1Tb CJie,n;yeT, O,D;HaKO: l) nepeHeCTM u;eHTp TJ!LKeCTM C MCCJiep;oBaHMSI 

TepPJ1'!10p:t1aJibHhrx CTPYKTYP Ha HCCJie,v;oBaHMR opra:HM3au;:vm cou;MaJibH0-3KOHOIMM

LJ:ecKoT.o IIiPO.CTpaHCTBa; 2) CMJihHee pa3B:M'Th TeopeTJti'<IeCKMe M MeTOp;'OJIOTM'9:€CKJtie OC

HOBbi OjpraHJ13ai.J;HJ1 COIJ;J1aJihiH0-3K!OHOMJti'9:eCKOTO IDpOCTpaHCTIBa, a TaKLKe TeppMTO

p:vraJihHDa:'O MO,D;e.7m1pOBaiHJ1R; 3) pa31BHTb 11CCJI€,D;OBaHMSI, Kacaroru;ueCJ! M31MeHeHJtiM C:O

I.J;MaJibH0-3KOHO'MJ1'9:€CKMX :CJtiCTeM M HX o6y:CJIOBJI6HHOCTe:t1:, OC06eHHO Y'<!JtiThiBaJ! COOT

HOilleHHSI Me~,n;y patfOHHhiM Jti OTpacJie:BbiM a1CIIeKTaM:vr COI.J;JtiaJihiH0-3KOHOiMJti'9:eCKOM 

CTPYKTYPhi. 
AHaJIH3 BhrrroJI,HeH:MR :vrccJie,n;oBa TeJibCKMX nporpaMM (npMop:vrTeTOIB) noKa3aJI, 

LITO B 06JiaCTM cpM3Jti'9:eCK:OM reorpacp:vm, BBMI,D;Y OTCYTCTBHJ! rrpo6JieMhi JtiHTerpwpyiO

rn;e:tł 9Ty 06JiaCTh, HCCJI€,D;OBa'TeJibCKJt!.6 3a,D;a'HMJ! OCyrn;eCTBJIJI.JIJt!JCh '<IaC'l1J1'9:HO B pH.n;e 

npa'BHTeJibCTBeHHhiX nporpaMM, y3JIOBbiX, MemBep;oMTCBeHHhiX, Be,ąoMCTBe:HHhrx rrpo6-

.JTeM, a TaKLKe co6cTB€HHhrx pa6oT. OTCIO,D;a c,n;eJiaH BhiBO,n;, '<IT:O B nporpaMMY VICCJie

~o:BaTeJibCK:vrx pa60T Ha 1981----.1985 rr. He06XO,D;JifMO BBeCTJti MeLKBe,D;OMTCIBeHHYIO Tip06-

JieMy "3'BOJIIOIJ;iliUI ecTeC'l1BeHHo:t1: cpe,n;hr IIOJiblliH B ycJioB:vrRx J13MeHeHHR KJI:vrMaTa 

11 Hapa:cTaroru;erO BMemaTeJIBCT'Ba '<IeJIOBeKa". 3TO II03BOJIJ1JIO 6hi JtiHTer:pMpOBa'Th HCC
Jiep;OBa'HJtiR, a TaiKLKe H~cnOJib30BaTb 6oraTyro Tpa,n;:vru;Hro cpH'3J1'9:€iCK:O:t1: reorpacpli:IH :t1 

3Ha'<IMTeJihHhiM Ka,lJlpOBhiM IIOTe:HI.J;HaJI 3TOM 06JiaCTJ1 ,D;JIJ'I pa31Bli1TMJ'I HapO,D;HOr,o X0-

3RMC'l1Ba. 

B o6Jia:CTJ1 .cou;:vraJihH0-.3KOHOMH'<IecKo:t1: reorpacp:vm, M'ccJie,n;oBaTeJibCK:Me nporpaM

Mhr CHa'<!aJia B 1971-1975 rr. BhiiiOJIHSIJI}'!Cb B paMKaX y3JIOBOM rrpo6JieMhi 11.2.1 
"0CHOIBbi TeppH'T()iplilaJibHOIIO 3KOH0Mli1'9:€CKOT:O pa3!B'li.I'TJti·SI CTPaHhi", a B 1976-1980 rr. 
...- Me~Be,n;oMCTBeHHO:tł rrpo6JieMbi MR. I. 28 rro,n; TaKli:IiM-LK·e 3arJiaB:vreM. PoJib co

u;HaJibH0-3KOIHOMYI'<Iec:rm:t1: r.eorpacpJtiM :B perneHJ1M 3TJ1X rrpo6JieM 6hiJia OCHiOBOM. 0Ha 
3aKJIIO'<IaJia<Cb B II:P,O:B6,D;€HMH pR,n;a pa60T J1 B IIOJiyqeH:vtVI J1HTep61CHhiX li1CCJI€,D;OBa

TeJihCKili1X pe3yJihTaTOB, a TaKLK'e B orrpe,n;eJieHHJ1 OCHOB KOHii.J;:eiiii.J;JtiYI Te:OpJIIIII 'li:! KOOp

,JJ;Y'IHa.Qli:I'J1. 
0CHOIBHhiM 3aJKJIIO'<IeH:VLeM, KaCaiOII.J;lifMCSI HJiaHa :HlCCJiep;OBaHHM Ha 198r--198: rr., 

RBJIH:€'11CR IIPO~OJILK€HJ1:6 :HJMeiOIIJ;YIX·CR l%IC·CJI.e,n;OBaT€JihCKHX rrporpa:MM B BYI],D;e IIp06JieMbi 

"OpraHYI3aiJ;YIR cou;HaJihH0-3KOHOMH'<!ecKoro npo,cTpaH:CTBa c'l1paHhr". B 3To:t1: rrporpaM
Me cm~,n;yeT y-qecTb cJie,n;yroru;Me Bonpochr: 1) TeopeT:vr'<IecKMe :vr MeTo,n;oJIOr(vr'<Iecrolife 

OCHOBbi J1CoCJI€,D;OBaHJtiM OpraH:vt3aiJ;Mli1 COI.J;lilaJibH0-3KOHOMJti.'9:6CKOI'O rrpOC'IIpa'HCTBa; 2) 

npooJI,eMaTVmm Pa3Meru;eHMR YI Tepp:vrTopHaJihHbiX CTPYKTyp o~,n;eJibHhrx oTpacJietf Ha
POAHOro X03JIW:CTBa; 3) XapCl!KTepH:CTWKa OCHOBHhiX TeppYITOp:MaJibHhiX COI.J;MaJihH0-

-3KOHOMl1:'9:eCKJ1X ClilCTeM; 4) OCHO'Bhi TeppJti'TO:pHaJih'HOI'O X03J'IMCTBa, ero o6yCJIOBJieH

HOCT:YI Jti CTIOC06 cpyHKIJ;lirOHili:LpOB:aHliiR; 5) xapaKTepJ11C'TYIKa Tepp:vrTOpY1iaJihiH0-3'KOHOMM
LJ:eCK0TO pa3B:li1TMJ'I pajiljoHOB. 

B nocJie,n;He:tł '<IaCTYI cTa:.TbJ1 - aHaJIH3 xa,n;pOBhiX H rrpaBOBhiX, opraHH3aiJ;YLOHHhiX 
lii Ma Tep:vraJihHhiX YCJIOIBlilM pa3'BJ1TJt!R reo~pacplil'<!,eCKlilX HayK, a TaKLKe II OCTy Jia Tbi 
HX Jlf3MeHeH'VIH. 
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This article is concerned w.ith de.scribing and evalua1i!ng the development of 
the geographical sciences in the period 1973-1979 fa:-om the Vliewpoint of the 

implementation of decisions of the Second Congress of Polish Science, held in War
saw in 1973. 

The eontemparary structure of the geographical sciences, and their cognitive 
and practical functions are desooibed initially. Polish geography consi,sts of two 

pliinc:ipal parts, physkal and sodo-economic geography. While remruining in orga

nisa.Uonal terms wtithin the same disdpłine, they differ essentially in respect 
of the issues they confront, and the methods they use. 

Physical geography has a two-tiered structure, firstly complex physical geo

graphy and paleogeog:raphy, which study the whol,e spheT·e of interest of physical 

geography integr:ally, and seccmdly the speaialLsed disc.iplines of geomorphology, 

chlmatology, hydrogr:a:phy, oceanography, soil geogra;phy and bi:ogeography, which 
examine the co:tnjponent element:s of the physical en.vir:OIIl!ment. 

Sodo-econom:Lc geogr.aphy has a s:ingle-tiered structUII'e. The subject areas 

defined within it, such as the geographies of pqpulation, selttlement, agriculture, 

industry, transp01rt, and services have a specdalised analytical and topkał charac
ter, and cannot be treated a:s .indiv:idual s.oientific disaipliines. 

The use of geographical research in the transformation of the ecoriomy and 
society, through pla!!l'ning, prediic.ti,on, and the eontroi of spatial systems has led 

to the emergence, a1ongsii:de soc1io-economic geography, of the wide interd.is.cipli

nary field of spatial plannin:g and the 8Jpace eecmomy. This field hoWiever exceeds 

the reasearch capacity of sooio-economk geogDaphy, and requires the partieipa

tion of other disciplines such as econo,mic.s, soa1o1ogy, demography, toWIIl planning. 
and certain technical subjects. 

At the Second Congress of Polish Science certain research priorities were 
es'tablished as di:rectives setting out the mad:n problems to be studied during the 
next 15 years. 

The prioDity areas in phys.ical geography are: l) the study of <contemprarary 

geomoDphological processes .in Poland, especially fluvial and eol:ian proces:ses; 2) in
tegral .studies of main's natural envi:rcmment; 3) the impr.ovement of methods 

of regilstering the existing <State of the env1r~onment, aJYlld chang.es occurring due 

to natural fact:m·s or human interferemce, particulall"y thr.ough the use of aerial 

and :satellite photographs; and 4) the developme:nt of quaternary studies, hydro-

1ogy, and engineering geology as bases for implementing construction plans, and 
for water resouroe management. An these topics have maintained theiir full rele
vanee, and shou1d c:cmtinue to be tr,eated w.ith priority. 

Three pr:iordity research t:opics were chasen in the ca:se of sodo-economic geo

graphy: l) the <integral study of the spatial structures of the econamy a,s a whole, 

and :of its indiv:1dual elements thr,ough time; 2) studies of regianal development 

li.nked to the e:nv.ir:onment and partidpation in resea~ch on regianal plann..ing 

and forecas.ting: aJnd 3) studies :concerning the pr10cessing of sets of informa.tion 

a:bout phy&k.al and sodo-,eaonomic phenamena, and their graphical presentation. 

The first task a[)plie1s to sodo-economic geography in partdcula'!' the second tC> 
the spaoe eeonomy, and the thill"d to su:rvey,ing and carto~aphy. 
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These topics are still of priority in terms of their relevance. However, in order 
to update and recast them, it seems desirable to: l) shift the weight placed on 
stud:i!es of spa·t1ai rstructures to studies of the organisation of socio-economic spa.ce; 
2) develop str·onger theoretioal and methodoLo,gical bases :13or the study of the 
organrisation of srooi,o- eccmomi·c space, aJn:d :fior spatial modelLing; 3) extend resea:rch 
into changes in s.odo-eoonomic systems and the facto:r:s crond:itioning them, paying 
special attention to the relationship between the regional and sectoral approaches 
to socio-economlic struotur.e. 

The a1nalysiJS of the realisa,tion of the !'esearch pTiogDammes, inherent in the 
pl'iori:t1es, showed that in physkal geo,graphy, becausre ·of the lack of a top.jlc 
uniting the subj.ed, resea,rch ta:sks had been being ca:r:ried out ilil sepa:rate pa:rts 
iJn a wide rang.e of government programmes, ·indiV1idual resrearch, and key, inte'f
depal'tmental and departmental resea'flch p:r.oj~ctrs. Our barsic conclusli,on for the 
programme of re,searrch for the yei:lJrs 19-81--<1985 is the need f:or the initiat!fon 
of an interdepa:rltmental research project "The evrolution of Po1and',s naturrai en
vironment under changing climatic conditions and with growing human involve
ment". This would permit the integration of research and the utilization of the 
sturdy traditions of physical geography, and its substantial manpower resources in 
the development of the national economy. 

In socio-.economdJc geog:raphy, research pr.oj.ects have been beililg caTII"ied out 
ffrstly, betwreen 1971 and 1975 wilthdn the key rres·ea~rah p.T;oject 11.2.1 "The fun
damentais of nart:ilon~a1 srpat·~al p[anntng, and dudng 1976-1980 wditłlin the inter
depa:rtm•ental r.esearrch pr1oj.ect MR.I.28 wilt'h the sarrne t:iltle. The rrole of srocio-eco
nomic geogcvaphy in car:ryJing out thlis I'lesrearrch has been of conslideil"able signi
fkance. It has conce:rmed not cmly the obt·aining of many inteTes:ting reseatr,ch 
results, but alsro the deteTmdnat:ilon of its conc,eptual, theor.et'ical, and coordirrating 
bas es. 

Trhe main conclU!sd1on concerm:ing the res,earrch pl'logramme fror 1981_,1985 i'S 
that the extsting tapic's ,should be cont!ilnued as "The organis1ation of the natilonal 
sodo-economic". This should conltaii:n t:he f'Ollow:ilng subjects: l) the theo:re:tical and 
methodo1ogical bases of research into the org,anisation of soeiilo-·eeonomic space; 
2) the iiSisue of the loca1t1ilons and spatial Sikuctures of indiv,1dual economic sectors; 
3) a descrdption of the basie sp arttal socio-eoonomk systems; 4) the basis of the 
spaoe economy orodi:iM'Onring :i:t, and its funct:i!onJing; and 5) a chal!'aCite['isatliJOIIl of 
spatial planning :iJn tihe re1gions. 

The f:i!nal part of the a!I'It:i:de is anal~sis of the manpoweT, insti1tuttonal, orga
niJsta~ttonal, and materiJal oondi:tli'OJ:1S :tor the fm:threr development of the g•eog,rahpi
cal sdences, and pl'loprosals for changes in thes,e oorrd:ilt:i!ons. 
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