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Nauki geograficzne i przestrzenne zagospodarowanie kraju
Osiągnięcia i perspektywy rozwoju*
Geographical sciences, regional development and planning in Poland Achievements and perspectives for the future
Z ary s treści. W opracowaniu przedstawiono - na tle obszernej charakterystyki rozwoju w latach 195.1-19'7'2 i oceny stanu aktualnego - założenia i perspektywy rozwoju nauk geografitcznych i badań nad zagospodarowaniem przestrzennym, w natstępującym podziale: badania nad środowiskiem geografkznym, badania
nad zmianami i przekształcaniem struktur przestrzennych, badania nad planowaniem i prognozowani·em regionalnym, badania nad 'systemem informacji regionalnej.
Sformutowano również waruniki re~li'zacjli nakreślonego programu badań.

I. Zakres opracowania
Zakres problematyki Podsekcji został sformułowany szeroko. Określe
nie "nauki geograficzne i zagospodarowanie przestrzenne" obejmuje zróż
nicowany zespół dyscyplin naukowych oraz znaczną część sfery działal
ności planistycznej. Dlatego w tak określonej dziedzinie trzeba dokonać
selekcji i skupić uwagę na problemach wiodących.
·
Przyjęto następujący zakres rzeczowy opracowania:·
l. Badania nad środowiskiem geograficznym podejmowane przez ze ...
spół dyscyplin geografii fizycznej.
2. Badania nad zmianami i przekształcaniem struktur przestrzennych,
rozumianymi jako ilościowe i jakościowe przekształcenia struktur przestrzennych gospodarki i społeczeństwa. Są to badania podejmowane przez
zespół dys-cyplin ekonomicznogeograficznych oraz wyspecjalizowane w
badaniach regionalnych kierunki w ramach ekonomii, socjologii, statystyki, demografii i urbanistyki.
3. Badania nad planowaniem i prognozowaniem regionalnym jako integralną częścią ogólnych systemów planowania i prognozowania rozwoju
gospodarki i społec2ieństwa. Są to badania wchodzące w zakres zainteresowań ekonomii, socjologii, prawa, geografii ekonomicznej i naukowej organizacji pracy.
4. Bądania nad systemem informacji regionalnej, obejmującej informację statystyczną, kartograficzną oraz· informację wynikającą z interpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych. Badania tego typu są podejmowane przez zespół nauk kartograficznych, geograficznych, statystycznych
oraz ogólną teorię informacji.
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Tak określony zakres rzeczowy obejmuje wszystkie istotne elementy
potrzebne do oceny przeszłości ·i przyszłości nauk geograficznych oraz
badań nad zagospodarowaniem przestrzennym.
Ponieważ określenie "nauki geograficzne i badania nad · zagospodarowaniem przestrzennym" jest zbyt długie, w dalszych rozważaniach bę
dziemy posługiwali się terminem "nauki geograficzne i przestrzenr:e".
Termin "przestrzenne" będzie synonimem badań nad zagospodarowaniem
przestrzennym.

H. Znaczenie społeczne nauk geograficznych i przestrzennych
Omawiany zespół nauk ma istotne znaczenie społeczne.
1. Istnieje ścisły związek międz~ poziom~~ nauk geograficznye~
i przestrzennych a pozio~em naucza~Ia geograf~~ o~ szkoły pods_tawoweJ
do uniwersytetu włącznie. Nauczanie geografn Jest bardzo Istotnym
elementem w kształtowaniu kultury społeczeństwa.
2. Nauki geograficzne i przestrzenne odgrywają jstotną rolę w kształ
towaniu wiedzy najszerszych kręgów społeczeństwa o Polsce i świecie
współczesnym. Wiedza i kultura geograficzna są ważnym elementem postaw społecznych, politycznych i światopoglądowych każdego społeczeństwa.
3. Nauki geograficzne i przestrzenne oddziaływ~ją bezpośrednio na.
planowanie regionalne i planowanie zagospodarowania przestrzennego.
4. Wysoki poziom nauk geograficznych i przestrzenny~h w Polsee jest
istotnym elementem w propagowaniu naszych osiągnięć w skali świa
towej i w umacnianiu międzynarodowej roli nauki polskiej.

III. Rozwój nauk geograficznych i przestrzennych
w latach 1951-1972
l. Uwagi ogólne

. Charakterystykę rozwoju nauk geograficznych i przestrzennych w
·latach 1951-1972 trzeba rozpocząć od zwrócenia uwagi na dwa wiele
znaczące fakty. Pierwszym z nich było skrystalizowanie w 1951 r .. długo
okresowej koncepcji rozwoju geografii 1 . Koncepcja ta, przedstawwna w
referacie Podsękcji Geografii na I Kongresie Nauki P~lskiej, s~ormuło
wała główne zasady tego rozwoju (naukowa metodologia marksistowsk~
jako podstawa rozwoju, ścisłe powiązanie tematyki ba?-ań z ~ktualny1n1
problemami życia i przemian społeczeństwa, koncentracJa wysiłku naukowego poprzez prace zespołowe skupione wokół wybranych vyażnych t~:
matów). Koncepcja ta określiła. również podstawowe za~ania geogr~fn
i 10 najważniejszych problemów badawczych (opracowani~ pod.ręcznlk~
geografii Folski Ludowej; o~racov:ranie ~apy geomorfologiczneJ ~olsk~;
opracowanie mapy hydrograficzneJ Polski; s~nte~ycz~e opracowa:r;ne klimatu Polski; opracowanie mapy użytkowan~a Ziemi;. atl~sy reg1?nalne
województw; monografie powiatów, miast, miaseczek 1 ws1; badania nad
1
S. L e szczy c ik i. Stan geografii w Polsce i perspektywy jej rozwoju (Referat Podsekcji Geografii na I Kongres Nauki Po1skiej), "Przegląd Geograficzny"
t. XXIII, (1950-51), s. 3-54.
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erozją gleb; Atlas Powszechny i Atlas Polski; studia nad historią i metodologią geografii polskiej).
Drugim znaczącym faktem było powołanie w 1953 r. w ramach Polskiej Akademii Nauk - Iństytutu Geografii. Jak o centralny ośrodek
geograficzny, Instytut Geografii P AN stał się koordynatorem, a w wielu

przypadkach głównym inicjatorem i realizatorem geograficznych zaaań
badawczych postulowanych na I Kongresie Nauki Polskiej. Od początku
swego istnienia Instytut podejmował również rozmaite inne inicjatywy
badawcze.
Nakreślenie długookresowej koncepcji rozwoju badań geograficznych
i stworzenie tym. badaniom podstawy instytucjonalnej w postaci centralnego instytutu geograficznego - wpłynęło najpierw na rozwój badań
z zakresu geografii fizycznej. Sprawą następnych lat był rozwój nauk
ekonomicznogeograficznych i przestrzennych, związany z przełomem, jaki
dokonał się w tych dziedzinach w latach 1955-1956. Istotną cechą modelu rozwojowego całego zespołu nauk geograficznych i przestrzennych stała się rosnąca specjalizacja. Sprzyjała ona rozwojowi ścisłych metod badawczych, pogłębieniu badań, a także wzrostowi praktycznej użyteczności
wyników podejmowanych prac.
Ostatnio uznanie kompetencji tych nauk w rozwiązywaniu problematyki bezpośrednio związanej z praktycznymi potrzebami życia społeczno
-gospodarczego znalazło swój wyraz m. in. w powierzeniu Instytutowi
Geografii PAN roli koordynatora problemu węzłowego 11.2.1. pn. "Podstawy przestrzennego 'zagospodarowania kraju" w planie centralnym na
lata 1971-1975, w powołaniu kilku geografów do rządowego zespołu
ekspertów dla opracowania perspektywicznego planu zagospodarowania
przestrzennego kraju oraz w przyjęciu jako podstawy opracowania planu
krajowego wstępnej koncepcji zagospodarowania przygotowanej w
Instytucie Geografii P AN.
W omawianym dwudziestoleciu nauki geograficzne i przestrzenne
zyskały silną pozycję międzyna]}odową. Geografowie polscy zaczęli odgrywać poważną r,olę w pracach Międzynarodowej Unii Geograficznej. Już
na Międzynarodowym Kongresie Geograficznym w Rio de Janeiro w
1956 r., w którym geografowie polscy wzięli udział po raz pierwszy po
kilkunastoletniej przerwie, wybrano 6 Polaków na rzeczywistych człon
ków komisji Unii, w tym J. Dyl i k a na przewodniczącego Komisji Morfologii Peryglacjalnej.
W późniejszych latach rola polskich geografów wzmocniła się jeszcze
bardziej. Wzrosła liczba Polaków w komisjach Unii, na stanowiskach
przewodniczących komisji i podkomisji (J. Dyl i k, K. D z i e woń ski,
A. J a h n, M. K l i m a s .z e w s k i, J. K o s t r o w i c k i, S. L e s zczy e ki). S. L e s z c z,y ck i e g o wybrano w 1964 r. wiceprzewodniczącym MUG, a następnie objął on przewodnictwo Unii na kadencję
1968'-1972.
Obecnie we władzach Unii jest 3 geografów polskich: wiceprzewodni;..
czący MUG (S. L e szczy ck i) i przewodniczący dwóch komisji (A.
Ja h n, J. K o s t r o w i ck i).
Kilku geografów jest rzeczywistymi członkami MUG. Poważną rolę
zaczęli też odgrywać geografowie polscy w innych organizacjach między
narodowych, takich jak Międzynarodowa Asocjacja do Badań Czwartorzędu (INQU A), Międzynarodowa Asocjacja Kartografiezna (ICA), Mię
dzynarodowe Stowarzyszenie Badań Regionalnych (RSA), Międzynarodo
wa Rada Gospodarki Regionalnej (CIER), Europejski Ośrodek Koordy-
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nacji Badań i Dokumentacji w zakresie Nauk Społecznych, różne wyspecjalizowane agendy ONZ.
W efekcie Polsce powierzono m. in. organizację VI Międzynarodowe
go Kongresu INQUA w 1961 r., V Europejskiego Kongresu RSA w 1965 r.,
Seminarium ONZ poświęconego problemom kształcenia planistów regionalnych w 1971 r., VI Kongresu CIER w 1972 r.
K. D ·z i e woński wybrany został przewodniczącym RSA na lata
1971-1972; J. Kostr o w i ck i wszedł w 1958 r. w skład Biura Między
narodowych Kongresów CIER a w 1965 r. razem z J. Z ar e m b ą w
skład Rady Administracyjnej CIER; J. Z ar e m b ę wybrano w 1972 r.
ponownie wiceprzewodniczącym Biura CIER; W. Kaw a l e c objął stanowisko wicepr:tiewodniczącego Konferencji Statystyków Europejskich;
L. R a t a j s k i został wicepr:tiewodniczącym ICA. Poprzez A. K u k l i ń
s k i e g o Polacy włączyli się bardzo aktywnie do prac Instytutu Badań
Rozwoju Społecznego ONZ (UNRISD).
Do wzmocnienia międzynarodowej pozycji nauk geograficznych i przestrzennych przyczyniło się również organizowanie wspólnych seminariów,
zrazu z Wielką tErytanią i Francją, a. następnie z ZSRR, CSRS, NRD
i innymi krajami. Sz·czególną pozycję stanowi zacieśniająca się wielostronna wspólpr:aoa z krajami socjalistycznymi, a zwłaszcza ze Związkiem
Radzieckim, Czechosłowacją i NRD.
Wymienione pozytywne cechy rozwoju nauk geograficznych i przestrzennych, charakteryzujące okres po I Kongresie Nauki Polskiej, nie
mogą oczywiście w pełni zrównoważyć niedomogów istniejących w rozwoju tych nauk. Spośród niedostatków natury metodologicznej należy w
szczególności wymienić: ograniczenie pola badań w zasadzie tylko do terytorium Folski i związany z tym brak właściwej perspektywy porównaw·czej dla tych badań, zwłaszcza w ramach~ RWPG, niedorozwój problematyki społecznej w geografii ekonomicznej i badaniach regionalnych,
nieumiejętność wykorzystania szansy, jaką tworzą badania z zakresu problematyki człowiek-środowisko. Do najdotkliwszych braków techniczno-organizacyjnych należą: katastrofalny stan bazy technicznej, przede
wszystkim lokalowej i transportowej oraz nie zadowalający system szkolenia kadr, system nie mogący wyrównać strat wynikających z faktu
naturalnego starz·enia się kadr.

liczbą studiów problemowych i regionalnych, wysoko cenionych za granicą prac ukazujących nowe zagadnienia oraz prac syntetyzujących. Bardzo wysokie oceny zyskała polska geomorfologia u niektórych zagranicznych uczonych: istnieje twierdzenie, że Folska i Fra.ncja odegrały
decydującą rolę w odnowie współczesnej geomorfologii światowej.
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2. Nauki fizycznogeograficzne

Intensywnemu rozwojowi geografii fizycznej w całym okresie powojennym towarzyszyła pogłębiająca się specjalizacja, a także dysproporcje w rozwoju poszczególnych dyscyplin fizycznqgeograficznych. W zasadzie trudno jest dzisiaj mówić w Polsce, zresztą także w innych pań
stwach, o geografii fizycznej jako całościowym kierunku badawczym,
gdyż- odrębnie~ uprawiano głównie geomorfologię, hydrografię i klimatologię. Jedynie w ograniczonym stopniu prowadzono kompleksowe
badania fizyeznogeograficzne, koncentrujące się głównie na typologii i regionalizacji (Warszawa) oraz próbach wypracowania podstaw metodycznych analizy i oceny środowiska geograficznego (Poznań, Kraków). Ta
sytuacja powoduje, że główne osiągnięcia badaw.cze geografii fizycznej
należy omówić w układzie poszczególnych dyscyplin.
Powszechnie uznanym faktem jest najsiłniejszy rozwój g e o m orf o1 o g i i. Znajduje on swój wyraz zarówno w dorobku opuBlikowanym, jak
i stanie liczbowym kadry. Dyscyplina ta może posz·czycić się znaczną
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Zródłem sukcesów polskiej geomorfologii było m. in. nowe podejście
do badania rzeźby, polegające na wprowadzeniu terenowych metod analizy zespołów form i dokładne studiowanie zapisu Zidarzeń morfogenetycznych w pokrywach. Zostały stworzone w naszym kraju podwaliny
kierunku zwanego geomorfologią dynamiczną, zasadzającego się na badaniu form osadów i procesów. W jego obrębie rozwinięto nowe koncepcje i pojęcia, dotyczące na przykład cyklu peryglacjalnego i peryglacjalnej dziedziny klimatyczno-morfo1ogicznej (ośrodki łódzki i wrocławski) oraz bilansu denudacyjnego stoku (ośrodek wrocławski). Powstała
oryginalna koncepcja szczegółowej mapy geomorfologicznej Folski (oś:ro
dek krakowski), dla obszarów niżowych twórczo rozwinięta w ośrodku
toruńskim, na podstawie której skartowano 12,6% powierzchni kraju.
Dzięki długoletnim pracom badawczym uzyskano obraz poligeniczności rzeźby terytorium Folski oraz w licznych pracach dowiedziono dominującej roli wahań klimatycznych w jej rozwoju od schyłku trzeciorzędu przez cały czwartorzęd (ośrodki: krakowski, łódzki, poznański,
wrocławski). Sformułowano także nową koncepcję wpływu starszej rzeź
by na przebieg glacjacji Tatr Polskich o wyraźnie ponadregionalnym znaczeniu (ośrodek krakowski). Ważną rolę odegrały w badaniu form akumulacyjnych oraz pokryw osadów czwartorzędowych nowatorskie inicjatywy metodyczne, mianowicie metoda badań strukturalnych w geomorfologii glacjalnej (ośrodek łódzki) oraz graniformametria mechaniczna
(ośrodek poznański).

Obfity dorobek polskiej geomorfologii pDaktycznie dotyczy wszystkich
tych dziedzin, które można uprawiać w Polsoe. W dziedzinie geomorfologii peryglacjalnej i paleogeografii ostatniego okresu zimnego podejmowano wszystkie zasadnicze problemy badawcze dotyczące przebiegu i warunków rozwoju rzeźby, kopalnych struktur i osadów na obszarze starszych zlodowaceń (ośrodki: łódzki, poznański i wrocławski), a także w
granicach najmłodszego zlodowacenia (ośrodek poznański i toruński) 2 .
Ośrodek łódzki s:tal się I~oordynatorem badań peryglacjalnych w skHli
międzynarodowej. Tam też wydaje się unikalny periodyk międzynarodo
wy "Biuletyn Peryglacjalny".
Wszechstronne i bardzo owocne były badania w dziedzinie geomorfologii glacjalnej. Szczególnie cenne wyniki osiągnięto w zakresie rekonstrukcji .przebiegu procesu deglacjacji i roli martwego lodu jako czynnika geomorfologicznego oraz rozwoju sieci dolinnej (ośrodki krakowski,
łódzki, poznański i toruński), jak również problematyki glacjalnej obszarów górskich (ośrodki krakowski i wrocławski). Została opracowana
pierwsza synteza ostatniego zlodowacenia skandynawskiego w Polsce
(współpraca ośrodków: lubelskiego, toruńskiego i warszawskiego) oraz
synteza rozwoju geomorfologicznego terytorium naszego kraju (Geomorfologia Polski, t. l i 2; współpraca wszystkich ośrodków).
Bardzo cenny jest dorobek w dziedzinie badań ewolucji rzeźby gór
i. wyżyn w trzeciorzędzie i czwartorzędzie, gdyż stanowi on trwały wkład
w geomorfologię ogólną. Z tego zakresu ukazało się wiele wysoko ocenio2
W tej dziedzinie szczególnie cenna
skic!'J. z geografami ZSRR i NRD.

okazała

się

w:spółpraca

geografów pol-
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nych prac (ośrodki krakowski i wrocławski). Ten sam walór mają osiąg
nięcia z zakresu problematyki stoku (ośrodki: łódzki, krakowski i wrocławski). Ośrodek krakowski, oprócz tego, że przez kilka lat był między
narodowym koordynatorem prac nad zdjęciem geomorfologicznym, zainicjował i inspiruje międzynarodową współpracę w zakresie karpacko-bał
kańskich badań geomorfologicznych oraz wydaje periodyk "Studia Geo-

bilansu cieplnego i promieniowania (ośrodek warszawski), mikroklimatu
obszarów górskich i pięter klimatycznych Karpat Zachodnich (ośrodek
krakowski), regionalizacji klimatycznej Folski (ośrodek poznański i warszawski), a z badań elementów klimatycznych najwięcej uwagi poświę
cono w obszerniejszych opracowaniach opadom atmosferycznym i zachmurzeniu (ośrodki lubelski i warszawski) oraz strukturze wiatru (ośro
dek wrocławski). Na uwagę zasługują prace nad klimatem miast (ośrodki
warszawski i łódzki), nad przestrzennym rozchodzenie~ się zanieczyszczeń powietrza (ośrodek łódzki), oraz nad klimatem uzdrowisk (ośrodek
warszawski). Cenn~ są również wyniki badań klimat·ologiczu:fych wykonanych poza Polską, a przede wszystkim na Spitsbergenie (ośrodek wrocławski) i w DRW (oM·odek warszawski).
W obrębie geografii f i z y c z n e j k o m p l e k s o w e j do postawowej
problematyki· badawczej należy zaliczyć poszukiwania metodyczne w zakresie analizy i oceny środowiska geograficznego (ośrodki: krakowski,
poznański i warszawski) oraz typologii i regionalizacji fizycznogeograficznej (ośrodek poznański i warszawski). Powstała wstępna koncepcja
podziału Folski na naturalne krainy geograficzne (ośrodek warszawski).
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morphologica Carpatho-Balcanica".
·
Folska - obok Holandii - osiągnęła w ostatnich latach najlepsze
rezultaty w Europie w dziedzinie badań wydm i zjawisk eolicznych. Tej
problematyce są poświęcone dwie obszerne prace zbiorowe oraz szereg
studiów indywidualnych (ośrodki: lubelski, łódzki, poznański, warszawski'
i toruński).
·
Ważne, przede wszystkim z metodycznego punktu widzenia, są wyniki
badań współczesnych procesów geomorfologicznych i osadów (ośrodki:
krakowski, łódzki, poznański i wrocławski). Podkreślenia wymaga również fakt, że polscy geomorfologowie w sposób twórczy zaznaczyli swój
udział w badaniach obszarów pozapolskich. Przede wszystkim trzeba wymienić ekspedycje na Spitsbergen oraz Islandię, w których brali udział
pracownicy ośrodków krakowskiego, łódzkiego, poznańskiego, toruńskie
go, warszawskiego a najliczniej wrocławskiego, jak również badania indywidualne na Alasce (ośrodek wrocławski), w Chinach (ośrodek krakowski i poznań·ski), w Indiach (ośrodek krakowski), w Rumunii (ośrodek
wrodawsk'i), w Bułgarii (ośrodek lubelski), na Węgrzech (ośrodek łódzki),
w ZSRR (ośrodki łódzki i wrocławski) i w Wenezueli (ośrodek toruński).
Międzynarodowa ranga osiągnięć polskich geomorfologów wyrazna się
m. in. tym, że powierzono głównie im - przy współudziale geologów,
biologów i archeologów - organizację VI M.iędzynarodowego Kongresu
INQUA w Polsce w 1961 r., który w ocenie uczestników zagranicznych
był najlepiej przygotowanym kongresem tej asocjacji spośród wszystkich
odbytych do 1961 r. Ten sam zespół organizował w Polsee ważne między
narodowe sympozja, na przykład Komisji Morfologii Peryglacjalnej MUG
(1958, 1967), Komi,sji Stoku MUG (1967), Podkomisji Kartowania Geomorfologieznego MUG (1962), sympozjum poświęcone zagadnieniom
krasu (1970) i iinne. _
W porównaniu z geomorfologią skromniejszy jest dorobek hydrografii
i klimatologii. W zakresie hydr ogra f .i i osiągnięcia na poziomie krajowym zanotowano w dziedzinie kartowania wód powierzchniowych (w
oparciu o oryginalną polską koncepcję skartowalllo 18,5% powierzchni
kraju), a dalej w badaniu wód podziemnych (ośrodki poznański i toruń
ski), w badaniu małych zlewni i obiegu wody (ośrodki: krakowski, łódzki
i warszawski), regionalnej kartograficznej syntezie powierzchniowych
zjawisk wodnych (ośrodek lubelski), w studiach nad infiltracją (ośrodek
poznański), badaniu jezior (ośrodki: gdański, lubelski, poznański, toruń
ski i warszaw,ski) oraz określaniu typów reżimów rzecznych w skali całej Folski (ośrodek krakowski). Na uwagę zasługuje również wkład hydrografów różnych ośrodków geograficznych do opracowa\Ilia Przeglądowej
mapy hydrogeologicznej Folski w padzialce 1:300 000 (wydanie A i B),
a ost.atnio zakończenie prac koordynowanych w ośrodku toruńskim nad
Przeglądową mapą hydrograficzną Polski w analogicznej podziałce. Z badań prowadzonych poza Polską wzmianki wymagają prace hydrograficzne
wykonane w Ameryce Fałudniowej w dorzeczu Rio Aconcagua (ośrodek
lubelski).
W zakresie k l i 1n a t o l o g i i na plan pierw.szy wybijają się badania

g

3. Nauki ekonomicznogeograficzne i przestrzenne

W początkowych latach po I Kongresie Nauki Polskiej ogólne warunki
rozwoju nauk ekonomicznogeograficznych i przestrzennych nie były korzystne. Na rozwój tych nauk ujemnie wpływał również stan opracowań
statystycznych i kartograficznych, które odznaczały się daleko idącym
zawężeniem w wyniku przesadnie formułowanych przepisów dotyczących
cenzury. Godne uwagi rezultaty zdołano osiągnąć w zakresie opracowamia
map użytkowania ziemi, opracowań dotyczących podstaw aktywizacji
małych miast oraz studiów dotyczących planowania regionalnego. Jednocześnie jednak przygotowane zostały podstawy nowego programu geografii ekonomic21nej, opartego· na założeniach filozofii marksistowskiej
oraz nastąpiło uaktywnienie się na polu badania przestrzennych aspektów
rozwoju gospodarczego kraju.
Przełom w zespole omawianych nauk, a następnie istotny ich ~ozwój
nastąpił w dziesięcioleciu 1955-1965.
I Kongres Nauki Polskiej postawił przed geografią ekonomiczną wła.S
ciwie tylko jeden wyłączny problem badawczy, a mianowicie opracowanie mapy użytkowania ziemi. Ponadto geografia ekonomiczna miała
uczestniczyć w pracach .nad monografią geograficzną Folski oraz w opracowywaniu atlasów: powszechnego, narodowego i oddzielnych regionów.
Dopiero konferencja w Osiecznej w 1955 r. sformulowała nowy program
geografii ekonomicznej. Program ten zakładał usamodzielnienie geogratii
ekonomicznej i nadanie jej róWII1orzędnej rangi w stosunku do geografii
fizycznej, uznanie jej za naukę społeczną zajmującą się przestrzenną
strukturą zjawisk gospodarczych, badającą powiązania tych zjawisk z róż
nymi przejawami działalności społecznej oraz ze środowiskiem geograficznym i ujętą w formie wyspecjalizowanych dziedzin dotyczących podstawowych działów gospodarki narodowej: przemysłu, transportu, rolnictwa oraz sfery osadnictwa i zaludnienia.
Pomijając pewne niekonsekwencje takiego ujęcia (osadnictwo i zaludnienie jako gałęzie gospodarki) oraz dodanie problematyki · regio:halizacyjnej, należy stwierdzić, że istotą tego programu była specjalizacja
oraz przesunięcie punktu ciężkości na poddyscypliny, tj. geografię przemysłu, transportu, rolnictwa oraz csadnictwa i zaludnienia.
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Nie wdając się w szczegółową ocenę tego schematu, który mimo roznych modyfikacji stanowi do dzisiaj układ ramowy geografii ekonomicznej, do zasadniczych jego osiągnięć należy zaliczyć podniesienie prestiżu
geografii ekonomicznej oraz uznanie kompetencji geografów w sferze wyspecjalizowanych dziedzin. Do 1955 r. jedy.ną rzeczywiście rozwiniętą
dziedziną geografii ekonomicznej była geografia osadnictwa i zaludnienia. Od konferencji w Osiecznej datuje się dynamiczny rozwój dalszych
poddyscyplin geografii ekonomicznej, a mianowicie geografii przemysłu,
transportu i rolnictwa. Nastąpił szybki wzrost liczbowy prac z tych dziedzin, pogłębienie problematyki i metod badań. Rozwój ten odbywał się
w warunkach zrozumienia korzyści, jakie dawało nawiązanie i utrzymywanie przez~ te specjalizacje ścisłego kontaktu z ich branżowymi odpowiednikami w naukach społecznych i ekonomicznych. Przodującą rolę w
tym rozwoju odegrał ośrodek warszawski, a później poznański i wrocławski.
·
Przełom w zespole: studia regionalne planowanie regionalne statystyka regionalna charakteryzują następujące fakty. W 1958 r. powołano Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, ~którego
celem stało się właściwe zorganizowanie oraz koordynacja badań przestrzennych w Polsce, zwłaszcza w dziedzinie perspektywicznego rozwoju
kraju i prawidłowego rozmieszczenia sił wytwórczych i sieci osadniczej.
Focząwszy od 1956 r. następowała odnowa planowania regionalnego. Zdecydowano rozwijać pracownie planów regionalnych i tworzyć nowe w
ścisłym powiązaniu z pracami nad planem perspektywicznym rozwoju
gospodarki narodowej. Prawnym usankcjonowaniem i rękojmią rozwoju
planowania regionalnego stała się uchwalona w 1961 r. ustawa o planowaniu przestr:l)ennym. W końcu 1"955 r. nastąpiło również zapoczątkowa
nie konsekwentnegą rozwoju statystyki regionalnej w Polsce, dzięki wysiłkowi Głównego U rzędu Statystycznego, do którego przyłączył się w
tym zakresie także Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
PAN.
W sferze badań ,ekonomicznogeograficznych największe osiągnięcia w
latach 1955-1965 dotyczyły następujących dziedzin, które szeroko :rozwinęły prace empiryczne:·
l. geografii przemysłu, która w pierwszych latach po konferencji w
Osiecznej stanowiła najbardziej dynamicznie rozwijającą się specjalizację
geografii ekonomicznej. Wyróżniły się tu studia rozmieszczenia 'niektórych gałęzi przemysłu, rozwoju ważniejszych okręgów i ośrodk(>w
przemysłpwych i struktury przestrzennej przemysłu Folski jako całości
(ośrodki warszawski i krakowrski),
2. geografii ludności i osadnictwa, w której nastąpiło znaczne rozszerzenie zasięgu badań. W szczególności posunięto daleko naprzód shidia
procesów zmian ludnościowych w Polsce w ciągu ostatnich dziersięcioleci
i przebiegu procesów urbanizacyjnych.~ W tym zakresie uzyskano pierwsze częściowe syntezy w skali całego kraju (ośrodki: warszawski, wrocławski i krakowski),
3. geografii rolnictwa, której prace początkowo wiązały się głównie·
ze szczegółowym zdjęciem użytkowania ziemi, a później zaczęły się koncentrować wokół syntetycznych badań typologicznych rolnictwa (ośrodki:
warszawski, krakowski i wrocławski),
.
4. geografii transportu, w której opracowano problematykę rozwoju
sieci transportowej, przepływów towarowych oraz teorii sieci komunikacyjnej (ośrodki poznański i warszawski).
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Za największy dorobek teo~ety.czny ge~grafii ekonomicznej omawian~go ~kre~:U uz~a~o prace z dz1edz1ny teorn regionu ekonomicznego i re-

g:onafi~aCJl ~r~}u . W szerszym kontekście nauk przestrzennych trzeba
r?wn1ez ~wroc1c u:vagę na wzrost zainteresowania teorią rozmieszczenia
s1ł :vytworczych 4 1 postępy w dziedzinie teorii i metodologii planowania
.regwnąlnego.

Pod kan~ec analizowanego okresu zaczęły ujawniać się słabości modelu rozwoJowego nauk ekonomicznogeograficznych i przestrzennych
~kształtowanego w ciągu ostatnich 10-15 lat. Następstwem specjalizacji
l koncentracji bada~ wokół wybranych problemów i dziedzin był znacz~y wzrost dorobku 1 'Yzmocnienie pozycji poszczególnych dyscyplin branzow:fch. K?.n~ekwenCJą t~go były jednak również trudności w formuło
vyani~ teorn l w tworze:n1u sY:ntez. Mięc;I.zy innymi nie doczekało się realizacJI syntet~czne opra~owan1e geografn Folski (jednakże ukazał się szereg opracow~n podręczn1~o:vych na poziomie uniwersyteckim).
W zakres1e ~~anowan1a 1 zagospodarowania przestrzennego - nie zdołano dopr~wadz1C do opracow~nia pl~nu ~rajowego (jednakże opracowano
pl~r;Y. re~1onalne dla wszystkich WOJewodztw). Dało się odczuć wyraźne
opozn1en1.e ~ z~kre~ie stosowania nowoczesnych metod, w stosunku do
postęp.u, Jaki os1ągn1ęt1 został przez wiele krajów. Wejście w nowy okres
rozwOJU nauk ekono:?ucznogeograficznych i pr:zJestrzennych, cechujący się
~rytycznym stosunkiem do dotychczasowych sposobów ujmowania badań
l ~o dotychc~a~ st?sowanych m.~tod, nastąpiło w połowie lat sześćdziesią
tych. W oc;I.niesieniu do. geografn ekonomicznej skrystalizowało się ono na
konferenCJI w Jabłonnie w 1966 r.
; "! geogr~fi~ ekono!;licznej :nastąpiło z jednej strony znaczne ro:zJszerzen~e l po.~łęb1en1e ~tud1ow el?puycznych, a z drugiej -rozwój teorii i metodolo.gn ge?g~afn ekonomicznej (o~rodki: warszawski, poznański i wrocławski). ~aJ~l~k~zy post~p n~s!ąp1ł w geografii osadnictwa i rolnictwa.
. Do n.~JwaznieJ'szych .os1ąg?~ęc w geografii osadnictwa należy rozwinię
cie t.~orn ba~y. ekonomiczneJ 1 metod badania funkcji miast oraz szereg
studww p~swi.ęcor:ych. procesom urbanizacji i serni-urbanizacji oraz
kształtowaniu ~1ę w1e!k1Ch agloJ?eracji miejskich ~ ich częściowej syntezie.
. W, geografn rolnictwa oprocz dalszych studiów nad użytkowaniem
~1em1, opartych na metodach ilościowych, należy wymienić opracowania
nowych po.~staw teoretyczn~ch typo~og~~ rolnictwa (ośrodek warszawski).
geografn . przemysłu. nalezy wym1en1e. przede wszystkim opracowanie
st~uktury przestrzenneJ przemysłu ..Polski 5 . Słabiej przedstawia się nato::Uiast dorobek .w. za:U:esie geo~rafn transportu i ludności. Równocześnie
Jedn~k p~nkt c1ęzkosc1 'Zaczął s1ę przesuwać z poddyscyplin geografii ekonomi.czneJ na r:'Toibl~matykę bardziej kompleksową, a mianowicie na poznanie, ekon~miczneJ struktury przestrzennej.
W oadan1ach. z tego z,a.k~:su, zap~czątkowanych już pod koniec ubiegł~go okresu, mozna w~rozn1c pogłębwne metodycznie i teoretycznie studla nad strukturą regwnalną poszczególnych obszarów i jej rozwojem
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(por. m.in. "Geographia Polonica" t. 4 i 15).
Rozw1męc1e teJ kw~st:h znaJdUJe się w referacie pomocniczym Podsekcji Podstawowych NaUJk Eikonorm<:zny,~h.- Sekcji Nauk Ekonomicznych, Demografkznych,
Sta;t~sty~znych c;raz OrgamzaCJl 1 Zarządzand.a (B. W i n i a r 1s [ki. Teoria rozmieszMet~d Regi~n~h~aCJl .Ekonor:r:.1czne~ ~UG

cbzlem~

stl wytworczych .- próba oceny dotychczasowego dorobku i zarysowania pmen;ow dalszego. rozwOJU w Polsce. Wrocław 1970).
~wukrotme

szawski).

(1961, 1972) opracowano "Aitla's

Przemysłu

Polski"

(ośrodek

war-

12

A. Kukliński, Zb. Chojnicki, J. Grzeszczak, S. Kozarski

oraz studia nad poszczególnymi elementami tej struktury - w skali regionalnej i ogólnokrajowej. Studia te doprowadziły <}o uzyskania obrazu
regionalnego zróżnicowania Folski w kategoriach makroekonomicznych,
takich jak dochód narodowy, środki trwałe, struktura ·produkcji itp,
(ośrodki: warszawski, wrocławski i poznański). Równocześnie też· znaczny postęp nastąpił w zakresie metod regionalizacyjnych i badań nad regionalizacją kraju w oparciu o metody wieloczynnikowe (ośrodki: warszawski, poznański i krakowski). Znacznie powiększył się dorobek teoretyczny dotyczący różnych dziedzin problematyki ekonomicznogeograficznej, a w szczególności metodologii geografii ekonomicznej (ośrodki warszawski i poznański). Nastąpił też istotny, choć niewystarczający postęp
w zakresie stosowania metod matematycznych i wprowadzania badań
prognostycznych. Główne osiągnięcia w tym zakresie stanowią opisy rozkładów przestrzennych i metod typologii prze~strzennej i regionalizacji.
Fonadto rozwinięto badania nad modelami sieci osadniczej, słabiej natomiast przedstawia się problematyka optymalizacji decyzji.
4. Kartografia

Na I Kongresie Nauki Folski:ej problematyka kartograficzna nie była
- praktycznie biorąc - w ogóle poruszona. Wśród zadań geografii wysunięto wprawdzie postulaty opracowania różnego rodzaju map i atlasów,
jednak dotyczyły one właściwie jedynie kartograficznej prezentacji wyników prac geograficznych i geodezyjnych. Nie było natomiast żadnej
wzmianki o rozwoju badań nad metodami i technikami kartograficznymi.
Najbardziej, na znacznie szerszą skalę niż w okresie międzywojen
nym, rozwinęła się mapowa produkcja specjalistyczna, przeznaczona i do-stępna przede wszystkim dla kręgu fachowców. Najwięcej opracowań dotyczyło obrazu geologiczneg0 Folski (Atlas Geologiczny Polski, mapy geologiczne l : 50 000, Mapa kopalin budowlanych Folski l : 100 000), geografii gleb (Mapa Gleb Folski l : 300 000, mapy glebowe niektórych powiatów w podziałce l : 100 000), map geomorfologicznych i hydrograficznych, kartografii klimatologicznej (Atlas Klimatologi~zny Polski, ~apa
klimatyc:zJna świata), kartografii społeczno-gospodarczeJ (mapy ludnosciOwe, przeglądowe i szczegółowe mapy użytkowania ziemi, Atlas Rolniczy
Po1ski, nie wydrukowany Atlas Przemysłu Folski i Narodowy Atlas
Polski).
Produkcja kartograficzna przeznaczona dla ~zerokiego ogółu odbior~
ców była skromna w stosunku do zapotrzebowania; podsta~o"':a masa te~
produkcji była przeznaczona do użytku szkolnego._ Szczegolnie eennym1
pozycjami, które ukazały się po 1953 r. są: "Atlas Swiata" wy~any przez
Służbę Topograficzną Wojska Folskiego i Państwowe Wydawnictwo Naukowe oraz "Atlas Folski"~ "Atlas Geograficzny" i "Atlas Historyczny Folski" wydane przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
Szersza działalność publikacyjna w zakresie kartografii rozwinęła się
dopiero w ostatnich 4-5 latach. W końcu lat pięćdziesiątych liczba polskich pozycji rejestrowana corocznie w międzynarodowej bibliografii wynosiła 40-50; w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła ona do 90-100. Jest
to przede wszystkim rezultatem ożrwienia r.uchu kartog~aficznego, :r:a co
składają się coroczne od 1968 r. ogolnopolskie konferencJe kartograficzne
oraz ukazywanie się od 1969 r. kwartalnika naukowego "Polski Przegląd
Kartograficzny''.
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W 1964 ~· kartografowi.e polscy zgłosili akces do uhvorzonej 4 lata

wcz~snieJ 1\_IIIędzynarodoweJ Asocjacji Kartograficznej, z którą aktywnie

wspołpr~CUJ~. P?l~ki kart?~raf jes~ wiceprzewodniczącym tej Asocjacji;
Polak k~eru~e tez łedną z ~eJ ~ komisji tematycznych.
Wy.ciągaJą? ogol~e wn1osk1 dotyczące kartografii polskiej w ostatnim.
dwudz1~stolec1u mozn.a stwierdzić, że pomyślnie rozwijały się przede
wszystkim opr~cowar:u~. nau~o~e różnego r?.dzaju map specjalistycznych,
zwyk1~ o ogran1czon~J Jawnoscl. Stały rozwoJ obserwuje się w naukowych
b?daniach_ kartograficznych, przy czym jednak zauważyć się daje unikanie ocen 1 badań aktualnych map i rozwiązywania problemów generaln~ch - na korzyść historii kartografii i rozważań teoretycznych. Zupeł
nie zaniedbana jest kartografia komputerowa 6.
IV. Stan aktualny nauk geograficznych i przestrzennych
Ocenę .s,tanu akt,ualnego nauk geograficznych i przestrzennych można
przedstawie w sposob następujący:
. l. Badania nad środowiskiem geograficznym. Geografia· fizyczna w
Polse~ repreze~tuj.e ~ró.żnicowany J?OZi~m. Największe sukcesy, niejednokrotnie na poziomie swmtowym, os1ągn1ęto w zakresie geomorfologii. Dobre r~zultaty możr:~ za~otować .~ównież w roz::vi<:~zywaniu pewnych problemow. hy~rografu, k~1matologu oraz geografn fizycznej kompleksowej.
Geogr~f1a f1zycz?a, m1m? fatalnego poziomu jej technicznego zaplecza
matenalnego, osiągnęła liczne sukcesy zarówno w badaniach podstawowych, jak i stosowanych.
Is~otną luką .w ~espole n~:U~ fizyczn?.geograficznych jest niedorozwój
?ada~ w zakresie bwgeografn 1 geografn gleb. Najważniejszym brakiem
Jest ~ednak zbyt słaby rozwój geografii fizycznej kompleksowej, a w ślad
·~a, nim ?ra~, nowoczesnego, o.fensyw?ego po~ję~i~ proble~u "człowiek
~ srodow1sko przez tę dyscyplinę. Probą wyraznieJszego ukierunkowania
1 skoordynowania części badań objętych tym problemem są prace realizo~ane od: 1971 r. w r~mach problemu resortowego FAN-7 pn. "Zmiany
w srodow1sku geografiCznym pod wpływe~m działalności człowieka" a
także .w ramach Komitetu "Człowiek i Środowisko" PAN.
'
2. J!adan~a .nad ~mja'!"ami .i prze~~ztałcaniem struktur przestrzennych
rozumianymi Jako Ilo.s~wwe 1 Ja~oscwwe l?rzekształcenia struktur prze~trzenny?h gosp?dar.ki 1 .społeczens~wa. Pozwm zespołu dyscyplin zajmuJących s1ę tą dziedziną Jest wysoki, co znajduje swoje odbicie w bardzo
dobr~j ~~zycji .krajowej i zagranicznej. Wśród słabych stron tej dziedziny
wyrnienic nalezy:
.
·
a. względny niedorozwój studiów teoretycznych, syntetycznych i prognostycznych,
b. słabą bazę techniczną i obliczeniową,
c. nie dość silnie rozwinięty mechanizm wdrażania osiągnięć naukowych do praktyki, z wyjątkiem współpracy na odcinku opracowywania
planu przestrzennego zagospodarowania kraju.

. ~· Badania nad planowaniem i prognozowaniem regionalnym. Równiez W tej dziEdzinie badań istnieje znaczny dorobek, związany W szcze.6
Bardziej wyczerpujące omówi.enie stanu i rozwoju kartografii zawiera odrębne· opraoorw.anie L. Ratajskiego pt. Stan i zadania kartografii polskiej. Warszawa
1972 (referat pomocniczy Pods-ekcji Nauk Geogr.afi.cznych i Przestrzennego Zagospodarowania Kraju).
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gólności

z oceną wzajemnych relacji między planowaniem regionalnym,
a innymi typami planowania spoleczno-ekonomieznego. Natomiast mniej
rozwinięta jest teoria i metodyka prognozowania regionalnego.
4. Badania nad systemem informacji regionalnej. Jest to dziedzina,
w której katastrofalny stan wyposażenia technicznego manifestuje się
najdobitniej, stawiając nas pod tym względem na bardzo dalekiej pozycji w skali światowej. Hamulce dla rozwoju kartografii oraz wykorzystania zdjęć lotniczych i satelitarnych są bardzo dotkliwe. Niewątpliwie
pozytywnym elementem są osiągnięcia polskiej statystyki regionalnej,
wysoko ocenianej w skali światowej. Jednak i w tej dziedzinie nie prze·szliśmy jeszcze od zbioru danych statystyki regionalnej do systemu informacji regionalnej.
W związku z badaniami nad rozwojem regionalnym, planowaniem i prognozowaniem regionalnym oraz systemem informacji regionalnej należy
zwrócić szczególną uwagę na tę formę prac, która związana jest z realizacją badań podjętych z początkiem 1971 r. (a częściowo już w 1970 r.)
w ramach problemu węzłowego 11.2.1. pn. "Podstawy przestrzennego za·gospodarowania kraju". W ty cli ukierunkowanych badaniach, koordynowanych przez Instytut Geografii P AN, uczestniczy sto kilkadziesiąt placówek naukowo-badawczych, należących do P AN, wyższych uczelni i zainteresowanych resortów.
W sumie można stwierdzić, że nauki geograficzne i przestrzenne mają
liczne wybitne osiągnięcia oraz znaczny potencjał rozwoju na przyszłość,
reprezentowany przede wszystkim przez zespół pracowników naukowych,
którzy potrafią myśleć w sposób oryginalny, nowocz,esny i innowacyjny.
Jednak myślenie w świecie nowoczesnym musi mieć zaplecze materiało
we i obliczeniowe. W przyszłości konieczne jest podjęcie zdecydowanego
wysiłku, aby zdynamizować rozwój tej dziedziny badań, zlikwidować sła
be ogniwa, wchłaniając rezultaty rewolucji naukowo-technicznej i jednocześnie przyczy;niając się do jej urzeczywistnienia w życiu gospodarczym,
społecznym i naukowym w naszym kraju.
V.
l.

Założenia

Założenia

i perspektywy rozwoju nauk
geograficznych i przestrzennych

metodologiczne

Przyszłość geografii, tj. jej rola poznawcza i społeczna podobnie
każdej innej dyscypliny naukowej zależy- przede wszystkim od
ważności rozwiązywanych problemów naukowych. Są to problemy zwią

jak

zane z poznawaniem przestrzennej organizacji i funkcjonowania systemu: środowisko geograficzne - społeczeństwo. W rozwiązywaniu tego
problemu współpracują z geografią, z jednej strony, nauki o ziemi oraz
nauki biologiczne, a z drugiej - dyscypliny będące przedłużeniem geografii w sferę praktyki społeczno-ekonomicznej, tj. dyscypliny zajmujące
się przekształcaniem przestrzennego zagospodarowania kraju, a mianowicie planowaniem regionalnym i informatyką regionalną. Wymaga to
przyjęcia założenia wielokierunkowego rozwoju geografii z wyr.aźnym
jednak ustaleniem podziału zadań badawczych. Równocześnie krytyczna
ooena dotychczasowych osiągnięć geografii stanowi przesłankę dla poszukiwań nowych rozwiązań badawczych (założeń) oraz kierunków rozwoju
w perspektywie.

Nauki geograficzne i przestrzenne zagospo.darowanie ...

15

~~e wdaj~c s!ę V: bliższe rozważania odnośnie do potrzeby zmian kon;eJ?CJl organ1z~~ą~ceJ pole badawcze geografii, należy stwierdzić, że w
sw:Ie_tle. dy~k.USJl n~ ten temat, jaka się toczy w nauce światowej i pols~IeJ, IstnieJe kon1~czr:ość wzmocnienia tych badań, które przyczynią
_się do rozwiązyw~nia I.stotnych, ~agadnień rozwoju społeczno-gospodar
czego nasze.go kraJU, a Jednoczesnie utrwalą pOZJlcję osiągniętą przez naszą dyscyplinę.
·
~ompleksowy charakter systemu środowisko geograficzne - społe
~ze:r:stwo, a zwłaszcza stale rosnąca złożoność organizacji przestrzennej
zyc1a spo~eczno-gospodarczego oraz wzrost znaczenia sprzężeń, jakie zach~dzą m~ęd~y ~trukturą_ przestrzenną ·systemu społeczno-ekonomicznego
a. sr?do~Is~Iem geograficznym, narzucają · potrz·ebę znacznego wzmocnienia UJęcra systemowego, ilościowego, makroprzestrzennego i dynamicznego.
·
Znaczenie_ analizy s y s t e m o w e j dla kompleksowego badania pole~a n~ ,tY:m,. ze stwa;za ona teoretyczną podstawę zintegrowanego opisu·
l WYJaS.nlen:a. układow ~rzestrzennych w geografii, poprzez budowę róż
J?-YCfl. modeli 1 stoso_wanie. metod matematycznych, które realizują zało
~enia systemowe. ~Ielo~rrnenny" charakter rzeczywistości społecznej i zło
zona. struktura ZWiązkow wewnętrznych i zewnętrznych sprawiają że
anali~a system?wa pozw:ala _:pełniej i bardziej adekwatnie poznać st;uktury 1 procesy 1ch organizaCJI przestrzennej. W badaniach geograficznych
do tego celu służyć mogą oczywiście matematyczne modele struktur przestrzennych.
.. ~asadniczy, p~stęp, w. tym zakresie jest właściwie związany ze wzmocnieniem badan 1l o s c 1 o wy c~· Badania takie związane są z jednej
strony z budow~ nowych ~?deh matematycznych lokalizacji i struktury prz~~trzenneJ, a. z d~ugieJ - z prawidlowym wykorzystaniem nowoczesneJ Informatyki regwnalnej.
~ozs~e:ze;n~e ujęcia m akroprze s trze n n e g Q, które zresztą stanow~ naJsiln~eJszy elem~nt nowego dorobku naukowego w geografii i w
s_tu~lach regwnalny~h, Jes~ podstawo~ym warunkiem uzyskania jednolite~ podstawy badan pl~n1stycznych 1 prognostycżnych. Możliwe to jest
zarowno poprzez badania doty~ząee całego kraju, jak i przez badania
cząstk,o~e, ale o z:r:aczny~ sto~~;~ reprezentat~ności przestrzennej. Jednoczesnie zach?dzi potrzeba poJsera o krok daleJ i rozszerzenia badań na
obszary zagraniczne.
.
·
Należy wymienić trzy główne kierunki rozszerzenia takich badań:

a: kraj~ bezpośrednio sąsiadujące z Polską (kraje członkowskie Rady
WzaJerr:neJ Pornocy G:ospodarczej) -ze względu na konieczność, rozpat~ywania pr?~lem~tyk1 przestrzennego zagospodarowania kraju w szerokim ~ontekscie. przestrzennym. Obecna praktyka białej plamy dookoła
~olsk1 "'! badaniach i :plan~wani,u_ ~egionalnym powinna być zaniechana
Jako rehk~ okresu ~orr:InacJl mysh Izola.cjonistycznej;
~· ~raJe europeJS~le. Polska powinna odegrać ważną rolę w opracowaniu l propagowaniu nowych koncepcji w zakresie przestrzennego zagospodarowan~a całej Europy;
c; kraje Trzeciego_ Świata, które są ważnym potencjalnym partnerem
wspołp;,a~y. w ~akr esie r:au~ ~eograficznych i planowani? regionalnego.
OczY:wiS?Ie ~r~Je te są rown1ez potencjalnym odbiorcą naszych osiągnięć
w teJ dziedzinie;
.
d, obszary arktyc~n~ - w r~mach zorganizowanych wypraw nauko.wy ch. Obszary te są JUZ od czasow przedwojennych przedmiotem zaihte-
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resowań badawczych. Prowadzone tam badania uwzględniają zawsze dwa
aspekty: poznawczy i porównawczy; ten drugi jest bardzo ważny dla badań geomorfologicznych prowadzonych w kraju.
Podejście d y n
uwzględnienia tak

a m i c z n e w świetle tez marksowskich wymaga
momentów transformacji układu w czasie, jak i poznania jego struktury. Takie podejście, tj. dynamiczny strukturalizm przestrzenny, kładzie nacisk na badanie zmian odbywających się w powiąza
niach struktury przestrzennej i ich funkcjach, gdyż zmiany te powodują
z kolei zmianę zasad rozwoju struktury oraz przekształcenia społeczno
-ekonomicznej organizacji przestrzennej i funkcjonowania systemu.
2. Badania nad

Nauki geograficzne i przestrzenne zagospodarowanie ...

Zb. Chojnicki, J. Grzeszczak, S. Koza1·ski

środowiskiem

geograficznym

Do roli podstawowego problemu nauk geograficznych urasta poznanie przestrzennej organ~zacji i funkcjonowania systemu środowisko przyrodnicze - społeczeństwo. Zadaniem geografii fizycznej jest poznawanie
pierwszego podsystemu w relacji środowisko przyrodnicze - społeczeń
stwo. Poznawanie to musi się dokonywać poprzez badania kompleksowe
i poprzez badania poszczególnych komponentów środowiska. Dlatego w
okresie perspektywicznym należy widzieć potrzebę rozwoju w ramach
geografii fizycznej, kierunku traktującego środowisko całościowo, tzn.
geografii fizycznej kompleksowej, jak i dalszego rozwoju dyscyplin wyspecjalizowanych.
Badanie poszczególnych komponentów jest ważne, ponieważ w więk
szych strukturach o określonych związkach dynamicznych stwierdza się
często wydarzenia, których przyczyny nie są dostatecznie oczywiste. Wyjaśnić je można dopiero po zbadaniu szczegółów samego wydarzenia. Dochodzi się do tego właśnie pbprzez badania specjalistyczne, które pozwalają na lepsze zrozumienie zjawiska i w ten sposób dają najpewniejszą
podstawę do jego opanowania i wykorzystania. Tak więc, stosując cało
ściowe podejście do środowiska, trzeba wielokrotnie odwoływać się do
badań. jego komponentów. Na tym będzie polegał stały i ścisły związek
geografii fizycznej kompleksowej ze specjalistycznymi dyscyplinami fizycz:nogeograficznymi, w których znajduje ona obecnie i w p~zyszłości
naturalne oparcie. Równie ważne jest badanie problemu środowisko geograficzne - społeczeństwo od strony działalności ludzkiej i efektywności
ekonomiczno-społecznej długookres<i>wej. U dział geografów ekonomicznych
w opracowywaniu polityki środowiskowej wydaje się nieodzowny.
Zasadnicze kierunki badań w okresie perspektywicznym muszą łączyć
dwie podstawowe funkcje, jakie ma do spełnienia współczesna nauka, tj.
funkcję poznawczą i funkcję społeczną. Oznacza to, że wysokiemu zaawansowaniu teoretycznych badań fizycznogeograficznych musi towarzyszyć możliwość wykorzystania ich wyników dla potrzeb społecznych.
G e o g r a f i a f i z y c z n a k o m p l e k s o w a. W związku· z dotychczasowym niedostatkiem badań w zakresie geografii fizycznej kompleksowej istnieje pilna potrzeba ich intensyfikacji, gdyż kierunek ten ma
do spełnienia zadanie ważne zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego
punktu widzenia.· Wielkie znaczenie przypadnie pracom związanym z formułowaniem. teorii przestrzeni geograficznej. W kompleksowym podejściu do środowiska geograficznego najważniejsze będzie wykrywanie i b1tdanie związków dynamicznych między komponentami w obrębie struktur i przestrzennych układów.
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Nie wnikając w szczegóły problemów badawczych stojących przed
geografią fizyczną kompleksową, nale~y zwrócić uwagę, że poznawanie
środowiska od strony związków dynamicznych, a ·nie przez proste sumowanie informacji o jego komponentach, ma istotny walor poznawczy
stąd, że ujęcia dynamiczne pozwalają na prognozowanie zmian w środowisku geograficznym, co jest szczególnie istotne przy badaniu wpływu człowieka na zakłócenia równowagi układów
naturalnych prowadzące do degradacji zasobów. W związku z tym, w
obliczu narastającej i nieuchronnej ingerencji człowieka· w środowisko
geograficzne, geografia fizyczna kompleksowa powinna osiągnąć w badaniach stopień zaawansowania, zapewniający możliwość jej aktywnego
uczestnktwa w sprawach dotyczących wykorzystania (ocena zasobów iwalorów) i ochrony środowiska, a także jego rekultywacji na obszarach,
na których jest ono w znacznej mierze zdewastowane. Powinno się określać granice odporności środowiska na ingerencje człowieka oraz rozwinąć studia nad wydzielaniem obszarów wymagających szczególnej
ochrony. W planowalTiu badań bardZJo duże znaczenie należy przypisać
terytorialnemu doborowi obiektów badawczych, który powinien być do ...
stosowany do potrzeb planowania przestrzennego.
U dział geografów fizycznych w przedsięwzięciach dotyczących ochrony środowiska, mimo istniejących już osiągnięć, jest jeszcze niedostateczny. Nie jest właściwe ani możliwe utrzymywać, że sprawy ochrony
środowiska powinny przypaść wyłącznie geografii fizycznej kompleksowej. Jednakże jej partycypacja w realizacji zadań wynikających z konieczności ochrony i rehabilitacji środowiska geograficznego powinna być
wyraźni,e zaznaczona na zasadzie współpracy z innymi gałęziami wiedzy,
szczególnie w realizacji programów rządowych.
Z zagadnieniem ochrony i wykorzystania środowiska ściśle się wiąże
sygnalizowana już problematyka oceny jego zasobów i walorów. Istniejący w tej dziedzinie teoretyczny dorobek geografów we współpracy z innymi dyscyplinami przyrodniczymi (np. gleboznawstwo, biologia) powinien
się pomnażać i równocześnie wejść w fazę praktycznych zastosowań, co
ze społecznego punktu widzenia będzie bardzo ważne.
i praktyczny. Pochodzi to

G e o m orf o l o g i a. Wykazano uprzednio, że w ubiegłym okresie
geomorfologia polska rozwijała się bardzo dynamic:mie i osiągnęła sukcesy, które zyskały jej uznanie nie tylko w kraju, lecz i za granicą.
W związku z tym istnieje konieczność dalszego intensywnego rozwoju
tej dyscypliny. W obrębie uprawianej dotychczas problematyki badawczej należy dążyć do pełnego poznania genezy i rozwoju rzeźby terytorium Folski przy stale doskonalonych metodach badań, a także do rozwijania problematyki paleogeograficznej czwartorzędu.
Jednakże za najważniejsze zadanie należy uznać doprowadzenie do
pełni rozwoju geomorfologii dynamicznej, gdyż realizacja postulatów
badawczych wynikających z kierunku dynamicznego przeważnie doty~
czyła minionych zdarzeń geomorfologicznych, a w nieznacznym stopniu
współczesnych procesów rzeźbotwórczych. Tymczasem cechą nowej geomorfologii dynamicznej na świecie jest właśnie badanie współczesnych
procesów, co wynika z potrzeb poznawczych, a przede wszystkim z zastosowań praktycznych. Dlatego nowych osiągnięć badawczych, które
pozwolą utrzymać wysoki poziom polskiej geomorfologii, powinniśmy
w okresie perspektywicznym oczekiwać na drodze badania współczes
nych procesów rzeźbotwórczych.
Przegląd

Geograficzny -
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Problematyka współczesnych procesów geomorfologicznych jest rozległa. Na obszarze Folski szczególnie celowe jest badanie procesów fluwialnych, stokowych i eolicznych. Dotychczas rozmiary i tendencje działania tych procesów określa się najczęściej na podstawie ogólnych szacunków lub w oparciu o skutki niejednokrotnie katastrofalne. Dotyczy
to przede wszystkim procesów fluwialnych.
Wiadomośd o zjawiskach erozji, transportu i sedymentacji części stałych w korytach rzecznych są niewystarczające. W odniesieniu do rzek
już zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowania urządzeniami
wodnymi oznacza to, że nie można sterować niekorzystnymi zjawiskami, ograniczać je lub likwidować.
Przy projektowaniu urządzeń wodnych projektanci często nie m~ją
wystarczającej informacji o rzeczywistych rozmiarach działania procesów w korycie i na terasie zalewowej, co stwarza im wielkie trudności
w opracowaniu założeń technicznych i ekonomicznych przyszłej inwestycji. Zasypywaniu ulegają zbiorniki retencyjne. Znane są przypadki,
że powoli przestają one pełnić swoje funkcje, gdyż gwałtownie maleje
ilość wody dyspozycyjnej. Dzieje się tak, ponieważ nieznane są miejsca,
w których drogą erozji odbywa się pobór materiału przez rzekę i wprowadzanie go do koryta powyżej zbiornika, jak również nie są dostatecznie znane miejsca i rozmiary osadzania materiału w samym zbiorniku.
Interesujące i pożyteczne są badania procesów spłukiwania i ruchów
masowych działających na powierzchniach użytkowanych rolniczo. W
tym zakresie prowadzono i prowadzi się badania również w geomorfologii, ale nie wyczerpano wszystkkh m:ożliwości. Bogata jest również
dziedzina badań procesów eolicznych, które dewastują powierzchnie
uprawne, zasypując je jałowymi piaskami lub degradują gleby na drodze deflacji. Wielkie znaczenie należy również przypisać badaniu procesów mrozowych oraz rozwojowi badań lodu (kriologia). Badania współ
czesnych procesów geomorfologicznych prowadzone są w wielu pań
stwach przez geomorfologów. Dlatego w Polsce należy także prowadzić
badania zaplanowane i zorganizowane, oparte na dobrym zapleczu aparaturowo-laboratoryjnym, badania stwarzające zarazem możliwość pracy
zespołowej geomorfologów i przedstawicieli innych dyscyplin fizycznogeograficznych. Tą drogą powinno się stopniowo dochodzić do integracji
badań wokół poszczególnych problemów i zadań naukowych.
H y d r o g r a f i a. Przed hydrografią stoją w okresie perspektywicznym wyjątkowo ważne zadania związane z poznawaniem zasobów
wodnych oraz gospodarowaniem nimi. Folska ma naturalny deficyt wody, zapotrzebowanie na wodę stale rośnie, toteż nie wolno zaniedbywać żadnej dyscypliny, jaka może wnieść wkład w badania zjawisk
wodnych. Mimo istniejących trudności kadrowych oraz instytucjonalnych, które należy stopniowo likwidować, hydrografowie - dzieląc pole
badawcze z hydrologami i hydrogeo1ogami - powinni w wię~szym niż
dotychczas stopniu przyczyniać się do pogłębiania znajomości problematyki wodnej naszego kraju.
Wychodząc od istniejącego już dorobku oraz zainteresowań badawczych wolno sądzić, że w dalszym ciągu jednym z rozwijanych kierun"'"
ków będzie kompleksowe badanie małych zlewni. Badania takie obejmują zlewnie niejednorodne, o zróżnicowanych warunkach środowiska.
Podstawą opracowań są badania terenowe, a uzyskiwane wyniki stanowią dobry punkt wyjścia do planowania gospodarki wodnej w danej
zlewni. Opracowanie dużej ilości obiektów stwarza podstawy do ich

kladsyfikachji, która
po arczyc .
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będzie przydatna dla instytucji planistycznych i gos-

Z~aczne temJ?o urb~nizacji i rozwój przemysłu stawia

rzed badaw rozwiązywa~iu szeregu
nień os ~
P. e e w~zystkim w kompleksowym opracowaniu zagadte dot g czp dar~I wodneJ . nc: obszarach zurbanizowanych. Zagadnienia
bowaJa ~~~I~d zaspokaJania aktu~lnego i ,Perspektywicznego zapatrzetendencji zmian ~tcfrze~, poznawanie zasobo~ wodnych i wskazywanie
Ważn m ki .
. sur: ow ~od~Y:ch w ;vyniku sczerpywania zasobów.
melio~acji erunkie:n . Jest r?wnie~ okresla:ni~ przyrodniczych podstaw
podziemnyc~ ~~a~~Iu oł s!u;diowanie , dy~amiki pierwszego poziomu wód
.
·.
e ca osci warunkow srodowiska geograficznego.
N alezy tez prowadzić b d ·
b
dużych rzek
l
a a:ua ~~ o szarach obejmujących zlewnie
ności powin~ow si~e ~aa~~n:wafia r.ezimu, rzecznego. W pierwszej kolejdow urz dzeń
,
~ z ewnie,. kt?rych porządkowanie przez bunyc~. Jes{ bowi:odnych .Jest :przewid.zi~ne ~ planach perspektywiczficznie stano . . m ?~~ywiste, ze wyniki takich badań ujęte monograwstępnych za';;~~o~Jsrc;~::.y materiał w fazie przygotowania projektów
.

~~~~~~b~ro!ra~~z~ymi koni~czność udziału

,
. .
.
Do kierunkowych zadań hyd
~ f"·
1 .
ficzne badania jezior (ośrodki: ;~~~=k~I ~~z~Iń;~~Iez ~a~:c~yć geograski), które m. in. powinny dostarczyć 'mater·I·ało'w' d oruns :dił warszawgospod
·
·
o prawi owego zai turysfyr~~~niaa ~atur~l~ych zbiorników wodnych dla potrzeh rekreacji
p sie poJezierzy.
1

· kl"Ima t o1ogu
· · wyraznie
, ·
ok K .l i m a t okl o g i. a . W zak ręsie

rysują się

w

cier~~e pe:spe tywi~znym ~ierunki badań. Są to: studia nad bilansem

s~rz~:: ~ ob:J;:J~~:~ ~;~:ete~~~i~~łyp~~~ti~/{~~a~t~c~~~~
r'
między ~oznymi elementami klimatycznymi, regionalizacja klimaGczna
~;~rciu .. ~ metody kompleksowe, badania klimatu lokalnego miast

rowi~
~ra~ bad,~ni~ eks.tremalnych zjawisk klimat czn ch
z punktu w~dzenia ICh zrazniCowania przestrzennego.
Y Y
wy!~rdzo Istotne są badania klimatu aglomeracji miejsko-przemysłoZ kliii_latologicz~e~o punktu widzenia najważniejsze jest ocz wiście
~~~ ;-van1e d~namiki rozchodzenia się zanieczyszczeń w zależn~ści od
a ow pogo owych w przebiegach sezonowych i dłu ookreso

h

Uzy,~kane w~:niki badań. dostarcz~ materiałów potrzebnycf do pod:~o~

wania d~C~JI w sp~awie ograniczenia lub likwidacji przyczyn z~nie
c:yszczen. ,eszcz~ Większe znaczenie dla ochrony powietrza ma oznanie :warunkow klimatycznych obszarów na których w 1
h
p
iY~Icz~ych przewiduje ~ię lokalizację' uciążliwego prfe~~~~u· p;~~~~i
do. łow~emt na opracowanie prognoz i zmniejszenie szkodliwych skutków
zia an1a ego przemysłu.
badaw:czym są badania topoklimatyczne, także
.
c
uze znaczenie praktyczne. Należy także p t 1
,
opracodwtanie nhowej syntezy klimatu Folski opartej na lepszych o~i~ ~:wac
ne po s -awac .
z

u~!!fY: ~i~u~k~em

W o~~esie perspektywicznym nie wolno, ·ak to miał
.
nauk fizycznogeJografiezn cho d~ue~~~ ~
f~logn, ~ydrografn, klimatologii i geografii fizycznej ko~pleksoJej ~r
n1eczne Jest pełne rozwinięcie biogeografii i geografii gleb, które ~us~~
.

przes.~łosci, ogran~~zać. zespołu
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otrzymać

odpowiednie formy organizacyjne w ramach nauk geogra-

ficznych.
przekształcaniem
społeczeństwa

3. Badania nad zmianami i

gospodarki i

struktur przestrzennych

Podstawowym perspektywicznym zadaniem bada~czym geografi~
ekonomicznej i dyscyplin przestrzennych jest poznanie prrestrzenneJ
organizacji systemu społeczno-ekono~iczneg.o naszego ~raJu . o:az pr~e=
widywanie i kształtowanie jej rozwoJu w. kierunku naJbardzieJ Pf.zą ~
nym z punktu widzenia socjalistycznych celów .. Efektywna rea IzacJa
tego zadania wymaga dokonania poważnego wysiłku ~adawczego, pewnych zmian pola badawczego geografii ekonomiczneJ . oraz zn~cz?ego
pogłę hienia metod badawczych w o~arciu ~ przedstawiOne zało~enla. dNie negują~c znaczenia badań op1sowo-du~~nostycz~ych .n~lezy po.
nieść rolę innych funkcji badawczych geograf1~ ~k?:r:omi?zneJ l dyscyph~
przestrZiennych, a mianowicie te?rety~~no.-WYJ_asniaJą~eJ,_ prognos~yc~~~
i planistycznej. Trzeba też stw1erdz1C, ze n1edocen1_an:e t~ch un ~h
przez geografię w przeszłości spowodowało p_rzesun1ęc1e s1ę peły· ..
problemów do innych dyscyplin naukowych 1 wym~ga w przysz osc1
uzupełnienia jej przez łańcuch pokrew?~ch dysc;r.plin _przestr.zennych,
a mianowicie planowania regionalnego 1 InrormacJI ~egio~a:neJ.
Wiodącą problematykę badawczą geografii ekonomiczneJ 1 nauk przestrzennych należy podzielić na trzy grupy:

B -

Badania podstawowych układów przes t rzennyc h o.raz ich
. . powiązań zewnętrznych i wewnętrznych w ujęciu dynamicznym, a m~anow~cze:

l. układu przestrzennego przemysłu - ze szczególnym uwzględnie
niem kształtowania się aglomeracji m~ejskoprzem:ysłowych o~az .~om
pleksów przemysłowych znajdujących s1ę poza tymi aglom~racJa:rr~I,
2. układu przestrzennego rolnictwa, a przede wszystkim zmian w
układzie typów i regionów rolniczych;
.
,
, .
..
3. układu przestrzennego komu~i~acj.i,. a V: ~zGzegolnosci ~wo1UCJl
zespołów sieci transportowej i czynn1kow JeJ zmran,
d . .
4 układu osadniczego - ze szczególnym uwzg1ę nieniem · . .
a~ przekształcania wielkich aglomeracji miejskich i kształtowania .Ich
wewnętrznej struktury,
d
b. przekształcania systemu osadnictwa wiejskiego ze wzglę u na
zmiany struktury rolnej;
.
d
t
5. rozmieszczenia ludności i infrastruk~ury sp?łeczneJ, a pr~~ e :V~zys
kim relacji układów miejsc prac:y i zamieszkania oraz sposo ?W 1c po
wiązań (dojazdy do pracy, migracJe);
,
· k
1
ntu
6. układu przestrzennego usług i handl~ -:- za:owno Ja o e eme
sieci osadniczej, jak i str,uk~ury w~wnętrzneJ ,~ 1 a~ta;
d , . _
a tle
7 przestrzennego zrożn1cowanra warunkow zycra, 1u ,noscl . n
czyn~ików infrastrukturalnych oraz zmiany warunkow srodow1ska geo-

=

graficznego;
.
. k
· · · t ·ystyki - na
8 struktury przestrzennej i funkcJonalneJ re reacp. 1. ur .
, . t
tle z~inwestowania usług turystycznych oraz chłonnosc1 1 poJemnosci urystycznej środowiska geograficznego;
.
. . . ,
9. badania zmian struktury przes~rzeni społeczno-e~onom1~zn~J l Je~
potencjału (zasoby siły roboczej, maJątek trwały, dochod, spozycie, wa
runki bytowe).

Badania rozwoju struktury regionalnej kraju, a mianowicie:

1. b~da.nie czynnik.ów rozwoj.u regionalnego (procesy inwestycyjne,
zatrudn1.en1e, prod~k~Ja, ~omun1kacj~; .b~downictwo) jako czynników
wpł~wa]ących p~zy~pleszaJąco l~b opoznraJ~co na rozwój społeczno-eko
nomiczny w skali mikro-, mezo- 1 makroregiOnalnej;
2. badanie zmienności funkcjonalnych i jednolitych elementów ~struk
tury regionalnej oraz powiązań przestrzennych;
3. badania zal~żności rozwoju regionalnego kraju~ od czynników zewnętrznych .<analiza domknięcia gospodarki regionalnej);
. 4. b~dan:e wybra_nych obszarów problemowych, na których następuje
IntensyfikacJa rozwoJu społeczno-ekonomicznego;
. 5: badar:ie zmi~ennoś~i ~akrostrukt~ry ~egionaln.ej kraju przy uwzględ
nieniu takich k?ncepcJI Jak koncepcJa rownowag1 przestrzennej, barier
wz;o:stu .ekonm~u?znego, progów rozwojowych, biegunów wzrostu, pojem·nosc1 dz1ałalnosc1 gospodarczej w obrębie środowiska;
6. badanie współzmienności ekonomicznej struktury regionalnej oraz
przes~rzennego systemu adlflinistracyjnego -głównie z punktu widzenia
prawidłowego dostępu ludności do decyzji oraz partycypowania w usłu·
gach kulturowych;
7. badanie re~ionalnego rozwoju sfery społecznej i kulturowej;
8. opracowanie syntezy rozwoJu struktury regionalnej kraju.
C -

A -
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Badania dotyczące postępu teoretycznego i metodycznego w geografii ekonomicznej, a mianowicie:

l. roz~oju i po.głębienia met~d :natematy?znych, a przede wszystkiln
metod ~1elpcz~n1kowych ~ UJ~CIU dynamicznym, autokorelacji prze·strzenneJ, analizy dyskryminacyJnej, sterowania układami przestrzennymi oraz optymalizacji;
2. rozwoju teorii w geografii ekonomicznej, a mianowicie:
a. t~o~ii ~r.ze_strzeni. społeczno-ekonomicznej, która wyjaśniłaby czynn1k1 zrozn1cowan1~ przestrzennego składników i związków systemu
społ~_czno-ek~n?micznego - w ujęciu typologicznym i regionalnym~
b. t:orn dynamiki struktury przestrzennej, która pozwoliłaby wyjaś
nić trwałość i zmienność składników i powiązań przestrzennego
systemu społeczno-ekonomicznego,
c. te~rii lokalizacji, obejmującej wyjaśnienie w kategoriach motywaCYJno-decyzyjnych rozmieszczenia urządzeń społeczno-ekonomicz
nych (istotną sprawą jest tu rozszerzenie założenia o racjonalności
działania na motywy pozaekonomiczne),
d: koncepcji geograficznego typu twierdzeń nomologicznych o charakterze funkcjonalno-strukturalnym,
e. teorii potencjału i pojemności społeczno-ekonomicznej środowiska
geograficznego;
, 3. ustalenia m~to~ prognozowania i planowania regionalnego, ze szczegolnym uwzględnieniem społecznych uwarunkowań procesu urbanistycznego oraz rozwoju metod planistycznych w warunkach niepewności.
4. Badania nad planowaniem i prognozowaniem regionalnym

Badania nad planowaniem i prognozowaniem regionalnym, jako in-

tegralną częścią ogólnego systemu planowania i prognozowania rozwoju
społeczno-ekonomicznego, powinny stać się r:ważnym problemem studiów
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l
l

szerokiego zespołu specjalistów z zakresu nauk społecznych, a zwłaszcza
socjologów, ekonomistów, prawników, geografów ekonomicznych oraz
teoretyków naukowej organizacji pracy. W badaniach tych można wyróż
nić trzy kierunki: teoretyczno-metodologiczny, metodyczny, instytucjonalny.

l

l

Kierunek t e o re ty c z n o- m e t o d o l o g i c z n y. Studia nad
teorią i metodologią planowania i prognozowania regionalnego powinny
rozwinąć ujęcia systemowe w tych dziedzinach. Chodzi o to, aby przejść
od słabo skoordynowanego zespołu planów i prognoz do efektywnego krajowego systemu będącego rzeczywistym i efektywnym narzędziem ogólnej polityki społeczno-ekonomicznej w dziedzinie planowania i prognozowania regionalnego. Najważniejszym problemem jest teoria i metodologia planu krajowego jako dokumentu syntetyzującego informację
planistyczną na temat przestrzennego zagospodarowania kraju. Trzeba
również rozwijać teorię i metodologię wieJowariantowego planowania
i prognozowania regionalnego.

f
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nym do potrzeb społeczno-gospodarczych państwa soc:jalistycznego. Mi~
dzy innymi konieczne wydaje się utworzenie dwóch zakładów biogeografii oraz dwóch zakładów geografii. gleb. '!-'rz~ba rozbudo.w.a~ rów~iez
Instytut Oceanografii na Uniwersytecie Gdanskim. FostuluJe się zwięk
szenie na uniwersytetach liczby etatów przeznaczonych dla pracowników
naukowych _nie mających obowiązków dydaktycznych.
2. Unowocześniony i zreorganizowany Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Reorganizacja Instytutu 'b~dzie polegala na
dostosowaniu jego układu instytucjonalnego do faktycznie prowadzonych
badań oraz do perspektywicznej problematyki i nowych technik pr~cy
naukowej. Umożliwi to zarówno usprawnienie badań teoretycznych, ]ak
i studiów bezpośrednio zaspokajających potrzeby społeczno-gospodarcze.
W szczególności przewiduje się w ramach Instytutu - obok istniejących
zakładów i pracowni specjalistycznych - utworzenie nowy?h, ~·_in.:
- Zakładu Geomorfologii, ze względu na dotychczasowe osiągnięcia badawcze,
Zakładu Geografii Turyzmu, ze względu na przyszły rozwój rekreacji
i turystyki na obszarach najbardziej do tych celów predysponowanych.
d
.
,
. . t
.
..
W ramach Instytutu przewi uje się rowniez u worzenie nowego pwnu
badań kompleksowych obejmującego problemy:
.
- badania zmian w przestrzennej strukturze gospodarki,
badania związków pomiędzy społeczeństwem a środowiskiem geograficznym,
badania czynników razwoj-q regionalnego.
Ponadto dla modernizacji prac nieodzowne jest powołanie pionu technicznego, obejmującego:
.
- Laboratorium Flanowania i Prognozowania Regionalnego Jako placówki opracowującej teorię, metody oraz przyśpieszającej wdrażanie
nowych metod jak również placówki stwarzającej efektywn~ pom~st
pomiędzy teorią a praktyką przestrzennego zagospodarowania kraJU,
Laboratorium Fotointerpretacji i Teledetekcji,
Labóratorium Kartografii Komputerowej.
3. Bank Informacji Regionalnej, jako instytucja centralna w ramach
Głównego Urzędu Statystycznego - zbierająca, pr:łetwarzająca i dystrybująca informacje potrzebne do prowadzenia regionalnej polityki społeczno-ekonomicznej.
4. Państwowa Służba Ochrony Srodowiska Człowieka - w powiązaniu z Ministerstwem Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
obejmująca systematyczne badania i gromadzenie informacji w zakresie
ochrony i twórczej adaptacji środowiska geograficznego na obszarze
Polski.
5. Zreorganizowana i odpowiednio wyposażona sieć stałych terenowych stacji badawczych - zarówno uniwersyteckich jak i PAN - dla
prowadzenia systematycznych badań stacjonarnych oraz szkolenia w zakresie badań terenowych. Potrzebne jest również współdziałanie geografów z innymi naukami w zakresie inicjowania i realizacji wypraw naukowych.
6. Odrębny Wydział Nauk o Ziemi i Górnictwa PAN. Przegląd_ ~otychczasowego dorobku w tej dziedzinie wykazuje, że żadna z istnieJą
cych placówek w Polsce nie jest w stanie w sposób, właściwy ~apla~o
wać i zorganizować nowoczesnych systemowych badan w zakresie racJOnalnego wykorzystania środowiska abiotycznego dla celów gospodarczych.
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HaYK. 3a,n;aLJ:a cPJil3,JilLJ:eCKOM reorpacpMJil Jil3yqerme II~BOM ITOAICYllCTeMbi B COOTHOmeHMV! ecTecTBeHHa.H cpe,n;a o6:rn;eCT'BO. HaMeLJ:eHa :MHTeHclilcpv.m:aiJ;J1H JillCcJie,u;ooaHM:tf B :3TO:tf o6JiacTli.[ KaK B acneKTe KiQIMTIJieKiCHO:tf qm3'MLJ:e.mm:tf reorpac;Jimlil, TaK
M OT,IJ;eJibHbiX CIIe.IJ;MaJIJII3lilPOBaHHbiX ,IJ;J.11Cll;Jill!IJiliiHl.
2. OCHJOIBHbiM nepcrreKTMBHbllM HccJie,n;oBaTeJibCKYllM 3a,n;aHlileM 3KOHOMHLJ:ecKo:tf
reonpacpJillil li! CMeJKHbiX TilpO<CT'paHCTBeHHbiX ,IJ;JIIOIJ;JiliiJiliiH HBJIHeT.CH Jii3ytieHli!e Te!P\PliiTOpli!aJibHOM opraHJi13ai.J;Jillil CO'qMaJibiH0-3KiOHOMJ1)tleJCKOM CJilCTeJMbi IlOJiblliJII, a TaKJKe
IliPOI'H031M,POIBaHJile 111 cPOtpMJilpOBaHJile ee pa31BJi1TiMH B HaJilJ50Jiee :aieJI,aTeJibHOfM C TOLJ:'KH
3peHJi1H COIJ;MaJIYlJCTMLJ:ecKHX IJ;eJie:tf HanpaBJieHIH·Jii. BhmOJIHeHMe :3Toro 3a,z:t;aHHH TPe6yeT 60JiblliJi1X JiiCCJie,IJ;iOBaTeJibCKMX YJCUJIMM, BBe,z:t;eHMH HeKOTDpbiX M3MeHeH:M:tf np~
MeTa JilCCJie,z:t;OBaJHJilM 3KOHOMIMLJ:eCKOM reoDpac;lJliiM, a TaKJKe 3HaLJ:1t!TeJibiHOI'O YCOlBepmeHCTiBOBaHJiiH JIIICCJie,z:t;OBaTeJibOK:Jt!X MeTO,IJ;OB.
3. JiLc·CJie,IlpBaHJil!H .IIO perMOHaJihHOil\I.J:Y !IJiaHJ!IlPOBaHJiliO lJ.1 nporHiOGMpOBaHMIO, KaK
HeOT'heMJieMOM LJ:aCTJil o5:rn;e:tf CMCTeMbi IIJiaHMpOBaHMH M npOrH03MpOBaHJIIH COI.J;MaJibH0-9KOIHOiJ.VLMLJ:eCKOI'O pa3Bl1TMH, ,IJ;OJUK'Hbl ICTaTb BaJKROM JIIICCJie]l;OBaTeJibiCKOM npOÓJieM'OH
WMlpOKiOI'O KOJIJieKTJi!Ba aneD;JiiaJIJilCTOIB. BaJKHe:t1maH npo5JieMa - .:3TO TeOpYrH Ji1 MeTOI,IJ;OJIOrMH !IJiaHa BCe:tf CTpaHbl KaK ~OKyMeHTa, CUHTe'DJil3MpyiD:rn;ero IIJiaHOByiO JilHc;PopMaiJ;JiliO o peDMOHaJibiHbiX acrreKTax ,z:t;>OJirOQPOT.moro rrJiaHa pa3Bli1Tli1H UOJihlliM ,n;o
1990 !I'., a TaK:m:e TeOtp'J!IH VI MeTQIAOJDOI'Jilfl MHi0['01B8iPJilaHTHOI'O pa:iłOHIHOI'O nJiaHJ1ipoBaHli:IH Ji1 I!POI'H03MpOBaHJi1R,
4. OcHOIBHOe Ii.WCJie,!JiOBaTeJihcK:oe 3a,n;aHMe paiiLOFLHOM MHcpopMaiJ;JilJil 9TO pa3pa5oTKa KOHI.J;eU'qJIIJil M IIpY!iiiiJ;:lil!IIOB opraHJ!f3al.J;!lifiJi1 'OM1CTeMbi. pa:t110H!HOM JilHcPOPM~
:3c;PcpeKTJi1BHO ,IJ;eMCTByiO:rn;e:tf B TIOJib'C'.KJilX YCJIOBMHX. 3Ta ClillCTeMa 6y,JJ;eT 3aKJilOLJ::aTb
B ce6e cJie,n;yiDii.IJ;Me :3JierMeHTbr: cTaT'JII!CTMLJ:eCKyiO MHcpqpMa.u;J.flO, npe,,u;ocTalBJIHeMyiO
rJiaBHblM CTaTYJlCTMLJ:eOKJ!LM ynpaBJieHJileM M ero pailfOHHbllMJil OT~eJieHiJII.HMJil, KapTOrpacPJilLJ:eCKYIO MHcPOPIMaiJ;MIO, npe,n;OCTaBJIHerMyiO a9J;)OcPOTOC'beMIWM, oOJ16JIMOI'pacl>.MLJ:eCKyiO VLHq;>Op'Mal.J;1i!IO.
IlpM o6cy:m:,JJ;eHJ!1JII yc.JIOIBM:tf BbiDOJIHeHMH · HaMeLJ:eHHOi1 ·rrporpaMJMbi liliCCJie,JJ;OBailm:t1
' 6biJI Bbi,IJ;BJ1HYT TIOCTyJiaT YCOiBepmeHCTIBOBaHMH OpraHIJII'3a~MM pa60T Ji1 poeTa ee IllPOJi13BO)J;liiTeJibHOCT'M IIyTeM peopTaHJ13aiJ;JilJi1 Ji1 IIOIIOtJIHeHJilH o5:rn;eiflOJibiC!KOM Ce'DM HayqHO-lifOCJie,IJ;OBaTeJib'CKJilX y-qpe~eHJi1:(4, 3aH'J11MaiO:rn;HXIC'H reOflpacPHLJ:eCKJII:M\lii Ji1 I!pOCTpaHCTBeHHbiMJII BO'ilpOC.aiMM, MeJK,JJ;y npQ<LIIliliM:
~6aHK pa:tfOHHOM :J-fHcPOPMaiJ;J!1Ji1 J3 KJaLJ:eCTBe IJ;eH:TpaJibłH!OI'O y-qpe~eHIJ1:H B paMJKaX
rJiaBHOI'O CTaTJiłCTMLJ:eCKOI'O y.rrpaBJieHM.f! - C05lilpaiOID;MM, Tiepepa6aTbiBaiOIIJ;Ji1M Ji1 pac. rrpep;eJIHIOIIJ;JilM liliHcpOpiMaiJ;MIO, He05}W7[;liiMyiO ,JJ;JIH Be,JJ;eHvffl pat1Jonno:t1 OOI.I;MaJibH09KOHOMMLJ:eCKOM IIOJIJIITHKJil;
rocy,n;apcTIBeHHaR eJiy:m:~5a 3aiiJ;Jil!Tbl LJ:eJioBeft!eeKo:tf cpe,JJ;bi, CBH3aHHaH c MlilHliliCTepcTBOM pa:tfOHHOM :3KOH0Mili1KJ1 J1 3aiiJ;Ji1Tbl cpe\l);bi, Bep;yiiJ;aH CMCTeMaTJilLJ:eCKHe
Jil:CCJie,JJ,OiBaHJil.f! J1 C06H:paiOIIJ;aH MHcPOp!MaiJ;MIO B 06JiaCTJi1 3aJIJ;MTbl Ji1 TBOpLJ:eClRJOrO
rrpV!lcrroco6JieHM.f! reorpac:PMLJ:eiOK,o:tf ope,JJ;bi B IloJibllie.
,1J;aJFLHaH CTaTb.f! npvH·OTOBJieHa B C:BR3JII CO BT'OrpbllM KiOHI'iPe:C'C<OM IlOJibiCK·o:tf HayKlM, COCTOH'BIIU1'M'CH B BapiiiaBe B JiliOHe 1973 r.
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GEOGRAPHICAL SCIENCES, REGIONAL DEVELOPMENT AND PLANNING
IN FOLAND
ACHIEV:EMENTS AND PERSPECTIIVES FOR THE FUTURE
The authons have presented assumptions and perspectives for the development
of geographkal sciences and reseai'ich adivities ooncerned with regional deve1op-
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m~nt and planning. The paper was divided into the following sections deali:ng
With research work on: Poland's geographical environment; changes and transforma~ions ~n spatial structures; regional planning and progno:stication; the system of
reg1ona.I mformation. Moreover, conditions indispensable for the implementatiOll of
the devised programme have also bf'en outlined.
·

The current state in geogra phical and spatial sdences has been evaluated as

:łiollows:

l. Resear.ch on Pola:nd's geographical environment. The most valuahle results
were ohtained in geomor.phology and were often representing the highest world
standaDd. Good results were also produced in certain fields of hydrography, ciimatology and complex physical geography. The joint project entitled Changes in
geo~raphical environment brought about by man's activity" and sta~L:d by the
Pol.Ish A_cad~my of Sdence:s in 1971 is an attempt to guide and coorJinate part
of mveshgatwns concemed with Poland'1s geographical environment.
2. Research on changes and tra:nrsformations in the spatial structures ;)f Pola:nd':s ~conomy an:d sodety. Re:S[)ective disciplines were de;eloping satisfactorily
and qmte outstandmg r.esulrbs, both on the international as well as internai scale
were obtained. Of special value are studies on settlement, agricultural and indu;.;tria{
geography and on the theory of economic regionalization.
.
3. Researeh on r.egional planning an1d prognostica:tion. Analy1ses .óf interrelat-

wns between regional and other forms of socio-eoonomic planning should be rated
among the main ac:hievemen'lls.
. 4. Researd1 on the system of regional information. Studies concerned with
reg10nal statistics, highly appreoiated also abroad, are of greatest significance.
. . The deve1opm~nt of g_eographieal and spatial sciences was stimulated by the
~omt rese~r,ch pr?'Jelct entltled "Tihe foundartions of space economy and planning
m. Foland cooDdi_n~ted by the Institute of Geogra:phy of the Polish Academy of
Sc~ences and pa~ti·Cipated by the representatives of about 150 research centres and
u_mts of the Pohsh Academy of. Sciences, universiti.es and other academic institutwns, as well as of branch institutes and state agencies.
Main peDspective problems, investigated by schola!'ls representing geographical
and other spatial sciences, are the following:

l. .The analy,sis o_f the spatial organization and functioning of the system: man
and h1s natura! env1ronment, has become the basie problem with which geogra~hers should be concerned. The task facing physkal geography is to investigate the
1
fmst sub- system in the relations between man and his natura! environment. This
t~pe of reseavch shou1d therefore be inten:sified not only in complex phys·1c 1
geography but aLso in various specialized disciplines.
a
1
. 2. Basic pe~spective ta:sk>s. in economic geography and related spatial disciplines
• are. the analys1s of the spatial organization cf Poland's socio-economic system as
wel_I a·s f~rec~sting and influencing i1ts development to ensure progress in the ~ost
des1red· d1rection from the viewpoint of soc:alist policies. The realization of such
a programm~ requires a great r.esearch effort, introduction of certain changes in
researeh subJects and a substantial improvement cf research methods.
3. Research on regtonal planning and prognostication, as an integral part of
the gen~ral system of planning and :Eorecasting socio-economic development should
be ca~ned out by a broad team of specia'Hsts. The most important resear,ch problem I:S the theory_ and methodo1ogy o.f the "country's" plan, which is a document
synthesizing planistic information on the regional aspects in the long-term plan of
the development of Poland up to the year 1990, as well as the theory and methodology of regio_nal yla~~ing and prognostication using a multi-variant approach.
4. The basie cogmtive ta1sk facing regional information is to prepare the concept and princip1es underlying the oDganization of the system or regional infor-
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mation, whi.ch will be effective in PoUrsh conditions. The system should include the
following elements: sta'bilsti·cal information provided by the Central Statistical Office
and· its territorial branches; cartographilcal information; information provided by
air and satellite photography; and bibliographic ·information.
In the section dea1ing .with the implementation of the devirsed resear·ch programme it ha.s been stipulated that the organization of work should be improved
and the national n,etwork of research centres should be developed in geographical
and spatial · sdences.
The Bank of Regional Informattion, whicl1 will be a central institution within
the Central Statistical Office entrusted with collection, processing and distribution of information necessary for the initiation and implementati,bn of regional
socio-·economic polides;
The State Serv1c·e for the Protection of Human Environment, affiliated to the
Ministry of Regional Economy and Environment Protection and entrusted with .the
investigation and collection of information concerned with 1Jhe pro.tection and creative adaptation of P:oland':s geographi.cal environment.
T.hiirs paper was prepared in the framewor:k of the II CongresJS of PoUsh Sciences whi·ch took place in Warsaw in June 1973.
Translated by Halina

Dzierżanowska
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