
M etropolie  
a rozwój regionalny Polski*

I. W spółczesna dyskusja nad wielkimi miastami

1. Urbanizacja - je d e n  z najważniejszych aspektów naszej cywilizacji -  nie znajdu
je  należnego miejsca w polskich badaniach naukowych. Zaciążyła nad tym niewąt
pliwie historia ostatnich dziesięcioleci Europy Środkowowschodniej. Urbanizacja 
traktowana była tutaj przede wszystkim jako funkcja industrializacji. Dominacja 
marksistowskiej metodologii w naukach społecznych doprowadziła do wulgaryza- 
cji pojęcia miasta. Konsekwencją było sprowadzenie studiów miejskich przede wszy
stkim do zagadnień urbanistycznych, rozumianych jako planowanie miast (często 
wyizolowane z kontekstu ekonomicznego, społecznego i kulturowego). Spowodo
wało to pogłębiający się rozziew pomiędzy m iejską cyw ilizacją a prowadzonymi
w Polsce badaniami w tym zakresie, i to zarówno o charakterze historycznym, jak
i interdyscyplinarnymi studiami ukierunkowanymi na przyszłość naszych miast.

Brak nowoczesnego myślenia o mieście w  krajach naszego regionu stoi też 
w rażącej opozycji do żywiołowo rozwijających się w  drugiej połowie XX wieku 
badań w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej1. W latach osiemdziesiątych 
przyniosły one wzrost zainteresowania ośrodkami metropolitalnymi i ich miejscem 
w procesie globalizacji. N a plan pierwszy wysuw ają się trzy zasadnicze aspekty 
aktualnej dyskusji związanej z ponownym „odkrywaniem  ” roli wielkich m  iast we 
współczesnym świecie.

2. Pierwszy to powrót do koncepcji miast centralnych {the rediscovery o urban centralit 
W ielkie metropolie sądzisiaj centrami decyzji i kontroli nad glo- balizującymi się rynkami 
finansowymi i sektora usług. W tym sensie stanow iąw ę- 
zły informacji i dyspozycji o charakterze ponadnarodowym. Tak więc równolegle

* Tekst opublikow any w: „Sam orząd Terytorialny” , R:7, 1997, n r 11, s. 3-19.
1 K rótką charakterystykę sytuacji w tym zakresie przedstaw ia J. Purchla, In tegra ted  A ppro

aches to Urban Cultural and  Econom ic D evelopm ent, w: M anaging H istoric Cities, Krakow 199.3, s. 
55-60.



do globalizacji ekonomii postępuje proces koncentracji ośrodków decyzyjnych 
w wielkich węzłach metropolitalnych. Co charakterystyczne, rewolucja telekomu
nikacyjna nie tylko nie osłabiła pozycji ośrodków metropolitalnych, ale wzmocniła 
ich rolę jako centrów sieci komunikacyjnych, oferujących nie tylko łatwy dostęp do 
informacji, ale również do mediów i kompleksu usług ze sfery kultury, nauki czy 
edukacji. Fakt ten dodatkowo zwiększa atrakcyjność miast metropolitalnych dla 
międzynarodowych instytucji finansowych i gospodarczych.

Oznacza to, że równolegle do globalizacji i rozwoju ponadnarodowych ryn
ków następuje terytorialna koncentracja o f  high level headquartes functions  
w wybranych ośrodkach centralnych. Globalizacja wzmacnia sieć ponadregional
nych ośrodków o funkcjach metropolitalnych i sprzyja wytwarzaniu się wzajemnej 
interakcji między nimi, ponad strukturami państwowymi. W tym rozumieniu teoria 
globalnej wioski (global village) M arshalla M cLuhana nie sprawdziła się.

3. Drugi aspekt dyskusji wynika z coraz popularniejszej tezy, iż siła gospo
darcza państwa jest niczym innym jak sum ą potencjału ekonomicznego regionów 
metropolitalnych. Regiony -  rozumiane jako strefy oddziaływania metropolii -  za
leżą od potencjału i siły funkcji ekonomicznych ich miast centralnych (ośrodków 
metropolitalnych). Granice oddziaływania tych miast są  znane i nie pokryw ająsię 
z granicami politycznymi czy administracyjnymi. Zmienność ich oddziaływania jest 
funkcją siły poszczególnych ośrodków znajdujących się przy tym we wzajemnej 
interakcji.

Najdobitniej i najszerzej tezę tę rozwinęła Jane Jacobs w opublikowanej 
w 1984 roku głośnej książce pt. Cities and the Wealth o f  Nations. Principles o f  
Economic Life1. Według Jacobs, a ostatnio coraz większej grupy ekonomistów, 
wielkie metropolie sąm otoram i wzrostu gospodarczego. Jacobs przeciwstawia przy 
tym metropoliom te miasta, które nie wytworzyły swych regionów ekonomicznych 
i nie stały się nigdy metropoliami. Jako przykłady podaje Glasgow, Neapol czy 
Dublin. W tym tkwi też różnica pomiędzy stolicą a metropolią. Nie każda stolica 
jest metropolią. I nie każda metropolia musi być stolicą.

4. Szczególny wątek rozważań nad wielkimi miastami związany jest z teorią 
zmierzchu państwa narodowego1. Narodowe państwo terytorialne, którego idea na
rodziła się w XIX wieku, ulega bowiem erozji zarówno od góry -  poprzez wzrost 
znaczenia międzynarodowych struktur organizacji i układów (takich np. jak WTO, 
ONZ, GATT, Unia Europejska etc.), m iędzynarodowych organizacji pozarządo-

2 J. Jacobs, Cities a n d  the Wealth o f  Nations. Principles o f  E conom ic Life, Random  House
1984.

2 Jean-M arie Guehenno, The E n d  o f  the Nation-State, M inneapolis & London 1995; por.
także: Kenichi Ohm ae, The E n d  o f  the N ation State: The R ise o f  R egional E conom ics, The Free Press, 
N ew  York 1995.



wych (np. Greenpeace, Amnesty International) oraz wielkich korporacji, jak i od 
dołu -  poprzez rozwój władz lokalnych. Państwo narodowe jest zbyt małe by roz
wiązywać problemy globalne, i zbyt duże, by być efektywne na poziomie lokalnym. 
Jeśli zdać sobie sprawę, że niemal całe dzieje to historia państw-miast, nad który
mi rozrastały się „globalne” struktury w rodzaju imperium rzymskiego czy cesar
stwa średniowiecznego, i przywołać zdumiewające sukcesy ekonomiczne współcze
snych państw-miast (Singapur, Hongkong, Kuwejt), to nieuchronnie nasuwa się 
pytanie: czy w sytuacji owej erozji obecnego modelu państwa narodowego przy
szłość nie należy do organizacji regionalnych konstytuujących się wokół, dynamicz
nych miast zdolnych wykreować przywództwo. Nie ulega wątpliwości, że to prze
sunięcie siły z poziomu narodowego na inne będzie kulturalnym i politycznym trzę
sieniem ziem if

5. Ostatnim ważnym aspektem dyskusj i jest wreszcie problem kreatywności 
i innowacyjności ośrodków miejskich. Tylko niektóre z nich stająsię inkubatorami 
nowych wartości intelektualnych. Poziom kreatywności miasta zależy od splotu czyn
ników politycznych i ekonomicznych. Zasadniczą rolę odgryw ajątu funkcje kultu
rowe, edukacyjne, badawcze i informacyjne. Kum ulacja i siła funkcji dają efekt 
synergii i stanow iąw arunek konieczny dla wyzwolenia kreatywności i innowacyj
ności. Tak więc cechąkonstytutywnąm etropolii jest heterogeniczny model funkcjo
nalny prowadzący do podjęcia tzw. diversified city. M etropolie są  zatem nie tylko 
odbiorcami, ale i nadawcami (eksporterami) zdobyczy cywilizacyjnych.

Rozwijająca się dyskusja nad fenomenem i ro lą  tzw. creative cities nie jest 
czymś nowym. Od dłuższego czasu toczy się ona na przykład nad fenomenem W ie
dnia około 19005. Wiedeń stał się wówczas na krótko św iatow ą metropolią, cen
trum kulturalnej kreatywności. Jednak już  po 1918 roku szybko stracił znaczenie.

II. Metropolia -  w kręgu definicji6

1. Starogrecki termin metropolis -  co dosłownie oznacza matka miast czy 
też miasto matka (od greckiego meter -  matka i polis -  miasto) -  robi współcze
śnie zaw rotną karierę. W języku polskim funkcjonuje w różnych znaczeniach, za
czynając od miasta-państwa, które założyło kolonię, poprzez ojczyznę, na stolicy 
kończąc7.

4 Jessica T. M athews, P ow er Shift, „Foreign A ffairs”, January/February 1997, s. 50-66.
’ Por. m.in.: C. E. Schorske, Fin-de-siecle Vienna. P olitics and  Culture, C am bridge 1961; 

K reatives Milieu. Wien um 1900, red. F.. Brix, A. Janik, W ien-M ünchen  1993.
6 Szerzej na len tem at por.: J. Purchla, Czy K raków  pow in ien  być m etropolią? K ilka uwag  

o fun kc ja ch  m etropolitalnych Krakowa, s. 4 7 -5 6  niniejszej publikacji.
7 W. K opaliński, Słow nik w yrazów obcych i zw rotów  obcojęzycznych. W arszaw a 1970.



Z dotychczasowych wywodów wynika, że nie o wielkość miasta chodzi. 
Pozostawmy dzisiaj platońskie pytanie o optym alną wielkość miasta i rachunek 
kosztów jego funkcjonowania bez odpowiedzi, odsyłając do znanych teorii na ten 
tem at8. W pytaniu o m etropolitalny charakter chodzi bowiem przede wszystkim 
o funkcje wypełniane przez miasto w sieci osadniczej oraz zasięg ich oddziaływania.

2. Dla lepszego zrozumienia tej zasadniczej kwestii trzeba w tym miejscu 
przywołać popularną od czasów Wernera Sombarta teorię bazy ekonomicznej miast. 
Miasto jako organizm gospodarczy wypełnia bowiem dwojakiego rodzaju funkcje: 
egzo- i endogeniczne. Te pierwsze to swoiste promieniowanie miasta, eksport jego 
produkcji i usług na zewnątrz, na rynek ponadlokalny. Ich skala i zasięg decydują
0 wzroście ekonom icznym  miasta. Funkcje endogeniczne związane sąnatom iast 
z obsługą ludności miejscowej i jako takie nie przynoszą bezpośredniego wzrostu, 
choć decydująo standardzie życia miejscowej społeczności. Ponadregionalne funkcje 
egzogeniczne stanow iąw ięc siłę napędow ąi gwarancję metropolitalnego wzrostu. 
Poszerzająteż zakres i jakość grupy funkcji endogenicznych. Inaczej mówiąc, cho
dzi o swoiste maksymalizowanie dodatniego bilansu handlowego miasta w kontak
tach z jego sferą ekonomiczną. N ietrudno zauważyć, że dla pomyślności miasta
1 jego charakteru zasadnicze znaczenie ma struktura oferowanych przez nie pro
duktów i usług, swoista oferta handlowa. Jest ona odbiciem modelu funkcjonalnego 
miasta9. O metropolitalnym, czy też centralnym charakterze ośrodka decyduje przy 
tym nie tylko siła i zasięg oddziaływania, ale i złożoność wypełnianych przez niego 
funkcji. Stąd na pełne miano metropolii w naszym rozumieniu zasługujątzw. diver
sified cities -  miasta o funkcjach złożonych i znacznej komplikacji wypełnianych 
funkcji wyższego rzędu. Pytanie o metropolie staje się więc pytaniem o funkcje 
egzogeniczne (miastotwórcze) wypełniane dziś przez duże polskie miasta oraz 
możliwości zmiany tych funkcji. Jest to niewątpliwie pytanie na czasie. Prowokuje 
do niego nie tylko zauważalna już stabilizacja demograficzna naszych miast, ale 
przede wszystkim ich upodmiotowienie poprzez odzyskanie w 1990 roku samorzą
du, a więc suwerenności politycznej i ekonomicznej. Prowokuje wreszcie wielka 
transformacja ustrojowa, jakiej jesteśm y świadkami, która na gruncie politycznym 
i ekonomicznym zmienia również układ osadniczy, w tym rolę i wzajemny układ 
największych miast naszego kraju.

3. Franęois Denieul wyróżnia siedem fundamentów, na których opiera się 
proces m etropolizacji10. Pierwszy z nich to dostępność miasta z perspektywy lokal

8 J. Regulski, E konom ika m iasta, W arszawa 1982, s. 176. Por. też A. W. Evans, Urban 
Economics. A n Introduction, O xford 1985, s. 78-101.

9 К. D ziew oński, M. Jerczyński, Baza ekonom iczna i struktura funkc jona lna  miast. W arsza
wa 1971.

111 F. D enieul, H istorie M etropolis. A need fo r  a clear strategy, w: The H istoprical Metropolis. 
A Hidden P otential, ed. J. Purchla, K raków  1996, s. 65-72.



nej, europejskiej i globalnej. To właśnie globalizacja ekonomii wymusza koniecz
ność możliwie najszybszych połączeń ze światowymi centrami decyzyjnymi. Im 
większa więc ilość i jakość połączeń lotniczych danego miasta ze światem, tym 
wyższajego ranga w hierarchii metropolii. Drugim fundamentem metropolitalności 
jest jej międzynarodowy, kosmopolityczny charakter. Nie ma metropolii bez otwar
tości i -  w efek c ie - wieloetniczności. Trzecim jest podnoszenie jakości i dążenie do 
perfekcji funkcjonowania organizmu miejskiego. Wśród innych elementów charak
teryzujących proces metropolizacji Denieul wymienia jeszcze m.in. zdolność do 
wygenerowania i skutecznej realizacji wielkich projektów napędzających rozwój 
oraz zdolność do innowacyjności.

4. Warto podkreślić, że pojęcie metropolii jest kategorią planistyczną wystę
pującą w oficjalnych materiałach Unii Europejskiej". Używa się jej -  niezależnie 
od pojęcia „wielkie miasto” -  do opisania modelu rozwoju wybranych obszarów 
miejskich w scenariuszach rozwoju.

5. Pojęcia metropolii nie można wreszcie oderwać od pojęcia regionu. K la
syczne regiony historyczne istniejące w Europie to zwykle obszary o średnicy około 
300 km, skupione wokół miasta liczącego ponad pół miliona mieszkańców. Z punk
tu widzenia funkcjonalnych interakcji region jest najogólniej określany jako strefa 
wpływów wielkiego miasta (metropolii). Biorąc pod uwagę kryterium homogenicz- 
ności, region można wyodrębnić jako obszar jednorodny kulturowo. Nie ma przy 
tym jednego czytelnego kryterium, które umożliwiałoby zakreślenie ścisłych granic 
regionalnych. W zależności od przyjętych kryteriów można przeprowadzić wiele 
różnych delimitacji tego samego obszaru! Pomijając różne aspekty homogeniczno- 
ści danego regionu, a także pomijając arbitralnie wykreślone granice administracyj
ne, trzeba raz jeszcze odnieść się do definicji funkcjonalnej regionów -rozum ianej 
jako system interakcji występujących na danym obszarze (kierunki podróżowania 
ludności danego obszaru, struktura połączeń telefonicznych, prenumerata konkret
nych dzienników itd.). Definicja funkcjonalna najściślej oddaje dynamikę obszarów 
znajdujących się w nieustającej interakcji i najlepiej pozwala też wyodrębnić 
poszczególne regiony wraz z ich metropoliami oraz na bieżąco mierzyć siłę i zasięg 
metropolitalnego oddziaływania poszczególnych centrów regionalnych.

III. W spółczesne procesy urbanizacyjne w  Europie

1. Współczesne procesy urbanizacyjne determinowane są przez złożony spl czynników, z 
których najważniejsze to:

11 E uropa  2000+, E u ropä ische  Z u sa m m en a rb e it bei der R a u m en tw ick lu n g , B russels, 
Luxem burg, 1994; zw łaszcza s. 97, 179.



• g lobalizacja-rozum iana jako zjawisko ekonomiczne, jak i kulturowe,
• informatyzacja -  będąca nie tylko zm ianą technologiczną, ale i nowym para

dygmatem cywilizacyjnym,
• dezindustrializacja najbardziej rozwiniętych obszarów św iata-pochodna obu 

wyżej wymienionych procesów,
• regionalizacja -  swoista europejska odpowiedź na ograniczenie roli państwa 

narodowego i wzrost znaczenia unijnej administracji europejskiej,
• poszukiwanie modelu zrównoważonego rozwoju, m.in. jako pochodna rosną

cej wrażliwości ekologicznej społeczeństw.

2. Podstawowym i dosłownie globalnym czynnikiem wpływającym na sytu
ację europejskich obszarów zurbanizowanych jest coraz wyraźniejsza organizacja 
bloków ekonomicznych i USA z krajami NAFA, Japonii z nowymi państwami prze
mysłowymi Azji i Ameryki Łacińskiej. Konkurencja pomiędzy nimi wpływa za
równo na zachowanie wielkich korporacji, jak i na narodowe i ponadnarodowe po
lityki gospodarcze. Zanik granic pomiędzy rynkami wewnątrz bloków oraz ogólna 
liberalizacja przepływu dóbr, informacji i kapitału sprawiają, że rozwój poszcze
gólnych obszarów jest coraz silniej określany przez siły zewnętrzne. W rezultacie 
każdy obszar podlega tysiącom czy wręcz milionom indywidualnych decyzji pode
jm owanych gdzie indziej: w międzynarodowej skali i na podstawie międzynarodo
wej bazy informacyjnej.

3. Konsekwencjąglobalizacji procesów ekonomicznych są takie zjawiska, jak:
• radykalne przem ieszczenia zatrudnionych w obszarach centralnych (najle

piej rozwiniętych) z rolnictwa i przemysłu do sfery usług;
• przechodzenie od fordowskiego do postfordowskiego modelu produkcji (tj. 

osiągnięcie zdolności do natychmiastowej odpowiedzi na sygnały rynku, 
wzrost znaczenia designu, różnicowanie produktów  dla różnych rynków 
i ich segmentów, mniej liczna, ale coraz lepiej wykształcona siła robocza 
etc.);

• wzrost znaczenia międzynarodowych korporacji o szerokim profilu produk
cji, dzielących pomiędzy siebie rynek światowy (wiele z tych oligopolii ma 
charakter europejski, także wiele nieeuropejskich lokuje w iększączęść swo
jej aktywności na tym rynku);

• przestrzenna ekspansja kapitału międzynarodowych korporacji poza strefę 
„jądra”, na peryferie (także poza Europę) -  w poszukiwaniu nowych ryn
ków i w celu obniżenia kosztów produkcji, a zwłaszcza kosztów pracy.

4. Efektem tych procesów są  głębokie zmiany na rynku pracy. Polegają one 
nie tylko na redukcji „niebieskich kołnierzyków”, ale i ostrej polaryzacji pomiędzy 
dobrze opłacaną kadrą profesjonalistów i managerów a coraz bardziej ekonomicz
nie zagrożoną przem ysłow ą siłą roboczą, której los zależy od ceny pracy w Trze



cim Świecie. Ten dualizm szczególnie ostro uderza w takie grupy jak  kobiety 
i mniejszości etniczne.

W bardziej ogólnej perspektywie ów dualizm rynku pracy różnicuje obszary 
jądra (centrum) i peryferii, gdyż modele zarządzania międzynarodowych korporacji 
z reguły przewidują zachowanie funkcji strategicznych i kontroli zarządzania, ba
dań rozwojowych na obszarach centralnych i przesuwanie zadań rutynowych na 
peryferie.

5. Polaryzacja rynku pracy i przesuwanie siły roboczej z przemysłu do usług 
wiąże się z informatyzacją, jako now ą formą industrializacji. Technologie informa
tyczne odgrywająjuż dziś w przekształcaniu produkcji i podziale pracy taką rolę jak 
dawniej wprowadzenie maszyny parowej, kolei czy elektryfikacji. W ydaje się, że 
informatyzacja nie tylko zmienia style zarządzania, style pracy. W ywołuje także 
poważniejsze zmiany przestrzenne, pozwala bowiem fizycznie rozdzielić zarządza
nie od produkcji. Umożliwia zatem industrializację peryferii.

6. Istotne, że nie ma prostego związku pomiędzy ekonomicznym sukcesem 
miasta a jakością życia różnych grup mieszkańców. Szereg miast posiada bardzo 
korzystny profil ekonomiczny, ale mimo to przeżywa poważne problemy społeczne 
czy ekologiczne. Stąd coraz powszechniejsze próby bardziej zintegrowanego podej
ścia do sterowania rozwojem miast; w  Europie z reguły są  one organizmami o usta
bilizowanym rozwoju ilościowym i ich energia może zostać skierowana przede wszy
stkim na wewnętrzne przekształcenia. Wielkie projekty urbanistyczne ostatnich dwóch 
dekad koncentrują się na zagospodarowaniu (rewitalizacji) terenów użytkowych 
odziedziczonych po starych strukturach ekonomicznych. Chodzi tu o tereny kolejo
we, doki i zaplecza stoczni, tereny poprzemysłowe (po kopalniach, fabrykach 
chemicznych etc.). Na ich miejscu pow stają biura, centra handlowe, obiekty roz
rywkowe, parki naukowe lub biznesowe, zespoły rezydencjonalne, hotele. Te pro
jekty i realizacje stanowią najlepszy, wręcz symboliczny obraz transformacji miast 
przemysłowych w miasta epoki postindustrialnejl2.

7. Rezultaty poważnych badań nad procesami urbanizacyjnymi w krajach 
Unii Europejskiej1' ukazująkilka prawidłowości, które winny być wzięte pod uwa
gę w rozważaniach nad przyszłościąi roląw ielk ich  polskich miast. Można je  sfor
mułować następująco:

12 C harakterystyczne przykłady w tym zakresie zaw iera publikacja: Strategien J e r  E ntw ick
lung der M etropole, Berlin 1991; por. także Im plem enting Town P lanning, ed. C. Greed, London 
1996, s. 199-215.

13 Przedstawione poniżej tezy i przykłady oparto na publikacji: U rbanisation a n d  the F unc
tions o f  Cities in the European Communit}’, B russels, Luxem burg 1992 (Regional D evelopm ent Stu
d ies , Vol 4). Por. także: K a rl-D ie te r  K e im , P e ter B u sch , S ta d t 2 0 0 0  -  M e tro p o le n  u n d  
Großstadtenentwicklung, w: Stadterweiterungen im Umkreis von M etropolen, „REGIO -  Beitrage des 
Instituts für Regionalentwicklung und Strukturplannung”, 1 / 1993.



• urbanizacja nadal postępuje we wszystkich krajach Unii, choć jest to już proces powolny;
• istnieje pozytywna korelacja pomiędzy poziomem urbanizacji a poziomem rozwoju 

gospodarczego (mierzonym PKB na głowę mieszkańca); statysty
kę zakłóca nieco Szwajcaria, ale zapewne grają tu rolę szczególne warunki topograficzne 
tego kraju;

• daje się opisać wyraźny cykl rozwojowy wielkich miast europejskich; przeżyw ają one 
kolejno fazy: urbanizacji (zwłaszcza w latach pięćdziesiątych), suburbanizacji, dezurbanizacji 
(w tym ostrej konkurencji małych miast) i reur- banizacji (co jest fenomenem przełomu lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, związanym z wielkimi programami naprawy 
śródmieść i odzyskiwa
niem terenów po „cywilizacji fordowskiej”);

• następuje dalsze umacnianie się metropolii jako węzłów sieci osadniczej;
o ile bowiem ludność nieomal wszystkich dużych miast zmniejszyła się, to jednak rośnie 
lub bardzo wolno maleje liczba mieszkańców ich obszarów m etropolitalnych 
(przykładowo w latach 1970-86 na 19 wielkich miast spa
dek ludności odnotowały wszystkie, a ich obszary metropolitalne odnotowa
ły wzrost w 11 przypadkach);

• lata siedemdziesiąte były okresem silnego rozwoju małych miast, proces ten
w latach osiemdziesiątych został wyraźnie zahamowany.

8. Powyższe uwagi wym agają pewnego komentarza. Otóż dynamika opis 

nych zjawisk kształtuje się odmiennie na terenach trzech podstawowych stref, za 
pom ocą których próbuje się uchwycić gospodarcze i cywilizacyjne zróżnicowanie 
zachodniej części naszego kontynentu. Te strefy to:

• obszar centralny, ,jąd ro ”, obejmujący Anglię, Beneluks, tereny Francji po
linię Rennes-Lyon oraz północne i środkowe Niemcy,

• nowy obszar cen tralny-w ielk i łuk od Madrytu i Walencji, obejmujący połu
dniową Francję, Szwajcarię, południowe Niemcy i północne Włochy po Flo
rencję,

• peryferie -  charakterystyczne jest pewne przesunięcie w czasie procesów
rozwojowych pomiędzy tymi obszarami oraz fakt, że przypadki znacznego
wzrostu miast zdarzająsię praktycznie tylko w nowym obszarze centralnym.
Z perspektywy Polski -  jako kraju analizującego konsekwencje akcesji do
Unii Europejskiej -  można zwrócić uwagę na następujące zjawiska:

• przyspieszenie urbanizacji w Hiszpanii, Portugalii i Grecji po wstąpieniu do
Unii (w tym szybki rozwój niektórych dużych miast, jak  Valladolid, Grena
da, Sewilla, Malaga),

• znacząca rola imigrantów z biednych krajów sąsiedujących z Unią, którzy
napływ ają niemal wyłącznie do wielkich miast,



• coraz istotniejsza rola transeuropejskich systemów infrastruktury, z reguły 
realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej. Szczególne znaczenie mają 
projekty szybkich kolei, do których dostęp zmienia strategiczną pozycję miast 
i regionów; Lille jest bodaj najbardziej spektakularnym przykładem w tej 
kwestii.

9. Uwagi te prowadzą do rozważenia kwestii europejskiego systemu hierar
chii miast. Temat tenjest słabo rozpoznany, gdyż największe zmiany zachodzą bar
dzo gwałtownie we wschodniej części Europy, gdzie duża grupa miast uzyskała 
status stołeczny. Odnosi się to zarówno do Berlina, Bratysławy, Zagrzebia, Mińska, 
Wilna, Kijowa czy Kiszyniowa, jak i do tych miast niemieckich, które stały się 
stolicami nowych landów, a więc organizacji bez porównania silniejszych i bardziej 
samodzielnych niż tzw. bezirki byłej NRD. Rzutuje to na obecny status starych, 
wielkich miast Rzeszy, takich jak Drezno, Lipsk czy Erfurt. Jest to zjawisko analo
giczne do charakterystycznego awansu grupy miast hiszpańskich czy francuskich, 
jaki dokonał się kilkanaście lat po reformie regionalnej w tych krajach. Ten awans 
wyraża się realizacjąwielkich projektów infrastrukturalnych bądź kulturalnych (cza
sem wręcz ekstrawaganckich), konkurujących z paryskim „grand travaux” . Głośne 
przykłady to Bilbao (metro i Centrum Sztuki Współczesnej), Sewilla (mosty, Expo), 
M arsylia (centrum administracyjne), Lyon (opera), Barcelona (olimpiada, centrum 
kongresowe), Rennes (pałac zjazdów z operą) itp.

10. Nie próbując przedstawić zobiektywizowanej hierarchii europejskich miast, 
warto jednak wspomnieć o kryteriach, jakie zastosowano w tego typu badaniach 
prowadzonych na zlecenie Dyrektoriatu ds. Polityki Regionalnej. Były to: ilość sie
dzib centralnych banków z listy 500 największych banków świata, ilość siedzib 
centralnych banków z listy 200 europejskich banków, central 300 towarzystw han
dlowych, 500 największych firm przemysłowych. Wyniki tych bardzo selektyw
nych i niesystematycznych badań w skazująna absolutną dominację Londynu i Pa
ryża, z którymi w pewnym zakresie m ogą konkurować Frankfurt i Bruksela, a na
stępnie Mediolan, Madryt, Hamburg, Amsterdam, Kopenhaga i Birmingham. Wśród 
tych 10 m iast4  nie są stolicami. W badaniu tym istotny jest jednak nie tyle wynik, 
co metoda, pokazującajak dziś rozumie się rangę miast, całkowicie utożsamiając ją  
ze skalą dyspozycji finansowej i gospodarczej.

11. Interesujące ujęcie systemu urbanistycznego Europy Zachodniej zapre
zentowali w 1990 roku Kunzmann i W egner4 , którzy podzielili europejskie aglome
racje roku 2000 na następujące kategorie:

IJ Ch. Thalgott, D ie Stadt der Zukunft -  E ntw icklungssteuerung zw ischen G lobaler G em ein
schaft und  Lokaler D em okratie , w: D ie Stadt der Zukunft, D okum entation des 5. Internationalen 
K ongress für A ltstadt und Baukullur, D üsseldorf 1996, s. 117.



• metropolie globalne (Paryż i Londyn),
• euroregiony o znaczeniu globalnym:

- ukształtowane (Rhein/M ainz, czyli Frankfurt, Wiesbaden, Moguncja),
- w rozwoju (Liverpool-M anchester),

• eurometropolie (Barcelona, Berlin, Binningham, Bruksela, Hamburg, Lyon, Madryt, 
Mediolan, Monachium, Wiedeń),

• miejskie regiony o znaczeniu europejskim:
- ukształtowane (Randstad, czyli Amsterdam, Rotterdam, Zagłębie Ruhry, Rhein, czyli 
Kolonia, Bonn, Akwizgran),
- w rozwoju (Kopenhaga-M alm o),

• miasta o znaczeniu europejskim (Ateny, Dublin, Genewa, Grenoble, Glas
gow, Lizbona, Neapol, Palermo, Saloniki, Strasburg, Turyn, Zurych).
Lista obejmuje zatem łącznie 32 aglomeracje. Gdyby za pom ocą tych kate
gorii popatrzeć na miasta Polski, ważąc ich potencjał demograficzny, to można założyć, że 
pożądanym scenariuszem rozwoju byłoby uzyskanie przez W arszawę pozycji 
eurometropolii, przez Górny Śląsk i Trójmiasto - regionu miejskiego o znaczeniu 
europejskim, a przez miasta takie jak Kraków i Poznań -pozycji miasta o znaczeniu 
europejskim.

IV. Metropolie w procesach urbanizacyjnych Polski

• Tradycja polskiej sieci osadniczej oparta jest na układzie policentrycznym 
Fakt ten akcentowali już badacze problematyki miejskiej u progu naszego stule
cia15. W okresie międzywojennym chętnie operowano pojęciem ośrodków cywiliza
cyjnych, za które uważano wówczas: Kraków, Lwów, Poznań, W arszawę i Wilno, 
dostrzegając ich szczególną rolę w rozwoju kraju. W roku 1928, w  związku z praca
mi powołanej wówczas przez rząd Kazimierza Bartla komisji dla usprawnienia ad
ministracji, pojawiły się interesujące propozycje podziału administracyjnego Pol
ski. W łodzimierz Wakar, analizując ekonomiczne aspekty podziału państwa, już 
wówczas proponował stworzenie 5 wielkich prowincji, podkreślając szczególne pro
mieniowanie ekonomiczne: Warszawy, Krakowa, Lwowa, Poznania i W ilna (co 
charakterystyczne, za taki ośrodek nie uznał przemysłowej Łodzi, która liczbąm ie- 
szkańców wyraźnie przewyższała wymienione miasta, z wyjątkiem stołecznej War
szawy) jako ośrodków centralnych w tych prowincjach16. W innej pracy z tego 
samego roku Roman Starzyński, proponując nowy podział administracyjny Polski,

l? Por. E. S trasburger, G ospodarka naszych wielkich miast. Warszawa, Łódź, Kraków, Lwów, 
Poznań, K raków -W arszaw a 1913.

16 W. W akar, P odzia ł P olski na okręgi gospodarcze, „Ekonom ista” , 1928, t. 3.



obok 25 województw wprowadził 6 wielkich prowincji (dodał jeszcze Lublin, jako 
metropolitalny substytut Kijowa dla obszaru W ołynia)17. W tych innych prowadzo
nych wówczas studiach i analizach18 wyraźnie dostrzegano centralne funkcje kilku 
historycznych metropolii w państwie i ich wpływ na rozwój regionalny. Takie podej
ście było odbiciem modnych wówczas w Europie, zwłaszcza w Niemczech i Fran
cji, teorii regionalistycznych. Już wówczas regionalizm uważano za skuteczny sposób 
przeciwstawiania się nadmiernej centralizacji państwa. Taki pogląd był np. charakte
rystyczny dla Niemiec w latach dwudziestych. Twórca konstytucji Republiki Wei
marskiej Hugo Preuss pisał: „Wir wollen einen dezentralisierten Einheitsstaat”19.

2. Powojenna rzeczywistość zasadniczo wpłynęła na zmianę czytelnie już 
zarysowanego w Polsce policentrycznego układu opartego o kilka ośrodków metro
politalnych. Przesunięcie granic i związana z tym utrata W ilna i Lwowa, ułatwiły 
rozbudowę i wzmocnienie centralnych funkcji Warszawy kosztem Krakowa i Po
znania. Paradoks zniszczenia i odbudowy W arszawy polegał m. in. na tym, iż 
wykorzystując bierutowski slogan: „Cały naród buduje sw ojąstolicę”, ograniczano 
stopniowo już ukształtowane funkcje metropolitalne innych ośrodków. Konieczność 
odbudowy Warszawy stała się bowiem w warunkach centralizacji systemu łatwym 
pretekstem do wprowadzenia drastycznej asymetrii w redystrybucji dochodu naro
dowego i nakładów inwestycyjnych211. Likwidacja samorządu miejskiego i zagarnię
cie majątku komunalnego całkowicie przy tym ubezwłasnowolniły miasta polskie 
zarówno na gruncie politycznym, jak  i ekonomicznym. Ułatwiło to w jeszcze więk
szym stopniu szybkie przeniesienie nowej, scentralizowanej struktury państwa na 
strukturę największych ośrodków miejskich.

3. Prowincjonalizacja Krakowa i Poznania, a także W rocławia czy Gdańska 
została dodatkowo pogłębiona przez reformę administracyjną z roku 1975. W wa
runkach gospodarki nakazowo-rozdzielczej wielkie miasta (poza stolicą) zostały 
odcięte od swych dużych regionów i na swój sposób „uduszone” . Brak podmioto
wości tych miast dodatkowo pogłębiał ich kryzys ekonomiczny. M ożna zaryzyko
wać zdanie, iż reforma 1975 nie osłabiła uprzywilejowanej pozycji W arszawy, ale 
dodatkowo osłabiła siłę pozostałych dużych ośrodków.

Oceniając stan rozwoju społeczno-gospodarczego miast polskich u schyłku 
lat osiemdziesiątych, Anna Harańczyk sformułowała jeszcze w roku 1987 m. in. 
następujące wnioski:

17 R. S tarzyński, P ro jek t p o d zia łu  teryto ria ln eg o  R zeczyp o sp o lite j, „B ello n a” , 1928, 
t. 30, z. 2.

18 Por. m.in. K raków  sto licą  kresów  południow o-zachodnich. Studia nad  now ym  podziałem  
administracyjnym  państw a, K raków  1930.

14 K. W. Kum aniecki, Uwagi o podzia le  adm inistracyjnym  państw a, w: K raków  stolic a kre
sów..., op. cii., Kraków 1930, s. 36.

211 B. Paczowski, Cały na ró d  buduje stolicą, „K ultura” , 1988, nr 6/489, s. 149.



• „Należy dokonać korekty w modelu systemu osadniczego kraju, gdyż nie
wszystkie miasta wojewódzkie mogą być automatycznie krajowy mi ośrod
kami rozwoju, jak również przeprowadzić weryfikację obecnego podziału
administracyjnego kraju” .

• „Miasta największe stały się rdzeniami, wokół których rozwinęły się aglo
meracje miejskie, będące podstawowymi ogniwami sieci osadniczej. Ich roz
wój musi być planowany i sterowany całościowo.Rozwój ilościowy i jako
ściowy poszczególnych aglomeracji należy rozpatrywać równolegle do prze
strzennego i gospodarczego rozwoju całego kraju i jego regionów”.

• „Urbanizacja w całym powojennym okresie stymulowana była procesami
industrializacji. W miarę jednak rozwoju społeczno-gospodarczego maleje
wpływ uprzemysłowienia na procesy urbanizacyjne. Na rozw'ój wyżej wy
mienionych zjawisk wpływa strategia rozwoju k ra ju -czynn ik  aktualnej linii
politycznej”21.
Niniejsza analiza pomija trw ającąod kilku lat w Polsce dyskusję nad nowym

podziałem administracyjnym kraju i miejscem wielkich miast.

4. Po 1989 roku następuje szybka zmiana sytuacji wielkich miast w Pols Transformacja 
systemowa - ucieczka od industrializacji jako koła zamachowego urbanizacji - stają się szansą n 
rozpoczęcie procesów metropolizacji Warszawy, Gdańska, Poznania, W rocławia czy Krakowa. 
Jej warunkiem koniecznym jest ponowne upodmiotowienie miast. Reforma samorządowa rok 
1990 tylko częściowo spełniła ten postulat w stosunku do największych ośrodków kraju. Brak 
kategoryza- 
cji gmin, pominięcie specyfiki i złożoności wielkich miast poważnie utrudniająwy- 
korzystanie ich potencjału ekonomicznego. Sytuację tę pogłębia słabość instrumen
tów sterowania (w tym słabość władzy wykonawczej), w które zostały wyposażone 
samorządy dużych miast. Zmiana obnażyła też braki infrastrukturalne i skutki cen
tralistycznego modelu ustrojowego.

M imo tych błędów systemowych wielkie miasta są podatne najbardziej na 
postępy globalizacji, a wzrost gospodarczy Polski skoncentrowany jest przede wszy
stkim w dużych ośrodkach. Interesy tych ośrodków (z wyjątkiem W arszawy) znaj- 
dująsię też w coraz większym konflikcie z podziałem administracyjnym kraju, de
gradującym w istocie funkcję największych ośrodków.

V. Rozwój regionalny a funkcje metropolitalne

1. „Raport o kohezji” przedłożony ostatnio przez Monikę Wulf-Mathies, kmisar za UE d 
polityki regionalnej, dowodzi, że pomimo zamykania się rozpiętości

21 A. H arańczyk, R ozw ój społeczno-gospodarczy m iast w Polsce, K raków  1987, s. 193-195.



pomiędzy bogatymi a biednymi krajami Unii, różnice wewnętrzne (międzyregional
ne) pogłębiają się-2. Pomimo potężnych funduszy strukturalnych adresowanych 
przecież właśnie do regionów, dysproporcje pomiędzy regionami europejskimi są 
blisko dwukrotnie większe niż pomiędzy stanami w USA. Frapującajest geografia 
tego zjawiska. Najbogatsze reg iony-osiągające około półtora średniego PKB Unii 
na głowę mieszkańca -  to Hamburg, Bruksela, Darmstadt, obszar metropolitalny 
Paryża, Luxemburg, Wiedeń, Górna Bawaria, Brema, Wielki Londyn i region Stutt
gartu. Najbiedniejsze zaś to: Alentejo (P), Ipeiros (GR), Centro (P), Voreio Aigalo 
(GR), Meklemburgia (D), Turyngia (D), Saksonia (D), Saksonia-Anhalt (D), Dyti- 
ki Ellada (GR) i Estremadura (E). Nie trzeba wielkiej spostrzegawczości, żeby 
zauważyć, że grupa pierwsza to regiony leżące w strefie centralnej (starej i nowej) 
- czy też, inaczej patrząc, w „bananie europejskim” -  i będące wielkimi metropolia
mi. Druga grupa to regiony peryferyjne i pozbawione większych miast (największe
z nich to Drezno i Erfurt liczące 500 i 217 tys. mieszkańców).

Można by zatem założyć, że istnieje empirycznie potwierdzona korelacja 
pomiędzy metropolizacjąa ogólnym poziomem rozwoju. K w estiąbadań jest jednak 
ustalenie, czy wynika to z faktu, że obszary te w chłaniająłatw iej kapitał i przycią- 
gajągo więcej, czy też efektywność jego wykorzystania jest większa.

2. Tradycyjny model relacji: wielkie miasto a jego regionalny kontekst, zkłada, że to 
właśnie owa stolica jest motorem ekonomicznego rozwoju i miejscem podejmowania wszystki 
gospodarczych i politycznych decyzji. Zapewne w isto
cie jest to prawda, ale wydaje się, że relacje te nie są tak proste, jak model sugeruje.

Model „dominującego” miasta i „podporządkowanego” regionu jest powszech
ny na obszarze peryferii Europy. M etropolie takie jak Ateny czy Sewilla nie tylko 
dominująadministracyjnie, ale sąniem al wyłącznymi producentami wyższych usług 
i skupiają całą aktywność wym agającą bardziej złożonego know-how. Są także 
węzłami infrastruktury, za pom ocą których regiony łączą się ze światem. Relacja 
inne centra (subcentra) -  stolica jest tu silniejsza niż relacje między tymi centrami.

Ten model był charakterystyczny także w starym centrum Europy w epoce 
industrializacji i urbanizacji. Ale suburbanizacja i ekonomiczna decentralizacja spra
wiły, że stare metropolie wraz z liczbą ludności utraciły część swojej przewagi. 
Nowe centra bazujące na przemysłach wszystkich technologii, strefy ekonomiczne 
wielkich lotnisk, z reguły daleko położone od centrów historycznych stolic, osłabi I v 
ich tradycyjnądominację. Wysoki poziom infrastruktury na tych obszarach spowo
dował wzrost znaczenia sieci intraregionalnych, co pozwala na rozwój poza obsza 
rem metropolitalnym. Przykłady takich rozproszonych aglomeracji toAmslcrdam. 
Liverpool czy Kopenhaga. Szczególnym przypadkiem jest występowanie w regio

”  A rchipel Europa, „Die Z eit” , 8 XI 1996, wg: „Przegląd E konom iczny”, styczeń 1997,
nr 174.



nie wielu metropolii, które konkurują ze sobą, jednocześnie specjalizując się. Naj
lepszym przykładem jest oczywiście zagłębie Ruhry.

Najbardziej intrygujące są przykłady regionów „nowego jądra”, gdzie można 
mówić o modelu bardziej komplementarnym (zintegrowanym) niż wyżej opisane, 
ponieważ rozwój następował tu przy znacznie słabszej tradycyjnej bazie przemy
słowej. Małe miasta adaptowały jednak łatwiej inwestycje w nowych niszach rynko
wych i rozwijały się jako całe specjalizowane strefy. Najlepszych przykładów tego 
typu rozwoju dostarczają Włochy (tzw. Trzecia Italia), a także środkowe Niemcy 
(rejon Heidelbergu, Darmstadtu, Frankfurtu). Zapewne nie do pominięcia jest 
w obu tych przypadkach historyczna tradycja wolnych miast, o silnej ekonomicznej 
i kulturalnej niezależności. Mamy tu do czynienia z rozwojem wieloośrodkowym 
i przestrzennym rozłożeniem funkcji metropolitalnych.

W prawdzie da się wskazać przykłady zgodnego rozwoju miasta centralnego 
i jego regionu, jak i przykłady, gdy region słabo korzysta z dynamiki swojej stolicy, 
ale przypadki, kiedy dynamiczny rozwój regionu nie przekłada się na rozwój metro
polii sąniezwykle rzadkie. Prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że miasta metro
politalne rozw ijają się nie kosztem swoich regionów, lecz kosztem innych miast 
metropolitalnych, z potencjału regionu zaś czerpią jedynie swoją konkurencyjną 
przewagę.

3. Aby głębiej rozwinąć tę kwestię, warto skupić się nad kryteriami, w jaki opisywany jes 
rozwój regionalny. Opierając się na zestawieniu opracowanym przez 
prof. A. Klasika21, można przywołać takie określenia jak: wzrost gospodarczy, wzrost 
zatrudnienia, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój technologiczny i procesy 
innowacyjne, rozwój usług i zasobów społecznych, polepszenie jakości środowiska, 
wzrost poziomu i jakości życia, wzbogacanie tożsamości i procesy integracyjne.

Aby zrozumieć, jakie jest w istocie znaczenie metropolii dla rozwoju regio
nalnego, należy spojrzeć na te kategorie przez pryzmat funkcji (ról) wypełnianych 
przez wielkie miasta. Trudno przecież mówić o tożsamości i procesach integracyj
nych z pominięciem funkcji symbolicznych (duchowych, politycznych) wielkich 
miast, trudno mówić o rozwoju procesów innowacyjnych bez intensywnego życia 
naukowego i silnej funkcji edukacyjnej, które przecież w pewnym sensie określają 
istotę bycia metropolią. Podobnie ma się rzecz ze wzrostem gospodarczym i funk- 
cjąfm ansową. Uogólniając można powiedzieć, że metropolie sątym i szczególnymi 
miejscami, gdzie pow stają (są produkowane) nowe idee i gdzie podejmowane są 
decyzje. Tym wyróżniają się spośród innych miast, że rodzaj interakcji, jaki zacho
dzi tu pomiędzy przedstawicielami elit gospodarczych, politycznych i intelektual

23 A. Klasik, M etropolie a rozw ój regionalny, s. 39-A6 niniejszej publikacji. Por. lakże: 
A. Prusek, Strategia rozwoju regionów  w warunkach gospodarki rynkowej, K raków  1995; G. G orze
lak, Transform acja system ow a a  restrukturyzacja regionalna. W arszaw a 1995.



nych, prowadzi do powstania dyspozycji lub wzorów detenninujących zdarzenia na 
pozostałych obszarach (strefach wpływów).

4. Jest oczywiste, że metropolitalność wiąże się ściśle z poziomem centrazacji władzy 
ekonomicznej, politycznej i ideologicznej (medialnej). Jeśli zakresy tej władzy są reglamentowan 
np. zastrzeżone jedynie dla stolicy politycznej kraju - hamuje to rozwój metropolitalności innyc 
ośrodków. Z tego punktu widzenia charakterystyczne jest porównanie Wielkiej Brytanii, Francji  
Niemiec. N a 11 najbogatszych regionów wspomnianych na początku tego rozdziału 5 to 
metropolie niemieckie, pozostałe zaś kraje wprowadziły na tę listę tylko obszary stołeczne. Moż  
rozumieć tak, że nie ma metropolitalności bez politycznego ośrodka decyzyjnego, lub innymi 
słowami: nie ma metropolitalności bez przywództwa.

Metropolie, będąc producentami idei, sąjednocześnie ich odbiorcami (konsu
mentami), być może jedynymi, a na pewno pierwszymi. Obszary kulturowe czy admi
nistracyjne pozbawione metropolii są wyłączone, pokrzywdzone w dostępie do nieu
stannie trwającej wymiany idei. Wymiany, która oczywiście jest dyskontowana eko
nomicznie. Posiadanie metropolii jest indywidualnym interesem każdego obszaru -  
przesądza o jego konkurencyjności. W każdym razie dzieje się tak na obszarach pery
feryjnych, co z punktu widzenia strategii rozwojowych Polski jest tezą wartą refleksji.

VI. Metropolitalna przyszłość polskich miast

1. Przedstawione powyżej cechy rozwoju metropolitalnego i metropolitalnych
funkcji wielkich miast legły u podstaw kryteriów, za pomocą których dokonano próby 
oceny potencjału polskich miast oraz sformułowano w tym zakresie pewne wnioski.

2. Pierwsze kryterium dotyczy gospodarczej pozycji danego ośrodka. O tym,
czy jest on rzeczywiście ośrodkiem dyspozycji ekonomicznej, świadczy ilość znaj
dujących się tu central instytucji finansowych, dużych przedsiębiorstw przemysło
wych i handlowo-usługowych. Z tego punktu widzenia metropolitalny potencjał 
polskich miast jest znikomy, gdyż polskie firmy nie odgrywają większej roli m ię
dzynarodowej. Można jednak rozważyć i inne kryterium: obecność oddziałów, filii, 
firm zależnych, biur handlowych czy przedstawicielstw wielkich koncernów mię
dzynarodowych. Inaczej mówiąc, chodzi o obecność w danym mieście „końcówek” 
tych wielkich systemów, wielkich sieci, które wyznaczają strukturę gospodarki świa
towej. Poprzez obecność takich placówek realizuje się integracja sieci globalnych 
z układami lokalnymi -  na te funkcje metropolii zwrócił uwagę Jerzy Hausner, 
nazywając je  „węzłami sieci glokalnych”24. Jako charakterystyczny przykład ta
kiego węzła można podać Kraków, w którym w ciągu ostatnich 6 lat rozpoczęły

M J. Hausner, M etropolie  -  luka koncepcyjna?, s. 33-38  niniejszej publikacji.



działalność gospodarczą takie firmy jak: Philip Morris, Coca-Cola, ABB, BP, Alca
tel, Siemens, Coopers & Lybrand, KPMG czy British Airways, a więc firmy z 
samej czołówki wielkich międzynarodowych korporacji.

Patrząc pod kątem lokalizacji central polskich korporacji, widać absolutną 
dominację Warszawy, a następnie -  na zupełnie innym poziomie -  9 pozostałych 
miast, z których nieznacznie wyróżniają się Gdańsk, Kraków i Poznań.

3. Drugie kryterium metropolitalności to dostępność lotnicza ośrodka. Tu 
także dominacja Warszawy jest przygniatająca. Drugą grupę stanowią Kraków 
i Gdańsk, a pojedyncze połączenia m ająjeszcze Katowice, Poznań i Wrocław.

Z tym kryterium wiąże się także poziom bazy hotelowej i zatrudnienie 
w hotelach i restauracjach. Tym razem dystans między W arszaw ka następnym za 
nią Krakowem nie jest już tak uderzający, zwraca natomiast uwagę dystans pozo
stałych miast do Krakowa (zapewne zakłóceniem statystyki jest wyodrębnienie 
Gdańska z całego Trójmiasta). W każdym razie Poznań, Trójmiasto i Wrocław 
tworzą następną grupę.

4. Trzecim  kryterium jest potencjał kulturalny, wyrażający się zarówno 
w skali i jakości produkcji artystycznej, jak i ekonomicznym wymiarze przemysłu 
kulturowego (pod tym pojęciem rozumiemy ruch wydawniczy i handel książką, 
media komercyjne, przemysł fonograficzny, design i projektowanie architektonicz
ne, handel antykwaryczny i konserwację dzieł sztuki, usługi translatorskie, impresa
riat, produkcję film owąetc.). W tym zakresie prymat Warszawy' i Krakowa jest nie 
do zakwestionowania, mimo braku udokumentowanych badań w tym zakresie.

Pośrednią oceną potencjału kulturowego jest siła ośrodka naukowego i aka
demickiego. Porównanie liczby studentów studiów dziennych i dynamiki ich przy
rostu wyróżnia W arszawę jako ośrodek wiodący i K raków jako najsilniejszy ośro
dek regionalny. Dalszą grupę stanowiąPoznań i Wrocław, a następnie Lublin, Łódź, 
Gdańsk i Katowice.

5. Jest jeszcze jedno kryterium -  także trudno mierzalne, choć praca S. Ku
rowskiego dotycząca porównania Warszawy z innymi stolicami europejskimi może 
służyć za metodologiczny wzór badań25. Chodzi mianowicie o „metropolitalność” 
przestrzeni miejskiej, a ściślej urbanistyczny potencjał miasta. Można go opisać, 
analizując takie aspekty jak: rozmach zabudowy, skala i artystyczna jakość gma
chów publicznych (rezydencji królewskiej, katedry, dworca kolejowego, opery, 
muzeum, głównego urzędu etc.), stosunek miasta do rzeki, ilość i jakość mostów, 
okazałość pomników, wytworzenie specyficznych, charakterystycznych i rozpo
znawalnych wnętrz urbanistycznych (np. Długi Targ w Gdańsku, Rynek Główny 
w Krakowie), czytelność układu komunikacyjnego itp.

2' S. K urow ski, W arszawa na tle stolic Europy, Lublin 1987.



Wydaje się, że wśród polskich miast tą„metropolitalnościąprzestrzeni” wyróż
niają się Wrocław i Poznań, Warszawa zaś gwałtownie stara się zmniejszyć dystans 
w tym zakresie. Wśród pozostałych miast warto w tym aspekcie wymienić Szczecin.

6. Reasumując rozważania, które z polskich miast m ają przesłanki dla roz
woju metropolitalnego, należy stwierdzić, że niewątpliwie takim miastem jest W ar
szawa, która ma szansę stać się centrum finansowym całej Europy Środkowow
schodniej (traktowanej jako jeden region ekonomiczny). W związku z tym wchodzi 
ona w ostrą konkurencję z innymi miastami-stolicami. Na niższym p o z io m ie -m e
tropolii drugiego rzędu -  sytuuje się Kraków, Trójmiasto, Poznań i być może 
Wrocław, choć jego potencjał gospodarczy jest wyraźnie słabszy. Charakterystycz
ny jest na tej liście brak Łodzi -  drugiego co do wielkości miasta Polski -  oraz wcale 
nie najgorsza pozycja Lublina, którego rola warta jest zapewnie głębszego namysłu. 
Niejasne wydają się szanse metropolitalne Poznania. Mieści się on wprawdzie na 
głównej osi now'ej europejskiej infrastruktury, ale zapewne (tak jak Szczecin i W ro
cław) znajdzie się w cieniu Berlina -  tzn. jego obecna strefa ekonomiczna będzie 
w coraz większym stopniu ciążyć ku stolicy Niemiec. Nie ma to nic wspólnego z 
praktycznie pewnym sukcesem ekonomicznym, jaki Poznań winien odnieść z uprzy
wilejowanej pozycji w kooperacji zN iem cam i, a lejego  atrakcyjność jako ośrodka 
kulturalnego i targowego w tak bliskiej odległości od Berlina wydaje się wątpliwa.

7. Te rozważania w skazują na bardzo ważny aspekt znaczenia rozwoju m e
tropolii dla otaczających ich regionów. Metropolie sążywotnie zainteresowane eko
nomiczną prężnością swoich regionów, gdyż właśnie owe region są pierwszym 
i najważniejszym konsumentem „metropolitalnych produktów i usług” . Należy w 
tym miejscu powtórzyć tezę, że metropolie rozw ijająsię nie kosztem swoich regio
nów, ale kosztem innych metropolii. Słabość własnej metropolii oznacza de facto 
import „usług metropolitalnych” z innej, nowej, z reguły bardziej oddalonej metro
polii, czasem znajdującej się w innym państwie. Dlatego należy z m ocą podkreślić, 
że rozwój funkcji metropolitalnych wybranych miast leży w  interesie państwa pol
skiego. Leży dlatego, że wzmacnia rozwój gospodarczy, gdyż właśnie metropolie 
są najbardziej dynamicznymi i efektywnymi ogniwami wzrostu. Jednak bodaj je 
szcze ważniejszy jest fakt, że to metropolie pozw alają uczestniczyć w procesach 
globalizacji, rozumianej niejako przemierzanie przez ponadnarodowe koncerny kuli 
ziemskiej w poszukiwaniu tańszych miejsc produkcji, ale jako uczestniczenie w mię
dzynarodowych sieciach, których końcówki lub węzły lokalizowane sąniem al wy
łącznie właśnie w metropoliach.

8. Brak procesów metropolizacji jest tożsamy z peryferyzacją. Jesteśmy obe
cnie świadkami dwóch równoległych, a właściwie pogłębiających się procesów 
peryferyzacji.

Pierwsza ma charakter zewnętrzny: Polska, choć osiągnęła członkostwo w 
OECD, jest wciąż poza światem bogatych państw europejskich, nie uczestniczy w



procesach instytucjonalnej europejskiej integracji i w stosunku do , jąd ra” Europy 
jest krajem peryferyjnym, komunikacyjnie niedostępnym26.

Jednocześnie aktualny podział administracyjny odcina duże części kraju od 
bezpośrednich związków z tymi namiastkami metropolii, jakim i jest kilka naszych 
dużych miast. Podział administracyjny zmusza te obszary do korzystania z „usług 
metropolitalnych” gorszej jakości, hamuje także rozwój rynku „usług metropolital
nych” w wielkich miastach. Jest to zjawisko wewnętrznej, wtórnej peryferyzacji, 
której cywilizacyjne następstwa są ju ż  łatwe do zaobserwowania.

9. Niewątpliwie pierwszym krokiem, jaki należy zrobić dla intensyfikacji roz
woju metropolitalnego wybranych miast, jest dostosowanie podziału administracyj
nego kraju do naturalnych stref wpływów i oddziaływania miast o metropolitalnym 
potencjale. Nawet przy założeniu, że podział ów nie będzie doskonały i że niektóre 
ze stolic regionalnych nie są  i w  przewidywalnej przyszłości nie będą ośrodkami 
metropolitalnymi (np. Łódź, Białystok).

Co charakterystyczne, w  dotychczasowej dyskusji nad podziałem admini
stracyjnym kraju zbyt słabo akcentowana jest rola kilku wielkich metropolii. W tym 
sensie propozycje międzywojennego rządu Kazimierza Bartla, podziału Polski na 
5 -6  wielkich regionów metropolitalnych i około 25 województw, są dzisiaj warte 
przemyślenia. Mogłoby to też zapewne ułatwić rozwiązanie wielu dylematów zwią
zanych z koniecznym ograniczeniem liczby województw i, co za tym idzie, degradacją 
adm inistracyjną wielu dużych miast, nie mających szans na metropolitalny rozwój. 
Nie oznacza to jednak zgody na np. koncepcje lansowane przez profesora Jerzego 
Kołodziejskiego, w których owe metropolitalne prowincje byłyby zaledwie obsza
rami planistycznymi, pozbawionymi politycznej podmiotowości.

10. Równie ważnym, jeżeli nie ważniejszym, czynnikiem rozwoju miast me
tropolitalnych jest wysoki poziom nakładów inwestycyjnych na badania i rozwój. 
W zrost i decentralizacja wydatków na naukę, a także decentralizacja życia nauko
wego (casus Polskiej Akademii Umiejętności lub Zakładu Narodowego Ossoliń
skich) to dalsze bodźce rozwojowe. Nie ma żadnych wątpliwości, że pierwszym 
beneficjantem zwiększonych wydatków na badania i rozwój -  czy, generalnie rzecz 
biorąc, na naukę -  są  miasta metropolitalne, a dopiero potem cała gospodarka. 
W tym bloku działań winny się mieścić programy rozwoju uniwersytetów, tak by 
dać polskiej młodzieży szansę zdobycia wykształcenia na poziomie krajów Unii. 
Francuski program „Universite 2000”, zakładający realizację infrastruktury nauko
wej umożliwiającej osiągnięcie przez Francję liczby 2 m ilionów studentów, może 
być dobrym  przykładem.

26 Stan ten m oże jednak  stosunkow o łatw o ulec zm ianie. A nalizy z raportu Kom isji Europej
skiej Europa 2000+  dow odzą, że Polska jes t ju ż  dziś mniej peryferyjnym  krajem  niż Portugalia 
i H iszpania (op. cit. s. 67).



11. Trzeci blok działań to wspieranie projektów rozwoju infrastruktury trans
portowej i telekomunikacyjnej, w  tym zwłaszcza transportu lotniczego i metropoli
talnych sieci informatycznych (infostrady, autostrady informatyczne etc.). W sytu
acji otwarcia nieba europejskiego i pełnej rywalizacji firm lotniczych upadną do
tychczasowe administracyjne ograniczenia ruchu lotniczego do innych ośrodków 
poza Warszawę i wówczas inne miasta ze sw oją obecną infrastrukturą znajdą się 
w bardzo niekonkurencyjnej sytuacji.

12. Czwarty blok działań to wspieranie wielkich projektów urbanistycznych
0 dużym wymiarze kulturalnym -  prowadzący do budowania tożsamości narodo
wej i regionalnej27. Chodzi o takie projekty, jak np. Wyspa Spichrzów w Gdańsku 
czy Centrum Komunikacyjne w Krakowie, Wolne Tory w Poznaniu itp. Z jednej 
strony uwalniają one niezwykłe potencjały zamrożonych (z różnych powodów) atrak
cyjnych terenów inwestycyjnych, z drugiej -  tw orzą nowe wartości kulturowe
1 urbanistyczne. S tająsię magnesem dla inwestorów i ściągająnow e miejsca pracy. 
Kreują „przestrzeń metropolitalną” i zm ieniają image miasta.

13. Wzięcie jednak na swoje barki generowania i przeprowadzania podob
nych projektów jest niemożliwe bez ustrojowego wzmocnienia wielkich miast, bez 
zapewnienia im większej sprawności zarządzania i większej zdolności inwestycyj
nej. Dzisiejszy system finansowania miast w niewielkim stopniu uwzględnia koszty 
funkcjonowania wielkich miast, ponoszących wydatki na rzecz obsługi całych re
gionów. Charakterystyczna jest różnica udziału wydatków inwestycyjnych w małych 
gminach (relatywnie dobrze finansowanych), gdzie stanowią one ponad 30% całego 
budżetu, z sytuacją w wielkich miastach, gdzie udział ten sięga niewiele ponad 10%.

14. Czy rozwój polskich metropolii niesie w  sobie jakieś zagrożenia? Zagro
żenia związane z rozwojem wielkich miast sądość dobrze rozpoznane. Nie wydaje 
się, by polskie metropolie mogły w przewidywalnym okresie 15-20 lat znacząco 
wzrosnąć ilościowo, choć na pewno należy się liczyć ze wzrostem stref metropolital
nych, zwłaszcza w przypadku takich miast, jak: Warszawa, Łódź, Gdańsk, Kraków 
- gdyż strefy te są  już  mocno wykształcone i bardzo dynamiczne. 1 rzecz jasna,
problemy komunikacyjne na tych obszarach są  nie do uniknięcia. Jednak rozwój
funkcji metropolitalnych nie musi nieuchronnie oznaczać wzrostu plag miejskich:
przestępczości, bezdomności etc.

VII. Podsumowanie

1. Globalizacja - zjawisko ostatnich lat - spotęgowała wzajemne relacj pomiędzy miastai 
europejskimi. Trudno mówić przy tym o jednej tylko hierarchii

:7 O znaczeniu w ielk ich  p ro jek tów  w zarządzan iu  m iastem : H. B ruckm ann, S ta d ten t
w icklung durch Grossprojekte -  S tuttgart 21, w . D ie Stadt der Zukunft, op. eil., s. 93-95 .



czy też rankingu największych ośrodków. Trzeba raczej rozróżnić wiele kryteriów, 
w zależności od roli ekonomicznej i funkcji wypełnianych przez poszczególne mia
sta oraz zasięgu oddziaływania regionalnego, narodowego i międzynarodowego. 
Najszybciej rozwijająsię dziś ośrodki o złożonym modelu funkcjonalnym i wszech
stronnej ofercie usług wyższego rzędu.

2. W tym kontekście można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że 
tylko kilka polskich miast o historycznie ukształtowanych funkcjach m etropolital
nych ma szansę wybić się w przyszłości do poziomu metropolii europejskich. Nie 
będzie to łatwe, gdyż w związku z infrastrukturalnymi programami Unii Europej
skiej (tzw. pakiet Bangem anna)28 szereg relatyw nie słabszych ośrodków' za
chodnioeuropejskich zwiększy sw oją konkurencyjność, w tym zwłaszcza dostęp
ność komunikacyjną.

Stawia to wyzwania przed polską polityką rozwoju wielkich miast. Nie wol
no tu pominąć rozwiązania zasadniczych kwestii ustrojowych i nowego wpisania 
metropolitalnych miast w organizację terytorialną państwa. Obecny system stwarza 
szansę rozwoju tylko jednego ośrodka, przy mniej lub bardziej świadomym tłumie
niu możliwości i aspiracji pozostałych. Katalog instrumentów tej polaryzacji roz
woju jest bardzo obszerny. Obejmuje zarówno działania związane z dystrybucją 
środków budżetu państwa (instytucje centralne, subwencje etc.), jak i administra
cyjną dystrybucję rozwoju (np. hamowanie rozwoju regionalnych portów lotniczych). 
M odeluje to zachowania podmiotów gospodarczych, czego przykładem może być 
rozważana przez ING Group inicjatywa przeniesienia centrali Banku Śląskiego do 
Warszawy.

3. Powyższe rozważania nie są tylko akademickim rozstrząsaniem warun
ków koniecznych dla zwiększenia kreatywności wielkich miast. Po roku 1989 mamy 
do czynienia z fazą nowej formacji sieci osadniczej Europy Środkowej. Właśnie 
czynnik czasu jest decydujący dla korzystnego usytuowania polskich miast. Zwła
szcza w sytuacji, gdy coraz częściej oddziaływanie metropolii przekracza granice 
państwowe (np. Kraków na Słowację i Ukrainę). Pożądanym modelem byłby za
tem powrót do policentrycznego układu z budowaniem, wzorem Niemiec, kom
plementarnego systemu kilku metropolii, takich jak Gdańsk -  polskie otwarcie na 
region bałtycki i centrum gospodarki morskiej, Kraków -  największy niestołeczny 
ośrodek naukowy i kulturalny w Europie Środkowej (creative city), czy Poznań -  
wiodący ośrodek gospodarczy. Przede wszystkim bowiem chodzi o to, by w kon
cepcjach podobnych do „Europa 2000+”, ale obejmujących już terytoria przyszłych 
członków Unii, polskie metropolie stały się węzłowymi elementami przyszłych kon
cepcji rozwojowych.

:s E uropa 2000+..., op. c it., s. 56.




