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Polska geografia 
społeczno-ekonomiczna 
wobec nowych wyzwań

Z uproszczonej definicji geografii społeczno-ekonom icznej wynika, 
iż bada ona otaczającą nas rzeczyw istość w odniesieniu do zjaw isk i pro
cesów społecznych i ekonom icznych, w relacji do środow iska geograficz
nego. W tejże rzeczyw istości nastąpiły  i nadal jeszcze zachodzą zasadn i
cze zmiany.

W  skali światowej zw iązane są  one przede w szystkim  z procesam i 
globalizacji. N ośn ikam i tych procesów  są w pierw szym  rzędzie wielkie 
firmy i przedsiębiorstw a o światowym  zasięgu działan ia, kształtujące rów
nież w dużym  stopniu  uk łady przestrzenne w skali krajowej i m iędzyna
rodowej.

W skali Polski zm iany te zw iązane są głównie z transform acją u stro
jową, jaka nastąp iła  po 1989 r. w naszym  kraju i w tej części Europy. 
Równocześnie z otwarciem  się Polski i jej gospodarki na świat, znalazła 
się ona w orbicie działan ia  światow ych procesów  globalizacji.

W  związku z tym, zdaniem  wielu autorów, św iatow a geografia spo
łeczno-ekonom iczna (w tym  i geografia polska) znalazła się w punkcie 
zwrotnym. W yzwaniem  sta ła  się now a rzeczyw istość oraz nowe uw arun
kowania funkcjonow ania społeczeństw a i gospodarki zarów no w skali 
lokalnej/ regionalnej, jak  i krajowej i m iędzynarodow ej.

Od 10 lat polska geografia społeczno-ekonom iczna próbuje anali
zować i interpretow ać dokonujące się zm iany w gospodarce i w społe
czeństwie w Polsce, w tym oczywiście również w ich wym iarze przestrzen
nym. Przyjęło się określać ten etap badań  ostatnich  10 lat jako „geografię 
okresu tran sform acji” .

2 23



Ową geografię okresu transform acji m ożna rozum ieć w dwojakim sen
sie:

1) jako badan ie  kształtu jącej się nowej rzeczyw istości,

2) jako szukanie nowych dróg i podejść  badaw czych w samej geografii 
(tu: w geografii społeczno-ekonom icznej).

Ad. 1). W spom niana geografia okresu transform acji posiada juz znacz
ny dorobek w zakresie zarówno analiz em pirycznych, jak i pewnych uogól
nień cząstkow ych w odniesieniu do zachodzących w Polsce zjawisk i pro
cesów. N ależy tu w ym ienić aktyw ne w tym zakresie badań ośrodki p o
znański i w arszaw ski, łódzki i w rocławski, a ponadto  toruński i krakow
ski.

Są to siłą rzeczy analizy i uogólnienia cząstkow e, gdyż dotyczą rze
czywistości będącej jeszcze in statu nascendi. W  zw iązku z tym nasuwa się 
pewna dygresja -  m ianow icie za godną uznan ia cechę polskiej geografii 
społeczno-ekonom icznej uznać należy szybkie jej reagowanie na zm ie
n iającą się rzeczyw istość i na nowe w arunki otoczenia, a w tym szczegól
nie dużą w rażliw ość na zjaw iska kryzysow e i patologiczne, jakie miały 
m iejsce w nieodległej przeszłości w rozwoju społecznym  i ekonom icz
nym naszego kraju.

M ożn a tu w ym ienić prace w nurcie tzw. „geografii polskiego kryzy
su ” z łat 80. oraz w cześniejsze -  z przełom u lat 70. i 80. -  bardziej ważkie 
m erytorycznie, o b n a ^ ją c e  zjaw iska i procesy patologiczne naszej rze
czyw istości, w tym narosłe konflikty w sferze społeczno-ekonom icznej, 
przestrzennej i ekologicznej. Prace te m iały swój niem ały wkład w kształ
towanie św iadom ości społeczeństw a (w tym i części ówczesnych decy
dentów ), a więc pośrednio i w przem iany ustrojow e w Polsce.

W racając do aktualnej rzeczyw istości, nasze badania winny nadal, 
acz w sposób  pogłębiony, naśw ietlać postępy w procesie transform acji 
z ich zarów no pozytyw nym i, jak też negatywnym i przejawam i w sferze 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. W inny te j, w większym stop 
niu niz dotychczas, uw zględniać porów nania m iędzynarodow e w prze
biegu procesu transform acji w naszej części Europy.

Ad. 2). je s t  naturalną cechą rozwoju nauki, iz zm ienia ona co pewien 
czas swoje paradygm aty  i priorytety  badaw cze. W  geografii społeczno- 
ekonom icznej głów nym  im pulsem  do zm ian paradygm atu -  poza ogól
nymi tendencjam i w nauce światowej -  były zm iany zachodzące w oto
czeniu społeczno-ekonom icznym . Tak np. konferencja m etodologiczna 
w Rydzynie w 1983 r. by ła m .in. reakcją na zjaw iska ówczesnego ostrego 
kryzysu społeczno-ekonom icznego w Polsce, z zagrożeniam i ekologicz
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nymi włącznie. W jej wyniku za podejścia priorytetow e w polskiej geo
grafii uznano podejście hum anistyczne i ekologiczne w ocenie zjaw isk i 
procesów społecznych i gospodarczych. Stanow iło to rów nocześnie m e
todologiczne zbliżenie do geografii zachodniej, w której owe paradygm a
ty realizowane były już wcześniej.

W związku z takim  podejściem  pow stała też konieczność korzysta
nia w większym stopniu  z dorobku i m etod badaw czych takich nauk p o
mocniczych, jak socjologia i psychologia społeczna.

Pojawił się też -  do dziś aktualny -  p ostu lat ściślejszej w spółpracy 
między poszczególnym i dyscyplinam i geografii, jak  i szerszego podejm o
wania badań interdyscyplinarnych. Je st to zgodne ze stosow anym  juz od 
lat 70. podejściem  system owym .

W racając do obecnej sytuacji naszej dyscypliny i jej perspektyw  na 
przyszłość, to z dużą dozą optym izm u sądzę, iz w miarę stabilizow ania 
się ustroju gospodarki rynkowej w Polsce, geografia  społeczno-ekono
m iczna będzie w stanie w ypracow ać stosow ne m etody i podejścia badaw 
cze oraz form ułow ać dalej idące w nioski i uogólnienia, w tym również 
odnośnie do kierunków rozwoju sam ej dyscypliny. Sąd zić  wolno, iż d o
konało się to już częściowo na ubiegłorocznej konferencji m etodologicz
nej w Zakopanem  (której wyniki zostały  opublikow ane w tom ie Geogra
fia polska u progu trzeciego tysiąclecia) , a kontynuow ane jest na obecnym  
Kongresie. Polska geografia społeczno-ekonom iczna znajduje też i znaj
dować będzie nowe pola i problem y badaw cze, w ynikające ze zm ieniają
cego się otoczenia zarówno w ewnętrzego w kraju, jak  i zew nętrzego o to 
czenia geopolitycznego i geoekonom icznego.

W odniesieniu do otoczenia w ewnętrzego -  w spom nę tylko o jednym  
nowym elemencie, jaki zaistn iał, tj. o nowym podziale  adm inistracyjnym  
kraju. W praw dzie dla geografów  zm ieniające się u nas podziały  adm in i
stracyjne to chleb pow szedni, niem niej w ypadnie nam  aktualn ie zm ie
rzyć się z nowymi regionami, z nową statysty ką regionalną, a do tego 
z sam orządow ym  ustrojem  i zm ienionym  funkcjonow aniem  tychże re
gionów. Bliskie członkostw o Polski w U nii Europejskiej zobow iązuje też 
władze centralne i regionalne do kształtow ania stosow nej polityki regio
nalnej, w czym geografowie winni te im ie ć  swój udział. O innych nowych 
elementach otoczenia wewnętrznego, zw iązanych z transform acją gospo
darki, była już mowa.

W  odniesieniu do otoczenia zew nętrznego geografow ie polscy sto 
sunkowo szybko zareagow ali na nowe zjaw iska, jakim i są m.in. procesy 
integracyjne z Europą Z achodnią oraz rozw ijająca się w spółpraca trans- 
graniczna z naszym i (nowymi) sąsiadam i czy funkcjonow anie euroregio-
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nów. Tu znow u aktyw ne były takie ośrodki, jak: warszawski, poznański, 
wrocławski i krakow ski (ten ostatn i głównie w odniesieniu do w spółpra
cy transgranicznej na południow ym  w schodzie kraju).

Rów nocześnie z odgórnie stym ulow anym i procesam i globalizacji w za
kresie gospodarki, finansów, inform acji i in. w ystępują w Europie rodzące 
się oddolnie procesy regionalizacji (autonom iczny rozwój regionów, po
czucie więzi regionalnych, w spółpraca m iędzyregionalna i in.). Są to pro
cesy kom plem entarne, a więc nie w ykluczające się. Pierwsze kształtują 
układy i pow iązania przestrzenne w skali globalnej, te drugie w skali re
gionalnej/lokalnej. jed n e  i drugie winny być przez geografów analizow a
ne i interpretow ane.

W  owych tem atach  regionalnych, europejskich i globalnych widzę 
konieczność in tensyfikacji funkcji edukacyjnej geografii. Problem atyka 
ta w inna znaleźć bardziej dobitny wyraz w podręcznikach szkolnych oraz 
w czasopism ach  i literaturze geograficzno-dydaktycznej. W  tym zakresie 
geografia szkolna w inna uzyskać wsparcie ze strony geografii akadem ic
kiej. Chodzi przecież o przygotow anie m łodego pokolenia do pracy i ży
cia w jednoczącej się Europie, a szerzej -  w zm ieniającym  się świecie.

W  konkluzji m ożna z dużą pew nością i optym izm em  sądzie, iż geo
grafia i geografow ie nie będą narzekali na brak zadań  i tem atów  badaw 
czych. O dnosi się to szczególnie do geografii społeczno-ekonom icznej. 
W  m iejsce tem atów  juz przebrzm iałych pojaw iają się problem y nowe, 
w ażne dla społeczeństw a i nauki w nowej rzeczyw istości i wobec nowych 
wyzwań cyw ilizacyjnych nadchodzących czasów.
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New challenges for Polish hum an geography  

Sum m ary

These new challenges Polish hum an geography is facing are, on the 
world scale the expanding globalisation , and on the national scale the 
political and econom ic transform ation  o f the country. As Poland opened 
itself to the world, it has allow ed to partic ipate  in the global econom ic 
processes, capital m ovem ent, in form ation  flows, etc. D uring the last ten 
years, Polish hum an geographers analysed and interpreted the changes to 
the society and the economy, including their spatial aspect. This “tran s
form ation period geography” has been both investigating the changing 
reality and searching for new ways and research approaches. T he hum a
nistic and environm ental approaches have been m aking their way into 
the discipline ever since the last Polish m ethodology conference at Ry
dzyna (1983). The new geopolitical situation  and the European integra
tion processes, in which Poland is taking part, represent another new 
challenge for geography. W ith this in m ind, the educational function of 
geography should be m ade more active to prepare the young generation 
to the life and work in the unified Europe, and more broadly, in the chan
ging world.
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