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Redakcja „Kwartalnika Architektury i Urbani-

styki” otrzyma a pozycj! ksi"#kow" opracowan" 

pod redakcj" Stanis awa Liszewskiego, której tytu  
„GeograÞ a urbanistyczna” sta  si! wystarczaj"cym 

powodem, aby j" przedstawi$ czytelnikom „Kwar-

talnika”. Na wst!pie trzeba podkre%li$, #e jest to 

podr!cznik akademicki przygotowany w zwi"zku 

z faktem uruchomienia na Uniwersytecie &ódzkim, 

w ramach kierunku studiów geograÞ a, specjalizacji 

na poziomie magisterskim o nazwie „geograÞ a ur-

banistyczna”. Podr!cznik ten sk ada si! ze wst!pu 

i trzynastu rozdzia ów opracowanych przez jedena-

stu autorów, geografów, zwi"zanych z Uniwersyte-

tem &ódzkim. 

Jak podkre%lono we wst!pie podr!cznika geogra-

Þ a urbanistyczna wywodzi si! z bada' nad geogra-

Þ " osadnictwa, a jej zwi"zek z urbanistyk" wynika 

z przekonania autorów, #e wiedza potrzebna do 

„planowania  adu przestrzennego” wspó czesnych 

miast i osiedli ma charakter interdyscyplinarny, do 

której istotny wk ad wprowadzaj" geografowie. 

Opis miasta jako organizmu #ywego i wielokrot-

nie z o#onego pozwala spojrze$ na miasto z ró#nych 

pozycji i w ten sposób pog !bia$ wiedz! o tym fe-

nomenie ludzkiej dzia alno%ci. Niew"tpliwie bada-

nia geografów ukierunkowane na miasto odkrywaj" 

jego cechy najbardziej wszechstronnie i dzi!ki temu 

mog" mie$ zastosowanie w ró#norodnych pracach 

podejmowanych na rzecz poprawy i lepszej organi-

zacji warunków #ycia mieszka'ców.

Wspó czesne podej%cie do urbanistyki, zw asz-

cza w zakresie projektowania i planowania, ujawni-

 o szereg tematów wcze%niej pomijanych. Przyj!ta 

dzi% powszechnie zasada zrównowa#onego rozwoju 

zmusza planistów do zajmowania si! zagadnieniami 

koncentruj"cymi si! na odnowie miast, rewitalizacji 

obj!tych kryzysem obszarów, rewaloryzacji zaso-

bów dziedzictwa kulturowego i ogólnej humanizacji 

%rodowiska zamieszkania. 

Plany odnowy obszarów ju# kiedy% zabudowa-

nych sta y si! wyzwaniem dla planistów. W miastach 

europejskich przystosowuje si! do nowych potrzeb 

tereny dawnych portów, zak adów przemys owych, 

stacji kolejowych, jednostek wojskowych, których 

lokalizacje w strefach silnie zurbanizowanych sta y 

si! konß iktogenne. Przy podejmowaniu takich te-

matów wiedza o materii przekszta canych struktur 

i konsekwencji spo ecznych tymi przekszta ceniami 

wywo ywanych staje si! niezb!dnym warunkiem 
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trafnych decyzji rozwojowych. Dlatego studia, które 

mogliby dostarczy$ urbanistom geografowie by yby 

bardzo pomocne w skutecznym planowaniu. Szko-

da, #e ten w"tek badawczy w podr!czniku s abo si! 

zaznaczy , a jest on szczególnie ciekawy w %wietle 

zrównowa#onego rozwoju struktur osadniczych. 

Przy%wieca tym procesom has o miasta zwartego, 

oszcz!dnego energetycznie i przeciwdzia aj"cego 

suburbanizacji zagra#aj"cej utratom warto%ci przy-

rodniczych stref podmiejskich.

Wspó czesne miasto europejskie dotkni!te jest 

szeregiem przypad o%ci, które maj" lub powinny 

mie$ wp yw na zagospodarowanie. Wi!kszo%$ z nich 

w podr!czniku omówiono, przywo uj"c wcze%niejsze 

badania geografów i ich pogl"dy w tych zakresach. 

Starzenie si! populacji miejskiej, od%rodkowe ruchy 

migracyjne, narastaj"ce problemy transportowe, po-

st!puj"ca antropopresja na %rodowisko przyrodni-

cze, dezurbanizacja uk adów osadniczych, polaryza-

cja struktur spo eczno-przestrzennych i inne, dzi!ki 

podr!cznikowi s" przekazywane studentom specjali-

zuj"cym si! w geograÞ i urbanistycznej, co zapewne 

sprawi, #e postrzeganie miasta w czasoprzestrzen-

nym wymiarze zbli#y ich do planistów zajmuj"cych 

si! sterowaniem procesów rozwojowych.

Tytu y poszczególnych rozdzia ów omawianego 

podr!cznika okre%laj" pola bada' geografów w za-

kresie urbanistyki:

FizjograÞ a urbanistyczna

Klimat miasta

Wybrane zagadnienia z historii budowy miast 

kr!gu kultury europejskiej 

DemograÞ a miasta

GeograÞ a spo eczna miast, struktury spo eczno-

przestrzenne

Procesy urbanizacji

Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk 

miejskich

Funkcje miasta

Centra miast

Sie$ i system osadniczy miast

Zastosowanie systemów informacji geograÞ cznej 

(GIS) w geograÞ i urbanistycznej

Podstawy wyceny nieruchomo%ci miejskich

Studia inwentaryzacji urbanistycznej

Z  atwo%ci" dostrze#emy, #e pola te zaz!biaj" si! 

o badania prowadzone przez socjologów, kartogra-

fów, ekonomistów, a tak#e urbanistów o prowenien-

cji architektonicznej. Zarysowuj" si! zatem wspólne 
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obszary badawcze, w ramach których wk ad geogra-

Þ i urbanistycznej by by wielce po#yteczny w dosko-

naleniu metod planistycznych podejmowanych dla 

ró#nych celów. 

Planowanie przestrzenne w Polsce cierpi na brak 

studiów poprzedzaj"cych proces planistyczny, które 

powinny diagnozowa$ zastane struktury osadnicze, 

a tak#e bada$ mo#liwo%ci ich przekszta cania meto-

dami projektowania urbanistycznego. W rozwijaniu 

takich przedplanistycznych studiów udzia  geogra-

fów jest szczególnie wa#ny. Badania geograÞ czne 

nad osadnictwem mog yby wi!c by$ mocniej wyko-

rzystywane przy podejmowaniu decyzji projektowo-

planistycznych, zw aszcza przy uruchamianiu pro-

gramów rewitalizacji struktur zdegradowanych. 

Fakt powstania specjalno%ci geograÞ a urbani-

styczna na Uniwersytecie &ódzkim nale#a oby 

przyj"$ z aprobat" i z zainteresowaniem, jak dalece 

specjalno%$ ta ukierunkuje pola badawcze geogra-

fów. (rodowisko architektów i urbanistów dostrzega 

pewne s abo%ci w tych pracach, g ównie dotycz" one 

przeterminowanej aktualno%ci przedstawianych wy-

ników bada'. GeograÞ a osadnictwa wypracowa a 

szereg szczegó owych i inspiruj"cych metod badaw-

czych pozwalaj"cych diagnozowa$ badane struktu-

ry miejskie. Wad" tych metod z pozycji projektanta 

jest ich czasoch onno%$ i zwi"zana z tym koszto-

ch onno%$. Projektantom zale#y zwykle na szybkiej 

diagnozie, a nie na jej szczegó owo%ci. Wa#niejsze 

jest wskazanie trendów przekszta ce' ni# dok ad-

no%$ charakteryzuj"cych je parametrów. W tym sen-

sie wyniki bada' publikowane w momencie, kiedy 

s" ju# nieaktualne, sprawia, #e ich warto%$ bardziej 

interesuje historyka osadnictwa ni# kreatora prze-

kszta ce'.

Za swej natury podr!cznik akademicki koncentru-

je si! na prezentacji bada', które w literaturze geo-

graÞ czno-urbanistycznej by y prowadzone i okre-

%li y szko y i sposoby opisuj"ce procesy zachodz"-

ce w osadnictwie. Sposób prezentacji tych bada' 

odnosi si! wi!c przede wszystkim do ich warstwy 

metodycznej, a mniej do opisu przyczyn, takiego 

a nie innego odczytu tych procesów. Tekst odwo-

 uje si! do literatury autorstwa g ównie geografów, 

co jest zrozumia e, ale sp yca ogl"d omawianych 

zagadnie', pozbawiaj"c je na przyk ad spojrzenia 

prognostycznego, które dla planisty jest wa#niejsze 

ni# retrospekcja przesz o%ci. Równie# ubogi jest 

przekaz kartograÞ czny omawianych procesów. Pre-

zentowane w tekstach rysunki ilustruj" przewa#nie 

stany uchwycone z lat 80. XX wieku, a wi!c maj" 
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ju# dzi% warto%$ kronikarsk". W ka#dym rozdziale 

podr!cznika mocniej rysuj" si! procesy przemian, 

które zachodzi y w miastach, a s abiej dzisiejsza ich 

rzeczywisto%$ i jej geneza.

Warto%ciowym przekazem podr!cznika dla 

specjalistów zajmuj"cych si! planowaniem prze-

strzennym jest niew"tpliwie porz"dkuj"ca narracja 

omawianych zagadnie' wzbogacona o syntetycz-

ne deÞ niowanie uchwyconych zjawisk. Informuj"c 

o podr!czniku i specjalizacji geograÞ a urbanistyczna 

pragnie si! podkre%li$ realn" mo#liwo%$ poszerzania 

wspó pracy architektów i urbanistów z geografami, 

a tak#e wyra#a si! nadziej", #e pola zainteresowa' 

badawczych obu stron b!d" si! zbli#a y.

Jan Maciej Chmielewski, prof. dr hab. in . arch.

Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej

Wydzia! Architektury Politechniki Warszawskiej

The editorial team of “Kwartalnik Architektury i 

Urbanistyki” has received a book publication edited 

by Stanis aw Liszewski whose title alone is reason 

enough to present it to the Readers of “Kwartalnik”. 

“GeograÞ a urbanistyczna” (Urban Geography) is a 

university course book prepared for the occasion of 

launching a new master’s academic course in Urban 

Geography at the Faculty of Geography of the Uni-

versity of &ód). The book is the result of a common 

effort of eleven authors specializing in Geography 

and associated with the University.

As a discipline, urban geography originates from re-

search in the Þ eld of geography of human settlement, 

and associating it with urban planning stemmed from 

the authors’ conviction that the knowledge necessary 

to bring spatial order to contemporary cities and settle-

ments is of interdisciplinary nature, and as such merits 

greatly from the contribution of geographers.

Seeing the city as a live organism, with all its 

multi-layered complexities, allows for different 

points of view and a deeper insight into this extraor-

dinary phenomenon of human activity. Undoubted-

ly, urban-oriented geographical research reveals the 

characteristics of the city in a most comprehensive 

manner, which makes it Þ t to be made use of in a 

variety of initiatives for the improvement and better 

organisation of city-dwellers’ living conditions.

The modern approach to urban planning, especial-

ly with regard to design, has made way for a number 

of topics previously overlooked. The commonly 

adopted concept of sustained development has forced 

urban planners to tackle issues with a focus on urban 

restoration, revitalisation of areas under crisis, reval-

orisation of cultural heritage and, generally speaking, 

humanisation of the urban environment.

What has become a real challenge to urban planners 

is plans to restore historic built environment. In Euro-

pean cities new functions are being assigned to former 

ports, industrial plants, railway stations, military units, 

which – often located in now highly urbanised areas 

– have become sources of conß ict. When taking up 

such tasks, an important prerequisite for making the 

right decisions is good knowledge of the structures to 

be transformed and of the social consequences bound 

to be brought by such transformations. Therefore, an 

educational programme offered to urban planners by 

geographers would prove a very helpful asset in the 

process of effective planning. However, this path of 

research is but slightly visible in the book, which is to 

be regretted in view of how valuable it can be to the 

framework of sustainable development of settlement 

structures. These processes are guided by the concept 

of creating a dense, power-efÞ cient city, preventing 

suburbanisation which threatens primarily the natural 

heritage of the suburban areas.

The modern European city is afß icted by a number 

of ailments, which affects or should affect town devel-

opment. Most of these ailments have been discussed 

in the book by referring to previous geographical re-

search and discussing it from the geographical point 

of view. The discussion of issues such as ageing of 

the urban population, centrifugal migration, growing 

transportation problems, increasing human pressure 

on the natural environment, deurbanisation of settle-

ment systems, polarisation of socio-spatial structures 

and many others will be a valuable message to stu-
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