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Nie tylko dla geografów. 
Śniadania w Instytucie Rozwoju Miast

Magdalena Dej

Śniadania u geografów stanowią wyraz przekonania o odrębności i istotności geografii jako dyscy-
pliny naukowej. Ich początkowo samokształceniowy cel ewoluował z czasem w kierunku tworzenia 
szerokiego forum do dyskusji na temat zagadnień, w których przestrzeń ma znaczenie.

W dobie globalizującego się świata 
kontekst miejsca, czyli przestrzenny wy-
miar zjawisk, wciąż ma znaczenie. Dla-
tego i sama geografia ma znaczenie. To 
przekonanie nieodłącznie towarzyszyło 
i towarzyszy członkom naszego zespołu 
badawczego1, który niemal w całości 
wywodzi się z Instytutu Geografii i Go-
spodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

Geografia to nie tylko kierunek stu-
diów, to pewien profil, rys osoby, pewna 
jej cecha, rodzaj wizytówki, którą się 
legitymujemy. Są 2 grupy osób, które 
zostają absolwentami studiów geogra-
ficznych – te, dla których jest to tylko 
nazwa kierunku ukończonych studiów, 
i te, które przedstawiają się jako geogra-
fowie. Pierwsza trafia na te studia naj-
częściej z przypadku, po wcześniejszym 
rozważeniu wielu różnych opcji, druga 
zaś jest silnie zdeterminowana, by stu-
diować geografię, bo stanowi ona jakiś 
charakterystyczny rys osobowości tych 
osób. Tak się złożyło, że członków ze-
społu łączy właśnie taka cecha – są geo-
grafami od urodzenia.

Tymczasem w ostatnich kilkudzie-
sięciu latach coraz bardziej uwidacznia 
się marginalizacja geografii jako dzie-
dziny wiedzy. Mówić tu można o 2 jej 
wymiarach: marginalizacji znaczenia 
„istoty geografii” – przestrzeni, co wy-
nika z postępujących procesów globali-
zacji, oraz marginalizacji geografii jako 
dyscypliny naukowej.

1 Organizatorami Śniadań u geografów 
w Instytucie Rozwoju Miast w Krakowie są 
członkowie Zakładu Badań Procesów Roz-
wojowych w Europie Środkowo-Wschod-
niej, wcześniej Zakładu Polityki Miejskiej 
i Rewitalizacji.

Świat coraz bardziej się kurczy,  
a zwolenników zyskuje teza głosząca „ko-
niec geografii” czy wręcz jej „śmierć”2. 
Zagadnienia miejsca i umiejscowienia 
tracą centralną, uprzywilejowaną pozy-
cję w postrzeganiu procesów i zjawisk.

Na ten stan nakłada się wspomnia-
na marginalizacja dyscypliny naukowej, 
jaką jest geografia. Wynika to z jednej 
strony z coraz węższych specjalizacji, 
a z drugiej z dychotomii geografia fizycz-
na/geografia społeczno-ekonomiczna, 
która w ostateczności prowadzi do sła-
bości całej dyscypliny (ryc. 1). Jej przy-
czyny stara się zdiagnozować m.in. Jerzy 
Bański, który stwierdza, że „dyscyplina, 

2 Bauman Z., 2000, Ponowoczesność 
jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, 
Warszawa; O’Brien R., 1992, Financial In-
tegration: The End of Geography, Council of 
Foreign Relations Press, London; Virilio P., 
1997, Un monde surexposé. Fin de l’histoire, 
ou fin de la géographie?, Le Monde diplo-
matique. Dostępne na: http://www.monde-
-diplomatique.fr [1.06.2015].

dryfując na peryferie polskiej nauki, 
rozpływała się w postaci szeregu coraz 
luźniej ze sobą związanych kierunków 
i specjalizacji badawczych. Dryfowi temu 
sprzyjały prądy nieudolnych zmian or-
ganizacyjnych i reformy nauki”3.

Peryferyzacja geografii pociąga za 
sobą także zjawisko nieprzyznawania się 
do bycia geografem w środowisku na-
ukowym. Bański trafnie zauważa, iż: 
„Uwidocznił się również kompleks geo-
grafów, dla których bycie geografem jest 
rzeczą »wstydliwą«. Wynikiem tego jest 
np. zmiana nazw instytutów i zakładów – 
geografia jest w nich elementem uzupeł-
niającym lub nawet jej brak, natomiast 
wiodącą rolę odgrywają: geoekologia, 
gospodarka przestrzenna, ochrona śro-
dowiska, studia regionalne, itp.”4.

W odpowiedzi na taki stan rzeczy 
geografowie z Instytutu Rozwoju Miast 
zdecydowali się na zamanifestowanie 
swojego przekonania o odrębności geo-
grafii jako dyscypliny naukowej, przeko-
nania o jej ważności. W tym celu rozpo-
częto organizowanie cyklicznych semi-
nariów pod nazwą Śniadania u geogra-
fów. Postawiony przed nimi początkowo 
samokształceniowy cel ewoluował z cza-
sem w kierunku tworzenia szerokiego 
forum do dyskusji na temat zagadnień, 
w których przestrzeń ma znaczenie. 
Pomimo jasnego wyrażania własnej 
tożsamości wciąż pozostajemy otwarci 
na inne dziedziny i dyscypliny wiedzy.

Śniadania w założeniu miały stano-
wić miejsce, w którym przedstawiciele 
różnych środowisk spotykają się i w dość 

3 Bański J., 2010, Stan krytyczny geogra-
fii – krytyka stanu, Przegląd Geograficzny, 
82 (3), s. 320.
4 Tamże, s. 331.
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nieformalnej atmosferze dyskutują o ak-
tualnych problemach dotyczących róż-
nych wymiarów przestrzennych i tema-
tycznych, nawiązujących jednak do pro-
wadzonych w Instytucie Rozwoju Miast 
badań i zainteresowań członków zespo-
łu. Jednocześnie zależało nam, by zapro-
szone osoby prezentowały bardzo wyso-
ki poziom merytoryczny, były powszech-
nie uznawane za specjalistów w danej 
dziedzinie.

Pierwsze śniadanie odbyło się 
w marcu 2012 roku i od tego czasu, 
w mniej lub bardziej regularnych odstę-
pach, zorganizowane zostały 23 spotka-
nia, których tematyka była bardzo róż-
norodna (tab. 1). Dotychczas najwięcej 
tematów miało wymiar lokalny, ważny 
z punktu widzenia mieszkańców Krako-
wa, Krakowskiego Obszaru Metropoli-
talnego czy szerzej – Małopolski. Z tej 
grupy dyskutowane były takie tematy 
jak: Procesy urbanizacyjne w Krakowskim 
Obszarze Metropolitalnym (M.  Jaśkie-
wicz), Małopolskie Parki Przemysłowe 
jako instrument rozwoju Krakowskiego 
Obszaru Metropolitalnego (K.  Krzysz-
tofik), Funkcje metropolitalne Krakowa 
i Lwowa (J. Kriworuczko, A. Wyżykow-
ski), Narzędzia wspierania rynku pracy 
w Małopolsce (A. Martynuska), Stara 
Nowa Huta – na marginesie gentryfikacji 
(J. Gądecki), Transformacja społeczności 
Nowej Huty – od anomii do nowych 

plemion (K. Janas), Regionalna polityka 
miejska – czy KOM może być metropolią 
europejską? (J. Sepioł), Czy fundusze 
europejskie do 2020 r. coś w Małopolsce 
poprawią? (J. Szymański), Zimowe igrzy-
ska olimpijskie 2022. Szanse dla Krakowa 
(M. Sroka), Powódź w Krakowie (K. My-
ślik, A. Ryłko), Kraków – metropolia? 
(J. Purchla), Podsumowanie rekordowego 
roku 2014 w Kraków Airport oraz dalsze 
plany rozwojowe (J. Pamuła).

Z drugiej strony podejmujemy te-
maty ważne z punktu widzenia rozwoju 
naukowego: Zasady przygotowania i pub-
likacji artykułów w czasopismach z listy 

filadelfijskiej (G. Micek), Przedsiębior-
czość w badaniach geograficznych – szan-
sa czy zagrożenie? (T. Rachwał), Narodo-
we Centrum Nauki a nauki humanistycz-
ne i społeczne (A. Jajszczyk) oraz ważne 
dla doskonalenia warsztatu naukowca: 
Pozyskiwanie danych geograficznych: 
wpływ na decyzje przestrzenne (J. Kozak), 
Kapitał ludzki i jego rola w kreowaniu 
rozwoju gospodarczego. Bilans kapitału 
ludzkiego 2013 (J. Górniak).

Chętnie tworzymy także przestrzeń 
do dyskusji nad zagadnieniami aktualnie 
pojawiającymi się w debacie naukowej: 
Jak budować zasoby kapitału społecznego 
w Polsce? (J. Działek, M. Murzyn-Kupisz), 
Ruchy miejskie jako aktorzy zmiany 
społecznej (P. Kubicki), Partycypacja, 
władza, skuteczność. Złoty trójkąt demo-
kratycznego współrządzenia czy może 
„trójkąt bermudzki”? Analiza kategorii 
nowego zarządzania publicznego (gover-
nance) na przykładzie rehabilitacji ob-
szarów wielkomiejskich (A. Bukowski), 
Marketing terytorialny – zbankrutował 
czy nigdy nie istniał? (W. Jarczewski), 
Rewitalizacja miast a zmiany struktury 
społecznej mieszkańców (J. Majcherek).

Co jakiś czas pojawiają się także in-
ne inspirujące, choć nieoczywiste tema-
ty: Miasta po „wielkiej zmianie”. Czy śred-
niowiecze może inspirować? (R. Galar), 
Pomiędzy bogatymi a biednymi – jak bo-
gaci mogą wspierać biednych? (J.  Stryczek).

Ryc. 1. Model podziału współczesnej geografii polskiej

Źródło: Bański J., 2010, Stan krytyczny geografii – krytyka stanu, Przegląd Geograficzny, 82 (3), s. 321
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Tab. 1. Wykaz spotkań zorganizowanych w ramach Śniadań u geografów w Instytucie Rozwoju Miast

Data Referent Tytuł wystąpienia

11.05.2015 ks. Jacek Stryczek, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia 
WIOSNA

Pomiędzy bogatymi a biednymi – jak bogaci mogą wspie-
rać biednych?

2.03.2015 dr Jan Pamuła, prezes zarządu Międzynarodowego Portu 
Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach

Podsumowanie rekordowego roku 2014 w Kraków Airport 
oraz dalsze plany rozwojowe

26.01.2015 prof. dr hab. Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego 
Centrum Kultury w Krakowie

Kraków – metropolia?

3.11.2014 dr hab. inż. Roman Galar, profesor Politechniki Wrocławskiej, 
Zakład Automatyki i Modelowania

Miasta po „wielkiej zmianie”. Czy średniowiecze może 
inspirować?

23.06.2014

Konrad Myślik, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie
Anna Ryłko, Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony 
Przeciwpowodziowej

Powódź w Krakowie

9.06.2014 Magdalena Sroka, zastępca prezydenta miasta ds. kultury 
i promocji, Urząd Miasta Krakowa

Zimowe igrzyska olimpijskie 2022. Szanse dla Krakowa

26.05.2014

dr hab. Andrzej Bukowski, Instytut Socjologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego

Partycypacja, władza, skuteczność. Złoty trójkąt demo-
kratycznego współrządzenia czy może „trójkąt bermudz-
ki”? Analiza kategorii nowego zarządzania publicznego 
(governance) na przykładzie rehabilitacji obszarów 
wielkomiejskich

14.04.2014 dr hab. Janusz Majcherek, profesor Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii

Rewitalizacja miast a zmiany struktury społecznej 
mieszkańców

10.03.2014 prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum 
Nauki

Narodowe Centrum Nauki a nauki humanistyczne i spo-
łeczne

3.03.2014 dr hab. Jarosław Górniak, profesor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Instytut Socjologii

Kapitał ludzki i jego rola w kreowaniu rozwoju gospo-
darczego. Bilans kapitału ludzkiego 2013

13.01.2014 Jakub Szymański, dyrektor Departamentu Polityki Regional-
nej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Czy fundusze europejskie do 2020 r. coś w Małopolsce 
poprawią?

16.12.2013 Janusz Sepioł, senator RP, marszałek województwa małopol-
skiego w latach 2002 – 2006

Regionalna polityka miejska – czy KOM może być metro-
polią europejską?

18.11.2013

dr Jacek Gądecki, Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii 
Społecznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Karol Janas, Instytut Rozwoju Miast

Stara Nowa Huta – na marginesie gentryfikacji

Transformacja społeczności Nowej Huty – od anomii do 
nowych plemion

21.10.2013 Andrzej Martynuska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Krakowie

Narzędzia wspierania rynku pracy w Małopolsce

19.06.2013 prof. Jurij Kriworuczko, główny architekt miasta Lwowa
prof. Andrzej Wyżykowski, główny architekt miasta Krakowa

Funkcje metropolitalne Krakowa i Lwowa

20.05.2013 dr Tomasz Rachwał, dyrektor Instytutu Geografii Uniwersy-
tetu Pedagogiczego

Przedsiębiorczość w badaniach geograficznych – szan-
sa czy zagrożenie?

8.04.2013 Krzysztof Krzysztofiak, wiceprezes Krakowskiego Parku 
Technologicznego

Małopolskie Parki Przemysłowe jako instrument rozwo-
ju Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

11.03.2013 dr Paweł Kubicki, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego

Ruchy miejskie jako aktorzy zmiany społecznej

18.02.2013 dr hab. Jacek Kozak, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Pozyskiwanie danych geograficznych: wpływ na decyzje 
przestrzenne

21.01.2013 Magdalena Jaśkiewicz, generalny projektant Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego

Procesy urbanizacyjne w Krakowskim Obszarze Metro-
politalnym

14.05.2012 dr Wojciech Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast Marketing terytorialny – zbankrutował czy nigdy nie 
istniał?

23.04.2012

dr Monika Murzyn-Kupisz, Katedra Historii Gospodarczej i Spo-
łecznej Uniwersytetu Ekonomicznego
dr Jarosław Działek, Instytut Geografii i Gospodarki Prze-
strzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jak budować zasoby kapitału społecznego w Polsce?

19.03.2012 dr Grzegorz Micek, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzen-
nej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zasady przygotowania i publikacji artykułów w czaso-
pismach z listy filadelfijskiej
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Formuła Śniadań – trzydziestomi-
nutowej prezentacji zaproszonego pre-
legenta towarzyszy godzinna dyskusja – 
stanowi jedną z największych wartości 
tych spotkań. Często w wyniku ich 
burzliwego przebiegu formułowane są 
wnioski, które w naszym przekonaniu 
nie powinny pozostać za drzwiami sali 
seminaryjnej Instytutu, ale należy je 

upublicznić. Stąd pomysł, by trafiały na 
łamy kwartalnika „Problemy Rozwoju 
Miast”. W przyszłych zeszytach kwartal-
nika będą mieli zatem Państwo możli-
wość zapoznawania się z wnioskami z ko-
lejnych, organizowanych w IRM Śniadań 
u geografów. Wierzymy, że będą one 
stanowić dla Państwa cenny materiał. 
Jednocześnie jesteśmy przekonani, że 

najbardziej inspirująca jest obecność na 
naszych seminariach i możliwość aktyw-
nego włączenia się do dyskusji. Dlatego 
serdecznie zapraszamy na Śniadania 
u geografów do Instytutu Rozwoju Miast 
i do śledzenia ich przebiegu na łamach 
kwartalnika.
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