
Wprowadzenie

Przedstawiamy Państwu dwudziesty czwarty numer biuletynu „Rozwój Regio-
nalny i Polityka Regionalna” przygotowany przez Instytut Geografii Społeczno-
-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. 

Biuletyn został zapoczątkowany w ramach realizacji projektu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: „Wspieranie kształcenia 
kadr dla potrzeb rozwoju regionalnego na kierunku gospodarka przestrzenna w 
specjalnościach zamawianych u Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego”, któ-
rego wykonawcą był nasz Instytut. Po zakończeniu projektu staraniem dyrekcji 
Instytutu oraz przy wsparciu środków finansowych Wydziału Nauk Geograficz-
nych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podjęto 
skuteczną próbę kontynuacji tego wydawnictwa. Należy podkreślić, że biuletyn 
znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. W ramach współpracy międzyuczelnianej trafia do bibliotek wszyst-
kich ośrodków akademickich w Polsce. Jest on również rozsyłany do wszystkich 
urzędów marszałkowskich. 

Niniejszy tom został przygotowany w konwencji Varia. Większość jednak za-
mieszczonych w nim artykułów porusza problematykę miast i  ich znaczenia w 
procesach rozwoju społeczno-gospodarczego. Tom rozpoczyna artykuł autorstwa 
Michała Beima i Bogusza Modrzewskiego pt. „W kierunku racjonalnej polityki 
urbanistycznej w Polsce”, w którym autorzy podejmują próbę wskazania koniecz-
nych zmian w polityce urbanistycznej państwa, koncentrując uwagę na analizie 
najważniejszych problemów rozwoju przestrzennego i proponując możliwe roz-
wiązania. Kontynuacją tej problematyki jest drugi artykuł autorstwa Tomasza 
Kaczmarka pt. „Krajowa polityka miejska i jej implementacja na poziomie regio-
nu”, w którym autor analizuje istotę polityki miejskiej w odniesieniu do poziomu 
krajowego i jej implementacji na poziom regionalny, wskazując na poziom woje-
wódzki jako kluczowy dla integracji wszystkich polityk terytorialnych w zakresie 
rozwoju miast: europejskiej, krajowej, regionalnej i lokalnej. Należy podkreślić, 
że dwa pierwsze teksty stanowią element ważnej dyskusji toczącej się wokół kie-
runków rozwoju krajowej polityki miejskiej, która zainicjowana została opubliko-
waniem przez rząd w 2013 r. założeń tej polityki. Kolejny artykuł przygotowany 
przez Katarzynę Kulczyńską pt. „Miasta podzielone jako przedmiot zainteresowań 
geografii oraz innych nauk” porusza interesujące zagadnienie związane z funkcjo-
nowaniem miast podzielonych granicą państwową. Autorka przedstawia przegląd 
najważniejszych publikacji analizujących problematykę miast podzielonych. Waż-
nym elementem opracowania, obok przeglądu literatury przedmiotu od 1990 r., 
jest systematyzacja pojęć dotyczących analizowanego tematu, a zwłaszcza rozróż-
nienie pojęć miast podzielonych i miast stykowych, co autorka ilustruje przykła-
dami. Następny artykuł napisany przez Pawła Matulewskiego i Paulinę Tomczak 
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pt. „Czynniki lokalizacji „drugich domów” na przykładzie powiatu brodnickiego” 
zgodnie z zamierzeniem autorów identyfikuje i systematyzuje rodzaje drugich do-
mów występujących we współczesnej przestrzeni ekonomicznej. Prezentowane 
wyniki bazują na badaniach terenowych przeprowadzonych na obszarze powiatu 
brodnickiego w województwie kujawsko-pomorskim. W dalszej części biuletynu 
Lidia Mierzejewska w artykule pt. „Socio-economic transformation of Poland’s 
largest cities over the years 1998–2008: A multivariate approach” przedstawia, 
w ujęciu wieloaspektowym, zmiany w strukturze społeczno-ekonomicznej naj-
większych miast Polski. Wyniki jej badań wskazują na najważniejsze szanse i 
najistotniejsze wyzwania odnoszące się do procesów rozwojowych zachodzących 
w największych ośrodkach miejskich Polski, które będą warunkować w najbliż-
szym czasie nie tylko ich sytuację społeczno-ekonomiczną, ale również przemia-
ny w ich bliższym i dalszym otoczeniu. Kolejny artykuł „Can medium-sized cities 
become Creative Cities? Discussing the cases of three Central and Western Eu-
ropean cities” został opracowany podobnie jak poprzedni w języku angielskim 
przez zespół w składzie: Caroline Chapain, Bastian Lange, Krzysztof Stachowiak. 
Zawiera on częściowe wyniki europejskiego projektu ACRE (Accommodating 
Creative Knowledge – Competitiveness of European Metropolitan Regions wi-
thin the Enlarged Union) oraz badań wspieranych przez środki Narodowego 
Centrum Nauki w Polsce. Autorzy podejmują bardzo aktualny problem znaczenia 
działalności kreatywnych w procesach rozwojowych. Celem analizy jest ocena 
możliwości wykorzystania koncepcji miasta kreatywnego na przykładzie trzech 
średnich miast w Europie Środkowej i Zachodniej: Birmingham (Wielka Bryta-
nia), Lipska (Niemcy) i Poznania (Polska). Część anglojęzyczną niniejszego tomu 
zamyka artykuł Marzeny Walaszek pt. „Measuring of quality of life in Polish me-
tropolises – application of method of standardized indicators”. Celem pracy jest 
analiza wskaźników jakości życia w polskich metropoliach i próba klasyfikacji 10 
największych miast w Polsce pod względem ich pozycji na skali jakości życia iden-
tyfikowanej przy użyciu wybranych wskaźników. Artykuł Ewy Woźniak pt. „Rola 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” w opinii mieszkań-
ców Wałbrzycha” zawiera wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę przy 
wykorzystaniu techniki ankiety na terenie Wałbrzycha. Ich celem była charakte-
rystyka funkcjonowania oraz ocena wpływu działalności WSSE „Invest-Park” na 
społeczeństwo i gospodarkę podregionu wałbrzyskiego. „Biuletyn” zamyka tekst 
Michała Wójcickiego „Pojęcie, istota i formy partycypacji społecznej w procesie 
planowania przestrzennego”, w którym autor przedstawia dyskusję na temat po-
jęcia partycypacji społecznej, zwłaszcza w kontekście relacji społeczeństwa ze sfe-
rą administracji publicznej, wskazując najważniejsze jej formy oraz zakres.

Zapraszamy Państwa również do działu nowości wydawniczych, w którym 
prezentujemy najnowsze prace autorstwa pracowników Instytutu Geografii Spo-
łeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Ich tematyka bezpośred-
nio wiąże się z problematyką rozwoju regionalnego i polityki regionalnej. 

Mamy nadzieję, że włączycie się Państwo w tworzenie kolejnych numerów 
naszego biuletynu. Zapraszamy i zachęcamy Państwa do nadsyłania propozycji 
publikacji, informacji na temat nowości wydawniczych, streszczeń wyróżniają-
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cych się prac magisterskich z zakresu problematyki rozwoju regionalnego i po-
lityki regionalnej, które mogłyby stać się podstawą do przygotowania artykułów 
w numerze poświęconym debiutom naukowym. Tylko od naszej wspólnej aktyw-
ności zależy ostateczny kształt naszego czasopisma, którego kolejny numer trafił 
właśnie do Państwa. 
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