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Geografia granic i pograniczy stanowiła istotne pole badawcze od samego 

początku uformowania się w Uniwersytecie Łódzkim zespołu zajmującego się 

geografią polityczną. Jednakże początki badań geograficzno-politycznych w 

łódzkim środowisku geograficznym sięgają czasów daleko odleglejszych niż 

rok 1981, w którym powstał Zakład Geografii Politycznej i Ekonomicznej 

Regionalnej (w 1993 przekształcony w Katedrę Geografii Politycznej i 

Studiów Regionalnych) (Koter 1995d).  

Realizowane wcześniej w ośrodku łódzkim studia z zakresu geografii 

politycznej stanowiły jednak margines głównych nurtów badawczych. 

Przykładem tego typu studiów są prace Ludwika Straszewicza dotyczące 

problematyki dawnego pogranicza śląsko-wielkopolskiego na Prośnie, 

stanowiące przyczynek do szerszych badań sieci osadniczej oraz miast Śląska 

Opolskiego (Straszewicz 1964, 1965, Straszewicz, Kucharska 1972). Podobny 

charakter miały również opracowania kartograficzne (atlasy województw 

opolskiego, łódzkiego i bydgoskiego) tegoż autora, w których zawarto cenne 

mapy rozwoju terytorialnego dokumentowanych obszarów (Straszewicz 

1962a, 1967, 1973). Straszewicz zajmował się również kwestią granic 

jednostek administracyjnych jako przedmiotem studiów geograficznych 

(1962b) oraz wpływem granic administracyjnych miast na rozwój społeczno-

ekonomiczny samych miast i ich zaplecza (1961).  

Problematyka granic w ujęciu historycznym pojawiła się także w 

rozważaniach Jana Dylika nad kształtem przestrzennym regionu łódzkiego 

(1971). 

Zespół skupiony wokół inicjatora studiów geograficzno-politycznych w 

ośrodku łódzkim, Marka Kotera, od początku swej działalności nie ograniczał 

jej przestrzennie do wąsko pojmowanego obszaru Polski Środkowej, lecz 
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objął badaniami całą Polskę, a w pewnych aspektach wręcz cały świat. 

Wynikało to, przede wszystkim, z pionierskości tego typu badań w naszym 

kraju i ogromu problematyki, dotąd nie badanej, a nadzwyczaj istotnej w skali 

całego kraju (Koter, Kulsza, Sobczyński 1999).  

Zainteresowania badawcze pracowników Katedry zaangażowanych w 

studia z geografii politycznej od początku toczyły się dwoma równoległymi 

nurtami. Pierwszym z nich była problematyka mniejszości etnicznych i 

religijnych. Natomiast omawiane tu zagadnienie geografii granic mieści się w 

drugim z realizowanych w Katedrze nurtów badawczych określonym przez M. 

Sobczyńskiego jako problematyka krajobrazu administracyjnego (Sobczyński 

1990b). 

Krajobraz administracyjny, na który składają się struktura genetyczna i 

przestrzenna administracji państwowej, samorządowej, kościelnej i wszelkich 

specjalnych podziałów kraju, wraz z postawami politycznymi mieszkańców 

tworzy natomiast krajobraz polityczny regionu. Istotnym elementem 

kształtującym ów krajobraz są granice jednostek administracyjnych różnych 

szczebli.  

Z racji dość stabilnych dziejów politycznych Polski Środkowej, w 

porównaniu z innymi prowincjami kraju (Sobczyński 1984a), studia nad 

kształtowaniem się krajobrazu administracyjnego ziemi łódzkiej nie stanowiły 

początkowo zasadniczego obszaru zainteresowań.  

Tym niemniej najstarsze badania dziejów i struktury podziałów 

administracyjnych (na gruncie kartografii) dotyczyły właśnie obszaru Polski 

Środkowej w szczególności regionu łódzkiego (Koter 1961). Zapoczątkowały 

je badania studialne historyczno-geograficzno-polityczne problematyki 

krajobrazu administracyjnego strefy wydobycia węgla brunatnego w okolicach 

Bełchatowa (Sobczyński 1984b). Podobne kwestie rozpatrywano już 

wcześniej (Jaroszczak 1971) a także poza środowiskiem geograficznym, w 

oparciu o źródła archiwalne w ujęciu prawno-administracyjnym (Bandurka 

1970, 1994, 1995) oraz w ujęciu historycznym (Jabłoński 1972; Rosin 1970; 

Stebelski 1929). 

W dalszej fazie badań trwałości struktur administracyjnych w okresie 

XVIII-XX w. studia te poszerzono o zapiliczańską części ówczesnego 

województwa piotrkowskiego (Sobczyński 1990). W ostatniej fazie studiów 

udało się rozszerzyć ich zakres przestrzenny na cały obszar tego województwa 

(Koter 1999a; Sobczyński 1994a) a następnie na nowoutworzony region 

łódzki (Sobczyński 1999a, 2000b). Badania te pogłębiano poprzez realizację 

szczegółowych studiów dla jednostek mniejszych niż województwa 

(powiatów) (Sobczyński 2000c). Naturalną konsekwencją tego nurtu 

badawczego było zainteresowanie się kwestią podziałów specjalnych regionu 
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(Sobczyński 2002a, b, c, d; Michalski Sobczyński 2002). Ta problematyka 

była sporadycznie podejmowana również przez innych badaczy łódzkiego 

ośrodka geograficznego, spoza Katedry Geografii Politycznej. W 

szczególności prowadzono studia nad podziałem administracyjnym łódzkiego 

Kościoła (Liszewski 1990b) jak również nad granicami jednostek zajmujących 

się gospodarką wodną w Dolinie Odry (Drobek, Heffner 1997).  

Przemiany historyczne struktur administracyjnych i ich konsekwencje dla 

życia społeczno-gospodarczego regionu oraz procesy jego demokratyzacji 

były wielokrotnie obiektem badań prowadzonych w Katedrze (Heffner 1998d; 

Kulesza, Kunka 1994; Michalski 1992, 1993, 1994b; Pawlaczek 1997; 

Sobczyński 1994c). 

W ramach krajobrazu politycznego nie można też pominąć studiów nad 

zasadniczym podziałem politycznym przestrzeni pomiędzy odrębne państwa. 

Immanentnym elementem takich podziałów są międzynarodowe granice, ich 

przebieg, struktura, funkcjonowanie i trwałość w krajobrazie kulturowym, w 

użytkowaniu ziemi czy nawet w świadomości społecznej. Pojęcia trwałości i 

stabilności granicy zostały wprowadzone do literatury przez M. 

Sobczyńskiego (1993). Położenie Łodzi w centrum polskich ziem sprawiało, 

że w najnowszych dziejach nasz region dość rzadko był dzielony granicami 

międzypaństwowymi. Tym niemniej w składzie nowego województwa 

łódzkiego znalazły się fragmenty nadzwyczaj trwałej granicy historycznej na 

Prośnie, które stały się przez to nadzwyczaj ciekawym obiektem badawczym 

(Heffner, Rykała A. 1999; Koter 1999b; Rykała I. 1997; Sobczyński 1993b; 

Supernat 1990) a zarazem pozwalały nawiązać po 30 latach do tradycji badań 

L. Straszewicza. W trakcie tych badań ustalono, iż trwałość dawnych granic w 

krajobrazie kulturowym jest duża i zaznacza się przede wszystkim w 

fizjonomii zabudowy, kształtach i zagospodarowaniu działek siedliskowych, 

jak również w pewnych formach użytkowania ziemi. Nadal występuje 

świadomość istnienia dawnej granicy pośród mieszkańców pograniczy, 

pomimo częściowej wymiany ich ludności; zachowały się też nieliczne 

materialne ślady infrastruktury granicznej (Sobczyński 1993).  

Badania problematyki historycznych granic politycznych poszerzano z 

czasem o kolejne granice, w coraz odleglejszych od Łodzi rejonach kraju. 

Problem świadomości wśród mieszkańców dawnych podziałów kraju, 

istnienia granic oraz postrzegania historycznych odrębności dzielnicowych był 

również znaczącym polem badań prowadzonych w Katedrze na obszarze 

Polski Środkowej, w szczególności na pograniczu Kujaw i Mazowsza, 

Podlasia i Mazowsza, Śląska i Małopolski, Galicji i Kongresówki oraz 

Mazowsza i ziemi łęczyckiej (Antonowicz 1996; Kaczyński 1997; Machlak 

1996; Orłowski 2002; Sobczyński 1996a; Supernat 1989). 
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Tradycja badania granic państwowych w ośrodku łódzkim ma względnie 

długą historię za sprawą Józefa Barbaga, który w Uniwersytecie Łódzkim 

uzyskał stopień doktorski na podstawie dysertacji o kształtowaniu się granic 

politycznych na świecie (1964). Tematykę zmian na mapie politycznej świata 

podejmowano także i później (Sobczyński 1990a, 1994b). Przebieg 

państwowych granic politycznych poza obszarem naszego kraju (Koter, 

Kulesza 2001; Sobczyński 1984a), był przedmiotem kilku opracowań 

koncentrujących się na strefie postradzieckiej (Sobczyński 2000a 2001a), 

szczególnych formach granicznych jakimi są szwajcarskie eksklawy (Koter 

1988), oraz całościowych ujęciach kwestii granic lądowych na świecie (Kunka 

1986) i granic wewnętrznych państw federalnych (Tulin 1987). Rozważano 

także kwestię ekonomicznych i społecznych reperkusji podziału Górnego 

Śląska w okresie międzywojennym (Heffner, Lesiuk 1995).  

Przemiany polityczne w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych 

sprzyjały dyskusji na temat teorii podziałów administracyjnych kraju (Heffner 

1995, 1996a, 1997c; Koter 1996a, b, 1998b 1999c; Liszewski 1990a, 1991, 

1992; Michalski 1994a; Musiał 1998; Rykiel 1993b; Suliborski 1994). Etap 

ten zaowocował studiami dotyczącymi miejsca i roli powiatu oraz 

województwa w polskiej tradycji podziału administracyjnego (Heffner 1997b; 

Koter 1997b; Rochmińska 1999; Sobczyński 1997, Turczyn 2000) oraz 

studiami nad kształtowaniem się nowych powiatów po reformie podziału z 

1999 r. (Górski 2001). 

Wielomiesięczna dyskusja nad nowym podziałem administracyjnym Polski 

nie mogła nie zaowocować podjęciem w Katedrze, ale także poza nią w 

innych jednostkach badawczych łódzkiego ośrodka geograficznego, 

stosownych badań. W oczywisty sposób geografowie poczuli się 

odpowiedzialni za dostarczenie dla potrzeb tej dyskusji naukowych 

argumentów w kwestii przyszłego kształtu terytorialnego województwa z 

siedzibą w Łodzi (Michalski, Musiał, Śliwczyński 1991). Tym bardziej było to 

oczywiste, że podobne studia, choć niestety nie zakończone publikacją, 

pracownicy Katedry prowadzili już kilkanaście lat wcześniej. Dlatego podjęto 

zakrojone na szeroką skalę badania, z wykorzystaniem dużych grup 

studenckich, na peryferiach ziem ciążących do Łodzi w niemal pełnym okręgu 

o promieniu ok. 60-120 km. Rezultatem tych badań było obszerne studium, 

które wykazało zasadność planowanych granic województwa łódzkiego 

(Koter, Liszewski, Suliborski 1996) a także szereg studiów na poziomie 

lokalnym (Matczak, Niżnik 2000; Pirveli, Kulesza 1999; Rembowska 1999; 

Rochmińska, Barwiński 1999; Sobczyński 1999b). Nie przeceniając 

rzeczywistego znaczenia tego typu badań dla podejmowania decyzji na 

szczeblu władz państwowych, trzeba powiedzieć, że w przypadku ziemi 
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łódzkiej, wynikający z omawianych studiów optymalny kształt województwa 

jest bliski temu, który wcielono w życie. Potwierdzeniem tego faktu jest 

dalszy udział geografów w kształtowaniu krajobrazu administracyjnego 

regionu poprzez wykonywanie ekspertyz planowanych w nim zmian (Koter, 

Liszewski, Suliborski 1999). Zajmowano się też przyszłym kształtem innych 

województw w tym, tradycyjnie już, stanowiącego obiekt badawczy geografii 

łódzkiej - regionu opolskiego (Heffner 1997c).  

Wprowadzenie struktur samorządowych spowodowało konieczność 

ponownego podziału przestrzeni miejskiej Łodzi. Konieczne okazało się 

wprowadzenie dodatkowego szczebla (poniżej dzielnicy miasta), tzw. 

jednostek pomocniczych, w których mieszkańcy wybierali rady osiedlowe. 

Problem wydzielenia takich jednostek wymagał znajomości genezy rozwoju 

przestrzennego, morfologii i tradycji podziału funkcjonalnego przestrzeni 

miejskiej. Tak się złożyło, że w ramach Katedry Geografii Politycznej i 

Studiów Regionalnych skupili się również badacze zajmujący się od lat tą 

problematyką (Koter 1969, 1979, 1980, 1994 a) pierwotnie dość odległą od 

geografii politycznej. Pozwoliło to doskonale wykorzystać potencjał zespołu 

do opracowania nowego w swej strukturze, choć opartego na wiekowej 

tradycji, podziału Łodzi, który został przyjęty przez władze miasta i wcielony 

w życie (Koter, Araszkiewicz, Kunka, Łukowska 1991). To co nie do końca 

udało się geografom w skali podziału administracyjnego kraju, na szczeblu 

podziału miasta okazało się wykonalne, ich wiedza i praca zostały docenione, 

a projekt wprowadzony w życie, które zresztą pozytywnie zweryfikowało jego 

dopasowanie do historycznie ukształtowanych struktur. Niestety pobudki 

polityczne sprawiły, iż w 2001 r. nowe władze miasta dokonały zmian w tym 

podziale poprzez agregację jednostek, tym niemniej i w tym przypadku 

przynajmniej formalnie zasięgnięto opinii autorów projektu (Koter 2000). 

Kwestia granic administracyjnych Łodzi i innych miast poruszana już 

przez L. Straszewicza (1961), również bywała przedmiotem studiów 

geografów ośrodka łódzkiego. Poza granicami Łodzi i ich wpływem na 

struktury społeczno-ekonomiczne (Liszewski 1995; Urbaniak 1995) 

zajmowano się także Warszawą (Rykiel 1993a) i Poznaniem (Kurzawa 2000).  

Organizacja kilku „łódzkich” konferencji z geografii politycznej w strefie 

nadgranicznej Polski zaowocowała serią prac poświeconych szeroko pojętej 

tematyce pograniczy tak zewnętrznych jak i wewnątrz kraju pomiędzy 

strukturami historyczno-administracyjnymi. Łódzcy geografowie zajmowali 

się nie tylko pograniczami w Polsce ale także w innych państwach np. 

Bułgarii (Baczwarow 1998, 2000). Rozważano duże spektrum zagadnień 

związanych z funkcjonowaniem pograniczy polsko-czeskiego i polsko-

niemieckiego w życiu gospodarczym państwa (Heffner 1997a, 1998a, 1999, 
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Heffner, Drobek 1996b; Koter, Heffner 1998; Werwicki 1994, 1995a, b, c, 

1996; Werwicki, Powęska 1993). Zajmowano się tez kwestią społeczności 

pogranicza w ujęciu geografii ludności i osadnictwa (Baczwarow 1998; 

Barwiński 1998; Heffner 1996b, 1998b, c; Heffner, Drobek 1996a; 

Sobczyński 1998). Oryginalnym aspektem studiów nad pograniczem jest 

badanie pograniczy kulturowych (Rembowska 1998) 

Intensyfikacja kontaktów międzynarodowych Polski w warunkach reform 

ustrojowych zaowocowała zainteresowaniem badawczym problematyką 

współpracy transgranicznej. Najważniejszymi formami instytucjonalnymi tej 

współpracy okazują się euroregiony. Zespół pracowników, doktorantów i 

studentów Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ od 

niemal dekady zajmował się badaniem takich struktur zarówno w ujęciu 

kompleksowym (Klima 2000; Koter 1994b) jak i poszczególnymi 

euroregionami na polskich granicach południowych np. Euroregion Tatry 

(Klima 1999), Pradziad (Rymarz 2000), Glacensis (Zagan 2000), wschodnich 

Euroregion Karpacki (Klima 1998b; Kunach 1995), Bug (Stefaniak 1999). 

Podejmowano też próby bardziej całościowej oceny współpracy 

transgranicznej Polski z Rosją i Czechami (Kurmanowska 1999; Sobczyński 

2001b). Incydentalnie podejmowano także tematykę euroregiów położonych 

w innych państwach (Klima 1998a, 2000).  

Prowadzone w ośrodku łódzkim od ponad 40 lat studia geograficzno-

polityczne, w tym ponad dwie dekady w formie zinstytucjonalizowanej w 

postaci Katedry przyniosły już znaczący dorobek naukowy i pozwoliły na 

podjęcie prób systematyzacji i klasyfikacji pewnych pojęć i metod 

badawczych. W szczególności należy tu wymienić opracowania 

generalizujące i klasyfikujące poglądy na temat państwa jako regionu 

politycznego i geograficzno-historycznego (Koter 1993, 1995e), miejsca 

granic, pograniczy i kresów w badaniach geograficznych (Barwiński 2000; 

Koter 1997a; Rykiel 1995; Sobczyński 1993a), podziału administracyjnego i 

specjalnego Polski (Heffner, Rochmińska 2003; Sobczyński 1997, 2002c), 

specyfiki ludności pogranicza i jej klasyfikacji genetycznej (Koter 1995a, b, c, 

1998a). Podjęto także próby usystematyzowania kategorii pojęć dotyczących 

współpracy transgranicznej (Sobczyński 1995, 1996b; Suliborski 1995) oraz 

istoty euroregionu (Klima 2000). Ukazało się też wykonane w Łodzi 

opracowanie popularyzujące wiedzę z zakresu geografii politycznej, w którym 

odniesiono się również do kwestii geografii granic i pograniczy (Baczwarow, 

Suliborski 2002).  
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M. Sobczyński 

GEOGRAFIA GRANIC I POGRANICZY W BADANIACH ŁÓDZKIEGO 

OŚRODKA GEOGRAFICZNEGO  

Streszczenie 

Zbliżająca się 60 rocznica istnienia w Łodzi uniwersyteckiego ośrodka 

geograficznego skłania do refleksji nad jej dorobkiem naukowym. Jednym z 

unikalnych w skali kraju nurtów badawczych szeroko rozwijanym w Łodzi jest 

geografia polityczna a w jej ramach studia nad problematyką granic i pograniczy. W 

artykule przedstawiono zarys kształtowania się łódzkiej szkoły geografii politycznej 

założonej przez M. Kotera oraz zaprezentowano zasadnicze nurty badawcze 

realizowane w ramach tej szkoły a także poza nią, przez łódzkich geografów w 

zakresie badań nad historycznymi i współczesnym granicami międzynarodowymi, 

wewnątrzkrajowymi granicami administracyjnymi, podziałami specjalnymi jak również 

nad ukształtowanymi przez owe granice strefami pograniczy.  

W toku tych badań wykształciło się pojęcie krajobrazu administracyjnego, na który 

składają się struktura genetyczna i przestrzenna administracji państwowej, 

samorządowej, kościelnej i wszelkich specjalnych podziałów kraju. Krajobraz ten, 

wraz z postawami politycznymi mieszkańców tworzy krajobraz polityczny regionu.  

Autor wyróżnił kilka nurtów badawczych realizowanych w ośrodku łódzkim w 

zakresie badań granic i pograniczy. W szczególności dotyczy to studiów nad 

podziałem administracyjnym kraju, realizowanych na różnych jego szczeblach od 

zasadniczego podziału pierwszego rzędu, którego reformy następowały w 1975 i 1999 

r., podziałów lokalnych (struktur samorządowych) w szeroko pojmowanym regionie 

łódzkim oraz przemian administracyjnych obszaru samego miasta. 

Drugim ważnym nurtem badawczym jest geografia granic reliktowych 

(historycznych) i ich wpływ na współczesny krajobraz kulturowy kraju.  

Trzeci nurt dotyczmy badań granic międzynarodowych na całym świecie oraz prób 

ich klasyfikacji. 

Równie silnie jak studia nad granicami rozwinęły się w łódzkim ośrodku 

geograficznym badania stref pogranicznych i współpracy transgranicznej. Zagadnieniu 

temu poświęcono już kilka międzynarodowych ‘Łódzkich’ konferencji z geografii 

politycznej organizowanych przez Katedrę Geografii Politycznej i Studiów 

Regionalnych UŁ. Plonem tych badań jest kilka tomów seryjnego wydawnictwa 

„Region and Regionalism”.  


