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Autorecenzja Księgi jubileuszowej dedykowanej 
Profesorowi Kazimierzowi Kucińskiemu

Szlakami geografii ekonomicznej. Przestrzeń–Instytucje–Metodologia 
(red. W. Jagodziński, W. Rakowski), Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 2020

W wygłoszonych w roku akademickim 1790/1791 na Uniwersytecie Królewie-
ckim wykładach Immanuel Kant powiedział kiedyś, że: „Wyłuskanie głównych idei 
jest w niektórych pismach tak trudne, że częstokroć sam autor nie może ich odna-
leźć i niekiedy ktoś inny może mu lepiej powiedzieć, jaka była główna idea.” (Die 
Hauptideen, die in manchen Schriften herrschen, sind oft so schwer herauszubringen, dass sie der 
Verfasser selbst oft nich herausfinden und ein Anderer ihm manchmal besser sagen kann, was die 
Hauptidee war.”). 

To zdanie, stanowiące pierwsze z trzech motto „Historii filozofii” Władysława 
Tatarkiewicza i podane w jego tłumaczeniu we wstępie do szóstego wydania tego 
monumentalnego dzieła, przyszło mi na myśl po przeczytaniu dedykowanej mi księgi 
jubileuszowej zatytułowanej: „Szlakami geografii ekonomicznej. Przestrzeń – Instytucje – Me-
todologia”. Grono moich przyjaciół i uczniów przygotowało ją pod redakcją Waldema-
ra Jagodzińskiego i Witolda Rakowskiego (Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 
2020, s. 453). Lektura zawartych w tym tomie esejów, nawiązujących bezpośrednio, 
a często jedynie pośrednio do moich naukowych dokonań, uzmysłowiła mi dopiero 
o co mi rzeczywiście w nich chodziło, wokół jakich kwestii się skupiały i jak układały 
się w istocie w pewną logiczną całość. 

Jego autorzy, pracując w absolutnym oddaleniu i odosobnieniu, nie znając się na-
wet często wzajemnie, stworzyli bezwiednie elementy czegoś, co stanowi zamkniętą 
całość, która wyszła jakby spod ręki jednego twórcy. Zawarte w niej myśli i niezwykle 
trafne spostrzeżenia oryginalnie pokazują związki między ekonomią, którą studiowa-
łem a geografią, którą zawodowo przez lata uprawiałem, starając się nie zapominać 
o tym co ukształtowało moją intelektualną tożsamość. Zależało mi na tym, by zaj-
mując się organizacją przestrzenną gospodarki być zarazem ekonomistą i geografem, 
czyniąc to zgodnie z ujęciem przedstawionym na kartach tej książki. Odbieram ją 
zatem jako swego rodzaju autorski zapis mojego naukowego credo. 

Myślę, że w znacznej mierze są mu także wierni Autorzy tego tomu świadomie, 
a często raczej podświadomie nawiązując do moich zainteresowań i dokonań oraz 
intelektualnego temperamentu, a zwłaszcza do fascynującej mnie od dawna kwestii 
sposobu optymalnego połączenia rozwoju regionalnego z lokalnym i poszukiwania, 
także w gospodarce przestrzennej, dowodu na to, że nie tyle ważna jest taktyka, za 
którą nas chwalą bądź ganią, co strategia dzięki której zwyciężamy.
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Tom ten stanowi także potwierdzenie wieloletniej przyjaźni z wieloma jego Auto-
rami – przyjaźni, na której więcej zyskałem aniżeli zdołałem ofiarować tym, którzy 
mi tę przyjaźń okazywali i okazują. Jest on zarazem w dużej mierze przypomnieniem 
wspólnych wieloletnich badań. Ma też dla mnie pewien walor sentymentalny, bo do-
tyczy tego, co mnie ukształtowało. Stanowi jednocześnie, chyba trochę przypadkiem, 
swego rodzaju klamrę mojej wieloletniej pracy naukowej. Zaczynałem ją bowiem od 
badania lokalizacji przemysłu i jej efektywności, a kończę analizowaniem wpływu tej 
lokalizacji na ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej oraz bezpieczeństwo 
ekonomiczne podmiotów gospodarczych. Słowem wyszła niechcący taka alfa i omega 
moich naukowych fascynacji i dokonań uświadamiająca mi, że choć wydawało mi 
się, że podejmowałem różne tematy stochastycznie, to okazuje się, że w tym „sza-
leństwie” była jednak jakaś metoda.

Lokalizacja podmiotów gospodarczych, to było to od czego zaczynałem w geo-
grafii ekonomicznej oraz co przewijało się rozmaicie w tym co pisałem i mówiłem 
przez cały czas jej uprawiania. Natomiast geografią miast, a zwłaszcza ich strukturą 
przestrzenną i lokalizacją podmiotów gospodarczych w tych jednostkach osadniczych 
parałem się korzystając głównie z intelektu i pracowitości moich doktorantów oraz 
współpracowników, zaś centra logistyczne pojawiały się w związku z uprawianą przez 
pewien czas dydaktyką w zakresie geografii transportu.

Zawarte w tym tomie elementy geografii miast przypominają o mojej naukowej 
fascynacji fenomenem miast traktowanych jako sublimacja ekonomicznych, spo-
łecznych i kulturowych treści przestrzeni geograficznej. Subtelnie, a zarazem wielce 
trafnie, wydobywają je wskazując co i dlaczego warto w związku z nimi poddać 
naukowej wiwisekcji. Tym samym dopełniają twórczo eseje traktujące o przestrzeni 
geograficznej i jej antropogenicznych składowych jako przedmiocie poznania, bada-
nia i działania.

Są szczególnie miłe, gdy stanowią dzieło uczniów. Nic bowiem tak nie raduje 
nauczyciela jak możliwość obserwowania rozwoju swoich uczniów i patrzenia jak 
kontynuują wspólnie zapoczątkowaną wędrówkę po naukowym szlaku. Dokonania 
uczniów cieszą tym bardziej, gdy udaje się im, często zupełnie nieświadomie, dotknąć 
tego co zawsze nas frapowało. W moim przypadku jest to historia, którą przedkłada-
łem nad geografię, choć w istocie rzeczy jedna uprawiana bez drugiej nie ma sensu. 
Jest go również pozbawiona, kiedy brakuje jej humanistycznego podglebia i konteks-
tu. Raduje zatem gdy napisany tekst stanowi niezbity dowód, że uczeń dostrzega te 
konteksty oraz sprzężenia potrafiąc je twórczo zastosować.

Lektura tego tomu uświadomiła mi, że prezentowana w nim teoria zależności od 
ścieżki rozwoju odnosi się również do tego co i jak robiłem parając się przez pół 
wieku naukowym badaniem przestrzennego wymiaru gospodarki i gospodarowania. 
Skłania by wrócić myślą do prapoczątków mojej przygody z geografią ekonomiczną. 
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A wszystko zaczęło się w roku 1970 na zjeździe Studenckich Kół Naukowych Geo-
grafów, który miał miejsce w niegdysiejszej siedzibie krakowskich geografów przy 
ulicy Grodzkiej, a potem w Szczawnicy. To tam wygłosiłem swój pierwszy referat 
naukowy i choć konkursu nie wygrałem, to zaintrygowałem Profesora Stanisława 
Berezowskiego, a w konsekwencji trafiłem do Katedry, którą kieruję od czternastu 
lat. Z Krakowem jest również związany Profesor Józef  Szaflarski, którego klasyczny 
podręcznik geografii gospodarczej padł ofiarą moich szalonych nożyczek trzylatka.

Jestem w ogóle pod wrażeniem pewnej metafizyki, która unosi się nad tym to-
mem. Zadziwia mnie mianowicie na przykład to, że oto pojawia się w nim tekst do-
tyczący tematyki leżącej na styku geografii ekonomicznej z geografią polityczną, która 
jest moją nieco skrywaną fascynacją, ale nie znalazła w zasadzie odzwierciedlenia w 
moich publikacjach, choć incydentalnie uwidoczniła się w dydaktyce, o czym jednak 
autorzy nie mogli przecież wiedzieć. 

Ta księga jubileuszowa miała być dla mnie urodzinową niespodzianką i choć się 
o jej przygotowywaniu dowiedziałem już wtedy gdy powstawała, to jednak mimo 
wszystko taką niespodzianką jest, bo się jej absolutnie nie spodziewałem. Nie spo-
dziewałem się też, że napisze ją tak znamienity zespół autorów, i że uda się im 
stworzyć teksty układające się w logiczną całość. Zaskoczyło mnie również i to, że 
te teksty są tak bardzo refleksami moich naukowych fascynacji, a jednocześnie od-
wzorowują moją naukową ścieżkę rozwoju. 

Zaczynałem swoją przygodę z geografią ekonomiczną od zajmowania się loka-
lizacją przemysłu i naturą przestrzeni ekonomicznej. Potem były lata badań ruchu 
wędrówkowego ludności i procesów jej koncentracji w miastach. Był też czas zaj-
mowania się teorią regionu ekonomicznego i rozwoju regionalnego, a także, trwająca 
blisko dwie dekady, intelektualna przygoda z metodologią i metodyką naukowego 
badania zjawisk i podmiotów gospodarczych. Było w tych zmaganiach z geografią 
ekonomiczną wiele empirii, ale i sporo teorii, a ujęcia ilościowe przeplatały się z ja-
kościowymi. I było także swoiste zakleszczenie w rodzinnej Warmii, w zdobywaniu 
kompetencji technika międzynarodowego obrotu towarowego oraz magistra ekono-
miki i organizacji przedsiębiorstw przemysłowych, a przede wszystkim w humani-
styce i zawsze z sercem po lewej stronie. Słowem dostałem coś w czym metafizyka 
splata się z sentymentalną nostalgią, tworząc zarazem interesującą merytorycznie 
i poznawczo zwartą całość samą w sobie.

Cieszy mnie, że moja „siedemdziesiątka”, która ponoć teraz jest tym czym kiedyś 
była „pięćdziesiątka”, stała się pretekstem do powstania tego tomu wpisując się we 
wszystkie trzy nurty współczesnych studiów nad przestrzenną organizacją gospo-
darki. Powiada się bowiem, że współczesna geografia ekonomiczna wspiera się na 
trzech filarach. Jednym są studia nad zróżnicowaniem przestrzennym gospodarki 
oraz jej uwarunkowaniami zasobowymi i rynkowymi. Drugi dotyczy analiz pozwa-
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lających zrozumieć zmiany gospodarki i gospodarowania rozpatrywane w różnych 
taksonomicznych skalach przestrzennych. Natomiast istotę trzeciego stanowią ba-
dania poszczególnych aspektów organizacji przestrzennej gospodarki, a zwłaszcza 
zróżnicowania przestrzennego jej uwarunkowań kulturowych i regulacyjnych. 

Ten nowatorski w geografii ekonomicznej, instytucjonalny wątek przedstawiono 
niezwykle interesująco w ofiarowanym mi tomie, a w połączeniu ekonomii insty-
tucjonalnej z geografią ekonomiczną upatruje się przyszłości tej ostatniej. Bardzo 
bym chciał, aby moi następcy w Katedrze Geografii Ekonomicznej w naszej Alma 
Mater podjęli trud rozwijania instytucjonalnego filaru geografii ekonomicznej, nie 
zaniedbując oczywiście dwóch pozostałych.

Autorzy tego tomu reprezentują różne ośrodki akademickie, różne dziedziny 
i dyscypliny nauki oraz rozmaite specjalizacje, ale wszyscy oni zechcieli dostrzec 
przestrzenny wymiar gospodarki i gospodarowania pokazując go ze swojego punk-
tu widzenia. Różna, a skupiająca się na wspólnym polu badawczym, optyka jest mi 
szczególnie miła i w niej upatruję przyszłości naukowej refleksji nad zjawiskami 
i podmiotami gospodarczymi oraz gospodarką w ogóle. Instytucjonalny, a zwłaszcza 
interdyscyplinarny i metadyscyplinarny nurt badań nad gospodarką przestrzenną 
uważam za przyszłościowy i bardzo mnie raduje, że ten wątek znalazł się w przygo-
towanej z myślą o mnie księdze jubileuszowej. 

Z drugiej strony coraz częściej w naukowym badaniu gospodarki i gospodarowania 
pojawia się pytanie co badać, a zwłaszcza jak to robić, by było to poprawne metodolo-
gicznie i metodycznie, zaś rezultaty badania były wiarygodne i obiektywne, stanowiąc 
zarazem istotny wkład do tego co już wiadomo o uniwersalnych, jak również miejsco-
wo oraz temporalnie specyficznych prawidłowościach rządzących działalnością gospo-
darczą człowieka rozpatrywaną w różnych taksonomicznych skalach przestrzennych. 
Bardzo mnie cieszy, że odpowiedź na te pytania, a przynajmniej na ich część, znalazła 
się w tym tomie, i że jest on tak pięknie napisany, mądry i inspirujący, a przede wszyst-
kim, że jest wielce oryginalny, ożywczy, niekonwencjonalny, nietuzinkowy, inspirujący 
i skłaniający do refleksji o tym co było, co jest i ku czemu to wszystko zmierza.

Są w naszym życiu sytuacje i osoby, które niby bywają jednymi z wielu, ale okazuje 
się z perspektywy czasu, że mają dla nas kluczowe znaczenie. Dla mnie były nimi 
poznańskie konferencje geograficzne i Profesor Stanisława Zajchowska, a także Pro-
fesorowie Ryszard Domański i Zbyszko Chojnicki. Ta księga jubileuszowa nie byłaby 
pełna gdyby ten wielkopolski ślad się w niej nie pojawił i gdyby nie pojawiła się w niej 
kwestia nurtu marksistowskiego w geografii ekonomicznej. Nie sposób bowiem 
zrozumieć współczesnych nauk ekonomicznych, jak również dzisiejszej geografii 
ekonomicznej, bez uchwycenia intelektualnych oraz metodologicznych implikacji 
nurtu marksistowskiego i to niezależnie od tego jaki ma się stosunek emocjonalny 
do marksizmu w ogóle. 
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Ten nurt był zresztą zawsze obecny w moim widzeniu pola badawczego geografii 
ekonomicznej oraz sposobie jego penetracji. Zachodzę cały czas w głowę, jak udało 
się tworzącym ten tom Autorom idealnie trafić swoimi tekstami w to, co robiłem 
parając się przez półwiecze geografią ekonomiczną, ale i w to o czym przy okazji 
często myślałem i jak to czyniłem.

Wpisuje się on bardzo dobrze w moje zainteresowania organizacją przestrzenną 
gospodarki i metodologią nauk ekonomicznych. W moich wykładach i publikacjach 
dotyczących tej problematyki sporo miejsca poświęcałem kwestii konceptualizacji po-
dejmowanych problemów badawczych rekomendując słuchaczom i czytelnikom spo-
glądanie na nie z punktu widzenia różnych dyscyplin nauki, lub nawet w ogóle spoza 
niej. Wynikało to z mojej fascynacji geografią człowieka i geografią humanistyczną, 
a właściwie z antyscjentystycznym modelem metodologicznym geografii ekonomicznej, 
któremu hołdowałem w moich publikacjach powstałych w ostatnich trzech dekadach.

W mojej wędrówce szlakami geografii ekonomicznej przechodziłem od scjenty-
stycznego modelu metodologicznego jej uprawiania do modelu humanistycznego, 
a nurt nomotetyczny przeplatał się w tych perygrynacjach z idiograficznym. Nurt 
nomotetyczny był dla mnie zawsze bardzo ważny, a momentami chyba nawet nazbyt 
mnie to pociągało, co nieco płoszyło moich studentów. Brakowało mi bowiem chyba 
czasem, zwłaszcza na początku drogi, krytycznego podejścia do prezentowanych 
modeli i teorii.

Na początku zmagań z geografią społeczno-ekonomiczną byłem, trochę na prze-
kór mojej macierzystej Katedrze, „ukąszony” scjentystycznym modelem metodo-
logicznym uprawiania geografii ekonomicznej. Potem trochę mi to przeszło, ale 
sentyment pozostał. Pozostała mi też pewna słabość do międzynarodowej wymiany 
towarowej i geografii politycznej. Wynika ona z tego, że ze średniego wykształcenia 
jestem technikiem międzynarodowego obrotu towarowego i tylko za sprawą wydarzeń 
„Marca 1968” nie odbyłem studiów w zakresie handlu zagranicznego lecz studiowa-
łem ekonomikę przemysłu, ale mam za sobą trochę praktyki w handlu zagranicznym. 
Natomiast pracując jakiś czas dodatkowo na jednej z warszwskich prywatnych uczelni 
prowadziłem wykłady z geografii ekonomicznej Europy, a kierując przez dwanaście 
lat Instytutem Funkcjonowania Gospodarki Narodowej w SGH (1994–2006) para-
łem się też nieco studiami związanymi z integracją europejską i bezpieczeństwem 
ekonomicznym państw.

Ciągle bliska jest mi też problematyka ekonomiki przemysłu, a co za tym idzie 
i geografii przemysłu. Cieszy mnie więc niepomiernie, że w tym tomie znalazły się 
jej elementy związane z wątkiem zaawansowanych technologii, bez którego mówienie 
dziś o geografii ekonomicznej i sposobach jej uprawiania byłoby dalece niepełne. Bez 
tekstu o rozwoju regionów innowacyjnych brakowałoby jej zdecydowanie odniesień 
do przemysłu, a przecież z akademickiego wykształcenia moją specjalnością jako 
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magistra ekonomii jest ekonomika przemysłu. Brakowałoby też choćby odrobiny 
geografii ekonomicznej świata, bo przecież jedna jaskółka w postaci grawitacyjnego 
modelowania przepływów w handlu zagranicznym i drobny ukłon w stronę Półwy-
spu Arabskiego jeszcze jej nie czynią. 

Taka księga jubileuszowa powinna zawierać refleksy naukowych fascynacji i do-
konań tego komu jest dedykowana, tego co już było i tego co chciałoby się żeby się 
jeszcze pojawiło, zaś jej Autorzy powinni mu być szczególnie bliscy. I tak się stało, bo 
wśród Autorów i Recenzentów tego tomu są moi doktoranci, ludzie uważający mnie 
za swojego mentora oraz akademiccy przyjaciele z różnych środowisk i ośrodków. 
I jest też, co dla mnie szczególnie ważne, student członek Koła Naukowego Geo-
grafów Dzięki pracy w Kole Geografów mam żonę i grono wiernych od półwiecza 
przyjaciół. W tym Kole stawiałem pierwsze kroki na polu badawczym geografii 
ekonomicznej i tak mnie to zafrapowało, że tej wędrówce poświęciłem całe swoje 
życie zawodowe. Tematykę badawczą podjętą w Kole Geografów rozwijałem potem 
z zapałem i to na tyle, że jeden z jej wątków (zagospodarowanie infrastukturalne) stał 
się przedmiotem mojej dysertacji doktorskiej, a drugi (procesy koncentracji ludności) 
rozprawy habilitacyjnej. 

Nade wszystko jednak lektura tej księgi jubileuszowej uświadomiła mi, że wę-
drując szlakami geografii ekonomicznej czyniłem to w stanie swego rodzaju ni to 
schizofrenii ni to synergii poznawczej badając przestrzenną organizację gospodarki 
i życia społecznego jako ekonomista i geograf  zarazem. Nasunęła mi się zatem taka 
oto jej:

PoinTa
Są dwa światy, tuż za progiem.

W obu naraz być nie mogę.
Być w nich jednak muszę,
bo im zaprzedałem duszę,

by najlepiej jak potrafię
uprawiać antropogeografię,
czyniąc to, rzecz oczywista,
jako zawodowy ekonomista.
Ten mój dualizm poznawczy

okazuje się być zbawczy.
Od czytelników bowiem słyszę,

że pisząc przełamuję ciszę,
a lektura każdego przekona,

że to ekonomia niezubożona. 
Kazimierz Kuciński

17.06.2020 r.
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PS
Tę jubileuszową księgę przygotowali moi naukowi przyjaciele  oraz doktoranci (Anna 
Rutkowska-Gurak, Izabela Rudzka, Maciej Gurbała, Waldemar Jagodziński) i zasię-
gający swego czasu formacyjnej porady habilitanci (Anna Horodecka, Michał Leś-
niewski, Waldemar Rogowski, Tymoteusz Doligalski). KK

GDY PADA

Gdy rzęsisty pada deszcz 
uciekają myśli wstecz

tam gdzie byliśmy szczęśliwi, 
gdzie świat pięknem dziwił.

Gdy ulewny pada deszcz,
uciec z nim daleko chcesz,

 uciekać długo, jak najdłużej,
tam gdzie dzieciństwa kałuże.

Potrzeba Ci oczyszczenia,
co wszystko wokół zmienia,

by z podniesioną głową
podziwiać tęczę podeszczową.

Potaplać się w kałuży toni,
za barwną ważką gonić,
nie myśleć o teraz, o tu,

być synem deszczowego snu.

Wsłuchać się w deszczu szemranie,
co zda się, nigdy nie ustanie,
babcine zalewając podwórko.

Nie zaleje. Daj odpłynąć chmurkom.

Pada deszcz, ciągle pada deszcz,
a Ty dobrze dzisiaj wiesz,

że choć jego krople tak nieduże,
ogromne potrafią tworzyć kałuże.

Zatopić mogą podwórko ukochane,
wyschną jednak już nad ranem,
bo po deszczu, każdy to wie,
tęcza na niebie pokaże się.

  Kazimierz Kuciński
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