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1. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju a policentryczność 

Zasadniczym zagadnieniem w kontekście zmiennych w czasie uwarunkowań zewnętrz-
nych i wewnętrznych wpływających na konfiguracje powiązań kształtujących związki 
pomiędzy ośrodkami aglomeracyjnymi Krakowa, Katowic oraz sąsiednich miast wydaje się 
określenie najbardziej istotnych składowych tych uwarunkowań.  

Spośród wielu możliwych, dla celów tego rozważania wyróżnić można następujące 
składowe: 
a) powiązania gospodarcze – w tym: 

–  kapitałowe, 
–  właścicielskie; 

b) powiązania komunikacyjne – w tym: 
–  komunikacja kołowa, 
–  komunikacja lotnicza, 
–  komunikacja wodna; 

c) telekomunikacja i przesył danych; 
d) powiązania w sferze społecznej; 
e) potencjał demograficzny; 
f) potencjał naukowo-technologiczny; 
g) powiązania administracyjne. 

W dotychczasowym1 stanie zaawansowania prac nad Koncepcją Zagospodarowania 
Przestrzennego Kraju metropolie katowicka i krakowska postrzegane są jako odrębne 
organizmy, zarysowuje się jednak koncepcja bipolarnego rozpatrywania ich wzajemnych 
relacji.  

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego2 Krakowski Ob-
szar Metropolitalny potraktowany został jako składnik Europolu Śląsko-Krakowskiego 
„jednego z najważniejszych biegunów rozwoju Polski – powiązanego z innymi wielkimi 
biegunami rozwoju Europy”3. Natomiast w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Małopolskiego Krakowski Obszar Metropolitalny postrzegany jest jako 
element bipolarnego układu aglomeracji Krakowa i Katowic4.  

2. Poszukiwanie trzeciego ogniska struktury metropolitalnej bipola 
Kraków–Katowice 

Analizując powiązania kapitałowe, a dokładniej kierunki i siłę powiązań kapitałowych, 
za Śleszyńskim5 można stwierdzić, że Kraków ma je z następującymi miastami: Kielcami, 
Rzeszowem (słabe) Nowym Sączem, Bielsko-Białą, Katowicami (najsilniejsze), Czę-
stochową (słabe). Wskaźnik węzłowości terenów układa się równoleżnikowo – wzdłuż 
kierunku Katowice–Rzeszów. Na tej podstawie można przypuszczać, że naturalnymi obsza-
rami współpracy będą właśnie te miasta, z którymi wiążą Kraków silne powiązania gospo-
darcze, a więc Bielsko-Biała, Kielce i Nowy Sącz, w drugim rzędzie zaś Rzeszów, Często-
chowa i Łódź.  

W skali międzynarodowej najsilniej uwidaczniają się powiązania z Katowicami 
i Ostrawą, tworząc wyraźny układ policentryczny o trzech głównych wierzchołkach,  
a w następnej kolejności z Wiedniem, Budapesztem, Bratysławą (słabe), Lwowem, War-
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szawą, Wrocławiem i Pragą (słabe). Powiązania w kierunku południowym – Koszyce, 
Bratysława, Budapeszt – wydają się być ograniczone ze względu na brak powiązań trans-
portowych spowodowany brakiem szybkich tras komunikacyjnych w poprzek Karpat. Stąd 
dyskusyjna w kontekście uwarunkowań środowiska przyrodniczego idea tunelu pod 
Tatrami może jednak okazać się prawdopodobna w sytuacji umocnienia się tego kierunku 
powiązań gospodarczych. Niemniej, analiza stanowiska zajmowanego dotychczas w tej 
sprawie nie wskazuje na istnienie poparcia ze strony Euroregionu dla tej idei. 

Ostatnie informacje prasowe6 potwierdzają rozpoczęcie realizacji koniecznej poprawy 
jakości połączeń komunikacyjnych ze Słowacją – zarówno drogowych, jak i kolejowych. 
Realizowane mają być połączenia: kolejowe Kielce–Busko Zdrój–Tarnów–Nowy Sącz– 
–Muszyna z budową brakującego odcinka Busko Zdrój–Tarnów oraz drogowe Kraków– 
–Bielsko-Biała, wobec braku działań ze strony słowackiej zmierzających do modernizacji 
drogi prowadzącej od południa do Chyżnego. Decyzja ta wzmacnia słabe obecnie połącze-
nie drogowe, budując bardziej solidną podstawę trójkąta Kraków–Ostrawa–Katowice, przy 
równoczesnym podniesieniu rangi Bielska-Białej jako ośrodka tranzytowego. Nie można 
jednak w tym przypadku mówić wprost o połączeniu ze Słowacją, ponieważ połączenie 
z Bielska do Cieszyna i do granicy prowadzi do Czech. 

Można przyjąć teoretyczne założenie, że stabilność układu policentrycznego – a więc 
i jego trwałość oraz znaczenie w regionie – jest większa, jeżeli główna sieć powiązań 
ośrodków centralnych podbudowana jest podobnie strukturalnie ukształtowaną siecią 
pomiędzy ośrodkami tranzytowymi, stanowiącymi niejako „wypełnienie” głównej formy 
układu. W tym przypadku będzie to sieć semitrójkątnych powiązań pomiędzy miastami 
znajdującymi się wewnątrz obszaru tworzonego przez trzy główne ośrodki.  

Zgodnie z opisem sytuacji społeczno-gospodarczej pogranicze polsko-słowackie wy-
maga wybudowania nowej oraz modernizacji i rozbudowy istniejącej infrastruktury komu-
nikacyjnej i transportowej, przede wszystkim połączeń drogowych i kolejowych. Ze 
względu na ograniczone zasoby program7 nie obejmuje dużych inwestycji. Promowane 
będą działania na mniejszą skalę, dążące głównie do poprawy bezpośrednich połączeń 
między słowacką i polską stroną obszaru pogranicza lub do poprawy dostępności konkret-
nego terenu do celów gospodarczych i turystycznych. Ponadto należy przygotować wspólne 
plany i programy na rzecz rozwoju infrastruktury transportowej i komunikacyjnej, aby 
stworzyć spójny system transgraniczny. Mogą być promowane nowe rozwiązania w dzie-
dzinie transportu multimodalnego. Przygotowywane będą także stosowne studia lub kon-
cepcje dotyczące większych inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu transgranicznym, 
w tym związane z połączeniami z istniejącymi i planowanymi korytarzami transportowymi 
oraz połączeniami do korytarzy ciągów transportowych o znaczeniu lokalnym i transgra-
nicznym. Duże inwestycje mogą być realizowane w ramach innych krajowych lub między-
narodowych programów rozwoju infrastruktury.  

Wobec tak sformułowanych poglądów można stwierdzić, że być może suma wszystkich 
drobnych przyczynków powoli wywoła niewielką poprawę istniejącego stanu. Niemniej, 
jedynie zdecydowane rozwiązanie drogowe, korespondujące ze znaczną skalą zasygnalizo-
wanego problemu, tj. konieczności pokonania naturalnej bariery łańcucha górskiego, może 
zlokalizować Kraków na równoległej do S1 osi komunikacyjnej północ–południe, prowa-
dzącej krótszą trasą w kierunku Budapesztu. 

Powiązania lotnicze bezpośrednie pomiędzy Katowicami, Krakowem i Ostrawą 
zarówno w rejsach regularnych, jak i czarterowych nie występują. Główne kierunki lotów 



 78

z Ostrawy to Praga i Wiedeń, brak połączenia do Warszawy. Krakowskie lotnisko w Bali-
cach ma połączenia z Pragą, Wiedniem i Warszawą, natomiast z lotniska w Katowicach– 
–Pyrzowicach istnieją połączenia do Warszawy, brak połączeń do Wiednia i Pragi. Położe-
nie wszystkich trzech lotnisk w niedalekiej odległości od siebie jest prawdopodobną przy-
czyną braku bezpośrednich połączeń lotniczych pomiędzy nimi, umożliwia ono jednak 
stosunkowo prostą zastępowalność lądowań w razie problemów pogodowych. Istnienie linii 
mikrobusów pomiędzy lotniskami w Pyrzowicach i Balicach świadczy o występującej 
potrzebie takich połączeń. Brakuje linii do Ostrawy zarówno z Pyrzowic, jak i z Balic. 
Niemniej, turyści korzystający z lotów czarterowych oraz z usług czeskich biur podróży 
wybierają Ostrawę jako lotnisko, z którego rozpoczynają podróże. 

W dziedzinie powiązań administracyjnych występują naturalne zależności wynikające 
z krajowej hierarchii ośrodków. Ostrawa podporządkowana jest administracyjnie ośrod-
kowi centralnemu w Pradze. Jest to trzecie co do liczby mieszkańców miasto (ponad 
310 000 mieszkańców) w Republice Czeskiej8. 

Analiza planów zagospodarowania województwa śląskiego i małopolskiego wskazuje 
na dośrodkowe tendencje w kształtowaniu relacji pomiędzy jednostkami miejskimi two-
rzącymi obszary metropolitalne obu województw. Brakuje – poza sygnalnymi stwierdze-
niami – prób rozpatrywania funkcjonowania obu obszarów metropolitalnych jako jednego 
wspólnego z dwoma ośrodkami. Podobnie, nie istnieją znane autorowi szersze opracowania 
wskazujące na próby rozpatrywania relacji pomiędzy trzema ośrodkami. 

Komunikacja wodna jest istotna ze względu na niskie koszty transportu dużych ilości 
towarów masowych. Od stycznia 2003 r. rzeka Wisła na odcinku od ujścia rzeki Przemszy 
do stopnia wodnego Przewóz ma odpowiednie warunki żeglugowe umożliwiające transport 
wodny barkami o ładowności 1000 ton i stanowi Drogę Wodną Górnej Wisły. Obecnie 
wykorzystanie tego odcinka do transportu wodnego jest niewielkie. Istotną przeszkodą jest 
brak infrastruktury technicznej, takiej jak porty i przeładownie.  

Stworzone możliwości żeglugowe, sąsiedztwo kopalń węgla kamiennego w rejonie 
Oświęcimia oraz możliwość budowy portu załadunkowego w rejonie Broszkowic pozwa-
lają mieć nadzieję na ożywienie transportu wodnego na tym odcinku Wisły. Prowadzenie 
regularnej żeglugi umożliwi pozyskanie kruszyw z bieżącej likwidacji odsypisk, co będzie 
miało wpływ na stan budowli regulacyjnych i zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Tereny, 
przez które przebiega droga wodna mają niezaprzeczalne walory turystyczne, przyrodnicze 
i edukacyjne, a pojawiające się oznaki zainteresowania turystycznym wykorzystaniem 
Wisły dobrze rokują na przyszłość. Droga Wodna stanowi niewątpliwie szansę rozwoju 
i ożywienia gospodarczego regionu.  

Istnieje realna możliwość zaopatrzenia w węgiel elektrociepłowni Skawina, Łęg i Huty 
Sendzimira oraz indywidualnych odbiorców Krakowa i południowej Polski. Planowana 
budowa portu Kujawy (w rejonie stopnia Przewóz) pozwoli zaopatrywać się w węgiel bez 
konieczności przejazdu przez Kraków i korzystania z płatnej autostrady. W tej sytuacji 
możliwość ta wpłynie również na ograniczenie ruchu pojazdów kołowych w sąsiedztwie 
istniejącej Drogi Wodnej9.  

W czeskich dokumentach planistycznych obszar Ostrawy rozpatrywany jest jako jeden 
z obszarów rozwoju. Ma on wysoki stopień koncentracji ludności i aktywności ekono-
micznych oraz charakteryzuje się dynamicznym rozwojem. Międzynarodowa, dynamicznie 
rozwijająca się współpraca pomiędzy regionem Górnego Śląska oraz położenie w korytarzu 
szybkiego transportu skłania ku budowie i modernizacji istniejącej drogi szybkiego ruchu. 
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Istotne kryteria warunków oraz kierunków zmian obszaru stanowią poprawa stanu środowi-
ska oraz promowanie wykorzystania brownfields jako możliwości rozwoju10. Równie 
istotnymi celami rozwoju oraz celami działań wskazanymi właściwym czeskim minister-
stwom w omawianym dokumencie są: promocja przebudowy bazy ekonomicznej regionu, 
rozwój systemu transportu publicznego i rozwój turystyki. 

Układ połączeń komunikacyjnych z Ostrawy na północ wskazuje na wzrost znaczenia 
Czeskiego Cieszyna, Cieszyna oraz Bielska jako miast położonych w tym istotnym 
kierunku. Z ogólnie dostępnych informacji planistycznych wynika, że miasta te znajdują się 
w fazie rozwoju wywołanego wspomnianą lokalizacją oraz rozwojem gospodarczym 
regionu.  

Wobec braku w najbliższym otoczeniu Katowic i Krakowa miasta o większym poten-
cjale niż Ostrawa wydaje się, że ośrodek ten wraz ze swoim rejonem oddziaływania jest 
faktycznie obecnie trzecim ogniskiem, pozwalającym na uzupełnienie i przekształcenie 
(dotychczas modelowo ujmowanego w układzie krajowym jako dipol – układu miast Kra-
ków–Katowice) w trójogniskowy i ponadgraniczny model układu osadniczego.  

3. Możliwe scenariusze rozwoju regionu metropolitalnego 

W zasadzie istnieją dwa scenariusze. Pierwszy to scenariusz wzajemnej konkurencji 
trzech obszarów metropolitalnych Katowic, Krakowa i Ostrawy. Jest on realizowany 
obecnie, niestety nie ma widocznych prób znalezienia sposobu współpracy oraz wspólnych 
celów, które nie zostały nawet wyartykułowane (poza formalnym zaznaczeniem głównych 
połączeń komunikacyjnych w planach zagospodarowania przestrzennego). Drugi to sce-
nariusz współdziałania w celu podniesienia konkurencyjności regionu metropolitalnego, 
rozumianego jako współdziałające z sobą trzy obszary metropolitalne, prowadzące skoor-
dynowaną politykę wewnętrzną realizującą cele gospodarcze. Scenariusz ten, aczkolwiek 
możliwy, nie jest obecnie wdrażany. 

Potencjał tak rozumianego regionu metropolitalnego o wielomilionowej populacji 
mógłby być porównywalny z istniejącymi już i ukształtowanymi regionami w krajach są-
siednich. 

Rozpatrując potencjalne możliwości konstrukcji i funkcjonowania omawianego regionu 
metropolitalnego z punktu widzenia planowania przestrzennego oraz badania procesów 
urbanizacji, konieczne jest podjęcie prób znalezienia odpowiedzi na wiele pytań. Interesu-
jące wydaje się m.in. przeanalizowanie problemu – czy w bazującym na trójkącie powiązań 
modelu występuje zjawisko „spinu” wskazującego na wewnętrzną hierarchię i relacje 
pomiędzy ośrodkami oraz czym zjawisko to może być mierzone? Zagadnienie to, wykra-
czając poza ramy niniejszego artykułu, będzie przedmiotem szerszego omówienia, tu zasyg-
nalizowane będą jedynie istotne uwagi w odniesieniu do analizowanego obszaru. 

Układ „spinu prawoskrętnego” Katowice–Kraków–Ostrawa odpowiada w zasadzie 
zilustrowanej przez Śleszyńskiego sile powiązań kapitałowych pomiędzy miastami11, gdzie 
widoczne jest mocniejsze powiązanie kapitałowe Katowic z Krakowem niż z Ostrawą, 
natomiast powiązania Kraków–Ostrawa nie są zaznaczone. 

Czy kierunki rozwoju przestrzennego odzwierciedlają ów „spin”, czy nie mają one 
związku z relacjami gospodarczymi, lecz wyłącznie wynikają z podaży terenu? Za takim 
przypuszczeniem przemawia analiza Planu Zagospodarowania Przestrzennego Woje-
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wództwa Śląskiego. Wnioski z niej pozwalają stwierdzić, że wyraźnie zarysowuje się 
postępujący proces urbanizacji w kierunkach: 
a) Rybnika i Ostrawy, 
b) Mysłowic, Jaworzna i Krzeszowic, 
c) Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Olkusza, 
d) Oświęcimia, Libiąża i Krakowa.  

Widoczne jest tu równoległe niejako postępowanie urbanizacji w kierunku wschodnim, 
jak również zaczątek rozwoju metropolii krakowskiej w kierunku zachodnim. Natomiast 
stosunkowo słabszy jest rozwój w kierunku Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic 
Kęt, Bielska-Białej, Skoczowa, Cieszyna. Niemniej, w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin widoczna jest tendencja do urbanizacji terenów 
położonych wzdłuż ciągu komunikacyjnego drogi nr 52. 

W celu przeanalizowania możliwych scenariuszy rozwoju metropolitalnego trójkąta 
KKO Katowice–Kraków–Ostrawa (albo KOK Katowice–Ostrawa–Kraków lub OKK 
Ostrawa–Katowice–Kraków) konieczne staje się przyjęcie co najmniej trzech kryteriów, 
pozwalających na przeanalizowanie możliwych uwarunkowań:  
a) kryterium potencjału demograficznego,  
b) kryterium wspólnych kierunków rozwoju gospodarczego, 
c) kryterium spójności kierunków rozwoju przestrzennego. 

Miernikami stopnia spełnienia kryterium a) będą: dodatnie saldo migracji, potencjał 
innowacyjny wyrażony liczbą studentów, sprawność systemu komunikacyjnego. Mierni-
kami stopnia spełnienia kryterium b) będzie znalezienie właściwych relacji pomiędzy funk-
cjami produkcyjnymi, funkcjami usługowymi oraz kultury i nauki, a także mieszkalnic-
twem. Miernikiem stopnia spełnienia kryterium c) będzie występowanie tożsamych lub 
zbliżonych kierunków rozwoju gospodarczego. 

Pojawia się problem – czy występuje w ogóle integracja wewnątrzregionalna mająca na 
celu wzmocnienie gospodarcze oraz podniesienie konkurencyjności regionu w stosunku do 
innych regionów metropolitalnych w kraju i poza jego granicami? 

Kierunki dalszych badań – czy można mówić o pojawianiu się ponadgranicznego inte-
gryzmu regionalnego, być może zmierzającego do uzyskania jakiegoś stopnia autonomii 
(miasto–region) wzorem liberum civitas? 

Problem coraz bardziej czytelnego ekonomicznego umacniania się regionów metropo-
litalnych zasygnalizowany został w Londynie12 przy okazji dyskusji wyborczej. Dążenia 
separatystyczne największych miast europejskich nie ograniczają się już wyłącznie do 
dziedzin gospodarczych, przejawiają się także w polityce, sferach socjologicznych 
i kulturowych. Wielokulturowy model społeczności wielkich metropolii i obszarów metro-
politalnych oraz coraz większa niezależność ekonomiczna, przy braku akceptacji współcze-
snej ideologii podtrzymującej spójność celów z celami kraju, prowadzą wprost do powrotu 
do średniowiecznego modelu „miasta państwa” pozostającego w granicach terytorium da-
nego kraju, lecz prowadzącego własną, niekoniecznie spójną politykę zewnętrzną. 

Czy związki miast – unie metropolitalne są widocznym już zaczątkiem powyższego 
trendu? Czy obserwowane na Śląsku „ruchy społeczne” powołujące się na tradycje autono-
miczne nie stanowią forpoczty podobnych procesów zachodzących w największym polskim 
regionie metropolitalnym? 
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4. Hipotetyczny model ideowy 

Model omawianego regionu metropolitalnego, interpretowany graficznie, można wy-
obrazić sobie jako siatkę powiązań (rozpatrywanych dla uproszczenia w płaszczyznach 
zdefiniowanych według reguł charakteryzujących działalność gospodarczą i kapitałową) 
pomiędzy głównymi ośrodkami, wypełnioną słabszymi powiązaniami pomiędzy ośrodkami 
niższego rzędu. W trójwymiarowej przestrzeni wierzchołek stanowiłby ośrodek centralny – 
krajowy, a podstawę – obszary współpracy zdefiniowane jako autonomiczne struktury, 
powiązane jednak gospodarczo lub kapitałowo z regionem metropolitalnym. Oczywiste 
staje się zwrócenie uwagi na dynamiczną zmienność tego modelu w czasie, „spin”, czyli 
wewnętrzne relacje porządkujące semistabilne stany struktury, a także wpływ koniunktury 
gospodarczej na stabilność modelu. 

5. Wnioski 

Biorąc pod uwagę porównywalny dla europejskich obszarów metropolitalnych poziom 
zasobów ludzkich, możliwości technicznych i infrastrukturalnych, także możliwości inwe-
stycyjnych, największym wyzwaniem jest przygotowanie regionu na absorbcję swobod-
nego kapitału, który – wobec aktualnej bezproblemowej mobilności wynikającej z otwarcia 
rynków światowych – jest czynnikiem mogącym wywołać szybki wzrost, lecz równie 
szybką zmianę koniunktury gospodarczej w sytuacji jego odpływu.  

Kolejne wyzwanie stanowią szybkość i sposób reakcji na przejawy dekoniunktury go-
spodarczej, głównego czynnika stwarzającego zagrożenie dla rozwoju. Wydaje się, że rów-
noległy do rozwoju produkcji rozwój usług umożliwia złagodzenie ewentualnych kryzysów 
związanych z odpływem kapitału, a tym samym niekorzystnymi zmianami w całym regio-
nie metropolitalnym. 

Z punktu widzenia planowania przestrzennego podstawowym sposobem zaadaptowania 
się regionu do wyzwań stawianych przez obecne trendy w gospodarce jest stworzenie sieci 
szybkiego transportu pozwalającego na (w miarę niezależne od warunków pogodowych) 
szybkie przemieszczanie się pracowników. Wobec braku dostatecznej ich mobilności 
(potwierdzono badaniami niski stopień mobilności i brak możliwości zmiany miejsca 
zamieszkania) szybki transport pozwala na demograficzno-geograficzne równoważenie 
popytu na pracę. W sytuacji dyslokacji ciężkiego przemysłu wytwórczego do krajów poza-
europejskich ważne staje się kreowanie wyspecjalizowanej i opartej na wiedzy oraz wyso-
kich technologiach produkcji, gdyż to właśnie produkcja stanowi podstawę pozwalającą na 
stabilny wzrost gospodarczy regionu. 

Niestety, rezerwy terenów przeznaczonych na rozwój przemysłu w studiach uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin mogą okazać się zbyt szczupłe. 
Istniejące obszary poprzemysłowe wymagają długofalowych działań rewitalizacyjnych, 
zmierzających do przygotowania ewentualnego miejsca do inwestycji – w sytuacji wystą-
pienia takiej potrzeby – w obrębie obszaru metropolitalnego. Nie ma bowiem możliwości 
bezustannego zaspokajania potrzeb inwestycyjnych wyłącznie przez uszczuplanie terenów 
dotychczas użytkowanych rolniczo, ze względu na konieczność realizacji polityk ochrony 
przyrody i walorów kulturowo-krajobrazowych, jak również prorolnicze cele zapisane 
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w obowiązujących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin. 

W globalnym systemie gospodarczym regiony o większych możliwościach i bardziej 
elastycznych strukturach przestrzennych stają się bardziej odporne na dekoniunkturę oraz 
negatywne oddziaływania zewnętrzne, a tym samym – bardziej konkurencyjne. 

W kraju jedynie warszawski i śląsko-krakowski region metropolitalny mogą mieć zna-
czenie w skali europejskiej. Rozszerzenie do skali ponadgranicznej regionu śląsko-krakow-
skiego o Ostrawę z jej obszarem oddziaływania może wykreować rzeczywiście konkuren-
cyjny w stosunku do innych południowy region metropolitalny. 

Aby cel ten mógł zostać osiągnięty, warunkiem koniecznym jest zintensyfikowanie wy-
siłków zmierzających do lepszego zintegrowania działań w tym kierunku, na różnych 
płaszczyznach i w najbliższym czasie. Brak współpracy prawdopodobnie zaowocuje 
zwiększoną dynamiką rozwojową dwu sąsiednich, potencjalnych południowych regionów 
metropolitalnych – lipskiego i donieckiego. 
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1. The concept of the Country’s Spatial Development versus polycentricity 

The main issue in the context of external and internal conditions that change with time 
and affect the configuration of the links that determine the relations between the 
agglomerations of Kraków, Katowice and the neighbouring cities is to specify major 
constituents of these conditions.  

Among many possible ones, for the purpose of this discussion we can distinguish the 
following constituents: 
a) business links – including: 

– capital links, 
– ownership links; 

b) communication links – including: 
– vehicular communication, 
– air-plane communication, 
– waterway communication; 

c) telecommunications and data transmission; 
d) social relations; 
e) demographic potential; 
f) scientific and technological potential; 
g) administrative connections. 

At the current stage1 of work on the Concept of the Country’s Spatial Planning both 
Katowice and Kraków have been regarded as separate metropolitan areas. However there 
emerges a concept of looking at their mutual relations from a bipolar viewpoint.  

Spatial Development Plan of Silesian Voivodship2 treats Kraków metropolitan area as 
a constituent of Kraków–Silesia Europol which is “one of the most important developmental 
poles of Poland – connected with other major European development poles”3. 

Spatial Development Plan of Małopolska Voivodship in turn perceives Kraków 
Metropolitan Area as an element of a bipolar system of the agglomerations of Kraków and 
Katowice4.  

2. A search for the third hub of the metropolitan structure 
of the Kraków–Katowice bipole 

An analysis of the strength and direction of capital flow, according to Śleszyński5 shows 
Kraków to have ties with the following cities: Kielce, Rzeszów (weak connection) Nowy 
Sącz, Bielsko-Biała, Katowice (the strongest connection), Częstochowa (weak connection). 
The nodularity index of the areas spreads latitudinally along the direction Katowice– 
–Rzeszów. Basing on this fact, it can be assumed that the natural areas of collaboration will 
be the ones with which Kraków has strong economic links such as Bielsko-Biała, Kielce 
and Nowy Sącz in the first place, and Rzeszów, Częstochowa and Łódź in the second place.  

The strongest connections apparent on the international scale are the ones with 
Katowice and Ostrawa resulting in a clear polycentric system with three main apexes. Other 
systems of connections include the following: Viena, Budapeszt, Bratislava (weak), Lvov, 
Warsaw, Wrocław, Prague (weak). The southerly connections – Kosice, Bratislava, 
Budapest – seem to be limited by poor transport facilities, namely, absence of motorways 



 84

across the Carpathians. Therefore, the idea of a tunnel under the Tatras, however disputable 
from the environmental viewpoint, could be plausible if this direction of economic links 
were to be strengthened. Nevertheless, Euroregion has shown no support of the idea so far. 

Recent press publications6 report that some works have begun on the necessary 
improvements of the quality of both the road and railway transport connections with 
Slovakia. The following railway lines are to be built: Kielce–Busko Zdrój–Tarnów–Nowy 
Sącz–Muszyna where the missing section Busko Zdrój–Tarnów is to be built together with 
the road Kraków–Bielsko-Biała since no actions have been taken by Slovakia to modernize 
the road to Chyżne from the south. 

This decision strengthens the road connections which are currently poor and builds 
a more “solid basis” of the Kraków–Ostrawa–Katowice triangle, at the same time 
enhancing the position of Bielsko-Biała as a transit centre. However, this cannot be treated 
as a direct connection with Slovakia since the road from Bielsko to Cieszyn and further to 
the border leads to the Czech Republic. 

It can be theoretically assumed that the stability of a polycentric system – and hence its 
durability and significance in the region grows when the main network linking its hubs is 
supported with a similarly structured transport network between the transit centres which, 
in a way, “fill in” the main system framework. In this case, it will be a network of semi- 
-triangular links between the cities that are “inside” the area made up of the three main 
hubs.  

According to the social-economic situation description, Polish–Slovak borderlands 
require construction of a new transport and communications infrastructure as well as 
modernization and extension of the existing one, mainly road and rail connections. Due to 
limited resources, the programme7 does not include big investments. Smaller-scale 
undertakings will be promoted such that aim chiefly at improving the direct links between 
the Slovak and Polish borderlands or at enhancing the availability of a specific area for 
tourism or business. There is also a need to prepare joint plans and programmes for the 
development of transport and communications infrastructure in order to establish a coherent 
transborder system. New multimodal transport solutions can be promoted. Appropriate 
studies or concepts will be prepared concerning major infrastructure investments which 
have transborder significance, including those which relate to connections with the existing 
and planned transport corridors as well as to connections with local and transborder 
corridors of transport arteries. Large-scale investments can be implemented within the 
framework of other national or international infrastructure development projects.  

In view of such statements it can be said that the sum of all the small contributions can 
possibly result in a slight improvement in the existing condition. However, it is only bold 
solutions in the field of road transport corresponding to the scale of the problem mentioned, 
i.e. the need to overcome the natural barrier of a mountain range, that can put Kraków on 
a north-south communication axis that is a shorter route to Budapest and parallel to S1. 

There are no direct air connections from Kraków, Katowice to Ostrava, either on regular 
or charter terms. Main flight destinations from Ostrava are Prague and Viena. There is no 
connection with Warsaw. Flights to Prague, Viena and Warsaw are operated from Kraków– 
–Balice airport while Katowice–Pyrzowice airport has air connections with Warsaw but not 
with Viena or Prague. The reason there are no direct air connections between the three 
airports is probably because they are situated within a close distance to one another. 
However, this makes it relatively simple for each one to be replaced by the others if bad 
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weather affects landings. And yet a mini-bus service that connects the Pyrzowice and 
Balice airports show that there is a need for an air connection. There is no air connection 
from Pyrzowice or Balice airports to Ostrava. Nevertheless tourists using charter flights or 
services of Czech travel agencies choose Ostrava airport to start their travels from. 

As for administrative connections, they result naturally from national hierarchy of cities. 
Ostrava is administratively subordinated to Prague. With over 310 000 inhabitants, it is the 
third largest city in the Czech Republic8. 

An analysis of spatial development plans for Silesian and Małopolska Voivodships 
reveals concentric trends in the relations between the cities that make up the metropolitan 
areas of both voivodships. Except for one mention, there have been no attempts at viewing 
both metropolitan areas as one common area with two centres. Similarly, the author has not 
come across comprehensive studies attempting to consider the relations between the three 
centrem. 

Water transport is important because it is a cheap means of transporting large quantity 
commodities. Since January 2003 the Vistula stretch between the Przemsza mouth and 
Przewóz stage of fall has been navigable for 1000-ton barges and it constitutes Droga 
Wodna Górnej Wisły (the Upper Vistula Waterway). 

Currently the waterway is not used much, the main obstacle being lack of infrastructure 
such as ports and reloading facilities.  

It is to be hoped that the navigability, coal mines near Oświęcim and prospects of 
building a loading port near Broszkowice will enliven water transport on this stretch of the 
Vistula. Regular traffic will help to gain aggregate from ongoing liquidation of river 
outwash which will improve the condition of regulation structures and anti-flood 
protection. The areas around the waterway have undisputable value in terms of tourism, 
natural environment and education and in view of the growing interest in using the Vistula 
for tourist purposes their prospects look good. The Waterway certainly provides the region 
with opportunities for development and economic activity in the region.  

There is also a real chance of carrying coal supplies to the power stations in Skawina 
and Łęg and to Sendzimir Steel Mill as well as individual clients in Kraków and southern 
Poland. Owing to Kujawy port, the construction of which is planned at the Przewóz stage 
of fall, buying coal will not involve having to drive through Kraków and use payable 
motorway. This will also reduce vehicular traffic in the vicinity of the existing waterway9.  

Czech plans consider Ostrava area as one of development areas. It has high density of 
population and businesses and is characterized by dynamic growth. Rapidly growing 
international collaboration with Upper Silesia region and the city’s location in the corridor 
of fast transport favour construction and modernization of the existing motorway. Crucial 
criteria for conditions and directions of the area’s development include improvement of the 
environment condition and promotion of utilizing “brownfields” as an opportunity for 
development10. Equally important aims presented to appropriate Czech ministries in 
the document in question are promotion of the restructuring of the economic basis of the 
region, development of public transport system and tourism. 

Directing communication links to the north of Ostrava reveals the growing importance 
of Czech Cieszyn, Cieszyn and Bielsko as cities located along this important direction. 
According to the information available in plans, the cities go through a development stage 
resulting from their location and economic growth of the region.  
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Since none of the cities in the vicinity of Katowice and Kraków has a greater potential 
than Ostrava it seems justified that this centre together with its region is now the third hub 
which complements the Kraków–Katowice bipole system (this model has been used in the 
national system) and allows it to be transformed into a tripolar and transborder model of 
a settlement system.  

3. Possible scenarios of metropolitan region development 

Basically, there are two scenarios. One assumes competition among the metropolitan 
areas of Katowice, Kraków and Ostrava. This scenario is currently being implemented. 
Unfortunately, there seem to be no attempts at establishing forms of collaboration or 
common goals which have not even been set (apart from the fact that main communication 
links have formally been included in spatial development plans). The other scenario is that 
of collaboration with a view to enhancing the competitiveness of the metropolitan region 
regarded as three metropolitan areas that cooperate with one another and coordinate internal 
policies to implement economic aims. Although the scenario seems likely it is not being 
implemented at the moment. 

The potential of such a metropolitan region with a multi-million population could be 
comparable with the already existing and formed regions in the neighbouring countries. 

Considering potential feasibility of constructing the metropolitan region under 
discussion and its functioning from the viewpoint of spatial planning and study of 
urbanisation processes one must try and answer a number of questions. 

It is interesting to analyse, among others, if in the triangle-based model of relations 
there occurs the phenomenon of “spin” showing an internal hierarchy and relations among 
the hubs and what the phenomenon can be measured with. The question is beyond the 
scope of the present paper and will be dealt with in detail on another occasion. The present 
paper only touches on some important issues with regard to the analysed area. 

The “right-hand spin system” of Katowice–Kraków–Ostrava basically corresponds to 
the force of capital connections among the cities illustrated by Śleszyński11 where the 
capital connection between Katowice and Kraków is clearly stronger than with Ostrava and 
the connection Kraków–Ostrava has not been marked. 

Do directions of spatial development reflect this “spin” or do they have no connection 
with economic relations and result only from land supply? 

Such supposition is justified after an analysis of the Silesian Voivodship Spatial 
Development Plan. Its conclusions clearly show the following directions of urbanisation 
process: 
a) Rybnik and Ostrawa, 
b) Mysłowice, Jaworzno and Krzeszowice, 
c) Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza and Olkusz, 
d) Oświęcim, Libiąż and Kraków.  

There is an apparent parallel progression of urbanisation to the east and the beginning of 
the Kraków metropolitan area development to the west.  

On the other hand, the development in the direction Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, 
Wadowice, Kęty, Bielsko-Biała, Skoczów, Cieszyn is relatively weaker. Nevertheless 
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studies on conditions and directions of spatial development of communes reveal a trend 
towards urbanization of the areas along road No. 52. 

In order to analyze possible scenarios of the development of the metropolitan triangle 
KKO Katowice–Kraków–Ostrava or KOK (Katowice–Ostrava–Kraków), or OKK Ostrava– 
–Katowice–Kraków) it is necessary to assume at least three criteria which allow an analysis 
of possible conditions:  
a) the criterion of demographic potential,  
b) the criterion of common directions of economic development, 
c) the criterion of coherence of spatial development directions. 

The measure of the degree of fulfillment of criterion a) will be: a positive migration 
balance, innovative potential expressed in terms of a number of students, efficiency of 
communication system. The measure of the degree of fulfillment of criterion b) will be: 
finding proper relations between the following functions: production, services, culture and 
education as well as housing. The measure of the degree of fulfillment of criterion c) will 
be the occurrence of identical or similar directions of economic development. 

The problem is whether there is intra regional integration which aims at strengthening 
the region economically and improving its competitiveness against other metropolitan 
regions at home and abroad. 

Directions of further research – can one speak of the emergence of transborder regional 
integrism which might be trying to achieve a certain degree of autonomy (city-region) after 
the example of liberum civitas? 

The problem of metropolitan regions clearly getting more and more economic strength 
was mentioned in London12 on the occasion of an election discussion. Separatist tendencies 
of the largest European cities are not limited only to economics but are also manifest in 
politics as well as sociological and cultural fields. The multi-cultural model of the 
communities of great metropolises and metropolitan areas and their growing economic 
independence combined with no acceptance of the contemporary ideology that maintained 
cohesion of their goals with those of the country is a return to the medieval model of “city 
state” which lies within the territorial boundaries of a given country but has its independent 
external policy. 

Are unions of cities – metropolitan unison the seeds of the above trend? Are the “social 
movements” observed in Silesia and referring to tradition of autonomy the first sign of 
similar processes taking place in the largest Polish metropolitan region? 

4. Hypothetical ideological model 

A model of the metropolitan region under discussion can graphically be expressed as 
a grid of connections (for the sake of simplicity, considered on the planes defined according 
to the rules characterizing economic and capital activity) between the main centres, filled 
with weaker links between the centres of a lower order. In a three-dimensional space the 
top would be the national centre and the base would be areas of cooperation defined as 
autonomous structures linked with the metropolitan region either economically or through 
capital. Some obvious things to be pointed out about the model include its dynamic change 
with time, “spin” or internal relations ordering semi-stable structure states and the impact of 
economic situation on the stability of the model. 
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5. Conclusions 

Given that the region’s human resources, technological and infrastructural facilities, 
investment opportunities are comparable with European metropolitan areas, the greatest 
challenge is to prepare it for absorption of free capital which has no problems with mobility 
because of open world markets and is a factor that can either result in rapid growth or lead 
to a quick change in the economic situation when it is withdrawn. 

Another challenge is the speed and way of reaction to symptoms of economic crisis 
which is the main threat to development. It seems that development of services parallel 
with production development helps to relieve crises due to capital withdrawal which affects 
the entire metropolitan region.  

From the point of view of spatial planning, the basic way of the region’s adapting to the 
challenges posed by the current economic trends is creation of a fast transport network 
which allows workers to travel fast (relatively independent of the weather). Because of their 
insufficient mobility (research confirms low mobility and no opportunities for changing 
place of residence) fast transport can balance demographic and geographic demand for 
labour. In a situation where heavy industry production has been transferred outside Europe, 
it is important to create specialized production based on knowledge and high technology 
because it ensures stable economic growth of the region. 

Unfortunately, the reserves of land allocated to industry in studies on conditions and 
directions of spatial development can prove insufficient. 

The existing brownfields require long-term revitalizing actions that will prepare them 
for development within metropolitan area if necessary. It is impossible to constantly meet 
demand for development only by reducing the area of farmland because it is necessary to 
implement the policy of environmental protection and preservation of cultural and 
landscape qualities and also because of proagricultural aims defined in the binding studies 
on conditions and directions of spatial development of communes. 

In the global economic system, the regions with greater opportunities and more flexible 
spatial structures are more resistant to economic crisis and negative external influence and 
hence more competitive. 

In our country, only the Warsaw metropolitan region and the Silesia-Kraków 
metropolitan region can have European significance. Extending the Silesia-Kraków region 
to a transborder scale by adding Ostrava with its area of influence may create a southern 
metropolitan region that can really compete with others. For this aim to be reached, it is 
necessary to put more effort into integrating actions to this end in various fields and as soon 
as possible. Lack of collaboration will probably result in a more dynamic development of 
the two neighbouring regions of Leipzig and Donyetsk which are potential southern 
metropolitan regions. 
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