
225 Kr on ika  
 

K R O N I K A  
 

Międzynarodowa konferencja naukowa RSA CEE 2019 
w  Lublinie  

W dniach 11-13 września 2019 r. w Lublinie odbyła się międzynarodowa konfe-
rencja naukowa Regional Studies Association 2019 Central and Eastern Europe Con-
ference pt. „Metropolises and Peripheries of CEE Countries: New Challenges for 
EU, National and Regional Policies” zorganizowana przez Wydział Nauk o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
(WNoZiGP UMCS) oraz Regional Studies Association (RSA) – międzynarodowe 
towarzystwo naukowe z zakresu badań regionalnych, skupiające ponad 22 tys. człon-
ków z 79 państw. Do grona partnerów organizacyjnych konferencji należał: Główny 
Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Urząd Miasta Lublin, Urząd Statystyczny 
w Lublinie, Regional Studies Association – Sekcja Polska oraz Centrum Europejskich 
Studiów Regionalnych i lokalnych – EUROREG (Uniwersytet Warszawski). Konfe-
rencja odbyła się w murach Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Admi-
nistracji UMCS w Lublinie. 

Głównym celem wydarzenia była debata nad wyzwaniami stojącymi przed polity-
ką europejską, krajową oraz regionalną w kontekście polaryzacji rozwoju społeczno-
gospodarczego w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. W trakcie konferencji 
w sposób szczegółowy omawiane były zagadnienia związane z procesami metropoli-
zacji oraz peryferyzacji przestrzeni, rozwojem obszarów miejskich, podmiejskich oraz 
wiejskich, a także znaczeniem i rolą polityki spójności UE w niwelowaniu różnic roz-
wojowych. Podjęto również próbę podsumowania przemian społeczno-
gospodarczych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnim 30-leciu (lata 
1989-2019) oraz perspektyw dalszego rozwoju ujmowanego z perspektywy regional-
nej i lokalnej. 

Uroczystego otwarcia konferencji oraz powitania gości dokonali: w imieniu 
UMCS – prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, prorektor ds. nauki i współpracy mię-
dzynarodowej, w imieniu WNoZiGP – dr hab. Irena Agnieszka Pidek, prof. UMCS, 
w imieniu Prezydenta Miasta Lublina – dr Mariusz Sagan, w imieniu Komitetu Orga-
nizacyjnego – dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS oraz w imieniu RSA – Daniela 
Carl, dyrektor wykonawcza stowarzyszenia. Wykłady inauguracyjne w ramach sesji pt. 
„Polarisation and Peripheralisation in CEE” moderowanej przez prof. dra hab. Tade-
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usza Stryjakiewicza z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosili dr Thi-
lo Lang z Leibniz-Institut für Länderkunde oraz prof. dr hab. Ilona Pálné Kovács 
z Węgierskiej Akademii Nauk. Druga sesja plenarna pt. „Plenary Panel on EU Cohe-
sion Policy and CEE” poświęcona była tematyce polityki spójności. W gronie dysku-
tantów znaleźli się dr Aleksandra Kisielewska z Komisji Europejskiej, dr Piotr Żuber 
z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Samira Barzin z Uniwersytetu w Groningen. 
Dyskusję poprowadziła dr hab. Ida Musiałkowska, prof. UEP z Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Poznaniu. W trzeciej sesji plenarnej zatytułowanej „Statistics Poland 
Plenary: New Statistics – New Opening” wystąpili dr Dominik Rozkrut, prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego oraz dr Gabriella Vukovich, prezes Głównego 
Urzędu Statystycznego Węgier. Ostatni dzień konferencji rozpoczęła sesja plenarna 
zorganizowana pod auspicjami Narodowego Banku Polskiego oraz Urzędu Miasta 
w Lublinie, w trakcie której referaty wygłosili dr Piotr Boguszewski (Narodowy Bank 
Polski, Uniwersytet Warszawski) oraz dr Mariusz Sagan (Urząd Miasta Lublin, Szkoła 
Główna Handlowa). Sesji przewodniczyła dr hab. Agnieszka Olechnicka, dyrektor 
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG (Uniwersytet 
Warszawski). Konferencję zakończyła sesja plenarna zorganizowana przez RSA – 
Sekcja Polska. Poświęcona była m.in. promocji książki pt. „Social and Economic 
Development in Central and Eastern Europe: Stability and Change after 1990”, napi-
sanej pod redakcją prof. Grzegorza Gorzelaka i wydanej nakładem prestiżowego 
wydawnictwa Rotledge. W gronie prelegentów znaleźli się: prof. dr hab. Grzegorz 
Gorzelak oraz dr hab. Maciej Smętkowski (obaj EUROREG, Uniwersytet Warszaw-
ski), dr Agnieszka Fihel (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Tomasz Komornicki 
(Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) oraz dr Martin Ferry 
(European Policies Research Centre).  

Łącznie w trakcie konferencji – poza opisanymi pięcioma sesjami plenarnymi – 
odbyło się również 5 sesji specjalnych oraz 26 sesji równoległych, podczas których 
wygłoszono ponad 120 referatów. W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 przedsta-
wicieli środowiska naukowego, decydentów politycznych, planistów i praktyków 
w zakresie badań regionalnych, rozwoju miast i regionów oraz polityki regionalnej 
reprezentujących 23 państwa (m.in. Albanię, Belgię, Bułgarię, Grecję, Holandię, Li-
twę, Łotwę, Niemcy, Rosję, Rumunię, Słowację, Ukrainę, Węgry, Wielką Brytanię 
i Włochy).  

Wydarzeniami towarzyszącymi konferencji było przyjęcie powitalne w Wirydarzu 
Centrum Kultury w Lublinie oraz koncert zespołu Berberys (muzyka klezmerska), 
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uroczysta kolacja oraz spotkanie pożegnalne zorganizowane w foyer Sali Operowej 
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Ponadto uczestnicy konferencji mogli wziąć 
udział w zwiedzaniu Starego Miasta z przewodnikiem oraz zorganizowanej przez 
Urząd Miasta Lublina tzw. wycieczce technicznej, mającej na celu prezentację wyzwań 
oraz osiągnięć rozwojowych miasta.  

Konferencja okazała się dużym osiągnięciem organizacyjnym i naukowym, służąc 
wymianie efektów pracy badawczej oraz integracji środowiska specjalistów z zakresu 
studiów regionalnych w Europie, w tym przede wszystkim w Europie Środkowo-
Wschodniej. 

Andrzej JAKUBOWSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




