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WPROWADZENIE

Z ogromną przyjemnością mamy zaszczyt przekazać do rąk czytelników
Zeszyt 4 z cyklu „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społecznoekonomicznej.
W dziesięciu artykułach zawartych w niniejszej publikacji, Autorzy z różnych
ośrodków w Polsce przedstawili zróżnicowane zagadnienia badawcze z zakresu
geografii społeczno-ekonomicznej. Rozległa tematycznie problematyka jest efektem
zdywersyfikowanych zainteresowań badawczych poszczególnych Autorów na niwie
geograficznej. Wszystkie jednakże opracowania posiadają wspólny mianownik,
którym jest przestrzenne podejście do badanych procesów.
Pierwszy z artykułów autorstwa Sławomira Kurka ma charakter
metodologiczny i dotyczy przestrzennych
uwarunkowań drugiego przejścia
demograficznego. Kolejne dwie prace poruszają kwestie problemów demograficznych.
Aleksandra Cicharska pisze na temat ruchu naturalnego ludności w Europie
Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji, zaś Weronika Dragan nakreśla
problem demograficznego kurczenia się miast na przykładzie Mysłowic. Interesujące
połączenie kwestii architektoniczno-urbanistycznych ze zjawiskiem starzenia się
populacji europejskiej w XXI wieku przedstawia Agnieszka Labus.
Problemy nierówności społecznych w badaniach geograficznych są
przedmiotem badań Iwony Kiniorskiej. Z kolei Dariusz Nowotnik bada przestrzenne
zróżnicowanie migracji zagranicznych z Polski na pobyt stały.
Kontrowersyjne zagadnienia suburbanizacji są tematem przewodnim artykułu
Moniki Olberek-Żyły, która prezentuje ten proces w otoczeniu Bielska-Białej.
Postawy mieszkańców strefy podmiejskiej Krakowa wobec zachodzących procesów
suburbanizacji zostały zaprezentowane przez Halinę Pawlak. W ostatnim artykule
Adam Rossmanith analizuje strukturę społeczno-demograficzną i kierunki migracji w
wybranych skupiskach ludności polskiej w okręgu Suczawa.
Szeroki zakres tematyczny świadczy o wyjątkowej różnorodności
zainteresowań naukowych w obrębie geografii społeczno-ekonomicznej. Rozmaitość
merytoryczna podejmowanych analiz pozwala wierzyć, że wielu potencjalnych
czytelników odnajdzie w niniejszej publikacji zagadnienia dla siebie interesujące.
Liczymy również, że systematycznie będzie zwiększać się nie tylko liczba
czytelników ale również Autorów.
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W tym miejscu chciałbym w imieniu własnym jak i wszystkich Autorów
podziękować za trud zrecenzowania publikacji, którego dokonał Profesor Andrzej
Miszczuk. Cenne uwagi pozwoliły na dopracowanie szczegółów artykułów
i podniesienie ich merytorycznego poziomu.
Życzę miłej lektury i inspiracji czerpanej z prac Koleżanek i Kolegów.

Sławomir Sitek
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Sławomir KUREK
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

PRZESTRZENNE UWARUNKOWANIA DRUGIEGO
PRZEJŚCIA DEMOGRAFICZNEGO – ASPEKT
METODOLOGICZNY
SPATIAL CONDITIONS OF SECOND DEMOGRAPHIC
TRANSITION – METHODOLOGICAL ASPECT

Streszczenie: Koncepcja drugiego przejścia demograficznego obejmuje szereg
współczesnych przemian społeczno-demograficznych, a ich konsekwencją jest zmiana
zachowań prokreacyjnych współczesnych społeczeństw. Zmiany zachodzące w obrębie tej
koncepcji (spadek poziomu dzietności, zmiana wzorca płodności, wzrost średniego wieku
matki czy wzrost udziału urodzeń pozamałżeńskich) mają charakter przestrzenny i dyfuzyjny,
dzięki czemu mogą stanowić interesujące nowe pola badawcze dla geografów. Celem
opracowania jest zatem omówienie przemian zachodzących w ramach drugiego przejścia
demograficznego w Polsce i Europie w ujęciu przestrzennym ze wskazaniem potencjalnych
obszarów badawczych tego zjawiska w geografii społecznej. Przeanalizowano współczynniki
dzietności i płodności w Polsce i Europie, omówiono przyczyny i konsekwencje koncepcji
drugiego przejścia demograficznego.
Abstract: The theory of second demographic transition includes many modern sociodemographic changes leading, as a consequence, to the transformation of procreativer
behaviour of modern societies. The changes taking place within this concept (fertility decline,
changes in age-specific fertility rates, an increase in mean age of mother at birth as well as an
increase in births outside marriage) has a spatial and diffusive pattern so that they may
constitute an interesting new research areas for geographers. The aim of the paper is to show
Spatial disparities in the changes of second demographic transition in Poland and Europe
indicating potential Research areas of this phenomenon in social geography. Total and agespecific fertility rates were examined in Poland and Europe as well as the causes and
consequences of second demographic transition were shown.
Słowa kluczowe: drugie przejście demograficzne, przemiany demograficzne, przestrzenne
zróżnicowanie, pola badawcze w geografii
Key words: second demographic transition, demographic changes, spatial pattern, Research
areas in geography
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Wprowadzenie
Współczesne procesy demograficzne w krajach wysoko rozwiniętych polegają
na spadku poziomu dzietności i pogłębianiu się procesu starzenia się społeczeństwa.
Są one zróżnicowanie przestrzennie – tam gdzie zostały zapoczątkowane najwcześniej
(jak np. w Europie Zachodniej) to obserwuje się obecnie pewne oznaki stabilizacji,
natomiast tam gdzie wystąpiły stosunkowo późno (w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej) to są one bardziej intensywne i postępują w dużo szybszym tempie.
Celem opracowania jest omówienie przemian zachodzących w ramach drugiego
przejścia demograficznego w Polsce i Europie w ujęciu przestrzennym ze wskazaniem
potencjalnych obszarów badawczych tego zjawiska w geografii społecznej.
Przeanalizowano współczynniki dzietności i płodności w Polsce i Europie, omówiono
przyczyny i konsekwencje koncepcji drugiego przejścia demograficznego.
Podkreślono przestrzenne zróżnicowanie przemian zachodzących w obrębie tej teorii
oraz wskazano potencjalne pola badawcze dla geografów w tym zakresie.
Teoria drugiego przejścia demograficznego, opracowana przez holenderskich
demografów, D.J. van de Kaa (1987, 2003, 2004) oraz R. Lestheagha (2000, 2010a)
jest jedną z najpopularniejszych współcześnie koncepcji demograficznych odnoszącej
się do współczesnych przemian demograficznych. Według tej teorii po zakończeniu
klasycznych przemian w zakresie rodności i umieralności nie następuje stabilizacja
rozwoju ludności na poziomie przyrostu naturalnego zbliżonym do zerowego, tylko
może nastąpić spadek poziomu rodności poniżej poziomu umieralności co jest
uwarunkowane zmianą modelu rodziny i modernizacją życia społecznogospodarczego, a podłożem tych przemian są głębokie przeobrażenia w sferze
wartości, norm, postaw i zachowań społeczeństw postindustrialnych krajów wysoko
rozwiniętych. W szczególności drugie przejście demograficzne dotyczy spadku
poziomu dzietności (a więc średniej liczby dzieci, jaką urodziłaby kobieta w ciągu
okresu rozrodczego, przy stałym rozkładzie cząstkowych współczynników płodności
w poszczególnych grupach wieku z danego roku, czyli przy stałym wzorcu płodności)
poniżej granicy zastępowalności pokoleń. Taka granica dla krajów wysoko
rozwiniętych wynosi około 2,1 współczynnika dzietności ogólnej (Total Fertility
Rate).
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Uwarunkowania drugiego przejścia demograficznego
Możemy wyróżnić trzy główne rodzaje przyczyn wpływających na spadek
dzietności poniżej granicy gwarantującej zastępowalność pokoleń:
1) Przemiany strukturalne
 industralizacja,
 urbanizacja,
 rozwój sektora usług,
 zmiany struktury społeczeństwa i organizacji państwa
2) Przemiany kulturowe („cicha rewolucja”)
 rozwój demokracji i egalitaryzmu społecznego,
 wzrostu autonomii jednostek, sekularyzacji, kontestowania tradycyjnych
wartości
 rozpowszechnienia wartości pluralistycznych i liberalnych, uniwersalizmu,
indywidualizmu,
 przesunięcia w hierarchii potrzeb wiodących do zorientowania się na
potrzeby wyższego rzędu
 masowa indywidualizacja
3) Przemiany technologiczne
 rozwój metod i środków kontroli urodzeń
 rozwój technologii medycznych
 rozpowszechnienie technologii informacyjnych,
Efektem przemian strukturalnych jest ogólna poprawa poziomu życia, rozwój
systemu zabezpieczeń społecznych, wzrost poziomu wykształcenia a także
zwiększenie się udziału kobiet w życiu ekonomicznym i społecznym. Przemiany
kulturowe z kolei prowadzą do spadku znaczenia tworzących normy i je
propagujących, zmian w układzie ról pomiędzy kobietą i mężczyzną, wzrostu
znaczenia samorealizacji, poszukiwania indywidualnego stylu życia czy wzrostu
niezależności kobiet w wyborze karier życiowych. Rezultatem zaś przemian
technologicznych jest szybkie rozprzestrzenianie się wiedzy, równość dostępu do
usług medycznych i edukacyjnych, wzrost świadomości i odpowiedzialności
indywidualnej oraz społeczna akceptacja bezdzietności.
Oprócz spadku poziomu dzietności drugie przejście demograficzne
charakteryzuje się spadkiem znaczenia małżeństwa jako formy współżycia ludzi
a zwiększeniem roli związków nieformalnych, wzrostem udziału urodzeń
pozamałżeńskich i rozwodów. W strukturze gospodarstw domowych następuje
zwiększenie różnorodności poprzez wzrost udziałów gospodarstw jednoosobowych
czy rodzin bezdzietnych. Van de Kaa (2003) przemiany modelu rodziny określa jako
przejście od modelu rodziny „dziecko z rodzicami” (the king-child with parents) do
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modelu „rodzice z dzieckiem” (the king-pair with a child), co jest wynikiem zmian
w hierarchii potrzeb i zwiększeniem wieku rodzenia wśród matek. W zakresie migracji
drugie przejście demograficzne jest określane przejściem z wysyłania do
przyjmowania migrantów. W okresie klasycznego przejścia demograficznego
w Europie (w XIX w.) i wysokiego przyrostu naturalnego nastąpił wzrost natężenia
emigracji (głównie do Ameryki), co było reakcją na przeludnienie. Obecnie w krajach
Europy Zachodniej głównym składnikiem przyrostu rzeczywistego jest przyrost
migracyjny, związany z napływem obcokrajowców. Konsekwencją drugiego przejścia
demograficznego są zmiany w strukturze wieku ludności, prowadzące do starzenia się
społeczeństwa (Kurek 2011). Do najbardziej charakterystycznych mierników drugiego
przejścia demograficznego możemy zaliczyć: współczynnik dzietności, cząstkowe
współczynniki płodności, średni wiek matek rodzących dziecko (w tym wiek rodzenia
pierwszego dziecka), udział urodzeń pozamałżeńskich, współczynnik rozwodów.

Zróżnicowanie zachowań prokreacyjnych w Europie
W krajach Europy Północnej i Zachodniej wyżej wymienione przemiany
zostały zapoczątkowane w latach sześćdziesiątych po zakończeniu powojennego
okresu wyżu demograficznego (zwanego baby-boom). W krajach Europy ŚrodkowoWschodniej gwałtowny spadek rozrodczości nastąpił po rozpoczęciu transformacji
społeczno-gospodarczej na początku lat dziewięćdziesiątych. Im później wystąpiło
zjawisko spadku poziomu dzietności poniżej granicy gwarantującej zastępowalność
pokoleń, tym było ono bardziej intensywne i różnice w tym zakresie doprowadziły do
wykształcenia się trzech odmiennych reżimów demograficznych Europy (Surkyn,
Lesthaeghe 2004, Sobotka, 2008).
Pierwszy to region Europy Północnej i Zachodniej (według klasyfikacji ONZ),
który charakteryzuje się obecnie najwyższym poziomem dzietności, będącym blisko
granicy 2,1. Jest to wynikiem wzrostu współczynników dzietności w ostatnich latach,
spowodowanym w głównej mierze wprowadzaniem elementów polityki rodzinnej,
polegających na stworzeniu warunków do pogodzenia kariery zawodowej
z wychowaniem dzieci (np. rozwój telepracy, ulgi dla pracodawców zatrudniających
osoby po urlopach związanych z opieką nad dzieckiem, powstawanie żłobków
i przedszkoli w zakładach pracy, dopłaty do edukacji itp.).
W 2009 r. największe wartości współczynnika dzietności wystąpiły w: Islandii
(2,27), Irlandii (2,07) oraz Francji (2,0). Kraje tego regionu charakteryzują się
jednocześnie późnym wiekiem rodzenia matek (zarówno średnim jak i pierwszego
dziecka), wysokim współczynnikiem rozwodów, spadkiem natężenia zawieranych
małżeństw oraz wysokim udziałem urodzeń pozamałżeńskich. Średni wiek urodzenia
dziecka w większości krajów przekracza 30 lat, a w Irlandii nawet 31. Udział urodzeń
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pozamałżeńskich w niektórych krajach tego regionu stanowi większość wszystkich
urodzeń (np. w Islandii 64%, Norwegii 55%, Szwecji i Francji 54%), chociaż należy
podkreślić, że w ciągu kilku ostatnich lat zaznaczył się ich niewielki spadek.
Kolejnym regionem wyróżniającym się ze względu na zachowania
prokreacyjne jest region Europy Południowej, w którym spadek dzietności poniżej
granicy zastępowalności pokoleń zaznaczył się na przełomie lat siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych XX wieku. W takich krajach jak Hiszpania czy Włochy, średni
wiek rodzenia matek przekracza 31 lat. Zdeterminowane jest to późnym wiekiem
opuszczania domu rodzinnego, co z kolei wynika po części z niekorzystnej relacji cen
nieruchomości do zarobków. Uwarunkowania kulturowe i religijne powodują, że
udział urodzeń pozamałżeńskich jest relatywnie niski w stosunku do krajów z innych
części Europy (np. Grecja 7%, Włochy 25%, Hiszpania 33%). Współczynniki
dzietności wahają się między 1,3 a 1,4.
W regionie Europy Wschodniej jeszcze w drugiej połowie lat osiemdziesiątych
współczynnik dzietności był powyżej granicy zastępowalności pokoleń i był
najwyższy spośród wszystkich regionów Europy według klasyfikacji ONZ. Po 1990 r.
nastąpił gwałtowny spadek wartości tego współczynnika, który osiągnął minimum
w 1999 r. (1,2), a region Europy Wschodniej charakteryzował się od tej pory
najniższym poziomem dzietności. Minimalne wartości zanotowane zostały w takich
krajach jak Bułgaria (1,09 w 1997 r.), Czechy (1,13 w 1999 r.), Słowacja (1,19 w 2002
r.) oraz Mołdawia (1,22 w 2006 r.) i Polska (1,22 w 2003 r.). Kobiety w Europie
Wschodniej rodzą mało dzieci, pomimo tego że średni wiek rodzenia matek jest niższy
niż w krajach zachodnioeuropejskich, nawet o ponad 3 lata (na przykład w Bułgarii,
Mołdawii i Rumunii nie przekracza 27 lat). Kraje Europy Wschodniej charakteryzują
się także relatywnie niskim odsetkiem urodzeń pozamałżeńskich w stosunku do
Europy Zachodniej i Północnej – w krajach byłej Jugosławii (za wyjątkiem Słowenii),
Białorusi i Polsce kształtuje się on w przedziale 10-20%. W krajach Europy
Wschodniej niektórzy badacze wiążą spadek dzietności ze zmianami politycznymi po
1989 r. i wprowadzeniem gospodarki wolnorynkowej (Sobotka et al., 2008).
Zmiany na mapie dzietności Europy, które dokonały się w ostatnich latach
wynikają także ze zmian korelacji pomiędzy niektórymi wskaźnikami drugiego
przejścia demograficznego (Kurek, 2008). Według Billariego (2005) w krajach
wysoko rozwiniętych od lat 1990. nastąpiła zmiana znaku korelacji pomiędzy
aktywnością zawodową kobiet a poziomem dzietności i obecnie zależność ta ma
charakter pozytywny, co podkreśla rolę polityki prorodzinnej w tych krajach, mającą
na celu pogodzenie kariery zawodowej kobiet z wychowaniem dzieci. Według danych
Eurostatu w takich krajach jak Francja, Finlandia, Szwecja wydatki na świadczenia
rodzinne przekraczają 3% PKB, natomiast w Polsce czy Bułgarii niewiele ponad 1%
PKB. W ostatnich latach odwrócenie znaku korelacji z ujemnego na dodatni nastąpiło
także pomiędzy współczynnikiem dzietności a współczynnikiem rozwodów,
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odsetkiem urodzeń pozamałżeńskich oraz średnim wiekiem zawarcia pierwszego
małżeństwa, co jest wynikiem dokonujących się zmian obyczajowych.

1,700 - 2,200
1,600 - 1,699
1,500 - 1,599
1,400 - 1,499
1,300 - 1,399
1,170 - 1,299

Ryc. 1. Zróżnicowanie współczynnika dzietności w Europie w 2010 r.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat oraz World Population Data Sheet

Zmiany w poziomie dzietności i wzorcu płodności w Polsce
W Polsce spadek poziomu dzietności poniżej granicy zastępowalności pokoleń
nastąpił po raz pierwszy w 1989 roku (dla wartości współczynnika dzietności ogółem)
i od tego czasu do 2003 r. notowano jego gwałtowny spadek. W okresie 2004-2009
nastąpił niewielki wzrost wartości współczynnika dzietności teoretycznej (do 1,4), co
mogło być spowodowane poprawą koniunktury gospodarczej po wejściu Polski do
Unii Europejskiej, wprowadzeniu pewnych elementów polityki prorodzinnej, a także
zakończeniem procesu odkładania urodzeń czy echem wyżu z początku lat 1980.
O tym, że był to wzrost krótkotrwały świadczą dane z 2010 roku, kiedy zanotowano
spadek dzietności w porównaniu z rokiem poprzednim. Być może zakończenie trendu
wzrostowego jest związane z pojawieniem się kryzysu ekonomicznego, ale za
wcześnie jest jeszcze aby mówić o bezpośredniej zależności. Poziom dzietności na wsi
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jest ciągle wyższy od poziomu dzietności w miastach, niemniej jednak różnice te
ulegają zmniejszaniu (np. w latach 1991-2009 zmniejszyły się z 38 do 11%).
Świadczyć to może o postępującej konwergencji procesów demograficznych
i rozprzestrzenianiu się zachowań prokreacyjnych z miast, poprzez strefy podmiejskie,
na obszary wiejskie.
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Ryc. 2 Zmiany współczynnika dzietności w Polsce w okresie 1988-2010
źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika Demograficznego GUS

W okresie 1980-2010 nastąpiły w Polsce zmiany we wzorcu płodności, czyli
w rozkładzie cząstkowych współczynników płodności. Z jednej strony nastąpił spadek
natężenia urodzeń w młodszych grupach wieku, a z drugiej strony maksymalna
płodność została przesunięta z grupy wieku 20-24 do 25-29 lat. Wynikało to zarówno
ze zmiany stylu życia, wzrostu poziomu wykształcenia jak i sytuacji ekonomicznej
kraju (Kotowska, 1999, Kotowska et al., 2008, Mynarska, 2010). W okresie 19802010 liczba urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat w Polsce ogółem zmniejszyła
się z 76 do 44, natomiast w 5-letnich grupach wieku największy spadek dotyczył
matek rodzących w wieku 20-24 lat (o blisko 69%), a następnie 15-19 lat (o ponad
połowę). Wzrost urodzeń według wieku matki nastąpił natomiast w grupie 30-34 lata
oraz 35-39 lat (odpowiednio o 9% i 7%), co jest zgodne z przemianami związanymi
z drugim przejściem demograficznym, polegającymi w tym przypadku na odkładaniu
urodzeń i wzroście natężenia urodzeń w grupie wieku powyżej 30 lat. Podobne
tendencje zmian wzorca płodności zanotowano także w podziale na ludność miejską
i wiejską, z tym, że na obszarach zurbanizowanych zmiany te nastąpiły wcześniej, co
wskazuje na ich dyfuzyjny charakter. Ludność wsi nadal charakteryzuje się wyższą
płodnością kobiet niż miast, chociaż na wsi zanotowano większy spadek płodności
kobiet w wieku 15-49 lat (o ponad połowę). Ponadto, w miastach nastąpił wyraźny
wzrost płodności praktycznie we wszystkich grupach wiekowych powyżej 30 lat
(największy w grupie 35-39 lat – o blisko 50%).
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Ryc. 3. Zmiany wzorca płodności w Polsce w okresie 1980-2010
(liczba urodzeń na 1000 kobiet według wieku od 15 do 49 lat)
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Demograficznego GUS

Ryc. 4 Zróżnicowanie przestrzenne współczynnika dzietności
w Polsce w ujęciu powiatów w 2010 r.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy Demografia, GUS.
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Przestrzenne zróżnicowanie poziomu dzietności w Polsce
W ujęciu przestrzennym w skali powiatów, w Polsce występują istotne różnice
w poziomie dzietności. Największe wartości współczynnika dzietności notuje się
w Polsce północnej (np. w 2010 r. powiecie kartuskim 1,97), we wschodniej części
województwa mazowieckiego (np. w powiecie łosickim 1,93) oraz w Polsce
południowej (np. w powiecie limanowskim 1,86). Z kolei, najniższy poziom dzietności
występuje w dużych miastach (np. Szczecin i Łódź po 1,18), w Sudetach (np. powiat
jeleniogórski 1,16), na Opolszczyźnie (np. powiat krapkowicki 0,98) oraz Górny Śląsk
(np. Sosnowiec – 1,15).

Geograficzny charakter drugiego przejścia demograficznego
Jak widać przemiany związane z drugim przejściem demograficznym mają
charakter przestrzenny i mogą stanowić interesujące pola badawcze także dla
geografów. Już samo zapoczątkowanie zmian w zakresie dzietności było
zróżnicowane przestrzennie i miało dyfuzyjny charakter, gdyż w różnym czasie
obejmowało poszczególne regiony Europy (Lesthaeghe, 2000, Billari and Kohler,
2004, Lesthaeghe and Surkyn, 2004, Sobotka 2004, Billari 2005, Kohler, Billari,
Ortega, 2002, 2006, Sánchez-Barricarte and Fernández-Carro, 2007, Lesthaeghe,
2010b).
Zróżnicowanie drugiego przejścia demograficznego można zaobserwować na
poziomie regionalnym. Badania Lesthaeghe and Neels (2002) wykazały że we Francji,
Belgii i Szwajcarii nowy „reżim demograficzny” najszybciej obejmował regiony, które
najwcześniej przechodziły „klasyczne” przejście demograficzne. Z kolei
w Finlandii główną determinantą przemian związanych z SDT był poziom urbanizacji,
gdzie wysoki udział rozwodów, związków kohabitacyjnych czy urodzeń
pozamałżeńskich był związany głównie z miejskim stylem życia (Valkonen et al.,
2008). Zachowania prokreacyjne obserwowane w miastach są przejmowane przez
obszary wiejskie z pewnym opóźnieniem a w ostatnich latach zróżnicowanie
pomiędzy miastem a wsią w tym zakresie ulega zmniejszeniu (Frątczak, 2004,
Kotowska et al., 2008). Istnieje wiele prac opisujących zróżnicowanie w poziomie
płodności między miastem a wsią (np. Hank, 2001, Michieli, 2004, Kulu, 2005,
Thygesen et al, 2005, Kulu et al, 2007, Steinführer and Haase, 2007, Boyle et al, 2008,
Steinführer et al, 2010). Znacznie mniej opracowań dotyczy różnic pomiędzy miastami
a obszarami otaczającymi. Kulu, Boyle (2008) oraz Kulu, Boyle i Andersson (2009)
wskazują wyższy poziom dzietności i średni wiek rodzących matek na obszarach
peryferyjnych miast niż w strefach centralnych.
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Również w Polsce poszczególne wskaźniki drugiego przejścia demograficznego
wykazują terytorialnie zróżnicowanie, nie tylko w układzie miasto - strefa podmiejska
– wieś, ale także pomiędzy Polską wschodnią a zachodnią. To ostatnie może wynikać
z podziałów kulturowych przebiegających wzdłuż tzw. kulturowej linii Hajnala
łączącej St. Petersburg z Triestem, rozgraniczającej dwa odmienne typy
demograficznych zachowań w Europie (Frątczak, 2004). Na zachód od tej linii
społeczeństwa charakteryzują się późniejszym wiekiem zawierania małżeństw
a małżeństwo nie jest powszechną formą związku w porównaniu ze społeczeństwami
zamieszkującymi na wschód od tej linii. W Polsce linia ta przebiega w przybliżeniu na
odcinku Suwałki – Katowice i zróżnicowanie zachowań demograficznych wschódzachód jest także odzwierciedleniem warunkami historycznymi (granice zaborów).
Jest to szczególnie widoczne w przypadku udziału urodzeń pozamałżeńskich czy
płodności nastolatek.

Podsumowanie
Podsumowując należy stwierdzić, że badanie przemian wynikających z teorii
drugiego przejście demograficznego stawia wyzwania nie tylko dla demografów,
ekonomistów czy socjologów ale także może stanowić interesujące pola badawcze dla
geografów zajmujących się problematyką ludnościową. W szczególności do zadań
badawczych w tym zakresie powinno należeć:
 badanie reżimów demograficznych Europy i stopień ich konwergencji
 stopień przenikania zachodniego wzorca zachowań prokreacyjnych do Polski
i innych krajów Europy Wschodniej
 powiązanie typów zachowań prokreacyjnych z funkcją socjalną państwa i rolą
polityki prorodzinnej
 zmiana ról społecznych pomiędzy kobietą a mężczyzną w różnych systemach
gospodarczych i politycznych i jak decyzje ekonomiczne (zarówno w skali
makro jak i mikro) wpływają na tworzenie rodzin i poziom dzietności
 dyfuzja niskiej płodności z miast do stref podmiejskich oraz na obszary wiejskie
 badanie konsekwencji spadku dzietności dla zróżnicowania struktury wieku
i zmniejszenia udziału dzieci i młodzieży
 przestrzenne zróżnicowanie modelu rodziny i wzorca płodności oraz czynniki go
warunkujące (np. historyczne, kulturowe)
 zmiana norm społecznych i obyczajowych i ich wpływ na strukturę gospodarstw
domowych (małżeństwa, rodziny bezdzietne, związki nieformalne, osoby
samotne) w ujęciu regionalnym i lokalnym
 przemiany w poziomie dzietności w warunkach kryzysu ekonomicznego
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 możliwości „ekspansji” drugiego przejścia demograficznego na inne kontynenty
i kręgi kulturowe.
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RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W EUROPIE
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W LATACH 1990-2011
VITAL STATISTICS IN EAST-CENTRAL EUROPE IN 1990-2011

Streszczenie: Wielowymiarowy proces transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej po
1990 roku wywarł znaczący wpływ na procesy demograficzne. W niniejszym opracowaniu
poddano analizie zarys przemian w zakresie dynamiki liczby ludności, jednakże głównym
celem artykułu jest analiza ruchu naturalnego populacji środkowoeuropejskiej. Skupiono się
na składowych przyrostu naturalnego, jak również współczynniku zawierania małżeństw
i orzekanych rozwodów.
Abstract: The multidimensional process of transformation in East-Central Europe after 1990
had a significant impact on demographic processes. This paper provides a high level outline
of changes in population dynamics. However, the aim of this study is to analyse the natural
movement of the population in Central Europe. Besides, it focuses on the components of
population growth, as well as the ratio of marriages and divorces.
Słowa kluczowe: Europa Środkowo-Wschodnia, ruch naturalny, ludność, transformacja
Keywords: East-Central, vital statistic, population, transformation

Wstęp
Analiza przemian ludnościowych w okresie szeroko rozumianej transformacji
stanowi interesujące pole badań. Przemiany ustrojowe i gospodarcze bez wątpienia
przyspieszyły
transformację
społeczną
i
demograficzną
w
regionie
środkowoeuropejskim. Transformacja, jako proces wielowymiarowy, może
wskazywać zarówno zmianę systemu prawnego, uchwalenie demokratycznokapitalistycznej konstytucji (Sztompka, 1999), jak i jedną z cech globalizacji
(Kołodko, 2007), czy kompleksową modyfikację systemu społecznego (Blok, 1999).
Trudno wskazać jednoznacznie ramy czasowe transformacji. Przykładowo
w Polsce, początek tego procesu wyznacza przełom lat 1989/1990 i wiąże się ze
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zmianą ustrojową (por. Chołaj, 2004; Jasiewicz, 2009). Większe spory wzbudza
jednak ustalenie i zdefiniowanie umownych etapów szeregu minionych przekształceń
(por. Staniszkis, 2001; Główczyk, 2002; Stryjakiewicz, 2007). Ze względu na
obserwowane intensywne przemiany społeczne, rzutujące na transformację
demograficzną, można również uznać, za M. Ziółkowskim (1999), że omawiany
proces nie został sfinalizowany i nadal ewoluuje.
Liczne koncepcje dotyczące wyznaczenia granic analizowanego regionu (por.
Halecki, 2002), potwierdzają, że wciąż wiele niejasności kryje termin Europa
Środkowo-Wschodnia (Moczulski, 2008). Znaczne zróżnicowanie kontynentu
doprowadziło bowiem do określania zasięgu strefy środkowoeuropejskiej w ujęciu
politycznym i kulturowym (Rykiel, 2006), a co ważne, podział wewnątrz Europy
ulegał modyfikacjom wraz z transformacją ustrojową, gospodarczą, czy w efekcie
społeczną (Otok, 2002). Poddając badaniu Europę Środkowo-Wschodnią, nie sposób
nie wspomnieć o pojęciu Mitteleuropa (Eberhardt, 2005), czy dualnym podziale na
Europę Zachodnią i Wschodnią (Otok, 2002), a także stopniowym zaniku tejże
polaryzacji na skutek upadku systemu komunistycznego i rozpadu Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich (Mucha, Keen, 2004). Również aktualnie
obserwowane procesy integracyjne w Europie prowadzą do modyfikacji jej układu
geopolitycznego i w przyszłości doprowadzą do konieczności podjęcia próby
ponownego zdefiniowania granic regionów wewnątrz kontynentu (por. Hudson, 2001;
Wendt, 2001).
Pomimo prezentowanych w literaturze przedmiotu wielu koncepcji mówiących
o zasięgu Europy Środkowo-Wschodniej, w niniejszym artykule przyjęto nieco
zmodyfikowaną propozycję S. L. Wolchik i J. L. Curry (2011). Obejmuje ona kraje
charakteryzujące się zbliżonym przebiegiem procesu demokratyzacji, jednakże
zawężona została do państw, cechujących się pewnym podobieństwem społecznokulturowym. Umożliwia to bowiem poprawną analizę porównawczą pod względem
przebiegu przemian demograficznych. W związku z powyższym analiza obejmuje:
Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Ukrainę, Białoruś, Litwę,
Łotwę i Estonię. Większość z wymienionych krajów stanowią członkowie Unii
Europejskiej, zaś Ukraina uważana jest za potencjalnego kandydata do wspólnot.
Wśród omawianych państw specyfiką wyróżnia się nadal Białoruś – zarówno ze
względu na przebieg transformacji społeczno-gospodarczej, jak i proces
demokratyzacji. Biorąc jednak m.in. jej położenie geograficzne i zachodzące procesy,
jest niezwykle interesującą jednostką, której nie należy pomijać w badaniach
dotyczących zmian społeczno-demograficznych w regionie.
W niniejszym artykule przedstawiono zarys przemian w zakresie dynamiki
liczby ludności, jakie miały miejsce już w okresie pretransformacyjnym, tj. od 1978
roku, jednakże głównym celem opracowania jest analiza ruchu naturalnego populacji
środkowoeuropejskiej od 1990 roku. Skupiono się zatem na zmianach wskaźnika
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urodzeń, zgonów, jak również zachowaniach populacji względem małżeńskości
i rozwodowości. Opracowanie kończy rok 2011, który w większości przypadków
obrazuje analizę danych stanowiących wyniki narodowych spisów ludności
poszczególnych krajów.

Liczba ludności
W grupie omawianych krajów regionu, największa pod względem liczby
ludności jest Ukraina licząca w 2011 roku prawie 46,0 mln mieszkańców. Jako kolejną
wymienić należy Polskę z 38,5 mln i Rumunię, którą zamieszkuje niespełna 22,0 mln
osób. Wśród najsłabiej zaludnionych państw dominują kraje nadbałtyckie, ze
szczególnym uwzględnieniem Estonii, gdzie na koniec omawianego okresu żyło
zaledwie 1,3 mln mieszkańców. Cały analizowany obszar w 2011 roku liczył 155,4
mln ludności. W związku z tendencjami depopulacyjnymi ubytek względem 1978
roku wyniósł ponad 2,6 mln, zaś względem 1990 aż 10,1 mln, co stanowi 6,1%.
Skupiając się na dynamice zmian liczby ludności w Europie ŚrodkowoWschodniej (ryc. 1) podkreślić należy, iż Polska wraz z Litwą, należą do krajów
notujących jeden z najwyższych wzrostów stanu ilościowego zameldowanych w 2011
roku względem roku 1978, wynoszący 9,7%. Nieznacznie wyższą dynamikę
odnotowano jedynie na Słowacji. Najstabilniejsza sytuacja pod tym względem ma
miejsce Czechach, jak również w Rumuni, gdzie przez większość badanego przedziału
czasowego, liczba ludności utrzymywała się na podobnym poziomie. Zgodnie
z udostępnionymi danymi statystycznymi, istotnych wahań nie zanotowano również na
Litwie i Białorusi.
Charakterystyczną cechą zmian liczby ludności był systematyczny wzrost stanu
ilościowego populacji w regionie, który następował do końca lat 1980. Zauważyć
zatem można pewną zależność między dynamiką liczby mieszkańców
w poszczególnych krajach, a transformacją ustrojową. Dotyczy to zwłaszcza państw
byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W krajach nadbałtyckich
największy ubytek liczby ludności odnotowano w okresie 1989-1991 (z wyjątkiem
Litwy), zaś na w granicach Ukrainy i Białorusi dopiero po 1993 roku. Szczególny
wpływ przemian ustrojowych na dynamikę liczby mieszkańców nastąpił w Bułgarii,
gdzie wyjątkowo intensywny proces depopulacji postępował tuż po 1990 roku.
Natomiast na Węgrzech już w 1985 roku zanotowano spadek zaludnienia, jednakże
znaczniejszy ubytek ludności w kraju nastąpił w pierwszych latach zmian
ustrojowych. Polskę, jak i pozostałe kraje, cechowała zatem równowaga dynamiki
liczby ludności, a ich intensyfikacja nie wystąpiła bezpośrednio po upadku systemu
komunistycznego, a dopiero w kolejnych latach transformacji.
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Ryc. 1. Dynamika zmian liczby ludności
w Europie Środkowo-Wschodniej (1978 r.=100,0%).
źródło: opracowanie własne na podstawie danych rozproszonych.

Ruch naturalny ludności
W przyjętych granicach Europy Środkowo-Wschodniej, po 1990 roku, nastąpił,
typowy dla przejścia demograficznego, znaczny spadek wskaźnika przyrostu
naturalnego. Co ważne, zarówno Polska, jak i Słowacja, przez cały omawiany okres
znajdowały się w korzystnej sytuacji pod tym względem, gdyż ubytek naturalny
notowano w pierwszym przypadku jedynie w latach 2002-2005, zaś w drugim
przypadku w latach 2001-2003. Na wyjątkowo trudną sytuację ludnościową wskazują
ukraińskie statystyki. Niespotykany w innych częściach kontynentu wskaźnik ubytku
naturalnego wynoszący -7,6‰ rejestrowano tam bowiem w latach 2000-2002 oraz
w roku 2005. Znaczna przewaga liczby zgonów nad liczbą urodzeń żywych jest od
wielu lat również poważnym problemem w Bułgarii (Mladenov, 2006). Jako
charakterystyczną cechę kształtowania się przyrostu naturalnego w Europie
Środkowo-Wschodniej należy uznać jego głęboki spadek w krajach nadbałtyckich po
1993 roku – zwłaszcza na Łotwie. W późniejszym okresie następowała tam jednak
sukcesywna poprawa kondycji demograficznej (Cicharska, 2009). Znacznemu
pogorszeniu uległa natomiast sytuacja na Białorusi oraz na Węgrzech, gdzie
omawiany wskaźnik w 2011 roku spadł poniżej -4,0‰.
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Ryc. 2. Zmiany współczynnika przyrostu naturalnego w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej w latach 1990-2011 (na 1000 ludności).
źródło: opracowanie własne na podstawie danych rozproszonych

Zasadniczą rolę w kształtowaniu się wskaźnika przyrostu naturalnego
w Europie Środkowo-Wschodniej odegrało natężenie urodzeń żywych. Wszystkie
omawiane kraje doświadczyły spadku rodności i przewiduje się, że trend ten
prawdopodobnie nadal będzie postępował (Długosz, Raźniak, 2008). Wyjątkowe
obniżenie się wskaźnika urodzeń żywych zanotowano na Łotwie, gdyż w 2011 roku
wyniósł on 9,0‰, podczas gdy na początku analizowanego okresu sięgał 14,0‰.
Znaczny jego spadek, o 4,3‰, wystąpił również na Litwie – nieco mniejszy zaś
w Estonii, na Słowacji czy Białorusi. Problem dotyczy także Polski oraz Węgier,
w granicach których rodność ulegała systematycznemu spadkowi już po zakończeniu
II wojny światowej, wraz z procesem uprzemysłowienia i urbanizacji (Szabady, 1981).
W okresie przedtransformacyjnym, poza naturalnymi przesłankami
wpływającymi na wyższą rodność, jak np. echo wyżu demograficznego, istotna była
prowadzona wówczas polityka społeczna. W Europie Środkowo-Wschodniej jej
praktyka stanowiła niewątpliwie korzyść dla funkcjonowania rodzin (Matysiak, 2005).
Po 1990 roku, wraz z licznymi zmianami w tym zakresie nastąpił nie tylko spadek
płodności, ale również podwyższenie się średniego wieku kobiet decydujących się po
raz pierwszy na macierzyństwo (Billari, Kohler, 2004). Zachowania te, wraz ze
specyfiką przebiegu transformacji ustrojowej i gospodarczej w regionie, powiązać
można z teorią awersji do ryzyka (por. Frątczak, 2003). Zaznaczyć należy także, iż
zapoczątkowany w latach 1990. trend odnoszący się do płodności, pomimo wejścia
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w optymalny wiek prokreacyjny roczników wyżu demograficznego, nie uległ
gwałtownym zmianom i przyjęte wzorce zachowań są obecnie kontynuowane.
W naszym kraju, w pierwszej połowie analizowanego przedziału czasowego,
surowy wskaźnik zgonów ludności przekraczał niewiele ponad 10,0‰. W kolejnych
latach utrzymywał się na podobnym poziomie, pomiędzy 9,4‰ a 9,9‰. Można więc
w tym przypadku, jak również Czech i Węgier, mówić o stabilizacji umieralności
mieszkańców. Nie wszędzie jednak obserwowano podobny trend. Ciekawy przykład
stanowi Ukraina, gdzie umieralność w pierwszych latach transformacji znacznie się
zwiększyła (Jagielski, 1994). Współczynnik zgonów wahał się bowiem między 15,0‰
a 16,0‰ od 1994 do 2008 roku. Znaczny wzrost umieralności mieszkańców, o 4,0‰
w latach 1990-2011, cechuje także Białoruś. Tendencja zwyżkowa dotyczy również
Łotwy i Bułgarii. Należy jednak zaznaczyć, iż statystyki odnoszące się do republik
nadbałtyckich wskazują na gwałtowny wzrost surowego współczynnika zgonów
w pierwszym okresie transformacji oraz zahamowanie jego tempa w latach
późniejszych. Uwypukla to więc istotność sytuacji politycznej oraz społecznogospodarczej danego obszaru na współczynnik umieralności mieszkańców (Staşac,
Michalski, Palmowski, 2002). Kluczową rolę w procesie kształtowania wskaźnika
zgonów na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej odegrały wprowadzane bądź
zaniechane reformy społeczne po upadku systemu komunistycznego. Dodatkowe
znaczenie ma wcześniejsza przynależność kraju do Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich (Michalski, 2012).
Zainteresowanie, a zarazem niepokój wzbudzać może sytuacja zdrowotna
ludności w omawianym regionie (por. Pantyley, 2007; Michalski, 2010). Wśród
dominujących przyczyn zgonów populacji środkowoeuropejskiej wyróżnić należy
choroby układu krążenia i nowotwory. W pierwszej grupie przyczyn, sytuację
w Polsce można uznać za relatywnie dobrą – szczególnie na tle republik
nadbałtyckich. Inaczej w przypadku nowotworów, gdyż w naszym kraju, a także na
Węgrzech, notuje się bardzo wysoką zachorowalność i umieralność z tego powodu
(por. Michalski, 2005).
Jeszcze w latach 1980. w procesie kształtowania się współczynnika płodności
w granicach omawianego regionu najważniejszą rolę odgrywało natężenie zawierania
związków formalnych (Iglicka, 1993). Jednakże już dekadę później w Europie
Środkowo-Wschodniej obserwowane zmiany, typowe dla drugiego przejścia
demograficznego ulegały intensyfikacji (Matysiak, 2005). Wpłynęła na to w dużym
stopniu popularność wzorców zachodnioeuropejskich przy wparciu globalizacji
i transformacji ustrojowej (Górecka, 2006). Oznacza to wzrost związków
nieformalnych, a tym samym spadek małżeńskości. Oczywiście zaawansowanie
wspomnianej modernizacji ludności nie jest równomierne we wszystkich krajach
regionu i zależne jest o wielu uwarunkowań. Inaczej sytuacja pod tym względem
przedstawia się w katolickiej Polsce, zaś odmiennie m.in. w Czechach, gdzie
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liberalizm i indywidualizm w kontaktach społecznych jest powszechny (Fialová,
2006). Ważnym elementem transformacji życia rodziny są także zmiany na rynku
pracy, możliwości w zakresie kontroli urodzeń, a nawet fala ruchów feministycznych
(McLanahan, 2004).
Na podstawie zmian współczynnika małżeństw i rozwodów w wybranych
krajach (tab. 1), zauważyć można, iż Polskę przez cały analizowany okres
charakteryzował stosunkowo wysoki wskaźnik zawierania związków formalnych oraz
wyższa ich trwałość – do czego przyczyniły się uwarunkowania kulturowe (por.
Rydzewski, 1999). Ulega to co prawda zmianom, jednak w komparacji z Łotwą,
będącą przedstawicielem krajów poradzieckich, prezentowane dane nie są
niepokojące. Na Łotwie powszechność konkubinatów stała się typową cechą
transformacji społecznej w kraju. Z kolei wśród przyczyn wysokiego parametru
rozwodów wymienić należy przede wszystkim, powszechne na wschodzie,
zachowania antyzdrowotne mężczyzn czy trudne warunki mieszkaniowe. Dodatkową
przyczyną jest zauważalny wzrost niezależności ekonomicznej kobiet. Niesprzyjające
związkom są również zaniedbania edukacyjne w zakresie roli rodziny oraz
komunikacji interpersonalnej (Eglite, 2012). Większa trwałość małżeństw jest
natomiast cechą w Bułgarii, jednakże głęboki spadek ich zawierania świadczy
o intensywnej modernizacji społeczeństwa. Z drugiej strony w Bułgarii nadal notuje
się znacznie niższy wiek zawierania pierwszych małżeństw na tle innych krajów
(Kotzeva, 2011).
Tab. 1. Zmiany współczynnika małżeństw i rozwodów w wybranych krajach Europy
Środkowo-Wschodniej (na 1000 ludności).
Kraj
Polska
Łotwa
Bułgaria

Współczynnik małżeństw
1990 r.
2011 r.
6,7
5,4
8,9
5,2
6,9
2,9

Współczynnik rozwodów
1990 r.
2011 r.
1,1
1,7
4,0
4,0
1,3
1,4

źródło: opracowanie własne na podstawie danych rozproszonych.

Podsumowanie
Wydarzenia okresu transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej, podparte
uwarunkowaniami historycznymi i kulturowymi, skutkowały licznymi przemianami
demograficznymi. Niezwykle ważną rolę odegrała transformacja gospodarek
państwowych, w tym zmiany na rynkach pracy, których nierzadko trudna sytuacja
zahamowała rodność i małżeńskość. Warto wspomnieć, iż pomimo postępującej
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modernizacji polskiego społeczeństwa, kondycję demograficzną w kraju można ocenić
jako dobrą na tle pozostałych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Niekorzystny
obraz przemian ludnościowych obrazują przede wszystkim statystyki krajów
postsowieckich – ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy, w granicach której średni
ubytek naturalny z badanego okresu jest największy w regionie.
We wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej nastąpiły silne
przemiany społeczne. Omawiany okres formował bowiem nowy wymiar relacji
międzyludzkich, czego intensyfikatorem był m.in. coraz silniejszy podział ludności
pod względem zamożności, spadek zaufania, a w efekcie spadek trwałości związków
(Giordano, Kostova, 2002). Przyczyn tego dopatruje się m.in. w transformacji
gospodarek narodowych, wzbogaconej o powszechne problemy ekonomiczne, w tym
deindustrializację, globalizację i neoliberalizm (Czepczyński, 2008). Zwrócić należy
również uwagę na to, iż zaawansowane procesu demokratyzacji danego państwa
również rzutuje na procesy ludnościowe (Bjørnskov, Dreher, Fischer, 2008).
W dobie modernizacji społeczeństwa oraz globalnego kryzysu gospodarczego
trudno jednoznacznie prognozować kierunek przemian demograficznych na najbliższe
lata. W Europie Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza w krajach nadbałtyckich kryzys
dotknął gospodarkę, a tym samym społeczeństwo, szczególnie silnie po 2008 roku.
Inne znaczenie będą miały procesy integracyjne w ramach Unii Europejskiej, a także
nieunikniona w populacjach starzejących się konieczność pozyskania imigrantów
w wieku wczesnoprodukcyjnym zasilających rynek pracy, co w efekcie doprowadzi do
znacznych przeobrażeń potencjału demograficznego poszczególnych krajów.
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PROBLEM DEMOGRAFICZNEGO KURCZENIA SIĘ
MIAST NA PRZYKŁADZIE MYSŁOWIC
THE PROBLEM OF DEMOGRAPHIC SHRINKING OF CITIES
AS AN EXAMPLE MYSŁOWICE

Zarys treści: Celem artykułu jest przedstawienie demograficznego procesu kurczenia się
Mysłowic po 1990 roku. Analiza trendów ludnościowych wskazała na systematyczny spadek
liczby mieszkańców. Przeprowadzone badania wykazały zróżnicowanie dynamiki ludności
między północą, a południem Mysłowic.
Abstract: The aim of the article in to indicate demographic shrinking of Mysłowice the
period after 1990 year. Analysis of population trends pointed a systematic decreasing number
of residents. Research has shown the dynamic of population difference between north and
south Mysłowice.
Słowa kluczowe: kurczące się miasta, dynamika ludności, dualizm przestrzenny.
Key word: shrinking of cities, population dynamic, spatial dualism.

Wprowadzenie
Problem dotyczący procesu kurczenia się miast jest jednym z ważniejszych
aspektów badań w geografii miast i ludności. Przez „miasto kurczące się” (shrinking
city) należy rozumieć ośrodek miejski, który podlega regresowi. Jest to
wieloaspektowe zjawisko obejmujące kwestie gospodarcze, demograficzne oraz
szeroko rozumianą politykę miejską (Krzysztofik, Runge, Kantor-Pietraga, 2012),
gdzie ważnym jest aby wskazać na czynniki powodujące ubytek ludności, jak również
konsekwencje jakie on ze sobą niesie (Krzysztofik, Szmytkie, 2011). Podjęty problem
jest stosunkowo „młodym” zagadnieniem. W krajach zachodnich pojawił się w latach
70. XX w. m.in. w Niemczech, gdzie zjawisko to zachodzi na wielką skalę i prowadzi
do głębokiej degradacji miast (Radzimski, 2009). Od XX w. kurczące się miasta
(Schrumpfende Städte) i problemy gospodarcze z tym związane stały się głównym
zagadnieniem podejmowanym w Niemczech (Cieśla, 2009).
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Wiele państw świata zmaga się z procesem wyludniania się miast.
W największym stopniu problem ten dotyka regiony, których rozwój oparty był
o przemysł tradycyjny, natomiast obecnie przechodzi restrukturyzację. W Polsce
typowym regionem związanym z procesem kurczenia się miast jest województwo
śląskie, gdzie większość dużych i średnich miast przechodzi kryzys ekonomicznospołeczny. Wymiar kurczenia się ośrodków miejskich opisywanego województwa
może mieć różnych charakter: przestrzenny (zmniejszenie powierzchni miasta),
demograficzny (ubytek zaludnienia), społeczny (feminizacja i starzenia się ludności),
gospodarczy (ubytek przedsiębiorstw), infrastrukturalny (pogorszenie się stanu
technicznego) (Runge, 2011). Najsilniej proces ten zachodzi w miastach konurbacji
katowickiej, gdzie w latach 1988-2009, aż 10 z 16 miast rdzenia konurbacji straciło
ponad 11% mieszkańców, natomiast w żadnym z ośrodków miejskich nie przybyło
ludności (Runge, Krzysztofik, Spórna, 2011).
Mysłowice położone są w strefie węzłowej konurbacji katowickiej, więc
podlegają procesom i trendom charakterystycznym dla tej strefy. Obecnie wyludniania
się większość miast rdzenia konurbacji katowickiej, problem ten również nie omija
Mysłowic. Zatem celem artykułu jest ukazanie demograficznego procesu kurczenia się
Mysłowic.

Spadek liczby ludności
Liczba ludności Mysłowic po transformacji gospodarczej systematycznie
maleje. W latach 1990-2010 zanotowały one spadek liczby mieszkańców o 20%,
jednak największy ubytek miał miejsce do 1995 roku. W głównej mierze był on
spowodowany rozpadem terytorialnym, kiedy to odłączenie się dwóch gmin, Chełmu
Śląskiego i Imielina przyczyniło się do straty 14,2 tys. mieszkańców (15%). Drugi
znaczny ubytek ludności miał miejsce w latach 1998-2000, a jego przyczyną była
najprawdopodobniej emigracja do pracy za granicę (zwłaszcza do Niemiec). Od 2000
roku spadek liczby mieszkańców badanego miasta jest znacznie mniejszy (ryc. 1),
a kształtuje go ruch naturalny oraz saldo migracji. Odpływ migracyjny największą rolę
odegrał w 2005 roku głównie za sprawą emigracji ekonomicznej do krajów Unii
Europejskiej, ze względu na brak perspektyw zawodowych w mieście (saldo migracji
wyniosło -1,5‰). Analizując stan liczby ludności na 2012 rok (72,9 tys.), można
zauważyć kolejny wyraźny ubytek ludności badanej gminy, gdzie w ciągu ostatnich
2 lat ubyło pond 2 tys. mysłowiczan (3%). W podstawie spadku liczby mieszkańców
Mysłowic stoi transformacja gospodarcza, która wpłynęła na pojawienie się licznych
problemów związanych z restrukturyzacją przemysłu. Współczesny okres rozwoju
Mysłowic można nazwać tzw. okresem „kryzysu miasta”, to znaczy, że ulegają one
głębokiej degradacji ekonomicznej m. in. powodując wzrost bezrobocia
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i przestępczości oraz pogorszenie się zabudowy wskutek doprowadzenia do jej
wyludnienia (Majer, 2010). Po pokonaniu tzw. „szoku transformacji” miasto będzie
potrzebować dłuższego czasu i aktywnej polityki, aby systematycznie się rozwijać
(Stryjakiewicz, Jaroszewska, 2011; Stryjakiewicz, Ciesiółka, Jaroszewska, 2012).

Ryc. 1. Zmiany liczby ludności Mysłowic w latach 1990-2012
źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny…, 1991, 1993, 1995
oraz www.stat.gov.pl/bdl/.
Trend jakiemu podlegają Mysłowice, jest zgodny z tendencjami cechującymi
większość miast (63%) województwa śląskiego, gdzie wskaźnik depopulacji był
równy lub większy niż -2% (Runge, Krzysztofik, Spórna, 2011). Jednak należy
podkreślić fakt, że tempo utraty potencjału demograficznego w poszczególnych
miastach było zróżnicowane (Runge, 2008). Mysłowice już po rozpadzie
administracyjnym należą do miast o najmniejszym spadku zaludnienia.

Dualizm przestrzenny
Przez „miasto dualne” należy rozumieć metaforę przestrzenną (dwa
przeciwstawne składniki całości) opisującą istotną cechę nowej struktury społecznej.
Wskazuje to na kształtujący się podział społeczeństwa miejskiego (Lisowski, 2000).
W strukturze przestrzennej Mysłowic wyodrębnia się dwie części o odmiennym
potencjale i charakterze ludnościowym, a granice pomiędzy nimi wyznacza przebieg
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autostrady A-4. W części północnej mieszka 67% mysłowiczan, lecz w latach 19952012 zanotowała ona prawie 8 tys. ubytek ludności, natomiast w części południowej
w analizowanym okresie przybyło ponad 1 tys. mieszkańców. Jako, iż ubytek
w dzielnicach północnych jest dużo większy niż przyrost w dzielnicach południowych,
to ogólna liczba mieszkańców Mysłowic również spadła o prawie 7 tys. (ryc. 2).

Ryc. 2. Nierównomierność rozkładu dynamiki ludności Mysłowic w latach 1995-2012
źródło: opracowanie własne na podstawie: Analiza uwarunkowań…, 1996
oraz danych Urzędu Miasta.

Dualizm Mysłowic wynika z odmienności stanu, jaki i typów zabudowy
poszczególnych części miasta. Uwarunkowane jest to późnymi procesami
inkorporacyjnymi, jakie miały miejsce w latach 50. i 70. XX w. Przyłączone dzielnice
to głownie gminy wiejskie, co tworzy z Mysłowic swoisty zlepieniec miejsko-wiejski
oraz wpływa na charakter zabudowy (Szmytkie, 2011). W północnych osiedlach
Mysłowic występują zabudowania zarówno mieszkaniowe (różnego typu), jak
i przemysłowe oraz budynki o charakterze usługowym. W tej części miasta znajduje
się najbardziej reprezentatywny obszar Mysłowic - śródmieście, który cechuje się
podupadającymi kamienicami, na których rewitalizacje miasta nie stać (fot. 1).
Powoduje to negatywne postrzeganie jakości substancji mieszkaniowej,
a w konsekwencji przyczynia się to do odpływu ludności o wyższym statusie
materialnym. Ponadto obszary śródmiejskie narażone są na odpływ starszych
mieszkańców, ze względu na gęsta zabudowę, brak miejsc rekreacyjnych oraz hałas,
co z kolei będzie powodować rosnącą liczbę pustostanów w tej części miasta
(Grünzing, 2006).
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Fot. 1. Zabudowa mieszkaniowa części północnej Mysłowic – Osiedle Stare Miasto.
Autor: Weronika Dragan.

Fot. 2. Zabudowa mieszkaniowa części południowej Mysłowic – Osiedle Brzezinka.
Autor: Weronika Dragan.
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Tab. 1. Dynamika ludności w latach 1995-2012.
Liczba ludności
Jednostka terytorialna
Północ
Os. Bończyk-Tuwima
Os. Brzęczkowice-Słupna
Os. Centrum
Os. Chopina-Wielka Skotn.
Os. Janów Miejski-Ćmok
Os. Piasek
Os. Stare Miasto
Południe
Os. Brzezinka
Os. Dziećkowice
Os. Kosztowy
Os. Krasowy
Os. Larysz-Hajdowizna
Os. Morgi
Os. Wesoła-Ławki
Mysłowice ogółem

1995

2012

56 408
6 993
11 894
12 420
7 204
8 364
4 931
4 602
23 155
4 959
1 391
2 948
2 188
1 241
2 275
8 153
79 563

48 602
6 315
10 466
10 232
5 707
8 105
4 063
3 714
24 185
4 908
1 356
3 500
2 859
1 302
1 843
8 417
72 787

Zmiany 1995-2012
w liczbach
w procentach
bezwzględnych
-7806
-13,8
-678
-9,7
-1 428
-12,0
-2 188
-17,6
-1 497
-20,8
-259
-3,1
-868
-17,6
-888
-19,3
1 030
4,4
-51
-1,0
-35
-2,5
552
18,7
671
30,7
61
4,9
-432
19,0
264
3,2
-6776
-8,5

źródło: opr. własne na podstawie Analiza uwarunkowań…, 1996 oraz danych Urzędu Miasta.

Z typową miejską zabudową kontrastuje budownictwo osiedli południowych.
Są to tereny o charakterze wiejskim, które stanowią dobre pole dla rozwoju funkcji
mieszkaniowej, które cechują się rozproszoną zabudową, bardzo często z polami
rolnymi. W południowych dzielnicach miasta zachodzi proces suburbanizacji,
związany z odpływem mieszkańców z centrum Mysłowic oraz w makroskali z miast
ościennych konurbacji katowickiej. Wśród terenów zielonych powstają kolejne osiedla
domów jednorodzinnych, coraz częściej o charakterze zamkniętym (fot. 2). Kontrast
zabudowy poszczególnych części Mysłowic przekłada się na szybki spadek liczby
ludności na północy oraz powolny wzrost na południu. Powolny proces zaludniania
terenów wiejskich badanego miasta, związany jest ze zjawiskiem tzw. „drugiego
domu”, czyli braku zmiany miejsca zameldowania, gdyż często osoby osiedlające się
w Mysłowicach posiadają drugie mieszkanie w innym mieście.
Mysłowice są miastem średniej wielkości, co pozwala na pokazanie rozkładu
dynamiki ludności w latach 1995-2012 w sposób przestrzenny (wewnątrzmiejski).
Analiza zmian liczby ludności na poziomie osiedli wykazała, że ponad połowa z nich
zanotowała ubytek mieszkańców (ryc. 3). Niekorzystnie prezentują się osiedla
zlokalizowane na północ od autostrady A-4, są to dzielnice z największym ubytkiem
ludności (osiedle Chopina-Wielka Skotnica zanotowało stratę 20,8% swoich
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mieszkańców w analizowanych latach), jak również brakiem dzielnic z dodatnią
dynamiką (tab. 1). Pomimo, iż na południe od wspominanej trasy również występują
osiedla z ubytkiem ludności to jest on zdecydowanie mniejszy. Tutaj także położone
są Krasowy - osiedle z największym przerostem mieszkańców (o 30,7%), których
atutem jest wybitnie wiejski charakter. Odmienność potencjału ludnościowego między
północą i południem m.in. jest przyczyną nasilających się od 2011 r. dążeń
odśrodkowych, co zaowocowało powstaniem planu secesji południowych dzielnic. Są
to tereny najbardziej wartościowe zarówno gospodarczo, jak i demograficznie, więc
potencjalna ich utrata będzie miała bardzo poważne konsekwencje ekonomiczne dla
miasta.

Objaśnienia:
1 - Piasek, 2 - Bończyk-Tuwima, 3 - Chopina-Wielka Skotnica, 4 - Stare Miasto, 5 - Centrum,
6 - Janów Miejski- Ćmok, 7 - Brzęczkowice-Słupna, 8 - Morgi, 9 - Brzezinka, 10 - Wesoła-Ławki,
11 - Larysz-Hajdowizna, 12 - Krasowy, 13 - Kosztowy, 14 - Dziećkowice.

Ryc. 3. Przestrzenny rozkład dynamiki ludności w latach 1995-2012.
źródło: opracowanie własne na podstawie tab. 1.
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Proces starzenia się mieszkańców Mysłowic
Demograficzny aspekt kurczenia się Mysłowic również ma swoje
odzwierciedlenie w udziale poszczególnych grup wieku. Systematycznie wzrasta
udział ludności w wieku poprodukcyjnym, w 1995 roku udział tej grupy wyniósł 11%,
natomiast w 2010 roku już 16%. Mysłowice także charakteryzują się zmniejszeniem
udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym. Spadek tej grupy wieku wyraźny był
do 2005 roku, by następnie utrzymywać się na mniej więcej stałym poziomie
(w granicach 14%), co związane jest z przyrostem naturalnym w tym okresie.
Utrzymujący się niski udział ludności w wieku przedprodukcyjnym uwarunkowany
jest m.in. z przyjęciem modelu rodziny 2+1 lub 2+0, na co duży wpływ ma sytuacja na
rynku lokalnym.
Kwestia starzenia się mieszkańców miast jest jednym z poważniejszych
problemów ludnościowych województwa śląskiego. Proces ten również mocno
zaznacza się w Mysłowicach, głównie za sprawą odpływu migracyjnego, w drugiej
kolejności zmiennego ruchu naturalnego. W 2000 roku gmina ta była w początkowym
stanie starości (14%), natomiast w 2010 roku ze względu na systematyczny przyrost
ludności powyżej 60 roku życia znalazła się w zaawansowanym stanie starości
(18,5%). Niewiele brakuje, aby Mysłowice przeszły do następnej fazy starości
demograficznej – wysokiego stanu starości (granica 20,0%). Miasto to nie oferuje
dobrych perspektyw zawodowych dla młodych mieszkańców, jak również nie posiada
dobrze rozwiniętych usług z zakresu gastronomi czy rozrywki. Powoduje to odpływ
osób głównie w wieku produkcyjnym, gdyż częściej migrują osoby młode będące
w wieku matrymonialnym i rozrodczym.
Dodatkowym problemem jest stan śródmieścia, z którym utożsamiana jest
sytuacja całego miasta. To z kolei przekłada się na niewielki napływ mieszkańców do
Mysłowic, gdyż często są one negatywnie postrzegane, jako potencjalne miejsce
zamieszkania. Migracyjną konsekwencją kurczenia się miasta jest tworzenie się
złożonej przestrzennej mozaik, gdzie z jednej stron występują miejsca koncentracji
mieszkańców, a z drugiej ich rozproszenia (Kemper, Schuner, 2006). Demograficzną
sytuację wielu miast konurbacji katowickiej, w tym Mysłowic, pogarsza odwrócenie
tendencji urbanizacyjnych. Przez całą drugą połowę XX wieku migracje wewnętrzne
(ze wsi do miasta) powstrzymywały proces starzenia się mieszkańców miasta, gdyż
wypełniały się środkowe warstwy piramid wieku tego ośrodka (Kowaleski, 2008).
Obecnie część ludności wraca na wsie, następuje także zasiedlanie terenów
podmiejskich (suburbanizacja).
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Ryc. 4. Struktura ubytku rzeczywistego Mysłowic w latach 2000-2010
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Analiza wykresu J. Webba, również wskazuje na proces kurczenia się
Mysłowic (ryc. 4). Wynika z niego, że w latach 2000-2010 gmina ta permanentnie się
wyludnia. W 2000 roku miasto znajdowało się w sektorze F, gdzie ubytek naturalny
(-1,1‰) przeważał nad ubytkiem migracyjnym (-0,1‰), natomiast w 2010 roku
Mysłowice znalazły się w sektorze H przy dominacji odpływu mieszkańców (-1,4‰)
nad przyrostem naturalnym (1,0‰). Przekłada się to na ubytek rzeczywisty w obu
analizowanych latach. Obecnie wszystkie miasta konurbacji katowickiej notują
przewagę odpływu nad napływem migracyjnym, gdyż miasta te są mniej atrakcyjne,
niż w okresie uprzemysłowienia (Runge, 2011), dotyczy to również Mysłowic. Utrata
mieszkańców zawsze odbija się negatywnie na gospodarce miasta. Zmienia się baza
podatkowa, malej popyt na usługi i towary, a także dochodzi do nadmiernej
eksploatacji infrastruktury drogowej, którą wykorzystują migranci ze stref
podmiejskiej (Radzimski, 2009).
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Za pomocą wskaźnika średniego tempa zmian w oparciu o średnią
geometryczną obliczono roczny ubytek ludności dla północy, który wyniósł 1% oraz
roczny przyrost dla południa rzędu 0,3%. Przy założeniu, że tempo zmian co roku
będzie takie samo, wyliczono prognozę dla Mysłowic do 2020 r., która obrazuje
proces wyludniania się miasta (ryc. 6). Pomimo, iż wzrastać będzie liczba
mieszkańców południa, to ubytek w części północnej będzie na tyle silny, że ogólna
liczba mieszkańców również będzie zmniejszać się. Oczywiście jest to czysto
hipotetyczna prognoza, gdyż zakłada ona jedynie migracje zewnętrzne, czyli
z Mysłowic do miast ościennych i na odwrót. Natomiast pomija migracje
wewnątrzmiejskie, gdzie mieszkańcy z północnych dzielnic również osiedlają się
w południowych osiedlach Mysłowic. W rzeczywistości wzrost mieszkańców na
południu może być większy, a w konsekwencji ogólna liczba ludności Mysłowic nie
musi spadać.
W wyludnianiu się miasta dużą rolę odgrywają czynniki gospodarcze
i polityczne. Wskazać należy na dwa problemy współczesnych Mysłowic,
a mianowicie potencjalnego rozpadu miasta oraz planowanego wydobycie węgla pod
terenami zabudowanymi na południu. Na rozpad miasta wpływ ma wiele czynników
m.in. wspomniana już różnica potencjału ludnościowego, jak również kryzys
finansowy, który przekłada się na niewielkie zainwestowanie funduszy gminnych
w infrastrukturę terenów południowych. Innym problemem jest ruch kopalni, który już
na poziomie planów budzi niepokój mieszkańców oraz zmniejsza atrakcyjność
południowych Mysłowic, jako potencjalne miejsca zamieszkania, czy też
zainwestowania. Te wszystkie czynniki wpływają na proces kurczenia się Mysłowic.

Ryc. 5. Prognoza demograficzna dla Mysłowic do 2020 roku.
źródło: opracowanie własne.
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Zakończenie
Kurczenie się miast to jeden z ważniejszych problemów z jakim dane jest
zmierzyć się współczesnym ośrodkom miejskim, zwłaszcza tym których rozwój oparty
był o przemysł tradycyjny. Jest to wieloaspektowy proces mający swoje podłoże
w gospodarce, demografii czy polityce miejskiej. W Polsce regionem, w którym
proces ten najsilniej się zaznacza jest obszar konurbacji katowickiej. Mysłowice są
jednym z miast wspomnianej konurbacji i zmagają się z większością problemów
społeczno-ekonomicznych tego regionu, których początkiem była transformacja
gospodarcza po 1989 r. wraz z dokonującą się restrukturyzacją przemysłu.
Mysłowice od 1990 roku notują systematyczny spadek ludności jednak
przebiega on ze zmiennym natężeniem. Największy ubytek miał miejsce do 1995 roku
za sprawą rozpadu administracyjnego. Po 2000 r. utrata potencjału demograficznego
związana jest z ubytkiem naturalnym oraz odpływem migracyjnym, co przekłada się
na długotrwały ubytek rzeczywisty mieszkańców Mysłowic. Zmiany demograficzne
wpływają na proces starzenia się mieszkańców miasta, co z kolei odbija się na
gospodarce miasta. W ostatnich latach największą rolę odgrywa emigracja młodych
osób, najczęściej o podłożu ekonomicznym, do miast sąsiednich lub za granicę. Miasto
znajduje się w głębokim kryzysie finansowym, co doprowadza do degradacji
substancji mieszkaniowej oraz infrastruktury technicznej. W najgorszej sytuacji jest
śródmieście miasta, co przekłada się na negatywne postrzeganie tego ośrodka, jako
miejsca zamieszkania czy inwestowania.
Dodatkowym problemem jest wciąż pogłębiający się dualizm przestrzenny
Mysłowic, który charakteryzuje się odmiennością fizjonomii zabudowy i potencjału
ludnościowego między północą i południem. Utrzymująca się zła sytuacja społecznoekonomiczna może doprowadzi do kolejnego w historii tego miast rozpadu
terytorialnego, a w konsekwencji utraty najbardziej wartościowych demograficznie
terenów. Z kolei odwrócenie tendencji urbanizacyjnych w ostatnich latach przyczyniło
się, z jednej strony do utraty mieszkańców Mysłowic (którzy osiedlają m.in. na
terenach powiatu bieruńsko-lędzińskiego), natomiast z drugiej do powolnego
zaludniania terenów południowych miasta. Przekłada się to na znacznie mniejszy
spadek liczby mieszkańców Mysłowic na tle pozostałych miast rdzenia konurbacji
katowickiej.
Specyfika problemu Mysłowic polega na odmienności zmian demograficznych
części południowej, która podlega procesom bliższym dla strefy peryferyjnej
konurbacji, od procesów wyludniania się części północnej, nawiązujących do zjawisk
zachodzących w większości miast rdzenia konurbacji. Wskazuje to na możliwość
szerszego spojrzenia na badane zagadnienie - Mysłowic na tle systemu regionu
śląskiego. Dużym ograniczeniem w tej kwestii jest problem związany z pozyskaniem
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szczegółowych danych statystycznych dotyczących procesów zmian demograficznych
w poszczególnych częściach badanego miasta, jak i pozostałych ośrodków miejskich.
Zarysowany problem dotyczący demograficznego procesu kurczenia się Mysłowic, nie
wyczerpuje w pełni zagadnienia związanego z depopulacją miasta i wymaga dalszych
badań.
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EKSPERYMENTALNE PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO
-URBANISTYCZNE W KONTEKŚCIE STARZENIA SIĘ
POPULACJI EUROPEJSKIEJ W XXI WIEKU 1
EXPERIMENTAL ARCHITECTURAL AND URBAN PROJECT IN THE
CONTEXT OF EUROPEAN AGEING POPULATION IN THE 21TH CENTURY

Zarys treści: Opracowanie stanowi odpowiedź na pytanie czy architekci i urbaniści
w związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa uwzględniają ten proces w
swoich rozważaniach i projektach. Autorka w niniejszym artykule podejmuje próbę
określenia kierunków dla odnowy i rozwoju miast w XXI wieku na podstawie wybranych
przykładów eksperymentalnych projektów architektoniczno-urbanistycznych podejmujących
problematykę starzenia się społeczeństwa.
Abstract: Development is the answer to the question whether the architects and planners in
relation to the progressive aging of the population include this process in their deliberations
and projects. The author of this article attempts to define the directions for urban renewal and
development in the twenty-first century on the basis of selected examples of experimental
architecture and urban planning projects taking up the issue of an aging population.
Słowa kluczowe: starzenie się społeczeństwa, odnowa miejska, urbanistyka, architektura
Key words: ageing of society, urban renewal, urban planning, architecture

Wstęp
Trendy i tendencje występujące w miastach europejskich w XXI wieku to:
zmiany klimatyczne, globalizacja, rozwój technologii, skrócenie dystansów pomiędzy
różnymi regionami na świecie, a także zmiany demograficzne i związana z tym
zmiana modelu rodziny. Wydłużenie się życia ludzkiego oraz poprawa jakości życia
osób starszych są czynnikami, które warunkują przyszły rozwój miast w XXI wieku.
1

Niniejsza tematyka stanowi część rozprawy doktorskiej pt „Starzejące się społeczeństwa europejskie XXI
wieku w koncepcjach odnowy miejskiej” opracowywanej na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej pod
kierunkiem dr hab. inż. arch. Prof. PŚl Zbigniewa J. Kamińskiego,
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Ważnym aspektem w rozważaniach nad przyszłością miast jest zwrócenie
uwagi na wpływ procesu starzenia się społeczeństwa na strukturę funkcjonalnoprzestrzenną miast. Nasuwa się pytanie: jak będą wyglądały miasta za pięćdziesiąt lat
kiedy wzrośnie ilość osób starszych w społeczeństwie? Czy coś się zmieni, czy
pozostanie bez zmian?
Przyszłość jest konstruowana już dzisiaj. Podejmowane są decyzje dotyczące
wielu ważnych dziedzin, począwszy od zagospodarowania przestrzennego kraju,
infrastruktury, aż po wybór różnego rodzaju specjalizacji w produkcji czy usługach.
Te decyzje będą miały dalekosiężne konsekwencje w przyszłości. Decydując
o przyszłości należy podejmować kierunki przyszłego rozwoju, określić potencjalne
czy rzeczywiste zagrożenia, które są związane z przyszłością. (Kleer, 2009)
Dane i wyniki badań na temat wpływu starzejącego się społeczeństwa na miasta
XXI wieku (strukturę funkcjonalno-przestrzenną) nie pozwalają jasno przewidzieć
przyszłości, niemniej istnieją przesłanki pozwalające na kreślenie możliwych
i pożądanych trajektorii rozwoju miast.
W związku z powyższym główne pytanie niniejszego opracowania brzmi: czy
istnieją wizjonerskie, eksperymentalne projekty architektoniczno-urbanistyczne
w kontekście starzenia się ludności? Jeśli tak to jakie zmiany proponują dla struktury
funkcjonalno-przestrzennej miast uwzględniając potrzeby osób starszych?

Starzenie się populacji wyzwaniem dla odnowy przyszłych miast europejskich
Miasta zauważają wyzwanie jakim jest starzenie się społeczeństwa i prowadzą
różnego rodzaju działania, aby zapobiec negatywnym skutkom tego procesu
w aspekcie: społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Obecnie kraje UE i OECD traktują starzenie się ludności jako wyzwanie dla
polityki miejskiej. Promują wszechstronne spojrzenie na zjawisko starzenia się
społeczeństwa, identyfikowane jako powiązania pomiędzy mieszkalnictwem,
świadczeniem usług i dostępem do obiektów miejskich przystosowanych dla tej grupy
społecznej. Polityka ta uwzględnia ekonomiczne i kulturalne możliwości osób
starszych oraz traktowanie ich jako kluczowego partnera w społeczeństwie. Taki
pogląd wpływa na przekształcenie miasta w szczególności poprzez integrację systemu
usług oraz skrócenie dystansów przestrzennych, co może przyczynić się do
powstawania bardziej zrównoważonej i zwartej tkanki urbanistycznej w rozwoju
przyszłych miast, wspierając tym samym wzrost gospodarczy i odnowę obszarów
miejskich (OECD, 2003).
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Odnowa miast w aspekcie starzenia się ludności koncentruje się wokół
następujących działań:
 organizowanie konkursów na miejsca przyjazne osobom starszym w mieście
(Philips Livable Cities Award, Access City Award),
 zachęcanie do uczestnictwa w projektach tj. Age-Friendly Cities (miasta
przyjazne osobom w każdym wieku),
 usuwanie barier architektonicznych w budynkach i przestrzeniach publicznych
w mieście,
 projektowanie oryginalnych, spektakularnych budynków przeznaczone dla osób
starszych, będące ikoną dzielnicy bądź miasta,
 tworzenie przestrzeni przyjaznych i integrujących osoby starsze z młodszymi,
 zapewnienie dostępności do różnych obszarów w mieście,
 tworzenie bogatej oferty usług w mieście, stając się konkurencyjne wobec
innych, itp.
Odnowa miast w XXI wieku powinna dążyć do zintegrowanego podejścia
pomiędzy aspektami: społecznymi, gospodarczymi i przestrzennymi (Korzeniak 2011,
Zborowski 2009). Współistnienie atrakcyjnej tkanki miejskiej powinno być dobrze
dostosowane do potrzeb mieszkańców, współgrać z funkcjonującą gospodarką,
a przede wszystkim w tej atrakcyjnej tkance miejskiej powinny być dobre stosunki
społeczne. Potrzebne jest nowe i innowacyjne podejście do planowania miast
w kontekście starzenia się społeczeństwa.

„New Aging”2 nowy kierunek myślenia o architekturze i starzejącym się
społeczeństwie
W związku z rosnącą średnią wieku ludności Europy i Stanów Zjednoczonych na
Uniwersytecie w Pensylwanii w 2010 roku odbyła się międzynarodowa konferencja
pt. „New Aging”3, podczas której teoretycy i praktycy dyskutowali o pilnej
konieczności kreatywnego myślenia na temat związku architektury z procesem
starzenia się społeczeństwa. Na konferencji czołowi, światowi projektanci 4 opowiadali
o najnowocześniejszych rozwiązaniach projektowania dla osób starszych oraz
omówiono najnowsze osiągnięcia w dziedzinach techniki i opieki nad osobami
starszymi.
2

Nazwę „New Aging” można skojarzyć z terminem „New Age” – wielowymiarowym, alternatywnym ruchem
kulturowym zapoczątkowanym w drugiej połowie XX wieku
3
Pomysłodawcą idei „New Aging” jest Matthias Hollwich, wykładowca na Uniwersytecie w Pensylwanii,
współzałożycielem Architizera – społecznej witryny sieciowej dla architektów, współzałożyciel pracowni
architektonicznej HWKN w Nowym Jorku.
4
MAYER H Architects (Juergen Mayer H. J.), HWKN (Matthias Hollwich)
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Głównym celem konferencji „New Aging” było znalezienie odpowiedzi na
pytanie: czy istnieje wizja przyszłych miast w kontekście starzenia się społeczeństwa?
W ramach idei „New Aging” w 2010 roku został ogłoszony konkurs na projekty
architektoniczno- urbanistyczne uwzględniający kwestie starzenia się społeczeństwa.
Efektem konkursu był zbiór innowacyjnych rozwiązań i projektów dotyczących tej
problematyki.5
„New Aging” łączy wizjonerskie podejście i pragmatyczne myślenie dotyczące
projektowania środowisk miejskich dla osób starszych. Jest to pierwsze tego rodzaju
przedsięwzięcie i wezwanie do działania projektantów, badaczy, naukowców,
pracowników służby zdrowia, ubezpieczycieli i polityków do opracowania nowych
i innowacyjnych rozwiązań w aspekcie starzenia się społeczeństwa (Labus, 2011).
Poniżej autorka przedstawia wybrane eksperymentalne projekty architektonicznourbanistyczne, które nawiązują do idei „New Aging”.

Studium przypadku
Analizie zostały poddane dwa eksperymentalne projekty architektonicznourbanistyczne według następującego schematu:
 Informacje ogólne o projekcie
 Rozwiązania w kontekście zagospodarowania przestrzennego miasta:
 Elementy strategii przestrzennej
 Elementy architektoniczno-urbanistyczne

I. Geropolis 2030
Projekt koncepcyjny „Geropolis 2030” 6 jest koncepcyjnym i innowacyjnym
przykładem odnowy miejskiej w kontekście zmian demograficznych. W projekcie
badania ukierunkowane były na opracowanie prototypu miasta przyszłości na
podstawie badań dotyczących starzenia się społeczeństwa we wschodnich Niemczech.
Niemcy od lat 60. XX wieku borykają się z problemem starzenia się społeczeństwa
oraz procesem „kurczenia się miast”, dlatego w polityce miejskiej duży nacisk kładzie
się na badania dotyczące tej problematyki.

5

Projekty są dostępne na stronie internetowej: http://www.architizer.com/en_us/projects/view/new-aging-award2010/6385/?sr=1
6
Projekt stanowi pierwszą fazę projektu badawczego pt „Cultures and Architectures of Ageing” zainicjowanego
w 2005 opracowanego przez Fundację Bauhaus w Dessau
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Ogólne informacje o projekcie
Projekt „Geropolis 2030” analizuje tradycyjne wartości dotyczące kultury
miejskiej i planowania miast w odniesieniu do starzenia się społeczeństwa. Projekt
został zainicjowany przez Omara Akbara 7 i Fundację Bauhaus w Dessau w 2004 roku
pod kierunkiem Matthiasa Hollwicha8 wraz z zespołem projektowym9.
Autorzy projektu uważają, że projekt architektoniczny może stać się bodźcem
dla nowych możliwości w kreowaniu przyszłych miast XXI wieku, a architekci
i urbaniści mogą przyczynić się do tego, aby w miastach ludziom starszym żyło się
lepiej. W projekcie uczestniczyli specjaliści wielu dziedzin: architekci, socjolodzy,
geriatrzy, politycy. Ze względu na złożoność problemu, zastanawiano się nad
przyszłością niemieckich miast w odniesieniu do zdrowia, dochodów, transportu,
usług, mieszkań, żywności, opieki społecznej, itp. Stwierdzono, że osoby starsze
powinny być bezpośrednio zaangażowane w proces projektowy, ponieważ jest to
istotny element wpływający na przyszłość miast XXI wieku (Nerenberg, 2010).
Proces starzenia się społeczeństwa jest traktowany w projekcie jako inspiracja
do realizacji celów projektowych. Ma na celu przyczynienie się do walki
z negatywnymi stereotypami starzenia się10. Głównym celem projektu było
opracowanie parametrów planowania przestrzeni miejskich dotkniętych procesem
starzenia się mieszkańców. Podejmując odpowiednie działania miejsca te mogłyby
odzyskać nowoczesność, atrakcyjność oraz dostępność dla osób starszych.
Autorzy projektu „Geropolis 2030” stwierdzili, że architekci i urbaniści
powinni projektować architekturę bardziej społeczną, dostępną, zdrową oraz zadbać
o rozszerzony program usług i programów wolontariatu w mieście, które mają
rekompensować społeczny i fizyczny deficyt z korzyścią dla wszystkich grup
wiekowych.
Lokalizacja: Projekt dotyczy dowolnego miasta wschodnich Niemiec. Miasta te
w ostatnich latach w znacznym stopniu borykają się z problemem „kurczenia się”
i wzrostem ilości starszych mieszkańców.

7

Obecnie Miejski Konserwator i profesor Teorii Architektury i Urbanistyki na Uniwersytecie Nauk
Stosowanych w Dessau. Od 1998 do 2008 był dyrektorem Fundacji Bauhaus w Dessau.
8
Matthias Hollwich – wykładowca na Uniwersytecie w Pensylwanii, współzałożyciel Architizer – społecznej
witryny sieciowej dla architektów, dyrektor HWKN – firmy architektonicznej w Nowym Jorku oraz twórca
międzynarodowej konferencji New Ageing dotycząca nowego podejścia do architektury w kontekście starzenia
się społeczeństwa.
9
Elisabeth Kramer, Matthias Hollwich, Matthias Bottger, Rainer Weisbach, Rosemarie Neumullers.
10
Rozumianych jako bezużytecznych, mało aktywnych i produktywnych ludzi, przynoszących straty dla
społeczeństwa.
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Czas realizacji: 2004-2009
Założenia i cele projektu:
W projekcie uwzględniono nowy styl życia społeczeństwa, a także uproszczono
społeczne i przestrzenne zależności, które doprowadziły do stworzenia abstrakcyjnego
prototypu innowacyjnego miasta przyszłości.
W projekcie posłużono się metodą Sinus Milieu11 – modelem środowiska
społecznego, który został opracowany w Niemczech i wykorzystywany jest głównie
na rynku mediów, konsumpcji oraz badań społecznych.
Stworzono trzy kategorie porządkowania danych:

podział osób starszych ze względu na sposób życia,

klasyfikacja przestrzenna miasta,

klasyfikacja funkcjonalna w mieście.
Wykorzystując Sinus Milieu dokonano podziału ludzi starszych ze względu na sposób
życia, są to: postmaterialiści, klasa średnia, tradycjonaliści, „elita” z wyższym
wykształceniem, współczesna kadra zarządzająca, emigranci.
Kategorię przestrzenna miasta podzielono na: przedmieścia (suburbia), kwartały
w centrum miasta oraz osiedla mieszkaniowe, głównie z lat 60. (blokowiska).
Wybrane przestrzenie miejskie związane są z określonymi grupami osób starszych,
które tam mieszkają. Wyodrębnione obszary zlokalizowane są blisko siebie, dobrze
skomunikowane i dostępne, co charakteryzuje miasto zwarte. Trzecia kategoria
porządkowanie danych związana jest z funkcjami w mieście tj.: opieka zdrowotna,
mieszkanie, praca, wolontariat, edukacja, usługi, aktywności, mobilność.
Pierwszą fazą projektu było stworzenie prototypu „Geropolis 2030” – miasta
przyszłości. Projektując scenariusze urbanistyczne w skali kwartałów miejskich
zostało opracowanych sześć wizjonerskich projektów, w kontekście odnowy
poszczególnych obszarów miasta. Są to: „Dostępny Krajobraz”, „Biotopy
Przedmiejskie”, „Wieś w Mieście”, „Kampus Doświadczeń”, „Wypoczynkowy Dom
Handlowy”, Hotel „Urbanistyka”, „Magiczna Góra”. Wymienione projekty
koncentrują się na różnych aspektach starzenia się społeczeństwa w odniesieniu do
przestrzeni miejskiej.

11

Studia Sinus Milieus są wykorzystywane przez organizacje non-profit, które pracują na różnych danych,
włączając kwestie zmian społeczno-kulturowych, struktury społeczeństwa, psychologii mieszkańców
i konsumentów. Badania środowiskowe są informacjami wykorzystywanymi do kampanii dla celów
marketingowych i w rozwoju marketingu poprzez zrozumienie społecznych i ekonomicznych potrzeb ludzi.
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Rozwiązania w kontekście zagospodarowania przestrzennego miasta
„Geropolis 2030” to wyimaginowane, średniej wielkości miasto we wschodnich
Niemczech, które według statystyk w 2030 roku będzie miało około 890000
mieszkańców. W tym czasie około 306000 ludzi będzie powyżej 60 roku życia i 7,3%
(65000 ludzi) osiągnie około 80 lat życia.

Ryc. 1. Model i plan miasta „Geropolis 2030”.
źródło: http://www.architizer.com/en_us/projects/view/geropolis/421/?sr=1
Hollwicha M., materiały niepublikowane Geropolis 2030
udostępnione w lipcu 2010 roku drogą internetową przez autora

Elementy strategii przestrzennej
„Geropolis 2030” realizuje koncepcję miasta zwartego, w której istotę stanowią
przestrzenne i programowe innowacje w celu zaspokojenia potrzeb starzejącego się
społeczeństwa. Odnowa miast polegająca na projektowaniu domów opieki medycznej
izoluje osoby starsze, dlatego miasta powinny zawierać bogatą ofertą urbanistyczną,
która zaspakajałaby indywidualne potrzeby osób starszych, a tym samym reszty
społeczeństwa.
Projektowanie dla starzejącego się społeczeństwa w ogólnym rozumieniu
powinno pozwalać na indywidualne podejście, zapewniając godność i niezależność.
Osoby starsze powinny być włączane w proces projektowy, w celu aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym, odnosząc korzyści dla całego społeczeństwa.
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Elementy struktury architektoniczno-urbanistycznej
– Przestrzenie publiczne i usługi
W projekcie przestrzeń publiczna stanowi istotny element w strukturze miasta
„Geropolis 2030”. W związku z założeniami projektu (trzy kategorie) i podziałem na
poszczególne scenariusze urbanistyczne w skali kwartałów miejskich wyłoniono kilka
projektów:
1. „Dostępny Krajobraz”; postmaterialiści 12; centrum miasta (Labus, 2010):
 w centrum miasta w celu zrekompensowania braku otwartych przestrzeni,
zaproponowano większą ilość przestrzeni publicznych,
 zwrócono uwagę na atrakcyjność przestrzeni publicznych, w celu
przyciągnięcia do nich użytkowników spoza centrum,
 zaprojektowano bogaty program funkcjonalno - przestrzenny odpowiadający na
potrzeby post materialistów, m.in.: Uniwersytet Trzeciego Wieku, centrum
zdrowia, kawiarnię.
2. „Biotopy Przedmiejskie”; klasa średnia13; przedmieścia (Labus, 2010):
 zaprojektowano funkcję klubu przydomowego zintegrowanego z ulicą, która
wcześniej nie posiadała żadnego programu wykorzystywanego przez
mieszkańców; klub oferował różnorodne usługi dla osób starszych.
 wykreowano wielofunkcyjną przestrzeń, dostępną i rozpoznawalną jako
przestrzeń komunikacji,
3. „Wieś w Mieście”; tradycjonaliści 14; osiedla mieszkaniowe – „blokowiska” (Labus
2010):
 do budynków z „wielkiej płyty” wprowadzono funkcje usługowo - handlowe,
dzięki temu pojedyncze bloki jak i całe osiedle stały się centrum mieszkalnohandlowo – usługowym (mix-use).
 zapewniając poprawę dostępności usług dla osób starszych, budynki
zmodyfikowano poprzez stworzenie nowych przestrzeni publicznych na
12

Według badań Bauhausu w centrum miasta mieszkają głównie osoby starsze tzw. postmaterialiści.
Postmaterialiści charakteryzują się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, są to głównie urzędnicy o wysokim
stopniu edukacji i wysokich dochodach. Koncentrują się na zdrowym, kulturowym, świadomym stylu życia,
który definiowany jest jako wyselekcjonowany konsumpcjonizm, kreatywność oraz chęć zdobywania wiedzy
i nowych umiejętności. Często żyją w centrach miast w dużych apartamentach, zazwyczaj w kamienicach
z XIX wieku.
13
Tereny przedmieść zamieszkiwane są głównie przez klasę średnią osób starszych, którzy mieszkają w
zabudowie jednorodzinnej, dla których ważne są kontakty rodzinne i sąsiedzkie.
14
Na osiedlach z „wielkiej płyty” według badań przeprowadzonych w ramach projektu „Geropolis 2030” żyje
najwięcej osób starszych tzw. Tradycjonalistów, dla których brak bezpieczeństwa i utrudniona komunikacja są
kluczowym problemem. Stanowią oni Klasę Średnią z zarobkami poniżej przeciętnych. Zmuszeni są do
racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.
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obszarze pomiędzy budynkami. Mieszkańcy mając odpowiednie warunki dzięki
tym przestrzeniom, mogą rozwijać swoje zainteresowania.
4. „Kampus Doświadczeń”; „elita”15 z wyższym wykształceniem; przedmieścia
(Labus, 2010)
 stworzenie tzw. „Kampusu Doświadczeń”, mieszczącego w sobie funkcje
o charakterze edukacyjnym: biblioteki, sale wykładowe, pokoje spotkań, klub
biznesowy, klub mensy, kawiarnie oraz zaplecze sportowe,
 istniejące budynki mieszkalne zostały przeprojektowane tak, aby być dostępne
dla wszystkich mieszkańców miasta,
 nowoprojektowane budynki zostały także wyposażone w program o charakterze
medycznym oraz podzielone na strefy dla gości i stałych użytkowników
z możliwością wejść od różnych stron dzielnicy,
 „elita” osób starszych dzięki tak zaprojektowanej przestrzeni mogłaby
wykorzystać swój potencjał życiowy i wiedzę przekazując ją następnym
pokoleniom, a tym samym czuć się potrzebną i uczestniczyć w życiu
społecznym miasta, tworząc miejsca edukacyjno-usługowe w domach osób
starszych ogranicza się budowanie nowych usług poza obręb istniejącej już
zwartej tkanki osiedli, dzięki temu miasto nie rozrasta się, zajmując mniejszy
obszar, przyjmując cechy miasta zwartego.
5. „Wypoczynkowy Dom Handlowy”; „materialiści-konsumenci”16; osiedla
mieszkaniowe (Labus, 2010)
 koncepcja „wypoczynkowego domu handlowego” ma na celu ponowne
wykorzystanie przestrzeni publicznych przy frontowej elewacji budynków
istniejących, gdzie zaprojektowano mini biznes oraz strefę spotkań,
 w „wypoczynkowym domu handlowym” osoby starsze mogą prowadzić swój
własny biznes dostosowany do ich finansowych potrzeb, który może oferować
nowe źródła aktywności,
 działalność związana z hobby może stać się dodatkowym sposobem na życie,
a dla niektórych dodatkowym źródłem dochodu,
 usługa handlu umożliwia tanie zakupy blisko domu bez konieczności
podróżowania.
„Wypoczynkowy Dom Handlowy” oferują pełen zakres podstawowych usług.
Pozostałe usługi zlokalizowane są w najbliższym otoczeniu.
15

Są to osoby, które posiadają bardzo wysoki stopień edukacji i wysoki dochód. Ich styl życia ukierunkowany
jest na silne, optymistyczne patrzenie w przyszłość. Osoby starsze z tej grupy społecznej są przekonane, że
w przyszłości będą miały wysoki stopień mobilności.
16
Grupa „materialistów – konsumentów” jest grupą społeczną najmniej podatną na zmiany. Posiada średnie
wykształcenie i stanowi grupę niewykwalifikowanych rzemieślników o niskich dochodach. Nieliczni wykazują
chęć angażowania się w różne wyzwania. Często żyją w czynszowych budynkach z zaburzoną strukturą
rodzinną.

55

Ryc. 2. Wizualizacja „Dostępnego Krajobrazu”.
źródło: Hollwicha M., materiały niepublikowane Geropolis 2030
udostępnione w lipcu 2010 roku drogą internetową przez autora

– Tereny komunikacji kołowej i dostępność
W „Geropolis” zaproponowano ograniczony ruch samochodowy w mieście,
zastępując go środkami komunikacji miejskiej. Dostępność stanowi ważny element
w odnowie miast, dlatego wszystkie nowopowstałe obiekty i przestrzenie w projekcie
zostały zaprojektowane bez barier architektonicznych oraz w bliskości domu, bez
konieczności podróżowania środkami komunikacji miejskiej. Ponadto wprowadzono
system „usług na żądanie” (np. dowóz artykułów spożywczych, książek z biblioteki,
itp.), który zwiększył dostępność do podstawowych usług, bez wychodzenia z domu.
– Tereny otwarte
W projekcie „Geropolis 2030” szczególną kwestię zajmują tereny zielone, które
zaprojektowane zostały w różnorodnej postaci.
1. „Wieś w Mieście”; tradycjonaliści; osiedla mieszkaniowe – „blokowiska” (Labus
2010):
 przeorganizowano budynki w taki sposób, aby stworzyć wiejski klimat
w mieście, który jest przyjazny osobom starszym.
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 otwarta, zielona przestrzeń pomiędzy budynkami jest przestrzenią prywatną
i oferuje różnorodne możliwości spędzania wolnego czasu, np. pielęgnacja
roślin znajdujących się przed budynkami. Mieszkańcy osiedli dzięki pielęgnacji
roślin, czują się potrzebni, ponieważ są odpowiedzialni za przestrzeń wokół
swoich budynków, co wpływa korzystnie na ich samopoczucie i zapobiega
alienacji osób starszych z resztą społeczeństwa,
 pomysł ten łączy miejski charakter zabudowy z wiejskim charakterem
ogródków i
stworzeniu przestrzeni, w której mieszkańcy mogą odpoczywać a jednocześnie
pożytecznie wykorzystywać czas spędzony na emeryturze.
– Tereny mieszkaniowe
Zabudowa mieszkaniowa w projekcie w dużej mierze dotyczy istniejącej
zabudowy, która wymaga rewitalizacji i dostosowania do nowych potrzeb
mieszkańców.
1. „Wypoczynkowy Dom Handlowy”; „materialiści-konsumenci”17; osiedla
mieszkaniowe (Labus, 2010):
 mieszkania są zlokalizowane w modularnych blokach, a ich wielkości są
odpowiednio dostosowane do potrzeb osób starszych,
 przestrzeń „Wypoczynkowego Domu Handlowego” została podzielona na
strefy wspólne, m.in. gastronomie i pozostałe przestrzenie prywatne, a także
funkcje wspomagające, np. klinikę dbającą o zdrowie mieszkańców.
 dzielnica może znowu zacząć tętnić życiem, a tym samym stanowi idealne
środowisko życia do mieszkania dla osób starszych, którzy mogą realizować
swoje potrzeby życiowe.
 koncepcja ta wykorzystuje cechę mix-use.
2. „Biotopy Przedmiejskie”; klasa średnia; przedmieścia (Labus, 2010):
 problem stanowi ponadgabarytowa wielkość domów jednorodzinnych, które
stają się zbyt duże dla mieszkańców, kiedy dzieci opuszczą dom rodzinny,
a rodzice zostają sami na dużej powierzchni mieszkaniowej. Dlatego domy
powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem zmienności w czasie,
polegającej na dostosowaniu przestrzeni mieszkaniowej na każdym etapie
życia.

17

Grupa „materialistów – konsumentów” jest grupą społeczną najmniej podatną na zmiany. Posiada średnie
wykształcenie i stanowi grupę niewykwalifikowanych rzemieślników o niskich dochodach. Nieliczni wykazują
chęć angażowania się w różne wyzwania. Często żyją w czynszowych budynkach z zaburzoną strukturą
rodzinną.
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3. „Wieś w Mieście”; tradycjonaliści; osiedla mieszkaniowe – „blokowiska” (Labus
2010):
 blokowiska są tylko częściowo użytkowane i wymagają rewitalizacji.
 konieczność ich przebudowy.
 żelbetowe konstrukcje z lat sześćdziesiątych są łatwe do adaptacji na inne cele.
W związku z tym zmieniono strukturę budynków z „wielkiej płyty”
wprowadzając do niej funkcję usługowo-handlową przecinając strukturę
konstrukcyjną budynku w pionie. Reprezentuje to eksperymentalne myślenie
o blokowiskach, którego celem jest zmiana sposobu myślenia o adaptacji
i modernizacji tych budynków.
4. Hotel “Urbanistyka”, współczesna kadra zarządzająca 18; centrum miasta (Labus
2010):
 w centrum miasta zaprojektowano hotel, który podobnie jak miasto oferuje
wiele usług, takich jak: spa, mini klinika, centrum biznesu oraz przestrzenie
klubowe do spotkań.
 zaprojektowane obiekty stanowią „akupunkturę” miasta, kreują społeczną
i profesjonalną platformę dla współczesnej kadry zarządzającej, aby w dalszych
latach życia mogli kontynuować swój przedsiębiorczy styl życia.
5. „Magiczna Góra”; osoby starsze - emigranci19; dowolna lokalizacja (Labus, 2010):
 nowy typ zabudowy mieszkaniowej dostosowanej do potrzeb osób starszych –
emigrantów.
 „Magiczna Góra”20 zlokalizowana jest w centrum miasta,
 budynek oferuje „egzotyczne” miejsce życia, gdzie mieszkają młodzi i starzy,
mając do dyspozycji uniwersytet, opiekę medyczną, kościół, klinikę, hotel.
 program usług jest bogaty i funkcjonalny, a mieszkania dostosowane są dla
ludzi na każdym etapie życia,
 komunikacja w budynku odbywa się za pomocą pochylni, która stanowi
główny szlak komunikacyjny. Ułatwia to nawiązywanie kontaktów przez
mieszkańców podczas codziennego przechodzenia pomiędzy kondygnacjami
budynku,
18

Współczesna kadra zarządzająca według autorów projektu to osoby starsze z generacji Nowej Ekonomii,
o wysokim stopniu samozatrudnienia i odznaczający się przedsiębiorczością. Osiągnęła wysoki stopień edukacji
i wysokie zarobki. Należą do wyższej kadry zarządzającej, reprezentują wysokie stanowiska w ważnych
organizacjach. Ta grupa preferuje życie we własnych apartamentach w centrum miasta.
19
Statystyki z 2009 roku, obrazują, że 22% Niemców myśli o przeprowadzce na starość do innego kraju.
Niektórzy rozważają tę opcję ze względu na fundusze, ale wiele z nich chciałoby zaznać życia w „egzotycznym”
miejscu. Emigracje mogą przyczynić się do upadku gospodarki w Niemczech, ponieważ osoby starsze generują
pracę. Należy znaleźć taką ofertę zabudowy mieszkaniowej, która odpowiadałaby potrzebom tej grupy osób
starszych, aby pozostali w miastach.
20
Inspiracją dla bryły budynku był jeden z najbardziej znanych szczytów świata Matterhorn.
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 budynek jest symbolem nowej więzi z osobami starszymi, która może
wytworzyć się dzięki architekturze.
 „Magiczna Góra” jest unikalnym i atrakcyjnym rodzajem spektakularnej
architektury, która przyciąga gości z innych miast, dzięki czemu wpływa na
wyeliminowanie samotności i społecznego wykluczenia mieszkańców.

II. „Sociopolis”
Ogólne informacje o projekcie
„Sociopolis” 21 to projekt włączający i integrujący trzy aspekty: planistyczny,
urbanistyczny, środowiskowy. To eksperymentalny projekt architektonicznourbanistyczny, którego głównym autorem jest architekt Vincente Guallart wraz
z grupą 13 międzynarodowych pracowni architektonicznych22. Projekt dotyczy
zaprojektowania nowego środowiska życia dla mieszkańców dzielnicy La Torre
w Walencji oraz stanowi nowatorską odpowiedź na współczesne trendy i tendencje
zachodzące w miastach europejskich, w tym starzenie się społeczeństwa oraz
pogarszające się warunki życia mieszkańców. (http://www.sociopolis...)
Lokalizacja: Zabudowa Sociopolis zlokalizowana jest na jednych z najbardziej
tradycyjnych obszarów Walencji Huerta na obrzeżach, w dzielnicy La Torre. Obszar
ograniczony jest z dwóch stron autostradami oraz od północy rzeką Turia.
Czas realizacji: 2002-2010
Założenia i cele projektu:
„Sociopolis” to opracowanie nowego modelu miast XXI wieku – modelu
techno-rolniczego, który jest przeciwieństwem modelu miast XX wieku, opartego w
dużej mierze na nadrzędnej roli samochodu w mieście. Nowy model gwarantuje
stworzenie wysokiej jakości środowiska lokalnego przez ograniczenie roli samochodu.
Zaproponowanie łączności za pomocą sieci informatycznych i wykorzystania
21

Projekt „Sociopolis” został zainicjowany przez Generalitat Valenciana, czyli instytucję obejmującą różne
instytucje samorządu, w których jest autonomicznie zorganizowana hiszpańska wspólnota Walencji.
„Sociopolis” został przedstawiony w 2003 roku na Weneckim Biennale Architektury. Po przedstawieniu
projektu zdecydowano się wybudować pierwsze osiedle składające się z 2500 domów w dzielnicy La Torre na
południe od Walencji, na 350.000 m2 terenu.
22
Abalos & Herreros, Manuel Gausa, Eduardo Arroyo, José María Torres Nadal, Sogo Arquitectos, Willy
Muller, Antonio Lleyda / Eduardo de la Peña, Toyo Ito, MVRDV, Greg Lynn FORM, Duncan Lewis, José Luis
Mateo, Kim Young-Joon, JM Lin, Jose Maria Lozano and Maria Colomer
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zaawansowanych systemów cyfrowych w środowisku zamieszkania. „Sociopolis” jest
„tworem” lokalnym i globalnym jednocześnie. Nowy model miasta to nowe
rozwiązania funkcjonalne, technologiczne, w których miasto i park są zaprojektowane
jako jedna całość.
Projekt „Sociopolis” proponuje budowę nowej dzielnicy z modelem dostępnych
mieszkań dla wszystkich grup społecznych i wiekowych. (http://www.guallart...).
Założenia projektu opierały się na poszukiwaniu kompromisu pomiędzy możliwością
intensywnej zabudowy mieszkaniowej a koniecznością maksymalnej ochrony
środowiska
lokalnego,
przyrodniczego,
kulturowego
i
społecznego,
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. Kluczową kwestią
w projekcie było rozważenie jak powinny wyglądać miasta i dzielnice w kontekście
potrzeb przyszłych mieszkańców. Nie chodziło tylko o osoby starsze
i niepełnosprawne, aby zapewnić im dostęp do swoich domów, ale o dostępność
i włączenie ich w każdą działalność życia (Martyka, 2010). Projekt jest odpowiedzią
na współczesne potrzeby, wymagania i oczekiwania zarówno współczesnych jak
i przyszłych mieszkańców, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju miast.

Ryc. 3. Wizualizacja projektowanego terenu.
źródło: http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/soci-polis/completo
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Rozwiązania w kontekście zagospodarowania przestrzennego miasta
Obecne trendy w miastach Hiszpanii to spadek ilości rodzin wielodzietnych tradycyjna rodzina składająca się z dwóch rodziców i jednego lub więcej dzieci
stanowi obecnie mniej niż 50% gospodarstw domowych w wielu regionach Hiszpanii.
„Sociopolis” proponuje koncepcję wirtualnej rodziny, w której skład wchodzą ludzie
z różnych pokoleń, którzy nie są spokrewnieni, ale zachowują się w pewnym stopniu
jako rodzina, współdzielą zasoby i razem uczestniczą w zbiorowym życiu dzielnicy.
W projekcie został uwzględniony aspekt osób starszych i niepełnosprawnych
stanowiących ok. 8% populacji. Dzieci urodzone w 2004 roku będą żyć średnio 100
lat, w związku z tym istotna staje się kwestia dostępności w mieście do różnych miejsc
(domów, przestrzeni publicznych, miejsc pracy, usług itp.). (http://www.guallart...)
Elementy strategii przestrzennej
W projekcie poszukiwano najlepszych rozwiązań architektonicznych zgodnie z
myślą strategii zrównoważonego rozwoju miasta. Rozwiązania te nie miały sztywnych
przepisów i ustalonych wytycznych odgórnie. Decyzje projektowe były poprzedzone
badaniami socjologicznymi i ekonomicznymi. W skład interdyscyplinarnego zespołu
badawczego, kierowanego przez architekta Vincenta Guallarta, wchodzili m.in.:
socjolog, ekolog, biolog, architekt krajobrazu, agronom, adwokat oraz zespół
ekspertów z Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej w Walencji. Program badań
obejmował wyodrębnienie grup przyszłych mieszkańców oraz precyzyjne określenie
ich potrzeb w stosunku do mieszkań jak i jakości otoczenia.
Elementy struktury architektoniczno-urbanistycznej
– Przestrzenie publiczne i usługi
 zaproponowano różne rodzaje obiektów, usług, które odpowiadały
oczekiwaniom i potrzebom teraźniejszych i przyszłych pokoleń użytkowników,
co w konsekwencji miało doprowadzić do aktywnego spędzania czasu
w przestrzeniach publicznych.
 miastotwórcze elementy nie są osiągane tylko przez formę zabudowy,
projektowaną przez światowej sławy architektów, ale również poprzez
wspieranie interakcji społecznych w specjalnych sekwencjach przestrzeni
publicznych, które oferują szerokie spektrum aktywności od sportowych
i kulturalnych do działań o charakterze rolniczym, (Martyka, 2010)
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 sport jest działalnością o charakterze społecznym i stanowi w „Sociopolis”
ważną dziedzinę aktywności społecznej, dlatego może być i jest praktykowany
przez ludzi w różnym wieku, w tym osoby starsze. Strefa sportowa obejmuje
boisko do piłki nożnej, place zabaw, lodowisko, basen miejski na świeżym
powietrzu w południowej części sektora, multi-funkcjonalne boiska sportowe,
boiska do koszykówki i mini-koszykówki, (http://www.sociopolis...)
 różnorodna i bogata oferta usług w „Sociopolis” jest połączona lokalną siecią
internetu z poszczególnymi mieszkaniami w całej dzielnicy. Dla ludzi starszych
zakupy przez internet i inne usługi mogą okazać się niezwykle istotne w chwili,
jeśli będą mieli problemy z poruszaniem się. (Martyka, 2010)

Ryc. 4. Główne obiekty użyteczności publicznej w „Sociopolis”.
Źródło: http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/soci-polis/completo

Ryc. 5. Przestrzenie publiczne w „Sociopolis”
źródło: http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/soci-polis/completo
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Ryc. 6. Tereny sportowe wraz z komunikacją kołową.
źródło: http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/soci-polis/completo
– Tereny komunikacji kołowej i dostępność
 projektowana sieć ciągów komunikacyjnych: samochodowych, rowerowych,
pieszych oraz bieżni sportowych jest podwaliną dla punktowej zabudowy
mieszkaniowej,
 wszystkie obiekty użyteczności publicznej, w tym: instytucje publiczne tj.:
szkoły, ośrodki zdrowia, centra dla młodzieży, centra technologiczne,
powiązane są funkcjonalnie ciągami pieszo-rowerowymi, co gwarantuje stałą
obecność i aktywność mieszkańców w przestrzeniach publicznych, poza tym
budynki użyteczności publicznej zlokalizowane są w centralnej części dzielnicy
z dostępem do obwodnicy obszaru. (Martyka, 2010),
 różnorodna oferta obiektów sportowych przewidziana w całym sektorze
i powiązana ze sobą ciągami pieszymi, rowerowymi czy bieżniami sportowymi
jest doskonała okazją do aktywizacji i działań o charakterze społecznym oraz
integracji ludzi w każdym wieku (młodzi-starzy). (http://www.sociopolis...),
 wszystkie nowoprojektowane ulice zostały dowiązane do istniejącej tkanki
miejskiej La Torre.

63

– Tereny otwarte
Istotną kwestią w projekcie była ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju:
 maksymalne poszanowaniem rolniczego krajobrazu Huerta 23, tradycyjnej
zabudowy oraz systemu zabytkowych kanałów nawadniających teren rzeki
Turia, zbudowanych przez Arabów 800 lat temu. (Martyka, 2010)
 centralny park Sociopolis - przewidziano posadzenie roślinności o różnej
wysokości: od najwyższych zacieniających pozostałe strefy parku, przez
średnie trejaże i drzewa, po niskie pnącza z gatunków drzew i roślinności
występujących na tym obszarze. Wysokie drzewa stanowią strefę wypoczynku
w cieniu (palmy, sosny), są także drzewa owocowe średniego wzrostu
(pomarańcze, cytryny) oraz inne rośliny i warzywa przy poziomie gruntu. Co
ważne drzewa służą także identyfikacji miejsca, różne gatunki dla osób
starszych mogą stać się drogowskazem do ich domów, tzw. miejska organizacja
odczytywana
poprzez
rozpoznawanie
różnych
odmian
drzew.
(http://www.sociopolis...) Park jest dostępny dla wszystkich mieszkańców.
Wydzielono w nim także kwatery, które mieszkańcy mogą wynajmować
i przeznaczać na własne zamiłowania i hobby, uprawę warzyw, owoców
cytrusowych czy kwiatów. Takie zdefiniowanie terenu parku jest próbą
realizacji zamiłowania człowieka do kontaktu z ziemią, wyzwala rywalizację
wśród właścicieli kwater, powoduje, że stają się one miejscem spacerów
i przechadzek, przyczyniają się do kształtowania nowych zainteresowań
mieszkańców. (Martyka, 2010)

Ryc. 7a. Zagospodarowanie przestrzeni „zielonych” w „Sociopolis”.
Źródło: http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/soci-polis/completo
23

Po raz pierwszy w Hiszpanii zaproponowano pomysł zachowania strefy rolniczej w tkance miejskiej, w wersji
nieco zmodyfikowanej
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Ryc. 7b. Zagospodarowanie przestrzeni „zielonych” w „Sociopolis”.
Źródło: http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/soci-polis/completo
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Ryc. 8. Widok z realizacji.
źródło: http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/soci-polis/completo

– Tereny mieszkaniowe
„Sociopolis” oferuje nowe rodzaje zabudowy mieszkaniowej, bardziej
inteligentne i energooszczędne, które odpowiadają na potrzeby teraźniejszych jak
i przyszłych pokoleń mieszkańców:
 nowe zróżnicowane formy mieszkań oraz sposoby życia dla różnych grup
społecznych dotąd nie uwzględnianych, tj.: wielodzietne rodziny, osoby
samotnie wychowujące dzieci, osoby starsze, młodzi ludzie oraz imigranci.
Korzystano z uwag i współudziału przedstawicieli poszczególnych grup
w procesie projektowym. (Martyka, 2010)
 projekt propaguje zabudowę mix-use, gdzie na wyższych kondygnacjach
znajdują się mieszkania dla osób starszych i młodych ludzi przed 30 rokiem
życia, z kolei w parterach budynków można znaleźć funkcje usługowohandlowe. W jednym budynku wprowadzono wiele konfiguracji jednostek
mieszkalnych, każde mieszkanie zostało zaprojektowane indywidualnie, pod
potrzeby ludzi, którzy je zamieszkują. (http://www.sociopolis...)
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projekt promuje także korzystanie z nowych technologii informacyjnych w mieszkaniu
i jego otoczeniu, umożliwiając mieszkańcom korzystanie z zasobów, tworzenie sieci
wsparcia i rozwoju poczucia silnej wspólnoty24. Rozwój „sąsiedzkiej” strony
internetowej ma sprzyjać wyeliminowaniu wykluczeń społecznych i powstaje przy
współpracy różnych organów przy budowie cyfrowej urbanizacji okolicy. Mieszkańcy
prowadzą własną stronę internetową, na której mogą zamieszczać ogłoszenia i oferty
wynajmu mieszkań oraz informacje dotyczące wydarzeń i akcji społecznych na terenie
dzielnicy. (http://www.sociopolis...)

Podsumowanie
Badania wykazały, że w Europie powstają projekty eksperymentalne
wybiegające daleko w przyszłość oraz istnieje świadomość w gremiach badaczy
i teoretyków architektury i urbanistyki, że miasta, w kontekście starzenia się
społeczeństwa, mają potrzebę ewolucji w kierunku dążenia do zrównoważonej
i zwartej tkanki miejskiej oraz zaspokojenia indywidualnych potrzeb osób starszych.
Projekty stanowią inspirację, prowokując do działania i kreacji nowych oraz
innowacyjnych wizji projektowych w kontekście starzenia się społeczeństwa. Nie dają
jednoznacznej odpowiedzi jaka powinna być wizja końcowa tak zaprojektowanego
miasta, ale pokazują nowe spojrzenie na urbanistykę XXI wieku.
Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie następujących wniosków
i kierunków dla odnowy miast w XXI wieku:
 istotne w projektowaniu środowiska miejskiego w kontekście starzenia się
ludności jest uwzględnienie potrzeb i sposobów życia mieszkańców,
klasyfikacji terenów miejskich pod względem funkcji (transport, przestrzenie
publiczne, usługi) oraz obszarów problemowych (centrum, przedmieścia,
dzielnice)
 udział interdyscyplinarnego zespołu w projektach architektonicznourbanistycznych dot. starzenia się społeczeństwa,
 promują ideę miasta zrównoważonego i zwartego 25
 koncepcja „starzenia się w miejscu”26
24

Będzie to odbywać się poprzez wszczepianie światłowodowych sieci równolegle do tradycyjnych sieci
telekomunikacyjnych w celu stworzenia korzystnego połączenia internetowego dla całej okolicy.
25
Dzięki odnowie miast w kierunku idei miast zwartych można ograniczyć koszty związane z funkcjonowaniem
transportu oraz zapobiegać tworzeniu się rozproszonej struktury miasta.
26
Projekty oferują wiele atrakcji i funkcji dla osób starszych zlokalizowanych w pobliżu ich miejsca
zamieszkania, bez konieczności tworzenia rozbudowanej infrastruktury. Osoby starsze mogą zostać w swoich
domach do końca dni, bez konieczności przenoszenia się do domów opieki. Takie podejście do odnowy miast
przyczynia się do wspierania kontaktów sąsiedzkich oraz integracji osób starszych z resztą społeczeństwa.
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 nie wystarczające jest projektowanie na poziomie architektury, aby zmienić
strukturę społeczno-gospodarczą świata, należy podjąć rozważania w szerszej
skali urbanistycznej a nawet planistycznej,
 dążenie do nowoczesnych, atrakcyjnych i dostępnych przestrzeni dla osób
starszych,
 zwrócenie uwagi na ilość i jakość przestrzeni publicznych w mieście,
 oferowanie nowych źródeł aktywności dla osób starszych w przestrzeniach
publicznych,
 zachęcenie do interakcji społecznej w poszczególnych sekwencjach przestrzeni
publicznej poprzez oferty: sportu, rolnicze, działalności kulturalnej, wszystkie
wzajemnie ze sobą powiązane komunikacyjnie. wspieranie kontaktów
międzyludzkich i poczucia wspólnoty poprzez bogaty program rekreacyjnowypoczynkowy.
 mix-funkcji (mieszkalno-usługowo-handlowe budynki), mix-ludzi – interakcja
na poziomie architektury i stosunków społecznych pomiędzy różnymi grupami
społecznymi (osoby młode, starsze, imigranci, itd.)
 dostosowanie mieszkań do każdego etapu życia człowieka,
 projektowanie budynków spektakularnych uwzględniających potrzeby osób
starszych, będących „akupunkturą” dla miasta
 nowe typy zabudowy mieszkaniowej uwzględniające potrzeby różnych grup
społecznych, w tym emigrantów,
 inteligentna i energooszczędna zabudowa mieszkaniowa odpowiadająca na
potrzeby teraźniejszych i przyszłych pokoleń mieszkańców,
 stworzenie przestrzeni miejskiej, która będzie działać jako „zielony park” dla
przestrzeni metropolii – celem jest zachowanie w większości rolnej struktury
 usługi zlokalizowane będą blisko miejsca zamieszkania, dzięki temu zostanie
ograniczona konieczność poruszania się samochodem,
 ograniczony ruch samochodowy w mieście,
 nowe, innowacyjne i funkcjonalne obiekty powstające w miastach są
nierozerwalnie związane z jego strukturą, pełniąc funkcję mieszkalną, usługową
i rekreacyjną oraz stanowiąc charakterystyczny punkt, z którym mieszkańcy
mogliby się utożsamiać.
 różne rodzaje obiektów, usług odpowiadające oczekiwaniom i potrzebom
teraźniejszych i przyszłych pokoleń wszystkich grup społecznych, w każdym
wieku27
27

Bogaty program funkcjonalny skierowany do osób starszych może pomóc w odnowie miast XXI wieku i
kreowaniu nowych miejsc pracy, poszerzaniu wiedzy oraz rozwoju lokalnej gospodarki w celu poprawy
warunków życia w całym społeczeństwie.
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 zieleń i obiekty sportowe traktowana jako kluczowy czynnik dla przyszłego
rozwoju miast, sprzyjają integracji międzypokoleniowej
 wykorzystanie nowoczesnych technologii w mieście z poszanowaniem
dziedzictwa kulturowego,
 różnorodny program urbanistyczny i wzrost intensywności zabudowy
mieszkaniowej są kluczem do bardziej zrównoważonego rozwoju miasta.
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NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE W BADANIACH
GEOGRAFICZNYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
SOCIAL INEQUALITIES IN GEOGRAPHICAL STUDIES
ON THE SWIETOKRZYSKIE VOIVODESHIP

Streszczenie: Celem opracowania jest przedstawienie problematyki badawczej podejmowanej
w obszarze nierówności społecznych w województwie świętokrzyskim. Rozpoznanie
tematyki terminologicznej oraz sposobów klasyfikacji i identyfikacji czynników
kształtujących nierówności społeczne.
Summary: Social equality and inequality have been the most frequently discussed issues in many
disciplines for centuries. Although they occur and are visible mostly in the material world, their
consequences affect all aspects of human life. Social inequalities are correlated with regional
diversity influenced by the history and past events. Studies show that the least economically and
socially active is the territory of the former Congress Poland (Kingdom of Poland created in 1815
by the Congress of Vienna). The Swietokrzyskie Voivodeship belong to the smallest and the least
urbanized regions of Poland. With its mixed industrial and rural character, it comprises highlyconcentrated traditional industries connected with production and processing of metal, mineral
resources and food. In the professional literature the Swietokrzyskie Voivodeship is included
mostly in studies on the whole country of Poland. On subregional level it is presented in a
selective way. The most popular is the kielecki poviat. Particular administrative units are less
frequently presented in separate studies

Słowa kluczowe: nierówności społeczne, wykluczenie, ubóstwo
Keywords: social inequalities, exclusion, poverty
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Wstęp
Jednym z najistotniejszych problemów poruszanych od stuleci przez badaczy
zajmujących się różnymi dziedzinami nauk są kwestie równości i nierówności
w społeczeństwie. Nierówności przejawiają się najczęściej tym, że poszczególne
jednostki nie mogą w pełni korzystać z przywilejów dostępnych innym lub też że są
inaczej (gorzej) traktowane, tylko ze względu na przynależność do pewnej grupy bądź
kategorii społecznej (Zachorowska-Mazurkiewicz 2011). Najczęściej występują one
i są najbardziej widoczne w sferze materialnej, jednak ich skutki są odczuwalne we
wszystkich aspektach życia. Zawsze ich przejawem jest nierówny dostęp jednostek,
grup społecznych a nawet całych społeczeństw do społecznie cenionych dóbr:
ekonomicznych, kulturowych, władzy, prestiżu, oświaty, czy np. ochrony zdrowia
(Suchocka 2010).
Nierówności społeczne są procesem niezwykle złożonym i wielopoziomowym,
a ich analiza powinna uwzględniać różnorodne perspektywy badawcze i kryteria.
W literaturze przedmiotu istnieje wiele klasyfikacji nierówności społecznych. JeanPaul Fitoussi i Pierre Rosanvallon (2000) wskazują na nierówności strukturalne
i dynamiczne, czyli tzw. „tradycyjne” wynikające z różnic między odmiennymi
grupami społecznymi oraz nowe uwarunkowane między innymi bezrobociem, czy
warunkami życia. Według J. Filek, D. Kota, K. Sosenki, A. Węgrzeckiego (2004)
nierówności możemy podzielić na materialne, społeczne i kulturowe. Znaczenie
nierówności jest najbardziej widoczne, gdy dotyczą samych podstaw bytowania
człowieka (Zachorowska-Mazurkiewicz 2011).
W naukach społecznych istnieje wiele teorii i koncepcji wyjaśniających
czynniki nierówności społecznych. Często podkreśla się rolę edukacji jako czynnika
konstruującego nierówności społeczne, w tym miejscu można się odwołać do teorii
równowagi społecznej i teorii konfliktu. W literaturze istnieje szereg koncepcji
czynników selekcji szkolnych. Wydaje się, że w polskiej literaturze przedmiotu
najbardziej integralny model selekcji szkolnej prezentuje M. Szymański (1988, 1996).
Badacz ten przedstawił model selekcji szkolnej, w którym wskazane zostały zarówno
miejsca powstawania i oddziaływania czynników selekcji oraz ich charakter.
W literaturze zagranicznej istnieją co najmniej cztery teorie pozwalające badać
związki pomiędzy edukacją a stratyfikacją społeczną (teoria Kohna, Schoolera,
Bernsteina, Boudona).
Celem badawczym jest próba usystematyzowania dorobku z zakresie badań nad
nierównościami społecznymi z uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego.
Województwo świętokrzyskie jest obszarem, na którym problemy społeczne
występują ze szczególnym nasileniem, ma to swoje historyczne uzasadnienie
i potwierdzają to krajowe rankingi dotyczące między innymi zróżnicowania poziomu
i jakości życia w różnych obszarach Polski.
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Nierówności społeczne w badaniach geograficznych i socjologicznych
W obszarze badań nierówności społecznych do najczęściej podejmowanych
zagadnień zaliczyć można:
 teorie i koncepcje nierówności społecznych
 obszary nierówności społecznych, w tym nierówności dochodowe, w dostępie
do edukacji, kultury, zdrowia, pracy
 wielowymiarowość nierówności społecznych
 marginalizację społeczną i jej skutki przestrzenne
 nowe obszary generowania nierówności – wykluczenie cyfrowe
Wiele z tych zagadnień stanowi przedmiot zainteresowań zarówno socjologów, jak
i geografów. Szczególne znaczenie na rodzaj podejmowanych zagadnień miał okres
transformacji. Przejście z gospodarki centralnie sterowanej w kierunku gospodarki
rynkowej oznaczało antyegalitarny zwrot w zasadach podziału dochodu społecznego.
Proces przebudowy systemowej był uważnie śledzony przez polskich badaczy.
W świetle ustaleń płynących z ich badań do najważniejszych kosztów zmiany
systemowej w Polsce należy zaliczyć poza gwałtownymi procesami rozwarstwienia
dochodowego, wyraźny spadek poziomu życia przeważającej części społeczeństwa
w pierwszych latach polskiej transformacji i pojawienie się masowego bezrobocia
(Izdebski 2010). Jak zauważyli T. Czyż, J. Hauke (2009) głównym współczesnym
problemem rozwoju społeczno-gospodarczego w aspekcie geograficznoekonomicznym jest pogłębiające się zróżnicowanie przestrzenne, występujące
i rozpatrywane regionalnie. Rozbudowaną kategorią badań nierówności społecznych
jest poziom życia, na który składa się wiele czynników ekonomicznych
i pozaekonomicznych.
Ważnym elementem wytwarzania nierówności jest peryferyjność, zaniedbanie,
wykluczenie i zacofanie (Popławski, 2009). Według autora możemy wskazać
następujące obszary nierówności:
 nierówności wynikające z cech osobistych i odziedziczonego kapitału
społecznego uwarunkowanego rodzinnie;
 nierówności wynikające ze stopnia peryferyjności i gradacji na linii centrumperyferie;
 nierówności pomiędzy subregionami w obrębie regionów;
 nierówności związane z wykorzystaniem szans rynkowych na skutek
klasowego położenia rynkowego w sensie weberowskim;
 nierówności wynikające ze słabości i negatywnych cech kapitału
uwarunkowanego kulturą i wychowaniem u jednych i zaradności
w przedsiębiorczości u drugich;
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 nierówności generowane przez związki ośrodków z zewnętrznym światem
i dzięki tym powiązaniom (z zagranicą, miastem – stolicą subregionu, regionu,
kraju);
 nierówności edukacyjne wynikające z dostępności edukacji i jej kosztów oraz
nacisku na uczenie się w środowisku rodzinnym;
 nierówności wynikające z zakresu dostępu do sieci powiązań i władzy.
Szczególne miejsce w problematyce nierówności społecznych zajmuje polityka
społeczna, rozumiana jako celowa działalność państwa i innych organizacji
w dziedzinie kształtowania warunków życia i pracy oraz stosunków społecznych
mających na celu zabezpieczenie socjalne. Problematyka ubóstwa, marginalizacji
społecznej stanowi przedmiot licznych studiów badawczych podejmowanych zarówno
przez socjologów jak i geografów. Przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych
podkreślają, że głównymi czynnikami powodującymi narastanie nierówności
społecznych są: przeobrażenia rynku pracy, bezrobocie, regionalne zróżnicowanie
dochodów. Nierówność społeczna z socjologicznego punktu widzenia jest
nierównością struktury społecznej. Polega przede wszystkim na nierównym podziale
dochodów i prestiżu społecznego (Jarosz, 1984). Warto dodać za Hopperem, że
spójność statusu występuje w sposób bardziej zdecydowany w społeczeństwach
o jasnej strukturze klasowej. Przynależność do klasy najwyższej gwarantuje dostęp do
władzy i prestiżu, z kolei członkostwo w grupach na marginesie nie daje wielkich
szans w tym zakresie. Współcześnie co słusznie zauważa Hopper kluczem do
ruchliwości społecznej jest awans zawodowy. Może być postrzegany jako społeczna
trampolina jest zwykle równoznaczny z uzyskaniem wyższego materialnego poziomu
życia (dochód), wysokim stanowiskiem (władzą) i prestiżem (Gromowska-Melosik
2011).

Problematyka nierówności społecznych w regionie świętokrzyskim
Uwzględniając całokształt badań obejmujących region świętokrzyski, do
zasadniczych ustaleń należy zaliczyć:
 w okresie powojennym nierówności społeczne badano pod kątem tradycyjnych
wątków marksistowskiej socjologii. Uwzględniając kategorie społeczne rodzin:
robotniczych, chłopskich, inteligenckich. W latach 50. XX w. szczególną
uwagę zwrócono na mechanizmy dziedziczenia statusu społecznego rodzin;
 procesy uprzemysłowienia i urbanizacji skierowały badania socjologiczne
i geograficzne w stronę przekształceń społeczności miejskich i wiejskich
z układów statycznych w dynamiczne i otwarte;
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 badania prowadzono najczęściej w skali makrostrukturalnej perspektywy lub
z punktu widzenia małych grup społecznych;
 brakuje badań dotyczących analiz teoretycznych.
Nierówności społeczne są skorelowane ze różnicowaniem regionalnym wynikającym
z wpływu czynnika historycznego. Badania wskazują, iż na ostatnim miejscu pod
względem aktywności gospodarczej i społecznej znajdują się obszary dawnej
Kongresówki. Województwo świętokrzyskie należy do najmniejszych i najsłabiej
zurbanizowanych regionów w kraju. Ma charakter przemysłowo-rolniczy, o wysokim
stopniu koncentracji tradycyjnych działów przemysłu związanych z produkcją
i obróbką metali, wydobyciem i przetwórstwem surowców mineralnych oraz
produkcją artykułów spożywczych.
W literaturze przedmiotu województwo świętokrzyskie najczęściej ujmowane
jest w badaniach na poziomie ogólnokrajowym. Poziom subregionalny
reprezentowany jest wybiórczo. Największym zainteresowaniem cieszy się powiat
kielecki. Jeszcze rzadziej podejmowane są badania obejmujące pojedyncze jednostki
administracyjne (Kościołek, Solarz, Skuza).
Istotny problem badawczy w zakresie nierówności społecznych stanowią
analizy w obszarze poziomu i warunków życia podejmowane zarówno przez
geografów jak i socjologów. Szczególnie na znaczeniu zyskuje również tematyka
zdefiniowania przyczyn nierówności społecznych. W pierwszej kolejności są
uwarunkowane położeniem geograficznym, czynnikami historycznymi oraz polityczno
gospodarczymi. Geneza nierówności społecznych może być też rozpatrywana poprzez
czynniki mikroskalowe, jak pochodzenie, status społeczno-zawodowy, pozycja na
rynku pracy, miejsce zamieszkania, wykształcenie, wiek. Przemiany politycznogospodarcze zapoczątkowane po 1989 r. spowodowały istotne zmiany na rynku pracy
i pojawienie się nowej kategorii, mianowicie bezrobocia. (ryc. 1).
Bezrobocie zwłaszcza długotrwałe prowadzi do obniżenia się poziomu życia
i w konsekwencji do marginalizacji społecznej i ubóstwa. Nie ulega wątpliwości, że
ubóstwo jest dziś w Polsce jednym z najważniejszych problemów społecznych.
Badania warunków życia gospodarstw domowych prowadzone przez GUS wskazują
na związek głębokiego ubóstwa z bezrobociem i niskim poziomem wykształcenia
głowy rodziny, z wielodzietnością, zamieszkiwaniem na wsi lub w małym mieście,
zwłaszcza w regionach o wysokim bezrobociu.
Istotną cechą biedy w Polsce jest jej koncentracja, zarówno w przestrzeni
miejskiej, jak i w warunkach wiejskich. Województwo świętokrzyskie jest w tzw.
„czołówce” obszarów skupiających odsetek osób poniżej minimum egzystencji
i ustawowej granicy ubóstwa. Regionalne nagromadzenie różnych negatywnych
zjawisk – obok ubóstwa także bezrobocia, niskiego poziomu edukacji, braku
perspektyw dla młodzieży, ograniczonej mobilności, przeszkód w komunikacji ze
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światem zewnętrznym, relatywnej izolacji – wszystko to zwiększa niebezpieczeństwo
tzw. „błędnego koła ubóstwa”, trwałej marginalizacji i formowania się underclass
(Tarkowska 2006).
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Ryc.1. Stopa bezrobocia w województwie świętokrzyskim
na tle Polski w latach 2001-2010.
Przestrzenny czy też geograficzny wymiar obecnej biedy w Polsce należy
ujmować w dwóch płaszczyznach: z jednej strony to regionalna koncentracja ubóstwa,
z drugiej – koncentracja lokalna, czyli enklawy w wielkich miastach, biedne
sąsiedztwa i wydzielone biedne społeczności wiejskie. Regionalną koncentrację
ubóstwa dobrze pokazują badania ilościowe. Z kolei enklawy ubóstwa są przedmiotem
badań jakościowych, do których znaczny wkład ma łódzka szkoła badania miejskiej
biedy, warszawska grupa badaczy popegeerowskiej biedy oraz wielu badaczy z innych
ośrodków (Tarkowska 2006).
Region świętokrzyski reprezentowany jest głównie w badaniach o charakterze
ilościowym w wymiarze ogólnopolskim. Kolejnym problemem podejmowanym
w obszarze nierówności społecznych jest tematyka związana z różnym traktowaniem
kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Poziom aktywności kobiet od początku lat
transformacji systematycznie spadał i był tym głębszy, im mniej wśród aktywnych
zawodowo było pracujących, a więcej bezrobotnych. Tendencja ta charakteryzowała
zarówno aktywność zawodową kobiet zamieszkałych w miastach, jak i na wsi. Taka
sytuacja była w kraju i analogiczny jej kształt był również w województwie
świętokrzyskim. W dużym stopniu wynikało to z odmiennej pozycji mężczyzn i kobiet
na rynku pracy i w konsekwencji do marginalizacji na rynku pracy (Gębski 2011).
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Drugim obszarem badawczym w tej problematyce są przyczyny zróżnicowania
wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Jednak jak wskazują badania prowadzone przez
T. Słoczyńskiego (2012) województwo świętokrzyski znalazło się w grupie
województw, w których ta luka jest wyjątkowo mała. Zróżnicowanie rozkładu kobiet
i mężczyzn pomiędzy poszczególne zawody sprzyja uzyskaniu większych
wynagrodzeń przez kobiety według modelu uwzględniającego czas pracy. Szczególnie
silne efekty tego typu występują w województwach: mazowieckim, lubelskim,
podlaskim i świętokrzyskim, a zatem przede wszystkim tam właśnie rozkład kobiet
i mężczyzn między poszczególne zawody jest relatywnie korzystny dla kobiet. Należy
zauważyć iż sytuacja kobiet na polskim rynku pracy jest niewątpliwie bardziej złożona
od sytuacji kobiet w innych krajach Unii Europejskiej. Z chwilą akcesji Polski do Unii
Europejskiej, kraj został włączony w realizację Europejskiej Strategii Zatrudnienia
i zobowiązany do stosowania wytycznych na krajowym rynku pracy. Jednym z filarów
tej sytuacji jest równość szans i likwidacja wszelkich barier i nierówności na rynku
pracy ze względu na różnice płci, przekonania religijne, polityczne, wykształcenie
(Weidenfeld, Wessels 2002).
Według M. Gębskiego (2011) o szansach wyjścia z bezrobocia decyduje przede
wszystkim poziom wykształcenia. Tymczasem w miastach województwa
świętokrzyskiego blisko 45% bezrobotnych miało wykształcenie zasadnicze
zawodowe, a na wsiach, aż 60%. Wykształcenie policealne i średnie w miastach
posiadało 44%, a na wsiach niecałe 35% bezrobotnych. Wykształceniem wyższym
legitymowało się w miastach 11%, a na wsiach tylko 6%. Najtrudniejszą sytuację na
rynku pracy mają bezrobotni pozostający w grupie osób bez stażu pracy. W miastach
dotyczy to co czwartej osoby, ale już w ośrodkach wiejskich co trzeciego człowieka.

Podsumowanie
W badaniach geograficznych rozwój ilościowych metod badawczych
i scjentystyczne ujęcie geografii na długi okres zmarginalizowały tematykę społeczną,
współcześnie problemy badawcze skierowane są przede wszystkim na ocenę relacji
międzyludzkich oraz relacji pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi. Stąd
obserwuje się wzrost zainteresowania problematyką nierówności społecznych, które
wynikają między innymi z pogłębiającej się przepaści pomiędzy zamożną
a biedniejszą częścią społeczeństwa. Uwarunkowane są również zjawiskiem
koncentracji ubówtwa i innych negatywnych zjawisk w pewnych regionach oraz
związkiem ubóstwa z bezrobociem i niskim poziomem wykształcenia.
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Zarysowana problematyka badawcza skłania do sformułowania kilku
spostrzeżeń:
 Istnieje pilna potrzeba powiązania badań geograficznych i socjologicznych
w zakresie analizowanej problematyki nierówności społecznych;
 Brakuje odniesienia badań empirycznych do warstwy teoretycznej oraz
rozpoznania mechanizmów tworzenia się nierówności społecznych;
 W określeniu mechanizmów narastania nierówności społecznych, nie ma
jednolitego warsztatu stosowanych narzędzi badawczych.
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PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE MIGRACJI
ZAGRANICZNYCH Z POLSKI NA POBYT STAŁY
SPATIAL DIVERSITY OF INTERNATIONAL MIGRATION OF POLISH
FOR PERMANENT RESIDENCE
Zarys treści: Celem artykułu jest pokazanie zróżnicowania przestrzennego migracji
zagranicznych z Polski w świetle aktualnych danych statystycznych. Artykuł ukazuje również
historię polskich migracji zagranicznych począwszy od końca XX wieku do czasów
obecnych. W artykule znajdują się również informacje dotyczące kierunków migracji
zagranicznych na stałe z województw według krajów docelowych.
Abstract: The purpose of this article is to show the spatial variation of Polish migration in
light of current statistics. The article presents the history of Polish migration since the late
twentieth century to the present. The article also contains information on the directions of
permanent migration from the provinces by countries of destination.
Słowa kluczowe: emigracja, zróżnicowanie przestrzenne, kierunki migracji stałych

Key words: emigration, spatial diversity, direction of permanent migration

Wprowadzenie
Polska jest krajem o bogatych tradycjach migracyjnych. Emigracje zagraniczne
z Polski szczególnie od II połowy XIX wieku miały przede wszystkim podłoże
ekonomiczne a w mniejszym stopniu polityczne (Z. Długosz, 2007). Ludność polska
z powodów politycznych, ekonomicznych bądź innych migrowała głównie do krajów
Europy Zachodniej (m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Irlandia), a także Stanów
Zjednoczonych, Australii, Brazylii, Argentyny i Kanady. Na obszarze naszego kraju
w wyniku zmian politycznych dochodziło również do masowych przesiedleń ludności.
W latach 1989 – 2004 poprzez m.in. umowy bilateralne naszego kraju z Niemcami,
Francją, Hiszpanią, Belgią i Luksemburgiem oraz zatrudnianiu pracowników
deficytowych specjalności, kontraktowaniu polskich firm, zagranicznym stażom
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zawodowym i zatrudnianiu typu au pair możliwe były legalne migracje Polaków do
państw członkowskich Unii Europejskiej (Wiśniewski, 2006).
W obecnych czasach w wyniku wstąpienia do Unii Europejskiej oraz Strefy
Schengen na znaczeniu zyskały migracje europejskie czasowe krótkookresowe. Ten
trend zauważa m.in. A. Potrykowska „Emigracja Polaków wykazuje tendencję do
wyjazdów czasowych lub sezonowych, co jest zgodne z trendami migracyjnymi
obserwowanymi w Europie czy świecie” (A. Potrykowska, 2009). Możliwość podjęcia
pracy za granicą, stała się wyraźną alternatywą dla poszukujących zatrudnienia
Polaków, którzy wyjeżdżali głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Światowy kryzys gospodarczy oraz nasycenie zagranicznych europejskich rynków
pracy pracownikami nowych państw członkowskich Unii Europejskiej przyczynił się
do zahamowania natężenia ruchu emigracyjnego z Polski do krajów Europy
Zachodniej.
Artykuł przedstawia w aspekcie przestrzennym migracje zagraniczne na pobyt
stały z Polski oraz według wybranych kryteriów. Należy pamiętać, iż oficjalne dane
wykorzystane w artykule dotyczą tylko części rzeczywistych zagranicznych migracji
na pobyt stały oraz migracji zagranicznych w ogóle. Jest to związane z m.in. częstym
niewywiązywaniem się z obowiązku wymeldowania się z dotychczasowego miejsca
zamieszkania przez polskich emigrantów zagranicznych na stałe, oraz trudności
śledzenia natężenia i kierunków migracji zagranicznych w związku z otwartymi
granicami w Strefie Schengen. Rozmieszczenie przestrzennego migracji
zagranicznych na stałe z Polski, ich kierunki według krajów docelowych oraz
charakterystyka migrantów według wybranych cech powinny jednak w dużej mierze
odzwierciedlać te cechy w przypadku rzeczywistej emigracji zagranicznej na pobyt
stały z Polski.

Zarys emigracji ludności polskiej na stałe w latach 1966-2011
Emigracje zagraniczne na stałe w latach 1966 – 2011 były ukierunkowane
głównie do Niemiec (wcześniej RFN i NRD) i wahały się one od ok. 5 do 30 tys.
wyjazdów. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej na znaczeniu zyskały również
wyjazdy na stałe do Wielkiej Brytanii do której w 2006 r. wyjechało na stałe ok.
18 tys. emigrantów z Polski. Obecnie po spadku natężenia emigracji na stałe do
Wielkiej Brytanii w latach światowego kryzysu ekonomicznego, następuje ponowny
wzrost wyjazdów do tego kraju z Polski.
W 2011 r. natężenie emigracji na stałe z Polski do Wielkiej Brytanii wyniosło
ok. 4,5 tys. osób. Kolejnymi głównymi kierunkami stałej emigracji ludności
z Polski w latach 1966 – 2011 były Niderlandy, Irlandia, Włochy, Francja, Austria
i Szwecja. Emigracja na stałe do tych krajów nie przekroczyła 3 tys. osób w skali roku.
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Ryc. 1. Emigracja na stałe z Polski w latach 1966 – 2011
do wybranych krajów europejskich.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z „Główne kierunki emigracji i imigracji
w latach 1966-2008” opublikowanych przez GUS oraz danych GUS z bazy Demografia

W przypadku emigracji na stałe do krajów pozaeuropejskich w latach 19662011 dominującym kierunkiem były Stany Zjednoczone. W przeciągu tych 45 lat
natężenie emigracji na stałe z Polski do tego krajów wahało się od 0,9 tys. (w 1975 r.)
do nieco ponad 5,1 tys. osób (1966 r.). Na przestrzeni badanych lat ciekawym
przypadkiem jest Izrael, do którego emigracja jeszcze w 1969 r. wynosiła 5,3 tys.
osób, jednak do 1973 r. poziom natężenia emigracji na stałe do tego kraju nie
przekroczył 100 osób na rok. W przypadku Kanady jak i Australii z którymi Polska
ma bogate tradycje emigracyjne, poziom wyjazdów na stałe jest stosunkowo stabilny.
W przypadku Kanady waha się on od ok 0,3 tys. w 1978 r. do 1,7 tys. w 1995 r.
natomiast Australii 0,1 tys. osób (1975-1978) do 0,6 tys. w 1983 r.
Na uwagę zasługuje również emigracja na stałe ludności z Polskich do tak
egzotycznych z punktu widzenia naszego kraju, państw jak Republika Południowej
Afryki, Nowa Zelandia, Brazylia i Argentyna. Emigracja na stałe z Polski do tych
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krajów nie przekroczyła 60 osób na rok. W przypadku emigracji na stałe do Republiki
Południowej Afryki, dostępne dane zaczynają się od 1983 r. Migracja na stałe do tego
kraju wahała się od 3 osób w 2010 r. do 52 osób w 1996 i 2006 r. Według polskiej
ambasady w RPA, obecnie zamieszkuje ten kraj 20 tys. Polaków. Według danych
z internetowej wersji encyklopedii PWN Polonia w RPA liczy od 10 do 30 tys. osób.
Polacy zamieszkują głównie aglomerację Johannesburga, Kapsztad, okręg przem. Vaal
Triangle, Pretorię oraz Durban.
Kolejnym ciekawym krajem emigracyjnym jest Nowa Zelandia, będąca nieco
w cieniu sąsiedniej Australii. Oficjalne dane dotyczące stałej emigracji z Polski do
tego kraju zaczynają się w 1973 r. W tym czasie nie zawsze odnotowywano
emigrantów na stałe udających się w tym kierunku (1974, 1975, 1978, 1983) jednak od
29 lat emigracja do tego państwa ma ciągłość oraz zyskuje na znaczeniu. Dotychczas
najwięcej Polaków przyjechało tutaj na stałe w 2006 r. (43 osoby). Nowozelandzka
polonia liczy obecnie od 3 do 5 tys. osób i zamieszkuje głównie Wellington oraz
Auckland (Internetowe wydanie encyklopedii PWN).
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Ryc. 2. Emigracja na stałe z Polski w latach 1966 – 2011
do wybranych krajów pozaeuropejskich
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z „Główne kierunki emigracji i imigracji
w latach 1966-2008” opublikowanych przez GUS oraz danych GUS z bazy Demografia
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Do pozostałych dwóch krajów Brazylii i Argentyny natężenie migracji w latach
1966 – 2011 spadało. W ostatnim 45-leciu na stałe z Polski do Brazylii najwięcej osób
wyjechało w 2007 r. (28 emigrantów), natomiast w 1999 r. nie odnotowano żadnej
emigracji na stałe do tego państwa z Polski. W wyniku braku dokładnych danych
statystycznych ciężko określić liczebność brazylijskiej Polonii. Liczbę Polaków
szacuje się obecnie na ok. 1,5 - 1,8 miliona osób. Zamieszkują oni głównie stany
Parana ze stolicą w Kurytybie, Rio Grande do Sul ze stolicą w Porto Alegre,
Santa Catarina z Florianópolis oraz miasta Rio de Janeiro i São Paulo
(http://www.rodziny.muzhp.pl). W przypadku Argentyny w badanych latach najwięcej
wyjazdów na stałe z Polski odnotowano w 1975 r. (35 osób). W latach 1993, 2002
i 2004 r. nie odnotowano żadnych wyjazdów na stałe z Polski do tego państwa.
Obecnie Argentynę zamieszkuje ok. 170 tys. Polaków. Polonia zamieszkuje głównie
stolice i prowincję Buenos Aires a także prowincję Misiones, w tym miasta Rosario,
Córdoba, Santa Fe i Comodoro Rivadavia (Internetowe wydanie encyklopedii PWN).
Obecnie głównym czynnikiem napędzającym migracje są różnice w stopniu
rozwoju gospodarczego w państwach Unii Europejskiej. Ludność Polska migruje
przede wszystkich do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii i Irlandii. Polska zyskuje
na tym przede wszystkim poprzez transfery pieniężne emigrantów do kraju
macierzystego oraz w wyniku zmniejszenia poziomu bezrobocia. Możliwość
poszukiwania zatrudnienia za granicą jest istotną szansą dla młodych Polaków na
znalezienie pracy z wynagrodzeniem umożliwiającym odkładanie środków
finansowych na inwestycje typu budowa domu jednorodzinnego czy zakup samochodu
osobowego.
Porównanie natężenia emigracji zagranicznej na stałe oraz ludności czasowo
nieobecnej w Polsce w związku z wyjazdem zagranicznym powyżej 3 miesięcy
Migracje zagraniczne na pobyt stały związane są z pewnym wysiłkiem i czasem
poświęconym na załatwienie formalności meldunkowych. Jest to migracja najbardziej
trwała, często na całe życie. Prawidłowości regionalne i funkcjonalne pozwalają
wychwycić strukturę przestrzenną rzeczywistego ruchu migracyjnego (Śleszyński,
2006).
Spośród wybranych dziesięciu kierunków europejskich emigranci nieobecni
w Polsce czasowo przeważali nad emigrantami zagranicznymi na stałe z Polski we
wszystkich przypadkach. Największe różnice wystąpiły w przypadku emigracji do
Wielkiej Brytanii (4,4 tys. emigrantów na stałe w stosunku do 22,7 tys. nieobecnych
czasowo w Polsce) i Irlandii (0,7 tys. w stosunku do 5,3 tys.) zaś najmniejsze
w przypadku emigracji do Austrii (0,5 tys. w stosunku do 0,9 tys.). Na uwagę
zasługuje również emigracje do Niemiec które charakteryzowały się stosunkowo
dużym natężeniem oraz małymi różnicami (7,8 tys. emigrantów na stałe w stosunku do
8,4 tys. nieobecnych czasowo w Polsce).
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Ryc. 3. Emigracja zagraniczna na stałe oraz ludność czasowo nieobecna
w Polsce w związku z wyjazdem zagranicznym powyżej 3 miesięcy
w 2011 r. według wybranych kierunków zagranicznych.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Demograficznego 2012
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Ryc. 4. Emigracja zagraniczna na stałe oraz ludność czasowo nieobecna
w związku z wyjazdem zagranicznym powyżej 3 miesięcy w 2011 r.
w Polsce według województw.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Demograficznego 2012
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W przypadku obszarów odpływowych w jednostkach administracyjnych
w postaci polskich województw największe natężenie emigracji wystąpiło
z województwa śląskiego (4,2 tys. emigracji na stałe oraz 7,3 tys. emigracji czasowej
powyżej 3 miesięcy) zaś najmniejsze natężenie emigracji wystąpiło z województwa
mazowieckiego (0,8 tys. emigracji na stałe oraz 0,8 tys. emigracji czasowej powyżej
3 miesięcy). Natomiast największe różnice wystąpiły w przypadku emigracji
z województwa podkarpackiego (1 tys. emigracji na stałe w stosunku do 6,5 tys.
emigracji czasowej powyżej 3 miesięcy), zaś najmniejsze z województwa
mazowieckiego (0,8 tys. emigracji na stałe w stosunku do 0,8 tys. emigracji czasowej
powyżej 3 miesięcy). Było to też jedyne województwo z którego według danych GUS
więcej osób wyemigrowało na stałe niż na okres czasowy (różnica 26 osób).
Szacunkowa liczba Polaków przebywających poza granicami kraju
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Według danych szacunkowych GUS w 2011 r. za granicą przebywało 2 mln 60
tys. Polaków w tym 1 mln 754 tys. w Europie a 1 mln 670 tys. w Unii Europejskiej.
Spośród krajów europejskich w latach 2004 – 2005 najwięcej Polaków przebywało
w Niemczech a od 2006 roku w Wielkiej Brytanii. Według danych z 2011 r.
w Wielkiej Brytanii przebywało 625 tys. Polaków, w Niemczech 470 tys., Irlandii 120
tys., Niderlandach 95 tys., Włoszech 94 tys., Francji 62 tys., Norwegii 56 tys., Belgii
47 tys., Hiszpanii 40 tys., a Austrii 25 tys. Należy przy tym zauważyć że dane
szacunkowe należy rozpatrywać w przybliżeniu ze względu na różną dostępność
danych oraz różne systemy ewidencji ruchów migracyjnych w poszczególnych
państwach świata.
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Ryc. 5. Szacunki liczby emigrantów z Polski
według dziesięciu najbardziej uczęszczanych europejskich kierunków.
źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji o rozmiarach
i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2011.
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Większość emigracji zagranicznych z Polski ma podłoże ekonomiczne. Nie jest
to jednak związane wyłącznie z czynnikiem różnicy dochodów uzyskiwanych za tą
samą pracę w kraju i za granicą, lecz także z sytuacją na polskim rynku pracy
(Kaczmarczyk, 2006).

Charakterystyka emigrantów zagranicznych na stałe z Polski
W 2011 roku z Polski na stałe wymeldowało się 10,7 tys. kobiet (54%) i ok.
9,2 tys. mężczyzn (46%). W wieku do 17 lat na stałe wyjechało 1,7 tys. kobiet
i 1,8 tys. mężczyzn. Następnie w wieku od 18 do 30 lat 2,8 tys. kobiet i 2,4 tys.
mężczyzn, od 31 do 50 lat 4,4 tys. kobiet i 3,4 tys. mężczyzn, od 51 do 67 lat 1,4 tys.
kobiet i 1,3 tys. mężczyzn a powyżej 67 lat ok. 0,4 tys. kobiet i ok. 0,2 tys. mężczyzn.
Emigranci wyjeżdżający najliczniej na stały wyjazd zagraniczny gdy byli w wieku od
25 do 36 lat (3,9 tys. kobiet i 2,7 tys. mężczyzn). Razem stanowili 25 % ogółu
wyjeżdżających na stałe w 2011 r. emigrantów z Polski. Granica dolna (25 lat) może
przypuszczalnie odpowiadać w licznych przypadkach wiekowi ukończenia studiów
magisterskich przez wielu migrantów.

Ryc. 6. Wymeldowania za granicę w 2011 r. według wieku i płci.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego
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Według stanu cywilnego najwięcej emigrantów zagranicznych na stałe z Polski
w 2011 r. było po zawarciu związku małżeńskiego (41%), następnie osób stanu
wolnego (40 %), osób o nieustalonym stanie cywilnym (11%), osób po rozwodzie
(7%), oraz wdowców i wdów (1%).
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Ryc. 7. Stan cywilny migrantów zagranicznych na stałe z Polski w 2011 r.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Emigracja zagraniczna na stałe z Polski z kierunku miasto – wieś
Emigracja zagraniczna na stałe z Polski w latach 2007-2011 pochodziła głównie
z miast. Największe natężenie emigracja z polskich miast miała miejsce w 2007 r.
(21,5 tys. emigrantów). W kolejnych latach natężenie emigracji zagranicznych na stałe
z miast zaczęło spadać aż do 2010 r. (13,2 tys. osób), by w kolejnym roku zacząć
wzrastać (14, 9 tys. osób). Dokładnie takie same wahania odnotowano w przypadku
emigracji zagranicznej na stałe z polskich wsi. Od 2007 r. (9,7 tys. osób) do 2010 r
(4,2 tys. osób) natężenie emigracji zagranicznej ze wsi spadało by wzrosnąć w 2011 r.
(4,9 tys. osób).
Charakterystyczną cechą w przypadku emigracji zagranicznych z kierunku
miasto-wieś jest fakt iż mieszkańcy dużych miast (powyżej 100 tys. mieszkańców)
rzadziej podejmują decyzje o wyjeździe zagranicznym od mieszkańców miast
mniejszych i wsi (Mioduszewska, 2008).
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Ryc. 8. Emigracja na stałe z Polski z kierunku miasto-wieś.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Roczników Demograficznych 2008-2012

W przypadku emigracji zagranicznych na stałe z kierunku miasto-wieś według
wybranych krajów docelowych, we wszystkich przypadkach dominowały wyjazdy
z polskich miast. Najwyższe natężenie emigracji na stałe nastąpiło do Niemiec
(5,1 tys. emigrantów z miast oraz 2,7 tys. emigrantów na stałe ze wsi) a następnie do
Wielkiej Brytanii (3,8 tys. emigrantów z miast oraz 0,6 tys. emigrantów ze wsi).
Najniższe zaś natężenie emigracji na stałe nastąpiło do Belgii (0,2 tys. emigrantów
z miast oraz 0,1 tys. emigrantów ze wsi). Największe różnice w przypadku emigracji
na stałe z miast i wsi według krajów docelowych wystąpiły w przypadku wyjazdów do
Wielkiej Brytanii (3,2 tys. osób na korzyść emigracji z miast) zaś najniższe
w przypadku wyjazdów do Austrii (0,1 tys. osób na korzyść emigracji z miast).
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Ryc. 9. Emigracja na stałe z Polski z kierunku miasto-wieś
według wybranych krajów docelowych.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Demograficznego 2012.

90

Wymeldowania zagraniczne na stałe według gmin w Polsce
Wymeldowania zagraniczne z Polski na pobyt stały w latach 1995-1997 według
gmin w Polsce były zróżnicowane w skali kraju. Największe natężenie wyjazdów
zagranicznych na stałe odnotowano w gminach w województwie opolskim, gdzie
wynosiło ono najczęściej od powyżej 20 do 192 emigrantów na 10 tysięcy
mieszkańców. Natężenie emigracji zagranicznych na stałe na poziomie od powyżej
10 do 15 osób oraz od powyżej 15 do 20 osób na 10 tysięcy mieszkańców
występowało sporadycznie w gminach w województwie pomorskim, oraz
w pojedynczych gminach w pobliżu Szczecina, Zakopanego i Olsztyna. Natomiast
natężenie emigracji zagranicznych na stałe w gminach od powyżej 5 do 10 osób
występowało głównie w województwach dolnośląskim, zachodniopomorskim,
pomorskim, warmińsko-mazurskim a także małopolskim i podkarpackim. Najniższe
natężenie emigracji zagranicznych na stałe od 0 do 5 osób na 10 tysięcy mieszkańców
wystąpiło w gminach głównie środkowej (województwo wielkopolskie, łódzkie
i świętokrzyskie) i wschodniej (województwo lubelskie, mazowieckie) Polski.

Ryc. 10. Średnia liczba wyjazdów zagranicznych z Polski
na stałe w latach 1995-1997 według gmin
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego
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W latach 2002 – 2004 nadal pod względem wielkości natężenia emigracji
zagranicznych na stałe z Polski na 10 tysięcy mieszkańców dominowały gminy
w województwie opolskim. Najczęściej wystąpiły w nim gminy o natężeniu od
powyżej 20 do 282 emigrantów na stałe na 10 tysięcy mieszkańców. Zarysował się
również wzrost natężenia emigracji zagranicznych na stałe w gminach województwa
warmińsko – mazurskiego. Pojawiły się tam pierwsze gminy o natężeniu emigracji
zagranicznych na stałe w przedziale od powyżej 20 do 282 osób na 10 tysięcy
mieszkańców. Spadek natężenia emigracji zagranicznych na stałe odnotowano
w niektórych gminach w okolicach Zakopanego. W pozostałych częściach kraju nie
nastąpiły wyraźne zmiany w natężeniu emigracji zagranicznej na stałe względem lat
1995 – 1997.

Ryc. 11. Średnia liczba wyjazdów zagranicznych z Polski
na stałe w latach 2002-2004 według gmin
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego
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Ryc. 12. Średnia liczba wyjazdów zagranicznych z Polski na stałe
w latach 2008-2010 według gmin
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Również w latach 2008 – 2010 nie nastąpiły większe zmiany w natężeniu
emigracji na stałe za granicę według gmin w Polsce. Także w tych latach zaznaczała
się wyraźniej dominacja gmin województwa opolskiego w którym była porównywalna
liczba gmin o natężeniu emigracji za granicę na stałe na poziomie powyżej
20 emigrantów na 10 tys. mieszkańców. Nastąpił również spadek natężenia emigracji
za granicę na stałe w poszczególnych gminach województwa warmińsko-mazurskiego
w porównaniu z latami 2002 -2004. Jednocześnie w województwie warmińskomazurskim nie wystąpiły już gminy w których natężenie emigracji zagranicznej na
stałe było równe lub większe od 20 emigrantów na 10 tys. mieszkańców.
Z pozostałych województw wzrost natężenia emigracji zagranicznej na stałe był
widoczny jeszcze w poszczególnych gminach województwa lubuskiego. W pozostałej
części kraju nie odnotowano większych zmian w porównaniu z latami 2002 – 2004.
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Kierunki emigracji zagranicznych na stałe według województw w Polsce
Kierunki emigracji zagranicznych na stałe z polskich województw 2011 r. były
stosunkowo zróżnicowane. Dominującym kierunkiem emigracyjnym w połowie
województw w Polsce były Niemcy (województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie,
pomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie),
następnie Wielka Brytania (województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie,
mazowieckie, świętokrzyskie) oraz Stany Zjednoczone (województwa: małopolskie,
podkarpackie, podlaskie). Największym zróżnicowaniem kierunków emigracji
zagranicznych na stałe charakteryzowało się województwo mazowieckie (Wielka
Brytania 20%, Stany Zjednoczone 16%, Niemcy 14%, Kanada 7%, Niderlandy 5%,
pozostałe kierunki 38%), natomiast najmniejszym – województwo opolskie (Niemcy
79%, Wielka Brytania 7%, Niderlandy 5%, Irlandia 3%, Stany Zjednoczone 1%,
pozostałe kierunki 5%). Najwięcej emigrantów na stałe w 2011 r. odnotowano
w województwie śląskim ok. 4,2 tys. a najmniej w województwie świętokrzyskim ok.
0,3 tys. osób.
Należy pamiętać że emigracje zagraniczne na stałe w 2011 r. których
odnotowano ok. 20 tys. stanowią tylko ułamek migracji faktycznych, po doliczeniu
migracji krótkookresowych, w związku z czym dominujące kierunki emigracji
zagranicznych na stałe według województw mogą się rzeczywistości nieco różnić.
Dodatkowo publikowane dane dotyczące migracji stałych nie są w stu procentach
wiarygodne ze względu na częste nie wywiązywanie się z obowiązku wymeldowania
przez emigrantów oraz przeobrażanie się migracji krótkookresowych
w długookresowe bądź stałe. Na problem odpowiedniej jakości danych statystycznych
związanych z migracjami zagranicznymi wskazują m. in. A. Zborowski i J. Gałka
(2008), przedstawiając jednocześnie instytucje i urzędy z których można korzystać
w prowadzeniu własnych badań nad migracją (spisy ludności oraz systemy rejestracji
ludności dla osób wymeldowujących się z pobytu stałego w Polsce udostępniane przez
GUS, dane z urzędów administracji publicznej, dane z Badań Aktywności
Ekonomicznej Ludności BAEL, dane ze spisów powszechnych w innych krajach, dane
z badań nad migracjami w krajach docelowych, dane wytworzone przez jednostki
badawcze oraz dane z Europejskiego Sondażu Społecznego ESS) (A. Zborowski,
J. Gałka, 2008).
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Ryc. 13. Kierunki emigracji zagranicznych na stałe z polskich województw
według krajów docelowych w 2011 r.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Podsumowanie
Polska dzięki bogatym tradycjom migracyjnym ma duże skupiska polonijne na
wszystkich zaludnionych kontynentach świata. Polonia licznie występuje w takich
krajach jak m.in. Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Republika Południowej
Afryki, Brazylia, Argentyna, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Irlandia. Najbardziej
atrakcyjnymi kierunkami wyjazdów zagranicznych dla polskim emigrantów na stałe
były w 2011 r. Niemcy, Wielka Brytania, Niderlandy oraz Irlandia.
W przypadku emigracji na stałe poza kontynent europejski, emigranci z Polski
najczęściej decydowali się na wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii.
Emigranci na stałe z Polski mieli najczęściej od 25 do 36 lat. Około 2/3 emigrantów na
stałe z Polski w 2010 r. było po zawartych związkach małżeńskich. Emigranci
wyjeżdżający na stałe za granicę z gmin województwa opolskiego byli najbardziej
mobilni w skali kraju. W 2011 r. 3/4 emigrantów na stałe z Polski pochodziła z miast.
Według najnowszych wyników badań, nastąpił ponowny wzrost emigracji
zagranicznych z Polski, który był „wyhamowany” w latach światowego kryzysu
gospodarczego.
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PROCES SUBURBANIZACJI
W OTOCZENIU BIELSKA-BIAŁEJ
THE SUBURBANIZATION PROCESS IN THE AREA
SURROUNDING BIELSKO-BIAŁA

Zarys treści: Celem artykułu jest próba wskazania potrzeby prowadzenia badań w otoczeniu
Bielska-Białej. Przeprowadzona kwerenda literaturowa wskazuje na umiarkowane
zainteresowanie badaczy aglomeracją Bielska-Białej. Dokonano analizy dynamiki zaludnienia
i salda migracji dla wskazanego obszaru. Przedstawiono również pierwsze spostrzeżenia
z obserwacji w terenie dotyczące zabudowy mieszkaniowej. Powyższe działania pozwalają
stwierdzić, że w otoczeniu Bielska-Białej występuje proces suburbanizacji.
Abstract: The purpose of this paper is to attempt identify research needs in the area
surrounding Bielsko-Biała. The literature review indicates moderate interest of researchers in
the agglomeration of Bielsko-Biała. The paper presents the analysis of population dynamics
and migration rate for area surrounding Bielsko-Biała. It also presents the first observation in
the field of housing. To sum up, in the area surrounding Bielsko-Biała is the process of the
suburbanization.
Słowa kluczowe: suburbanizacja, aglomeracja bielska
Key words: suburbanization, Bielsko-Biała agglomeration

Wprowadzenie
Bielsko-Biała jest jednym z ważniejszych miast w Polsce, jest ośrodkiem
regionalnym, zaliczonym w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
do głównych ośrodków miejskich. W skali województwa śląskiego aglomeracja
bielska jest jednym z głównych elementów systemu osadniczego, a wraz z otoczeniem
tworzy subregion południowy (Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie
2020”, 2010) liczący 662,4 tys. mieszkańców (BDL GUS, stan na 31 XII 2011).
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Przeprowadzone badania pod kierunkiem A. Sobali-Gwosdz (2010) wskazują,
że Bielsko-Biała jest silnym subregionalnym ośrodkiem wzrostu, najsilniejszym po
Katowicach ośrodkiem gospodarczym województwa śląskiego. Pomimo degradacji
administracyjnej miasta – w latach 1975-1998 miasto Bielsko-Biała było stolicą
województwa bielskiego – jego rozwój w ostatniej dekadzie był szybszy niż przeciętna
dla miast województwa. Otoczenie Bielska-Białej pozytywnie wyróżnia się na tle
pozostałych subregionów województwa śląskiego.
Poza Bielskiem-Białą, które jest silnym ośrodkiem centralnym, w otoczeniu
znajduje się Pszczyna – silne miasto powiatowe o cechach ponadlokalnego ośrodka
wzrostu, najsilniejszy ośrodek miejski w województwie poniżej rangi powiatowej
– Czechowice-Dziedzice oraz małe miasta wyróżniające się ponadprzeciętnym
poziomem rozwoju: Skoczów, Ustroń, Wisła. Badania wskazują na bardzo pozytywny
wpływ Bielska-Białej na rozwój otaczających terenów wiejskich – wszystkie gminy
w województwie śląskim zaliczone do kategorii wiejskich obszarów progresji w latach
1995-2005 znajdowały się w subregionie bielskim w najbliższym sąsiedztwie BielskaBiałej (Bański, 2008).
Otoczenie Bielska-Białej jest specyficznym obszarem, w którym od lat
powojennych następuje stały wzrost liczby ludności. Cechuje je wysoka aktywność
endogeniczna, co znajduje potwierdzenie we wskaźnikach – m.in. stopie
przedsiębiorczości mieszkańców, wysokim poziomie kapitału społecznego (SobalaGwosdz, 2010; Działek, 2010). Bielsko-Biała oraz cztery miasta w jego otoczeniu
(Pszczyna, Ustroń, Wilamowice) mają wysoki potencjał rynku pracy. Miasta
subregionu pod względem poziomu życia należą do najatrakcyjniejszych
w województwie, na co wpływają m.in. walory rekreacyjno-turystyczne regionu.

Przegląd literatury
Przemiany urbanizacyjne na obszarze aglomeracji bielskiej były dotychczas
rozpatrywane w niewielkim stopniu w porównaniu do innych obszarów województwa
śląskiego, tj. konurbacji katowickiej i konurbacji rybnickiej. Najczęściej podejmowano
zagadnienia dotyczące aspektu demograficznego urbanizacji (Długosz, Jelonek, 1984;
Krawczyk, 1981; Mrzyk, 1969; Pytel, 2005; Pytel, Sitek, 2002; Rakowski, 1995;
Wojaczek, 1981; Zioło, 1987) oraz ekonomicznego (Długosz, Zborowski, 1995;
Izdebska, 1981; Korzusznik, 1981; Mrzyk, 1969; Rogacki, red., 1998). Aspektem
demograficzno-społecznym w odniesieniu do Szczyrku zajmował się J. Runge (1996),
społecznym J. Mrzyk (1969) i S. Sitek (2010). Przestrzenny aspekt reprezentują
M. Białka (2005), zmianami użytkowania ziemi zajmowali się A. Ciołkosz, C. Guzik,
M. Luc, P. Trzepacz (2011); H. Rechowicz (red., 1971), w aspekcie przestrzennoosadniczym Z. Górka, I. Kwiecień (1984); turystyką w Beskidzie Śląskim M. Mika
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(2004). Syntetyczne ujęcie procesu urbanizacji to jedynie dwie pozycje: Atlas
województwa bielskiego (1981) i autorstwa I. Kantor-Pietragi (1994). Uzupełnieniem
literatury dotyczącej procesu urbanizacji w tym obszarze jest bibliografia T. Sendobry,
H. Wojaczek (1981). Przytoczone publikacje, a szczególnie rok wydania publikacji
wskazuje na umiarkowane zainteresowanie współczesnych badaczy otoczeniem
Bielska-Białej. T. Spórna (2012) wskazuje, że aglomeracja bielska jest najsłabiej
zbadaną aglomeracją miejską województwa śląskiego w latach 1945-2010, a wśród
istotnych problemów badawczych, które należy podjąć wymienia: proces
suburbanizacji w południowej części województwa.

Wstępna delimitacja otoczenia Bielska-Białej
W kontekście badań nad suburbanizacją monocentryczna aglomeracja BielskoBiała jest bardzo interesującym przypadkiem i wyróżnia się spośród innych
aglomeracji w województwie śląskim. W literaturze przedmiotu aglomerację bielską
najczęściej utożsamia się z powiatem bielskim. Uwzględniając strukturę gospodarczą
aglomeracja ta była też nazywana Bielskim Okręgiem Przemysłowym – BOP (Spórna,
2011).
Na potrzeby tego opracowania przyjęto obszar wykraczający poza powiat
bielski, szerszy niż ten, który najczęściej wchodzi w skład aglomeracji bielskiej,
ponieważ proces suburbanizacji może wykraczać poza ten obszar. W strukturze
wewnętrznej aglomeracji wyznaczono rdzeń i obszar peryferyjny, czyli strefę
wewnętrzną i zewnętrzną (ryc. 1.). Strefę wewnętrzną tworzą gminy, które
bezpośrednio graniczą z miastem, natomiast zewnętrzną kolejne gminy. W związku
z tym Bielsko-Biała jest rdzeniem, strefa wewnętrzna obejmuje 9 gmin (w tym dwie
miejsko-wiejskie i jedną miejską), natomiast zewnętrzna 15 gmin (w tym cztery
miejsko-wiejskie i dwie miejskie). Obszar badań obejmuje gminy położone
w południowej części województwa śląskiego w czterech powiatach oraz dwie gminy
miejsko-wiejskie z południowo-zachodniej części województwa małopolskiego
z powiatu oświęcimskiego (Kęty, Brzeszcze).
W granicach obszaru znajdują się wszystkie gminy powiatu bielskiego,
Pszczyna, Miedźna i Goczałkowice-Zdrój (powiat pszczyński), Chybie, Skoczów,
Brenna, Ustroń, Wisła (powiat cieszyński) oraz Czernichów, Łodygowice, Lipowa
(powiat żywiecki). Bielsko-Biała wraz z otoczeniem tworzy w tym przypadku obszar
o powierzchni 1488 km2, zamieszkiwany przez około 567,2 tys. mieszkańców (BDL
GUS, stan na 31 XII 2011). Miasto Bielsko-Biała o powierzchni 125 km2 liczy 174,5
tys. mieszkańców. W strefie wewnętrznej zajmującej powierzchnię 470 km2 mieszka
142,8 tys. osób, natomiast w strefie zewnętrznej o powierzchni 893 km2 – 249,9 tys.
osób (BDL GUS, stan na 31 XII 2011).
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Ryc. 1. Bielsko-Biała i jego otoczenie

źródło: opracowanie własne
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Dynamika zaludnienia i saldo migracji
Jak już wspomniano wcześniej, od lat powojennych liczba ludności aglomeracji
bielskiej systematycznie wzrasta. W 1946 r. liczba mieszkańców Bielska-Białej
wynosiła 25,7 tys. osób, w 1968 r. 87,5 tys., a po zmianie granic administracyjnych
w 1969 r. miasto liczyło już 102,7 tys. osób (Mrzyk, 1969). W 1975 r. miasto BielskoBiała zyskało status miasta wojewódzkiego, co przyczyniło się do rozwoju społecznogospodarczego. Najwyższą liczbę ludności miasto osiągnęło w 1991 r. – blisko
184,5 tys., w kolejnych latach liczba ta stopniowo się zmniejszała, do poziomu
174,5 tys. mieszkańców w 2011 r.
Pierwszym elementem analizy danych statystycznych było porównanie
dynamiki zmian zaludnienia w odniesieniu do lat 1980-1990, 1990-2000 i 2000-2010
(ryc. 2.). W latach 1980-1990 we wszystkich gminach z wyjątkiem Miedźnej
i Brzeszcz nastąpił wzrost liczby ludności. Ubytek liczby ludności w wymienionych
gminach prawdopodobnie wynika ze zmian administracyjnych w tym obszarze.
Największą dynamiką zaludnienia wyróżniały się małe miasta Skoczów i Kęty,
natomiast dość niskim wzrostem liczby ludności cechowały się Buczkowice
i Wilkowice. J. Runge i F. Kłosowski (2011) przedstawiając historyczny model
urbanizacji w aglomeracji bielskiej wskazują, że w latach 1950-1989 proces
urbanizacji obejmował zarówno miasto jak i jego otoczenie.
Istotne zmiany nastąpiły w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej
i modernizacji społecznej. W latach 1990-2000 zdecydowanie zmniejsza się dynamika
zaludnienia, co jest widoczne szczególnie w odniesieniu do miast. Miasta BielskoBiała, Czechowice-Dziedzice, Skoczów, Ustroń i Brzeszcze odnotowały spadek liczby
ludności. W pozostałych gminach nastąpił wzrost liczby ludności, a największa
dynamika cechowa gminy Miedźna i Brenna. Wysoki indeks dynamiki zaludnienia
w Miedźnej związany był z powstaniem kopalni węgla kamiennego „Czeczott”
w połowie lat 80. XX w. i wybudowaniem dwóch osiedli mieszkaniowych.
Tym samym można mówić o odwróceniu tendencji w dynamice zaludnienia,
ponieważ od lat 1990-2000 obserwuje się spadek lub wieku, wtedy ubytek liczby
ludności zanotowano w Bielsku-Białej, Wiśle, Skoczowie, Pszczynie, Brzeszczach
i Kętach. Natomiast wysoka dynamika zaludnienia cechuje obszary wiejskie
w otoczeniu miast, najwyższa w gminach położonych na zachód od Bielska-Białej.
Przedstawiona tendencja zmniejszania się liczby ludności w miastach aglomeracji,
przy jednoczesnym wzroście liczby ludności w obszarach wiejskich sugeruje, że
w badanym obszarze występuje proces suburbanizacji.
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Ryc. 2. Dynamika zaludnienia w aglomeracji bielskiej w latach 1980-2010
źródło: opracowanie własne
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W modelu przedstawionym przez J. Runge i F. Kłosowskiego (2011) dla okresu
po 1989 r., proces urbanizacji szczególnie objął zachodnią część otoczenia BielskaBiałej, co skutkowało szybkim rozwojem Jaworza, stagnację liczby ludności
w miastach, a wzrost liczby ludności w gminach je otaczających. Jeszcze mocniej ta
tendencja uwidoczniła się w pierwszej dekadzie XXI wieku.
Kolejnym etapem analizy było porównanie wartości salda migracji
w wybranych latach: 1980, 1990, 2000 i 2010 (ryc. 3.). Po pierwsze zwraca uwagę
odmienność rycin przedstawiających saldo migracji w latach 1980 i 1990 wobec tych
dla roku 2000 i 2010. W 1980 i 1990 roku generalnie najwyższe saldo migracji
cechowało obszary miejskie na czele z Bielskiem-Białą, natomiast obszary wiejskie
charakteryzowały się ubytkiem migracyjnym. Odwrotna sytuacja wystąpiła w 2000
i 2010 roku, wówczas tendencja się odwróciła: w miastach odnotowano ujemne saldo
migracji, natomiast tereny wiejskie cechowało dodatnie saldo migracji. W 2000 roku
najwyższym saldem migracji wyróżniały się dwie gminy: Jaworze na zachód od
Bielska-Białej i Kozy, położone na wschód od miasta. Obszary wiejskie cechował
przyrost migracyjny, szczególnie te zlokalizowane w bezpośrednim otoczeniu miasta.
W roku 2010 najwyższe saldo migracji charakteryzowało gminy położone na zachód
od Bielska-Białej, czyli Jaworze i Jasienicę oraz położone w strefie zewnętrznej
Goczałkowice-Zdrój.
Gmina Jaworze postrzegana jest przez mieszkańców południowej części
województwa śląskiego jako atrakcyjne miejsce zamieszkania (Runge, Kłosowski,
2011). Zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie Bielska-Białej, ma dogodne
połączenie komunikacyjne, wyróżnia się wysokimi walorami przyrodniczymi.
W latach 60. XIX wieku Jaworze zyskało status uzdrowiska, jednak utraciło je
w okresie powojennym (Roik, 2010). Zlokalizowana w sąsiedztwie Jaworza gmina
Jasienica wyróżnia się przede wszystkim wysokimi walorami krajobrazowymi.
Walory przyrodnicze sprzyjają rozwojowi tego obszaru Beskidu Śląskiego, co
potwierdzają także badania tzw. drugich domów M. Miki (2004). Ich liczba
zwiększyła się ponad pięciokrotnie w porównaniu do 1980 roku z 711 do 3646
i najliczniej występują one we wsi Brenna (1028 domów).
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Ryc. 3. Saldo migracji w aglomeracji bielskiej w latach 1980-2010
źródło: opracowanie własne
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Rozwój zabudowy mieszkaniowej
Interesującym zagadnieniem jest porównanie dynamiki zaludnienia i salda
migracji z liczbą nowych budynków mieszkaniowych oddanych do użytku. Najwięcej
nowych budynków mieszkalnych na 1000 mieszkańców powstało w latach 2004-2011
w gminie Brenna (tab. 1.), gdzie jednocześnie najliczniej występują drugie domy.
Brenna w latach 1990-2010 wyróżniała się wysokim indeksem dynamiki zaludnienia
i saldem migracji w 2000 i 2010 r. Wysoki wskaźnik liczby nowych budynków
mieszkalnych na 1000 mieszkańców występował w gminach: Czernichów, Jasienica,
Jaworze, Lipowa, Wilkowice oraz w wiejskiej części gminy Wilamowice, jednak tylko
w Jasienicy i Jaworzu wiązał się z wysokim saldem migracji. Najmniej nowych
budynków mieszkalnych powstało w miastach i w miejskich częściach gmin, wśród
których należy wymienić miasto Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Kęty,
Pszczynę, Skoczów oraz całą gminę Brzeszcze.
Obserwowany systematyczny wzrost liczby ludności w otoczeniu BielskaBiałej przyczynił się rozwoju zabudowy mieszkaniowej, w związku z czym obserwuje
się budynki mieszkaniowe pochodzące z różnych okresów, często starsza zabudowa
sąsiaduje z nową. Na tej podstawie można wyznaczyć pewne fazy procesu
suburbanizacji. Fot. 1 przedstawia budownictwo mieszkaniowe począwszy od
charakterystycznych domów w kształcie kostki z lat 60., 70. XX wieku do czasów
współczesnych. Aktualnie w otoczeniu Bielska-Białej obserwuje się intensywną
działalność deweloperów. Pojawiają się liczne ogłoszenia o działkach budowlanych
przeznaczonych na sprzedaż, a także nowych inwestycjach mieszkaniowych na
różnych etapach realizacji. Powstają osiedla mieszkaniowe, zazwyczaj niewielkie,
składające się z kilku budynków jednorodzinnych lub bliźniaczych, takich jak te
w Jaworzu czy Kozach (fot. 1E, F), ale również domy-rezydencje, zajmujące znaczne
powierzchnie. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji w terenie i po zapoznaniu
się z ogłoszeniami sprzedaży nieruchomości można stwierdzić, że najwięcej domówrezydencji znajduje się w Jaworzu. W tej gminie aktualnie powstaje osiedle domów
wielorodzinnych.

Podsumowanie
Badania procesu suburbanizacji należą aktualnie do jednych z najważniejszych.
Szczególnie istotne jest podejmowanie takich badań w obszarach posiadających
walory przyrodnicze, turystyczno-rekreacyjne, na przykład w sąsiedztwie parków
narodowych, rezerwatów, parków krajobrazowych czy innych form ochrony. Na
podstawie przedstawionej krótkiej kwerendy literatury można stwierdzić, że otoczenie
Bielska-Białej współcześnie nie jest obiektem szczególnych zainteresowań badaczy
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w zakresie procesu suburbanizacji, a ostatnie opracowania ludnościowo-osadnicze
pochodzą z lat 70., 80. XX wieku. Sytuacja ta wydaje się być paradoksalna, chociażby
z uwagi na przedstawioną specyfikę otoczenia Bielska-Białej.

Fot. 1. Zabudowa mieszkaniowa w otoczeniu Bielska Białej:
A – Bestwina (lata 60.), B – Wisła (lata 70.), C – Jasienica (lata 80.),
D – Jaworze (lata 90.), E – Jaworze (początek XXI w.), F – Kozy (2012 r.)
źródło: Fot. A, D, E M. Olberek-Żyła; B, C www.gratka.pl; F www.domdlakazdego.pl
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Tab. 1. Nowe budynki mieszkalne (budownictwo indywidualne) w otoczeniu BielskaBiałej na 1000 mieszkańców w latach 2004-2011.
Strefa
L.p.
aglomeracji
Rdzeń

1.
2.
3.
4.

Wewnętrzna

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zewnętrzna

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Razem

Jednostka
administracyjna
Bielsko-Biała
Bestwina
Brenna
Czechowice-Dziedzice
miasto
Czechowice-Dziedzice
– obszar wiejski
Jasienica
Jaworze
Kozy
Szczyrk
Wilamowice – miasto
Wilamowice – obszar
wiejski
Wilkowice
Buczkowice
Brzeszcze – miasto
Brzeszcze – obszar
wiejski
Chybie
Czernichów
Goczałkowice-Zdrój
Kęty – miasto
Kęty – obszar wiejski
Lipowa
Łodygowice
Miedźna
Porąbka
Pszczyna – miasto
Pszczyna – obszar
wiejski
Skoczów – miasto
Skoczów – obszar
wiejski
Ustroń
Wisła
aglomeracja bielska

2004
2,1
2,8
13,1

Mieszkania na 1000 mieszkańców
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1,9
1,5
1,9
2,1
1,6
1,7
1,6
2,5
3,2
5,5
4,1
2,8
3,4
3,0
8,1
9,7
9,7 10,7
7,3
8,2
8,9

1,8

2,3

1,6

2,5

1,9

2,1

2,1

1,4

3,0
5,0
6,0
3,3
4,6
2,1

3,4
5,6
5,7
3,4
2,4
3,5

4,0
4,3
5,2
4,6
3,6
1,1

6,0
5,3
6,9
3,9
3,8
1,4

3,7
5,9
6,4
5,8
2,9
1,4

4,6
5,8
5,3
3,9
3,8
4,2

2,3
5,1
3,9
3,3
3,6
1,7

3,7
4,7
4,7
4,0
3,1
2,3

3,8
4,6
3,3
0,5

5,7
4,6
3,6
0,7

4,5
3,6
3,0
0,9

5,6
5,2
3,1
0,8

5,1
5,5
3,3
0,6

4,9
4,3
3,8
0,7

4,7
4,2
3,3
1,4

4,4
4,2
2,7
1,0

2,1
2,7
4,6
3,2
1,1
1,6
4,7
2,0
2,6
2,0
2,4

1,3
2,2
4,9
3,4
1,5
3,1
3,7
3,2
2,7
1,8
1,8

2,3
2,1
3,2
2,7
1,3
2,6
4,9
2,5
2,6
3,2
1,8

1,1
2,6
8,7
3,3
2,0
3,5
9,6
5,2
2,5
3,0
2,7

1,3
3,5
6,8
2,2
1,5
3,3
10,1
6,7
2,0
3,5
1,8

1,7
2,4
5,9
5,5
1,6
3,4
4,6
3,2
2,1
3,1
1,5

1,8
2,6
4,5
3,8
2,0
2,2
4,0
3,4
2,0
3,5
1,4

1,6
1,8
4,6
1,2
1,4
2,5
5,7
3,9
2,1
2,5
1,7

4,0
1,8

3,3
1,2

3,2
1,2

3,7
1,6

3,8
1,2

3,1
1,5

3,3
1,4

2,4
0,9

5,3
3,7
2,9
2,9

3,8
1,9
1,7
2,7

4,3
2,0
1,4
2,5

5,1
2,0
2,9
3,2

5,9
3,4
2,6
3,3

3,2
1,7
1,7
2,6

4,0
2,5
2,0
2,6

3,5
3,4
3,3
2,5

źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS
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Analiza danych statystycznych wskazuje, że we wspomnianym obszarze w skali
województwa śląskiego zachodzi intensywny proces suburbanizacji. Najbardziej
widoczny jest w gminach Jaworze i Jasienica na zachodzie od Bielska-Białej oraz
w miejscowości Kozy po stronie wschodniej.
W otoczeniu Bielska-Białej rozwija się zabudowa mieszkaniowa. Pojawiają się
rodzaje zabudowy, które dotychczas w tym obszarze nie były rozpowszechnione, tj.
osiedla domów jednorodzinnych powstające w wyniku działań deweloperów,
zabudowa szeregowa, wielorodzinna, rezydencjonalna.
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POSTAWY MIESZKAŃCÓW STREFY
PODMIEJSKIEJ KRAKOWA WOBEC ZACHODZĄCYCH
PROCESÓW SUBURBANIZACJI
ATTITUDES OF INHABITANTS OF CRACOW’S URBAN-RURAL
FRINGE TOWARDS SUBURBANISATION PROCESSES

Zarys treści: W artykule przedstawiono problemy mieszkańców terenów podmiejskich
Krakowa (na przykładzie gminy Gdów) wynikające z dynamicznie zachodzących procesów
suburbanizacji. Badanie wykazało, że większość mieszkańców uważa, że Kraków ma
pozytywny wpływ na wiele dziedzin życia, jego rozwój stwarza szersze perspektywy na
pozyskanie nowych miejsc pracy, nauki i rozrywki. Pewne obawy dotyczą wpływu nie
zawsze pożądanych wzorców miejskiego stylu życia na młodzież, wzrostu przestępczości czy
zmian w krajobrazie.
Abstract: The paper presents the problems connected with the dynamic development of
suburbanization processes, which are encountered by inhabitants of Cracow’s urban-rural
zone (the case of Gdów municipality). According to the research the majority of dwellers
states that Cracow has a positive impact on many aspects of living. Moreover, development of
the city is perceived as a factor creating new opportunities and perspectives in terms of places
of work, education and entertainment. However, certain fears considering the influence of
urban lifestyle patterns on the youth, increase in crime, as well as changes in the landscape
can be observed.
słowa kluczowe: suburbanizacja, tereny podmiejskie
key words: suburbanisation, urban-rural areas

Wprowadzenie
Rozwój miast i życia miejskiego jest jednym z istotnych procesów jakie
występują w Polsce. Ma on charakter wielowymiarowy i zależny jest od procesów
ekonomicznych, społecznych, demograficznych i kulturowych (Jałowiecki B.,
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Szczepański M.S., 2002). Postępuje rozwój przestrzenny miast, koncentracja ludności
w regionach miejskich, upowszechnianie się pozarolniczych źródeł utrzymania,
akceptacja i przyswajanie miejskich standardów i zwyczajów (Szymańska 1995,
Parysek 1995). Na wymienione zjawiskai procesy istotny wpływ wywiera proces
suburbanizacji. Pojęcie to nie jest jednoznaczne, a odwołując się do przyjętych
kryteriów ilościowych i jakościowych można wyróżnić co najmniej trzy jej znaczenia
(Lisowski, Grochowski 2008):
- urbanizacja strefy podmiejskiej – proces charakteryzujący się przenoszeniem form
przestrzennych miasta i form życia miejskiego poza miasto centralne oraz proces
zespalania funkcjonalnego obszarów podlegających suburbanizacji z miastem
centralnym (Lisowski, Grochowski 2008). Tak definiowana suburbanizacja jest
rozpatrywana w dwóch podstawowych ujęciach: morfologicznym i funkcjonalnym
(Rykiel 2002). Ujęcie morfologiczne określa istnienie continuum miasto-wieś,
traktując strefę podmiejską jako strefę przejściową. Procesy suburbanizacji badane są
wówczas przez zmiany użytkowania ziemi i zmiany struktur społecznodemograficznych (Bryant i in. 1982, Jelonek 1985, Liszewski 1987). W ujęciu
funkcjonalnym jednostki osadnicze, które ulegały przemianom, charakteryzowało
coraz silniejsze zespalanie się z miastem centralnym w zakresie zatrudnienia,
korzystania z usług oraz przejmowania niektórych funkcji (Maik 1985). Najczęściej
stosowanym kryterium identyfikacji siły powiązań są dojazdy do pracy, będące często
również narzędziem delimitacji zasięgu funkcjonalnego regionu miejskiego jako
dziennego systemu miejskiego (Potrykowska 1985, Zborowski 2005),
- proces decentralizacji przestrzennej ludności i podmiotów gospodarczych polegający
na przemieszczaniu się ludności i podmiotów gospodarczych z miasta centralnego do
strefy podmiejskiej (Lisowski, Grochowski 2008),
- suburbanizacja jako proces rozlewania się miasta (urban sprawl). Jest to proces
zagospodarowywania terenów wiejskich poza zwartą strefą, bardziej intensywnie
użytkowaną w strefie podmiejskiej. Tereny te cechuje rozproszony układ zabudowy,
usług oraz miejsc pracy, połączonych nadmiernie rozbudowaną i niefunkcjonalną
siecią dróg. Tak rozumiany proces suburbanizacji jest najczęściej spotykany we
współczesnych metropoliach (Lisowski, Grochowski 2008). Ze względu na to, że
regiony miejskie nie są traktowane jako całość, proces suburbanizacji dokonuje się
w sposób żywiołowy. Sprzyja to rozwojowi rozproszonej zabudowy, wzroście
kosztów budowy i eksploatacji infrastruktury, degradacji środowiska przyrodniczego.
Często brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin nasila
niekorzystne cechy suburbanizacji. Brak zharmonizowanego rozwoju przestrzeni
powoduje również konflikty społeczne pomiędzy inwestorami, miejscowymi
władzami a społecznością zamieszkującą te tereny (Lisowski, Grochowski, 2008,
Zborowski, Guzik, 2010).
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Zmiany, jakie zachodzą na obszarach objętych procesem suburbanizacji, mają
wpływ na kształtowanie się warunków życia, sposobu życia, oraz nowych struktur
społecznych. Dla rdzennych mieszkańców terenów objętych suburbanizacją zmiana
stylu życia, pojawienie się nowych postaw społecznych, stają się dużym zagrożeniem
dla dotychczas znanych postaw, tradycji, przyzwyczajeń. Dochodzi więc do
konfliktów społecznych związanych głównie z relacjami pomiędzy mieszkańcami
rdzennymi a napływowymi oraz dotyczących użytkowania ziemi. Istotne jest więc
zbadanie na ile mieszkańcy terenów podmiejskich zauważają zmiany jakie niesie
proces suburbanizacji, na ile jest społeczne przyzwolenie na te zmiany a ile jest obaw
i niepewności wobec presji miasta na tereny wiejskie.
Krakowski Obszar Metropolitalny to jeden z silniej rozwijających się obszarów
metropolitalnych w Polsce. Kraków, jako miasto centralne tego obszaru, ma istotny
wpływ na zmiany zachodzące w gminach położonych w jego bliskim sąsiedztwie.
Tereny podmiejskie dynamicznie rozwijają się zarówno pod względem osadniczym,
jak i demograficznym. Wzrost zabudowy mieszkaniowej, napływ nowych
mieszkańców zmienia funkcje terenów nie tylko w strefie bezpośrednio przylegającej
do miasta, ale także na obszarach położonych w pewnym oddaleniu od miasta
centralnego – w strefie dojazdów do pracy, która jest w znacznym stopniu terenem
funkcjonalnie wiejskim o własnej tożsamości i nadal z wysokim udziałem obszarów
rolniczych.
Celem pracy jest przedstawienie postaw mieszkańców wsi wobec zmian jakie
zachodzą w przestrzeni społecznej pod wpływem procesów suburbanizacji. W pracy
wykorzystano dane pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych metodą
kwestionariusza wywiadu. Ankiety przeprowadzono w maju i czerwcu 2012 roku
wśród mieszkańców gminy Gdów.

Gmina Gdów na tle Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Gmina Gdów jest gminą wiejską leżącą w centralnej części województwa
Małopolskiego, w powiecie wielickim. Zamieszkuje ją 17 203 osób i jest drugą co do
liczby mieszkańców gminą wiejską w KOM. Powierzchnia gminy to 10 872 ha, z tego
użytki rolne zajmują ponad 70% powierzchni gminy (Rejestr Gruntów). Spośród 1334
podmiotów gospodarczych sektora prywatnego (GUS 2011) działających na terenie
gminy, dominowały firmy handlowe, naprawcze, budowlane, przetwórcze
i transportowe. Gmina Gdów ma więc zróżnicowany funkcjonalnie charakter,
występuje tu rolnictwo jako tradycyjny element działalności na obszarach wiejskich,
wzrasta jednocześnie udział firm usługowych, przetwórczych, handlu, rośnie też rola
mieszkalnictwa, rekreacji i turystyki. Te cechy wskazują na zmiany funkcjonalne jakie
zachodzą na tym terenie.
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Gmina Gdów jest jedną z gmin należących do strefy dojazdów do pracy
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM). Strefa dojazdów do pracy
wydzielona jest głównie w badaniach ośrodków wielkomiejskich w ujęciu
funkcjonalnym. Jest to strefa peryferyjna funkcjonalnego regionu miejskiego.
Przedstawiona w modelu dziennego systemu miejskiego B. Goodalla (1987) jest jedną
z części strefy podmiejskiej położona najbardziej zewnętrznie (commuting zone).
Podobnie w modelu struktury przestrzennej regionu miejskiego Europy Zachodniej,
strefa dojazdów do pracy jest zewnętrzną strefą o charakterze funkcjonalnym, w której
zamieszkuje ludność dojeżdżająca do pracy, szkół oraz usług znajdujących się
w mieście centralnym i w strefie podmiejskiej. Za kryterium ustalenia granicy tej
strefy przyjmuje się zazwyczaj udział 10 do 20% dojeżdżających w ogóle ludności
aktywnej zawodowo danej jednostki administracyjnej (Sporck, Haegen, Pattyn 1985).
Kwalifikacji gminy Gdów do strefy dojazdów do pracy dokonano na podstawie
przeprowadzonej delimitacji Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (Zborowski
i in. 2010). Autorzy dokonali typologii na podstawie analizy kryteriów funkcjonalnych
i strukturalnych. Przeprowadzono analizę zasięgu przestrzennego oddziaływania
Krakowa (miasta centralnego). Jako główny miernik oddziaływania miasta przyjęto
dojazdy do pracy i usług, a także dostępność komunikacyjną wyznaczoną przy
pomocy liczby połączeń autobusowych, minibusowych i kolejowych
z poszczególnych gmin do Krakowa i czasu dojazdu do miasta centralnego. Analizy
czynników strukturalnych dokonano w oparciu o cztery mierniki: demograficzny,
społeczny, ekonomiczny oraz infrastrukturalny (Zborowski i in. 2010).
Wymiar demograficzny uwzględniał udział liczby ludności w wieku
poprodukcyjnym (65 lat i więcej), udział liczby ludności w wieku produkcyjnym
(od 15 do 64 lat) oraz napływ ludności z miast w ogólnej liczbie ludności napływowej.
Wymiar społeczny obejmował udział gospodarstw domowych czteroosobowych
w ogólnej liczbie gospodarstw domowych oraz udział ludności z wykształceniem
wyższym i zasadniczym zawodowym. Wymiar ekonomiczny zawierał liczbę
przedsiębiorstw na 1 tys. mieszkańców i dochody własne samorządu na 1 tys.
mieszkańców. Wymiar infrastrukturalny został opisany długością sieci wodociągowej
na 1 tys. mieszkańców, a także liczbą budynków mieszkalnych
w budownictwie indywidualnym oddanych do użytkowania w latach 2006-2008 na
1 tys. mieszkańców.
Na podstawie tych kryteriów do KOM zakwalifikowano 53 jednostki gminne,
w tym Kraków jako centralny ośrodek metropolitalny i 52 gminy tworzące dwie
strefy: podmiejską i dojazdów do pracy. Gmina Gdów jest jedną z gmin wiejskich
strefy dojazdów do pracy, choć sam Gdów dorównuje rangą ośrodkom miejskim
o znaczeniu lokalnym (Zborowski i in. 2010).
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Ryc. 1. Gmina Gdów na tle Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
i województwa małopolskiego.
źródło: opracowanie własne na podstawie Zborowski, Chaberko, Grad, Kretowicz, 2010

Charakterystyka respondentów
Badania przeprowadzono w maju i czerwcu 2012 roku. Brało w nich udział
173 mieszkańców gminy Gdów (59,5% kobiet i 40,5% mężczyzn). Większość
badanych to osoby zamieszkałe na terenie gminy od urodzenia. Tylko 12%
ankietowanych to osoby, które przeprowadziły się z miejscowości położonych poza
gminą Gdów.
Respondenci reprezentowali różne grupy wieku, z czego najliczniejszą grupę
stanowiły osoby w wieku 30-50 lat (55%). Duży udział stanowili ludzie młodzi - 25%
oraz osoby w przedziale wieku 51-60 lat. Najmniejszą grupę stanowili mieszkańcy
w wieku powyżej 60 lat - 3% (tab.1).
Pod
względem
poziomu
wykształcenia
przeważali
respondenci
z wykształceniem średnim - 41% , zawodowym - 36%, osoby z wyższym
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wykształceniem stanowili 21% ogółu ankietowanych. Osoby z wykształceniem
podstawowym i gimnazjalnym to 2% ogółu respondentów (tab. 2).
Znaczna większość osób ankietowanych to osoby pracujące - zarówno
w rolnictwie, jak i utrzymujących się z pozarolniczych źródeł dochodu - 75%,
pozostałe osoby to emeryci i renciści - 7%, bezrobotni - 6% oraz gospodynie domowe
- 3% (tab.3).
Przeciętne dochody gospodarstwa domowego netto na jedną osobę w gminie
Gdów (1118 zł) były niższe od średniej w Polsce, która w 2011 roku wynosiła 1227 zł
(GUS, 2012). Wśród ankietowanych najwięcej osób (32%) wskazało, że ich przeciętny
dochód netto na osobę w rodzinie wynosił 400-800 zł natomiast przedziały (800
-1200 zł) i (1200-1600 zł) były reprezentowane przez odpowiednio 26 i 18% ogółu
respondentów. Niewielka grupa ankietowanych- 6% wskazała dochód poniżej 400 zł,
a 4% badanych wskazało dochód powyżej 2000 zł (tab. 4).
Tab. 1. Struktura respondentów ze względu na wiek (%).
Przedział wieku
(lata)
osoby
w%

<24

24-29

30-40

41-50

51-60

>60

Ogółem

25
14

19
11

41
24

55
32

28
16

5
3

173
100

źródło: badania własne

Tab. 2. Struktura respondentów ze względu na poziom wykształcenia.
Poziom
wykształcenia
Osoby
w%

Podstawowe

Gimnazjalne

2
1

2
1

Zasadnicze
zawodowe
63
36

Średnie

Wyższe

Ogółem

70
41

36
21

173
100

źródło: badania własne

Tab. 3. Struktura respondentów ze względu na źródło utrzymania
Utrzymujący
się ze źródeł:
Osoby
w%

pracujący
130
75

uczeń/
student
15
9

bezrobotny
11
6

emeryt
/rencista
12
7

gospodyni
domowa
5
3

ogółem
173
100

źródło: badania własne

Tab.4 Dochody miesięczne netto gospodarstwa domowego na jedną osobę (zł)
dochód
w zł
Osoby
w%

<400

400-800

800-1200

10
6

56
32

45
26

12001600
32
18

źródło: badania własne
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16002000
22
13

20002400
4
2

>2400

ogółem

4
2

173
100

Zróżnicowanie gospodarstw domowych pod względem liczby mieszkańców
przedstawia się następująco. Najmniej respondentów mieszka w gospodarstwach
1 i 2 osobowych – zaledwie 11%. Z kolei gospodarstwa domowe 3-, 4- i 5- osobowe
zamieszkuje łącznie 67% odpowiadających. Pozostałe osoby (22%) mieszkają
w gospodarstwach domowych składających się z 6 i więcej osób (ryc. 2).
30,0
%
20,0
10,0
0,0
1-2 osobowe

trzyosobowe

czteroosobowe

pięcioosobowe > sześcioosobowe

Ryc. 2. Wielkość gospodarstw domowych badanych respondentów.
źródło: badania własne
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Ryc. 3. Stopień zadowolenia z różnych dziedzin życia.
źródło: badania własne
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W charakterystyce respondentów ujęto badanie stopnia zadowolenia
mieszkańców z różnych dziedzin życia codziennego. W badaniu tym ocenie poddano
16 dziedzin dotyczących życia osobistego i rodzinnego, warunków i miejsca
zamieszkania, sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, wolnego czasu, a także sytuacji
politycznej i gospodarczej kraju oraz działalności samorządowej (ryc. 3).
Najwyżej oceniono zadowolenie z dzieci - 97%, a następnie z miejsca
zamieszkania - 90% i przyjaciół - 87%, warunków mieszkaniowych - 86%. Wysokie
zadowolenie mieszkańcy przejawiali również ze zdrowia, warunków dojazdu do
pracy, wykształcenia, sąsiadów, stanu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania (ponad
¾ respondentów). Najmniejsze zadowolenie mieszkańcy wyrażali w stosunku do
ogólnej sytuacji polityczno gospodarczej kraju - tylko 11% osób było zadowolonych,
podobnie niskie oceny przejawiali wobec działalności samorządu terytorialnego
- 26,6% pozytywnie oceniało pracę władz samorządowych. Również duża grupa
mieszkańców (prawie 60%) nie była zadowolona z posiadanej ilości wolnego czasu.

Postrzeganie zjawiska suburbanizacji
Istotnym etapem badań były pytania dotyczące postrzegania Krakowa oraz
obaw związanych z zachodzącymi na terenie gminy procesami suburbanizacji.
Zapytano respondentów o wpływ Krakowa na różne dziedziny życia. Mieszkańcy
uznali, że położenie gminy w bliskiej odległości od Krakowa ma pozytywny wpływ na
wiele dziedzin życia, zwłaszcza dotyczy to dostępności do szkół (75%), dostępności
komunikacyjnej (73,4%), rynku pracy (69,9%), możliwości zaspokajania potrzeb
związanych z kulturą (68,8%), dostępności do opieki zdrowotnej (67,1%). Dodatkowo
ponad 50% mieszkańców pozytywnie oceniło tę zależność wobec sposobu spędzania
wolnego czasu, sytuacji finansowej, kultywowania tradycji i kultury regionu, zdrowia
(tab. 5).
Dominująca grupa respondentów uważa, że Kraków nie ma wpływu na
następujące dziedziny życia: więzi sąsiedzkie, rodzinne, ilość wolnego czasu, sytuację
materialną, warunki mieszkaniowe, stan bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, ład
przestrzenny. Również znaczna grupa osób zalicza te dziedziny jako będące pod
pozytywnym wpływem Krakowa. Jednak postrzeganie takiej zależności przez
mieszkańców nie jest tak wysokie, jak w przypadku dziedzin życia omówionych
wcześniej.
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Tab. 5. Wpływ Krakowa na różne dziedziny życia w gminie (%).
więzi rodzinne
więzi sąsiedzkie
ilość wolnego czasu
sytuacja materialna
warunki mieszkaniowe
stan bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania
ład przestrzenny
sposób spędzania wolnego czasu
kultywowanie tradycji i kultury regionu
zdrowie
możliwości zaspokajania potrzeb związanych z
kulturą
sytuacja finansowa
dostępność komunikacyjna
dostępność do opieki zdrowotnej
wykształcenie (dostępność do szkół)
rynek pracy
stan środowiska naturalnego

negatywny
2,3
5,2
17,9
11,6
5,8
16,8
13,3
5,8
9,8
20,8

pozytywny
43,9
34,1
22,5
42,8
45,7
32,4
34,1
53,8
50,9
50,3

nie ma
wpływu
53,8
60,7
59,5
45,7
48,6
50,9
52,6
40,5
39,3
28,9

5,8
13,9
12,1
13,3
5,2
12,1
41,0

68,8
51,4
73,4
67,1
75,1
69,9
30,6

25,4
34,7
14,5
19,7
19,7
17,9
28,3

źródło: badania własne
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źródło: badania własne

Respondenci wypowiedzieli się również na temat negatywnego wpływu
Krakowa. Znaczący jest stosunkowo wysoki udział odpowiedzi wskazujących
negatywny wpływ Krakowa na środowisko naturalne - 41%. Przyglądając się
szczegółowiej charakterystyce respondentów, którzy wskazali na tą odpowiedź, można
stwierdzić, że były to osoby z każdej grupy wieku, ale dominowały grupy w wieku
41-50 lat – 35% oraz 30-40 lat - 27% (ryc.3).
Osoby te w dalszym ciągu utożsamiają Kraków z przemysłem ciężkim, głównie
z hutą stali w Nowej Hucie, który przez wiele lat silnie oddziaływał na środowisko nie
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tylko Krakowa, ale też okolicy. To odczucie przenosi się na dzisiejsze postrzeganie
miasta jako miejsca mało przyjaznego dla środowiska naturalnego. Wśród innych
odpowiedzi wskazujących na negatywny wpływ Krakowa, prawie 21% respondentów
zauważało taką zależność w stosunku do zdrowia, a 18% w stosunku do wolnego
czasu.
Aby poznać opinię mieszkańców gminy Gdów na temat procesów
suburbanizacji zadano pytania odnoszące się do wpływu Krakowa na przestrzeń
społeczną mieszkańców. Podjęto próbę poznania czy procesy suburbanizacji są
zauważalne i jeśli tak, to czy wywołują obawy względnie wzbudzają nadzieje wśród
ludności.
Jednym z elementów charakterystycznym dla rozwoju strefy podmiejskiej jest
wzrost zabudowy mieszkaniowej. Respondentów badanej gminy poproszono
o określenie czy zauważyli, że nastąpił wzrost zainteresowania działkami
budowlanymi w ich miejscu zamieszkania. Takiego zdania było 75% badanych.
Kolejna funkcja terenów podmiejskich wiąże się z działalnością usługową. Również
w przypadku tej funkcji znaczna większość respondentów (70%) wiąże możliwość
otwierania nowych działalności z bliskim położeniem od Krakowa. O poczuciu
wpływu miasta na życie mieszkańców może świadczyć fakt dostrzegania
oddziaływania Krakowa na wzorce zachowań młodzieży (61%). Te zmiany
postrzegano zarówno w ujęciu pozytywnym: zaangażowanie młodzieży w kształcenie
własne, większa kreatywność w poszukiwaniu pracy, czy chęć zakładania własnej
działalności, ale widoczne są również postawy negatywne: rozluźnienie więzi
społecznych i rodzinnych, nowy - miejski styl spędzania wolnego czasu, brak
zainteresowania lub niechęć do kultywowania tradycji. Również obawa wobec
wzrostu przestępczości w miejscu zamieszkania jest w opinii mieszkańców związana
ze środowiskiem miejskim, które jest bardziej anonimowe przez co sprzyja
przestępczości.
Interesująco wygląda rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące zmiany
krajobrazu z wiejskiego na miejski. Prawie tyle samo mieszkańców przewiduje takie
zmiany (40%), co mieszkańców twierdzących, że krajobraz się nie zmieni (44%).
Dużą grupę stanową również respondenci nie mający zdania na ten temat (16%).
Istotnym elementem ankietyzacji było badanie postaw rdzennych mieszkańców
wobec ludności napływowej. Wśród odpowiedzi wskazujących na postawy
mieszkańców wobec osób napływowych z miasta duża grupa respondentów- 62% nie
odczuwa obaw wobec tych osób, pomimo, że 39% respondentów spotkało się
z odczuciem, że nowi mieszkańcy uważają się za osoby „lepsze”. Podobnie
w przypadku pytania o zależność pomiędzy kultywowaniem tradycji, a napływem
nowych mieszkańców ponad połowa mieszkańców uważa, że kultywowanie tradycji
zależy głównie od zaangażowania mieszkańców i nie zagraża temu pojawianie się
ludności napływowej.
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Wysoki stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania przekłada się na fakt, że
aż 85% osób nie chciałoby mieszkać w mieście. Zdecydowana większość
respondentów - 64% nie chciałaby, aby ich dzieci zamieszkały w mieście, 13% uważa,
że miasto jest lepszym miejscem zamieszkania niż miejscowość, w której teraz
mieszkają ich dzieci, natomiast aż 23% osób nie ma zdania na ten temat. Mieszkańcy
ci pomimo silnej tożsamości terytorialnej mają poczucie, że miasto może być
miejscem bardziej przyjaznym dla życia ich dzieci, głównie poprzez łatwiejszy dostęp
do pracy.

Czy zauważył Pan/Pani wzrost zainteresowania działkami
budowlanymi w Pana/Pani miejscowości?
Czy według Pani/Pana bliska odległość od Krakowa daje możliwość
otwierania nowych działalności usługowych?
Czy dostrzega Pani/Pan wpływ Krakowa na wzorce zachowań
młodzieży w Pani/Pana miejscowości?
Czy obawia się Pani/Pan wzrostu przestępczości?
Czy obawia się Pani/Pan, że w przyszłości zmieni się krajobraz z
wiejskiego na miejski?
Czy spotkał(a) się Pani/Pan z odczuciem, że nowi mieszkańcy
uważają się za osoby „lepsze”
Czy napływ osób spoza miejscowości spowoduje, że zaniknie
tradycja i kultura regionu?
Czy obawia się Pani/Pan osób napływowych z miasta?
Czy chciałaby Pani/Pan, aby Pani/Pana dzieci zamieszkały w
mieście?
Czy chciałaby Pani/Pan zamieszkać w mieście?
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Ryc. 5. Opinie mieszkańców dotyczące Krakowa i zmian zachodzących
pod wpływem procesów suburbanizacji
źródło: badania własne
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Podsumowanie
Procesy suburbanizacji są nieodłącznym zjawiskiem terenów podmiejskich. Są
one bardziej lub mniej uciążliwe dla mieszkańców oraz w różnym stopniu przez nich
zauważane. Obserwując wzrost napływu mieszkańców miasta centralnego, można
przypuszczać, że nastąpią szybkie postępy suburbanizacji w gminach, które dzisiaj są
w strefie dojazdów do pracy.
Tak jest w przypadku gminy Gdów, która ze względu na pewne oddalenie
od Krakowa nie jest jeszcze pod tak intensywnym wpływem procesów suburbanizacji
jak gminy bezpośrednio przylegające do miasta. Nie oznacza to, że mieszkańcy nie
zauważają zmian jakie dokonują się w środowisku naturalnym, infrastrukturze,
warunkach ekonomicznych, czy relacjach społecznych i kulturowych.
Rozwój procesów suburbanizacji powoduje pojawianie się nowych miejsc
pracy, nauki, możliwość rozwoju działalności pozarolniczych, dostępną komunikację,
rozwój kultury. Te elementy są postrzegane przez mieszkańców gminy Gdów jako
efekt pozytywnego wpływu rozwoju Krakowa. Natomiast negatywny wpływ miasta
zauważany jest w stosunku do środowiska naturalnego. Również widoczna jest obawa
o zachowanie ładu przestrzennego czy o wzrost przestępczości. Respondenci są
otwarci na nowych mieszkańców, mimo, że niekiedy spotkali się z odczuciem, że
nowi mieszkańcy uważają się za osoby „lepsze”.
Mieszkańcy gminy Gdów mają poczucie, że rozwój miast powoduje iż rośnie
zainteresowanie terenami wiejskimi, większość z nich uważa, że zamieszkanie poza
Krakowem podnosi prestiż społeczny zarówno mieszkańca, który wyprowadza się
obszarów miejskich, ale też podnosi rangę i atrakcyjność terenów wiejskich.
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STRUKTURA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA I KIERUNKI
MIGRACJI W WYBRANYCH SKUPISKACH LUDNOŚCI
POLSKIEJ W OKRĘGU SUCZAWA
SOCIO-DEMOGRAPHIC STRUCTURE AND DIRECTIONS
OF MIGRATION IN CHOSEN COMMUNITIES OF POLISH PEOPLE
IN SUCEAVA DISTRICT

Zarys treści: Celem opracowania jest przedstawienie wybranych cech struktury społecznodemograficznej społeczności polskiej zamieszkującej okręg Suczawa w Rumunii i jej
przestrzennego zróżnicowania w układzie wsi i przysiółków. Omówiono strukturę
demograficzną, stopień znajomości języka polskiego, strukturę narodowościową rodzin
uznanych za polskie, strukturę zawodową i społeczną oraz poziom wykształcenia ludności.
Napływ Polaków na Bukowinę, której południową część stanowi obecnie okręg Suczawa,
związany był głównie z okresem austriackim (1775−1918). Współcześnie obserwujemy
proces wyludniania się wsi zamieszkanych przez Polaków, do czego przyczyniają się
migracje zagraniczne, skierowane głównie do Włoch i Hiszpanii.
The summary of content: The aim of this study is to show some aspects of sociodemographic structure of Polish community living in Suceava district in Romania and its
spatial diversity as far as the structure of villages and hamlets is concerned. The study
includes the demographic structure, the level of knowledge of Polish language, the national
structure of families which are considered to be Polish ones, professional and social structure
and the level of education of the population. An influx of Polish people to Bukovina, whose
southern part is the district Suceava at present, was connected mainly with the Austrian period
1775−1918). Nowadays one can observe the process of depopulation of villages inhabited by
Polish people. It happens because of migration to other countries, mainly to Italy and Spain.
Słowa kluczowe: struktura społeczno-demograficzna, migracje, Polacy w Rumunii,
Bukowina
Key words: socio-demographic structure, migration, Polish people in Romania, Bukovina
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Wprowadzenie
Rumunia jest krajem wielonarodowościowym, w którym mniejszość polska
zamieszkuje od ponad dwustu lat terytorium dzisiejszego okręgu Suczawa. Polacy są
według spisu z 2002 roku piętnastą co do liczebności grupą narodowościową
w Rumunii (tab. 1).
Opracowanie jest efektem badań przeprowadzonych w lipcu i sierpniu 2011 r.
w czterech skupiskach ludności polskiej tj.: Nowym Sołońcu, Pleszy, Bukowcu
i Rakowcu (ryc. 1), które mają stanowić początek badań nad wszystkimi skupiskami
ludności polskiej w okręgu Suczawa oraz wybranymi w północnej Bukowinie, na
terenie Ukrainy. Badania przeprowadzono techniką wywiadu, objęły one wszystkie
zamieszkane gospodarstwa, w których ludność posługiwała się w większości językiem
polskim lub polską gwarą, deklarowała narodowość polską i/lub utożsamiała się
z lokalną społecznością zamieszkującą dane skupisko ludności polskiej pod względem
kulturowym. Rodziny zamieszkujące takie gospodarstwa uznano za polskie, a wieś lub
jej część (np. przysiółek) zamieszkałą przez co najmniej dziesięć polskich rodzin
pozostających ze sobą w sąsiedztwie za skupisko ludności polskiej. W przypadku
Pleszy jest to cała wieś, dla Nowego Słońca − wieś z wyłączeniem gospodarstw,
w których mieszkańcy deklarowali narodowość rumuńską lub ukraińską, dla Rakowca
(wieś Runki) − gospodarstwa przysiółka Rakowiec zamieszkane przez Polaków, dla
Bukowca − część wsi Paltinoasa (Paltynosa) nazywana Bukowiec zamieszkana przez
Polaków.
Tab. 1. Struktura narodowościowa Rumunii i okręgu Suczawa w 2002 r.
Wyszcze- Rumuni
Węgrzy Romowie Ukraińcy Niemcy Rosjanie - Polacy
Inni
gólnienie
Lipowanie
Rumunia 19399597 1431807 535140
61098
59764
35791
3559
154218
89,48%
6,6%
2,47%
0,28%
0,27%
0,17%
0,016% 0,71%
Okręg
662980
368
9186
8514
1773
2543
2609
462
Suczawa
96,3%
0,05%
1,33%
1,24%
0,26%
0,37%
0,38% 0,07%
źródło: opracowanie własne wg www.insse.ro (15.06.2012 r.)

Celem wywiadów było uzyskanie informacji na temat struktury społecznodemograficznej, procesów migracji oraz związków miejscowej ludności z Polską.
Artykuł jest prezentacją części wyników badań dotyczących: struktury społecznodemograficznej, stopnia znajomości języka polskiego, struktury narodowościowej
rodzin uznanych za polskie, struktury narodowościowej małżeństw w polskich
rodzinach oraz kierunków migracji zagranicznych w badanych skupiskach.
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Ryc. 1. Skupiska Polaków w okręgu Suczawa objęte badaniem w 2011 roku.
źródło: opracowanie własne

Polacy zamieszkujący okręg Suczawa są ludźmi odznaczającymi się dużą
mobilnością, co potwierdzają wywiady przeprowadzone w trakcie badań terenowych.
Napływ Polaków na Bukowinę związany był głównie z okresem austriackim (17751918), największe fale odpływu migracyjnego miały miejsce po drugiej
i w mniejszym stopniu pierwszej wojnie światowej (migracje do Polski) i pod koniec
XIX w. (migracje do Bośni i Brazylii). Współcześnie jesteśmy świadkami ponownych
migracji Polaków z Bukowiny, głównie do Włoch i Hiszpanii (ryc. 5). Oprócz
migracji na pobyt stały mieszkańcy polskich wiosek wyjeżdżają do prac sezonowych
za granicę, w tym do mieszkających tam krewnych. To zjawisko ma charakter
masowy.
Badaniami nad strukturą społeczno-demograficzną i migracjami Polaków
zamieszkujących Bukowinę zajmowali się głównie przedstawiciele innych niż
geografia dyscyplin naukowych: historycy, poloniści i socjolodzy: E. Biedrzycki
(1973), K. Nowak (2000), M. Petraru (2004), J. Bujak (2008), M. Pokrzyńska (2010)
a wśród geografów M. Gotkiewicz (1967) podejmujący tematykę migracji górali
czadeckich i J. Górecki (2005, 2007) opisujący wielokulturowość Bukowiny
i świadomość regionalną górali czadeckich. Badaczy interesował przede wszystkim
okres austriacki w dziejach Bukowiny, w mniejszym stopniu międzywojenny,
w przypadku socjologów również proces adaptacji Polaków z Rumunii, którzy
migrowali do Polski po drugiej wojnie światowej, w realiach PRLu i współczesnej
Polski.
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Od 1991 roku na obszarach wiejskich w Rumunii utrzymuje się ujemny
współczynnik przyrostu naturalnego, który w 2008 roku wynosił -3,9‰. Straty te
częściowo rekompensowane są przez dodatnie saldo migracji wewnętrznych. Od 1995
roku przeważają migracje z miast do wsi. W 2008 roku saldo migracji wewnętrznych
na obszarach wiejskich wyniosło 5,4‰ (Stasac M. i inni, 2010). Nie jest tak jednak
w miejscowościach zamieszkanych przez Polaków, w których odpływ ludności nadal
przewyższa napływ. Według W. Krysińskiego (2006) w 2002 r. w badanych
miejscowościach mieszkało odpowiednio Polaków: w Nowym Sołońcu – 729, Pleszy
– 207, Paltynosie – 107 (w 1992 r.), Rakowcu – 13 polskich rodzin. Przeprowadzone
badania terenowe wykazały spadek liczby Polaków i polskich rodzin we wszystkich
skupiskach.

Ryc. 2. Osoby narodowości polskiej w Rumunii według regionów
historycznych (w granicach Rumunii po 1945 roku)
źródło: opracowanie własne wg www.insse.ro (15.06.2012 r.)
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Analiza danych spisowych jest niewystarczająca w badaniu małych populacji,
nie pozwala wydzielić grupy narodowościowej mieszkającej w skupisku, od
przedstawicieli tego narodu mieszkających w obrębie tej samej wioski w rozproszeniu.
Dobrym przykładem jest wieś Paltynosa i jej część Bukowiec, zamieszkane przez
Polaków. O ile w Bukowcu tworzą oni skupisko, o tyle na pozostałym obszarze
Paltynosy żyją w bardzo dużym rozproszeniu między rumuńskimi gospodarstwami.
Posiadając dane dla Paltynosy nie możemy odnosić ich do Bukowca i odwrotnie.
Polacy zamieszkują na Bukowinie nie całe wsie, tak jest tylko w Pleszy, lub prawie
całe, w przypadku Nowego Sołońca, ale ich części (przysiółki, odcinki ulic), lub żyją
w dużym rozproszeniu, stąd najlepszą metodą badawczą dla tej populacji jest wywiad.
Wywiady przeprowadzane w miejscowościach, w których Polacy żyją obok innych
narodowości wykazały duży udział małżeństw mieszanych i słabszą znajomość języka
polskiego, używanego najczęściej jako drugi język (Bukowiec).
Polacy opuszczający skupisko ludności polskiej ulegają silnym procesom
asymilacji, o czym świadczy zmniejszająca się liczba Polaków w Rumunii. W 1956
roku mieszkało w Rumunii 7627 osób narodowości polskiej, w 2002 już tylko 3559,
najwięcej na Bukowinie (w okręgu Suczawa) – 2609 tj. 73,3% (ryc. 2, tab. 1).
W przypadku niektórych skupisk (Plesza, Nowy Sołoniec) następuje asymilacja osób
innej narodowości, wchodzącej w związki małżeńskie z Polakami. Takie osoby
kulturowo i językowo upodabniają się do otaczających ich Polaków, a dzieci
pochodzące z ich związków najczęściej deklarują narodowość polską. Obok
przyswajania języka polskiego lub polskiej gwary ważnym elementem procesu
asymilacji są: przywiązanie do polskich tradycji i zwyczajów, rzadkie wchodzenie w
interakcje z osobami narodowości rumuńskiej, poczucie solidarności z Polakami,
uczestniczenie w spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez organizacje
polonijne, członkostwo w organizacjach polonijnych, wyznawany katolicyzm
i modlenie się w języku polskim, które T. Śmidoda (2006) określa jako wskaźniki
polskiej walencji kulturowej.
Struktura społeczno-demograficzna Nowego Sołońca, Pleszy, Bukowca i Rakowca
Liczba osób w gospodarstwach domowych
Liczba osób – członków polskich rodzin, objętych badaniem terenowym,
wynosiła − 898 (tab. 2). W gospodarstwie domowym mieszkało średnio 3,38 osób,
najwięcej w Nowym Sołońcu – 3,5 osoby, najmniej w Pleszy – 2,93 osoby. Niska
średnia liczba osób przypadająca na gospodarstwo domowe w Pleszy jest wynikiem
wysokiego udziału osób samotnie prowadzących gospodarstwo − 31,48% gospodarstw
(17 osób). Udział ten jest zdecydowanie niższy w pozostałych skupiskach
i wynosi:14,44% (26 osób) w Nowym Sołońcu, 14,29% (3 osoby) w Bukowcu,
w Rakowcu zjawisko to nie występuje.
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Struktura narodowościowa
Osoby innej narodowości niż polska, stanowią wysoki udział w polskich
rodzinach w Bukowcu i Rakowcu. W Rakowcu są to głównie osoby deklarujące
narodowość rumuńską a w Bukowcu pochodzenie mieszane (tab. 2). Wynika to
z mozaiki narodowościowej Paltynosy w przeszłości i większej akceptacji rodzin
w kwestii zawierania małżeństw mieszanych. Tylko w Bukowcu pojawiają się osoby
narodowości niemieckiej, co związane jest z obecnością mniejszości niemieckiej
w Paltynosie, którą z Polakami łączy wspólne wyznanie. Dla Nowego Sołońca
charakterystyczna jest w polskich rodzinach obecność osób narodowości ukraińskiej,
co wynika z bliskości Majdanu – wioski sąsiadującej z Nowym Sołońcem będącej
skupiskiem ludności ukraińskiej. Obecność osób innych narodowości w Pleszy
wskazuje, że wioska przestała być jednolita pod względem narodowościowym (tab. 2).
Dodatkowo badania terenowe wykazały obecność gospodarstw, w których nie
przeprowadzono wywiadów: w Nowym Sołońcu − 4 rodziny identyfikujące się
z narodowością rumuńską (w tym 2 rodziny leśników) oraz 5 z narodowością
ukraińską (zamieszkałe w pobliżu wsi Majdan), obecność polskich gospodarstw we
wsi Majdan − w różnych częściach wsi (głównie w górnej), które nie tworzą skupiska,
w Rakowcu i Bukowcu – obecność gospodarstw rumuńskich.
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21

72

11

38

266

898

Bukowiec (część
wsi Paltynosa)
Rakowiec
(przysiółek)
Razem:

19
(3,0%)
3
(1,9%)
6
(8,3%)
4
(10,5%)

8
(1,3%)
1
(0,6%)

836

32
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0

0

2
(2,8%)

0

0

8

2

*wyłącznie gospodarstwa zamieszkane w okresie przeprowadzanych wywiadów
źródło: opracowano na podstawie badań własnych
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inną lub
pochodzeni
e mieszane

54

597
(94,8%)
153
(96,8%)
55
(76,4%)
31
(81,6%)

niemiecką

Plesza (wieś)

ukraińską

630

rumuńską

180

W tym deklarujący narodowość:
polską

Liczba
mieszkańców
w polskich
gospodarstwach

Nowy Sołoniec
(wieś)

Skupisko
Polaków

Liczba polskich
gospodarstw
domowych*

Tab. 2. Struktura narodowościowa w badanych skupiskach ludności polskiej w 2011 r.

6
(0,9%)
1
(0,6%)
9
(12,5%)
3
(7,9%)
19

Małżeństwa
W badanych skupiskach dominują małżeństwa zawierane pomiędzy Polkami
i Polakami (80,3% małżeństw). W większości są to związki homogeniczne
wzmacniające wewnętrzną spoistość wiosek i ich tożsamość kulturową. Udział
małżeństw zawieranych pomiędzy Polakami pochodzącymi z rożnych miejscowości
na Bukowinie jest względnie niski (tab. 3). W porównaniu do badań prowadzonych
w 2000 r. (Kłosek, 2002) znacznie wzrosła liczba małżeństw polsko-rumuńskich:
w Pleszy z 1 do 3 obecnie, w Rakowcu z 2 do 4, w Nowym Sołońcu z 11 do 18. Plesza
nadal odznacza się najmniejszym udziałem małżeństw mieszanych. Mała liczba
Polaków w Rakowcu i Bukowcu i duża częstotliwość kontaktów polskiej społeczności
z osobami innego pochodzenia generują większą ilość związków mieszanych (tab. 3).
Warunkiem zawierania małżeństw mieszanych polsko-rumuńskich i polskoukraińskich jest nadal przechodzenie jednej ze stron na katolicyzm.

Razem:

22
10
218

17
(11,6%)
5
(12, 8%)
7
(31,8%)
4
(40%)

18
(12,2%)
3
(7,7%)
3
(13,6%)
4
(40%)

5
(3,4%)
1
(2, 6%)

142

33

28

0

3
(2,0%)

0

0

0

2
(9,1%)

4
(18,2%)

0

0

0

6

2

7

*zawarte z osobami deklarującymi inną narodowość lub pochodzenie mieszane
źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

131

Pozostałe*

104
(70,7%)
30
(76,9%)
6
(27,3%)
2
(20%)

Polakami /
Polkami i
Ukrainkami /
Ukraińcami
Polakami /
Polkami i
Niemcami /
Niemkami

Polakami /
Polkami
i Rumunkami /
Rumunami

Rakowiec

39

Polakami
i Polkami
z różnych
miejscowości

Bukowiec

147

W tym małżeństwa zawarte pomiędzy:
Polakami
i Polkami
z badanego
skupiska

Nowy
Sołoniec
Plesza

Liczba małżeństw

Skupisko Polaków

Tab. 3. Struktura narodowościowa małżeństw w badanych skupiskach ludności
polskiej w 2011 r.

Język
Stopień znajomości języka polskiego na Bukowinie (tab. 4) jest zależny od
wielu czynników: liczebności Polaków zamieszkujących skupisko, dostępności
komunikacyjnej miejscowości, stopnia homogeniczności społeczności polskiej
mierzonego udziałem małżeństw mieszanych, najbliższego otoczenia: struktury
narodowościowej wioski, w której mieszkają Polacy i struktury narodowościowej
wiosek położonych w bezpośrednim sąsiedztwie, intensywności kontaktów
z Rumunami (przez szkołę, miejsce pracy, sklepy, urzędy), nauczania języka polskiego
w szkołach, mszy w języku polskim a współcześnie dodatkowo intensywności
kontaktów z Polakami i Polską. W gospodarstwach, w których rodziny identyfikowały
się z narodowością polską, znajomość języka polskiego była powszechna i dotyczyła
większości członków rodzin (tab. 4).
Najlepiej językiem polskim, literackim i gwarą, posługują się mieszkańcy
Pleszy i Nowego Sołońca. W Pleszy we wszystkich gospodarstwach językiem
prymarnym jest język polski (polska gwara), co wynika z homogeniczności
społeczności i małej dostępności komunikacyjnej wioski. W Nowym Sołońcu
językiem prymarnym w większości domów jest język polski, a właściwie gwara
polska posiadająca zapożyczenia rumuńskie. Główną przyczyną zapożyczeń
rumuńskich w gwarze mieszkańców Nowego Sołońca jest potrzeba nazywania
nowych desygnatów i pojęć, dla których brakuje odpowiednich określeń we własnym
zasobie słownikowym (Ostrovschi, 2002).
Zjawisko dwujęzyczności występuje w niektórych gospodarstwach domowych,
w których są małżeństwa mieszane: dla 45 osób językiem głównym jest polski
i rumuński (11 gospodarstw) a dla 6 osób polski i ukraiński (1 gospodarstwo). Osoby
innej narodowości zawierające związki małżeńskie z Polakami z Nowego Sołońca
przechodzą proces asymilacji kulturowej, szybki zwłaszcza u Ukraińców
pochodzących z Majdanu i często używają w kontaktach z bliskimi wyłącznie język
polski, o czym świadczy większa liczba małżeństw mieszanych od ilości gospodarstw
dwujęzycznych (tab. 3).
W Rakowcu, najmniejszym z badanych skupisk ludności polskiej, dobra
znajomość języka polskiego spowodowana jest bliskim sąsiedztwem Nowego Sołońca.
Miejscowi Polacy żenią się często z Polkami z Nowego Sołońca, posyłają tam dzieci
do szkoły i uczestniczą w mszach w kościele sołonieckim. Językiem prymarnym dla
50% mieszkańców Rakowca jest język polski (6 gospodarstw), w pozostałych domach
rumuński i polski. Polska społeczność Rakowca w znacznie mniejszym stopniu, niż
w Pleszy i Nowym Sołońcu asymiluje osoby innej narodowości, tworząc
w mieszanych rodzinach sytuację poczucia dwunarodowości.
Specyfika Bukowca polega na otoczeniu społeczności polskiej przez rodziny
o identyfikacji narodowościowej rumuńskiej i niemieckiej. W zdominowanej przez
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Rumunów Paltynosie językiem kontaktów codziennych jest język rumuński. Taki
język najczęściej usłyszymy na głównej ulicy Bukowca. Język polski został w tym
skupisku językiem komunikacji ze starszymi członkami rodzin, co świadczy o dużo
większym zasięgu języka polskiego w Bukowcu w przeszłości (jeszcze 20−30 lat
temu). Językiem prymarnym jest dla 9 osób (4 gospodarstwa). Pozostałe rodziny jako
główny język w domu wybrały język rumuński i polski 54 osoby (15 gospodarstw) lub
język rumuński 9 osób (2 gospodarstwa). Oprócz osób o polskiej identyfikacji
narodowościowej w Paltynosie mieszkają osoby polskiego pochodzenia, członkowie
rodzin posiadających rumuńską lub niemiecką identyfikację narodowościową.
Tab. 4. Stopień znajomości języka polskiego w badanych skupiskach ludności polskiej
w 2011 r.
Skupisko
Polaków
Plesza
Nowy Sołoniec
Rakowiec
Bukowiec

Dobry lub bardzo
dobry - osoby (%)
156 (98,7%)
581 (92,2%)
30 (78,9%)
28 (38,9%)

Tylko gwara i / lub słabo język
polski - osoby (%)
2 (1,3%)
46 (7,3%)
7 (18,4%)
28 (38,9%)

Brak znajomości
- osoby (%)
0
3 (0,5%)
1 (2,6%)
16 (22,2%)

źródło: opracowano na podstawie badań własnych

Struktura płci i wieku
Struktura wieku ludności w badanych populacjach wykazuje cechy typowe dla
społeczności starzejących się, co pokrywa się z ogólną tendencją dla obszarów
wiejskich w Rumunii, w których udział osób w wieku 65 lat i więcej już w 2008 roku
wynosił 18,7% (Stasac M. i inni, 2010).
W strukturze wieku mieszkańców Nowego Sołońca charakterystyczny jest mały
udział osób w wieku 20−34 lat (ryc. 3), na co jak wynika z przeprowadzonych
wywiadów wpływ mają migracje (ryc. 5). W najmłodszej grupie wieku obserwujemy
zmniejszającą się liczbę dzieci: 10−14 lat (69 dzieci), 5−9 lat (48), 0−4 lat (31),
wskazującą na proces starzenia się społeczności polskiej. W strukturze płci występuje
niewielka przewaga mężczyzn nad kobietami, którzy stanowią blisko 51%
mieszkańców, najwięcej w wieku 35−44 lat aż 55,3%. Względnie niska wartość
indeksu starości demograficznej wynika z małego, w porównaniu do Pleszy i Bukowca
udziału osób w wieku 65 lat i więcej, a także z dużej liczby dzieci w wieku 10−14 lat,
które stanowią blisko 11% mieszkańców (ryc. 3).
Plesza wyróżnia się najwyższą wartością indeksu starości demograficznej (tab.5),
co spowodowane jest bardzo wysokim udziałem osób w wieku 65 lat i więcej (ryc. 3).
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W najmłodszej grupie wiekowej, podobnie jak w Nowym Sołońcu, obserwujemy
zmniejszającą się liczbę dzieci w kolejnych przedziałach wieku: 10−14 lat (12 dzieci),
5−9 lat (7), 0−4 lat (6). W strukturze płci występuje przewaga kobiet nad
mężczyznami, które stanowią 52,5% mieszkańców, a w wieku 60 lat i więcej aż 65%
(ryc. 3). Spośród badanych skupisk Plesza jest najbardziej zagrożona depopulacją.
Bardzo niski wskaźnik indeksu starości demograficznej w Rakowcu (tab. 5) jest
spowodowany nieobecnością w rodzinach polskich osób w wieku 65−79 lat, za to
osoby w wieku 60−64 lat stanowiły tutaj aż 13,2%. W najmniejszym z badanych
skupisk ludności polskiej na Bukowinie, podobnie jak w Bukowcu liczne przedziały
wieku nie mają swych reprezentantów, inne są nadreprezentowane, co jest typowe dla
tak małych populacji.

Rycina 3. Piramidy płci i wieku Nowego Sołońca i Pleszy w 2011 r.
źródło: opracowano na podstawie badań własnych

134

Tabela 5. Wybrane mierniki struktury demograficznej skupisk ludności polskiej na tle
ogółu ludności Rumunii.
Wyszczególnienie
Rumunia
Nowy Sołoniec
Plesza
Bukowiec
Rakowiec

Liczba
ludności
2011 r.
21 413 815*
630
158
72
38

Biologiczne grupy
wieku %
0-14 15-59 60+
15,1 64,4 20,5
23,5 56,5 20
15,8 58,9 25,3
13,9 61,1 25
15,8 60,5 23,7

Indeks starości
demograficznej
65+ / 0-14 *100
b. d.
54,7
132
120
33,3

Średni wiek
Ogółem
39,8
36
40,6
41,8
36,7

M
38,3
35,1
39,7
41,1
36,6

K
41,2
37
41,4
42,4
36,9

*Stan na 01.07.2011
źródło: opracowano na podstawie badań własnych oraz www.insse.ro (15.06.2012 r.)

Ryc. 4. Struktura wykształcenia
ludności w wieku 15 lat
i powyżej (w %).
źródło: opracowano na podstawie
badań własnych

Wykształcenie
W strukturze wykształcenia ludności polskiej obserwujemy bardzo wysoki udział
osób z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym (ryc. 4). Taka
struktura jest wynikiem rzadkich do lat siedemdziesiątych XX w., decyzji
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o kontynuowaniu edukacji poza miejscem zamieszkania, co spowodowane było
koniecznością stałej pomocy dziecka w gospodarstwie domowym i w pewnym stopniu
obawą przed rozluźnieniem silnych więzi rodzinnych i społecznych. Najwyższy
poziom wykształcenia posiada społeczność polska zamieszkująca Bukowiec. Wynika
to z nierolniczego charakteru Paltynosy, jak również z jej bliskiego położenia
względem miast: Gury Humorului i Suczawy. Od lat siedemdziesiątych XX w. coraz
więcej osób podejmuje edukację na poziomach ponadpodstawowych uzyskując
wykształcenie zawodowe, średnie i wyższe, w tym również po ukończonych studiach
w Polsce. Wykształcenie ludności w badanych wioskach jest ściśle zależne od wieku
mieszkańców, co wpłynie na dużą dynamikę zmian w strukturze wykształcenia
ludności w najbliższych dekadach. Osoby w wieku 50 lat i więcej najczęściej
posiadają wykształcenie podstawowe, w przedziale 30−50 lat zawodowe lub średnie,
a w przedziale 24−30 lat średnie lub wyższe.

Struktura społeczna i zawodowa
Na terenach wiejskich w 2007 roku aktywni zawodowo stanowili 46,4%, w tym
pracujący 44,2% i bezrobotni 2,2% (Stasac M. i inni, 2010). Według badań
z lipca/sierpnia 2011 roku wśród osób z polskich rodzin zamieszkujących badane
skupiska aktywni zawodowo stanowili zaledwie 23,6% ogółu ludności. Bardzo niski
jest stopień aktywności zawodowej kobiet 10,1% i znacznie wyższy mężczyzn 36,1%.
Kobiety z polskich rodzin tradycyjnie nie podejmują pracy zarobkowej, wiele spośród
nich pracuje w gospodarstwach domowych jako gospodynie domowe. Skrajnym
przypadkiem jest Rakowiec, gdzie żadna kobieta nie jest zatrudniona w gospodarce
narodowej (tab. 7). Z kolei w Bukowcu kobiety stanowią 47,6% spośród ogółu
pracujących zarobkowo. Położenie Paltynosy, której częścią jest Bukowiec, przy
głównej drodze (E58), wpływa na niewielki odsetek zatrudnionych w rolnictwie
a bardzo duży w usługach. Mężczyźni zdecydowanie rzadziej niż ci z rumuńskich wsi
poszukują pracy na terenie Rumunii, co spowodowane jest: ograniczonymi
możliwościami znalezienia pracy w pobliżu miejscowości zamieszkiwanych przez
Polaków, barierami językowymi, niskim poziomem wykształcenia, niskimi płacami
i wysokimi kosztami dojazdu do pracy.
Stopa bezrobocia w lipcu 2011 wynosiła w Rumunii 7,4%, na terenach
wiejskich 5,5% (www.insse.ro, 15.06.2012). W skupiskach ludności polskiej stopa
bezrobocia, jak wynika z przeprowadzonych badań jest niższa i wynosi 1,9% co
świadczy o małej aktywności osób niepracujących na rumuńskim rynku pracy
i nierejestrowaniu się w urzędach pracy jako bezrobotni. Jednocześnie wśród osób
niepracujących istnieje duże zainteresowanie sezonową pracą za granicą, dodatkowo
mężczyźni podejmują w Rumunii prace sezonowe w leśnictwie i budownictwie.
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Tab. 6. Struktura społeczna ludności polskiej w wieku 18 lat i powyżej.
Skupisko
Polaków
Nowy
Sołoniec
Plesza
Bukowiec
Rakowiec

Aktywni zawodowo
Pracujący
Bezrobotni
zarejestrowani
155
3
34,3%
0,7%
22
0
17,9%
21
1
35,6%
1,7%
10
0
32,3%

Niepracujący
80
17,7%
38
30,9%
9
15,3%
7
22,6%

Bierni zawodowo
Gospodynie Emeryci Renciści Studenci
domowe
111
72
23
8
24,5%
15,9%
5,1%
1,8%
28
24
9
2
22,8%
19,5%
7,3%
1,6%
10
12
4
2
16,9%
20,3%
6,8%
3,4%
7
6
0
1
22,6%
19,3%
3,2%

źródło: opracowano na podstawie badań własnych

Tab. 7. Zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2011 roku wg sektorów.
Wyszczególnienie
Rumunia
Nowy Sołoniec
Plesza
Bukowiec
Rakowiec

Rolnictwo
Ogółem
M
28,6
b. d.
41,3
46,8
50
62,5
4,8
0
60
60

Zatrudnieni w gospodarce narodowej w %
Przemysł
Usługi
K
Ogółem
M
K
Ogółem
M
b. d.
28,8
b. d.
b. d.
42,6
b. d.
17,2
23,2
28,6
0
35,5
24,6
16,7
13,6
18,75
0
36,4
18,75
10
28,6
54,5
0
66,6
45,5
30
30
10
10

K
b. d.
82,8
83,3
90
-

źródło: opracowano na podstawie badań własnych oraz www.insse.ro (15.06.2012 r.)

Migracje zagraniczne po 1989 roku
Grudzień 1989 roku był przełomowym miesiącem w zakresie przemian
politycznych w Rumunii. Oprócz konsekwencji gospodarczych związanych,
z początkowo powolnym procesem decentralizacji gospodarki, przyniósł otwarcie
granic i możliwość swobodnych migracji zagranicznych. Według danych oficjalnych
skala migracji zagranicznych z Rumunii na pobyt stały jest niewielka i wynosi 8 do 10
tysięcy osób rocznie (dane z lat 2008−2010 za www.insse.ro). Faktycznie, jak
potwierdzają przeprowadzone badania, proces ten miał dużo większe natężenie,
powodując wyludnianie się niektórych wsi, w tym zamieszkanej przez Polaków
Pleszy.
W latach 1990−2011 napływ ludności do badanych skupisk wyraźnie ustępował
odpływowi ludności, we wszystkich zanotowano ujemne saldo migracji na pobyt stały.
W migracjach z badanych skupisk częściej biorą udział kobiety (59,2%) niż mężczyźni
(40,8%). Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni migrują za granicę. Ich udział
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w migracjach zagranicznych wynosił 62,1% (90 kobiet wobec 55 mężczyzn),
w migracjach wewnętrznych 55,2% (58 kobiet wobec 47 mężczyzn). Migrują głównie
osoby młode. Udział osób w wieku 15–39 lat wynosił około 80%, w wieku 20−24 lat
– około 25% ogółu migrujących. Głównymi kierunkami migracji zagranicznych były
Włochy, Hiszpania i Polska (ryc. 5). Migrujący do Włoch stanowili 21,6%
migrujących ogółem, do Hiszpanii i Polski wyemigrowało odpowiednio: 16,8%
i 4,8%. Niektóre osoby przebywają poza granicami Rumunii od ponad dziesięciu lat.
W migracjach z Pleszy przeważają kobiety (55,1%) nad mężczyznami (44,9%).
Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni migrują za granicę, wśród osób migrujących
poza granice Rumunii stanowią 60,4%. Głównym kierunkiem migracji zagranicznych
jest Hiszpania, do której wyemigrowało 60,4% (29 osób) spośród osób migrujących za
granicę. W Pleszy możemy mówić o głównej roli migracji zagranicznych w procesie
depopulacji wioski.

Ryc. 5. Kierunki migracji zagranicznych Polaków z Nowego Sołońca,
Pleszy, Bukowca i Rakowca po 1989 r.
źródło: opracowano na podstawie badan własnych
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Z Nowego Sołońca migrują przede wszystkim kobiety. Ich udział wśród
migrujących ogółem wyniósł 61,9%, w tym za granicę 69,2%. Głównym kierunkiem
migracji zagranicznych są Włochy, do których wyemigrowało 51,3% (40 osób)
spośród migrujących za granicę (ryc. 5). Nowy Sołoniec był jedynym skupiskiem
Polaków, z którego miały miejsce migracje międzykontynentalne, do Izraela
i Jordanii. Mężczyźni częściej niż kobiety utrzymują się z sezonowej pracy za granicą,
podejmowanej głownie w Szwecji, Austrii i Włoszech.

Podsumowanie
Obecność w okręgu Suczawa osób identyfikujących się z narodowością polską,
posługujących się w kontaktach rodzinnych językiem polskim lub polską gwarą należy
uznać za swoisty fenomen. Wszyscy członkowie rodzin urodzili się już na terytorium
Rumunii a ich rodzice i dziadkowie w Rumunii bądź w zależnej od Austrii Bukowinie.
Przez wiele lat styczność z językiem polskim polegała przede wszystkim na
posługiwaniu się tym językiem w domu, w znacznie mniejszym stopniu w szkole
i w kościele. Malejąca liczba Polaków zamieszkujących Rumunię i okręg Suczawa
pozwala sądzić, że fenomen ten nie będzie trwał wiecznie. Proces starzenia się
ludności, ujemne saldo migracji na pobyt stały, wzrastająca liczba małżeństw
zawieranych z Rumunkami i Rumunami ułatwiają asymilację społeczności polskiej
w okręgu Suczawa.
Silny proces polskiej walencji kulturowej ma miejsce jedynie w tych
miejscowościach, które są zdominowane przez Polaków tj.: Plesza i Nowy Sołoniec.
Stopień znajomości języka polskiego jest zależny od wielu czynników: liczebności
Polaków zamieszkujących skupisko, dostępności komunikacyjnej miejscowości,
stopnia homogeniczności społeczności polskiej mierzonego udziałem małżeństw
mieszanych, najbliższego otoczenia: struktury narodowościowej wioski, w której
mieszkają Polacy i struktury narodowościowej wiosek położonych w bezpośrednim
sąsiedztwie, intensywności kontaktów z Rumunami (przez szkołę, miejsce pracy,
sklepy, urzędy), nauczania języka polskiego w szkołach, mszy w języku polskim
a współcześnie dodatkowo intensywności kontaktów z Polakami i Polską.
Struktura wieku ludności polskiej zamieszkującej okręg Suczawa wykazuje
cechy typowe dla społeczności starzejących się, o czym świadczy zmniejszająca się
liczba dzieci. W strukturze wieku mieszkańców niektórych skupisk charakterystyczny
jest mały udział osób w wieku 20−34 lat, na co, jak wynika z przeprowadzonych
wywiadów, wpływ mają migracje zagraniczne. W strukturze wykształcenia ludności
obserwujemy bardzo wysoki udział osób z wykształceniem podstawowym i niepełnym
podstawowym i ścisłą zależność poziomu wykształcenia od wieku mieszkańców.
W strukturze społecznej charakterystyczna jest bardzo mała aktywność osób na
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rumuńskim rynku pracy, zwłaszcza kobiet. Jednocześnie wśród osób niepracujących
istnieje duże zainteresowanie sezonową pracą za granicą, a wśród mężczyzn
dodatkowo sezonową pracą w Rumunii. W migracjach za granicę na pobyt stały
częściej biorą udział kobiety. Głównymi kierunkami migracji zagranicznych w latach
1990−2011 były Włochy i Hiszpania.
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WPŁYW PROJEKTU „MŁODZI ZAWODOWCY”
NA ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA MŁODZIEŻY
PONADGIMNAZJALNEJ MIASTA OPOLA
THE IMPACT OF THE PROJECT “YOUNG PROFESSIONALS” ON THE
INCREASE OF EMPLOYMENT OF OPOLE SECONDARY STUDENTS
Streszczenie: „Młodzi Zawodowcy” program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola
skierowany był do uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych miasta. Jego
realizacja miała umożliwić młodzieży nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji
atrakcyjnych dla potencjalnych pracodawców. Celem artykułu było przedstawienie realizacji
projektu w poszczególnych szkołach zawodowych Opola ze szczególnym uwzględnieniem
działań zmierzających do przyszłego zatrudnienia młodzieży na lokalnym, krajowym
i europejskim rynku pracy. Projekt „Młodzi Zawodowcy” współfinansowany był ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2
- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Czas realizacji projektu to
okres 10 miesięcy.
Abstract: „The Young Professionals- development program for vocational schools in Opole”
was directed to the students of technical and vocational schools in Opole. The purpose of the
Project was to give young people the opportunity to acquire new skills and qualifications
which potential employers would consider attractive. The aim of the article was to provide the
process of the Project implementation in each and every vocational school in Opole, specially
including actions taken in respect of future employment of the young on the local, national
and European labour market. “The Young Professionals” Project was co-financed by the
European Social Fund in the frame of Human Capital Operational Programme 2007-2003,
Priority IX. Development of Education and Competences in regions, Action 9.2 – The
Increase of Attractiveness and Quality of Vocational Education. The Project is carried out in
a 10- month period.
Słowa klucze: szkoła zawodowa, projekt edukacyjny, rynek pracy, zatrudnienie
Key words: vocational school, educational project, employment market, employment
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Wprowadzenie
Decyzje związane z wyborem szkoły należą do jednych z najtrudniejszych jakie
musi podjąć młody człowiek na progu dorosłości. Wpływa na nie wiele czynników:
wychowanie, wzorce zawodowe wyniesione z domu, konsultacje z doradcą
zawodowym, modne wśród młodzieży zawody i kierunki studiów oraz szkoła, która
powinna być otwarta na zmiany zachodzące na polskim i europejskim rynku pracy.
Wiek adolescencji to poszukiwanie własnej drogi życiowej, która nierozerwalnie
związana jest z wyborem szkoły, zawodu to także odkrywanie własnych talentów,
umiejętności ale także i słabości.
Młodzież gimnazjalna musi podjąć decyzję związaną z dalszą drogą
edukacyjną, określić co dla niej jest najważniejsze, znać swoje predyspozycje. Do
wyboru ma licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika i szkoły zawodowe. Na
tym etapie nie zawsze myśli się o przyszłym zawodzie, podnoszeniu swoich
umiejętności czy kwalifikacji tym bardziej, że taką decyzję podejmuje nastoletni
człowiek, który jeszcze nie wie co będzie chciał robić za kilka lat. Matura to kolejny
sprawdzian z dojrzałości młodzieży. Jego wynik decyduje o wyborze szkoły wyższej,
przyszłym zatrudnieniu, nawet za granicą, może zaowocować decyzją o założeniu
własnej działalności gospodarczej. Przed wyborem indywidualnej drogi życiowej staje
każdy uczeń i to już w chwili wypełniania deklaracji maturalnej czy w czasie
przystąpienia do egzaminów gimnazjalnych. Najważniejsze jest jednak to, by młody
człowiek kierując się zainteresowaniami mógł wybrać taką szkołę, która zapewni mu
jak najpełniejszy rozwój intelektualny, pomoże poznać rynek pracy i zasady nim
rządzące.
Celem artykułu jest zaprezentowanie projektu „Młodzi zawodowcy - programu
rozwojoweg szkół zawodowych Miasta Opola” ze szczególnym uwzględnieniem
działań zmierzających do przyszłego zatrudnienia młodzieży na lokalnym, krajowym
i europejskim rynku pracy.
Przystąpienie szkół do realizacji programu lub projektu edukacyjnego to przede
wszystkim szansa na zdobycie przez młodzież nowych umiejętności i kwalifikacji,
które mogą okazać się niezbędne przy poszukiwaniu zatrudnienia. Dla uczniów to
także pomoc przy precyzowaniu planów zawodowych i odpowiedź na pytanie
dotyczące dalszej drogi kształcenia. Realizacja projektów edukacyjnych to także
odkrycie uzdolnień ucznia, jego pasji, zainteresowań a przy współpracy z doradcą
zawodowym można pomóc mu zaplanować ścieżkę kariery zawodowej.
Projekt „Młodzi Zawodowcy” skierowany był do uczniów siedmiu szkół
zawodowych Opola. W ramach dodatkowych zajęć, wyjazdów, ćwiczeń młodzież
nabyła nowe umiejętności umożliwiające im skuteczniej i efektywniej rozpoznać
potrzeby polskiego i opolskiego rynku pracy. W ramach projektu dzięki dodatkowym
lekcjom z języka obcego młodzież doskonaliła swoje umiejętności związane
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z poznawaniem słownictwa branżowego niezbędnego przy wykonywaniu określonego
zawodu. To także lekcje z przedsiębiorczości, które w przyszłości mogą okazać się
szansą na przyszłe zatrudnienie i rozwój zawodowy.

Kształcenie zawodowe w świetle polityki oświatowej miasta Opola
Dnia 28 kwietnia 2011 roku Rada Miasta Opola przyjęła Politykę oświatową
miasta Opola na lata 2011-2015. Jest to dokument strategiczny dotyczący
poszczególnych obszarów funkcjonowania oświaty w Opolu zakładający „wspieranie
rozwoju edukacji na wszystkich poziomach kształcenia poprzez tworzenie warunków
umożliwiających przygotowanie społeczeństwa do wymogów i konkurencji
europejskiego rynku pracy […]” (Polityka oświatowa miasta Opola na lata 2011-2015,
s. 6). W związku z tym zgodnie z założeniami dokumentu priorytetami dla organu
prowadzącego szkoły powinny być m. in. (s. 10-11):
 Stałe podnoszenie jakości kształcenia w szkołach.
 Stwarzanie warunków do rozwoju talentów i zainteresowań uczniów.
 Unowocześnienie edukacji dla rynku pracy, w tym przebudowa oferty
szkolnictwa zawodowego.
 Szersze wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych
w nauczaniu.
 Rozwój współpracy ze społecznymi partnerami edukacji, w tym z uczelniami
wyższymi oraz z pracodawcami.
Dokument określa także standardy edukacyjne dla szkół zawodowych, którymi są
m.in. […]” (Polityka oświatowa miasta Opola na lata 2011-2015, s. 27-27):
 kształcenie umiejętności zawodowych w oparciu o praktyki wewnętrzne
i zewnętrzne.
 współpraca z pracodawcami w realizacji praktyk zawodowych.
 współpraca ze szkołami wyższymi technicznymi, a w szczególności
z Politechniką Opolską.
 nauka języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem języka obcego
branżowego.
 planowanie kierunków kształcenia w oparciu o monitoring potrzeb rynku pracy.
 prowadzenie doradztwa zawodowego ułatwiającego uczniom podejmowanie
decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia i kariery zawodowej.
 realizacja programów i projektów edukacyjnych.
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie do wykonywania określonego
zawodu ale to także wykształcenie pracowników o odpowiednim zakresie wiedzy,
umiejętności i kompetencji umożliwiających im podjęcie pracy.
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W Strategii Rozwoju Miasta Opola - Stolicy Polskiej Piosenki na lata 20042015 do jednego z priorytetów należy „wspieranie rozwoju edukacji na wszystkich
poziomach kształcenia, umożliwiającej przygotowanie społeczeństwa do wymogów
i sprostania konkurencji europejskiego rynku pracy […]” (s. 69).
W Strategii integracji i polityki społecznej dla miasta Opola na lata 2004-2015
jednym z celów jest powiązanie edukacji szczególnie zawodowej z potrzebami rynku
pracy. A to wiąże się przede wszystkim z rozpoznaniem umiejętności młodzieży,
dostosowaniem kierunków kształcenia do rynku pracy, promowaniem
przedsiębiorczości i zachęcaniem pracodawców do zatrudniania młodych ludzi, którzy
dopiero wkraczają na rynek pracy.
W Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015 w słabych
stronach regionu wyodrębniono po pierwsze duże bezrobocie, po drugie niedostatek
wysoko wykwalifikowanych kadr i specjalistów i po trzecie niedostateczne
dopasowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku (s. 24). W sierpniu 2011 r.
wielkość stopy bezrobocia w województwie opolskim wyniosła szacunkowo 12,1%,
a liczba bezrobotnych to 44 837 osób. Stopa bezrobocia wśród młodzieży w wieku do
25 lat wyniosła 8 677 i nie uległa zmianie w porównaniu z lipcem
(www.wup.opole.pl). Dotyczy to nie tylko szkół zawodowych i techników. To także
problem szkół wyższych, kształcących na kierunkach i specjalnościach po których
bardzo trudno znaleźć zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.

Realizacja projektu „Młodzi zawodowcy
- program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”
„Młodzi zawodowcy program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”
skierowany był do uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych miasta.
Wykaz placówek edukacyjnych, które przystąpiły do realizacji projektu, ich kierunki
kształcenia oraz planowaną w tych szkołach liczbę oddziałów i miejsc przedstawia
tabela 1.
Projekt współfinansowany był ze środków EFS w ramach POKL 2007-2013,
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2
- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. „Młodych
zawodowców” realizowano w roku szkolnym 2009/2010. Jego całkowita wartość
wyniosła 599 969,00 zł, przy czym wkład własny miasta Opola to 12,75% tj.
76 496,05 zł, wnioskowane dofinansowanie wyniosło 523 472,95 zł (www.opole.pl).
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Tab. 1 Rodzaje szkół zawodowych Opola, kierunki kształcenia oraz planowana liczba
oddziałów i miejsc.
Szkoła

Zespół Szkół
Budowlanych
im. Papieża J.P.
II w Opolu

Zespół Szkół
Ekonomicznych
im. Gen. S.
Roweckiego
„Grota” w
Opolu

Kierunki kształcenia

Publiczne Technikum
technik architektury krajobrazu
technik budownictwa
technik sztukatorstwa i kamieniarstwa
artystycznego
technik technologii drewna
Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
malarz-tapeciarz
murarz
stolarz
technolog robót wykończeniowych w
budownictwie
różne zawody
Publiczne Technikum
technik ekonomista
technik handlowiec
technik logistyk
technik organizacji reklamy

Zespół Szkół
Elektrycznych
im. T.
Kościuszki w
Opolu

Publiczne Liceum Profilowane
profil socjalny
Publiczne Technikum
technik elektronik
technik elektryk
technik informatyk
technik mechatronik
technik teleinformatyk

Zespół Szkół
Technicznych i
Ogólnokształcących im. K.
Gzowskiego w
Opolu

Publiczna Szkoła Zawodowa
elektromechanik
elektryk
Publiczne Technikum
technik architektury krajobrazu
technik budownictwa
technik drogownictwa
technik geodeta
technik urządzeń sanitarnych
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Planowana
liczba
oddziałów

Planowana
liczba miejsc

1
1
0,5

30
30
15

0,5

15

0,5
0,5
0,5
0,5

10
10
15
15

1

20

3
0,5
2
0,5

90
15
60
15

1

30

0,5
1,5
2
1
1

16
46
64
32
32

0,5
0,5

15
15

1
2
0,5
1
0,5

30
60
15
30
15

Szkoła

Zespół Szkół
Mechanicznych
w Opolu

Zespół Szkół
Zawodowych
im. S. Staszica
w Opolu

Kierunki kształcenia

Publiczne Technikum
technik mechanik
technik mechatronik
technik pojazdów samochodowych
technik spedytor
Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
blacharz samochodowy
elektromechanik pojazdów samoch.
mechanik pojazdów samochodowych
monter mechatronik
ślusarz
Publiczne Technikum
technik agrobiznesu
technik analityk
technik cyfrowych procesów graficznych
technik logistyk
technik ochrony środowiska
technik usług fryzjerskich
Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
fryzjer

Zespół Szkół
Zawodowych
nr 4 im. B.
Koraszewskiego
w Opolu

Liceum Profilowane
- socjalny
Publiczne Technikum
technik hotelarstwa
technik obsługi turystycznej
technik organizacji usług gastronom.
technik żywienia i gospodarstwa
domowego
Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
cukiernik
kucharz małej gastronomii
piekarz
sprzedawca

Planowana
liczba
oddziałów

Planowana
liczba miejsc

1
1
1,5
0,5

30
30
45
15

0,5
0,5
1
0,5
0,5

15
15
30
15
15

0,5
1
1
1,5
0,5
1,5

16
32
32
48
16
48

3

93

1

32

2
1
1
1

64
32
32
32

0,5
1
0,5
1

10
32
10
32

Źródło: Informator o publicznych i niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych województwa
opolskiego…, s. 53-55
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językowy

rynku pracy

Głównym celem projektu było przede wszystkim takie podniesienie zdolności
i umiejętności młodzieży uczęszczającej do techników i szkół zawodowych by po
zakończeniu edukacji mogła znaleźć zatrudnienie. Do najważniejszych celów
szczegółowych zaliczono:
 podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół zawodowych miasta Opola
 zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów
 poszerzenie udziału pracodawców w procesie kształcenia zawodowego
 rozwój kompetencji kluczowych u uczniów w zakresie ICT, języków obcych,
przedsiębiorczości i rynku pracy (Edukacja w ruchu…, 2009/10).
Każda szkoła została zobowiązana do realizacji dwóch z czterech modułów, które
przedstawia rys. 1.

teoretyczny

praktyczny

MODUŁY PROJEKTU „MŁODZI ZAWODOWCY - PROGRAM
ROZWOJOWY SZKÓŁ ZAWODOWYCH MIASTA OPOLA”

Rys. 1 Moduły realizowane w ramach projektu „Młodzi zawodowcy - program
rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”
źródło: opracowano na podstawie informacji otrzymanych z Wydziału Oświaty w Opolu

Moduł I: teoretyczny- to przede wszystkim zdobycie dodatkowych kwalifikacji
przydatnych w znalezieniu zatrudnienia na lokalnym i regionalnym rynku pracy.
Moduł II: praktyczny- współpraca szkół z pracodawcami i instytucjami rynku pracy.
W tym module najważniejsze były praktyki, staże oraz szkolenia praktyczne
w zakładach pracy.
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Moduł III: językowy - to przede wszystkim nauka wybranych języków obcych
w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Moduł IV: rynku pracy- to dodatkowe zajęcia związane z rozwojem kompetencji
kluczowych w zakresie przedsiębiorczości, czyli: komunikacja interpersonalna,
autoprezentacja, poprawnego pisania CV oraz wsparcie doradcy zawodowego
(materiały Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Opolu).
Ze względu na specyfikę szkół oraz kształcenie w różnych branżach
zawodowych wszystkie szkoły zostały zobowiązane do sporządzenia regulaminu
naboru oraz programów autorskich. Programy poszczególnych placówek
edukacyjnych przedstawia tab. 2.
Tab. 2 Programy zrealizowane przez szkoły w ramach projekty „Młodzi Zawodowcy”.
nazwa
szkoły
Zespół Szkół
Budowlanych
im. Papieża
Jana Pawła II
w Opolu

rodzaje
modułów

wybrane założenia
programowe

Teoretyczny

- kurs florystyczny
- kurs AutoCAD
- warsztaty aranżacji terenu wokół szkoły

Rynku pracy

- konsultacje indywidualne z doradcą
zawodowym

Językowy

- słownictwo zawodowe w języku ang. i
niem.
- kurs Płatnik
- kurs kasjer walutowy

Zespół Szkół
Ekonomicznych im. Gen.
S. Roweckiego
„Grota” w
Opolu

Teoretyczny

Zespół Szkół
Mechanicznych w Opolu

Praktyczny

Językowy

- kurs „Język Obcy Biznesu”

Rynku pracy

- szukanie pracy za granicą
- szukanie źródeł informacji pomocnych w
funkcjonowaniu na rynku pracy
- alternatywne ścieżki edukacyjne
Praktyki m.in. w:
- CITROEN Opole Sp. z o.o,
- RENAULT VIP Car sp. z o.o
- TOYOTA PHU Import Export Szic Opole

Językowy

liczba
godzin
dodatk.

liczba
beneficjentów

510

30

244

88

764

48

- język ang. zawodowy

Rynku pracy

- warsztaty przygotowujące do wejścia na
rynek pracy

Teoretyczny

- warsztaty i laboratoria
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nazwa
szkoły
Zespół Szkół
Elektrycznych
im. T. Kościuszki w Opolu

Zespół Szkół
Tech. i
Ogólnokszt.
im. K. Gzowskiego w Opolu
Zespół Szkół
Zawodowych
nr 4 im. B.
Koraszewskiego w Opolu

rodzaje
modułów

wybrane założenia
programowe

Teoretyczny

- kurs na uprawnienia E (do samodzielnej
pracy z urządzeniami elektrycznymi do 1 kV)
- zajęcia z zakresu metod elektronicznej
diagnostyki samochodowej
- kurs elektroakustyki
- kurs robotyki
- kurs obsługi programu AutoCAD
- inne

Praktyczny

- wizyta w fabryce transformatorów oraz
fabryce łożysk tocznych w Lublińcu
- wizyta w fabryce akcesoriów elektrycznych
w Czechowicach
- wizyta w elektrowni atomowej w Temelinie
- warsztaty w Elektrociepłowni ECO Opole

Rynku pracy
Językowy
Teoretyczny

- zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego
zawodowego dostosowanego do profilu klas
- kurs AutoCAD
- kurs florystyki

Praktyczny

- 4 wycieczki zawodowe
- 2 wycieczki do zakładów produkcyjnych
- kurs języka ang. zawodowego

Językowy
Teoretyczny

liczba
godzin
dodatk.

liczba
beneficjentów

420

150

222

87

315

40

516

30

- zajęcia z technik carvingu
- kurs pilota wycieczek
- kurs barmański I stopnia

LIDER
PROJEKTU

Praktyczny

Zespół Szkół
Zawodowych
im. S. Staszica
w Opolu

Teoretyczny

- udział w targach branżowych PoznańTOUR Salon
- szkolenia prowadzone przez praktyków
zawodu
- warsztaty z zakresu ochrony środowiska

Językowy

- język ang. zawodowy

Rynku pracy

- indywidualne konsultacje z doradcą
zawodowym

Praktyczny

- wycieczki i praktyki u pracodawcy

źródło: na podstawie materiałów otrzymanych z Wydziału Oświaty w Opolu
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W sumie w siedmiu szkołach biorących udział projekcie zrealizowano 2991 godzin
dodatkowych. W przedsięwzięciu uczestniczyło 473 uczniów.
Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Dzięki jego realizacji
uczniowie podnieśli swoje umiejętności i kwalifikacje w zakresie wykonywania
określonego zawodu. Dodatkowe zajęcia z języka obcego branżowego umożliwiły
beneficjentom swobodne poruszanie się po europejskim rynku pracy. Spotkania
z doradcą zawodowym stały się szansą na wspólne zaplanowanie własnej ścieżki
kariery zawodowej. Po raz kolejny uczniowie mogli wykorzystać teorię nabytą na
lekcjach w praktyce. Udział młodzieży w projektach edukacyjnych to także możliwość
spotkania się z potencjalnymi pracodawcami i to nie tylko na lokalnym rynku pracy.
Według Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) w poszczególnych
państwach UE i krajach należących do EOG występuje duże zapotrzebowanie na
specjalistów z różnych branż.
Analizując oferty pracy, jakie wpływają do opolskiego PUP-u oraz poniedziałkowy
dodatek do „Nowej Trybuny Opolskiej” zatytułowany „Praca” łatwo zauważyć, że
obecnie największe szanse na zatrudnienie mają absolwenci techników i szkół
zawodowych. Również w opolskich agencjach pośrednictwa pracy nie brakuje ofert
dla specjalistów jednak bez znajomości języka obcego zatrudnienie w krajach UE jest
trudne. „Wyjazd bez podstaw angielskiego, holenderskiego czy niemieckiego jest
prawie niemożliwy” (Richter D., 2011). To fragment wypowiedzi H. Olsoka,
właściciela Agencji Pracy APN Polska z Opola. Młodzież podstawy języka obcego
poznaje w ramach zajęć lekcyjnych. Na egzaminie dojrzałości jest to jeden
z przedmiotów obowiązkowych. Projekt „Młodzi zawodowcy” to wiele godzin
poświęconych na naukę i poznawanie języka obcego branżowego charakterystycznego
dla danego kierunku kształcenia.
Według specjalistów zajmujących się rynkiem pracy zmieniła się specyfika
zatrudnienia. Różne kategorie prawa jazdy, kwalifikacje, doświadczenie, umiejętność
pracy w grupie to obecnie jedne z najważniejszych atutów przy szukaniu pracownika
przez potencjalnych pracodawców. Młodzież ponadgimnazjalna nie tylko techników
ale również liceów ogólnokształcących coraz częściej i chętniej podejmuje pracę
w czasie wakacji czy ferii zimowych. Oferty pracy i zarobki są różne, ale dla
młodzieży to przede wszystkim zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego
i możliwość dysponowania własnymi pieniędzmi. Dlatego dla prawidłowego
funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych niezbędna jest realizacja projektów
i programów edukacyjnych takich jak np. Leonardo da Vinci i zajęcia z doradcą
zawodowym, który ukierunkuje oraz przybliży polski i europejski rynek pracy.
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Podsumowanie
W Raporcie K. Szafraniec (2011) zatytułowanym „Młodzi 2011” pod redakcją
naukową M. Boniego zauważono, że młodzież obserwując i analizując zmiany
zachodzące na rynku pracy coraz częściej wybiera technika i licea profilowane, które
kształcą w określonym zawodzie. Jednak kierunki kształcenia w szkołach
ponadgimnazjalnych nie zawsze odpowiadają zapotrzebowaniom na konkretnych
specjalistów. Kolejnym problemem kształcenia zawodowego jest zbyt mała liczba
godzin przeznaczonych na praktyki i niewystarczająca do podjęcia pracy na rynku
europejskim znajomość języków obcych. Brak konsultacji z pracodawcami, słaba baza
technologiczna, klasyfikacja zawodów szkolnych nie odpowiadająca klasyfikacji
zawodów gospodarczych (K. Szafraniec, 2011), a nawet stereotypy na temat
kształcenia w tych szkołach to tylko niektóre z elementów wpływających na obraz
szkolnictwa zawodowego.
Dlatego w technikach i szkołach zawodowych wprowadza się nowe profile
nauczania, próbuje się pracować z sektorem gospodarczym oraz pracodawcami,
realizuje się programy i projekty edukacyjne umożliwiające młodzieży poznać
w praktyce to, o czym się mówi na lekcjach, obserwuje się losy absolwentów. Na tym
etapie nauczania powinno się już pracować nad wykształceniem pracownika
posiadającego wiedzę, umiejętności i charakteryzującego się określonymi postawami.
Uczniów trzeba przygotować na sytuację związaną nawet z długotrwałym
poszukiwaniem pracy i częstą zmianą zawodu a z tym związany jest cały proces
uczenia, przekwalifikowania i często ponownego szukania zatrudnienia. Młodzież ma
świadomość, że dyplom ukończenie szkoły wyższej również nie jest gwarancją na
zatrudnienie, ale bez wykształcenia rynek pracy dla nich jest bardzo ograniczony.
Analiza ofert pracy jakie ukazują się w prasie, na stronach internetowych PUP
czy agencjach zatrudnienia też nie pozostawia złudzeń. Najczęściej poszukuje się ludzi
z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Przystąpienie szkoły do programu
lub projektu edukacyjnego to przede wszystkim podniesienie jej atrakcyjności
i poszerzenie oferty edukacyjnej. Dla uczniów to możliwość zdobycia nowych
umiejętności, poszerzenie wiedzy z określonych dziedzin, rozpoznanie zainteresowań,
z którymi może wiązać się wybór szkoły wyższej. To także lepsze i efektywne
kształcenie przyszłych pokoleń pracowników. Na ten wynik składa się wiele
elementów np. ocena szkoły przez kadrę akademicką, wyniki z egzaminu dojrzałości,
zainteresowanie potencjalnych uczniów szkołą, ale także obserwacja losów
zawodowych już dorosłych ludzi. To oni najlepiej ocenią szkołę, jej poziom
nauczania, praktyki. Skorelowanie kierunków kształcenia z lokalnym rynkiem pracy
może również zapobiec wyjazdom młodzieży i szukaniem zatrudnienia poza
granicami kraju.
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