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Probably never before in history have Poles had so many possibilities of social mobility as today.
The destinations of most of those who decide to start their migration within the country are confined
to the largest urban areas usually. Their motivation is usually a desire to improve the quality of their
life, and that means to try to find a better place to live and work. Urban areas attract people with the
promise of finding a job, or better lifestyle, as well as educational opportunities. In carrying out their
intentions, migrants contribute to the growth of the urban population (de facto preventing them from
depopulation), economic development and cultural heritage. This text is an attempt to look at the
phenomenon of migration in recent years and its impact on the transformation of the social landscape of Polish cities.
Jakub Isaęski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii, ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznaę, Poland.

WSTČP
Prawdopodobnie nigdy wczeĤniej w historii Polacy nie mieli tak duİych
moİliwoĤci przemieszczania sič jak obecnie. JeĤli decyzja o migracji dotyczy
poruszania sič w obrčbie kraju, zazwyczaj ogranicza sič do najwičkszych
miast. MotywacjĈ jest wówczas najczčĤciej chčþ polepszenia warunków
İycia, która popycha do podejmowania prób znalezienia lepszego miejsca
pracy i zamieszkania. Miasta przyciĈgajĈ ludzi obietnicĈ znalezienia zatrudnienia, ofertĈ kulturalnĈ czy dostčpnymi uczelniami. RealizujĈc swoje zamierzenia, migranci przyczyniajĈ sič do wzrostu demograficznego miast
(de facto zapobiegajĈc ich depopulacji), rozwoju ekonomicznego i kulturowego. Migracje wewnĈtrzkrajowe sĈ czčsto wstčpem do migracji o zasičgu
mičdzynarodowym, dajĈc aktywnym i zazwyczaj mãodym ludziom okazjč
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do zdobycia potrzebnych Ĥrodków, wiedzy i kontaktów spoãecznych. Niniejszy tekst jest próbĈ przyjrzenia sič zjawisku migracji w ostatnich latach
i ich wpãywowi na przemiany krajobrazu spoãecznego polskich miast.

1. MIASTA JAKO CENTRA ROZWOJU
Socjologiczna refleksja nad rolĈ miast i ich rozwoju w szerszej analizie
dotyczĈcej przemian spoãecznych i powstawania nowego typu spoãeczeęstwa ma dãugĈ historič. Przyspieszona urbanizacja i masowe migracje ludzi
zapoczĈtkowaãy, najpierw na zachodzie Europy, a potem takİe w innych
czčĤciach Ĥwiata, wiele spoãecznych przemian. RozwijajĈce sič miasta dawaãy ludziom moİliwoĤci znalezienia lepszej pracy (albo przynajmniej takie
byão spoãeczne oczekiwanie), z drugiej zaĤ strony stawiaãy przed nimi liczne
nowe wymagania zwiĈzane z nowymi reguãami İycia. W efekcie powstawaãy zrčby zupeãnie nowych form İycia spoãecznego zwiĈzanego z rozwijajĈcymi sič miastami – o mentalnoĤci mieszkaęców XIX-wiecznego miasta pisaã
na przykãad Georg Simmel (2005), o zwiĈzanych z zamieszkiwaniem na
terenach zurbanizowanych stylach İycia Louis Wirth (1927), a o wspólnych
cechach osobowoĤci ludzi İyjĈcych w czasach zdominowanych przez rozwój
spoãeczny warunkowany rozwojem duİych miast David Riesman (por. Riesman, Glazer, Denney 1996). Wszyscy oni zwracali uwagč na nowe moİliwoĤci, jakie otwieraãy sič przed tymi, którzy decydowali sič na zmianč miejsca swojego zamieszkania i, uwolnieni od dotychczasowych zobowiĈzaę,
szukali wãasnej drogi rozwoju. Pod pewnymi wzglčdami pierwsza dekada
XXI wieku jest podobna do sytuacji z poczĈtków ery przemysãowej – rozwój
gospodarczy stworzyã zapotrzebowanie na nowe zawody i specjalizacje,
dajĈc ludziom nadziejč na poprawč losu, bogactwo i moİliwoĤci indywidualnego rozwoju, pod warunkiem migracji w stronč jednego z duİych oĤrodków miejskich.
Aspektem rozwoju miast i obszarów zurbanizowanych, któremu chciaãbym sič przyjrzeþ bliİej, jest, oparta na ogólnych zaãoİeniach teorii kapitaãu
spoãecznego, zdolnoĤþ do przyciĈgania ludzi zwiĈzana z miejskim stylem
İycia. Amerykaęski socjolog Robert Putnam, realizujĈc badania terenowe
we Wãoszech, zauwaİyã znaczenie wičzi spoãecznych w ksztaãtowaniu Ĥrodowiska sĈsiedzkiego. RelacjonujĈc swoje badania, opisaã róİnice w stopniu
sformalizowania kontaktów spoãecznych. Zwróciã uwagč na znaczenie wičzi
spoãecznych oraz dokonujĈcĈ sič wspóãczeĤnie na tym polu zmianč – zarówno dotyczĈcĈ rodzaju wičzi, jak i ich roli w İyciu spoãecznym. KontynuujĈcy w swoich badaniach te wĈtki Richard Florida, pogãčbiajĈc tč analizč,
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zwróciã uwagč na wzrastajĈce znaczenie sãabych wičzi, charakterystycznych
dla wspóãczesnych warunków İycia w mieĤcie. Zamiast wičc, jak wielu innych autorów, pisaþ o kryzysie i upadku postawy zaangaİowania w İycie
spoãeczne, wskazaã na zupeãnie nowe moİliwoĤci pãynĈce obecnie ze wspóãpracy opartej nie na silnych wičziach z ograniczonĈ liczbĈ dobrze znanych
sobie osób, ale znacznie bardziej poİĈdanĈ sieciĈ luĮnych (swobodnych)
znajomoĤci ze znacznie wičkszĈ liczbĈ osób. Zauwaİyã takİe to, İe duİa sieþ
luĮnych kontaktów jest nie tylko bardziej poİĈdanym stanem z perspektywy
jednostek, ale teİ prowadzi do rozwoju ekonomicznego w skali makro, poniewaİ niczym nieograniczani ludzie skãonni sĈ podejmowaþ wszelkie
pojawiajĈce sič wyzwania. Ludzi, których İycie upãywa w Ĥwiecie sãabych
wičzi, Florida nazwaã klasĈ kreatywnĈ. PiszĈc o wyznawanych przez nich
wartoĤciach, wymieniaã: indywidualizm, merytokracjč oraz róİnorodnoĤþ
i otwartoĤþ (por. Florida 2010: 91), a za naturalne Ĥrodowisko İycia dla ludzi
naleİĈcych do tej klasy uznaã miasta (szczególnie te, w których potencjalna
lista szans opatrzona byãa jak najmniejszĈ liczbĈ wymagaę i ograniczeę). Na
marginesie warto teİ przypomnieþ postawionĈ sto lat wczeĤniej przez Thorsteina Veblena (1997) diagnozč tej czčĤci struktury spoãecznej, która znajdowaãa sič na szczycie hierarchii – przypisywaã on wtedy ludziom lepiej uposaİonym znacznie bardziej „biernĈ” rolč, ograniczajĈcĈ ich aktywnoĤþ do
prezentowania ogólnie rozpoznawalnych oznak swego bogactwa i pozycji
w spoãeczeęstwie. W tamtych czasach powstrzymywanie sič od pracy byão,
wedãug Veblena, czytelnym sygnaãem przynaleİnoĤci do uprzywilejowanej
czčĤci spoãeczeęstwa, podobnie jak uczestnictwo w stopniu wičkszym niİ
Ĥrednia w İyciu kulturalnym i artystycznym. WĤród obowiĈzków z kolei
wymieniþ moİna opanowanie skodyfikowanego systemu skomplikowanych
reguã dobrego zachowania sič w towarzystwie. Wspomniane towarzystwo
oparte byão natomiast na silnych wičziach spoãecznych, a czãonkostwo
w nim zwiĈzane z przekazywanym z pokolenia na pokolenie majĈtkiem
oraz stylem İycia.
Przywoãywany juİ Florida podaã przykãady migrantów przybywajĈcych
do Stanów Zjednoczonych i nawiĈzujĈcych tam nowe relacje spoãeczne (luĮne) uãatwiajĈce i umoİliwiajĈce im szybkĈ adaptacjč i wykorzystywanie
szans, jakie dawaãa nowa ojczyzna. Dla Floridy celem, do którego powinno
dĈİyþ spoãeczeęstwo, jest wãaĤnie dalsze nawiĈzywanie luĮnych wičzi
z duİĈ liczbĈ osób, co nie bčdzie krčpowaþ jednostkowej kreatywnoĤci
i wolnoĤci, a ponadto przyniesienie korzyĤci wszystkim czãonkom spoãeczeęstwa. Wedãug niego proces ten rozpoczĈã sič wĤród specjalistów róİnych branİ (w klasie kreatywnej) i powinien upowszechniþ sič w caãym spoãeczeęstwie, co jest elementem przyciĈgajĈcym kolejne pokolenia migrantów
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i dowodzĈcym atrakcyjnoĤci sãabych wičzi (por. Florida 2007: 265; 2010: 31;
Castles, Miller 2011: 64).
Koncepcja Floridy zyskaãa popularnoĤþ i staãa sič obiektem wielu polemik. Do jej zaãoİeę odnosili sič takİe autorzy badania realizowanego w latach 2006-2010 w Poznaniu przez zespóã naukowców uczestniczĈcych w projekcie ACRE (Accommodating Creative Knowledge. Competitiveness of
European Metropolitan Regions within the Enlarged Union). Zweryfikowali
oni niektóre z hipotez Floridy na gruncie europejskim, ukazujĈc specyfikč
rozwoju w naszych stronach. Przykãadowo:
„Z szacunków Floridy […] wynika, İe udziaã pracowników sektora kreatywnego
w Stanach Zjednoczonych wynosi ok. 30% ogólnego zatrudnienia, ale aİ 47% funduszu pãac, oraz İe Ĥrednie wynagrodzenie tej grupy jest blisko 2-krotnie wyİsze niİ
wynagrodzenie w sektorach produkcyjnym i usãugowym” (Stryjakiewicz, Stachowiak 2010: 7).

Autorzy zauwaİyli, İe odsetek ten dla miast europejskich róİni sič od
powyİszych szacunków, sičgajĈc 38% w przypadku rozwiničtych miast zachodnioeuropejskich i znacznie mniej w krajach naszego regionu.
Z jednej wičc strony, jak sãusznie zauwaİajĈ dalej autorzy tego raportu:
„fakt wzrostu znaczenia sektora kreatywnego w strukturze spoãeczno-gospodarczej wybranych regionów staje sič coraz bardziej widoczny”
(Stryjakiewicz, Stachowiak 2010: 8),
jednak z drugiej:
„Wyniki badaę pracowników reprezentujĈcych sektor kreatywny w europejskich
oĤrodkach metropolitalnych wskazujĈ na ich stosunkowo niewielkĈ mobilnoĤþ. Aİ
48% z nich mieszka i pracuje w mieĤcie, w którym sič urodzião” (Stryjakiewicz, Stachowiak 2010: 101).

Warto takİe dodaþ, İe zgodnie z raportem dla Poznania odsetek ten wynosi niemal 60%, co stawia go wĤród miast z najniİszymi wskaĮnikami mobilnoĤci. Wyniki te nie potwierdzajĈ sformuãowanych przez Floridč wniosków dotyczĈcych przypisywanej klasie kreatywnej mobilnoĤci. Stanowisko
to zostaão zakwestionowane w prezentowanych juİ powyİej badaniach realizowanych w ramach projektu ACRE. Autorzy raportu piszĈ dalej:
„Hipotezy podkreĤlajĈce rolč czynników mičkkich i mobilnoĤci przedstawicieli klasy
twórczej w rozwoju sektora kreatywnego sprawdzajĈ sič przede wszystkim w regionach, gdzie tradycja odgrywa mniejszĈ rolč, a spoãeczeęstwa sĈ od stuleci otwarte
i wielokulturowe (najlepszym przykãadem jest Amsterdam)” (Stryjakiewicz, Stachowiak 2010: 127).
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2. MIASTA (I PRZEDMIEģCIA) JAKO CENTRA MOBILNOģCI
RuchliwoĤþ jest jednĈ z tych kategorii, które czčsto sĈ traktowane jako
najwaİniejsza kategoria do opisu wspóãczesnoĤci. RuchliwoĤþ dotyczy gotowoĤci do zmiany miejsca zamieszkania (i to wielokrotnego), ale takİe
gotowoĤci do pokonywania znacznych odlegãoĤci podczas codziennych dojazdów do pracy. Wydaje sič, İe nieprzerwany okres wzrostu polskiej gospodarki, mimo spowolnienia ostatnich lat, bčdzie sič utrzymywaþ. Wzrost
PKB w roku 2013 miaã wynieĤþ, wedãug prognoz, 1,3%, a w kolejnym, 2014 r.
juİ 2,4%. Polacy spčdzajĈ w pracy wičcej czasu, niİ wynosi Ĥrednia dla krajów Unii Europejskiej, a co ósmy Polak deklaruje spčdzanie w pracy ponad
60 godzin tygodniowo (za: Boguszewski 2012). Wyİszy od Ĥredniej unijnej
jest teİ odsetek Polaków prowadzĈcych wãasnĈ dziaãalnoĤþ gospodarczĈ –
w 2012 r. wynosiã 18,9%, wobec 15,1% dla caãej Unii (za: Bãaszczak 2013).
Jednak zarówno wzrost gospodarczy, jak i cičİka praca prowadzĈ takİe do
zjawisk o zróİnicowanym charakterze. Dla przykãadu, wedãug badania
z 2012 r. wičcej Polaków obawia sič utraty pracy i bezrobocia jako zagroİenia dla swojego zdrowia psychicznego (65%) niİ „kryzysu rodziny” (46%)
(za: Boguszewski 2012).
Za szczególnie istotne dla wspomnianych powyİej przemian naleİy
uznaþ procesy zwiĈzane ze zmianami miejsca zamieszkania i bardzo widocznymi trendami rozwoju przedmieĤþ kilku najwičkszych oĤrodków
miejskich w naszym kraju. Ostatnie lata przyniosãy wičc postčpujĈcy zanik
obszarów niezurbanizowanych, poãĈczony z İywioãowym (a wičc zazwyczaj
pozbawionym planu) rozwojem obszarów podmiejskich, jednak czčsto bez
potrzebnej infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej etc. Wokóã duİych miast
powstajĈ wičc liczne podmiejskie obszary zurbanizowane, jednak ich rozwój
przebiega na róİne sposoby – wĈskie i zatãoczone uliczki, którymi co rano
mieszkaęcy przedmieĤþ próbujĈ sič dostaþ do miejsca pracy w mieĤcie, a po
poãudniu wróciþ do domu, sĈ znakiem rozpoznawczym urban sprawl w wersji lokalnej. Problem jest tym wičkszy, İe samochód jest podstawowym
Ĥrodkiem dojazdu do pracy dla niemal poãowy pracujĈcych Polaków – wedãug badaę CBOS 43% pracujĈcych Polaków deklaruje korzystanie z samochodu, a 20% ãĈczy róİne Ĥrodki transportu publicznego (za: Boguszewski
2013). W odniesieniu do mieszkaęców Poznania odsetek osób dojeİdİajĈcych do pracy samochodem wynosi 40,1% (za: Stryjakiewicz, Mčczyęski
2010: 45).
Rozwój miast i specyfika İycia na przedmieĤciach sprzyjajĈ İyciu spoãecznemu opartemu na sãabych wičziach, tak jak opisywali je wspomniani
wyİej autorzy. Wynika to nie tylko z kalkulacji kosztów dojazdów do pracy
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PrzedmieĤcia Poznania – architektoniczny chaos podmiejskiej zabudowy mieszkaniowej
poãĈczony z brakami w rozbudowie infrastruktury drogowej (fot. J. Isaęski)

i czasu poĤwičcanego na nie, ale i z sĈsiedztwa, w którym brakuje czasu i chčci na bliİsze relacje. Prognozy dotyczĈce ewentualnego wzrostu liczby ludnoĤci wiejskiej dla Polski wiĈzane sĈ z migracjami z miast do obszarów leİĈcych
w pobliİu wielkich miast, podczas gdy dla rozlegãych obszarów zachowujĈcych wiejski charakter (warunki zamieszkania, rynek pracy) przewidywana
jest „stopniowa peryferyzacja i depopulacja” (za: Dmochowska (red.) 2012:
52-54). Jak czytamy dalej w tym raporcie:
„W wyİej wymienionych funkcjonalnych obszarach miejskich moİna dostrzec trwajĈcy i juİ wyraĮnie zaawansowany proces przenoszenia z centrum na obszary pozamiejskie zarówno mieszkaęców i miejskiego stylu İycia, jak i niektórych funkcji miejskich. Coraz wičksza ich liczba podejmuje decyzje o zmianie miejsca zamieszkania
w celu poprawy komfortu İycia przy zachowaniu w miarč ãatwego dostčpu do miejsca zatrudnienia i do róİnego rodzaju usãug specyficznych dla duİego miasta”
(Dmochowska (red.) 2012: 54).

WĤród wymienianych w cytowanym raporcie najwaİniejszych cech
rozwoju miast przechodzĈcych postsocjalistycznĈ transformacjč wymieniane
sĈ m.in.: „dezindustrializacja gospodarki miejskiej powiĈzana z rozwojem
sektora usãug”, „odrodzenie samorzĈdów lokalnych i zmiana charakteru
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planowania urbanistycznego”, „spadek znaczenia sektora publicznego na
rzecz sektora prywatnego”, a takİe „próby gentryfikacji i rewitalizacji starej
zabudowy mieszkaniowej” oraz „zastĈpienie migracji z obszarów wiejskich
do miast przez migracjč z miast na obszary wiejskie” (za: Stryjakiewicz i in.
2010: 29).
Ostatnie lata przyniosãy takİe zmianč w postrzeganiu miejsca pracy
i czasu poĤwičcanego na codzienne dojazdy oraz skãonnoĤci do zmiany
miejsca zamieszkania zwiĈzanĈ ze zmianĈ miejsca pracy. Dynamikč tej
zmiany obrazujĈ dane z badaę ogólnopolskich realizowanych przez CBOS
w 2012 r. Wedãug tych danych pomičdzy rokiem 2009 a 2013 w Polsce
wzrósã odsetek osób skãonnych dojeİdİaþ do innej miejscowoĤci, „by zmieniþ pracč na lepszĈ lub jĈ tam dostaþ” z 53% do 61%, wyjechaþ do pracy za
granicč – z 26% do 32%, czy teİ przeprowadziþ sič do innej miejscowoĤci
z 28% do 31%. Naleİy takİe wspomnieþ, iİ zdecydowana wičkszoĤþ przeprowadzek, które juİ sič odbyãy, ma ograniczony zasičg – 71% Polaków,
którzy przeprowadzali sič w swoim dorosãym İyciu, czynião to w obrčbie
województwa, przy czym wičkszoĤþ tych przeprowadzek dotyczyãa odlegãoĤci mniejszej niİ 50 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania (za:
Kowalczuk 2010). Autorka tego raportu pisze takİe o zmianie migracyjnych
preferencji Polaków w ostatnich latach – wĤród poİĈdanych miejsc zamieszkania coraz wičcej zwolenników zyskujĈ „duİe miasta” (30% odpowiedzi,
wobec 23% w 1996 r.) oraz „wieĤ” (przyciĈgajĈca uwagč 28% respondentów,
wobec 17% w 1996 r.; wszystkie dane za: Kowalczuk 2010), ubywa natomiast
osób zainteresowanych zamieszkaniem w maãych i Ĥrednich miejscowoĤciach co, zdaniem autorki raportu, dowodzi zmiany zwiĈzanej z postrzeganiem mniejszych oĤrodków miejskich jako oferujĈcych, zwãaszcza ludziom
mãodym, ograniczone moİliwoĤci rozwoju i samorealizacji.
Z raportu Gãównego Urzčdu Statystycznego z 2012 r. moİemy dowiedzieþ sič o skali rozwoju miast i leİĈcych wokóã nich tzw. obszarów metropolitalnych. W przykãadzie Poznania jak w soczewce skupiajĈ sič pozytywne konsekwencje rozwoju w ostatnich latach – roĤnie liczba zagranicznych
inwestycji, bezrobocie utrzymuje sič na niskim poziomie, a miastu kaİdego
roku przybywa mieszkaęców przyjeİdİajĈcych z mniejszej lub wičkszej
odlegãoĤci. Wielu z nich jednak nie zamieszkuje w mieĤcie na staãe, decydujĈc sič w zamian na poszukiwanie taęszego miejsca do zamieszkania w którejĤ z podmiejskich gmin. Dla przykãadu, liczba ludnoĤci w podpoznaęskich
gminach w latach 2001-2010 wzrosãa nastčpujĈco: w gminie Dopiewo
o 68,7%, Komorniki o 66,4%, Rokietnica o 60,4%, Kórnik o 54,7%, Swarzčdz
o 53,3%, Suchy Las o 49,4%, Tarnowo Podgórne o 35,3%, Kleszczewo
o 34,6% (za: Dmochowska 2012: 54-60). Dla caãego tzw. Funkcjonalnego
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Obszaru Miejskiego w przypadku Poznania wzrostowi liczby ludnoĤci towarzyszyã takİe spadek liczby ludnoĤci zamieszkujĈcej miasto. Jak piszĈ autorzy raportu, opuszczajĈcy miasto poszukujĈ zalet İycia na wsi przy zachowaniu dochodów z pracy w mieĤcie. Trend ten, w skali caãego kraju, przyniósã
odpãyw ludnoĤci mieszkajĈcej w miastach o niemal 400 tys. i zwičkszenie
liczby mieszkaęców wsi o 340 tys. (za: Dmochowska 2012: 48). W 2012 r.
wydano w Polsce ponad 57 tys. pozwoleę na budowč domów indywidualnych, a w 2013 r. juİ 59,8 tys. (za: Informacja o sytuacji… 2013). Wzrostowi
liczby ludnoĤci wsi towarzyszy takİe zmiana charakteru spoãecznego obszarów wiejskich: w 2013 r. 8% mieszkaęców wsi deklarowaão pochodzenie
z miasta, a jedynie 18% mieszkajĈcych na wsi podawaão rolnictwo jako Įródão utrzymania (za: Hipsz 2013). Róİnice widoczne sĈ nie tylko w Įródãach
utrzymania, ale i w stylach İycia: „czytanie ksiĈİki dla przyjemnoĤci”
w dwunastu miesiĈcach poprzedzajĈcych badanie deklaruje 44% mieszkaęców wsi, wobec 71% tych, którzy przeprowadzili sič tam z miasta; wizytč
w teatrze, odpowiednio, 6% i 21%, a wyjazd na co najmniej tygodniowy
urlop 19% urodzonych na wsi, wobec 33% tych, którzy wprowadzili sič tam
niedawno (za: Hipsz 2013). Jakie inne zmiany dajĈ sič zaobserwowaþ w Poznaniu i na jego przedmieĤciach? Autorzy wspomnianego juİ raportu podsumowujĈ:
„O zamieszkaniu pracowników sektora kreatywnego w POM [Poznaęski Obszar
Metropolitalny – dop. J.I.] decydowaãy gãównie czynniki twarde, w szczególnoĤci
zwiĈzane z rynkiem pracy. Zaznacza sič równieİ relatywnie duİe znaczenie czynników mičkkich zwiĈzanych z jakoĤciĈ İycia” (Stryjakiewicz, Mčczyęski 2010: 54).

Zmiany na rynku pracy przyniosãy wičc takİe zmianč oczekiwaę dotyczĈcych miejsca zamieszkania, standardu warunków İycia, preferencji zwiĈzanych z dostčpnymi formami spčdzania wolnego czasu, a ponadto zacieranie sič róİnic pomičdzy stylem İycia w mieĤcie i na wsi.
Przemiany zachodzĈce w spoãeczeęstwie polskim w ostatnich latach
przyniosãy zupeãnie nowe moİliwoĤci rozwoju zawodowego, przyczyniãy
sič do modyfikacji reguã İycia spoãecznego, a takİe przyspieszyãy migracyjne procesy zachodzĈce zarówno w skali mičdzynarodowej, jak i lokalnej. Jak
pokazujĈ wyniki wielu badaę nad migracjami, ruchy ludnoĤci zachodzĈce
wewnĈtrz krajów sĈ bardzo czčsto jedynie pierwszym etapem przed wyjazdem za granicč.
Peãniejsze dane dotyczĈce motywacji Polaków i ich rozumienia İyciowego sukcesu znaleĮþ moİna w raporcie z badaę CBOS z 2013 r., w którym
„warunki materialne” uznawane sĈ za element İyciowego sukcesu przez
18% respondentów, o ile ãĈczĈ sič z „dobrĈ pracĈ” i „dobrĈ rodzinĈ”, pod-
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czas gdy same „dobre warunki materialne” uznawane sĈ za waİne jedynie
przez 7% pytanych (za: Orlięska 2013, 2-4). Wydaje sič, İe jednym z najwaİniejszych wskaĮników jest miejsce zamieszkania, bčdĈce kombinacjĈ informacji o statusie spoãecznym i udanym İyciu rodzinnym.

ZAKOĘCZENIE
DziesiĈta rocznica przystĈpienia Polski do Unii Europejskiej wymaga
takİe odpowiedzi na pytanie, czy powyİsze informacje o skali ruchliwoĤci
przestrzennej Polaków nie zwiastujĈ dalszego nasilania sič migracji mičdzynarodowych. WĈtpliwoĤci te pojawiajĈ sič coraz czčĤciej w publicznym dyskursie. Migrantów, którzy w ostatnich latach wyjechali z Polski, liczy sič
w milionach. Ponadto, jak prognozujĈ na przykãad eksperci Instytutu Sobieskiego, migranci zagraniczni „zbudujĈ dobrobyt Europy Zachodniej”, ale
zabraknie ich w polskiej gospodarce w najbliİszych latach. Dodatkowo bardzo niskie wskaĮniki dzietnoĤci w Polsce rysujĈ pesymistyczny scenariusz
dãugoterminowych przemian, zwãaszcza jeĤli do informacji o zmniejszajĈcej
sič populacji dodaþ takİe tč o jej starzeniu sič. Pytania, które moİna
w zwiĈzku z tym zadaþ na koniec niniejszych rozwaİaę, dotyczĈ przyszãoĤci. Czy przyniesie ona nasilenie procesów urbanizacji obszarów podmiejskich? A w migracjach mičdzynarodowych – czy uda sič zatrzymaþ odpãyw
ludnoĤci na Zachód? Warto pamičtaþ, İe ze wzglčdu na specyfikč migracji
sezonowych, wahadãowych, niesãychanie trudno jest okreĤliþ liczbč tych,
którzy juİ wyjechali. Czy w przyszãoĤci bčdzie ich wičcej? A moİe Polsce
uda sič przyciĈgnĈþ czãonków globalnej klasy kreatywnej z krajów, których
potencjaã dopiero czeka na wykorzystanie – czy to z krajów sĈsiadujĈcych
z PolskĈ czy teİ z bardziej odlegãych rejonów? Jakie bčdĈ kierunki migracji,
zwãaszcza wewnĈtrzkrajowych? Czy postčpujĈcy rozwój technologiczny
przybliİy nas do stanu, w którym przestrzeę i jej ograniczenia przestanĈ
wyznaczaþ granice rozwoju?
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