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Migrations throughout history constitute one of the most important mechanisms affecting urban
development. The conditions of the specificity of the Polish post-war migration determined the
linking of the processes of industrialization and urbanization differently than in Western Europe.
Thanks to the impressive efforts that ultimately limited the influx of people there has been a slowing
down of urban sprawl. The contemporary nature of migration in urban space designates changes in
both the economic structure and metropolisation processes. The reversal of the traditional direction
of migration generates an increased scale of commuting and disseminates the category of shuttle
migrants. The process of metropolisation too enforces change in the migrant profile. There is
a strong demand from migrants for the requirement to have a specific socio-cultural capital. The
metropolisation differentiates the migration stream, determining the specificity of the city.
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Rozwojowi spoãeczeęstw nieodãĈcznie towarzyszyão powstawanie i rozwój miast, których struktura przestrzenna, granice, typ zabudowy, charakter
struktury spoãecznej, infrastruktura etc. oddawaãy swoistoĤþ ich twórców
i mieszkaęców. Moİna sprzeczaþ sič o moment powstania pierwszego miasta, wszak odkrycia archeologiczne oddalajĈ ten moment w czasie. Niezaleİnie jednak od epoki i miejsca, których specyfika w oczywisty sposób decydowaãa o charakterze miasta, odgrywaão ono jako oĤrodek polityczny
(o róİnym stopniu autonomii politycznej), kulturowy, usãugowo-handlowo-produkcyjny i administracyjny istotnĈ rolč z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju caãych spoãeczeęstw.
Zgodnie z linearnym ujčciem rozwoju miast (koncentrujĈcym sič gãównie na kontekĤcie europejskim) róİne czynniki byãy w róİnych okresach za
ów rozwój odpowiedzialne, choþ skala zasičgu oddziaãywania oĤrodków
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miejskich i ich znaczenie byão w minionych epokach niewĈtpliwie niewspóãmiernie mniejsze niİ wspóãczeĤnie. Staroİytne miasta swĈ siãč i rozkwit opieraãy na czynnikach politycznych, zatem ich wielkoĤþ, poziom zamoİnoĤci czy struktura spoãeczno-gospodarcza byãy odzwierciedleniem
potčgi imperium, w skãad którego wchodziãy. Upadek imperium oznaczaã
wičc kurczenie sič, takİe w sensie ludnoĤciowym, miast. Od Ĥredniowiecza
w zasadzie po poczĈtek rewolucji przemysãowej miasta peãniãy gãównie rolč
oĤrodków wymiany i tym samym opieraãy swój rozwój przede wszystkim
na handlu i rzemioĤle, co przekãadaão sič na rozdrobnienie osadnictwa miejskiego. W Europie najwičkszy rozwój, choþ jego skala byãa nieporównywalnie mniejsza niİ w miastach staroİytnoĤci, cechowaã oĤrodki kupieckie
i portowe, szczególnie wãoskie i hanzeatyckie. Stopniowy rozwój miast tej
epoki oznaczaã takİe rozszerzanie sič zakresu peãnionych funkcji – z gãównie
polityczno-gospodarczych takİe na kulturowe czy administracyjne. I choþ
miasta minionych czasów w niewielkim stopniu przypominaãy wspóãczesne,
to mechanizm wspóãwarunkujĈcy ich powstawanie, a potem rozwój, pozostaã niezmienny – migracje ludnoĤci z oĤrodków o niİszym poziomie rozwoju (Majer 2010: 120-124). Choþ migracje do miast nie sĈ zjawiskiem nowym,
to w róİnych okresach historycznych w inny sposób wyznaczaãy one kierunek i charakter zmian miast. Krótki zarys zmian ludnoĤciowych i ich konsekwencji pozwoli na okreĤlenie specyfiki wspóãczesnych tendencji migracyjnych i ich znaczenia dla oĤrodków miejskich.
Znaczenie migracji jako czynnika wspóãokreĤlajĈcego rozwój miast staão
sič wyraĮnie widoczne wraz z nadejĤciem rewolucji przemysãowej1, która
zniosãa bariery istotnie ograniczajĈce napãyw migrantów do miast. Tym, co
hamowaão w epoce preindustrialnej swobodny przepãywy ludnoĤci, byãy
przede wszystkim odlegãoĤþ (a w zasadzie niemoİnoĤþ jej pokonania wywoãana sãabo rozwiničtymi Ĥrodkami transportu) i czas („prymitywne” Ĥrodki
transportu czyniãy podróİ dãugotrwaãĈ i uciĈİliwĈ, czčsto tym samym nieopãacalnĈ). Bariery te pozostawaãy w relacji do ograniczeę, jakie niosãa ze
sobĈ produkcja uzaleİniona od dziaãania siã natury, wiĈİĈca czãowieka
z miejscem zamieszkania (Jaãowiecki, Szczepaęski 2002: 55-61). Zdobycze
techniki epoki przemysãowej nie tylko umoİliwiãy zmianč profilu i form
gospodarki, ale takİe uwolniãy jednostki i zbiorowoĤci od „przymusu” bycia
________________
1 Z punktu widzenia rozwoju miast okreĤlenie „rewolucja przemysãowa” moİna uznaþ za
skrót oznaczajĈcy wspóãoddziaãywanie kilku wymiarów zmian w sferach: rolnictwa
(oznaczajĈce wzrost wydajnoĤci, konkurencyjnoĤci i rozrost gospodarstw, uwalniajĈce zbčdnĈ
siãč roboczĈ), techniki (wynalazki i odkrycia pozwalajĈce na wzrost wydajnoĤci pracy),
funkcjonowania rynku (zwičkszenie obrotu w handlu), transportu (powstanie i rozrost
nowych Ĥrodków transportu – poczĈtkowo gãównie kolei), ludnoĤciowej – wčdrówki ludzi do
duİych miast (patrz Majer 2010: 159-168)
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niemobilnym. Nowy typ produkcji otworzyã drogč do zmiany specyfiki
miasta, zintensyfikowaã rozpoczčty (zgodnie ze wspóãczesnym rozumieniem tego zjawiska) w XVII wieku w Anglii proces urbanizacji, której – zdaniem Janusza Zióãkowskiego – jednym z czterech wymiarów jest urbanizacja
demograficzna, wyraİajĈca sič koncentracjĈ ludnoĤci w oĤrodkach miejskich
na skutek napãywu ludnoĤci ze wsi (Zióãkowski 1965).
Proces urbanizacji w Polsce2 w porównaniu do krajów Europy Zachodniej postčpowaã z ponad stuletnim opóĮnieniem i przybraã odmiennĈ
postaþ. Z wzglčdnie intensywnym rozwojem miast w Polsce mamy do czynienia w zasadzie dopiero po zakoęczeniu II wojny Ĥwiatowej, nie przybraã
on jednakİe tempa, jakie cechowaão miasta Europy Zachodniej, choþ w ciĈgu
pičþdziesičciu lat od jej zakoęczenia nastĈpiã wzrost wskaĮnika urbanizacji
o 19%. Tym, co okreĤlaão specyfikč powojennego rozwoju miast w Polsce,
byã rozdĮwičk pomičdzy intensywnoĤciĈ i tempem industrializacji a tempem procesu urbanizacji (Szymaęska 2008: 134-135). Niski poziom urbanizacji stanowiã efekt przede wszystkim polityki paęstwa, kãadĈcej nacisk na
intensywnĈ industrializacjč. Wysoki i szybki wzrost poziomu industrializacji byã moİliwy dzički ograniczeniu nakãadów na rozwój miast – oĤrodków
przemysãowych i ich infrastruktury. Wprowadzenie systemu dojazdów pracowniczych, wspomaganego zakãadowymi Ĥrodkami transportu dowoİĈcymi pracownika do miejsca pracy, a takİe ograniczenie moİliwoĤci meldunku w miastach przy jednoczesnym obowiĈzku posiadania staãego
zamieszkania utrudniaãy relokacjč i, co waİniejsze, zmniejszaãy nakãady na
budownictwo. Te swoiste oszczčdnoĤci stawaãy sič w prosty sposób Įródãem
nakãadów na przemysã (Jaãowiecki 2006). Jak podaje Daniela Szymaęska,
w okresie od 1960 do 1980 roku udziaã dojeİdİajĈcych do pracy w niektórych miastach wynosiã 50% (Szymaęska 2008: 135). Uzaleİnienie rozwoju
miasta od przemysãu w okresie powojennym nie tyle nawiĈzywaão do nierozãĈcznoĤci tych dwóch procesów (industrializacji i urbanizacji) w rozwoju
miast zachodnioeuropejskich, ile byão podporzĈdkowane socjalistycznej
ideologii i tym samym odpowiadaão koncepcji miasta socjalistycznego.
Z punktu widzenia migracji fakt, İe to przemysã miaã decydowaþ o charakterze i specyfice miasta, oznaczaã koniecznoĤþ, nawet jeĤli ograniczonego, to
jednak napãywu ludnoĤci.
Dynamika rozwoju ludnoĤciowego duİych miast w Polsce w latach
1950-1999 byãa zróİnicowana (Petryszyn 2002: 19-21; Parysek 2005: 62-80).
________________
2 Abstrahujč tu od kwestii przebiegu tego procesu na ziemiach polskich w czasie
rozbiorów, po pierwsze ze wzglčdu na uwarunkowanie go specyfikĈ polityki poszczególnych
zaborców wobec tych terenów, po drugie ze wzglčdu na fakt czčĤciowej lub caãkowitej zmiany
znaczenia niektórych miast po odzyskaniu niepodlegãoĤci.
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Najwičkszy przyrost ludnoĤci duİe miasta odnotowaãy w latach pičþdziesiĈtych ubiegãego wieku, co wiĈzaão sič z jednej strony z odbudowĈ kraju i jego
struktury gospodarczej, a z drugiej – z odbudowĈ struktury ludnoĤciowej
i towarzyszĈcym jej wysokim przyrostem naturalnym. Z punktu widzenia
zaãoİeę formowania spoãeczeęstwa socjalistycznego napãywajĈca ze wsi
ludnoĤþ byãa podstawĈ tworzenia niezbčdnej dla jego istnienia klasy robotniczej (istniejĈcej w zalĈİkowej, znikomej postaci w okresie przed II wojnĈ
ĤwiatowĈ i bezpoĤrednio po jej zakoęczeniu; w roku 1938 robotnicy przemysãowi stanowili okoão 5% spoãeczeęstwa – w przybliİeniu byão ich 1,9 mln3).
Nowo powstajĈce oĤrodki przemysãowe, zlokalizowane przede wszystkim
w duİych miastach, generowaãy miejsca pracy, a jednoczeĤnie do swego
rozwoju potrzebowaãy, w duİej mierze niewyksztaãconej, siãy roboczej. Uãatwião to migracje ludnoĤci przeludnionych wsi (choþ nie rozwiĈzywaão
samego problemu przeludnienia) do miast i przyczynião sič do zjawisk okreĤlanych mianem ruralizacji bĈdĮ chãopienia miast (Szczepaęski 1971; Wasilewski 2006: 54-61).
Kolejne dziesičciolecia to przeplatajĈce sič okresy spowolnienia wzrostu
(lata szeĤþdziesiĈte i osiemdziesiĈte) oraz oİywienia (lata siedemdziesiĈte –
szczególnie w poczĈtkowym okresie pokrywajĈcym sič z oİywieniem gospodarczym wspomaganym zagranicznymi kredytami). Uzaleİnienie rozwoju miast od uprzemysãowienia, trwajĈce do koęca lat osiemdziesiĈtych,
zmienião nie tylko ich strukturč przestrzenno-urbanistycznĈ, ale takİe spoãeczno-klasowĈ. Miasto ze wzglčdu na wyİszy standard İycia wzglčdnie
mniej uciĈİliwe warunki pracy i moİliwoĤþ zdobycia wyksztaãcenia (a niekiedy po prostu podstawowych umiejčtnoĤci pisania i czytania, co miaão
miejsce szczególnie w pierwszej fazie powojennych migracji) byão atrakcyjnym miejscem osiedlenia dla ludnoĤci pochodzĈcej ze wsi. Po poczĈtkowym
okresie „chaotycznego” osadnictwa miejskiego (przybyãa ludnoĤþ zajmowaãa dowolnie wybrane, opuszczone mieszkania i domy), jakie charakteryzowaão okres odbudowy miast, regulacje w tym zakresie przyniosão powiĈzanie napãywu ludnoĤci z rozbudowĈ przemysãu (Nowakowski 1988). Kolejno
powstawaãy osiedla robotnicze, o charakterystycznym dla poszczególnych
okresów powstawania typie zabudowy, zamieszkiwane przez ludnoĤþ zróİnicowanĈ spoãecznie i kulturowo – w tym sensie w przestrzeni miejskiej
panowaã wzglčdny egalitaryzm, bowiem tworzenie enklaw, przestrzeni
elitarnych byão nieznaczne (ograniczane takİe ideologicznie). Z socjologicznego punktu widzenia migracje ludnoĤci wiejskiej do miast oznaczaãy koniecznoĤþ adaptacji do nowych warunków, integracji w nieznanym Ĥrodo________________
3 Dane te majĈ charakter szacunkowy, ponadto naleİy pamičtaþ, İe w okresie
mičdzywojennym statystyki dotyczĈce podziaãu klasowo-warstwowego obejmowaãy nie tylko
osoby aktywne zawodowo, ale takİe ich rodziny (įarnowski 1973: 32 i n.)
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wisku spoãecznym, przejčcia nowych wartoĤci, norm i dostosowania zachowaę do wymogów miejskiego stylu İycia. WĤród najistotniejszych zmian,
jakie nastĈpiãy w wyniku procesów urbanizacji (zmiany te miaãy charakter
obustronny – dotyczyãy zarówno migrantów, jak i ludnoĤci miejskiej), wskazywanych w ówczesnych analizach, naleİy wymieniþ: rozpad tradycyjnych
wičzi spoãecznych, zmianč modelu stosunków spoãecznych, wzorców zakãadania i funkcjonowania rodziny, spadek znaczenia religii i tendencjč do sekularyzacji, czy wreszcie pojawienie sič nowego – miejskiego stylu İycia (m.in.
Rybicki 1972; Nowakowski (red.) 1974; Turowski 1976; Szczepaęski 1964).
Okres stabilizacji rozwoju ludnoĤciowego miast nastčpuje na poczĈtku
lat dziewičþdziesiĈtych i jest to w pewnym sensie dziesičciolecie przeãomowe. W koęcowej jego fazie sĈ dostrzegalne stopniowe zmiany kierunku migracji z dotychczas dominujĈcego: wieĤ – miasto lub maãe miasto – duİe
miasto, na: miasto – wieĤ. Zgodnie z danymi i kryteriami przyjčtymi przez
Jacka Petryszyna (Petryszyn 2002: 14) duİymi miastami (przekraczajĈcymi
300 tys. mieszkaęców) byãy, w kolejnoĤci wedãug wielkoĤci: Warszawa, âódĮ,
Kraków, Wrocãaw, Poznaę (miasta te w koęcu lat dziewičþdziesiĈtych przekroczyãy próg 500 tys. mieszkaęców). W tym teİ czasie kategoria duİych
miast powičkszyãa sič o: Gdaęsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, tj.
miasta, których liczba mieszkaęców w 1950 roku oscylowaãa w granicach od
117 do 195 tys.
Odwrócenie salda migracji z wieĤ ń miasto na miasto ń wieĤ, jakie miaão miejsce na przeãomie XX i XXI wieku (zob. tab. 1), zwiĈzane bezpoĤrednio
z transformacjĈ ustrojowĈ i intensyfikacjĈ procesów dezindustrializacji, odpowiadaão fazie suburbanizacji w modelu cyklu İycia miejskiego Leo van
den Berga (Berg i in. 1982: 24-45, za: Majer 2010: 153), w której w sensie demograficzno-strukturalnym mamy do czynienia z rozrostem przestrzennym
i ludnoĤciowym przedmieĤþ, kosztem kurczĈcych sič ludnoĤciowo obszarów
centralnych.
Szczególnie gwaãtowny odpãyw ludnoĤci z miast miaã miejsce w okresie
od 2001 do 2003 roku. Dane dotyczĈce caãego kraju nie ujawniajĈ zróİnicowania mičdzywojewódzkiego. Nie we wszystkich województwach juİ od
2000 roku odnotowywano ujemne saldo migracji dla miast – przez okres
pierwszych dwóch, a nawet trzech lat województwa: podlaskie, pomorskie
i wielkopolskie, cechowaão saldo dodatnie, choþ malejĈce. Zestawienie to
uwidacznia takİe specyfikč województwa mazowieckiego i poĤrednio rolč
Warszawy jako centralnej metropolii. W okresach silnego odpãywu ludnoĤci
z miast innych województw rosãa liczba mieszkaęców miast województwa
mazowieckiego. Ma to zwiĈzek z oddziaãywaniem oĤrodka warszawskiego
jako miejsca poszukiwania zatrudnienia, a ponadto z jego otoczeniem, które
stanowiĈ takİe oĤrodki miejskie.
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Tabela 1. Saldo migracji wewnčtrznej dla miast w latach 1999-2012 w ujčciu wojewódzkim
Saldo migracji wewnčtrznych dla miast
(w tys.)

Województwo
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Polska

2,8

–4,2

–6,5

–17,6

–30,4

–41,6

–32,6

–35,1

–47,9

–38,8

–41,1

–45,9

–39,8

–35,4

ãódzkie

–0,3

–0,9

–1,1

–2,0

–2,6

–4,0

–3,5

–3,8

–4,7

–3,9

–3,8

–5,0

–4,6

–3,9

6,7

6,9

7,7

8,4

8,1

6,8

8,8

9,8

6,5

4,6

4,3

4,5

7,2

6,8

maãopolskie

–1,1

–0,3

0,4

–0,7

–1,6

–1,5

–0,9

–1,7

–2,5

–1,9

–1,3

–2,1

–1,4

–1,5

ĤlĈskie

–3,8

–4,8

–5,1

–5,2

–7,1

–8,0

–7,3

–8,0

–9,3

–7,7

–8,1

–8,5

–8,0

–7,6

lubelskie

0,3

–0,6

–1,7

–2,6

–3,6

–4,6

–4,5

–4,7

–5,2

–3,8

–3,5

–4,9

–4,4

–4,3

–1,0

–1,4

–2,0

–2,6

–3,4

–3,4

–3,0

–2,5

–2,3

–2,2

–2,7

–2,7

–2,8

–2,2

1,7

0,9

0,7

0,2

–0,6

–1,2

–1,4

–1,2

–1,6

–1,4

–1,3

–1,7

–1,6

–1,4

Ĥwičtokrzyskie

–1,2

–1,4

–1,6

–2,6

–2,9

–3,3

–2,7

–3,0

–3,1

–2,3

–2,6

–3,1

–2,8

–2,6

lubuskie

–0,2

–0,7

–1,1

–1,2

–1,1

–1,8

–1,4

–1,3

–1,7

–1,1

–1,4

–1,5

–1,3

–1,4

1,3

0,2

0,4

–1,0

–2,5

–3,5

–3,6

–3,7

–5,1

–5,3

–5,2

–5,5

–5,5

–5,2

podkarpackie
podlaskie

wielkopolskie
zachodniopomorskie

0,004

–0,08

–0,8

–1,6

–2,5

–3,0

–1,9

–2,0

–2,5

–2,2

–2,2

–2,4

–1,9

–1,6

dolnoĤlĈskie

–1,7

–1,9

–1,1

–3,0

–4,3

–4,7

–3,6

–4,0

–5,3

–3,8

–3,8

–3,7

–3,2

–2,8

opolskie

–0,6

–0,5

–0,8

–1,2

–1,4

–1,4

–1,2

–1,6

–2,0

–1,5

–1,6

–1,3

–1,5

–1,2

kujawsko-pomorskie

1,4

–0,1

–1,3

–2,0

–2,9

–4,2

–3,9

–4,2

–4,2

–3,3

–3,6

–3,7

–3,4

–3,4

pomorskie
warmięsko-mazurskie

1,1

0,5

0,9

0,04

–1,2

–2,1

–0,8

–1,5

–2,9

–1,5

–1,9

–1,6

–1,8

–1,4

0,2

–0,1

–0,04

–0,6

–0,7

–1,6

–1,5

–1,7

–1,9

–1,6

–2,3

–2,7

–2,6

–1,6

ĭródão: Opracowanie na podstawie: GUS, Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl.
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Choþ procesy przemian miast w Polsce z powodu wspomnianych uwarunkowaę historyczno-politycznych zaczčãy nastčpowaþ stosunkowo póĮno,
bo dopiero na poczĈtku lat dziewičþdziesiĈtych ubiegãego wieku, to przebiegaãy z duİym natčİeniem, obejmujĈc wiele sfer İycia miasta jednoczeĤnie. Przeksztaãceniom urbanistycznym, zwiĈzanym ze zmianĈ struktury
gospodarczej, charakteryzujĈcym sič mičdzy innymi pojawieniem sič nowych, architektonicznie „nowatorskich” (jeĤli porównaþ to do wczeĤniejszego postsocjalistycznego typu zabudowy) budynków – biurowców, centrów
usãugowych etc., a takİe zanikiem bĈdĮ przeksztaãceniem dawnej zabudowy
czy przenoszeniem sič zabudowy mieszkaniowej poza granice duİych
i Ĥrednich miast, towarzyszyãy zmiany w strukturze ludnoĤciowej mieszkaęców, zwiĈzane z róİnego rodzaju przemieszczeniami dokonujĈcymi sič
w przestrzeni miejskiej, majĈcymi zwiĈzek równieİ ze zmianami w stratyfikacji spoãecznej i zaistnieniem nierównoĤci spoãecznych, których wyrazem
staãy sič grodzone osiedla, ekskluzywne centra handlowo-usãugowe z jednej
strony i podupadajĈce centralne dzielnice budynków komunalnych – z drugiej. U podãoİa przeobraİeę miast i ich rozrostu leİaãa transformacja ustrojowa i towarzyszĈce jej przeksztaãcenia struktury gospodarki, zwiĈzane
z jednoczesnym rozwojem sektora usãug i doĤþ gwaãtownym zmniejszaniem
udziaãu przemysãu. Przenoszenie zakãadów przemysãowych na obrzeİa
miast skutkowaão przenoszeniem miejsc pracy, a wičc takİe relokacjĈ pracowników. JednoczeĤnie jednak koncentracja rynku usãug i finansów w centrach miejskich przyciĈgaãa nowych mieszkaęców, o okreĤlonych kwalifikacjach i kompetencjach. Miasta staãy sič miejscami wzmoİonej ruchliwoĤci, co
w szerszym kontekĤcie jest cechĈ wspóãczesnych spoãeczeęstw doĤwiadczajĈcych skutków procesów globalizacji. RuchliwoĤþ, utoİsamiana czčsto
z mobilnoĤciĈ, oznacza aktywnoĤþ, jest wiĈzana z kreatywnoĤciĈ i przedstawiana jako wymóg wspóãczesnych czasów (Urry 2009). Z perspektywy ruchliwoĤci przestrzennej do miast przybywajĈ niezmiennie, pomimo İe salda
migracji wewnčtrznych do miast sĈ ujemne, ci, dla których jest ono obecnie
lub ma sič staþ w przyszãoĤci (choþ dla studentów podstawowym motywem
przyjazdu do duİych oĤrodków miejskich jest edukacja, to czčĤþ z nich juİ
na poczĈtku studiów wiĈİe swoje przyszãe İycie zawodowe z danym miastem) przede wszystkim miejscem pracy.
Wspóãczesny migrant nie musi jak dawniej na staãe wiĈzaþ sič z przestrzeniĈ miejskĈ, by byþ w niej trwale obecnym. Takie moİliwoĤci stwarza
rozwiničta infrastruktura transportowa. W rezultacie stale powičksza sič
liczba dojeİdİajĈcych do pracy, a wičc migrantów wahadãowych, kategorii
istniejĈcej w przestrzeni miejskiej od dawna. Do rozrostu tej kategorii migrantów w mieĤcie przyczyniãy sič niewĈtpliwie zmiany w systemie gospo-
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Tabela 2. Województwa o najwičkszej liczbie dojeİdİajĈcych do pracy w 2006 roku

Województwo

Liczba
dojeİdİajĈcych
(w tys.)

Udziaã
w strukturze
dojeİdİajĈcych
ogóãem
(w %)

Polska
ĤlĈskie
wielkopolskie
mazowieckie
maãopolskie
dolnoĤlĈskie
podkarpackie

2234,0
394,1
269,2
265,3
235,3
175,9
170,0

100
16,8
11,5
11,3
10,1
7,5
7,3

Liczba
miast

Miejsce
w rankingu
województw
o najwičkszej liczbie
miast

Stopa
bezrobocia

Miejsce
w rankingu
województw
o najwyİszej
stopie
bezrobocia

889
71
109
85
56
91
45

x
4
1
3
6
2
9

14,8
12,7
11,7
11,8
11,3
16,6
16,4

x
13
15
14
16
6
7

ĭródão: Opracowanie na podstawie: Kruszka (red.) 2010: 15; Miasta… 2008; Bank Danych Lokalnych,
www.stat.gov.pl.

darczym, a wspomniany wymóg mobilnoĤci przyniósã ze sobĈ koniecznoĤþ
zmiany sposobu myĤlenia o relacjach z miejscem i przestrzeniĈ. Poszukiwanie pracy poza miejscem zamieszkania staje sič w wielu wypadkach koniecznoĤciĈ, której wraz z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej nie musi
towarzyszyþ zmiana zamieszkania. Dojazdy do pracy sĈ ponadto naturalnĈ
konsekwencjĈ procesu suburbanizacji4, i to w nastčpstwie exodusu zamoİniejszej, czčsto lepiej wyksztaãconej i mãodszej kategorii ludnoĤci miast proces ten przybiera na sile. W obu wypadkach migranci nie sĈ zobligowani do
zerwania zwiĈzków z dawnym miejscem. Cičİar İycia tych, którzy zdecydowali sič na pracč w mieĤcie, najczčĤciej pozostaje w miejscu staãego zamieszkania – tam przebywa ich rodzina, dlatego utrzymujĈ oni z nim
wzglčdnie trwaãe wičzi. Miasto jest nade wszystko miejscem pracy i sporadycznie miejscem konsumpcji. Z kolei ci, którzy opuszczajĈ miasto w poszukiwaniu spokojniejszego, zdrowszego İycia bĈdĮ moİliwoĤci speãnienia
marzeę o wãasnym mieszkaniu, na kupno którego w mieĤcie nie pozwalajĈ
wyİsze ceny, niekoniecznie chcĈ zrywaþ zwiĈzki z miastem. Wedãug badaę
przeprowadzonych przez Gãówny UrzĈd Statystyczny w 2006 roku 1/4 pracowników najemnych dojeİdİaãa do pracy (2,6 mln Polaków)5 (Miasta…
2008).
________________
4 Proces suburbanizacji, na co wskazuje Jerzy J. Parysek, w Polsce ma zãoİony charakter
i obejmuje proces rozlewania sič miast (ubran sprawl), korzystny z punktu widzenia jednostek
decydujĈcych sič na przeprowadzkč w celu, ogólnie rzecz biorĈc, poprawy warunków İycia,
jednak z ogólnospoãecznego punktu widzenia niekorzystny, z powodu choþby nieracjonalnego
wykorzystania terenów, zmiany struktury gruntów rolnych czy zagroİeę Ĥrodowiskowych
(Parysek 2008: 13-17; Litwięska 2008).
5 Badanie opiera sič na danych podatników uzyskanych z urzčdów skarbowych, a wičc
w duİym stopniu niweluje problem niekompletnych, nieaktualnych danych gromadzonych
w ewidencji ludnoĤci.
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WĤród województw o najwičkszym natčİeniu dojazdów znalazãy sič
gãównie (za wyjĈtkiem województwa podkarpackiego) województwa o najwičkszej liczbie miast. Choþ ich struktura byãa zróİnicowana, to poza województwem podkarpackim, w kaİdym z tych województw byão przynajmniej
jedno miasto powyİej 200 tys. mieszkaęców (wyjĈtek stanowiãy województwa:
mazowieckie – dwa oraz ĤlĈskie – trzy miasta tej wielkoĤci). WĤród województw o duİej liczbie dojeİdİajĈcych (z wyjĈtkiem województw: dolnoĤlĈskiego i podkarpackiego) odnotowano takİe najniİsze stopy bezrobocia
w kraju, moİna wičc uznaþ (biorĈc pod uwagč, İe nie ma danych z tego
okresu dotyczĈcych motywów takiego dziaãania), İe dojazdy byãy jednĈ ze
strategii radzenia sobie z bezrobociem. Natomiast wielkoĤþ dojazdów nie
przekãada sič jednoznacznie na stopieę mobilnoĤci pracowników. Najwyİszy udziaã dojeİdİajĈcych w strukturze zatrudnionych odnotowano w województwie podkarpackim (37%), stosunkowo wysoki, w granicach 25,1–30%,
w województwach: maãopolskim, ĤlĈskim, wielkopolskim, opolskim i Ĥwičtokrzyskim. We wszystkich województwach, niezaleİnie od skali dojazdów,
najistotniejszĈ rolč peãniãy stolice województw (wyjĈtkiem sĈ dwa województwa posiadajĈce dwa oĤrodki centralne: woj. lubuskie – Zielona Góra
i Gorzów Wielkopolski oraz woj. kujawsko-pomorskie – Toruę i Bydgoszcz) –
w kaİdej z nich liczba przyjeİdİajĈcych do pracy kilkakrotnie przewyİszaãa
liczbč wyjeİdİajĈcych do pracy. Najbardziej rozbudowana struktura dojazdów cechuje najwičksze oĤrodki miejskie Polski, tj. Warszawč, Katowice,
Kraków, Poznaę, Wrocãaw. SĈ one miejscem pracy zarówno dla osób mieszkajĈcych w oĤciennych gminach, jak i pochodzĈcych spoza województwa.
Zasičg oddziaãywania poszczególnych oĤrodków jest ponadto ĤciĤle zwiĈzany z poziomem rozwoju infrastruktury transportowej i liczbĈ poãĈczeę, co
daje przewagč oĤrodkom juİ najsilniej rozwiničtym (mičdzy dojazdami
a poziomem rozwoju infrastruktury transportowej istnieje sprzčİnie zwrotne: dobrze rozbudowana infrastruktura sprzyja dojazdom, ale dojazdy wymuszajĈ takİe jej rozwój). Jak wskazujĈ analizowane w opracowaniu pod
redakcjĈ Kazimierza Kruszki (2010) przypadki Poznania i Krakowa, strefa
oddziaãywania miasta w zakresie dojazdów koncentruje sič gãównie w pasie
do 50 km, przy czym najwičksze natčİenie dojazdów w zaleİnoĤci od specyfiki poszczególnych oĤrodków jest obserwowane w granicach do 20-30 km.
Wraz ze zwičkszaniem odlegãoĤci natčİenie naturalnie maleje, choþ w strefie
do 100 km moİna przyjĈþ, İe jest ono wysokie. Trudno oczywiĤcie okreĤliþ,
jaka czčĤþ z tych, którzy dojeİdİajĈ do pracy, szczególnie powyİej 50 km,
robi to regularnie (przy mniejszych odlegãoĤciach moİna przypuszczaþ, İe
sĈ to dojazdy codzienne), a jaka decyduje sič na tymczasowe zamieszkanie
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w miejscu pracy. Trudno takİe stwierdziþ, jaki jest zakres i forma oddziaãywania tej kategorii migrantów na miasto, poza wspomnianym rozrostem,
modernizacjĈ infrastruktury transportowej i zyskiem ekonomicznym, niemniej jednak jest to kategoria, której wzrostu moİna sič spodziewaþ.
Wspóãczesne migracje do miast wpisujĈ sič ponadto w kontekst metropolizacji jako jednego z kierunków przeksztaãceę przestrzeni miejskiej
w Polsce. Aspiracje do bycia metropoliĈ zgãaszajĈ wãadze wielu miast, jednak z punktu widzenia cech, jakie powinna ona speãniaþ6, takiego okreĤlenia
moİna uİywaþ jedynie w odniesieniu do dwóch oĤrodków: Warszawy oraz
konurbacji ĤlĈskiej, a takİe mniejszych, peãniĈcych role metropolii regionalnych: Krakowa, âodzi, Trójmiasta czy Poznania. Z perspektywy migranta
przekroczenie progu metropolii oznacza wejĤcie bezpoĤrednio do Ĥwiata
globalnego, Ĥwiata przepãywów, w którym relacje spoãeczne majĈ charakter
sieciowy, ale takİe Ĥwiata zróİnicowanego i podzielonego wewnčtrznie,
w którym zajčcie miejsca w centrum wiĈİe sič z okreĤlonymi wymogami.
Powodzenie migracji (w perspektywie jednostkowej jest to równoznaczne
z osiĈgničciem sukcesu, indywidualnie definiowanego) nie jest juİ uwarunkowane jedynie siãĈ motywacji czy determinacjĈ w dĈİeniu do poprawy
warunków İycia, choþ te dwa czynniki niewĈtpliwie sĈ istotne, ale równieİ
posiadanym kapitaãem spoãeczno-kulturowym. Szansč na zajčcie szczególnie wysokiej pozycji majĈ zatem osoby posiadajĈce zawody, kwalifikacje,
kompetencje rzadkie i cenne z perspektywy funkcjonowania i rozwoju metropolii. Migrant speãniajĈcy te kryteria staje sič jednoczeĤnie wspóãtwórcĈ
i czãonkiem juİ nie klasy Ĥredniej czy elity w klasycznym rozumieniu, ale
nowoczesnej elity – klasy metropolitalnej. Podstawowym wyróİnikiem poãoİenia klasowego jest posiadanie okreĤlonego poziomu oraz rodzaju wiedzy i kwalifikacji, które pozwalajĈ na pozyskanie dobrze pãatnej i stabilnej
pracy. NajczčĤciej pracy w Ĥrodowisku mičdzynarodowym – w globalnych,
mičdzynarodowych firmach, w których przejĤcie do Ĥwiata oderwanego od
lokalnoĤci odbywa sič juİ na poziomie obowiĈzujĈcego, „urzčdowego jčzyka” firmy – najczčĤciej angielskiego. Funkcjonowanie w Ĥrodowisku oderwanym od uwarunkowaę lokalnych, a wičc niezaleİnym decyzyjnie i organizacyjnie, sprawia, İe u tego typu migrantów maleje rola identyfikacji
lokalnych i narodowych na rzecz europejskich czy, szerzej, globalnych (Szul
________________
6 Poza kryterium iloĤciowym, które w wielu definicjach metropolii jest okreĤlone na
poziomie 500 tys. mieszkaęców, wskazuje sič na czynniki jakoĤciowe, do których naleİĈ:
wysoki poziom rozwoju usãug, instytucji, wyposaİenia, ãĈczĈcych sič w sieci globalnych
i mičdzymetropolitalnych powiĈzaę, ale takİe potencjaã innowacyjny poãĈczony ze specyfikĈ
samego miejsca (szerzej na ten temat mičdzy innymi: Jaãowiecki, Szczepaęski 2002; Jaãowiecki
2007).
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2011: 35). Wysoki poziom zamoİnoĤci wynikajĈcy z ponadprzecičtnych
w skali kraju zarobków pozwala na realizacjč odmiennego stylu İycia, cechujĈcego sič wysokim poziomem konsumpcji, której towarzyszy wzmoİona ruchliwoĤþ przestrzenna, przy jednoczesnym ograniczaniu kontaktu
z „innymi”, przyjmujĈcym postaþ izolacji przestrzenno-spoãecznej (zamieszkiwanie w luksusowych, zamkničtych osiedlach, korzystanie z elitarnych
szkóã, kawiarni, sklepów etc.). Pozwala on ponadto na „nadrobienie” braku
kapitaãu kulturowego w stosunku do stopnia, w jakim posiada go dawna
elita (Jaãowiecki 2009).
Wymóg wysokich kompetencji sprawia, İe metropolia takİe w znaczeniu migracyjnym przekracza granice paęstw (įelazny 2011), stajĈc sič magnesem przyciĈgajĈcym specjalistów z innych krajów. Pojawienie sič obcokrajowców w przestrzeni przede wszystkim duİych miast nadaje tym ostatnim znamion wielokulturowoĤci. Wybór polskich oĤrodków jako miejsca
osiedlenia jest czčsto zwiĈzany z charakterem pracy, pozycjĈ zawodowĈ, co
ze wzglčdu na ich specyfikč czyni pobyt tymczasowym, ale wnosi do przestrzeni miejskiej odrčbnoĤþ stylu İycia i sposobu nawiĈzywania relacji spoãecznych. Niewielka liczba obcokrajowców (wedãug danych Narodowego
Spisu Powszechnego z 2011 roku zdecydowana wičkszoĤþ urodzonych za
granicĈ ma obywatelstwo polskie, tylko niespeãna 7% (47 tys.) tych osób to
cudzoziemcy) stanowi zróİnicowanĈ kulturowo, spoãecznie i ekonomiczne
grupč. WĤród nich sĈ typowi migranci zarobkowi pochodzĈcy z róİnych
czčĤci Ĥwiata, czčĤþ z nich to jednak tzw. wysoko wyspecjalizowani pracownicy pochodzĈcy z UE, zatrudnieni gãównie w duİych korporacjach i wchodzĈcy w skãad kadry zarzĈdzajĈcej, którzy choþ zaliczajĈ sič do kultury menadİerskiej, to, jak twierdzi Aneta Piekut (2013), wykazujĈ zróİnicowanie
w zakresie strategii adaptacyjno-integracyjnych wynikajĈce z ich doĤwiadczenia na rynku pracy i faktu, İe poza przestrzeniĈ lokalnĈ funkcjonujĈ takİe
w zróİnicowanych przestrzeniach transnarodowych. Ci, którzy zdecydowali
sič na zaãoİenie rodziny w Polsce, w zasadzie podjčli decyzjč o integracji,
podobnĈ do migrantów zarobkowych. W praktyce takie dziaãanie oznacza
budowanie wičzi i relacji spoãecznych w miejscu zamieszkania, a wičc tym
samym wzglčdnĈ partycypacjč w İyciu miasta. Nastčpuje zatem przeksztaãcanie przestrzeni fizycznej miasta w przestrzeę spoãecznĈ-znaczĈcĈ przy
zachowaniu relacji z miejscem pochodzenia (Grzymaãa-Kazãowska 2008).
SpecyficznĈ kategorič cudzoziemców stanowĈ migranci czasowi, którzy, jak
przyznaje A. Piekut (Piekut 2013: 71), nie sĈ licznĈ i widocznĈ kategoriĈ. Ich
funkcjonowanie w przestrzeni miejskiej uwidacznia jednak problemy, jakie
niesie ze sobĈ brak zakorzenienia, poczucie tymczasowoĤci. Migranci czasowi ograniczajĈ przestrzeę funkcjonowania przede wszystkim do miejsc,
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w których przebywajĈ podobni do nich: sĈ to miejsca, gdzie jest „wspólnie
reprodukowana tymczasowa przestrzeę spoãeczna migrantów czasowych,
co uãatwia wysoko wykwalifikowanym migrantom przystosowanie sič do
İycia w spoãeczeęstwie polskim bez koniecznoĤci indywidualnego nabywania zasobów lokalnych” (Piekut 2013: 71). Ponadto w przestrzeniach tych
obecnoĤþ spoãecznoĤci lokalnej jest znikoma, naturalnie (jeĤli sĈ to organizacje skupiajĈce obcokrajowców, szkoãy mičdzynarodowe) bĈdĮ z wyboru
ograniczana (wybór jest zwiĈzany z niechčciĈ do nawiĈzywania trwalszych
relacji w miejscu pobytu, a wzmagany barierami komunikacyjnymi). NawiĈzywane znajomoĤci majĈ charakter usãugowy bĈdĮ zawierane sĈ w Ĥrodowisku Polaków o podobnym stylu İycia – mobilnych, posiadajĈcych doĤwiadczenia migracyjne, przebywania w mičdzynarodowym Ĥrodowisku,
przy czym kaİdorazowo perspektywa ich trwania nie jest dãugoterminowa.
ObecnoĤþ imigrantów – „etników” w mieĤcie tworzy takİe nowĈ perspektywč rozwojowĈ. Choþ trudno okreĤliþ jednoznacznie ich rzeczywisty
wkãad w rozwój, to w duİych miastach obserwuje sič rosnĈcĈ liczbč „etnicznych przedsičbiorców”, których do podjčcia wãasnej dziaãalnoĤci gospodarczej zmusiãy trudnoĤci w znalezieniu pracy bĈdĮ dostrzeİenie moİliwoĤci zapeãnienia luki rynkowej zwiĈzanej z zapotrzebowaniem na
„etniczne produkty” (Kohlbacher, Matusz-Protasiewicz 2012: 3). Skala tego
typu dziaãalnoĤci w Polsce jest niewielka i, jak wskazujĈ autorzy opracowania, posãugujĈc sič danymi z badaę przeprowadzonych we Wrocãawiu, specyficznie skoncentrowana w sektorze usãug. WĤród obcokrajowców zamieszkujĈcych to miasto (poza wysoko wykwalifikowanymi pracownikami
korporacji, pochodzĈcymi ze wzglčdu na siedzibč/wãasnoĤþ firmy z Japonii,
Korei Poãudniowej, Szwecji czy Niemiec i stanowiĈcymi przede wszystkim
kadrč menadİerskĈ) przewaİa dziaãalnoĤþ o profilu gastronomicznym
(gãównie restauracje i bary szybkiej obsãugi serwujĈce dania kuchni narodowych) bĈdĮ jčzykowo-tãumaczeniowym (rzadziej sĈ to wãaĤciciele szkóã,
czčĤciej osoby zatrudnione w nich, przy czym jest to takİe dziaãalnoĤþ, którĈ
chčtnie podejmujĈ studenci), a takİe usãugi niewymagajĈce wysokich kwalifikacji (np. sprzĈtanie, prace budowlano-remontowe). Te ostatnie czčsto
przybierajĈ jednak formč zatrudnienia nielegalnego (Kohlbacher, Matusz-Protasiewicz 2012: 33-36). AktywnoĤþ zawodowa obcokrajowców na wrocãawskim rynku pracy w zasadzie oddaje zróİnicowanie tej kategorii ludnoĤci duİych miast, dla której to wãaĤnie one sĈ podstawowym miejscem osiedlenia. To jednak, na ile zostaje wykorzystany kapitaã spoãeczno-kulturowy,
jakim dysponujĈ obcokrajowcy przebywajĈcy w Polsce, pozostaje kwestiĈ
niezbadanĈ.
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Miasta zmieniajĈ nieustannie swój charakter. Podmiotami i twórcami
tych zmian sĈ takİe migranci: ci, którzy stanowiĈ kategorič dawnych mieszkaęców, których ruchliwoĤþ wymuszona jest „nieprzyjaznoĤciĈ” zmieniajĈcej sič przestrzeni miejskiej, ale takİe ci, którzy choþ fizycznie obecni, jednak
funkcjonujĈ poza przestrzeniĈ miasta, do którego przybyli, a mimo to majĈ
na niĈ wpãyw. Wspóãczesne przemiany miast sĈ zwrotnie zwiĈzane z nasilonĈ tendencjĈ do ruchliwoĤci przestrzennej, która obecnie nie musi oznaczaþ nawiĈzywania trwaãych i bliskich relacji z „nowĈ” przestrzeniĈ miejskĈ,
nawet przy wzglčdnie trwaãym pobycie, i jednoczeĤnie zerwania relacji
z „dotychczasowĈ” przestrzeniĈ. Tym samym okreĤlony zostaje nie tylko
nowy wymiar jakoĤci obecnoĤci migrantów w przestrzeni miejskiej, ale takİe
charakter jej samej. Choþ duİe oĤrodki miejskie pozostajĈ „miejscami-magnesami”, przyciĈgajĈcymi ludnoĤþ gãównie z mniejszych oĤrodków, to
w skali ogólnopolskiej migracja przybiera odwrotny kierunek, co nie tyle
stanowi przejaw renesansu maãych spoãecznoĤci lokalnych (miejskich czy
wiejskich), ile raczej zwiĈzane jest ze zjawiskiem rozlewania sič przedmieĤþ –
swoistej ekspansji przestrzeni miejskiej na obszar wsi. Ponadto wspóãczesna
migracja do miast to zjawisko wieloaspektowe, czego przejawem jest obecnoĤþ i aktywnoĤþ etników-obcokrajowców w przestrzeni miejskiej, towarzyszĈca szczególnie procesom metropolizacji, a zmieniajĈca w dãuİszej perspektywie sposób myĤlenia o mieĤcie i dziaãania w nim.
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