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PRZEDMOWA
W powojennej historii polskiej geografii spokczno-ekonomiczncj stosunek
badaczy do regionu katowickiego cechował się ambiwalencją. Z jednej strony region
ten frapował badaczy swym potencjałem gospodarczym i złożonością struktur, z drugiej natomiast owa złożoność struktur onieśmielała badaczy, zniechęcając ich do
prowadzenia badań. Tendencje te były wzmacniane uwarunkowaniami pozamerytorycznymi. Skomplikowana historia tego regionu oraz złożone problemy społeczne
były uznawane przez początkowe dziesięciolecia powojenne za tematy mogące
budzić niepożądane emocje społeczne i jako takie sprzeczne z polską racją stanu.
Można sądzić, że było to przekonanie uproszczone, gdyż problemy społeczne można
likwidować przez ich rozwiązywanie, a nie przez ich ignorowanie i przemilczanie.
W rezultacie wiedza o regionie katowickim opierała się w znacznym stopniu, a częściowo opiera się nadal, na stereotypach i mitach. Badacze z zewnątrz poprzestawali
na ogół na badaniach makroskalowych, zakładając explicite lub implicite, że region
katowicki jest obszarem jednolitym, bez struktury wewnętrznej. Badacze z regionu
katowickiego, znacznie mniej zresztą liczni, reprezentowali z kolei — z wyboru lub
konieczności — przekonanie o specyfice własnego regionu, czyniąc niezbyt wiele dla
szerszej popularyzacji jego rzeczywistych problemów.
Celem niniejszego tomu jest przybliżenie Czytelnikowi niektórych przynajmniej
struktur, procesów i problemów regionu katowickiego, przedstawionych wspólnym
wysiłkiem badaczy z tego regionu i spoza niego. Zamierzeniem autorów było przygotowanie takiego opracowania złożonego z indywidualnych prac, którego układ i treść
tworzyłyby na tyle logiczną i wzajemnie powiązaną całość, na ile było to obecnie
możliwe.
Część pierwsza pracy ma charakter wstępu, w którym przedstawiono obszar
i przedmiot badań. Rozpoczyna ją rozdział poświęcony postulowanym kierunkom
rozwoju polskiej geografii społecznej. Zaległości w badaniu problemów społecznych
regionu katowickiego są szczególnie duże, dlatego właśnie problemy społeczne uwypuklono w rozdziale wstępnym jako pożądany przedmiot badań, które mogłyby być
kontynuacją między innymi dorobku niniejszego tomu. W rozdziale 2 przypomniano
główne koncepcje układów osadniczych oraz przemysłowych (a w ramach tych pierwszych — układów miejskich i regionalnych) w kontekście struktury przestrzennej
regionu katowickiego. W rozdziale 3 przedstawiono jeden z układów miejskich —
konurbację katowicką. Opracowanie to zasługuje na uwagę, gdyż jest, o ile wiadomo,
jedyną dotychczas w Polsce próbą wyznaczenia zasięgu skupiska wielkomiejskiego
na podstawie faktycznego zasięgu form zainwestowania miejskiego. Przyjęta proce-
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dura badawcza umożliwiła oderwanie się od granic administracyjnych miast, które
mają w regionie katowickim luźny związek z faktycznymi obszarami zainwestowania
miejskiego. Wyniki delimitacji podważają obiegową opinię o ogromnych rozmiarach
konurbacji katowickiej. W rzeczywistości jej rząd wielkości nie odbiega zasadniczo
od rozmiarów największych aglomeracji miejskich w Polsce.
Druga część pracy jest poświęcona procesom migracji. Otwiera ją rozdział 4,
w którym omówiono podstawowe struktury przestrzenne migracji w regionie katowickim. Zagadnienie to rozszerzono w rozdziale 5, a w rozdziale 6 przedstawiono
wyniki badań ankietowych dotyczących kierunków zamierzonych migracji i przyczyn
preferencji migracyjnych. Część drugą zamyka rozdział 7, w którym są zawarte
wyniki modelowania wpływu barier przestrzennych na migracje między miastami
regionu katowickiego.
Część trzecia jest poświęcona strukturom i powiązaniom społeczno-przestrzennym. Opracowania zawarte w tej części w największym stopniu realizują postulat
badania problemów społecznych regionu katowickiego. Rozdział 8 jest poświęcony
analizie powiązań małżeńskich. Jest to przyczynek do poznania procesu integracji
społecznej między miastami i strefami regionu katowickiego. W następnym rozdziale
(9) przedstawiono problemy świadomości regionalnej na podstawie badań ankietowych w regionie katowickim. Z kolei na badaniach ankietowych poza tym regionem
oparto analizę wyobrażeń Śląska (rozdz. 10). Stwierdzono, że znaczna część tych
wyobrażeń ma postać stereotypów. Stereotypy te rzutują na kształtowanie się zniekształconych map mentalnych Śląska i wieloznaczności tego pojęcia. Część czwartą
zamyka rozdział 11, przedstawiający wyniki badania struktury społeczno-przestrzennej Katowic w nawiązaniu do koncepcji ekologii czynnikowej. Ostatni rozdział jest
próbą podsumowania merytorycznego wyników badań zawartych w całej pracy.
Badania przedstawione w części trzeciej mają, jak można sądzić, walor nowości —
i to nie tylko w odniesieniu do dotychczasowych badań regionu katowickiego, ale
również w stosunku do badań w geografii polskiej w ogóle. W szerokim zakresie
korzystano tu z innych źródeł informacji niż materiały urzędów statystycznych. Były to
informacje zbierane w terenie — w urzędach stanu cywilnego oraz metodą ankietową. Badania ankietowe, których wyniki przedstawiono w rozdziałach 6, 9 i 10
wnoszą pewien wkład do badania opinii społecznej zbiorowości miejskich regionu
katowickiego.
Na zakończenie pragnę podziękować współautorom za wkład w powstanie niniejszego tomu. Szczególne podziękowania wyrażam Panom Profesorom: Bohdanowi Jałowieckiemu, Piotrowi Korcellemu i Andrzejowi Wróblowi, którzy zadali
sobie trud przeczytania pierwotnej wersji pracy i których życzliwe uwagi przyczyniły się do udoskonalenia tekstu. Dziękuję również Kolegom: doc. dr. hab. Janowi Łobodzie, dr. Romanowi Matykowskiemu i dr. Tadeuszowi Stryjakiewiczowi
za pomoc organizacyjną w przeprowadzaniu badań ankietowych, wykorzystanych
w rozdziale 10. Powyższe słowa nie zmniejszają w niczym odpowiedzialności autorów
poszczególnych rozdziałów, a zwłaszcza redaktora tomu, za wszelkie słabości i niedociągnięcia.
Warszawa, luty 1987

Zbigniew
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Rykiel

I. WSTĘP
Zbigniew Rykicl
1. W KIERUNKU GEOGRAFII SPOŁECZNEJ
ZARYS PROBLEMU

Przedmiot i zakres geografii społecznej w Polsce nie były dotychczas szerzej
omawiane. Z tego właśnie powodu w niniejszym rozdziale przedstawiono propozycję przedmiotu tej dyscypliny geograficznej. Koncentrowanie się na problematyce
ekonomicznogeograficznej było szczególnie wyraźne w wypadku regionu katowickiego. Tłumaczenie tego faktu potencjałem gospodarczym regionu jest tylko częścią
prawdy. Nic mniejsze znaczenie miał fakt, że w dotychczasowej historii nauk geograficznych w Polsce geografia społeczna zajmowała miejsce marginesowe. W mniejszym lub większym stopniu odnosiło się to do wszystkich dotychczasowych paradygmatów geografii polskiej.
W ramach paradygmatu klasycznego (lata 1919-1948), nawiązującego do filozofii
neokantowskiej i charakteryzującego się determinizmem geograficznym, dopatrywano
się ścisłego związku między naturą a kulturą. W ramach geografii zachowywano więc
ścisłe powiązania między geografią fizyczną a antropogeografią. Z jednej strony
oznaczało to, że przynajmniej niektóre problemy z dziedziny geografii społecznej
znajdowały się w polu zainteresowań antropogeografii, z drugiej natomiast, że
z powodu słabej specjalizacji w ramach geografii nie istniała geografia społeczna
jako odrębna dyscyplina naukowa, problemy zaś z tej dziedziny leżały na uboczu
głównego nurtu zainteresowań antropogeograficznych (Rykiel 1983).
Wzór dogmatyczny z lat pięćdziesiątych charakteryzował się wprowadzeniem
trwałego podziału geografii na fizyczną i tzw. ekonomiczną. Podział ten był trwały
z dwóch powodów. Pierwszym z nich była gwałtowna zmiana warunków społeczno-gospodarczych w latach pięćdziesiątych, tj. forsowne uprzemysłowienie i szybka
urbanizacja, z których analizą słabo wyspecjalizowana geografia klasyczna radziła
sobie z najwyższym trudem. Drugim powodem była dogmatycznie rozumiana ideologizacja geografii „ekonomicznej" po 1949 r. Geografom fizycznym wyznaczono
zadanie niezbędnej przy realizacji ambitnych zadań gospodarczych inwentaryzacji
zasobów przyrody, badania ekonomicznogeograficzne stawały się natomiast ryzykowne politycznie, co dotyczyło zwłaszcza klasycznej teorii lokalizacji w okresie
planu sześcioletniego. Całość zainteresowań dawnej antropogeografii zredukowano
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wówczas do geografii ekonomicznej, zagadnienia p.-odukcji uznano za rdzeń
zainteresowań tej dyscypliny, ignorując całkowicie problemy społeczne zarówno
zastane, jak i stworzone przez forsowne up r zemysłowienie. Rezultatem tego była
zdehumanizowana i zdesocjalizowana geografia ekonomiczna, dla geografii społecznej natomiast w ówczesnym paradygmacie nie było miejsca (Rykiel 1984b).
Paradygmat ilościowy z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych nawiązywał do
tendencji scjentystycznych oraz do filozofii neopozytywistycznej. Neopozytywizm
przeciwstawiał nauką pozytywną ocenom normatywnym, co powodowało „ucieczkę
w metodę" w celu uniknięcia konieczności odpowiedzi na kłopotliwe pytania stawiane przez rzeczywistość społeczną. Badama empiryczne były przede wszystkim
pretekstem do doskonalenia metod. Badania z zakresu geografii społecznej, mimo
że wprowadzone kuchennymi drzwiami, w geografii polskiej tego okresu pojawiły
się jednak. Fascynacja metodami ilościowymi kierowała uwagę polskich geografów
społeczno-ekonomicznych w stronę czołówki światowej, gdzie za pomocą tych metod
badano także problemy społeczne. W ten właśnie sposób rozpowszechniły się
w geografii polskiej np. badania struktur społeczno-przestrzennych miasta w ramach
koncepcji ekologii czynnikowej. W ramach paradygmatu ilościowego możliwości
rozwoju geografii społecznej w Polsce były jednak ograniczone, gdyż problemów
badawczych szukano raczej w metodzie i w naśladowaniu obcych wzorów niż w analizie rzeczywistości społecznej (R\kiel 1983).
Szanse rozwoju geografii spłeocznej w Polsce można wiązać z rozwijającym się
po 1980 r. paradygmatem strukturalistycznym. Podstawą rozwoju geografii społecznej jest wzrost roli problemów społecznych we współczesnej Polsce, zwiększona
świadomość istnienia tych problemów oraz świadomość, że geografowie powinni się
włączyć do ich rozwiązywania. Rozpowszechnia się pogląd, że geografię społeczną
należy rozumieć jako krytyczną naukę społeczną zajmującą się przestrzennymi
aspektami problemów społeczeństwa, zbiorowości regionalnych i lokalnych, człowieka oraz obywatela. Przedmiot geografii społecznej powinien wynikać z obserwacji i analizy rzeczywistości społecznej w Polsce, nie zaś z naśladownictwa prac
wprawdzie interesujących i wartościowych, lecz analizujących rzeczywistość zgoła
odmienną.
Niewielki udział problemów społecznych w badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej jest w wypadku regionu katowickiego jeszcze wyraźniejszy
niż w odniesieniu do całej Polski. Przez cały okres powojenny, a zwłaszcza w latach
siedemdziesiątych, region ten uznawano za silny i prestiżowy, w którym należało
dostrzegać zjawiska i procesy pozytywne, nie wypadało natomiast mówić o nim
krytycznie (Kukliński 1976; Rykiel 1985e). Obecnie jednak istnieje pilna potrzeba
zmiany optyki; w regionie katowickim należy dostrzec obszar problemowy, a nie
region silny. Istnieje więc wyraźna potrzeba podjęcia badań również z zakresu geografii społecznej tego regionu. W dalszej części niniejszego rozdziału przedstawiono
zarys projektu struktury takich badań. Jest to próba identyfikacji przedmiotu geografii społecznej w konkretnym czasie i miejscu.
Problemy badań geografii społecznej można podzielić na trzy zasadnicze grupy
tematyczne: 1) struktury społeczno-przestrzenne, 2) powiązania społeczno-przestrzenne i 3) zagrożenia społeczne.
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STRUKTURY SPOLECZNO-PRZESTRZENNE

W ramach grupy badań poświęconych strukturom społeczno-przestrzennym
można zidentyfikować następujące szerokie tematy badawcze: 1) strukturę społeczną,
2) jakość życia i 3) zróżnicowania kulturowe a problemy integracji społecznej.
Badania geograficzne struktury społecznej obejmują trzy podtematy. Pierwszym
z nich jest zróżnicowanie przestrzenne struktury kiasowo-warstwowej regionu.
Dotychczasowe badania tej struktury prowadzono w ujęciach makroskalowych —
dla całego kraju lub co najmniej regionu. Bardziej interesujące natomiast byłyby
obecnie badania zróżnicowań przestrzennych tej struktury, gdzie jednostkami odniesienia byłyby poszczególne miasta lub nawet ich części.
Drugim podtematem jest struktura ekologiczna miast. Badania te dotyczą szczegółowszej skali przestrzennej niż poprzednie i opierają się na rejonach statystycznych
lub obwodach spisowych oraz na cechach struktury społeczno-demograficznej,
infrastmktury społecznej i warunków mieszkaniowych. Wśród prac należących do
klasycznego nurtu badań ekologicznych miast polskich znajduje się opracowanie
wykonane dla Sosnowca (Ziółkowski 1960). Badania w ramach koncepcji ekologii
czynnikowej nie obejmowały dotychczas miast regionu katowickiego. Wyniki takiego
badania dla Katowic przedstawiono w rozdziale 11.
Jako trzeci podtemat można zidentyfikować badania kontrastów społecznych.
Celem tych badań powinna być identyfikacja stref i rozmiarów niedostatku — z jednej strony, a dostatku — z drugiej.
Drugi temat koncentruje się wokół koncepcji jakości życia. W ramach tego
tematu można zidentyfikować pięć podtematów. Pierwszym z nich są badania
infrastruktury społecznej, drugim — dostępność do usług z punktu widzenia egalitaryzmu społecznego. Zagadnienie dostępu do usług wiąże się z optymalizacją struktury hierarchicznej miast i osiedli, gdzie egalitaryzm społeczny jest kryterium tej
optymalizacji. Trzecim podtematem są problemy zdrowotności i funkcjonowania
służby zdrowia, czwartym — zagadnienia jakości środowiska i jego percepcja, a piątym— badanie subiektywnej satysfakcji z poziomu życia.
Trzecim tematem w omawianej grupie są badania zróżnicowań kulturowych i problemów integracji społecznej. Zróżnicowania kulturowe mają zapewne większe znaczenie w regionie katowickim niż w innych regionach Polski. Wynika to z różnej
przeszłości historycznej poszczególnych części tego regionu (przynależności do
wszystkich trzech zaborów oraz do ziem odzyskanych). Ponadto ciągła ekspansja
przemysłowa po II wojnie światowej powodowała — w ramach nakazowo-rozdzielczego systemu gospodarki — stały deficyt siły roboczej. Miało to wpływ na znaczne
napływy migrantów z odległych części Polski, co z kolei przyczyniało się do zwiększenia zróżnicowań kulturowych zbiorowości regionalnej. W ramach tego tematu
można wyróżnić trzy podtematy: 1) obiektywne zróżnicowania kulturowe, 2) zróżnicowania infrastruktury psychospołecznej, a więc postaw, ocen, systemu wartości
itp., 3) badanie integracji społecznej.
W badaniach integracji społecznej można wyróżnić ujęcie przestrzenne i nieprzestrzenne. W ujęciu nieprzestrzennym bada się integrację między poszczególnymi grupami społecznymi w ramach tej samej jednostki przestrzennej, np. miasta.
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Badania W. Mrozek (1964) wykazały, że w latach sześćdziesiątych do integracji
społecznej w ujęciu nieprzestrzennym dochodziło głównie w grupie zawodowej
górników. Badania te dotyczyły jednakże wyłącznie integrowania się ludności napływowej z miejscową. Innym typem integracji społecznej w ujęciu nieprzestrzennym
jest integrowanie się ze sobą poszczególnych grup imigrantów o różnym pochodzeniu terytorialnym. Można wysunąć hipotezę, że miasta stanowiące główne ośrodki
napływu migrantów są rodzajem tygla, w którym stapiają się wzorce kulturowe poszczególnych grup społeczno-terytorialnych. W latach siedemdziesiątych najbardziej charakterystycznymi ośrodkami tego typu procesów były niewątpliwie Tychy,
Jastrzębie Zdrój i Dąbrowa Górnicza.
W ujęciu przestrzennym bada się z kolei integrację społeczną między zbiorowościami różnych miast lub podregionów. Badania Z. Rykla (1985g) dotyczą integracji
społecznej w ujęciu przestrzennym między Górnym Śląskiem, Zagłębiem Dąbrowskim
i okręgiem chrzanowskim (por. rozdz. 8). Istotnym zadaniem badawczym wydaje
się również integracja społeczna w ujęciu przestrzennym w ramach poszczególnych miast regionu, których poszczególne części (dzielnice) mają własne tradycje
praw miejskich lub przynależności administracyjnej do odrębnych powiatów. Najbardziej oczywistymi przykładami tego rodzaju wydają się: Ruda Śl., Piekary Śl.»
Wodzisław Śl., Tychy, Tarnowskie Góry i Dąbrowa Górnicza.
POWIĄZANIA SPOŁECZNO-PRZESTRZENNE

W ramach badań poświęconych powiązaniom społcczno-przestrzennym, można
wyróżnić cztery tematy: 1) powiązania przestrzenne, 2) zachowania przestrzenne,
3) wyobrażenia przestrzenne i 4) powiązania społeczne.
Przez powiązania przestrzenne należy rozumieć powiązania tworzące infrastrukturę regionalnego systemu osadniczego. Można do nich zaliczyć powiązania transportowe i telekomunikacyjne, podziały administracyjne oraz układy organizacyjne
i instytucjonalne. Powiązania transportowe umożliwiają, a podziały administracyjne oraz układy organizacyjne i instytucjonalne wymuszają lub stymulują, określone
przemieszczenia ludności. Tak więc np. układ tras środków komunikacji zbiorowej
i dana częstotliwość kursowania pojazdów na tych trasach oddziałują na prawdopodobieństwo przemieszczeń między poszczególnymi miastami regionu.
Zachowania przestrzenne obejmują stałe i sezonowe przemieszczenia ludności,
a więc migracje, dojazdy do pracy i do usług oraz przemieszczenia w celach towarzyskich i rekreacyjnych. Dotychczasowe badania zachowań przestrzennych w regionie
katowickim koncentrowały się na dwóch pierwszy« h typach interakcji, badania
układu przestrzennego pozostałych typów interakcji podjęto dopiero niedawno.
Wyobrażenia przestrzenne wchodzą w skład powiązań społeczno-przestrzenn\ch,
gdyż wiążą jedne elementy regionalne systemu osadniczego z innymi (miasta zamieszkania z miastami postrzeganymi i ocenianymi). Do wyobrażeń przestrzennych można
zaliczyć świadomość regionalną, preferencje i dysprefercncje przestrzenne, wyobrażenia i stereotypy przestrzenne, postrzeganie miasta przez jego mieszkańców oraz
postrzeganie świata zewnętrznego i jego odbicie w kulturze.
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Świadomość regionalna jest tą częścią świadomości społecznej, która odnosi
się do poczucia odrębności własnego regionu lub własnej grupy regionalnej. Badania
świadomości regionalnej powinny obejmować poszukiwanie odpowiedzi na pytanie,
z jakimi miejscowościami utożsamia się badana zbiorowość regionalna lub lokalna
(które z nich jest skłonna zaliczać do swych stron rodzinnych), a także — z jaką nazwą
regionu lub grupy regionalnej jest skłonna się identyfikować. W regionie katowickim badania świadomości regionalnej były prowadzone przez Z. Rykla (1985a)
(por. rozdz. 9).
Badania preferencji przestrzennych powinny wykazać miejscowości i społeczności lokalne wzbudzające pozytywne odczucie w badanej zbiorowości (chętne
odwiedziny, chęć migracji) oraz przyczyny tego stanu rzeczy (por. rozdz. 6). Analogicznie, badania dyspreferencji przestrzennych powinny udzielić odpowiedzi na
pytanie, jakie miejscowości bądź społeczności lokalne i regionalne wzbudzają niechęć u badanej zbiorowości lokalnej oraz jakie są tego przyczyny. Badania preferencji i dyspreferencji przestrzennych w regionie katowickim były prowadzone
przez Z. Rykla (1984d, 1985d).
Badania wyobrażeń i stereotypów Śląska powinny dać odpowiedź na pytanie,
z jakimi miejscowościami bądź obszarami utożsamia się obecnie pojęcie Śląska —
zarówno w regionie katowickim, jak i poza nim — oraz jakie cechy i zjawiska uznaje
się za charakterystyczne dla tego obszaru. Badania w tej dziedzinie zostały zapoczątkowane przez Z. Rykla (1985a; por. rozdz. 10).
Badania postrzegania miasta przez jego mieszkańców mają swe pierwowzory
w przedwojennych badaniach F. Znanieckiego (1931) dla Poznania oraz powojennych amerykańskich K. Lyncha (1960). Z tego ostatniego źródła zrodziła się koncepcja map wyobrażeń, która może być przydatna do badania postrzegania struktur
przestrzennych. Badania odbicia świata zewnętrznego w kulturze nawiązują z kolei
do kierunku geografii humanistycznej i charakterystycznych dla niej niekonwencjonalnych źródeł informacji geograficznej, takich jak literatura piękna i język potoczny.
Z. Rykiel (1984b) badał np. odbicie świata zewnętrznego w przysłowiach, wyrażeniach
potocznych i idiomach funkcjonujących w języku polskim.
Ostatnim tematem badań powiązań społeczno-przestrzennych są powiązania
społccznc. Są to takie powiązania, których istota nie leży w pokonywaniu odległości
ani w rzeczywistości, ani nawet w wyobraźni — choć powiązania te zachodzą w przestrzeni. Do tak rozumianych powiązań społecznych należą powiązania finansowe,
pocztowe i telekomunikacyjne oraz rodzinne i małżeńskie. Ich badanie powinno
obejmować analizę przepływów pieniężnych i listowych między miastami, analizę
połączeń telefonicznych, a także analizę powiązań małżeńskich badanych zbiorowości lokalnych (por. rozdz. 8).
ZAGROŻENIA SPOŁECZNE

Trzecią grupę badań z zakresu geografii społecznej regionu katowickiego stanowią zagrożenia społeczne. W ramach tej grupy można zidentyfikować sześć tematów: 1) zagadnienia patologii społecznej, 2) kwestię mieszkaniową jako syndrom
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dezorganizacji społecznej, 3) zagrożenia zdrowia i zanieczyszczenia środowiska,
4) infrastrukturę moralną, 5) patologię instytucji oraz 6) rozwój gospodarczy a cele
społeczne.
Do badań patologii społecznej należy analiza zróżnicowań przestrzennych
przestępczości, uzależnień i zachowań dewiacyjnych. Analiza zróżnicowań przestrzennych przestępczości powinna obejmować badanie współzależności między poszczególnymi rodzajami przestępstw oraz między natężeniem przestępczości a cechami
społeczno-ekonomicznymi obszarów. Przez analogię do praktyki geografii światowej badania zróżnicowań przestrzennych przestępczości można by prowadzić między innymi w ramach koncepcji ekologii czynnikowej (Pyle i in., 1974). Pozwoliłoby to na wzbogacenie badań struktury ekologicznej miast polskich. Badania
problematyki uzależnień powinny z kolei obejmować zróżnicowania przestrzenne
zjawisk alkoholizmu, narkomanii, lekomanii, nikotynizmu, a także analizę ich
współzależności i następstw społecznych. Wśród zachowań dewiacyjnych należałoby objąć badaniami prostytucję, zboczenia seksualne i samobójstwa.
Szczególne miejsce wśród badań zagrożeń społecznych w regionie katowickim
powinna zająć kwestia mieszkaniowa jako syndrom dezorganizacji społecznej. Jako
pierwszy podtemat należałoby tu zidentyfikować analizę potrzeb mieszkaniowych
oraz możliwości ich zaspokojenia. Drugim podtematem byłaby kwestia mieszkaniowa a zagrożenia rodziny. Należałoby więc zbadać współzależności między brakiem samodzielnego mieszkania a nerwicami, rozwodami, alkoholizmem i narkomanią, dewiacjami, przestępczością itd. Trzecim podtematem powinny być duże
skupiska hoteli robotniczych jako obszary patogenne. Wreszcie czwartym podtematem powinny być koszty społeczne kryzysu mieszkaniowego. W tych ramach
należałoby podjąć próbę oszacowania kosztów kryzysu mieszkaniowego, wyrażoną
choćby tylko w kategoriach ekonomicznych.
W ramach badań zagrożeń zdrowia i zanieczyszczenia środowiska można wyróżnić sześć podtematów: 1) zanieczyszczenia wody, 2) zanieczyszczenie powietrza,
3) skażenia żywności i choroby brudnych rąk (w tych ramach należałoby przeprowadzić analizę zróżnicowań przestrzennych zachorowań na czerwonkę i bakteryjne zatrucia pokarmowe oraz badanie decyzji Inspektoratu Sanitarnego o unieruchomieniu zakładów produkcyjnych z powodu zagrożenia sanitarnego), 4) źródła
hałasu, 5) szkody górnicze, 6) koszty ekonomiczne i społeczne degradacji środowiska.
Należałoby podjąć badania współzależności między stanem środowiska a zagrożeniami zdrowia i życia ludzkiego. Pożądana byłaby próba oszacowania kosztów ekonomicznych i społecznych zaniedbań oraz pseudooszczędności w dziedzinie ochrony
środowiska. Pozwoliłoby to stwierdzić, czy stać nas na oszczędności na ochronie
środowiska i ile te oszczędności nas kosztują. W badaniach tych warto by nawiązać
do — prowadzonych pod innym kątem — prac prof. F. Piontka z Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Badania infrastruktury moralnej opierają się na założeniu, że chore czyny rodzą się z chorych myśli. Badania te obejmują trzy podtematy. Pierwszy z nich to
etos i wydajność pracy oraz zróżnicowanie przestrzenne tych zjawisk, drugi — to
zróżnicowania przestrzenne przejawów nietolerancji i objawów tolerancji, trzeci — to
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higiena i porządek jako wartości społeczne i kulturowe. Za punkt wyjścia tych
badań można przyjąć spostrzeżenia R. Hartshorne'a (1933) z lat międzywojennych,
że linia Brynicy i Przemszy stanowi barierę kulturową na skalę kontynentalną, która
dotyczy również stosunku do higieny. Badania współczesne mogłyby wykazać,
co zmieniło się w tym względzie przez ostatnie 50 lat.
W ramach badań patologii instytucji można wyróżnić cztery podtematy. Pierwszy
z nich to funkcjonowanie podziału administracyjnego. Ważnym zadaniem w regionie
katowickim jest zbadanie wpływu przebiegu obecnej południowo-wschodniej granicy
woj. katowickiego na dezorganizację powiązań społeczno-przestrzennych. Należałoby
także zbadać, jaki jest wpływ formalnego nieistnienia jednostek szczebla powiatowego na tendencję do nadmiernego rozszerzania granic administracyjnych miast.
Warto byłoby również zbadać postawy mieszkańców miast mniejszych włączanych
do większych, co wiąże się z utratą samorządności przez miasta mniejsze. Badania
B. Jałowieckiego (1984) w Sławkowie wykazały, że włączenie tego miasta do Dąbrowy Górniczej spowodowało ogólne niezadowolenie społeczności lokalnej z następujących powodów: konieczności uciążliwych dojazdów w celu załatwienia najdrobniejszej sprawy urzędowej, arbitralnego sposobu wprowadzenia w życie tej decyzji
oraz utraty obywatelstwa znanego miasta trzynastowiecznego na rzecz dziewiętnastowiecznego osiedla przemysłowego.
Drugim podtematem w ramach badania patologii instytucji powinna być rejonizacja usług i działalności publicznych, która jest związana z nakazowo-rozdzielczym systemem gospodarczym, ignoruje natomiast prawa i wygodę konsumenta
i obywatela. Trzecim podtematem powinno być funkcjonowanie systemu edukacji,
a czwartym — zróżnicowania przestrzenne działań niepraworządnych, np. w świetle
orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Szóstym tematem w ramach badań zagrożeń społecznych są relacje między rozwojem gospodarczym a celami społecznymi. Można tu wyróżnić dwa podtematy:
konsekwencje społeczne kryzysu oraz konsekwencje społeczne industrializacyjnego
modelu rozwoju.
Myślą przewodnią całej trzeciej grupy badań, poświęconych zagrożeniom społecznym, powinna być świadomość, że skutkiem ignorowania praw ekonomicznych
jest kryzys gospodarczy, skutkiem ignorowania praw rozwoju społecznego — wzrost
dezorganizacji społecznej (tj. patologii, demoralizacji i dezintegracji), a skutkiem
ignorowania praw przyrody — doprowadzenie regionu katowickiego na skraj katastrofy ekologicznej.
UWAGI KOŃCOWE

W innym miejscu postawiono tezę, że polska geografia społeczno-ekonomiczna
lat osiemdziesiątych powinna być geografią z ludzką twarzą i w ludzkiej skali (Rykiel
1983). Pierwszy z tych postulatów oznacza, że wśród badań geograficznych geografia
społeczna powinna zająć miejsce na miarę wagi problemów społecznych we współczesnej Polsce, a nie tylko być ozdobą geografii „ekonomicznej". Drugi postulat
wynika z pierwszego i dotyczy warstwy metodologicznej. Przedmiotem i celem
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geografii społecznej musi być odejście od wielkości zagregowanych, od zajmowania
się „ludnością", „masami ludzkimi" i „siłą roboczą" na rzecz problemów społeczeństwa, zbiorowości regionalnych i lokalnych, człowieka i obywatela.
Takie podejście wymaga zmiany skali przestrzennej. Dotychczas badacze spoza
regionu katowickiego traktowali zazwyczaj ten region jak element większej całości,
sam pozbawiony struktury wewnętrznej. Z kolei wśród badaczy z regionu katowickiego przeważały ujęcia w mniejszej skali, w izolacji od szerszego kontekstu przestrzennego (Szajnowska 1984), a za to przy użyciu tych samych metod co w badaniach ogólnopolskich, choć metody tc w badaniach w mniejszej skali były narzędziem mało precyzyjnym. Odczuwa się natomiast brak badań drobnoskalowych —
w skali wewnątrzmiejskiej i wewnątrzosiedlowej.
Mniejsza skala pozwala na badania wnikliwsze, wymaga jednak oderwania się
od oficjalnych publikacji statystycznych jako jedynego, czy nawet głównego źródła
danych. Jednym z podstawowych źródeł muszą się stać informacje uzyskiwane bezpośrednio w instytucjach zajmujących się badanym wycinkiem rzeczywistości,
których to GUS często w ogóle nie zbiera. Drugim z zasadniczych źródeł danych
muszą być badania ankietowe i wywiady, będące np. jedynym możliwym źródłem
informacji o wyobrażeniach przestrzennych i świadomości społecznej. Taki sposób
zbierania danych musi prowadzić do zwiększenia błędu pomiaru, lecz jedyną na to
radą jest opanowanie socjologicznych metod weryfikacji danych ankietowych oraz
statystycznych metod minimalizacji błędu pomiaru. Przyjęcie za podstawę badań
wskazanych wyżej źródeł informacji będzie musiało pociągnąć za sobą zwiększenie
roli badań terenowych, co w rezultacie może się przyczynić do obumarcia podstaw stereotypu utożsamiającego geografa 6połeczno-ekonomicznego z geografem
zza biurka. Nieporozumieniem byłoby natomiast przekonanie, że rozwój geografii
społecznej jest równoznaczny z odejściem od metod ilościowych i technik statystycznych. Metody te zachowują swą przydatność, zmienia się natomiast jedynie ich
funkcja, gdyż z celu i kamienia filozoficznego badań stają się one ich narzędziem.
Celem niniejszego rozdziału była identyfikacja potencjalnego pola badawczego
geografii społecznej oraz zasygnalizowanie, jakie badania z tej dziedziny zostały
już podjęte; część z nich zamieszczono w niniejszym tomie. Jest oczywiste, że znacznie
więcej problemów badawczych czeka na podjęcie.
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Zbigniew Rykiel
2. S T R U K T U R Y PRZESTRZENNE REGIONU KATOWICKIEGO
Terytorialny system społeczno-gospodarczy w środkowej części południowej
Polski, nazywany w niniejszej pracy regionem katowickim, można rozpatrywać
z dwóch różnych punktów widzenia: systemu osadniczego i układu przemysłu
(systemu przemysłowego). W kategoriach systemów przemysłowych badany obszar
jest zazwyczaj utożsamiany z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym (GOP).
Chociaż istnieje ogólna zgoda co do identyfikacji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, definicje i delimitacje tego systemu przemysłowego są różne u różnych
badaczy. W tym kontekście warto przypomnieć, że nazwy Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego użyto po raz pierwszy w uchwale rządu z 1953 r., ustalającej założenia
planu przestrzennego zagospodarowania tego obszaru. Jako jednostka planistyczna
(region jako narzędzie działania), GOP składał się ze strefy A — obejmującej 15 (a po
likwidacji odrębności administracyjnej Nowego Bytomia i Szopienic w 1959 r. —
13) miast wydzielonych z powiatu — oraz strefy B, obejmującej 4 powiaty (i 1 miasto
wydzielone) otaczające strefę A. W kolejnych wersjach planów przestrzennych dla
tego obszaru jego delimitacja różniła się w szczegółach od pierwowzoru (Barteczek
1977). Obszar GOP-u był jednak ograniczony do centralnej części ówczesnego
(i obecnego) woj. katowickiego. Jako odrębne układy przemysłu zidentyfikowano
Rybnicki Okręg Węglowy, Bielski Okręg Przemysłowy, Zachodniokrakowski
(Chrzanowsko-Jaworznicki) Okręg Przemysłowy, Krakowski Okręg Przemysłowy
Częstochowski Okręg Przemysłowy i Opolski Okręg Przemysłowy. Szczegółowa
delimitacja tych układów przemysłu była przedmiotem prac empirycznych, w których
każdy z tych układów traktowano jak region jako przedmiot poznania. Wszystkie
siedem okręgów przemysłowych obejmowano niekiedy nazwą aglomeracji okręgów
przemysłowych (Fierla 1969). W praktyce planistycznej pojęcie Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego utożsamiano jednak z biegiem lat coraz bardziej z woj. katowickim, zwłaszcza po reformie administracyjnej z 1975 r.
Jako system osadniczy, badany obszar można utożsamiać z poszczególnymi
koncepcjami układów miejskich i regionalnych. Pod pojęciem układów miejskich
rozumie się tu formy osadnictwa wielkomiejskiego nic wykraczające znacznie poza
skalę lokalną. Formy osadnictwa wielkomiejskiego wykraczające poza tę skalę
objęto natomiast pojęciem układów regionalnych. Wzrost zainteresowania problematyką osadnictwa wielkomiejskiego — układami miejskimi i regionalnymi —
2 — S t r u k t u r y i procesy
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nastąpił wtedy, gdy uzewnętrzniła się sprzeczność między koncepcjami i terminologią
odnoszącą się do osadnictwa sprzed rewolucji przemysłowej a powszechnością form
osadnictwa wielkomiejskiego nie przystających do tych koncepcji.
Można wyróżnić dwie zasadnicze koncepcje układów wielkomiejskich: morfologiczną i funkcjonalną. W ujęciu morfologicznym formy osadnictwa wielkomiejskiego
opisywano za pomocą pojęć aglomeracji, konurbacji i obszaru zurbanizowanego,
a w ujęciu funkcjonalnym — za pomocą pojęć obszaru metropolitarnego i zespołu
miejskiego (Korcelli 1973).
Za twórcę pojęcia konurbacji, chociaż nie twórcę tego terminu, uważa się
C. B. Fawcetta, dla którego konurbacja była obszarem zainwestowania miejskiego;
jej delimitacja wymagała znajomości danego obszaru i korzystania z map topograficznych (Korcelli 1967). Na podstawie praktyki identyfikacji konurbacji w Wielkiej
Brytanii można stwierdzić, że pojęcie to odnosiło się do skupisk wielkomiejskich
liczących około miliona mieszkańców.
Pojęcie obszaru zurbanizowanego, rozpowszechnione w literaturze amerykańskiej,
odnosi się zasadniczo do innego rzędu wielkości. Rutynowo wyznaczano obszary
zurbanizowane wokół miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców. Ich granice wyznaczano na podstawie map topograficznych i zdjęć lotniczych oraz wizji lokalnych
(Korcelli 1967).
Pojęcie aglomeracji jest znacznie ogólniejsze, a przez to znacznie bardziej wieloznaczne od dwóch poprzednich. Jest ono szeroko stosowane w naukach technicznych. W kontekście osadnictwa zostało rozpowszechnione zwłaszcza w literaturze francuskiej, gdzie oznacza ono każde zwarte osiedle mające ponad 50 mieszkańców (Dalmasso 1984). Prawie każde osiedle, a na pewno każde miasto, byłoby więc
w tym rozumieniu aglomeracją. Dlatego też pojęcie to, jeśli ma być precyzyjne,
wymaga przydawki (aglomeracja miejska, aglomeracja wielkomiejska), bez której
może być jednoznaczne tylko w danym kontekście.
Najbardziej rozpowszechnioną koncepcją funkcjonalną osadnictwa wielkomiejskiego jest koncepcja obszaru metropolitarnego. Pod tym pojęciem rozumiano
w Stanach Zjednoczonych obszar powiązany funkcjonalnie z miastem liczącym
ponad 50 tys. mieszkańców. Obszar metropolitarny stanowił agregację jednostek
administracyjnych — zasadniczo rzędu powiatów, lecz np. w Nowej Anglii, mającej
gęstość sieci osadniczej zbliżoną do warunków europejskich, jednostkami tymi były
gminy. Przyjęcie jednostek administracyjnych za podstawę agregacji wynikało
z tego, że obszary metropolitalne wyznaczano do celów statystycznych; granice
obszarów metropolitalnych różniły się zatem od granic, jakie można by wyznaczyć
do celów poznawczych (Korcelli 1967).
W literaturze polskiej koncepcją wykazującą pewne analogie z obszarem metropolitalnym była koncepcja zespołu miejskiego. Była to jednak zasadniczo koncepcja
urbanistyczna (planistyczna), a nie statystyczna i jako taka nie mogła stanowić
alternatywy dla obszaru metropolitalnego. Koncepcja ta nawiązywała do międzywojennej koncepcji „Warszawy funkcjonalnej" J. Chmielewskiego i S. Syrkusa.
W 1947 r. pojęcie warszawskiego zespołu miejskiego uzyskało sankcję ustawową;
w 1961 r. wyróżniono 9 dalszych zespołów miejskich (w tym miasto Wrocław),
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liczących po co najmniej 200 tys. mieszkańców, które objęto wspólnymi dla każdego
zespołu miejskiego planami zagospodarowania przestrzennego.
Nie jest celem niniejszego rozdziału przedstawienie wszystkich pojęć i koncepcji
związanych z osadnictwem wielkomiejskim. Skoncentrowano się na tych kilku
pojęciach, które znalazły szerszy oddźwięk w Polsce. Na początku lat siedemdziesiątych trwała ożywiona dyskusja na temat pojęć, która jednak szybko zboczyła na
tory normatywne. Wyniki tej dyskusji opublikowano m.in. w zeszycie 73 „Biuletynu
KPZK PAN". Zabiegi normatywne były zadaniem niewdzięcznym, gdyż poszczególne terminy były uprzednio używane w określonych znaczeniach i kontekstach,
nie było więc możliwości ich zmiany. Dążenie do ujednolicenia terminologii wykazywało wszelkie symptomy nominalizmu; dążono przede wszystkim do przyjęcia jednego ogólnie akceptowanego terminu, oznaczającego formę osadnictwa wielkomiejskiego, pominięto natomiast fakt, że istnieje zasadnicza różnica koncepcji
analizy form osadnictwa wielkomiejskiego, czyli różne terminy stosowane w tym
kontekście mają odmienne znaczenia. W rezultacie zwyciężyło stanowisko zwolenników terminu aglomeracja, argumentujących — skądinąd słusznie — że jest to
termin najogólniejszy. Obszar metropolitalny krytykowano, argumentując, że
w tradycji europejskiej nie do przyjęcia jest „metropolia" mająca 50 tys. mieszkańców (por. Duncan i in. 1960). W ten sposób zawężono jednak dyskusję nad dwiema
koncepcjami do czysto technicznej kwestii identyfikacji i delimitacji skupisk wielkomiejskich.
Przyjęcie tak ogólnego, a zatem wieloznacznego, terminu jak aglomeracja spowodowało jednak, że miano wprawdzie do czynienia z jednym terminem, ale za to
z wieloma jego znaczeniami. W badaniach przestrzennych terminem tym określano
dwie zasadniczo odmienne koncepcje: (1) aglomerację miejską — będącą specyficznym lokalnym układem osadniczym oraz (2) aglomerację przemysłu, czyli okręg
przemysłowy. Termin aglomeracja miejsko-przemyslowa, który pojawiał się w pracach o skromniejszych ambicjach teoretycznych, był krytykowany za niejasne przesłanki logiczne, na jakich się opierał (Gontarski 1980; Rykiel 1984b).
Próba ujednolicenia terminologii dotyczącej osadnictwa wielkomiejskiego
zakończyła się połowicznym sukcesem. Wprawdzie termin aglomeracja przyjęto
w opracowaniach planistycznych i popularnonaukowych, lecz w opracowaniach
poznawczych okazało się nieuniknione definiowanie pojęć na użytek każdego
konkretnego opracowania. W kontekście niniejszego tomu warto wspomnieć o wątpliwościach, jakie wywołała próba wyparcia przez termin aglomeracja terminu
konurbacja. Najzwięźlej ujmując, wątpliwości te sprowadzały się do pytania czy rdzeń
regionu katowickiego jest aglomeracją, czy konurbacją. Przyjmując, że chodzi tu
0 aglomerację miejską, trzeba stwierdzić, że pytanie to jest źle postawione, gdyż
istniejąca alternatywa nie jest alternatywą terminologiczną, lecz koncepcyjną.
Chodzi mianowicie o różne koncepcje układów osadniczych na tym samym obszarze.
Można przyjąć, że konurbacja jest zespołem kilkunastu miast, które jako całość
pełnią funkcje ośrodka regionalnego, co wynika z semantyki tego terminu. Aglomeracja jest natomiast rozleglejszym układem osadniczym, obejmującym konurbację
1 jej strefę podmiejską — cokolwiek by się rozumiało pod tym ostatnim terminem
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(Rykiel 1985g). W literaturze wskazywano jednak również, że konurbacja jest
zespołem miast i osiedli o podobnych funkcjach, w związku z czym ich wzajemne
powiązania są słabe (Schóller i in. 1984). Dclimitację konurbacji katowickiej według
kryteriów morfologicznych przedstawiono w rozdziale 3. Za aglomerację katowicką,
tj. konurbację i jej strefę podmiejską, można natomiast uznać konurbację katowicką
z jej otoczeniem (por. rozdz. 3, ryc. 4).
Elementem łączącym koncepcje układów miejskich z koncepcjami układów
regionalnych jest stwierdzenie empiryczne, że aglomeracje miejskie są zarówno pod
względem strukturalnym, jak i funkcjonalnym, związane silniej ze swym zapleczem
regionalnym niż ze sobą (Rykiel 1978, 1985b, f). Wiodącymi elementami struktury systemu osadniczego są więc nie tyle miasta czy metropolie, ani nawet aglomeracje, konurbację czy obszary metropolitalne, co regiony miejskie (Hall i in.. 1973;
Korcelli 1977, 1981). Wzrost zainteresowania układami regionalnymi wynika ze
spostrzeżenia, że hierarchiczny układ ośrodków centralnych w regionie ulega przekształceniu wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym, wiążącym się ze zmniejszeniem „oporu odległości". Wyrazem tych przekształceń jest specjalizacja funkcji —
w tym rozdzielenie miejsc zamieszkania, pracy, usług i wypoczynku — już nie w skali
wewnątrzmiejskiej, lecz w skali regionalnej. Ośrodkami koncentracji ludności i działalności gospodarczej stają się całe regiony miejskie, w których ramach obserwuje
się z kolei dekoncentrację (Korcelli 1981).
Na uwagę zasługują w tym miejscu dwie koncepcje układów regionalnych:
dzienny system wiejski i (funkcjonalny) region wiejski. Pierwsza z nich jest koncepcją
węższą. Opiera się ona na założeniu, że liczbę ludności współczesnego wielkiego
miasta określa nie deterministycznie rozumiana wielkość wyrażona w kategoriach
zamieszkania, lecz wielkość probabilistyczna wyrażona w kategoriach uczestnictwa
(Alonso 1971). W związku z rozdzieleniem miejsc zamieszkania, pracy, usług i wypoczynku, obszarem lokalizacji zbiorowości miejskiej jest nie „miasto", lecz obszar,
w którym domyka się dobowa działalność tej zbiorowości, a więc dzienny system
miejski. Dostępność danych dla poszczególnych rodzajów interakcji przestrzennych
istotnych w tym kontekście nie jest jednakowa, a więc pierwszym przybliżeniem delimitacji dziennych systemów miejskich była dclimitacja metropolitalnych rynków
pracy (Hall i in. 1973).
Dzienne systemy miejskie nie wyczerpują oczywiście całego obszaru kraju,
gdyż obejmują one tylko obszary, w których ramach domyka się działalność dobowa
zbiorowości „metropolitalnych". Rozszerzeniem tej koncepcji jest koncepcja regionu
wiejskiego, zwanego niekiedy funkcjonalnym (Korcelli 1981). Koncepcja ta zakłada,
że działalność człowieka nie da się sprowadzić do sumy jego działalności dobowych,
gdyż w repertuarze jego zachowań przestrzennych znajdują się również takie, których cykl jest dłuższy (tygodniowy, miesięczny, kwartalny). Cały obszar kraju
dzieli się więc bez reszty między regiony miejskie, gdyż nie ma obszarów, które
w dostatecznie długim cyklu nie byłyby powiązane z którymś z ośrodków regionalnych (Duncan i in., 1960; Dziewoński 1971).
W niniejszej pracy obszar badany zdefiniowano pod względem koncepcyjnym
w kategoriach regionu miejskiego, dlatego podstawowym i najogólniejszym terminem
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Ryc. I. Dzienny system miejski i region miejski konurbacji katowickiej
A — ośrodki regionalne, B — konurbacja, C — dzienny system miejski, D — pozostała część regionu miejskiego

The daily urban system and the urban region of the Katowice conurbation
A — régional centres, B — conurbation, C — daily urban system, D — rest of the urban system

jest region katowicki, rozumiany jako obszar przewagi wpływów regionalnych
Katowic (lub całej konurbacji) nad analogicznymi wpływami sąsiednich ośrodków
regionalnych — Opola, Częstochowy, Kielc, Krakowa i Bielska-Białej. Warto dodać,
iż na badanym obszarze region miejski jest tylko nieznacznie rozleglejszy od dziennego systemu miejskiego (ryc. 1), gdyż różnica wynosi 14 podstawowych jednostek
podziału administracyjnego. Pojęcia aglomeracji katowickiej i konurbacji katowickiej
są znacznie węższe (por. rozdz. 3), pojęcie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
opisuje natomiast układ przestrzenny przemysłu, podczas gdy przedmiotem niniejszego tomu jest regionalny system osadniczy.
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Jerzy Runge, Tadeusz Zadrożny
3. DELIMITACJA KONURBACJI KATOWICKIEJ
ZAŁOŻENIA BADAWCZE

W literaturze przedmiotu można wyróżnić dwie zasadnicze koncepcje badania
układów osadniczych: morfologiczną i funkcjonalną (por. rozdz. 2). Ta pierwsza,
wymagająca analizy map topograficznych, zdjęć lotniczych i znajomości badanego
obszaru, posłużyła do próby delimitacji konurbacji górnośląskiej.
Założywszy, że konurbacja jest specyficzną formą układu osadniczego, należy
przyjąć, iż tworzy ona w przestrzeni właściwe sobie formy zainwestowania, odróżniające ją od obszarów otaczających. Przy takim ujęciu termin konurbacja może
być równoznaczny z pojęciem ciągłego obszaru zabudowy, obejmującym oprócz
zabudowy mieszkaniowej również wszelkie inne formy zainwestowania miejskiego
(tereny przemysłowe, kolejowe, parki, obiekty sportowe i inne).
Z takim ujęciem wiążą się jednak pewne problemy metodyczne, dotyczące włączania eksklaw lub wyłączania enklaw (Korcelli 1967). Na użytek niniejszego opracowania włączono do obszaru zabudowanego tereny oddzielone od głównego kompleksu miejskiego wąskim (do 100 m) pasem ziemi wykorzystywanej rolniczo,
tereny przemysłowe i poprzemysłowe (składowiska, hałdy, stawy, zbiorniki przemysłowe, bocznice kolejowe) oraz tereny intensywnej działalności ogrodniczej (szklarnie). Wyłączono natomiast liniowe formy zabudowy postępujące na zewnątrz od
miasta wzdłuż szlaków komunikacyjnych oraz większe obszary działalności rolniczej i leśnej w obrębie miast. Występujące w obrębie obszaru zabudowanego eksklawy nie zabudowane o powierzchni mniejszej niż 100 m 2 włączono do niego, zakładając, iż przyjęta wielkość zawiera się w granicach dokładności odwzorowania (1 mm).
Pozostałe eksklawy zaznaczono na mapie. Charakteryzowany ciągły obszar zabudowy wyznaczono na podstawie map topograficznych w skali 1:100 000 z 1982 r.
Wokół obszarów zabudowanych wykreślono ekwidystantę 100 m. Po nałożeniu siatki
kwadratów 5 X 5 cm i obliczeniu udziału procentowego powierzchni zabudowanej,
otrzymano jej rozkład zgeneralizowany. Ostatnim krokiem badawczym było określenie zasięgu przestrzennego konurbacji górnośląskiej. Wykorzystano w tym celu
metodę najbliższego sąsiada (Golachowski i in. 1974).
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Ciągły obszar zabudowy w woj. katowickim w 1982 r. przedstawiono na rycinie 2.
Można zauważyć dwa rejony intensywnej zabudowy, czyli centralną i południowo-zachodnią część regionu. W części centralnej dominuje zabudowa wielkomiejska,
w południowo-zachodniej duży udział ma natomiast zabudowa podmiejska, tworząc
wyraźnie zarysowującą się strefę ciągłą między Rybnikiem, Wodzisławiem Śl.,
Jastrzębiem Zdrojem i Żorami. Oba rejony oddziela strefa charakteryzująca się
mniejszą powierzchnia zabudowaną. Jest to obszar Knurowa, Leszczyn, Gierałtowic, Orzesza, Mikołowa i zachodniej części Tych. Oprócz dwóch zasadniczych obszarów koncentracji zabudowy można zauważyć także inne, np. południowy — obejmujący Pszczynę i Czechowice-Dziedzice, a także południowo-wschodni — z Chrzanowem i Trzebinią.
Należy zwrócić uwagę na charakter całego układu osadniczego badanego obszaru;
występuje tu mianowicie intensywne łączenie się stref osadnictwa wielu miejscowości niezależnie od przebiegu granic administracyjnych. Jest to szczególnie widoczne
w części centralnej (Chorzów i Świętochłowice). Z drugiej strony znaczna część
miast składa się z kilku lub kilkunastu względnie odosobnionych dzielnic. Występują
także liczne pojedyncze obszary zabudowy. Liczba i rozkład tych stref osadnictwa
wskazują, iż proces scalania w jeden wielkomiejski czy regionalny układ osadniczy
pod względem morfologicznym jeszcze się nie dokonał. Odosobnione i pojedyncze
formy występujące w części zachodniej, północnej i północno-wschodniej sugerują,
że granice konurbacji w tych częściach regionu nie wykraczają poza granice administracyjne woj. katowickiego. Było jednak konieczne przeanalizowanie rozkładu
zabudowy w województwach sąsiadujących, tj. bielskim i miejskim krakowskim,
o czym wspomniano w dalszej części rozdziału.
Generalizacji obszaru przestrzennego z ryciny 2 dokonano za pomocą izolinii
25, 50 i 75% powierzchni zabudowanej (ryc. 3). Obszar o ponad 50% powierzchni
zabudowanej ma postać siedmiu stref:
1) Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Śl., Świętochłowice, Chorzów, Katowice,
Siemianowice Śl., Mysłowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź,
Piekary Śl.;
2) Mikołów, Łaziska Górne, Tychy;
3) Chrzanów, Trzebinia;
4) Rybnik, Gaszowice, Wodzisław Śl., Świerklany, Mszana, Jastrzębie Zdrój,
Zebrzydowice;
5) Żory;
6) Pszczyna;
7) Czechowice-Dziedzice.
Maksymalna intensywność zabudowy (ponad 75%) występuje wokół Świętochłowic w centralnej części regionu oraz wokół centrum Rybnika w części południowo-zach od n iej.
Znaczna część woj. katowickiego jest objęta izolinią 25%, przy czym zaznaczają
się dwa izolowane obszary — wokół Zawiercia i Wolbromia. Strefa o mniejszej
intensywności zabudowy (poniżej 25%), występująca na południe od strefy central-
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Ryc. 2. Ciągły obszar zabudowy w woj. katowickim, 1982
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Rye. 3. Udział procentowy obszaru zabudowanego w powierzchni ogólnej regionu katowickiego, 1982
The percentage of the built-up areas in the Katowice voivodship, 1982

nej, oddziela od niej Czechowice-Dziedziee i Pszczynę, co sugeruje przynależność
tych miejscowości do systemu osadniczego Bielska-Białej. Należy także zwrócić
uwagę na dwie mniejsze strefy o słabszej intensywności zabudowy, oddzielające
Tychy i Mikołów od centrum regionu, jak również na odizolowanie Kuźni Raciborskiej i Raciborza od strefy południowo-zachodniej.
Ponieważ strefy intensywnej zabudowy wykraczały w niektórych miejscach
poza woj. katowickie, analizowano ich rozkład na terenach przyległych, tj. w woj.
bielskim i miejskim krakowskim. Dlatego na rycinie 3 występuje obszar o intensywności ponad 50%, odzwierciedlający strefę zabudowy Oświęcimia.
Przyjęto, że dwa wyróżnione obszary intensywnej zabudowy, tj. centralny i południowo-zachodni, można identyfikować z konurbacjami. Ich delimitacji dokonano
na podstawie metody najbliższego sąsiada. Metoda ta polega na połączeniu odcinkiem każdego punktu (obszaru) z jego najbliższym sąsiadem. Tworzą się w ten
sposób skupienia pierwszego rzędu, które z kolei łączą się w skupienia drugiego
rzędu, wyszukując najbliższych sąsiadów spośród elementów skupień pierwszego
rzędu. Postępowanie to powtarza się na coraz wyższym szczeblu, aż do połączenia
całego zbioru miejscowości w jeden wspólny dendryt, będący najkrótszym połączeniem wszystkich miejscowości.
W niniejszym opracowaniu poprzestano na uzyskaniu skupień pierwszego i drugiego rzędu. W rezultacie otrzymano w pierwszym kroku dwie konurbacje, w drugim
natomiast ich otoczenia (ryc. 4). W skład pierwszej konurbacji, o przebiegu równoleżnikowym, wchodzą: Gliwice, Zabrze (bez Rokitnicy i Makoszów), Ruda Śl., Świę-
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tochłowice, Chorzów, Bytom (bez Stolarzowic), część gm. Świerklaniec, Piekary Śl.,
część gm. Bobrowniki, gm. Psary, Będzin, zachodnia część Dąbrowy Górniczej
(Dąbrowa, Gołonóg i Strzemieszyce), Sosnowiec (bez Maczek), Czeladź, Siemianowice Śl., północna część Mysłowic (bez Imielina i Chełma Wielkiego), północna,
środkowa i zachodnia część Katowic, Mikołów (bez Borowej Wsi), Łaziska Górne,
zachodnia część Tych (Wyry i Gostyń) i część Orzesza (Mościska). Wyróżniony
obszar można nazwać konurbacją katowicką. Druga z wyróżnionych konurbacji —
rybnicka — obejmuje Rybnik, gm. Gaszowice, część gm. Lyski, Wodzisław Śl.,
część gm. Lubomia, większą część gm. Gorzyce, gm. Godów, gm. Mszana, gm. Świerklany, zachodnią część Żor (bez Baranowie), większą część Jastrzębia Zdroju i większą część gm. Zebrzydowice. Obie konurbacje są od siebie oddzielone dość wąską strefą
szerokości 5-10 km, stanowiącą obszar leśny między Łaziskami Górnymi a Żorami.
Nie należy się więc w najbliższym czasie spodziewać połączenia obu obszarów.
Otoczenie konurbacji katowickiej jest bardzo rozczłonkowane, z wyraźnie widocznym wpływem układu komunikacyjnego na jego kształt. Otoczenie konurbacji
rybnickiej rozciąga się z kolei zasadniczo z zachodu na wschód. Zasięg obu konurbacji,
nawet wraz z ich otoczeniem, nie wykracza w zasadzie poza granice woj. katowickiego; w południowej części regionu można zauważyć, jak się zdaje, wpływ systemu
osadniczego Bielska-Białej (Czcchowice-Dziedzice i Pszczyna). Biorąc pod uwagę
ten fakt, wydaje się celowe wyłączenie tego obszaru z otoczenia konurbacji rybnickiej.

Ryc. 4. Konurbacje w woj. katowickim
A — konurbacją, B — otoczenie

Conurbations in the Katowice voivodship
A — conurbation, B — setting
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Interesująco przedstawiają się różnice między rycinami 3 a 4. Pomimo generalnego
podobieństwa obu rycin, zasięg otoczenia konurbacji rybnickiej na rycinie 4 jest
znaczny, zwłaszcza na wschodzie. Przyczyną tego może być zabudowa liniowa wzdłuż
dróg łączących Jastrzębie Zdrój i Żory z Czechowicami-Dziedzicami i Pszczyną,
dająca w rzeczywistości małą intensywność zabudowy (ryc. 3). Nieznaczną rozciągłość otoczenia konurbacji katowickiej na wschodzie, gdzie ogranicza się ona do
obszaru administracyjnego Jaworzna, części Dąbrowy Górniczej oraz Bukowna,
należałoby z kolei wiązać z bardziej izolowanymi jednostkami osadniczymi występującymi na tym obszarze. Podobna sytuacja, przy większej gęstości zabudowy,
istnieje między dwiema konurbacjami.
WNIOSKI

Zastosowanie koncepcji morfologicznej pozwoliło zidentyfikować dwa duże
kompleksy zabudowy ciągłej — wokół Katowic i Rybnika. Może to być podstawą do
wyróżnienia dwóch konurbacji: katowickiej i rybnickiej. W tym kontekście rodzi się
wątpliwość co do odpowiedniości terminu konurbacja górnośląska, który okazuje
się niejednoznaczny i nieprecyzyjny, zarówno w odniesieniu do każdej z wyróżnionych konurbacji z osobna, jak i obu łącznie (por. Rykiel 1982b).
W świetle poprzednich spostrzeżeń, wyniki dotychczasowych delimitacji obszarów
zurbanizowanych w regionie katowickim są dyskusyjne. Wprawdzie już w latach
czterdziestych wyodrębniono obszar centralny i południowo-zachodni jako Górnośląski Okręg Przemysłowy i Rybnicki Okręg Węglowy, panowała jednak pewna
dowolność w ich delimitacji. W pracach dotyczących delimitacji aglomeracji wielkomiejskich w Polsce nie dostrzegano znacznych różnic w zainwestowaniu między
centralną a południowo-zachodnią częścią regionu katowickiego, mimo że załączane kartogramy wyraźnie wskazywały na istnienie tych różnic (Iwanicka-Lyra
1969; Leszczycki i in., 1971; Gontarski 1980). Obszar stanowiący konurbację rybnicką
traktowano bądź jako otoczenie GOP-u, bądź nie wyodrębniano go wcale, bądź też
łączono go razem z konurbacją katowicką i sąsiednimi aglomeracjami (bitlską, krakowską, częstochowską i opolską) w jedną aglomerację lub obszar metropolitalny.
W świetle przeprowadzonej analizy wydaje się to nieuzasadnione. Analiza morfologiczna dowodzi bowiem istnienia dwóch konurbacji w badanym regionie.
Konurbacja katowicka, licząca w 1983 r. 1140 km 2 i około 2200 tys. mieszkańców, jest — obok aglomeracji warszawskiej — jednym z dwóch największych obszarów zainwestowania miejskiego w Polsce. Konurbacja rybnicka, licząca 615 km 2
i około 460 tys. mieszkańców, jest skupiskiem miejskim o wielkości porównywalnej
z aglomeracją bydgoską, szczecińską i bielską (por. Gontarski 1980, tab. VII), jej
identyfikacja nie powinna więc budzić wątpliwości. Na południu konurbacja ta
przylega do granicy państwa. Można sądzić — mimo iż brak odpowiednich materiałów kartograficznych nie pozwolił na weryfikację empiryczną tego przypuszczenia —
że konurbacja rybnicka tworzy pod względem morfologicznym jedną całość z aglomeracją ostrawsko-karwińską. Istnienie granicy państwowej o dość znacznym stopniu sformalizowania podaje jednak w wątpliwość możliwość istnienia jednego
funkcjonalnego zespołu miejskiego (obszaru metropolitalnego) po jej obu stronach.
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II. PROCESY MIGRACYJNE
Zbigniew Rykiel
4. UKŁAD PRZESTRZENNY I MECHANIZMY MIGRACJI
W geograficznych badaniach migracji w Polsce główny nacisk kładziono na opis
układów przestrzennych migracji (Żurek 1975; Szajnowska 1980; Żurkowa 1980;
Żurkowa, Księżak 1980), statystycznych rozkładów wskaźników migracji i ich
zależności od odległości (Gawryszewski 1974, 1981) i wieku migrantów (Potrykowska
1984) oraz na migracje jako jeden z rodzajów interakcji w systemie osadniczym
(Rykiel, Żurkowa 1981, 1984; Rykiel 1984a, 1985f). Układ i mechanizmy migracji
wyjaśniano raczej na marginesie innych rozważań (Rykiel, Żurkowa 1981; Rykiel
1980, 1982a). Z powodzeniem podjęto natomiast prognozowanie migracji (Dziewoński, Korcelli 1981a, b; Księżak 1984). Jest to potwierdzeniem faktu, że klasyczny,
neopozytywistyczny model sekwencyjnego rozwoju nauk — od opisu, przez wyjaśnianie do prognozowania (Dziewoński 1976; Chojnicki, Dziewoński 1978) nie odzwierciedla trafnie rzeczywistości, gdyż zadowalające prognozy są możliwe bez
wnikliwego poznania mechanizmów prognozowanych procesów.
Można postawić tezę, że cechą charakterystyczną geograficznych badań migracji
jest ich ujmowanie — explicite lub implicite — w kontekście systemów osadniczych.
W tym kontekście można zidentyfikować dwie podstawowe koncepcje funkcji migracji (Jagielski 1984). Według pierwszej z nich, migracje uznaje się za zewnętrzny
(egzogcniczny) wobec systemu osadniczego system zasilający (alimentujący). Według
drugiej koncepcji migracje uznaje się za endogeniczny podsystem regulacyjno-transformacyjny systemu osadniczego. Jeśli przyjąć, że system osadniczy jest zbiorem
osiedli powiązanych intensywnymi i trwałymi relacjami społeczno-gospodarczymi,
to powstaje pytanie, czy migracje można uznać za czynnik strukturotwórczy systemu
osadniczego. Procesy migracyjne są bowiem bardzo elastyczne, a zatem jeś'i intensywne, to na ogół nietrwałe, a jeśli trwałe, to na ogół nie tak intensywne. Dla struktury przestrzennej w ujęciach długookresowych istotniejsza wydaje się trwałość niż
intensywność, w ujęciach krótkookresowych natomiast istotniejsza jest intensywność. Ta sprzeczność rodzi dychotomię między badaniem kierunków i intensywności
przepływów migracyjnych a badaniem sieci ich powiązań (Jagielski 1984), toteż
poznanie mechanizmów migracji wymaga prowadzenia obu typów badań (Rykiel,
Żurkowa 1981).
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Ilustrację empiryczną problemu intensywności i trwałości przepływów i powiązań migracyjnych stanowią wyniki badań układów przestrzennych migracji w Polsce.
W nakazowo-rozdzielczym systemie ekonomicznym i przy industrializacyjnej strategii rozwoju przyrost zasobów mieszkaniowych był jedynie produktem ubocznym
inwestycji przemysłowych (Jałowiecki 1982), które tworzyły lokalny deficyt siły
roboczej. Inwestycje generowały intensywne, lecz krótkotrwałe napływy migracyjne
do obszarów uprzemysławianych, niezależnie od odległości i głównie ze słabo roz-

Ryc. 5. Hierarchia miast w Polsce powyżej 10 tys. mieszkańców na podstawie migracji
A — miasta nadrzędne, B — miasta podporządkowane, C — największy odpływ migracyjny danego miasta w 1974 r . t
D — granice województw

Urban hierarchy in Poland based on migration; towns sized 10,000 or over
A — dominant towns, B — subordinated towns, C — largest out-migration from a given town, 1974, D — provincial boundaries
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Rye. 6. Zasięg migracji do Katowic (ponad 5 migracji w 1974 r.)
Migration to Katowice (5 migrations or over), 1974

winiętych obszarów wiejskich. Po zaspokojeniu deficytu siły roboczej przepływy
migracyjne szybko malały, a ich zasięgi kurczyły się do skali regionalnej, zgodnej
z ujemną funkcją odległości (Rykiel, Żurkowa 1981). Układ przestrzenny migracji
w krajowym systemie miast wykazywał wyraźną strukturę hierarchiczną, wynikającą
z hierarchiczności tego systemu (Rykiel 1984a). Analiza hierarchii przepływów
w systemie miast powyżej 10 tys. mieszkańców wykazała nadrzędną rolę Warszawy
oraz ponadregionalną rolę Wrocławia, Gdańska, Krakowa, Szczecina, Poznania
i Bydgoszczy (ryc. 5). Układ napływów migracyjnych odzwierciedla regionalne systemy osadnicze Szczecina, Gorzowa WIkp., Zielonej Góry, Wrocławia, Opola, Bielska-Białej, Krakowa, Rzeszowa, Stalowej Woli, Lublina, Białegostoku, Olsztyna, Gdańska, Koszalina, Poznania, Łodzi, Kielc, Radomia, Warszawy, Torunia i Bydgoszczy
oraz lokalne zespoły osadnicze kilkunastu mniejszych ośrodków.
Istotny wpływ na deformację struktury przepływów w systemie miast wywierały
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Rye. 7. Zasięg migracji do Siemianowic Śl. (ponad 5 migracji w 1974 r.)
Migration to Siemianowice Śląskie (5 migrations or over), 1974

ograniczenia meldunkowe, które zniekształcały jednak przede wszystkim obraz
odpływów z tych miast, a nie napływów do nich (Rykiel 1984c, 1986). Przyczyniało
się to dodatkowo do hierarchizacji systemu migracji oraz systemu osadniczego,
zdeterminowanego przez jednokierunkowe przepływy w górę hierarchii (Rykiel
1985g). Na migracje w dół hierarchii składają się cztery elementy (Rykiel, Żurkowa
1981):
1) migracje powrotne ludzi, którym nie powiodło się w większym mieście;
2) przepływy kadr związane z powiązaniami między miastami w ramach sfery
wyspecjalizowanej funkcjonalnie,
3) ograniczone ilościowo, a zwłaszcza społecznic, przemieszczenia odśrodkowe
w aglomeracjach i regionach miejskich, w poszukiwaniu korzystniejszych warunków
środowiskowych,
4) przemieszczenia losowe, spowodowane sytuacją rodzinną.
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Ryc. 8. Saldo migracji w krajowym systemie miast, 1974
Net migration within the national urban system, 1974

W regionie katowickim hierarchiczny układ migracji jest rozczłonkowany i skupia
się wokół tradycyjnych ośrodków poregionalnych w konurbacji, czyli Katowic,
Bytomia, Gliwic i Sosnowca oraz Jastrzębia Zdroju i Libiąża na peryferiach (ryc. 6).
Szczegółowsza analiza zasięgu napływów migracyjnych do dwóch wybranych miast
konurbacji — Katowic (ryc. 6) i Siemianowic Śl. (ryc. 7) — wykazała bezpodstawność przypuszczeń, że ogólny schemat przestrzenny migracji nie dotyczy regionu
katowickiego, który indukuje napływy o zasięgu ponadregionalnym. Ryciny 6 i 7
wykazują, że napływy do miast regionu katowickiego są również ujemną funkcją
odległości, przy czym dla migracji z miast „opór odległości" jest słabszy. Złudzenie
wyjątkowości regionu katowickiego wynikało z braku jego dezagrcgacji przy analizach migracji, podczas gdy w rzeczywistości ponadregionalna skala napływów
dotyczyła jednostkowych przypadków miast w okresie rozbudowy w nich inwestycji
przemysłowych (Szajnowska 1980; Rykiel, Żurkowa 1981).
Mechanizmy migracji w regionie katowickim dobrze wyjaśnia teoria ruchliwości
(Rykiel 1987c). Jej punktem wyjścia jest stwierdzenie empiryczne, że regiony silne,
które w gospodarce kapitalistycznej opisywano za pomocą wysokiego poziomu płac
i nieznacznego bezrobocia, charakteryzują się przepływowością migracyjną, tj.
3 — S t r u k t u r y i procesy
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Ryc. 9. Powiązania migracyjne w krajowym systemie miast, 1974 ( > 5 napływów)
Migratory relationships within the national urban system, 1974 ( > 5 inflows)

zarówno znacznymi napływami, jak i odpływami, podczas gdy zgodnie z neoklasyczną
teorią ekonomiczną migracji, nawiązującą do teorii równowagi ogólnej w ekonomii
politycznej, powinny one być regionami napływowymi (Cordey-Hayes, Gleave
1974). Stwierdzono również, że potencjalnych migrantów nie interesują ogólne wskaźniki wzrostu zatrudnienia, lecz konkretne wolne miejsca pracy (Cordey-Hayes
1975). Stwierdzono także, iż regiony dysponujące licznymi wolnymi miejscami pracy
charakteryzują się zazwyczaj znaczną płynnością kadr, gdyż pracownicy starają się
dopasować swe zróżnicowane kwalifikacje i upodobnia do zróżnicowanych możliwości zatrudnienia, jakie oferują regionalne rynki pracy (Cordey-Hayes, Gleave
1974). Dopasowywanie to można traktować jako stochastyczny proces uczenia się,
w którego trakcie ruchliwość zawodowa i przestrzenna jest związana z uzyskiwaniem
informacji nie tylko o lokalnym rynku pracy, ale także o ponadlokalnym. W ten
sposób wzrasta prawdopodobieństwo odpływów migracyjnych. Liczne wolne miejsca
pracy przyciągają jednak również migrantów z innych regionów, przez co zwiększa
się także prawdopodobieństwo napływów migracyjnych. Z kolei niewielka liczba
wolnych miejsc pracy przyczynia się do zastoju na lokalnym rynku pracy, powodując
nieznaczną płynność kadr. Szczupłość rynku pracy wywołuje ostrożność pracow-
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Rye. 10. Powiązania migracyjne w krajowym systemie miast, 1974 ( > 5 odpływów)
Migratory relationships within the national urban system, 1974 ( > 5 outflows)

ników, którzy nie podejmują ryzyka zmiany pracy z obawy, że mogą nie znaleźć
lepszej, a stracić dotychczasową. W ten sposób są oni jednak pozbawieni okazji
uczestniczenia w procesie uczenia się. Ruchliwość zawodowa jest wówczas nieznaczna, niewielkie są również dopływy migracyjne, wskutek czego rynek pracy
jest silnie domknięty (Cordey-Hayes, Gleave 1974). W rezultacie regiony silne
mają wysokie wskaźniki napływów i odpływów, a regiony słabe — niskie wskaźniki
napływów oraz niezbyt wysokie odpływów.
Przepływowość migracyjną regionu katowickiego dobrze ilustruje saldo migracji
(ryc. 8). Salda migracji największych miast regionu nie przekraczają z reguły 200 migrantów w krajowym systemie miast, podczas gdy np. saldo migracyjne Warszawy
przekracza 10 000. W obu konurbacjach — katowickiej i rybnickiej — miasta o saldzie dodatnim są przy tym przemieszane z miastami o saldzie ujemnym.
Analiza powiązań migracyjnych (ryc. 9 i 10) wykazuje, że najmniejsze miasta
regionu katowickiego mają ściśle lokalną skalę powiązań. Biorąc pod uwagę powiązania powyżej 5 migracji, można stwierdzić, iż niektóre z tych miast są względnie
odosobnionymi elementami systemu miast, gdyż nie wykazują ani jednego powiązania na przyjętym poziomie (Toszek, Wolbrom i Leśnica w zakresie napływu)
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lub wykazują tylko jedno powiązanie (Kuźnia Raciborska, Ujazd, Ogrodzieniec
i Brzeszcze w zakresie napływu oraz Ujazd i Zator w zakresie odpływu). O ile intensywność powiązań miast regionu katowickiego w zakresie odpływu jest ogólnie
związana z ich wielkością (ryc. 10), o tyle na intensywność ich powiązań w zakresie
napływu mają wpływ nowe inwestycje, generujące liczne wolne miejsca pracy, na co
wskazuje zwłaszcza przykład Jastrzębia (ryc. 9).
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Alicja Szajnowska-Wysocka
5. STRUKTURA MIGRACJI
Migracje można rozpatrywać zarówno jako czynnik zmian demograficznych oraz
socjologicznych, jak i czynnik przeobrażeń struktur osadniczych — i to w podwójnym znaczeniu: jako źródło koncentracji ludności w „ośrodkach wzrostu" oraz
jako czynnik strukturotwórczy w rozwiniętych układach osadniczych, a następnie
jako stymulator procesów ekonomicznych.
Napływy migracyjne w regionie katowickim należą do największych w Polsce,
chociaż odpływy są również znaczne. W latach 1977-1978 napływ do 17 miast
konurbacji przeważał (48,7%) nad odpływem (34,7%) poza konurbację. Wielkość
salda wskazuje na stosunkowo niewielki przyrost migracyjny (14,0%) w porównaniu
z Warszawą i Łodzią, w których 80% rzeczywistego przyrostu ludności jest skutkiem
migracji, a także w porównaniu z Poznaniem i Krakowem, w których wielkość ta
wynosi około 60% (Problemy...
1978). Dla miast regionu katowickiego mniej
istotna wydaje się efektywność migracji niż natężenie przemieszczeń ludności.
Przemieszczenia te zapewniają badanemu regionowi powiązania społeczne i ekonomiczne z otoczeniem.
Miasta regionu katowickiego charakteryzuje znaczna spójność. Przemieszczenia
między miastami stanowią 17,1% całości jego przemieszczeń migracyjnych (Szajnowska 1979). Większość miast regionu to ośrodki napływu mające nawet po kilkanaście procent przybyszów (ryc. 11), co ma niewątpliwie konsekwencje nic tylko
ekonomiczne, ale i społeczne. Porównanie imigracji z emigracją pozwala stwierdzić
przepływowość badanego regionu, tj. dwukierunkowość migracji. Zaznacza się to
na tle innych dużych miast Polski, charakteryzujących się znaczną efektywnością
migracji.
Zarówno rozkład odpływu, jak i napływu migrantów pochodzenia miejskiego
potwierdza spostrzeżenia dotyczące hierarchicznego układu migracji (Rykiel,
Żurkowa 1981). Konurbację cechuje ponad 60% przybyszów z miast wśród ogółu
migrantów. Również w odpływie do innych miast dominuje centrum regionu.
Migranci zarówno w obszarach napływu, jak i odpływu powodują przekształcenie piramidy wieku ludności. Porównanie krajowych struktur wieku ludności
ogółem i zbiorowości migrantów wskazuje, iż ich proporcje przedstawiają się odmiennie. Porównanie to potwierdza tezę, iż migrantami są ludzie młodzi. Przeważają roczniki 20-29 lat (40,7%). a kolejny — dwukrotnie dłuższy — przedział
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Rye. 11. Udział migrantów (1977-1979) wśród ludności miast wjj. katowickiego (w %)
Percentage of in-migrants in towns of the Katowice voivodship, 1977-1979

wieku (30-49 lat) stanowi mniej niż połowę poprzedniej wielkości (16,1%). Jeszcze
mniejszy jest udział pięćdziesięciolatków. Dominacja ludzi młodych wśród migrantów
powoduje znaczny udział towarzyszących im dzieci w wieku przedszkolnym (do 4 lat).
Specyficzna struktura migrantów powoduje zmianę struktury ludności w ośrodkach ich absorpcji. Z tego powodu struktura ludności obszarów zurbanizowanych jest
zbliżona do struktury migrantów. Została ona przekształcona w procesie intensywnej migracji, wywołując konsekwencje ekonomiczne (rynek pracy) i socjalne (mieszkania, przedszkola, szkoły), w tym również spotęgowaną i wyselekcjonowaną konsumpcję dóbr materialnych i kulturalnych. Analiza struktury wieku i płci migrantów
w miastach regionu katowickiego ujawnia zbieżność stmktury wieku imigrantów
i emigrantów. Ich piramidy wieku są symetryczne; zaznacza się jedynie przewaga
ilościowa imigracji, przyczyniając się do dodatniego salda migracyjnego badanego
regionu. Struktury wieku migrantów są podobne u obu płci.
Odniesienie się do ogólnokrajowej struktury wieku migrantów pozwala uchwycić
specyfikę poszczególnych miast regionu. Zwracają uwagę bardzo liczne roczniki
przedszkolne (0-5 lat), osiągając niekiedy 20% zarówno w napływie, jak i w odpływie.
W wypadku kobiet napływających i odpływających zauważa się wyższe niż średnie
krajowe udziały w przedziałach 20-29 lat, z koncentracją (ok. 30%) w przedziale
20-24 lata. Mężczyźni mają w badanych miastach również większe udziały (ok. 70%)
w przedziale 20-49 lat, lecz z dominacją w przedziale 25-49 lat. Jest to zapewne
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związane nie tylko ze zwyczajową strukturą wieku małżonków, ale również z dłuższym okresem edukacji mężczyzn niż kobiet.
Piramidy płci i wieku imigrantów oraz emigrantów w każdym z analizowanych
miast regionu wskazują, że wszystkie badane miasta podlegają znanej prawidłowości, iż młodo roczniki (20-29 lat) stanowią co najmniej 40% całej zbiorowości
migrantów, a następne przedziały wiekowe (30-49 lat) obejmują już tylko około 20%.
Charakterystyczny dla tej zbiorowości jest znaczny udział małych dzieci (0-4 lat).
Można je interpretować jako potomstwo młodych migrujących małżeństw, tym bardziej że przedział 5-19 lat jest stosunkowo nieliczny. W każdym mieście sprawdza się
również reguła dotycząca kobiet, zarówno w napływie, jak i w odpływie, iż dominują
roczniki młodsze niż u mężczyzn.
W badaniu sfery motywacyjnej migracji posłużono się analizą korelacji cząstkowej.
Współczynnik korelacji cząstkowej ocenia siłę związku między ustaloną zmienną
zależną
— napływ lub odpływ) a włączoną do równania regresji nową zmienną
niezależną (od X2 do A^) po wyeliminowaniu wpływu poprzedniej zmiennej. Do
analizy przyjęto następujące czynniki: praca
nauka (A^), współtowarzyszenie
(^4) oraz inne (A"5). Badano je w odniesieniu do: 1) napływu ogółem, 2) z miast,
3) ze wsi, 4) mężczyzn i 5) kobiet oraz 6) odpływu ogółem, 7) do miast, 8) na wieś,
9) mężczyzn i 10) kobiet oraz 11) salda ogółem, 12) dla miast i 13) dla wsi. Taki
schemat analityczny zawiera ekonomiczne, socjologiczne i demograficzne elementy
sfery motywacyjnej migracji.
Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że:
1) notuje się zróżnicowanie rangi czynników w miejscach napływu i odpływu;
tak więc napływy są wyjaśniane przez pracę, naukę i współtowarzyszenie; ta ostatnia
przyczyna wskazuje największą determinację ogólnej liczby imigrantów; odpływy
określa natomiast przede wszystkim praca i współtowarzyszenie, a w minimalnym
stopniu nauka;
2) można zauważyć prawidłowość, zgodnie z którą migrantów z miasta i do miasta
motywuje bardziej nauka niż praca, migrantów ze wsi i na wieś — bardziej praca
niż nauka;
3) stwierdza się zróżnicowanie demograficzne; czynnikiem migracji kobiet jest
mianowicie w pierwszej kolejności praca, a następnie nauka, migracje mężczyzn
motywują zaś — kolejno — nauka, praca i współtowarzyszenie;
4) z upływem czasu rośnie ranga czynnika pracy kosztem nauki;
5) na uwagę zasługuje znaczny udział przyczyny nazwanej w niniejszym rozdziale współtowarzyszeniem.
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Zbigniew Rykiel, Alicja Szajnowska-Wysocka
6. PREFERENCJE MIGRACYJNE
SKŁONNOŚĆ DO MIGRACJI

Badania preferencji migracyjnych są zasadniczym sposobem poznania preferencji
przestrzennych, te ostatnie wyrażają się bowiem najpełniej w chęci zamieszkania
na preferowanym obszarze (por. rozdz. 1). Podstawową metodą badań wszelkich
wyobrażeń społecznych, w tym i preferencji migracyjnych, są ankiety i wywiady
z przedstawicielami badanej zbiorowości regionalnej lub lokalnej. Badanie preferencji
migracyjnych mieszkańców regionu katowickiego przeprowadzono metodą ankietową. Ankietowano 756 uczniów w wieku około 15 lat z 25 miast regionu. Respondentów proszono o anonimową odpowiedź na dwa pytania merytoryczne:
1) do jakiego miasta lub regionu Polski chciałbyś wyjechać na stałe po ukończeniu szkoły i dlaczego?
2) dokąd chcieliby wyjechać rodzice i dlaczego?
Wyniki analizy skłonności respondentów do migracji wskazują (tab. 1), że w przekroju całego badanego regionu 27% młodzieży nie zamierzało migrować, 56%
zamierzało (z czego 3% za granicę), a 17% nie udzieliło jasnej odpowiedzi w tej
kwestii. Wśród rodziców skłonność do migracji była dwukrotnie niższa; tylko 29%
zamierzało migrować (z czego 5% za granicę), 42% nie zamierzało, a w wypadku
29% rodziców brak było jednoznacznej informacji w tej kwestii.
Odsetek młodzieży deklarującej brak chęci migracji był w badanych miastach
górnośląskich średnio dwukrotnie wyższy niż w dąbrowskich i trzykrotnie wyższy
niż w zachodniokrakowskich. W Tychach odsetek ten wynosił aż 96, a w Mikołowie
i Czeladzi osiągał 50. Z drugiej strony wśród respondentów z Chorzowa, Łazisk
Górnych i Chełmka nie było takich, którzy zadeklarowali brak chęci migracji.
Odsetek młodzieży wyrażającej chęć migracji był największy w badanych miastach zachodniokrakowskich i przekraczał średnio o połowę wielkości dla dwóch
pozostałych stref regionu. W przekroju indywidualnych miast ponad 3/4 respondentów z Sosnowca, Jaworzna, Gliwic i Bytomia deklarowało chęć migracji. Są to
bądź miasta o dużym udziale nowych imigrantów wśród respondentów (Sosnowiec,
Jaworzno), bądź miasta o tradycyjnie heterogenicznej strukturze społeczno-terytorialnej i przeżywające trudności rozwoju (Gliwice, Bytom — por. Rykicl 1984d).
Z drugiej strony mniej niż 1/3 respondentów z Zawiercia, Czeladzi, Piekar Śl.„
a zwłaszcza z Tych zadeklarowała chęć migracji.
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Tabela 1. Skłonność do migracji respondentów z regionu katowickiego
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Spośród młodzieży deklarującej chęć migracji tylko w wypadku dwóch miast —
Świętochłowic i Sosnowca — ponad 10% wyrażało chęć migracji za granicę. W pierwszym z nich jest to przykład miasta o niskiej jakości życia ze względu na znaczną
degradację środowiska naturalnego, w drugim — miasta o znacznym udziale nowych
imigrantów wśród respondentów. Ogólnie odsetek deklarujących chęć migracji za
granicę jest bardzo niski, co wszakże może wynikać ze sposobu sformułowania
pierwszego pytania ankiety. Być może, część respondentów preferujących zagranicę
jako miejsce potencjalnej migracji wstrzymała się od odpowiedzi na tak sformułowane pytanie. Wśród młodzieży wstrzymującej się od odpowiedzi na to pytanie
największy odsetek dotyczy średnio miast dąbrowskich — dwukrotnie więcej niż
górnośląskich. W Zawierciu i Chorzowie ta grupa respondentów przekracza połowę,
a w Łazach zbliża się do tej wielkości; z drugiej strony żaden z respondentów z Katowic, Mysłowic, Tych i Zabrza nie wstrzymał się od odpowiedzi na pierwsze pytanie
ankiety.
Odsetek rodziców nie zamierzających migrować był — podobnie jak w wypadku
ich dzieci — dwukrotnie wyższy w badanych miastach górnośląskich niż w dąbrowskich, w zachodniokrakowskich natomiast przybierał tym razem wielkość pośrednią
między dwiema poprzednimi. W Tychach wielkość ta również w wypadku rodziców
wynosiła 96%, a w dziewięciu innych miastach górnośląskich, dwóch dąbrowskich
oraz Chrzanowie przekraczała 50%. Z drugiej strony wśród rodziców z Bytomia,
Chorzowa, Łazisk Górnych, Zawiercia i Chełmka brak było zdecydowanych na
pozostanie w mieście zamieszkania.
Odsetek rodziców zamierzających migrować był — podobnie jak w wypadku ich
dzieci — najwyższy w badanych miastach zachodniokrakowskich i również przekraczał o połowę wielkości dla dwóch pozostałych stref regionu. Ponieważ jednak
udział rodziców skłonnych migrować był ogólnie niższy niż odsetek ich dzieci,
tylko w wypadku Łazisk Górnych i Pyskowic osiągał on połowę badanej zbiorowości.
Z drugiej strony mniej niż 10% rodziców z Tych i Orzesza było skłonnych migrować.
Spośród rodziców skłonnych do migracji, w wypadku Bytomia, Świętochłowic,
Czeladzi i Tarnowskich Gór ponad 10% zamierzało emigrować za granicę. Ogólnie
odsetek deklarujących chęć emigracji za granicę nie był wysoki, lecz wyższy niż
w wypadku młodzieży, co mogło częściowo wynikać z odmiennego sformułowania
drugiego pytania ankiety. O ile wśród młodzieży chęć wyjazdu za granicę zanotowano
tylko w sześciu miastach, o tyle w wypadku rodziców — w trzynastu.
Wśród rodziców, co do których brak informacji na temat ich zamierzeń migracyjnych, największy odsetek dotyczy — podobnie jak u młodzieży — miast dąbrowskich, przekraczając dwukrotnie wielkości dla dwóch pozostałych stref regionu.
Ogólnie informacje dotyczące rodziców są mniej precyzyjne i bardziej niejasne niż
samych respondentów, stąd odsetek rodziców, co do których brak informacji dotyczących ich zamierzeń migracyjnych, przekracza połowę w siedmiu miastach; z drugiej zaś strony żadne z rodziców z Mikołowa, Siemianowic Śl. i Tych nie należało do
tej grupy.
Ogólnie można stwierdzić, że tylko w czterech badanych miastach regionu —
Mikołowie, Piekarach ŚI., Czeladzi, a zwłaszcza w Tychach — liczba respondentów
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deklarujących chęć pozostania w mieście zamieszkania przewyższa liczbę respondentów wyrażających chęć migracji, a w Pyskowicach obie te liczby są równe. W Zawierciu i Chorzowie przeważają respondenci wstrzymujący się od odpowiedzi na
pytanie o chęć migracji, a w Łazach ich liczba jest równa liczbie skłonnych migrować.
W wypadku rodziców liczba osób, co do których brak informacji na temat ich zamierzeń migracyjnych, jest większa, tak że przeważają oni w ośmiu badanych miastach. Skłonności migracyjne rodziców są mniejsze; w 14 miastach liczba nie zamierzających migrować przeważa nad liczbą zamierzających migrować, a w 11 miastach
tendencja ta jest odwrotna. Można stwierdzić, że wypowiedzi respondentów dotyczące ich samych są bardziej deklaratywne i emocjonalne, wypowiedzi dotyczące
rodziców przedstawiają natomiast ich konkretne plany lub decyzje. Te ostatnie są
więc w oczywisty sposób mniej pochopne i bardziej wyważone. Wśród młodzieży
jedynie w Świętochłowicach skłonności do migracji za granicę przeważają nad skłonnościami do migracji w kraju. Wśród rodziców tendencję taką można natomiast
odnotować w Bytomiu i Świętochłowicach, a w wypadku Czeladzi oba kierunki
preferencji migracyjnych są równoważne.
Jak wspomniano, skłonność młodzieży do migracji jest wyższa niż ich rodziców.
Jednakże w Bytomiu i Świętochłowicach odsetek młodzieży nie deklarującej chęci
migracji jest wyższy niż odsetek rodziców. Prawidłowość tę można zaobserwować
również w Będzinie, Łazach i Zawierciu, choć zarówno wielkości procentowe, jak
i różnice, są tam niewielkie. W Tychach natomiast wielkości dla młodzieży i rodziców
są jednakowe. Odsetek młodzieży deklarującej chęć migracji jest z kolei niższy niż
odsetek rodziców w przypadku Pyskowic i Czeladzi, a równy w Łaziskach Górnych
i Tychach. Odsetek rodziców zamierzających wyjechać za granicę jest ogólnie wyższy
niż odsetek młodzieży, z wyjątkiem jednak Świętochłowic. Wreszcie odsetek rodziców, co do których brak informacji na temat ich zamierzeń migracyjnych, jest
ogólnie wyższy niż odsetek młodzieży, jednak w przypadku Mikołowa, Pyskowic
Rudy Śl.. Siemianowic ŚI. i Chrzanowa prawidłowość ta jest odwrotna, a w przypadku
Łazisk Górnych i Tarnowskich Gór obie wielkości są jednakowe.
PREFERENCJE MIGRACYJNE MŁODZIEŻY

Respondenci pytani o kierunki zamierzonej migracji wymieniali bądź nazwę
konkretnej miejscowości, bądź region (Mazury, Pomorze), a często nawet podawali
tylko ogólne określenie obszaru docelowego (nad morze, w góry, na wieś). Ci z respondentów, którzy wymieniali nazwy konkretnych miejscowości, rzadko ograniczali
się do jednej, częściej podając kilka miejscowości. Ogólnie te preferencje migracyjne
respondentów, które wiązały się z konkretnymi miejscowościami, dotyczyły obszaru
39 województw. Poszczególne województwa były jednak preferowane bardzo nierównomiernie. W rezultacie 27 województw, z których k; żde było preferowane przez
mniej niż 5 respondentów, postanowiono potraktować łącznie jako „resztę Polski";
do tej łącznej wielkości włączono również najsłabiej preferowane regiony historyczne (Mazowsze, Kujawy, Dolny Śląsk).
Analizowanie preferencji migracyjnych (wyrażonych w odsetkach respondentów,
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którzy w ogóle wyrazili chęć migracji) nie jest merytorycznie sensowne w wypadku
tych miast, w których liczba respondentów, będąca podstawą obliczania wartości
procentowycn, jest znikoma. Przyjęto, że struktura preferencji migracyjnych nie
będzie szczegółowo analizowana dla tych miast, w których liczba respondentów
deklarujących w ogóle jakieś preferencje migracyjne nie osiąga dziesięciu. Miasta
te zostały ujęte w tabeli 2 (i dalszych) łącznie jako „miasta pozostałe".
Zagregowana „reszta Polski" była najbardziej preferowanym obszarem docelowym migracji, wyprzedzając jednak tylko nieznacznie Mazury, Kraków i Trójmiasto (tab. 2). W czołówce obszarów preferowanych przez respondentów z miast
górnośląskich nie było Krakowa, były natomiast góry i morze. Do kategorii określonej
nazwą „góry" zaliczono te odpowiedzi, w których wymieniano Tatry, Beskidy,
Beskid Śląski i Beskid Żywiecki lub ogólnie góry, nie podając jednak nazw konkretnych miast. Pojęcie gór kojarzyło się respondentom z regionu katowickiego wyłącznie
z Karpatami, Sudetów w tym kontekście w ogóle nie wymieniano (wymieniono
jedynie po jednym razie nazwy Kłodzka, Karpacza i Szklarskiej Poręby). Do kategorii
określonej nazwą „morze" zaliczono z kolei te odpowiedzi, w których wskazywano,
że obszar preferencji migracyjnych znajduje się ogólnie „nad morzem", „na wybrzeż u " lub na Pomorzu; zaliczono tu również wskazania Ustki, Łeby i Elbląga (razem
4 odpowiedzi). Po agregacji wszystkich obszarów nadmorskich, tj. „morza",
woj. gdańskiego, Trójmiasta, woj. koszalińskiego i szczecińskiego, okazuje się, że
wysuwają się one na najwyższą pozycję wśród obszarów preferowanych — zarówno
w całym regionie, jak i w miastach górnośląskich. Drugą pozycję zajmują zagregowane obszary górskie, tj. „góry" oraz woj. bielskie i nowosądeckie. Na to ostatnie
składają się głównie preferencje kilku miejscowości wypoczynkowych, zwłaszcza
Zakopanego.
Mimo najwyższej pozycji „reszty Polski" w skali całego regionu oraz jego części
górnośląskiej, w przekroju poszczególnych jej miast „reszta Polski" przeważa tylko
w Rudzie Śl. (gdzie wyprzedza Warszawę) i w Katowicach (gdzie wyprzedza Trójmiasto, „morze" i woj. nowosądeckie, ustępując zagregowanym obszarom nadmorskim), a w dwóch innych miastach dzieli pierwszą pozycję z innymi obszarami:
w Mysłowicach — z Krakowem', Mazurami i „morzem", a w Orzeszu — z Trójmiastem i Mazurami, wyprzedzając woj. szczecińskie, katowickie i Warszawę. W Bytomiu najbardziej preferowane jest Trójmiasto, które wyprzedza Wrocław i Mazury
oraz woj. nowosądeckie. Trójmiasto jest obok Mazur również obszarem najbardziej
preferowanym przez respondentów z Siemianowic Śl., wyprzedzając woj. nowosądeckie. W Chorzowie najbardziej preferowane jest woj. gdańskie, przed bielskim
i nowosądeckim. „ G ó r y " są najbardziej preferowane przez respondentów z Gliwic
i Mikołowa, wyprzedzając w obu wypadkach „morze", a w Gliwicach także Kraków
i Trójmiasto, w Mikołowie natomiast wieś. W Świętochłowicach najbardziej preferowana jest Warszawa i Stany Zjednoczone, wyprzedzając „resztę Polski" i całościowo pojmowaną zagranicę. W Tarnowskich Górach najbardziej preferowane jest
woj. nowosądeckie i Warszawa, a w Zabrzu — Kraków i Mazury. W „pozostałych
miastach górnośląskich" najbardziej preferowane jest woj. nowosądeckie, „morze"
i Trójmiasto.
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Tabela 2. Kierunki zamierzonej migracji młodzieży z regionu katowickiego; odsetek potencjalnych migrantów zamierzających migrować w danym
kierunku
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Woj. szczecińskie
Woj. koszalińskie
Woj. gdańskie bez
Trójmiasta
Mazury, woj. olsztyńskie
Góry, Beskidy,
Tatry
Woj. nowosądeckie
Woj. bielskie
Wieś
Reszta Polski
Gdziekolwiek poza
region, Śląsk,
miasto zamieszkania
Stany Zjednoczone
Anglia
Francja
RFN
Zagranica bez
szczególowszego
wskazania

-

13
-

-

-

-

13

25

-

-

25

-

10

8
17
25

33 36
- - 7
10 14
5 14

7

7
6
14 19
13
_ _ _
36 13

_
_
_
_

_
_
_

—

—

17

6 _
_
_

—

5

-

8

7

5 _
_
_
_
_
_

13
7

-

-

3

-

-

17

10

23

17
8
-

8
_
_
_

—

—

-

8

10

-

-

7
-

4

5 3
9

10
5

-

-

3

u

_

_

23

20

14

3

15
7
10 7
- 15 10

13
7
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12

11

8 15 - - - - 17 40 15 11

4
29 14 - 19 19

12
20
4
8

10
3
9
3
4
9
2 15
17

-

—
-

4
4
—
7

4
—
-

2
2
0
0
1

—

—

1

10

_
_
_

_
_
_

—

_
_
_

—

21
5
5
_
_

—

11

-

-

15

7 -

-

8
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-

—

-

—
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W preferencjach migracyjnych respondentów z miast dąbrowskich przodują
Mazury, przed „resztą Polski", Krakowem i Warszawą. W czołówce obszarów
wymienianych przez respondentów z Będzina nie ma Warszawy, jest natomiast
,,morze" i woj. gdańskie. W Dąbrowie Górniczej najbardziej preferowane są Mazury
oraz „góry", „reszta Polski", „morze", woj. szczecińskie i nowosądeckie. W preferencjach migracyjnych respondentów z Łaz przoduje Trójmiasto i woj. katowickie,
przed Mazurami i „resztą Polski". W Sosnowcu zdecydowanie najbardziej preferowana jest Warszawa, wyprzedzająca „góry", „resztę Polski", Wrocław i Trójmiasto.
W „pozostałych miastach dąbrowskich" dominują preferencje Krakowa, przed
Wrocławiem i Katowicami.
Najwyższą pozycję w preferencjach migracyjnych respondentów z okręgu chrzanowskiego zajmuje Kraków, wyprzedzając woj. nowosądeckie, Mazury, „resztę
Polski" i Trójmiasto. Najsilniejszą przewagę Krakowa zauważa się w Chrzanowie,
gdzie wyprzedza on woj. nowosądeckie i „morze" oraz Mazury. W Chełmku Kraków
jest preferowany równie często jak woj. nowosądeckie, wyprzedzając Warszawę
i „resztę Polski". W Jaworznie najsilniej preferowane są Mazury, przed Trójmiastem,
woj. nowosądeckim, „resztą Polski", Krakowem i „górami".
Powyżej rozpatrywano najsilniejsze preferencje migracyjne z punktu widzenia
miejsc zamieszkania respondentów. Warto z kolei spojrzeć na te preferencje z punktu
widzenia obszarów docelowych. Warszawa jest najsilniej preferowana w Sosnowcu
i Rudzie Śl. oraz w Świętochłowicach, Tarnowskich Górach i Chełmku. Kraków
preferują zwłaszcza respondenci z Chrzanowa, „pozostałych miast dąbrowskich"
(pod którą to nazwą kryje się tu Zawiercie), Zabrza, Chełmka i Gliwic. W preferencjach Wrocławia wyróżnia się zdecydowanie Bytom. Trójmiasto jest najsilniej preferowane przez respondentów z Bytomia, Katowic, Siemianowic ŚI., Łaz, Gliwic,
Chorzowa i Orzesza. Pozostałą część woj. gdańskiego preferują respondenci z Chorzowa, Bytomia i Będzina. W preferencjach Katowic wyróżnia się Zawiercie. Pozostałą
część woj. katowickiego wymieniali zwłaszcza respondenci z Łaz, Orzesza i Rudy Śl.
Województwo opolskie preferowano najsilniej w Bytomiu, a wymieniano je jeszcze
tylko w Mysłowicach, Gliwicach, Zabrzu, „pozostałych miastach górnośląskich"
oraz w Będzinie. Chęć migracji „nad morze" deklarowano najczęściej w Gliwicach,
Mikołowie, Chrzanowie, „pozostałych miastach górnośląskich" i Mysłowicach.
Województwo szczecińskie preferowano zwłaszcza w Bytomiu, Orzeszu i Dąbrowie
Górniczej, a koszalińskie — w Tarnowskich Górach, Będzinie i Siemianowicach Śl.
Mazury preferowali najsilniej respondenci z Bytomia, Siemianowic Śl., Będzina,
Dąbrowy Górniczej i Jaworzna. Chęć wyjazdu „w góry" deklarowano najczęściej
w Mikołowie i Gliwicach, do woj. nowosądeckiego — w Tarnowskich Górach
i Chełmku, a do bielskiego — w Chorzowie, Tarnowskich Górach i Bytomiu. „ N a
wieś" wybierali się najliczniej respondenci z Mikołowa i Gliwic, a chęć wyjazdu
w tym kierunku zgłaszano jeszcze tylko w „pozostałych miastach górnośląskich",
w Sosnowcu i Jaworznie. „Resztę Polski" preferowano najsilniej w Rudzie Śl.
i Katowicach. W tych ostatnich kryły się pod tą nazwą głównie duże miasta (Łódź,
Poznań, Lublin, Radom), w Rudzie Śl. natomiast wsie i małe miasteczka woj. rzeszowskiego, przemyskiego, poznańskiego i sieradzkiego. W Mysłowicach, Bytomiu,
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Chorzowie, Zabrzu i Piekarach Śl. deklarowano chęć wyjazdu gdziekolwiek poza
miasto lub region zamieszkania.
Chęć wyjazdu ,,za granicę" (bez podania szczegółowszych informacji) zgłaszali
respondenci ze Świętochłowic i z Sosnowca. Do Stanów Zjednoczonych wybierali się
zwłaszcza respondenci ze Świętochłowic, a także z Sosnowca, Czeladzi, Chełmka,
Zabrza i Jaworzna. Chęć wyjazdu do Anglii zgłaszano w Świętochłowicach i Sosnowcu, do Francji — w Czeladzi i Świętochłowicach, a do RFN — tylko w Zabrzu.
Z analizy preferencji migracyjnych młodzieży wynika wyraźna różnica między
układem przestrzennym tych preferencji a znanym z literatury i innych badań układem przestrzennym faktycznych migracji. Te ostatnie są z reguły ujemną funkcją
odległości, podczas gdy w przedstawionym wyżej układzie przestrzennym zamierzeń
migracyjnych nie występuje taka prawidłowość, lecz raczej odwrotna. Stanowi to
potwierdzenie znanego faktu, że na podstawie preferencji deklarowanych w badaniach
ankietowych nie można wnioskować o przyszłych zachowaniach respondentów, lub
zbiorowości lokalnej, którą oni reprezentują (Szczurkiewicz 1970).
Motywy preferencji migracyjnych respondentów można sprowadzić do 17
podstawowych wymiarów (tab. 3). Ponad 1/3 respondentów wskazywała miasto lub
region swej zamierzonej migracji ze względów sentymentalnych („podoba mi się
tam", „jest tam ładnie"). W Zabrzu i Orzeszu motyw ten wskazywało więcej niż
1/3 respondentów, w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i Łazach — około połowy,
w Mysłowicach, Chorzowie, Chełmku i Będzinie — około 2/3, w Siemianowicach Śl,
nawet 3/4, w Tarnowskich Górach natomiast tylko 1/20, a w Jaworznie 1/9.
Na drugim miejscu wymieniono motywy związane z brakiem przemysłowych zanieczyszczeń powietrza i związanego z tym brudu. Motyw ten wymieniła ponad 1/4
respondentów z regionu; w Jaworznie — niemal 2/3 respondentów, w Mikołowie,
Tarnowskich Górach i Katowicach około połowy, a w „pozostałych miastach górnośląskich" — ponad 1/3. We wszystkich tych miastach motyw ten był najczęściej
wymieniany; w Świętochłowicach natomiast w ogóle go nie wymieniano.
Na dwóch dalszych miejscach wymieniano walory krajobrazowe i położenie
geograficzne oraz naukę i pracę; oba te motywy wymieniło po 1/5 respondentów
z regionu; pierwszy z nich — po 1/3 respondentów z Sosnowca, Siemianowic Śl.,
„pozostałych miast górnośląskich", Orzesza i Będzina, choć w żadnym z nich nie
był to motyw dominujący. Naukę i pracę wymieniło 3/5 respondentów z „pozostałych
miast dąbrowskich" oraz po 2/5 z Katowic i Świętochłowic; we wszystkich tych
miastach był to motyw dominujący. Motywu tego w ogóle natomiast nie wymieniono
w Siemianowicach Śl. i Zabrzu, walorów krajobrazowych nie wymieniono zaś
w Gliwicach, Świętochłowicach, Łazach i Chełmku.
Na piątym miejscu wymieniano więzi rodzinne, przyjacielskie i koleżeńskie
(w Chełmku 1/3 respondentów, przez co zajmował on drugą pozycję, a w Świętochłowicach niemal 1/4).
Na szóstym miejscu wymieniano bezpośredni kontakt z przyrodą (dużo zieleni).
W Mysłowicach motyw ten wymieniła 1/4, a w Jaworznie — ponad 1/5 respondentów, przez co zajmował on w tych miastach trzecią pozycję.
Dwa dalsze miejsca przypadły cechom dużych miast jako ośrodkom kultury
4 — Struktury i procesy
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Tabela 3. Motywy preferencji migracyjnych respondentów z regionu katowickiego; odsetek odpowiedzi wskazujących poszczególne motywy

Orzesze

Siemianowice Śl.

Świętochłowice

Tarnowskie Góry

Zabrze

pozostałe

ogółem

Będzin

Dąbrowa Góra.

Łazy

Sosnowiec

pozostałe

ogółem

Chrzanów

Jaworzno

Chełmek

ogółem

40

75

23

5

33

31

33

65

53

54

48

23

50

62

11

62

32

37

17

-

45

17

36

28

10

32

8

19

15

17

8

65

15

43

28

Katowice

Gliwice

Mikołów

Mysłowice

Motywy preferencji

Podoba mi się tam, dobrze się tam
czuję, ładne (piękne), nowoczesne miasto; odpowiada mi
jego atmosfera, darzę je sympatią (sentymentem), lubię je
(uwielbiam, kocham), jestem
do niego przywiązany, tęsknię
zanim
Czyste (dobre, lepsze, zdrowe, świeże, nie zanieczyszczone) powietrze (środowisko), nie ma spalin, hut, fabryk, przemysłu, jest
czysto; dobry (zdrowy, sprzyjający, leczniczy) klimat, jod

Miasta zachodniokrakowskie

Miasta dąbrowskie

Miasta górnośląskie

21

39

25

60

43

33

58

10

8
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Walory krajobrazowe (przyrodnicze, naturalne), położenie (morze, góry), szerokie przestrzenie, uzdrowiska
Szkoła, studia, nauka zawodu, praca, wykonywanie wymarzonego
zawodu
Rodzina, krewni, znajomi, koledzy,
przyjaciele
Dużo zieleni, lasy, łąki, jeziora,
czysta woda, zwierzęta
Zabytki, zabytkowe (stare) miasto,
ciekawa architektura
Większe miasto, ośrodek kulturalny, dostęp do kultury, wiele
rozrywek, możliwość prowadzenia kulturalnego życia
Spokój, cisza, spokojniejsze życie
Strony rodzinne, miejsce urodzenia
Ludzie życzliwi (kulturalniejsi, sympatyczni, mili, na poziomie, koleżeńscy), inna atmosfera, nie
ma chamstwa i hołoty, lepsza
mowa
Warunki do uprawiania sportu

21

-

8

40

32

33

-

27

21

44

8

10

16

-

38

36

-

6

17

10

16

-

23

-

-

6

8

25

-

-

8

8

-

33

8 5

5

-

8

7

-

6

-

-

-

-

8

-

-

-

-

4 -

-

6

8

-

-

6

—

—

-

6

17

1

0

-

6

8

-

-

-

20

-

4

8

-

8

-

33

22

30

11

-

33

8

19

8

24

-

16

20

-

13

20

10

21

31

14

62

24

8

14

15

13

20

-

8

8

10

11

-

5

15

8

8

31

11

9

8

5

-

16

15

10

-

8

8

22

-

14

8

5

11

—

—

—

3

31

3

—

8

5

5

11

8

10

-

-

11

15

-

-

8

3

3

8

5

5

4

-

-

-

1

-

-

5 -

-

1

—

—

-

7
-

—

-

3

9

8

-

8

-

-

-

10

-

-

5
-

5

-

-

1
-

3

3

—

—

8

-

5

-

3

4

-

3

4

—

—

2

g

2

_ 1 4 _

Dobre zarobki, można się prędko
dorobić
Motywy specyficzne

_

_

_

_

4

—

—
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oraz zabytkom architektonicznym. Pierwszy z tych motywów wymieniano najczęściej w Jaworznie, Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu, sporadycznie zaś w miastach
górnośląskich. Zabytki wymieniało po 1/3 respondentów z Zabrza i Chrzanowa.
W tym ostatnim motyw ten zajmował drugą pozycję, w Zabrzu natomiast pierwszą,
łącznie z motywami sentymentalnymi.
Na kolejnych miejscach wymieniano strony rodzinne oraz spokój. Pierwszy
motyw miał stosunkowo największe znaczenie dla respondentów z Sosnowca, drugi —
dla 1/5 respondentów z Orzesza i 1/7 z Chrzanowa.
Następnie wymieniano stosunki społeczne (międzyludzkie) i warunki do uprawiania sportu. Pierwsze były istotne zwłaszcza dla respondentów z Mikołowa (gdzie,
wraz z więzami rodzinnymi, lokowały się one na trzeciej pozycji) i z Mysłowic,
drugie — dla respondentów Jaworzna.
Na dwóch ostatnich miejscach wymieniano dobre zarobki i motywy specyficzne dla pojedynczych miast. Dobre zarobki wymieniono tylko w Świętochłowicach
i Jaworznie. Spośród motywów specyficznych 26% respondentów z Sosnowca deklarowało niechęć do przebywania w jednym miejscu i chęć zwiedzenia świata.
W Tarnowskich Górach 1% respondentów stwierdziło, że nie podoba im się w mieście obecnego zamieszkania, w Orzeszu zaś 1% respondentów ceniło sobie więcej
fabryk w mieście preferowanym (Katowicach).
Podane motywy preferencji przestrzennych mają wiele cech stereotypów. Jako
miejscowości o czystym powietrzu (lub środowisku) wymieniano, np. Zakopane,
Trójmiasto, Kraków, a nawet Będzin, mimo że o zanieczyszczeniu tych właśnie
miast wiele się ostatnio pisało i mówiło. Świdwin wymieniano w kontekście preferencji
morza, chociaż leży on kilkadziesiąt kilometrów od niego.
Ogólnie można stwierdzić, że motywy spokojnego życia i stosunków społecznych
były charakterystyczne bardziej dla respondentów ze strefy górnośląskiej niż z dwóch
pozostałych stref badanego regionu. Motyw nauki i pracy był bardziej charakterystyczny dla strefy dąbrowskiej i górnośląskiej niż dla zachodniokrakowskiej.
Motywy sentymentalne, większych miast i stron rodzinnych były charakterystyczne
bardziej dla strefy dąbrowskiej niż dla dwóch pozostałych. Motywy czystego powietrza, więzi rodzinnych, kontaktu z przyrodą, zabytków, warunków do uprawiania
sportu oraz dobrych zarobków były z kolei charakterystyczne bardziej dla strefy
zachodniokrakowskiej niż dla dwóch pozostałych. Wreszcie motyw walorów krajobrazowych był stosunkowo mało zróżnicowany w przestrzeni trzech stref badanego
regionu. Można więc stwierdzić, że strefa zachodniokrakowska, tj. okręg chrzanowski, charakteryzuje się największą odmiennością motywacji preferencji migracyjnych.
Strefa górnośląska regionu katowickiego charakteryzowała się czterema wiodącymi motywami preferencji migracyjnych: sentymentalnym, czystym powietrzem,
walorami krajobrazowymi oraz nauką i pracą. W strefie dąbrowskiej wyraźnie
dominował motyw sentymentalny, dalsze miejsca zajmowały nauka i praca, walory
krajobrazowe i czyste powietrze, w zachodniokrakowskiej natomiast — czyste powietrze i motyw sentymentalny.
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PREFERENCJE MIGRACYJNE RODZICÓW

Odpowiedzi respondentów na drugie pytanie ankiety, dotyczące preferencji
migracyjnych ich rodziców, uporządkowano zasadniczo według tych samych jednostek przestrzennych, co preferencje migracyjne młodzieży. Wśród preferencji migracyjnych rodziców nie znalazło się jednak ani woj. gdańskie, ani elbląskie, pojawiło
się natomiast kilka dodatkowych preferencji za granicą (Berlin Zachodni, NRD,
Kanada, Holandia).
Ogólnie preferencje migracyjne rodziców były bardziej rozproszone, przez co
najwyższe preferencje uzyskała „reszta Polski". Przewyższała ona nawet zsumowane
obszary górskie i — dwukrotnie — zsumowane obszary nadmorskie (tab. 4). „Reszta
Polski" przeważała w Katowicach i Zabrzu, gdzie jej udział przekraczał 1/3, a także
w Gliwicach, „pozostałych miastach górnośląskich", Jaworznie oraz w miastach
górnośląskich ogółem i małopolskich miastach regionu ogółem. W Chorzowie „reszta
Polski" ustępował.i zsumowanemu woj. katowickiemu, a w Sosnowcu — woj.
bielskiemu i „górom". W Pyskowicach żaden z obszarów preferowanych nie miał
przewagi nad innymi, podobnie jak w Świętochłowicach, gdzie wyróżniało się tylko
woj. katowickie. Również w Będzinie rozkład preferencji migracyjnych był dość
wyrównany (a więc preferencje rozproszone), z zaznaczającą się jedynie przewagą
Warszawy. W Tarnowskich Górach nie zanotowano w ogóle preferencji migracyjnych „reszty Polski".
Na drugim miejscu wśród obszarów preferowanych przez ogół rodziców znalazło
się woj. katowickie, którego udział osiągał 1/5 w Katowicach, a przekraczał tę wielkość w Chorzowie, Świętochłowicach i Tarnowskich Górach. W wypadku Sosnowca
i Pyskowic preferencje woj. katowickiego odnosiły się do samych Katowic, a w Tarnowskich Górach, „pozostałych miastach górnośląskich". Jaworznie i, co oczywiste,
w samych Katowicach — dotyczyły wyłącznie innych obszarów tego województwa.
Na dalszych miejscach wymieniano woj. bielskie i nowosądeckie. To pierwsze
preferowano zwłaszcza w Sosnowcu, gdzie wraz z „górami" zajmowało pierwszą
pozycję, osiągając preferencje 30% rodziców. Województwo nowosądeckie cenili
sobie zwłaszcza rodzice z Zabrza, Będzina i Sosnowca. Zwolennicy „gór" rekrutowali się w głównej mierze spośród rodziców sosnowieckich.
Podobną liczbę zwolenników jak „góry" miał Kraków oraz RFN (wraz z B rlinem Zachodnim, który preferowali rodzice jednego z respondentów z Tarnowskich
Gór). RFN preferowali prawie wyłącznie rodzice z miast górnośląskich (jedynym
wyjątkiem spoza Górnego Śląska była Czeladź), zwłaszcza z Tarnowskich Gór. Do
Krakowa natomiast zamierzali migrować zwłaszcza rodzice z Zabrza i Sosnowca.
Trójmiasto preferowali zwłaszcza rodzice z Tarnowskich Gór i Jaworzna, a Warszawę — z Będzina, Katowic i Świętochłowic. Do Wrocławia zamierzali migrować
głównie rodzice z Sosnowca i Chorzowa, a do woj. opolskiego — z Sosnowca i Katowic. „Nad morze" zamierzali wyjechać zwłaszcza rodzice z Zabrza, do woj. koszalińskiego — z Będzina, Katowic i Pyskowic, a na Mazury — z Sosnowca i Zabrza.
,.Na wieś" wybierali się przede wszystkim rodzice z Chorzowa, a gdziekolwiek poza
region — z Chorzowa i Zabrza.
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Tabela 4. Kierunki zamierzonej migracji rodziców respondentów z regionu katowickiego; odsetek
potencjalnych migrantów zamierzających migrować w danym kierunku
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Stany Zjednoczone preferowali zwłaszcza rodzice z Gliwic, Świętochłowic i Będzina, Francję — ze Świętochłowic, N R D — z Tarnowskich Gór i Pyskowic, Kanadę — z Katowic, a Holandię — ze Świętochłowic.
Ogólnie rodzice z miast górnośląskich preferowali „resztę Polski", woj. katowickie, obszary górskie i RFN. Preferencje rodziców z małopolskich miast badanego
regionu obejmowały przede wszystkim obszary górskie, „resztę Polski", obszary
nadmorskie, woj. katowickie i największe ośrodki kulturalne (Warszawę i Kraków).
Można stwierdzić, iż układ przestrzenny preferencji migracyjnych rodziców —
w stosunku do układu preferencji ich dzieci — bardziej przypomina układ faktycznych migracji. Zwraca uwagę większy „opór odległości", zwłaszcza większy
udział woj. katowickiego w tych preferencjach. Z drugiej strony znaczna rola „reszty
Polski" znajduje również odzwierciedlenie w układzie przestrzennym powiązań
migracyjnych konurbacji (Rykiel 1985f). Potwierdza się więc sformułowany wcześniej
wniosek, że preferencje migracyjne rodziców odzwierciedlają zasadniczo ich decyzje
i postanowienia, podczas gdy preferencje migracyjne młodzieży odzwierciedlają
raczej jej upodobania i marzenia.
Motywy preferencji migracyjnych rodziców opisano — podobnie jak motywy
preferencji młodzieży — za pomocą 14 podstawowych wymiarów (tab. 5). Ponad
2/5 rodziców, których motywy są znane, preferowało obszar docelowy zamierzonej
przez siebie migracji ze względu na — rzeczywiste, postrzegane lub spodziewane —
czystsze powietrze niż w mieście obecnego zamieszkania. Wśród rodziców motyw
ten występował o połowę częściej niż wśród młodzieży. Był on szczególnie istotny
w badanych miastach małopolskich regionu katowickiego (zwłaszcza w Jaworznie)
oraz w Gliwicach, w Katowicach natomiast był deklarowany na jednym z ostatnich
miejsc, a w Świętochłowicach wcale nie wystąpił.
Na drugim miejscu wymieniano więzi rodzinne i koleżeńskie, zgłaszane przez 1/5
rodziców, których motywy preferencji migracyjnych były znane, a więc ponad dwukrotnie częściej niż w przypadku młodzieży. Dla rodziców z „pozostałych miast
małopolskich" motyw ten występował na pierwszym miejscu.
Względy sentymentalne — wymieniane przez młodzież najczęściej — w wypadku
preferencji rodziców znajdowały się na trzecim miejscu. W Świętochłowicach i Katowicach motyw ten jednak dominował, w Gliwicach natomiast w ogóle nie występował.
Na dwóch następnych miejscach wymieniano walory krajobrazowe obszarów
preferowanych oraz motyw stron rodzinnych, wskazywane przez 1/9 rodziców.
W wypadku pierwszego z tych motywów było to dwukrotnie mniej niż przy motywacjach preferencji młodzieży, a w wypadku stron rodzinnych — niemal trzykrotnie
więcej. Walory krajobrazowe znajdowały się na drugim miejscu wśród motywów
preferencji migracyjnych rodziców z Jaworzna, w ogóle natomiast nie występowały
w Katowicach, Świętochłowicach i Dąbrowie Górniczej. Motyw stron rodzinnych
znajdował się z kolei na drugiej pozycji wśród motywów rodziców z Gliwic oraz
Katowic (wraz z więziami rodzinnymi) i Dąbrowy Górniczej (wraz z kontaktem
z przyrodą).
Szóste miejsce zajmował czynnik kontaktu z przyrodą (dużo zieleni), za którym
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Tabela 5. Molywy preferencji migracyjnych rodziców respondentów z regionu katowickiego;
odsetek odpowiedzi wskazujących poszczególne motywy
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nie brudzi się tak, nie ma takiego kurzu
(zapylenia); lepsze środowisko, dobry
klimat, jod, zanieszczyszczenie (zatrucie) atmosfery na Śląsku, niezdrowe
powietrze, to nie są warunki do normalnego życia
Rodzina, znajomi
Podoba mi się tam, dobrze się tam czuję,
ładne (piękne) miasto, jest tam ładnie,
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Walory krajobrazowe (przyrodnicze), poło-
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żenie (morze, góry), uzdrowiska

Większe miasto, duży ośrodek kulturalny
(kulturalne miasto, kultura, kulturalne
życie), rozrywki, lepsze zaopatrzenie
Mieszkanie, dom
Lepsze warunki życia (stopa życiowa), prowadzi się tam inne życie
Ludzie miii, szczególna atmosfera tego miasta, przyjemniejsze środowisko
Nie podoba mi się tu, nie lubię miasta za-
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Katowicach,

Świętochłowicach i Jaworznie.
N a s i ó d m y m miejscu w y m i e n i a n o m o t y w lepszych w a r u n k ó w p r a c y . Jest o n
tylko częściowo zbieżny z m o t y w e m nauki i pracy, wymienianym przez młodzież,
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która wymieniała go ponad trzykrotnie częściej. Motyw ten wskazywali tylko rodzice
z Katowic i „pozostałych miast górnośląskich".
Na ósmym miejscu wymieniano cechy dużych miast, które postrzegano głównie
jako ośrodki kulturalne, lecz także — w przeciwieństwie do młodzieży — jako
miasta o lepszym zaopatrzeniu. Mimo tych różnic odsetek rodziców wymieniających ten motyw był taki sam jak odsetek wymieniającej go młodzieży; motyw ten
wymieniła niemal 1/5 rodziców z Dąbrowy Górniczej, w Katowicach nie był on
natomiast wymieniany wcale.
Na dziewiątym miejscu wymieniano motyw mieszkania, który nie był w ogóle
wymieniany przez młodzież. Zajmował on trzecie miejsce w hierarchii wartości rodziców z Jaworzna, nie wystąpił zaś wcale w Gliwicach, Dąbrowie Górniczej i „pozostałych miastach małopolskicn".
Cztery dalsze miejsca zajmowały lepsze warunki życia, stosunki społeczne (międzyludzkie), dyspreferencja dużej aglomeracji i spokój. Motyw lepszych warunków
życia koresponduje w pewnym stopniu z wymienianym przez młodzież motywem
dobrych zarobków, deklarowanym nieco rzadziej. Motyw lepszych warunków życia
(wyższej stopy życiowej) występował prawie wyłącznie w kontekście preferencji
migracyjnych zagranicy. Znajdował się on na trzeciej pozycji na skali preferencji
rodziców w Świętochłowicach, poza Górnym Śląskiem natomiast w ogóle nie występował. Odpowiednie stosunki społeczne cenił sobie taki sam odsetek rodziców jak
młodzieży. Motyw ten wymieniali najczęściej rodzice z Jaworzna, a poza tym tylko
z „pozostałych miast górnośląskich". Dyspreferencja dużej aglomeracji znalazła się
wśród motywów specyficznych młodzieży jako charakterystyczna dla Tarnowskich
Gór. W wypadku rodziców motywacja ta pojawiła się w „pozostałych miastach górnośląskich" (Bytomiu i Siemianowicach ŚI.) i „pozostałych miastach małopolskich"
(Sosnowcu). Spokój cenił sobie dwukrotnie mniejszy odsetek rodziców niż młodzieży, co jest zaskakujące. W wypadku rodziców był to motyw specyficzny „pozostałych miast małopolskich" (Łaz).
Ostatnią pozycję zajmują zabytki, wymieniane pięciokrotnie rzadziej przez rodziców niż przez młodzież. Jest to również motyw specyficzny „pozostałych miast
małopolskich" (Będzina).
Ogólnie można stwierdzić, że motywy czystego powietrza, stron rodzinnych i dużych miast były charakterystyczne bardziej dla małopolskich niż górnośląskich miast
regionu katowickiego, motywy walorów krajobrazowych i mieszkania — bardziej
dla miast górnośląskich niż małopolskich, motywy warunków pracy i życia — wyłącznie dla miast górnośląskich, a motywy spokoju i zabytków — wyłącznie dla miast
małopolskich.
Część górnośląska badanego regionu charakteryzowała się czterema głównymi
motywami preferencji migracyjnych: czystym powietrzem, więziami rodzinnymi,,
motywami sentymentalnymi i walorami krajobrazowymi. Część małopolska regionu
charakteryzowała się jednym motywem wiodącym — czystym powietrzem, a także
trzema dalszymi motywami głównymi: więziami rodzinnymi, motywami sentymentalnymi i stronami rodzinnymi. Przy tym stopniu uogólnienia różnice między motywami preferencji przestrzennych rodziców z dwóch stref regionu były więc niewielkie.
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Przedstawione wyżej motywacje preferencji migracyjnych obejmowały głównie
tylko tych respondentów i ich rodziców, którzy deklarowali chęć migracji. Spośród
respondentów, którzy deklarowali chęć pozostania w mieście zamieszkania, część
również ujawniała motywy swej postawy. Najogólniej sprowadzały się one do satysfakcji z miejsca zamieszkania; deklarowano zwłaszcza motywacje sentymentalne
(przywiązanie do swego miasta) oraz więzi rodzinne i koleżeńskie. Motywacje sentymentalne wyrażano często w sposób, który obserwatorowi z zewnątrz może wydawać się humorystyczny; tak więc np. respondenci z miast regionu katowickiego,
postrzeganych przez obserwatora z zewnątrz jako typowe przykłady brzydoty,
deklarowali, że „bardzo im się tam podoba"; nie ma przy tym dowodów, że wypowiedzi te były nieszczere. W tym kontekście bardzo wysoki odsetek respondentów
z Tych, którzy deklarowali brak zamiaru migracji, nie budzi zdziwienia, miasto to
bowiem można rzeczywiście uważać za atrakcyjne miejsce zamieszkania w stosunku
do innych miast regionu.
Nieznaczna część respondentów z grupy zaliczonych do deklarujących chęć
pozostania w mieście obecnego zamieszkania zgłaszała chęć przeniesienia się do
innej dzielnicy tego miasta. Przemieszczenia takie były przy tym odczuwane przez
respondentów jako migracje między miastami, migracje z miasta lub migracje
do miasta. Jest to postawa typowa dla regionu katowickiego, choć trudna do zrozumienia dla obserwatorów z zewnątrz. Wynika ona z faktu, że częste zmiany administracyjne w tym regionie, zwłaszcza rozszerzanie granic większych miast i likwidacja
miast mniejszych, wyprzedzają z reguły faktyczne procesy integracyjne; region
katowicki, a zwłaszcza konurbacja, składa się więc nie tyle z miast w ich granicach
administracyjnych, ile z poszczególnych osiedli (Barteczek 1977).
Podobieństwo układu przestrzennego preferencji migracyjnych młodzieży i rodziców polega na tym, że w obu wypadkach na czołowych miejscach znajdują się
obszary nadmorskie, górskie i „reszta Polski". Różnice polegają na tym, że wśród
najczęściej wymienianych obszarów preferowanych przez młodzież znajdują się
Mazury i Kraków, a przez rodziców woj. katowickie. Jak już wspomniano, kierunki
preferencji migracyjnych młodzieży zawierają więcej marzeń, stereotypów i fantazji,
kierunki preferencji rodziców są natomiast bardziej przemyślane i konkretne, są
planami decyzji życiowych. Stąd większa w nich rola „oporu odległości" i mniejsza
pochopność decyzji, ocen i preferencji, a zatem i niższa skłonność do migracji (Rykiel
1984d). O ile w motywacjach preferencji migracyjnych młodzieży główną rolę odgrywają względy sentymentalne, to w motywach rodziców główna rola przypada, jak
można sądzić, jakości życia, a głównie jego uwarunkowaniom środowiskowym;
w obu wypadkach przewaga motywacji wiodących nad dalszymi jest wyraźna (por.
tab. 3 i 5).
Można sądzić, że preferencje migracyjne i ich motywacje są kształtowane bardziej przez stereotypy niż fakty (Słodczyk 1981). Opinie indywidualne i zbiorowe
są tym bliższe rzeczywistości, a dalsze od stereotypów, im dotyczą lepiej znanych
obszarów. Znajomość obszarów jest z kolei ujemną funkcją odległości. Stereotypy
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dotyczą więc częściej obszarów bardziej odległych niż bliskich. Ponieważ w preferencjach migracyjnych rodziców większą rolę niż w wypadku młodzieży odgrywa „opór
odległości", można sądzić, że w mniejszym stopniu niż młodzież kierują się oni stereotypami, co jest zgodne z oczekiwaniami.
Warto przeprowadzić szczegółowsze badania nad motywem spokoju (spokojnego życia) jako wartości społecznej. Jest zaskakujące, że poszukiwanie spokoju
j a k o motywu migracji deklarował dwukrotnie wyższy odsetek młodzieży niż rodziców. W wypadku młodzieży motyw ten był charakterystyczny głównie dla respondentów górnośląskich, podczas gdy wśród rodziców z Górnego Śląska motyw ten
nie wystąpił wcale.
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Zbigniew Rykiel
7. MIGRACJE A BARIERY PRZESTRZENNE
ZARYS PROBLEMU

Hipoteza interakcji w terytorialnych systemach społeczno-gospodarczych zajmuje istotne miejsce w geografii społeczno-ekonomicznej. Stwierdza ona, że interakcje
w tych systemach można objaśnić za pomocą pojęcia pola grawitacyjnego. Opis
matematyczny tego pola, jak każdego pola fizycznego, uzyskuje się za pomocą
funkcji zależnych od współrzędnych przestrzennych. Wielkość sił działających w tym
polu opisują więc modele ujemnej funkcji odległości. Zgodnie z założeniem tych
modeli intensywność interakcji między elementami systemu jest zależna odwrotnie
od odległości między nimi. Zależność tę nazywa się oporem odległości. W kategoriach społeczno-ekonomicznych opór odległości interpretuje się jako wzrost kosztów
transportu lub wzrost trudności komunikowania się (rozpowszechniania się informacji) wraz ze wzrostem odległości. Pojęcie pola grawitacyjnego opisuje najbardziej
prawdopodobny, regularny lub optymalny układ interakcji przestrzennych. Skokowe odchylenia rzeczywistego układu interakcji od układu modelowego interpretuje
się jako bariery przestrzenne (Domański 1978).
Identyfikację barier przestrzennych w regionie katowickim należy wiązać z koncepcją regionu stykowego (Rykiel 1985g). Przebieg rozwoju historycznego tego regionu wskazuje, że bariery przestrzenne ukształtowały się wzdłuż dziewiętnastowiecznych
granic zaborowych, procesy integracyjne zmierzają natomiast do „erozji" tych barier.
Współczesne zmniejszenie się ich oddziaływania może być wskaźnikiem procesów
integracji.
Przedmiotem niniejszego rozdziału jest oddziaływanie barier przestrzennych na
migracje w regionie katowickim. Badaniem objęto 29 miast, traktowanych jako elementy pola grawitacyjnego. Założono, że bariery przestrzenne w badanym regionie
pokrywają się z dawnymi granicami zaborów. Na tej podstawie wyróżniono trzy
strefy. Do strefy górnośląskiej zaliczono 16 miast (Katowice, Bytom, Chorzów,
Gliwice, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, Orzesze, Piekary Śl., Pyskowice,
Rudę Śl., Siemianowice Śl., Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy i Zabrze),
do strefy dąbrowskiej — 8 miast (Będzin, Czeladź, Dąbrowę Górniczą, Łazy, Ogrodzieniec, Siewierz, Sosnowiec i Zawiercie), a do strefy chrzanowskiej — 5 miast
(Chrzanów, Jaworzno, Libiąż, Trzebinię i Chełmek).
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ZASTOSOWANIE MODELU GRAWITACJI DO BADANIA BARIER PRZESTRZENNYCH

W badaniu wpływu barier przestrzennych na migracje w regionie katowickim
posłużono się modelem grawitacji jako funkcją opisującą układ interakcji w analizowanym systemie. Alternatywnie można było zastosować model nawiązujący do
koncepcji maksymalizacji entropii (Wilson 1970, 1974), jednakże model grawitacyjny
wydawał się wystarczający do celów badawczych, istotną zaś jego zaletę stanowiła
prostota.
Zadaniem regresyjnego modelu barier przestrzennych jest oszacowanie parametrów równań regresji o postaci modelu grawitacji dla interakcji wewnątrz strefy,
a następnie zastosowanie równań z tymi parametrami do szacowania interakcji
poprzez barierę. Jako wynik otrzymuje się oszacowanie interakcji teoretycznych
poprzez barierę, tj. takich, jakie według założeń modelu powinny istnieć między
elementami modelowanego systemu leżącymi po przeciwnych stronach bariery,
gdyby tej bariery nie było. Porównanie interakcji teoretycznych z rzeczywistymi informuje o stopniu tłumienia interakcji przez barierę przestrzenną (Domański 1978).
Testowano hipotezę, że dawne granice zaborowe są barierami przestrzennymi.
Przyjęto, że istnieje n obiektów (miast) — elementów analizowanego systemu.
Elementy tego zbioru charakteryzuje wektor Pi (gdzie Pt — Pj), a relacje między elementami zbioru opisują dwie macierze: macierz przepływów rzeczywistych l i j (/'„• ^
^ ij,) i macierz odległości Dy (d,j «= (¡¡¡).
Danymi wejściowymi są:
1) macierz I u — kwadratowa, asymetryczna, z zerami na głównej przekątnej;
w boczku macierzy — źródła interakcji, w główce — miejsca docelowe interakcji;
wiersze macierzy są zatem wektorami przepływów; jako przepływy przyjęto migracje
między miastami;
2) wektor (wierszowy) wielkości elementów systemu (elementów docelowych),
Pj\ jako miarę wielkości przyjęto liczbę ludności miast;
3) macierz odległości między elementami systemu, D y — kwadratowa, z zerami
na głównej przekątnej; macierz jest symetryczna, jeśli odległość jest wyrażona w jednostkach fizycznych, może być natomiast asymetryczna, gdy odległość jest wyrażona
w jednostkach czasu lub w kosztach; w niniejszym badaniu jako miarę odległości
przyjęto odległość fizyczną wzdłuż dróg.
Macierz przepływów rzeczywistych 1¡j traktuje się jak zbiór wektorów wierszowych. Istotny jest podział zbioru n elementów na podzbiory (strefy), tj. wektorów na
podwektory, a w rezultacie macierzy I na podmacierze.
W wersji operacyjnej model przyjmuje dla danego elementu i postać
l , = k, P p l t f ,

(1)

gdzie:
Ijj — szacowane interakcje między danym elementem /'a dowolnym elementem j,
Pj — wielkość elementu j,
d-,j — odległość między elementami i a j,
bj — „opór odległości" przy interakcjach z elementem /',
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w-j — waga wielkości elementu j przy interakcjach z elementem i,
ki — „stała grawitacyjna" dla interakcji z elementem i.
W równaniu regresji mamy zatem:
— zmienną zależną / y — szacowane przepływy z elementu i do j, leżącego w tej
samej strefie (należącego do tego samego podzbioru),
— zmienne niezależne: Pj — wielkość elementu docelowego;
Djj — odległość elementu wyjściowego i docelowego.
Równanie (1) szacuje się w przestrzeni obiektów i, gdzie i = 1 , . . . , k (k — liczebność elementów podzbioru, tj. strefy), i ^ j. Model szacuje się w postaci logarytmicznej:
l n / y = łnfc, + Wjj InPj—b^ndij,

(2)

gdzie
k,,wtj,bl
— parametry równania.
W celu uniknięcia konieczności logarytmowania wartości zerowych w wypadku braku
przepływów między elementami przyjęto, że jeśli / y = 0, to zakłada się, że I t j = 0.1.
Wynikiem rozwiązania równania jest oszacowanie parametrów: ln/c,, w y oraz bt.
W celu oszacowania przepływów teoretycznych z i do elementów leżących w innych strefach (należących do innych podzbiorów) należy podstawić do równania (2)
wartości ln Ac,-, wu oraz bn a także Pj i du dla j = /, / + 1 , . . . , n—1, n. Po rozwiązaniu
równania otrzymuje się \nt u , a po obliczeniu antylogarytmu —
Celem modelowania jest jednak nie tyle oszacowanie przepływów z i do poszczególnych elementów systemu, ile raczej do całych stref (podzbiorów). Należy zatem
zsumować szacowane wielkości przepływów:

Ż J »
l-l

¿0)

(3>

1

gdzie:
(m — (/—1)) — liczebność podzbioru (strefy) 2,
(n — m) — liczebność podzbioru (strefy) 3 , . . . itd.
Analogiczne obliczenia należy wykonać dla podzbioru (strefy) 1:

Z.)

i=1

!

»>

<4>

otrzymując po zsumowaniu wielkość przepływów teoretycznych z całej strefy 1 do
pozostałych. Całą procedurę powtarza się dla obiektów z kolejnych podzbiorów
(stref). Ostatecznym wynikiem jest macierz oszacowanych wielkości przepływów
między p = 3 strefami (podzbiorami): kwadratowa, asymetryczna, z zerami na
głównej przekątnej. W celu określenia wpływu bariery przestrzennej obliczono stosunek przepływów rzeczywistych do teoretycznych, wyrażony w procentach. Wielkość tę nazywa się dalej pierwotnie oszacowaną wielkością wpływu bariery.
Postępowanie takie opiera się jednak na założeniu, że teoretyczne wielkości
przepływów nie są obarczone żadnym błędem, tj. że zapewniają one doskonałe dopa-
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sowanie do rzeczywistości. Gdyby jednak było tak w istocie, to oszacowane przepływy
wewnątrzstrefowe byłyby równe przepływom obserwowanym. Ponieważ tak nie
było, zdecydowano się wprowadzić estymator
^ = ///

(5

wskazujący, jaką część rzeczywistej zmienności szacuje model. Gdy e > 1, to model
przeszacowuje przepływy; gdy e < 1, to model ich nie doszacowuje. W celu ustalenia
właściwej wielkości wpływu bariery, pomnożono pierwotnie oszacowaną wielkość
wpływu bariery przez estymator e, uzyskując wielkość skorygowaną (tab. 6).
WYNIKI EMPIRYCZNE

Przedstawioną wyżej postać grawitacyjnego modelu barier przestrzennych zastosowano do oszacowania roli barier przestrzennych w migracjach między trzema
strefami regionu katowickiego. Modelowanie przeprowadzono dla 11 grup migrantów: ogółem, obu płci, czterech grup wieku i czterech grup wykształcenia (tab. 6).
Zestawione dane można porównywać na dwa sposoby. Porównywanie wierszy
tabeli 6 informuje o względnej podatności poszczególnych grup migrantów na ograniczający wpływ poszczególnych barier przestrzennych. Z kolei porównywanie
kolumn tej tabeli informuje o względnej istotności poszczególnych barier przestrzennych dla różnych grup migrantów. Należy ponadto zwrócić uwagę, że w niniejszym opracowaniu przyjęto założenie, że oddziaływanie poszczególnych barier
może, lecz nie musi, być symetryczne. Stąd też trzy analizowane bariery dają sześć
efektów barier.
Tabela 6. Rola barier przestrzennych w migracjach w regionie katowickim, 1978; przepływy rzeczywiste
jako odsetek teoretycznych (wielkości skorygowane)
Strefy
Grupy
migrantów

Górnośląska Górnośląska Dąbrowska
dąbrowska
chrzanowska górnośląska

Dąbrowska Chrzanowska Chrzanowska
dąbrowska
chrzanowska górnośląska

x

Ogółem
mężczyźni
kobiety

13,9
18,7
14,9

1,3
0,9
28,2

0,9
0,6
23,9

15,3
16,5
21,1
17,7

15,6
16,1
26,5
35,6

3,0
0,6
7,5
0,1

3,6
0,2
10,8
0,0

0,9

15,0

13,9

1,7

1,3

1,2
0,8
0,8

13,7
21,4
59,7

15,6
20,2
23,7

0,2
5,1
30,0

0,0
4,7
25,1

4,5
4,8
4,7

0,7
0,8
4,7

12,8
14,8
14,7

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

0,9
0,9
0,6
1,4

4,3
5,7
4,6
3,8

•

Wiek
0-15 lat
16-29 lat
30-59 lat
60 i więcej
Wykształcenie
podstawowe
zasadnicze
zawodowe
średnie
wyższe

http://rcin.org.pl

65

Ogólnie można stwierdzić, że rola barier przestrzennych w regionie katowickim
jest większa niż w badanym przez R. Domańskiego (1970) regionie konińsko-łęczycko-inowrocławskim, choć trzeba przypomnieć, że w tym ostatnim nie badano wpływu barier przestrzennych na migracje. W regionie katowickim można stwierdzić,
że najmniejszy opór stawia migrantom bariera dąbrowsko-górnośląska i dąbrowsko-chrzanowska, co implikuje względnie największą otwartość migracyjną strefy dąbrowskiej, mimo że w wielkościach bezwzględnych wpływ tej bariery trzeba określić
jako dość silny. Wszystkie trzy bariery wykazują asymetrię oddziaływania, która
jest jednak największa w wypadku bariery dąbrowsko-chrzanowskiej (asymetria
15-krotna dla migrantów ogółem, 31-krotna dla mężczyzn, 80-krotna dla ludzi
młodych i niewymiernie wielka dla ludzi starych).
W wypadku migracji kobiet zwraca uwagę szczególnie duży wpływ ograniczający, jaki wywiera bariera górnośląsko-dąbrowska i górnośląsko-chrzanowska. Świadczy to o znacznym domknięciu migracyjnym strefy górnośląskiej w wypadku kobiet.
Również w przypadku migrantów z wykształceniem wyższym strefa górnośląska
okazuje się najbardziej domknięta, dla migrantów z zasadniczym wykształceniem
zawodowym najsilniejsze domknięcie wykazuje zaś strefa chrzanowska.
W sumie można stwierdzić, że najmniejszy opór stawiają bariery przestrzenne
wszystkim grupom migrantów ze strefy dąbrowskiej, skąd odpływy są redukowane
mniej niż dziesięciokrotnie, co jest jednak wartością pokaźną. Migracje osób z wyższym wykształceniem ze strefy dąbrowskiej do górnośląskiej są natomiast redukowane mniej niż dwukrotnie. Jeśli chodzi o kobiety i osoby z wyższym wykształceniem, to dość dużą otwartością migracyjną charakteryzuje się strefa chrzanowska,
z której odpływy są redukowane trzy do pięciu razy. Największym domknięciem
charakteryzuje się natomiast strefa górnośląska, z której w żadnej grupie migrantów
nie dokonuje się więcej niż 1/16 migracji teoretycznych, a w krańcowych przypadkach
wielkość ta spada poniżej 1/166.
SzczegółowsZa analiza wykazała (Rykiel 1985g) dominującą pozycję strefy górnośląskiej, co przejawia się w bardziej ograniczającym wpływie barier przestrzennych
na grupy migrantów o korzystniejszej pozycji społecznej (z wykształceniem wyższym
lub średnim oraz w wieku dojrzałym i starszym) niż na grupy migrantów o mniej
korzystnej pozycji społecznej (z zasadniczym wykształceniem zawodowym oraz na
dzieci i kobiety). Strefę górnośląską opuszczają więc raczej grupy słabsze społecznie,
a grupy społecznie silniejsze pozostają w niej. W pozostałych dwóch strefach sytuacja
jest odwrotna. Najbardziej ograniczeni barierami przestrzennymi są migranci o mniej
korzystnej pozycji społecznej (z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym
zawodowym oraz kobiety, dzieci i ludzie młodzi), najmniej zaś — migranci o korzystniejszej pozycji społecznej (z wykształceniem wyższym oraz w wieku starszym i dojrzałym). Ten układ przestrzenny sugeruje wyraźny podtekst społeczny barier przestrzennych. Bariery przestrzenne powodują selekcję migrantów w ten sposób, że
przy migracjach z obszarów o bardziej niekorzystnej lokalizacji do obszarów o lokalizacji korzystniejszej bariery są słabiej przenikalne dla migrantów o bardziej niekorzystnej pozycji społecznej. Z kolei przy migracjach w przeciwną stronę bariery
są słabiej przenikalne dla osób o korzystniejszej pozycji społecznej. Ruchliwość
5 — S t r u k t u r y L procesy
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przestrzenna osób o korzystniejszej pozycji społecznej jest więc ograniczona rozmieszczeniem korzyści lokalizacyjnych, z których nie chcą one zrezygnować, podczas gdy ruchliwość osób o bardziej niekorzystnej pozycji społecznej jest ograniczona
rozmieszczeniem niekorzyści lokalizacyjnych, od których nie mogą się one uwolnić.
Porównanie wymiaru społecznego barier przestrzennych w aglomeracji warszawskiej i łódzkiej wykazało (Rykiel 1987c), że ta ostatnia charakteryzuje się robotniczym typem struktury społeczno-demograficznej migrantów, z „naturalną" ujemną
korelacją między wiekiem a pozycją społeczną. Z kolei w aglomeracji warszawskiej
stwierdzono inteligencki typ struktury społeczno-demograficznej migrantów, charakteryzujący się odwróconą korelacją między wiekiem a pozycją społeczną. Analiza
łatwości pokonywania barier przestrzennych przez poszczególne grupy migrantów
w regionie katowickim wskazuje, że region ten, podobnie jak aglomeracja warszawska, charakteryzuje się inteligenckim typem struktury społeczno-demograficznej
migrantów, o odwróconej, dodatniej korelacji między wiekiem a pozycją społeczną. Stwierdzenie to trzeba, rzecz jasna, traktować z dużą ostrożnością — raczej
jako hipotezę niż fakt; hipoteza ta podważa jednak utrwalone stereotypy dotyczące
tego regionu.
Z kolei analiza przenikalności barier przestrzennych dla poszczególnych grup
wieku w regionie katowickim i porównanie jej z podobną analizą dla aglomeracji
warszawskiej (Rykiel 1984c) wykazuje, że stopień przenikalności poszczególnych barier dla dzieci jest związany ze stopniem przenikalności tychże barier dla ich rodziców,
co nie jest zaskakujące, gdyż dzieci migrują z rodzicami. Analiza porównawcza
wykazała jednak, że w aglomeracji warszawskiej dzieci migrują ze starszymi rodzicami niż w regionie katowickim (Rykiel 1985g). Może to wskazywać na dłuższe
oczekiwanie na mieszkanie przez migrantów w aglomeracji warszawskiej niż w regionie katowickim, w którym migranci uzyskiwali preferencje w kolejce do mieszkania (Frąckiewicz 1982). Tabela 6 wskazuje również, że dzieci migrujące ze strefy
chrzanowskiej mają raczej starszych rodziców (30-59 lat). Z kolei ze strefy górnośląskiej do dąbrowskiej migrują w większym stopniu niż gdzie indziej rodziny wielodzietne, gdyż przepuszczalność tej bariery dla dzieci, mimo że w sumie nieznaczna,
jest wyraźnie większa niż w wypadku dorosłych.
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Iii. STRUKTURY I POWIĄZANIA
SPOŁECZNO-PRZESTRZENNE
Zbigniew Rykiel
8. POWIĄZANIA MAŁŻEŃSKIE A PROBLEMY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ZARYS PROBLEMU

Według definicji słownikowej integracja to scalanie, proces tworzenia całości
z części, albo włączanie jakiegoś elementu w całość tak, że części te (elementy) są
nie rozdziel nie związane z całością; mówi się wtedy, że stanowią one jej integralne
części. Integracja społeczna to zespolenie i zharmonizowanie elementów zbiorowości
społecznej, rozumiane jako intensywność i częstotliwość kontaktów między członkami
danej zbiorowości oraz jako akceptacja w jej obrębie wspólnych systemów wartości,
norm i ocen. Ważnym wskaźnikiem integracji społecznej są małżeństwa między
członkami różnych grup społecznych (Domański 1970). Zawarcie małżeństwa przez
osoby pochodzące z różnych grup społecznych świadczy bowiem o przełamaniu barier obiektywnych i subiektywnych, jeśli takie bariery istnieją między danymi grupami
społecznymi. Dotyczy to nie tylko samych małżonków, lecz również ich środowiska
(rodziny, grupy społecznej), z którym małżeństwo to jest związane emocjonalnie,
a często także uzależnione od niego materialnie (Mrozek 1964). Zawieranie nawet
sporadycznych małżeństw mieszanych może więc świadczyć nie tylko o integracji
jednostek, ale i szerszych grup społecznych, których członkami są te jednostki.
Innymi słowy masowe zawieranie małżeństw mieszanych jest niewątpliwym dowodem integracji społecznej.
Termin małżeństwa mieszane odnosi się do integracji społecznej w układzie zasadniczo nieprzestrzennym. Dla podkreślenia, że chodzi o integrację społeczną w ujęciu
przestrzennym, tj. o integrację między różnymi zbiorowościami terytorialnymi,
wprowadzono termin powiązania małżeńskie. Powiązania małżeńskie, spełniające
funkcje integracji społecznej, można równocześnie traktować jak interakcje przestrzenne — ze wszystkimi tego konsekwencjami analitycznymi.
Kluczowym założeniem dalszych wywodów jest stwierdzenie, że region katowicki
jest regionem stykowym, tj. takim regionem, który rozwinął się na styku regionów
tradycyjnych (Rykiel 1985g). Obecny region katowicki rozwinął się u styku granic
trzech państw zaborczych, stąd przedmiotem analizy empirycznej przedstawionej
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w niniejszym rozdziale są powiązania małżeńskie między trzema częściami regionu
katowickiego:
1) konurbacją górnośląską, znajdującą się do 1922 r. (a w części zachodniej do
1945) pod zaborem pruskim,
2) Zagłębiem Dąbrowskim, wchodzącym do 1915 r. w skład zaboru rosyjskiego,
a do 1939 r. woj. kieleckiego,
3) okręgiem chrzanowskim (zachodniokrakowskim), należącym do 1918 r.
do zaboru austriackiego, a do 1975 r. do woj. krakowskiego.
CHARAKTERYSTYKA DANYCH I JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH

Rejestrację małżeństw na ziemiach polskich prowadzono w odmienny sposób
w każdym z trzech państw zaborczych. Badania porównawcze w regionie katowickim
teoretycznie można prowadzić od lat siedemdziesiątych XIX w. Jednakże tylko
w zaborze pruskim była to rejestracja cywilna, w zaborze rosyjskim oraz austriackim natomiast wyznaniowa, która jest niepełna i niekiedy prowadzona w sposób
trudno czytelny. Cywilną rejestrację małżeństw wprowadzono na obszarze całej
Polski w 1945 r., jednak osoby biorące ślub kościelny często nie dopełniały obowiązku
rejestracji cywilnej, poprzestając na rejestracji wyznaniowej. W 1959 r. znowelizowano przepisy prawa o aktach stanu cywilnego w ten sposób, że urzędy stanu cywilnego przejęły całkowicie rejestrację małżeństw, w związku z czym tylko małżeństwo
cywilne zachowywało moc prawną, a ewentualny ślub wyznaniowy mógł się odbyć
dopiero po rejestracji w urzędzie. Od tego czasu istnieje pełna porównywalność danych o zawartych małżeństwach na obszarze całego kraju.
Powiązania małżeńskie w regionie katowickim badano na podstawie danych rejestrowanych w urzędach stanu cywilnego w miastach tego regionu. Notowano liczbę
małżeństw mieszanych między mieszkańcami miast regionu katowickiego, rozumianego jako suma trzech wymienionych wcześniej jego części. Spośród rzeczywistych
powiązań małżeńskich między miastami regionu uwzględniono tylko te, które zawarto w miastach regionu (ryc. 12). Można oszacować, że uzyskane w ten sposób
dane obejmują ponad 95% faktycznych powiązań małżeńskich między analizowanymi parami miast. Wynika to z tego, że — zgodnie z obowiązującymi przepisami — małżeństwo powinno być zawarte w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla
miejsca zamieszkania jednego z małżonków. Odstąpić od tej zasady można na
podstawie pisemnej zgody właściwego urzędu. W regionie katowickim zdecydowana większość odstępstw od ogólnych zasad dotyczyła zawarcia małżeństwa w jednym z sąsiednich miast regionu.
Badanie powiązań małżeńskich między miastami regionu katowickiego na podstawie danych zebranych wyłącznie w miastach tego regionu oznaczałoby jednak
traktowanie zbioru miast w regionie jak systemu zamkniętego. Prowadzenie analiz
opartych na założeniu otwartości systemu wymaga natomiast uwzględnienia powiązań z miastami nie zaliczonymi do systemu. Ponieważ uzyskano dostęp do ksiąg
małżeństw tylko w miastach regionu katowickiego, dane o powiązaniach zewnętrznych badanych miast były danymi niepełnymi. Oszacowano, że te niepełne dane ze-
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Ryc. 12. Powiązania małżeńskie w regionie katowickim
Marital links in the Katowice region
I — marriages, 2 — between those from the same locality, 3 — between those from different localities, 4 — both urban
5 — o n e urban, the other rural, 6 - both rural, 7 — both regional, 8 — one regional, the other extra-regional, 9 — both
extra-regional, 10 — got regionally in urban places, 11 — got regionally in rural places, 12 — got extra-regionally

brane w miastach regionu obejmowały około 40% rzeczywistych zewnętrznych
powiązań małżeńskich badanych miast (Rykiel 1984d). Na tej podstawie uzyskano
dane szacunkowe o powiązaniach małżeńskich miast badanego systemu regionalnego z najbliższymi miastami spoza tego systemu oraz z wybranymi ośrodkami regionalnymi (te wielkości szacunkowe oznaczano w tekście gwiazdką).
Przy badaniu powiązań jest istotne zidentyfikowanie zbiorowości, których
integrację zamierza się badać. Najprostszym rozwiązaniem jest założenie, że powiązanie małżeńskie między parą miast zachodzi, jeśli dotyczy ono osób mieszkających
w tych miastach. Jednakże przy znacznych migracjach — jak w regionie katowickim — miejsce zamieszkania nie musi być najważniejszym kryterium różnicującym
badane zbiorowości. J>rzyjęto więc, że powiązanie małżeńskie między parą miast
zachodzi, jeśli dotyczy ono osób urodzonych w tych miastach. Badania przeprowadzono dla 1962 i 1978 r.
Przy analizie porównawczej regionalnego systemu miast w czasie powstaje kwestia
tożsamości elementów tego systemu. Można zidentyfikować trzy ujęcia tego zagadnienia :
1) analiza stałego zbioru miast w stałych granicach,
2) analiza stałego zbioru miast w ich każdorazowych granicach,
3) analiza rzeczywistego zbioru miast w ich każdorazowych granicach.
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Tabela 7. Powiązania małżeńskie i integracja społeczna między miastami regionu katowickiego w strefach
w 1962 r.
Powiązania małżeńskie z miasts mi ( = 100%)
zachodniokragórnośląskimi : dąbrowskimi
kowskimi

Miasta

Wskaźniki rzeczywistej
integracji społecznej
z miastami

zachodgórno- dąbrów- niokrawedług miejsca
urodze- zamiesz- urodzę- zamiesz- urodze- zamiesz- śląskimi skimi krakowskimi
nia
kania
nia
kania
nia
kania

Górnośląskie
Bytom
Chorzów
Gliwice
Katowice
Łaziska Górne
Mikołów
Mysłowice
Orzesze
Piekary ŚI.
Pyskowice
Ruda Śl.
Siemianowice Śl.
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Zabrze

97 0
96,7
92,6
87,4
96,8
100,0
86,2
100,0
96,7
100,0
97,6
94,0
97,7
92,1
93,3
95,4

93,7
95,4
89,8
90,2
90,3
97,1
80,7
100,0
97,7
89,8
97,7
92,9
96,6
93,9
94,5
96,8

3,0
3,1
7,4
10,6
3,2
0,0
12,0
0,0
3,3
0,0
2,0
5,5
2,3
7,9
6,7
2,2

5,8
4,2
8,3
9,1
9,7
2,9
17,5
0,0
2,3
6,8
1,8
7,1
3,4
6,1
4,6
2,2

0,0
0,2
0,0
2,0
0,0
0,0
1,8
0,0
0,0
0,0
0,4
0,5
0,0
0,0
0,0
2,4

0,5
0,4
1.9
0,7
0,0
0,0
1,8
0,0
0,0
3,4
0,5
0,0
0,0
0,0
0,9
1,0

Dąbrowskie
Będzin
Czeladź
Dąbrowa Górn.
Łazy
Ogrodzieniec
Siewierz
Sosnowiec
Zawiercie

16,5
31,0
25,6
16,7
0,0
100,0
45,9
37,0

18,0
32,5
22,9
44,4
25,0
62,5
48,8
44,5

83,5
67,3
73,5
83,3
100,0
0,0
49,2
63,0

81,4
65,8
76,3
55,6
75,0
37,5
49,4
47,2

0,0
1,7
0,9
0,0
0,0
0,0
4,9
0,0

0,6
1,7
0,8
0,0
0,0
0,0
1,8
8,3

Zachodniokrakowskie
Chełmek
Chrzanów
Jaworzno
Libiąż
Trzebinia

0,0
36,4
69,0
0,0
0,0

20,0
21,4
42,5
0,0
15,0

0,0
13,6
17,2
0,0
33,3

0,0
7,2
15,0
4,8
15,0

100,0
50,0
13,8
100,0
66,7

80,0
71,4
42,5
95,2
70,0

3,3
1,3
2,8
-2,8
6,5
2,9
5,5
0,0
-1,0
10,2
-0,1
1,1
1,1
-1,8
-1.2
-1,4

-2,8
-1,1
-0,9
1,5
-6,5
-2,9
-5,5
0,0
1.0
-6,8
0,2
-1,6
-1,1
1,8
2,1
0,0

-0,5
-0,2
-1,9
1.3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-3,4
-0,1
0,5
0,0
0,0
-0,9
1.4

1.5
-1,5
2,7
-27,7
-25,0
37,5
-2,9
-7,5

2,1
1,5
-2,8
27,7
25,0
-37,5
-0,2
15,8

-0,6
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
3,1
-8,3

-20,0
15,0
26,5
0,0
-15,0

0,0
6,4
2,2
-4,8
18,3

20,0
-21,4
-28,7
4,8
-3,3

-

K a ż d e z tych u j ę ć ma p e w n e w a d y i zalety. Ujęcie pierwsze nie uwzględnia rozwoju
r e g i o n a l n e g o systemu miast przez tworzenie miast nowych i likwidację starych.
Przy przyjęciu z b i o r u z okresu p o c z ą t k o w e g o ujęcie to p o m i j a najnowsze i — b y ć
m o ż e — j e d n e z najistotniejszych e l e m e n t ó w współczesnego systemu. Przy przyjęciu
z b i o r u z o k r e s u k o ń c o w e g o istnieje niebezpieczeństwo pominięcia elementów system u niegdyś istotnych, c h o ć obecnie nie istniejących. Ujęcie t o w y m a g a poza t y m
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Ryc. 13. Region katowicki, 1978
A — miasta badane: 1 — górnośląskie, 2 — dąbrowskie, 3 — zachodniokrakowskie; B — miasta nie badane

The Katowice region, 1978
A — analysed towns: 1 — Upper Silesian, 2 — of the Dąbrowa Basin, 3 - West Cracovian; B — not analysed towns

przeliczania danych na układ porównywalnych jednostek przestrzennych, co wymaga
bardzo żmudnych szacunków. Ujęcie drugie wykazuje słabości związane z przyjęciem stałego zbioru miast, charakterystyczne również dla ujęcia pierwszego.
Przyjęcie zmiennych granic nadaje jednak temu ujęciu więcej elastyczności, zwłaszcza
że w regionie katowickim likwidacja miast przebiegała z reguły nie przez odbieranie
praw miejskich, lecz przez włączanie miast mniejszych do większych. Ujęcie trzecie
zakłada analizę porównawczą zbiorów o różnej liczebności dla poszczególnych
przekrojów czasowych, porównywanie metodami bardziej sformalizowanymi jest
więc utrudnione. W rezultacie zdecydowano się na zastosowanie ujęcia drugiego.
Analizą empiryczną objęto 16 miast górnośląskich, 8 dąbrowskich i 5 zachodniokrakowskich (tab. 7). Pominięcie obszarów wiejskich da się usprawiedliwić tym, że
w badanym regionie udział ludności wiejskiej w ogólnej liczbie ludności nie przekracza 10% (ryc. 13).
ANALIZA POWIĄZAŃ MIĘDZY MIASTAMI

Dane dla 1962 r. wykazują, że liczba ślubów zawartych w miejscowych urzędach stanu cywilnego jest proporcjonalna do wielkości badanych miast. Najwyższą
pozycję zajmują Katowice (2002 śluby) i Bytom (1724). Również układ najważniejszych powiązań małżeńskich (wg miejsca zamieszkania małżonków) w badanym
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regionalnym systemie miast (ponad 50 powiązań) wykazuje centralną rolę tych
dwóch miast, przy znacznym zespoleniu całej środkowo-zachodniej części konurbacji — od Katowic, przez Chorzów, Świętochłowice i Rudę Śl. po Bytom i Zabrze,
a w pewnym stopniu nawet od Gliwic po Mysłowice (ryc. 14). Pozostałe miasta
badanego systemu regionalnego mają lokalną skalę powiązań, tworząc — co najwyżej
— zespoły ponadlokalne.
W Zagłębiu Dąbrowskim wyróżniają się dwa wyraźne układy ponadlokalne:
będzińsko-sosnowiecki i zawierciański. Sosnowiec wykazuje równie silne powiązania
z Katowicami (54 małżeństwa), jak z Będzinem (52) i Czeladzią (48) oraz równie
silne z Dąbrową Górniczą (33), jak z Mysłowicami (26). W tym sensie trudno byłoby
się tu doszukać wpływu bariery przestrzennej wzdłuż Brynicy i Przemszy. Czeladź
wykazuje natomiast wyraźnie silniejsze powiązania z Sosnowcem (48) i Będzinem
(22) niż z Siemianowicami Śl. (13). Będzin i Dąbrowa Górnicza wykazują natomiast
pięciokrotnie silniejsze powiązania w ramach swego układu ponadlokalnego niż
z Katowicami.
Zawiercie wykazuje najsilniejsze powiązania z Myszkowem (17*), na drugim

Ryc. 14. Powiązania małżeńskie w 1962 r. według miejsca zamieszkania małżonków (wielkości bezwzględne)
A — powiązania: a — 5= 100, b — 50-100, c — < 5 0 , jeśli jest to najsilniejsze powiązanie danego miasta; B — liczba
ślubów zawartych w miejscowym USC; C — miasta nie analizowane

Marital links by spouses' place of residence, 1962 (absolute figures)
A — links: a — > 100, b — 50-100, c — < 5 0 , if strongest link of the given town; B — number of marriages got locally;
C — not analysed towns
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miejscu znajdują się jednak Katowice (6). Siewierz wykazuje równie słabe powiązania z Zawierciem, jak z Katowicami i Gliwicami (po 2), a Łazy — równie słabe
powiązania z Zawierciem, jak z Sosnowcem i Chorzowem (po 2). Większość powiązań
najmniejszych miast domyka się w skali ściśle lokalnej i dotyczy pobliskich wsi.
Okręg chrzanowski tworzy odrębny układ ponadlokalny. W powiązaniach miast
tego okręgu znaczny jest udział powiązań ściśle lokalnych, brak natomiast prawie
całkowicie powiązań z Zagłębiem Dąbrowskim, a zwłaszcza z Górnym Śląskiem.
Na przeciwnym krańcu badanego regionu lokalny zasięg powiązań wykazują Tarnowskie Góry.
Omówiony wyżej ogólny układ powiązań małżeńskich w regionie katowickim
dotyczy bezwzględnych wielkości powiązań. Jest zrozumiałe, że największy wpływ
na tak rozumiany układ powiązań wywierają największe elementy badanego systemu.
Analizę tę należy więc uzupełnić analizą wielkości względnych. Powiązania małżeńskie są — ze względu na swój charakter — relacjami symetrycznymi (ArB = BrA),
zmienną ograniczającą wielkość powiązań jest więc — przy założeniu braku zasadniczych różnic w strukturze płci i wieku — liczba ludności mniejszego z pary miast.
Bezwzględne wielkości powiązań należy zatem znormalizować ze względu na liczbę
ludności miasta mniejszego. Stosunek małżeństw faktycznych do możliwych można
wówczas przedstawić w postaci wskaźnika 1¡j, według następującego wzoru:
IU=

M

• 10

i < j ,

(6)

A

gdzie:
Ty — wskaźnik interakcji między miastem i a j,
MtJ — liczba małżeństw mieszanych między i a j,
L
— liczba ludności.
Ogólny obraz struktury powiązań względnych (ryc. 15) jest podobny do układu
powiązań bezwzględnych (ryc. 14). Przy nie zmienionym w stosunku do ryciny 14
progu istotności wskaźnika powiązań, na rycinie 15 znika większość powiązań ponadlokalnych. W górnośląskiej części konurbacji wyróżnia się zespół zabrzańsko-gliwicki, bytomsko-chorzowski i katowicki. W każdym z zespołów główne powiązania wewnętrzne są co najmniej dwukrotnie silniejsze od najsilniejszego powiązania zewnętrznego, co nie dotyczy jedynie powiązania Zabrza z Rudą ŚI. Prawidłowość ta dotyczy również zespołu będzińsko-sosnowieckiego, gdzie znacznie słabsze
są nie tylko powiązania przez barierę Brynicy i Przemszy, lecz również między bardziej
odległymi miastami zespołu; wskazuje to na ściśle lokalną skalę ich powiązań. Ściśle
lokalne są również powiązania małych miast zespołu zawierciańskiego. W okręgu
chrzanowskim układ powiązań małżeńskich poszczególnych miast obejmuje po
dwóch jego najbliższych sąsiadów.
Inną miarą względnych powiązań małżeńskich jest stosunek małżeństw faktycznych do teoretycznych. Są to wielkości bezwzględne znormalizowane ze względu
na sumę małżeństw zawartych w badanych miastach
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Ryc. 15. Powiązania małżeńskie w 1962 r. według miejsca zamieszkania małżonków; proporcja małżeństw faktycznych do możliwych (wielkości powiązań znormalizowane w stosunku do liczby ludności mniejszego miasta)
A — powiązania: a — > 25, b — 10-25, c — < 1 0 , jeśli jest to najsilniejszo powiązanie danego miasta; B — miasta nie
analizowane

Marital links by spouses' place of residence, 1962; the de facto to possible marriages rate (marital
links normalised in relation to the size of the smaller town)
A — links: a — > 25, b — 10-25, c — < 1 0 , if strongest link of the given town; B — not analysed towns

gdzie:
Iij
— interakcje między miastami / a j,
M¡j
— liczba małżeństw mieszanych między i a j,
M ( -f M; — suma małżeństw zawartych w i, j.
Przy zastosowaniu tej miary powiązań względnych nie można było obliczyć powiązań z ośrodkami pozaregionalnymi, dla których nie dysponowano danymi
o liczbie zawartych tam małżeństw.
Obraz struktury powiązań względnych z ryciny 16 przypomina w najogólniejszych
zarysach obraz z dwóch poprzednich rycin. W wypadku Sosnowca powiązania
z Czeladzią (3,7%), Będzinem (3,6%) i Dąbrową Górniczą (2,3%) przeważają nad
powiązaniami z Mysłowicami (1,9%) i Katowicami (1,8%). Również w Czeladzi
powiązania z Sosnowcem (3,7%) i Będzinem (3,2%) przeważają nad powiązaniami
z Siemianowicami Śl. (1,6%).
Podobną analizę powiązań małżeńskich w 1962 r. można przeprowadzić przyj-
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mując za podstawę powiązania według miejsca urodzenia małżonków. Ogólny układ
bezwzględnych wielkości powiązań w badanym systemie regionalnym przedstawiono
na rycinie 17. W konurbacji układ powiązań według miejsca urodzenia przypomina
układ powiązań według miejsca zamieszkania. Na rycinie 17 do rangi istotnych sprzężeń w badanym systemie awansowały powiązania Chorzowa z Rudą Śl. i Siemianowicami Śl., wypadły natomiast powiązania Katowic z Sosnowcem i Tychami oraz
Bytomia z Piekarami Śl. Układ powiązań w Zagłębiu Dąbrowskim nie uległ zasadniczym zmianom, choć rycina sugeruje taką zmianę z powodu zmniejszenia się
wielkości powiązań. Sosnowiec ma podobną wielkość powiązań z trzema miastami:
Dąbrową Górniczą (33 małżeństwa), Będzinem i Katowicami (po 32). W Zawierciu
najsilniejsze jest powiązanie z Katowicami (7), które jednak tylko nieznacznie
przewyższa powiązania z Dąbrową Górniczą (6), Sosnowcem (5) i Częstochową
(5*), podczas gdy powiązań z Myszkowem zupełnie brak. W całym zespole zawierciańskim przeważają powiązania czysto lokalne. Powiązania lokalne przeważają
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Ryc. 16. Powiązania małżeńskie w 1962 r. według miejsca zamieszkania małżonków w stosunku do
sumy zawartych małżeństw (proporcja małżeństw faktycznych do teoretycznych)
A — powiązania: a — ^ 5, b — 2,5-5, c — < 2,5, jeśli jest to najsilniejsze powiązanie danego miasta; B — miasta nie
analizowane

Marital links by spouses' place of residence in relation to the sum of got marriages, 1962 (the de facto
to theoretical marriages rate)
A — links: a — > 5, b — 2,5-5 c — < 2 , 5 , ir strongest link or the given town; B — not analysed towns
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Ryc. 17. Powiązania małżeńskie w 1962 r. według miejsca urodzenia małżonków (wielkości bezwzględne)
A — powiązania: a — > 100, b — 50-100, c — < 5 0 , jeśli jest to najsilniejsze powiązanie danego miasta; B — miasta
nie analizowane

Marital links by spouses' birth-place, 1962 (absolute figures)
A — links: — ^ 100, b — 50-100, c — < 50, if strongest link of the given town; B — not analysed towns

również w okręgu chrzanowskim. W wypadku Jaworzna powiązania z Katowicami
(9) zajmują pierwsze miejsce wśród miast, lecz niewiele ustępują im powiązania
z Krakowem (8*) i Zabrzem (6).
Przy powiązaniach małżeńskich według miejsca urodzenia małżonków znaczną
rolę odgrywają powiązania miast regionu z innymi ośrodkami regionalnymi. Kraków
jest głównym partnerem Chrzanowa, drugim — Jaworzna i Trzebini, czwartym —
Dąbrowy Górniczej i Siemianowic Śl., siódmym Sosnowca i ósmym — Katowic.
Warszawa jest drugim partnerem Czeladzi, czwartym — Sosnowca, piątym —
Katowic i Zawiercia, szóstym — Dąbrowy Górniczej i dziewiątym — Chorzowa.
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Częstochowa jest głównym partnerem Siewierza, trzecim — Dąbrowy Górniczej
i czwartym — Zawiercia.
Porównanie układu powiązań małżeńskich według miejsca zamieszkania z układem powiązań według miejsca urodzenia prowadzi do wniosku, że czynnikiem decydującym o powiązaniach małżeńskich jest miejsce zamieszkania małżonków, a nie
miejsce ich urodzenia. Miejsce zamieszkania współmałżonka, a zwłaszcza odległość
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Ryc. 18. Powiązania małżeńskie w 1962 r. według miejsca urodzenia małżonków; proporcja małżeństw faktycznych do możliwych (wielkości powiązań znormalizowane w stosunku do liczby ludności mniejszego miasta)
A — powiązania: a — > 25, b — 10-25, c — < 1 0 , jeśli jest to najsilniejsze powiązanie danego miasta B — miasta nie
analizowane

Marital links by spouses' birth-place, 1962; the de facto to possible marriages rate (marital links
normalised in relation to the size of the smaller town)
A — links: a — > 25, b — 10-25, c — < 1 0 , if strongest link of the given town; B — not analysed town»
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między miejscami zamieszkania obojga partnerów, decyduje o prawdopodobieństwie
spotkania przyszłego małżonka i utrwalenia się znajomości. Miejsce urodzenia,
mające być substytutem pochodzenia społeczno-terytorialncgo, okazało się natomiast cechą dość złożoną przyczynowo, zawierającą w sobie rezultaty zamierzonych
i wymuszonych, lecz w każdym razie dokonanych, przemieszczeń.
Na rycinie 18 przedstawiono układ powiązań małżeńskich według miejsca urodzenia, mierzonych stosunkiem małżeństw faktycznych do możliwych. Rycina ta
wykazuje ściśle lokalny układ powiązań małżeńskich. Odnosi się to również do samej
konurbacji, gdzie powiązania, choć osiągają najwyższe wartości, dotyczą z reguły
najbliższych miast.
Analizowanie względnych wartości powiązań małżeńskich mierzonych stosunkiem małżeństw faktycznych do teoretycznych (tj. do sumy zawartych małżeństw)
nie jest sensowne merytorycznie dla powiązań według miejsca urodzenia małżonków, miejsca zawarcia małżeństwa są bowiem związane z miejscem zamieszkania,
a nie z miejscem urodzenia. Układ przestrzenny tego wskaźnika wykazywałby
skutki migracji, a więc powiązania małżeńskie między miastami położonymi po
przeciwnych stronach ośrodków napływów migracyjnych, zwłaszcza Katowic.
Dane dla 1978 r. również wskazują na istnienie zbieżności między hierarchią
ośrodków według liczby zawartych w nich ślubów a hierarchią wielkości miast.
Wzrost wielkości miast w latach 1962-1978 znalazł również wyraz we wzroście liczby
zawartych w nich ślubów. Wzrostowi temu towarzyszyło wyraźne przesunięcie
się Tych i Dąbrowy Górniczej w górę tej hierarchii. Najwyższą pozycję zajmują nadal Katowice (3269 ślubów), a dalsze Bytom (2043), Sosnowiec (1965),
Gliwice (1778) i Zabrze (1759). Układ najważniejszych powiązań małżeńskich
w 1978 r. według miejsca zamieszkania małżonków (ryc. 19) wykazuje również centralną rolę Katowic i Bytomia, lecz w dalszej kolejności — także Chorzowa, Rudy Śl.
i Sosnowca. Skala przestrzenna powiąż;:ń w porównaniu z 1962 r. wyraźnie się
zwiększyła, co dotyczy zwłaszcza Katowic, powiązanych istotnymi sprzężeniami
(ponad 50 powiązań) również z Bytomiem i Gliwicami. Spójność miast górnośląskiej
części konurbacji wyraźnie się zwiększyła, na co wskazują ich wielokierunkowe powiązania wzajemne. Dotyczy to również dąbrowskiej części konurbacji. W wypadku
Sosnowca powiązanie z Katowicami (127 ślubów) zajmuje drugie miejsce i ustępuje
tylko powiązaniu z Dąbrową Górniczą (187); powiązanie z Mysłowicami (47) jest
tyłko nieznacznie słabsze od przyjętego na rycinie 19 progu istotności powiązań.
W Czeladzi zostały nawiązane wyraźne związki z Katowicami (39), zajmującymi
trzecie miejsce wśród partnerów Czeladzi, do nieistotnego poziomu zostały natomiast
zredukowane powiązania z Siemianowicami Śl. (5). Wzrosła również rola Katowic
(34) w powiązaniach małżeńskich Będzina.
W zespole zawierciańskim wzrost skali przestrzennej powiązań zaznaczył się
we wzroście powiązań między miastami tego zespołu, zwłaszcza między Zawierciem
a Łazami (23) i Ogrodzieńcem (18). Powiązania Zawiercia z Katowicami (12) zwiększyły się dwukrotnie, choć względna rola Katowic zmniejszyła się. Nie zanotowano
również powiązań Zawiercia z Myszkowem.
Okręg chrzanowski tworzy w zasadzie odrębny układ ponadlokalny, z tym
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jednak że Jaworzno dostało się w orbitę przeważających wpływów konurbacji, w tym
zwłaszcza Katowic (25), Sosnowca (24) i Mysłowic (19), przy względnie słabszych
powiązaniach z Chrzanowem (22) i Krakowem (12*). W wypadku Chrzanowa powiązania z Krakowem (20*) ustępują tylko powiązaniom z Trzebinią (38) i Jaworznem (22).
Obraz struktury powiązań względnych, mierzonych stosunkiem małżeństw
faktycznych do możliwych (ryc. 20), jest odmienny od obrazu struktury powiązań
bezwzględnych (ryc. 19). Zwraca uwagę powiązanie zespołu zawierciańskiego z sosnowieckim w spójny zespół dąbrowski. Aż dwa spośród czterech nasilniejszych (ponad
25 na 10 000 mieszk.) powiązań w regionie występują w tym zespole, przy czym
powiązanie Zawiercia z Ogrodzieńcem osiąga wielkość 45,0. Powiązanie Dąbrowy
Górniczej z Łazami (17,1) jest silniejsze niż z Będzinem (15,6). Najsilniejszym
powiązaniem zewnętrznym zespołu dąbrowskiego jest powiązanie Czeladzi z Katowicami (11,5).

Ryc. 19. Powiązania małżeńskie w 1978 r. według miejsca zamieszkania małżonków (wielkości
bezwzględne)
A — powiązania: a — ^ 100, b — 50-100, c — < 5 0 , jeśli jest to najsilniejsze powiązanie danego miasta; B — liczba
ślubów zawartych w miejscowym USC; C — miasta nie analizowane

Marital links by spouses' place of residence, 1978 (absolute figures)
A — links: a — > 100, b — 50-100, c — < 5 0 , if strongest link of the given town; B — number of marriages got locally;
C — not analysed towns
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Ryc. 20. Powiązania małżeńskie w 1978 r. według miejsca zamieszkania małżonków; proporcja
małżeństw faktycznych do możliwych (wielkości powiązań znormalizowane w stosunku do liczby
ludności mniejszego miasta)
A — powiązania: a — > 25, b — 10-25, c — < 10, jeśli jest to najsilniejsze powiązanie danego miasta i B — miasta nie
analizowane

Marital links by spouses' place of residence, 1978; the de facto to possible marriages rate (marital
links normalised in relation to the size of the smaller town)
A — links: a — > 25, b — 10-25, c — < 1 0 , if strongest link of the given town; B — not analysed towns

Struktura powiązań względnych okręgu chrzanowskiego nie różni się zasadniczo
od struktury jego powiązań bezwzględnych, z tym że Jaworzno jest powiązane silniej
z Chrzanowem (7,1) i Trzebinią (3,5) niż z Katowicami (3,2), Mysłowicami (3,1)
i Sosnowcem (3,0).
W górnośląskiej części badanego regionu można zauważyć pewne symptomy
dezintegracji. Wyróżnia się zwłaszcza zespół gliwicki i bytomski. Względne powiązania Gliwic z Pyskowicami (37,0) są prawie pięciokrotnie silniejsze od ich powiązań
z Zabrzem (8,1). Zabrze jest względnie odosobnionym elementem systemu regionalnego, powiązanym najsilniej z Rudą Śl. (9,0), Gliwicami (8,1) i Pyskowicami (6,3).
W zespole bytomskim Tarnowskie Góry wykazują najsilniejsze powiązanie względne
z Kaletami (22,2), co może jednak wynikać z przeszacowania bezwzględnych powiązań Tarnowskich Gór z Kaletami (20*). Na południowym krańcu badanego
regionu dość wyraźnie rysuje się zintegrowany zespół tysko-mikołowski.
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Porównanie ryciny 20 z ryciną 19 sugeruje, że zagęszczenie się sieci bezwzględnych powiązań małżeńskich w konurbacji wynika głównie ze wzrostu liczby ludności. Wzrost liczby małżeństw mieszanych był jednak wyraźnie wolniejszy od
wzrostu liczby ludności, stąd w rozkładzie wartości względnych można się raczej
dopatrywać symptomów dezintegracji społecznej konurbacji, zwłaszcza jej części
zachodniej i północnej. Nasilenia procesów integracyjnych można się natomiast
dopatrywać w odniesieniu do zespołów miast mniejszych, zwłaszcza dąbrowskiego
i tysko-mikołowskiego. Do ostrożności w formułowaniu powyższych wniosków
skłaniałby fakt, że przyjęty wskaźnik powiązań względnych preferuje miasta mniejsze. Potwierdzenie sformułowanych wyżej wniosków można natomiast znaleźć
porównując rycinę 15 dla 1962 r. z ryciną 20 dla 1978 r., które są oparte na tym
samym wskaźniku.
Obraz struktury powiązań względnych, mierzonych stosunkiem liczby małżeństw faktycznych do teoretycznych (ryc. 21), zmusza do pewnego przeformuło-

Ryc. 21. Powiązania małżeńskie w 1978 r. według miejsca zamieszkania małżonków w stosunku do
sumy zawartych małżeństw (proporcja małżeństw faktycznych do teoretycznych)
A — powiązania: a — > 5, b — 2,5-5, c — < 2,5, jeśli jest to najsilniejsze powiązanie danego miasta; B — miasta nie
analizowane

Marital links by spouses' place of residence in relation to the sum of got marriages, 1978 (the de facto
to theoretical marriages rate)
A - links: a -

> 5, b — 2,5-5, c — < 2,5, if strongest link of the given town; B -

« — Struktury i procesy
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Ryc. 22. Powiązania małżeńskie 1978 r. według miejsca urodzenia małżonków (wielkości bezwzględne)
A — powiązania: a — > 250, b — 100-250, c — 50-100, d — < 50, jeśli jest to najsilniejsze powiązanie danego miasta;
fi — miasta nie analizowane

Marital links by spouses' birth-place, 1978 (absolute figures)
A - links: a - > 250, b — 100-250, c - 50-100, d - < 50, if strongest link of the given town; B - not analysed towns

wania wyciągniętych wcześniej wniosków. Obraz struktury powiązań w okręgu
chrzanowskim nie odbiega od tego, jaki przedstawiono na rycinie 20, z tym że
Jaworzno jest najsilniej powiązane z Chrzanowem (1,9) i Mysłowicami (1,3). Także
obraz struktury zespołu tysko-mikołowskiego jest podobny. Stosunkowo silne
powiązania Zabrza z sąsiednimi miastami: Gliwicami (4,3), Rudą Śl. (4,3) i Bytomiem (2,6) wpływają na zwiększenie spójności całej górnośląskiej części konurbacji. Jednocześnie jednak zwiększa się spójność zespołu bytomskiego.
Zagłębie Dąbrowskie wykazuje ponownie dwudzielność struktury powiązań.
W zespole będzińsko-sosnowieckim względnie silne powiązania przez barierę Brynicy i Przemszy łączą Sosnowiec z Katowicami (2,4), słabsze natomiast — Sosnowiec z Mysłowicami (1,8) i Czeladź z Katowicami (1,1). W zespole zawierciańskim
główne powiązania domykają się wewnątrz zespołu, przy czym w wypadku Siewierza
przeważa ściśle lokalna skala powiązań.
Porównanie ryciny 21 z ryciną 16 wskazuje, że w latach 1962-1978 nastąpił
wzrost stopnia integracji przede wszystkim w ramach poszczególnych zespołów
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osadniczych. Między poszczególnymi zespołami wzrost stopnia integracji dotyczył
natomiast z reguły pojedynczych ich elementów brzegowych.
Podobną analizę powiązań małżeńskich przeprowadzono biorąc za podstawę
miejsce urodzenia małżonków. Ogólny układ bezwzględnych powiązań w badanym
systemie regionalnym (ryc. 22) przypomina analogiczny układ powiązań według
miejsca zamieszkania (ryc. 19). Zasadniczą różnicę stanowi nieporównanie większa
skala powiązań Siemianowic Śl. Ich powiązanie z Katowicami (314 małżeństw) jest
najsilniejszym sprzężeniem w badanym systemie; powiązanie to jest dwukrotnie
silniejsze od analogicznego powiązania dla miejsc zamieszkania. Znaczna część
powiązań małżeńskich między Siemianowicami Śl. a Mysłowicami, Sosnowcem,
Tychami, Będzinem, Czeladzią, Dąbrową Górniczą i Mikołowem stanowią małżeństwa zawarte w Katowicach przez osoby od lat tam mieszkające. Podobnie znaczna
część małżeństw mieszanych między Siemianowicami Śl. a Bytomiem została zawarta w Piekarach Śl., a między Siemianowicami Śl. a Świętochłowicami, Rudą Śl.
i Zabrzem — w Chorzowie.
Podobna, chociaż na mniejszą skalę, jest zmiana układu powiązań małżeńskich
Mikołowa. Analiza porównawcza powiązań małżeńskich tego miasta według miejsca
urodzenia z powiązaniami wedhig miejsca zamieszkania sugeruje, że układ powiązań
małżeńskich Mikołowa według miejsca urodzenia zawiera w sobie informację o migracji do Tych. Analogiczna analiza dla Jaworzna wykazuje, że miasto to jest ośrodkiem napływów migracyjnych, jednakże spoza Górnego Śląska.
Porównanie ryciny 19 z 17 wskazuje na wzrost spójności badanego systemu
miast w latach 1962-1978, co dotyczy przede wszystkim konurbacji. W wypadku
zespołu chrzanowskiego, zawierciańskiego, będzińsko-sosnowieckiego, bytomskiego
i tysko-mikołowskiego zauważalny wzrost spójności dotyczy powiązań wewnątrz
poszczególnych zespołów osadniczych.
Obraz struktury względnych powiązań małżeńskich według miejsca urodzenia,
mierzony stosunkiem małżeństw faktycznych do możliwych (ryc. 23), jest odmienny
od obrazu struktury powiązań bezwzględnych (ryc. 22). Podobnie jak w wypadku
powiązań względnych według miejsca zamieszkania (ryc. 20), zespół zawierciański
jest powiązany z będzińsko-sosnowieckim we wspólny system dąbrowski, o mniejszej
jednak spójności niż w wypadku miejsc zamieszkania. Powiązanie Zawiercia z Ogrodzieńcem (55,0 małżeństw na 10 000 mieszkańców) jest najsilniejsze w badanym
systemie regionalnym.
W górnośląskiej części badanego regionu zaznacza się, podobnie jak w wypadku
powiązań według miejsca zamieszkania, odrębność zespołu gliwickiego i względne
odosobnienie Zabrza, a także wyraźne powiązanie Bytomia z Siemianowicami Śl.
(13,3) i ze Świętochłowicami (11,7).
Porównanie ryciny 23 z 22 pozwala podtrzymać sformułowany wcześniej wniosek,
że zagęszczenie się bezwzględnych powiązań małżeńskich w konurbacji wynika
głównie ze wzrostu liczby ludności, spowodowanego zwłaszcza migracjami i zmianami administracyjnymi. Wzrost powiązań małżeńskich był wolniejszy od wzrostu
liczby ludności elementów badanego systemu. Prowadziło to do zmniejszenia się
stopnia integracji społecznej zachodniej części konurbacji przez słabnięcie powią-
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Ryc. 23. Powiązania małżeńskie w 1978 r. według miejsca urodzenia małżonków; proporcja małżeństw faktycznych do możliwych (wielkości znormalizowane w stosunku do liczby ludności mniejszego miasta)
A — powiązania: a — > 50, b — 25-50, c — 10-25, d — < 10, jeśli jesl to najsilniejsze powiązanie danego miasta; B —
miasta nie analizowane

Marital links by spouses' birth-place, 1978; the de facto to possible marriage rate (marital links normalized in relation to the size of smaller town)
A — links: a — > 50, b — 25-50, c — 10-25, d — < 1 0 , if strongest link of the given town; B — not analysed towns

zań Zabrza z sąsiednimi miastami. Rezultatem tego było względne odosobnienie
Gliwic, które tym silniej integrowały się z Pyskowicami.
Porównanie ryciny 23 z 18 pozwala podtrzymać wniosek o nasileniu procesów
integracyjnych w latach 1962-1978 w mniejszych zespołach osadniczych: chrzanowskim, tysko-mikołowskim i zawierciańskim oraz między tym ostatnim a będzińsko-sosnowieckim. Przy przedstawianiu postępu procesów integracyjnych nie można
pominąć roli podporządkowań administracyjnych. Poszczególne zespoły osadnicze
poza konurbacją i na jej obrzeżu (zawierciański, chrzanowski, tysko-mikołowski,
gliwicki) odpowiadały ściśle powiatom, a na krańcach konurbacji (będzińsko-sosnowiecki, bytomski) i częściowo w jej centrum — quasi powiatowym (rejonowym)
jednostkom podziałów specjalnych, nawiązującym do dawniejszych układów powiatowych. Znaczny udział funkcji zrejonizowanych w systemie osadniczym Polski
wywarł wyraźny wpływ na układ powiązań społecznych. Tak więc Polska powiatowa
przetrwała formalną likwidację powiatów. Zmiana podziału administracyjnego
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w 1975 r. przyśpieszyła reorientację układu powiązań przestrzennych w tych wypadkach, w których proces ten był już rozpoczęty. Chodzi tu zwłaszcza o Jaworzno
które jako miasto wydzielone z powiatu miało przed 1975 r. słabsze powiązania
z Chrzanowem niż pozostałe miasta okręgu chrzanowskiego, a przez to większe
szanse rozwijania powiązań społeczno-przestrzennych z pobliskimi miastami kenurbacji.
Zmianę roli bariery przestrzennej wzdłuż Przemszy i Brynicy należy rozpatrywać
z punktu widzenia wzrostu roli Katowic jako ośrodka regionalnego. Znaczny wzrost
regionalnej funkcji Katowic w badanym okresie spowodował wzrost hierarchizacji
regionalnego systemu osadniczego. Znaczenie powiązań społeczno-przestrzennych
(w tym także powiązań małżeńskich) z Katowicami wyraźnie wzrosło w Sosnowcu,
Jaworznie, Dąbrowie Górniczej i Zawierciu, a zwłaszcza w Będzinie i Czeladzi.
Przyczyniło się to do osłabienia roli bariery przestrzennej wzdłuż Przemszy i dolnej
Brynicy. Umocnienie powiązań Czeladzi i Będzina z Katowicami wpłynęło jednak
na osłabienie ich powiązań z Siemianowicami Śl. i Piekarami ŚI., a więc na umocnienie bariery przestrzennej wzdłuż środkowej Brynicy. Zjawisko to należy jednak
tłumaczyć nie tyle w kategoriach modelu barier przestrzennych, ile raczej klasycznej postaci grawitacyjnego modelu wzajemnego oddziaływania (por. rozdz. 7);
zwiększenie grawitacyjnego oddziaływania centrum systemu powoduje mianowicie
dośrodkową reorientację układu powiązań, a więc osłabienie powiązań między elementami peryferyjnymi.
Przeprowadzone badanie powiązań małżeńskich wykazało również przewagę
danych o powiązaniach według miejsc zamieszkania małżonków nad analogicznymi
danymi o powiązaniach według miejsc urodzenia. Te ostatnie zawierają informację
niejednorodną i przyczynowo złożoną, obejmując zwłaszcza skutki migracji.
ANALIZA POWIĄZAŃ W STREFACH

W analizie powiązań małżeńskich w strefach regionalny system 29 miast traktowano jak system zamknięty. W tabelach 7 i 8 przedstawiono udział każdej z trzech
stref regionu w powiązaniach małżeńskich każdego z 29 analizowanych miast, co
można interpretować w kategoriach stopnia integracji społecznej poszczególnych
miast z poszczególnymi strefami.
Analiza dla 1962 r. według miejsca urodzenia małżonków (tab. 7) wykazała, że
ponad 85% powiązań małżeńskich każdego z analizowanych miast górnośląskich
domykało się w swojej części regionu. Udział miast Zagłębia Dąbrowskiego w powiązaniach małżeńskich miast górnośląskich tylko w wypadku Katowic i Mysłowic przekraczał 10%. Tylko trzy badane miasta górnośląskie wykazywały natomiast
powiązania małżeńskie z okręgiem chrzanowskim silniejsze niż 1%.
W sześciu miastach Zagłębia Dąbrowskiego powiązania z pozostałymi miastami
dąbrowskimi stanowiły bezwzględną większość powiązań małżeńskich tych miast.
W Sosnowcu powiązania w ramach Zagłębia stanowiły względną większość, nieznacznie przekraczając udział powiązań z badanymi miastami górnośląskimi.
Jedynie Siewierz wykazywał powiązania wyłącznie z miastami górnośląskimi, co
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Tabela 8. Powiązania małżeńskie i integracja społeczna między miastami regionu katowickiego w strefach
w 1978 r.

Miasta

Powiązania m ałżeńskie z miastćimi ( = 100%)
zachodniodąbrowskimi
górnośląskimi
krakowskimi

Wskaźnik rzeczywistej
integracji społecznej
z miastami

zachodgórno- dąbrów- niokrawedług miejsca
urodze- zamiesz- urodzę- zamiesz- urodzę - zamiesz- śląskimi skimi kowskimi
kania
nia
nia
kania
nia
kania

Górnośląskie
Bytom
Chorzów
Gliwice
Katowice
Łaziska Górne
Mikołów
Mysłowice
Orzesze
Piekary Śl.
Pyskowice
Ruda Śl.
Siemianowice Śl.
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Zabrze

91,8
94,0
91,7
82,5
97,4
95,0
83,0
97,3
96,1
96,8
96,3
84,8
95,0
95,7
92,4
94,7

89,9
94,5
93,0
79,4
95,1
96,7
76,3
98,3
93,9
92,9
97,1
90,1
96,9
96,3
90,8
95,3

6,9
5,4
7,3
15,5
1,3
3,5
12,1
2,7
3,9
2,4
3,1
13,9
3.3
3,4
6,3
4,2

9,1
5,2
6,8
18,4
3,9
3,3
17,1
0,0
5,4
5,1
2,7
8,4
3,1
3,7
7,2
4,0

1,3
0,6
1,0
2,0
1,3
1,5
4,9
0,0
0,0
0,8
0,6
1,3
1,7
0,9
1,3
1,1

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

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

-2,2
0,2
0,5
-2,9
-2,6
0,2
-5,0
2,7
-1,5
-2,7
0,4
5,5
0,2
-0,3
-0,9
0,2

0,3
0,3
0,8
-0,2
0,3
1,5
-1,7
-1,7
-0,7
-1,2
0,4
-0,2
1,7
0,9
-0,7
0,4

Dąbrowskie
Będzin
Czeladź
Dąbrowa Górn.
Łazy
Ogrodzieniec
Siewierz
Sosnowiec
Zawiercie

31,6
34,2
29,2
20,0
4,0
21,9
45,9
33,6

26,4
30,8
19,0
40,6
4,3
16,0
41,5
36,1

67,3
64,6
68,2
80,0
96,0
78,1
48,0
61,1

72,5
68,2
80,0
56,3
95,7
84,0
54,3
63,1

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

1,1
1,0
1,0
3,1
0,0
0,0
4,2
0,8

5,2
3,4
10,2
-20,6
-0,3
5,9
4,4
-2,5

-5,2
-3,6
-11,8
23,7
0,3
-5,9
-6,3
-2,0

0,0
0,2
1,6
3,1
0,0
0,0
1,9
4,5

Zachodniokrakowskie
Chełmek
Chrzanów
Jaworzno
Libiąż
Trzebinia

35,7
9,0
40,3
25,0
9,6

13,8
10,8
50,4
7,3
8,5

0,0
4,2
29,0
5,0
8,5

3,4
4,3
22,9
2,4
6,8

64,3
86,8
30,7
70,0
81,9

82,8
84,9
26,7
90,3
84,7

21,9
-1,8
-10,1
17,7
1,1

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

-18,5
1,9
4,0
-20,3
-2,8

w y n i k a ł o j e d n a k z tego, że n a b a d a n y regionalny system miast p r z y p a d a ł o t y l k o
j e d n o p o w i ą z a n i e małżeńskie Siewierza, a p o z o s t a ł e powiązania d o m y k a ł y się w skali
ściśle l o k a l n e j l u b p o n a d r e g i o n a l n e j . Siedem spośród o ś m i u b a d a n y c h miast Z a głębia D ą b r o w s k i e g o w y k a z y w a ł o p o w i ą z a n i a z g ó r n o ś l ą s k ą częścią regionu n a
p o z i o m i e p r z e k r a c z a j ą c y m 15%. T y l k o trzy miasta d ą b r o w s k i e wykazywały n a t o m i a s t
p o w i ą z a n i a małżeńskie z m i a s t a m i o k r ę g u chrzanowskiego.
Spośród pięciu miast o k r ę g u c h r z a n o w s k i e g o cztery wykazywały bezwzględną
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przewagę powiązań małżeńskich w ramach własnej strefy, ponad 2/3 powiązań
Jaworzna odnosiło się natomiast do miast górnośląskich. Udział Zagłębia Dąbrowskiego w powiązaniach małżeńskich miast zachodniokrakowskich nie przekraczał 1/3.
Analogiczna analiza dla powiązań małżeńskich według miejsc zamieszkania
wykazała, że ponad 80% powiązań każdego spośród 16 miast górnośląskich domykało się w tej części regionu. Pozostała część powiązań małżeńskich miast górnośląskich przypadała prawie w całości na Zagłębie Dąbrowskie, które jednak tylko
w wypadku Mysłowic domykało więcej niż 10% powiązań. Powiązania z okręgiem
chrzanowskim powyżej 1% wykazywały tylko trzy z badanych miast górnośląskich.
Spośród ośmiu analizowanych miast Zagłębia Dąbrowskiego tylko w pięciu
bezwzględna większość powiązań małżeńskich domykała się w ramach swojej części
regionu, choć udział tej strefy we wszystkich ośmiu wypadkach przekraczał 1/3.
Udział miast górnośląskich w żadnym z analizowanych miast dąbrowskich nie był
niższy od 18%, a w czterech przekraczał 40%. Tylko trzy miasta Zagłębia wykazywały powiązania z okręgiem chrzanowskim powyżej 1%.
Spośród pięciu miast okręgu chrzanowskiego cztery domykały ponad 70%
powiązań małżeńskich w ramach swojej części regionu, a w przypadku Jaworzna
powiązania te były równe powiązaniom z miastami górnośląskimi. Udział miast
Zagłębia Dąbrowskiego w powiązaniach miast zachodniokrakowskich nie przekraczał 15%.
Ogólnie można stwierdzić, że układ powiązań małżeńskich między trzema
częściami regionu katowickiego wykazuje wyraźnie wyższą pozycję hierarchiczną
strefy górnośląskiej. Powiązania pozostałych dwóch części regionu z tą strefą odgrywały znaczną rolę w całości ich powiązań małżeńskich, były natomiast nieistotne
dla strefy górnośląskiej. Okręg chrzanowski miał ogólnie słabe powiązania małżeńskie z pozostałą częścią regionu katowickiego; jedynie Jaworzno wykazywało
wyższy stopień integracji z regionem.
Analiza powiązań małżeńskich dla 1978 r. wykazała z kolei (tab. 8), że — biorąc
za podstawę powiązania według miejsca urodzenia małżonków — udział powiązań
wszystkich badanych miast górnośląskich w ramach swej strefy przekraczał 80%.
Tylko w trzech wypadkach udział miast Zagłębia Dąbrowskiego przekraczał 10%,
udział powiązań z okręgiem chrzanowskim w żadnym z badanych miast górnośląskich nie osiągał natomiast 5%, choć w dziesięciu przekraczał 1%.
We wszystkich badanych miastach Zagłębia Dąbrowskiego powiązania w ramach swej strefy stanowiły większość powiązań małżeńskich, przy czym tylko w Sosnowcu była to większość względna. Udział powiązań ze strefą górnośląską przekraczał — z jednym wyjątkiem — 1/5. Tylko pięć miast dąbrowskich wykazywało
powiązania z okręgiem chrzanowskim, przy czym w dwóch udział ten przekraczał 5%.
Cztery z pięciu badanych miast okręgu chrzanowskiego wykazywały udział
powiązań w ramach własnej strefy przekraczający 60%, Jaworzno natomiast miało
względnie zrównoważony udział powiązań ze wszystkimi trzema częściami regionu,
z przewagą jednak górnośląskiej. Udział tej strefy w powiązaniach żadnego z miast
zachodniokrakowskich nie był niższy od 9%.
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Analogiczna analiza dla powiązań małżeńskich według miejsc zamieszkania
małżonków wykazała, że dla każdego z badanych miast górnośląskich udział powiązań w ramach swojej strefy przekraczał 75%. Udział miast Zagłębia Dąbrowskiego
tylko w dwóch wypadkach przekraczał 10%. Powiązania z okręgiem chrzanowskim
przekraczające 1% wykazywało 8 miast górnośląskich.
We wszystkich badanych miastach Zagłębia Dąbrowskiego powiązania w ramach
Zagłębia stanowiły bezwzględną większość. We wszystkich miastach dąbrowskich
z wyjątkiem jednego udział powiązań z Górnym Śląskiem przekraczał 15%, choć
tylko w dwóch wypadkach przekraczał 40%. Tylko dwa najmniejsze miasta dąbrowskie nie wykazywały powiązań z okręgiem chrzanowskim, choć żadne z powiązań nie
osiągało poziomu 5%.
Cztery miasta zachodniokrakowskie domykały w ramach własnej strefy po
ponad 80% powiązań małżeńskich. Jaworzno wykazywało natomiast bezwzględną
przewagę powiązań z miastami górnośląskimi oraz tylko nieznaczną przewagę
powiązań z miastami zachodniokrakowskimi nad powiązaniami z miastami dąbrowskimi.
O ile przedstawione powyżej wyniki analizy informują o stopniu integracji społecznej poszczególnych miast z poszczególnymi strefami, o tyle pozostaje otwarta
kwestia charakteru tej integracji, tzn. czy jest to integracja rzeczywista, czy pozorna.
Chodzi mianowicie o to, w jakim stopniu analizowane powiązania małżeńskie są
faktycznie małżeństwami mieszanymi między różnymi zbiorowościami terytorialnymi. Można przyjąć, że powiązania małżeńskie według miejsc zamieszkania małżonków są jedynie miarą interakcji przestrzennej, czy — jak to określono na początku
tego rozdziału — „integracji społecznej w ujęciu przestrzennym". Z kolei można
założyć, choć z pewnymi zastrzeżeniami, że powiązania małżeńskie według miejsca
urodzenia małżonków są miarą integracji społecznej między poszczególnymi zbiorowościami terytorialnymi, z którymi identyfikują się poszczególne osoby (por.
rozdz. 9), a więc faktycznej integracji społecznej w ujęciu nieprzestrzennym. Przewaga liczby powiązań małżeńskich według miejsc zamieszkania nad powiązaniami
według miejsc urodzenia sugeruje więc integrację pozorną, a różnicę udziałów
procentowych między obydwoma rodzajami powiązań małżeńskich można uznać
za miarę stopnia tej integracji. Tak więc np. silniejsze powiązania małżeńskie między
Górnym Śląskiem a Zagłębiem Dąbrowskim według miejsca zamieszkania niż
według miejsca urodzenia małżonków sugerują, że chodzi tu o małżeństwa zawierane
między przedstawicielami tych samych grup regionalnych, choć mieszkających w innych strefach regionu, lub o małżeństwa z imigrantami spoza regionu. Są to więc
raczej małżeństwa Ślązaków ze Ślązaczkami i Zagłębiaków z Zagłębiankami niż Ślązaków z Zagłębiankami czy Zagłębiaków ze Ślązaczkami. Z kolei przewaga liczby
powiązań małżeńskich według miejsca urodzenia nad powiązaniami według miejsc
zamieszkania sugeruje rzeczywistą integrację społeczną, będącą wszakże następstwem
migracji. Wskaźniki rzeczywistej integracji społecznej poszczególnych miast z poszczególnymi częściami regionu przedstawiono w tabelach 7 i 8.
Trzeba jednak zwrócić uwagę, że w systemie zamkniętym wskaźniki rzeczywistej
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integracji społecznej poszczególnych miast sumują się do zera, co oznacza, że rzeczywista integracja z jedną strefą musi pociągać za sobą pozorną integrację z inną
strefą. Rzeczywista integracja społeczna rozumiana tu jako proces stochastyczny
oznaczałaby zatem wyszukiwanie wśród zbiorowości regionalnej partnerów urodzonych w miastach innych niż własne. Pozorna integracja społeczna oznaczałaby natomiast wyszukiwanie wśród zbiorowości innych miast partnerów urodzonych we
własnym mieście lub poza regionem.
Wskaźniki rzeczywistej integracji społecznej poszczególnych miast z badanymi
zbiorowościami regionalnymi przedstawiono szczegółowo w tabelach 7 i 8. Dane
dla 1962 r. wskazują znaczną otwartość społeczną okręgu chrzanowskiego, a dane
dla 1978 r. otwartość społeczną zbiorowości Zagłębia Dąbrowskiego wobec pozostałych stref regionu oraz otwartość okręgu chrzanowskiego, zwłaszcza wobec
zbiorowości górnośląskiej.
Porównanie tabel 7 i 8 wykazuje, że w latach 1962-1978 jedenaście spośród
szesnastu miast górnośląskich zmniejszyło udział wewnątrzstrefowych powiązań
małżeńskich według miejsca zamieszkania, co oznacza zwiększenie się udziału stref
pozostałych, a więc nasilenie się procesu integracji społecznej. W Zagłębiu Dąbrowskim nastąpiła w badanym okresie konsolidacja wewnętrzna; siedem spośród
ośmiu miast tej strefy zwiększyło udział powiązań wewnątrzstrefowych kosztem
strefy górnośląskiej. Powiązania z okręgiem chrzanowskim pozostały na niskim
poziomie zarówno w wypadku strefy dąbrowskiej, jak i górnośląskiej; w żadnym
mieście ich udział nie osiąga 7%, chociaż w kilku wypadkach wzrósł kilkakrotnie
w ciągu badanego szesnastolecia. Udział powiązań wewnątrzstrefowych w okręgu
chrzanowskim pozostał na zbliżonym poziomie, z wyjątkiem jednak Jaworzna,
gdzie zmniejszył się o połowę, przy wzroście powiązań z dwiema pozostałymi strefami.
W powiązaniach małżeńskich według miejsca urodzenia większość miast górnośląskich (z dwoma wyjątkami) również zmniejszyła udział powiązań wewnątrzstrefowych w latach 1962-1978. We wszystkich badanych miastach Zagłębia Dąbrowskiego — z wyjątkiem najmniejszego — nastąpił spadek udziału powiązań
wewnątrzstrefowych według miejsca urodzenia. Przy jednoczesnym wzroście udziału
powiązań wewnątrzstrefowych według miejsca zamieszkania świadczy to o nasileniu
procesu integracji społecznej w miastach Zagłębia. Jednoczesny wzrost udziału
powiązań z Górnym Śląskiem według miejsca urodzenia w niemal wszystkich miastach Zagłębia przy wspomnianym wcześniej spadku udziału powiązań z tą strefą
według miejsca zamieszkania wskazuje, że chodzi tu o integrację z górnośląską grupą
regionalną, jednakże po uprzedniej migracji. Powiązania z okręgiem chrzanowskim
zarówno miast dąbrowskich, jak i górnośląskich ogólnie się zwiększają, chociaż
ich udział jest nadal niewielki i tylko w jednym przypadku przekracza 6%. W okręgu
chrzanowskim nastąpiła konsolidacja wewnętrzna, wyrażająca się w zwiększeniu
udziału powiązań wewnątrzstrefowych kosztem powiązań z Górnym Śląskiem. Nie
dotyczy to jedynie dwóch miast najmniejszych, które na początku badanego okresu
nie wykazywały żadnych powiązań z Górnym Śląskiem.
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ANALIZA POWiĄZAŃ MIĘDZY STREFAMI

Przechodząc do wyższego stopnia ogólności analizy, zestawiono dane o powiązaniach małżeńskich między poszczególnymi strefami regionu katowickiego (tab. 9).
Dane te wskazują, że powiązania małżeńskie w ramach strefy górnośląskiej stanowią
przeważającą część całości wewnątrzregionalnych powiązań tej strefy. Powiązania
z pozostałymi strefami, mimo że w analizowanym szesnastoleciu wzrosły niemal
dwukrotnie, stanowią mniej niż 1/10 analizowanych powiązań strefy górnośląskiej.
W obu okresach strefa ta charakteryzowała się przewagą powiązań według miejsca
zamieszkania nad powiązaniami według miejsca urodzenia z Zagłębiem Dąbrowskim, a więc integracją pozorną, chociaż o malejącej intensywności w czasie. W stosunku do okręgu chrzanowskiego strefa górnośląska wykazywała zarówno wzrost
powiązań, jak i rosnącą intensywność integracji rzeczywistej, jednakże o wielkościach zupełnie marginesowych z punktu widzenia całości powiązań Górnego Śląska.
W powiązaniach małżeńskich strefy dąbrowskiej utrzymuje się stały stosunek
powiązań wewnątrzstrefowych do powiązań ze strefą górnośląską; te pierwsze
stanowią 2/3, a te drugie 1/3 całości, przy nieznacznym, choć rosnącym w czasie,
udziale powiązań z okręgiem chrzanowskim. W analizowanym szesnastoleciu w powiązaniach Zagłębia Dąbrowskiego z Górnym Śląskiem można zaobserwować

Tabela 9. Powiązania małżeńskie między strefami regionu katowickiego
Udział poszczególnych stref
(¿T = 100%)

Powiązania małżeńskie

górnośląskiej

dąbrowskiej

1962 r. wg miejsc zamieszkania małżonków:
ze strefy górnośląskiej
dąbrowskiej
chrzanowskiej

93,3
34,7
24,1

63,7
9,7

1962 r. wg miejsc urodzenia
małżonków:
ze strefy górnośląskiej
dąbrowskiej
chrzanowskiej

94.4
32.5
39,4

4,8
65,3
15,5

1978 r. wg miejsc zamieszkania małżonków:
ze strefy górnośląskiej
dąbrowskiej
chrzanowskiej

89,9
31,2
25,2

8,9
66,6
11,5

1978 r. wg miejsc urodzenia
małżonków:
ze strefy górnośląskiej
dąbrowskiej
chrzanowskiej

90,6
35,9
23,5

60,5
14,0
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6,0

8,0

chrzanowskiej

0,7
1,6
66,2

0,8

2,2

45,1

1,3

2,2

63,3

1,4
3,6
62,5
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przejście od przewagi powiązań według miejsc zamieszkania (wskaźnik integracji
pozornej — 2,2%) do przewagi powiązań według miejsc urodzenia (wskaźnik integracji rzeczywistej 4,7). W stosunku do okręgu chrzanowskiego strefa dąbrowska
wykazywała rosnącą intensywność integracji rzeczywistej (z 0,6 do 1,2%).
W powiązaniach małżeńskich strefy chrzanowskiej udział powiązań wewnątrzstrefowych waha się około 2/3, podczas gdy na powiązania z Górnym Śląskiem
przypada około 1/4, a na powiązania z Zagłębiem Dąbrowskim około 1/10. W 1962 r.
strefa chrzanowska charakteryzowała się znaczną przewagą powiązań według miejsc
urodzenia nad powiązaniami według miejsc zamieszkania z Górnym Śląskiem (wskaźnik integracji rzeczywistej 15,3%), w 1978 r. natomiast nieznaczną przewagą powiązań
według miejsc zamieszkania (wskaźnik integracji pozornej —1,7%). W powiązaniach
strefy chrzanowskiej z Zagłębiem Dąbrowskim można zauważyć integrację rzeczywistą o malejącej intensywności (wskaźnik 5,8% dla 1962 r. i 2,5% dla 1978 r.).
W rezultacie strefa chrzanowska charakteryzowała się pozorną integracją wewnętrzną o malejącej intensywności (wskaźnik —11,1% dla 1962 r. i —0,8% dla 1978 r.).
Reasumując można stwierdzić, że zasadniczą część regionu katowickiego stanowi — z punktu widzenia powiązań małżeńskich — jego część górnośląska, reprezentująca silnie domkniętą zbiorowość regionalną, co wynika także z relacji wielkości
poszczególnych stref. Ze strefą górnośląską integruje się Zagłębie Dąbrowskie.
Powiązania między Górnym Śląskiem a Zagłębiem Dąbrowskim, które nie odgrywają
poważniejszej roli dla górnośląskiej części regionu, mają istotne znaczenie dla powiązań Zagłębia, co świadczy o jego niższej pozycji hierarchicznej. Okręg chrzanowski jest dość słabo zintegrowany wewnętrznie i do niedawna nic stanowił części
regionu katowickiego. Obecnie jego powiązania z regionem umacniają się, co jest
w przeważającym stopniu wynikiem powiązań Jaworzna z Górnym Śląskiem. Oprócz
bezpośredniej integracji społecznej między zbiorowościami trzech badanych stref
regionu katowickiego następuje również integracja pośrednia, polegająca na integrowaniu się każdej z trzech zbiorowości ze zbiorowością pozaregionalną, głównie
za pośrednictwem imigrantów napływających do regionu.
Szczegółowa analiza powiązań małżeńskich między poszczególnymi miastami
wskazuje, że trzy tradycyjne strefy regionu katowickiego, do których odwoływano
się w niniejszym rozdziale, nie stanowią obecnie ram przestrzennych, w których
dokonują się procesy integracji społecznej. W badanym okresie można natomiast
zauważyć wzrost spójności lokalnych zespołów osadniczych, zbieżnych z dawnymi
jednostkami powiatowymi.
UWAGI KOŃCOWE

Przedstawiona szczegółowa analiza wewnątrzregionalnych powiązań małżeńskich jest analizą opisową. Takie ujęcie było w znacznym stopniu zdeterminowane
metodą zbierania i zakresem zebranych danych, które obecnie nie wydają się piszącemu te słowa w pełni satysfakcjonujące. Nieco wyższy stopień zaawansowania
metodologicznego można by uzyskać posługując się zaproponowaną przez C. Peacha
(1980) skalowaną proporcją obserwowanych do oczekiwanych powiązań małżeń-
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skich {the scaled observed to expected intermarriage ratio), którą można zastosować
nawet przy obecnie istniejącej bazie danych (Rykiel 1987b oraz rozdz. 8 tej pracy).
Innym sposobem analizy zarysowanego problemu byłaby — na co zwrócili uwagę
Recenzenci — próba identyfikacji układu, w którym domyka się większość małżeństw
w badanych regionie. Chodziłoby tu o identyfikację miejsca nawiązywania kontaktów
prowadzących do małżeństwa. Można postawić hipotezę, że wykazane w przedstawionej analizie względne domknięcie górnośląskiej grupy regionalnej może wynikać
z tego, iż małżeństwa w tej grupie mogą się wiązać z kontaktami nawiązywanymi
w miejscu zamieszkania, a więc mieć zasadniczo podłoże bardziej lokalne, podczas
gdy dla pozostałych grup społeczno-terytorialnych istotnym polem kontaktów może
być miejsce pracy lub nauki. Chodziłoby zatem o identyfikację szansy kontaktu
w ramach danej zbiorowości, lub — ujmując to w kategoriach bardziej przestrzennych — o identyfikację średniej odległości powiązań małżeńskich.
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Zbigniew Rykiel
9. NIEKTÓRE PROBLEMY ŚWIADOMOŚCI REGIONALNEJ
ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI REGIONALNEJ

Świadomość regionalna, należąca do wyobrażeń przestrzennych, jest tą częścią
świadomości społecznej, która odnosi się do poczucia odrębności własnego regionu
łub własnej grupy regionalnej. Kształtowanie się świadomości regionalnej jest procesem, związanym przyczynowo z rozwojem regionu. W procesie tym można wyróżnić cztery etapy. W stadium początkowym świadomość regionalna przejawia się
zwykle w kategoriach negatywnych, tj. przez przeciwstawienie własnej grupy regionalnej pozostałej części społeczeństwa państwowego; przedstawiciele danej grupy
regionalnej określają się wówczas jako tutejsi lub w podobny sposób (por. Pater
1976). W drugim stadium do poczucia odrębności regionalnej dochodzi uświadomiona odrębna nazwa swojego regionu lub swojej grupy regionalnej. W trzecim —
zmniejszają się obiektywne odrębności danej grupy regionalnej, utrzymują się natomiast odrębności subiektywnie odczuwane, co wyraża się zwłaszcza w przywiązaniu
do własnej nazwy regionalnej. W czwartym stadium postępujące procesy integracyjne
wpływają na zacieranie się ostrości zróżnicowań społecznych określanych za pomocą
dotychczasowych nazw regionalnych.
Świadomość regionalna jest współcześnie kształtowana przez tradycję rodzinną
(środowiskową) i nauczanie szkolne. Przez tradycję rodzinną przekazuje się świadomość tradycyjnych regionów społecznych. Są to jednostki podziału regionalnego
Polski, z reguły sprzed rewolucji przemysłowej, zazwyczaj bardzo trwałe. Rewolucja
przemysłowa zmieniła ten podział dość radykalnie. Odnosi się to jednak w głównej
mierze do materialnej formy i treści układu regionalnego, podczas gdy w nadbudowie
psychospołecznej, zmieniającej się znacznie wolniej, tradycyjny układ regionalny
wciąż w pewnym stopniu funkcjonuje. Rozbieżność między realnie istniejącym
układem regionalnym a świadomością regionalną jest źródłem frustracji, że żyje się
w jakimś dziwacznym układzie regionalnym, z trudem przystającym do prawidłowego,
tj. sentymentalnego. Jest to jednym ze źródeł kryzysu regionalizmu polskiego.
Świadomość regionalna przekazywana przez nauczanie szkolne jest uzależniona
od programu nauczania. Współczesny program szkolnictwa polskiego kształtuje
niespójną świadomość regionalną. Na lekcjach historii i języka polskiego kształ-
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tuje się — w niewielkim zresztą stopniu — świadomość tradycyjnych regionów
społecznych („regionów historycznych"). Na lekcjach geografii — będących głównym nurtem kształtowania świadomości regionalnej w ramach nauczania szkolnego — kształtuje się natomiast głównie świadomość regionów fizycznych („krain
geograficznych") i — w znacznie mniejszym stopniu — współczesnych regionów ekonomicznych (okręgów przemysłowych). Między regionalizacją ekonomiczną i społeczną z jednej strony a fizyczną z drugiej występują jednak podstawowe różnice.
Są to różnice zarówno natury terminologicznej, jak i strukturalnej, co wynika z faktu,
że regionalizacja ekonomiczna i społeczna opiera się zasadniczo na koncepcji regionu
węzłowego, podczas gdy regionalizacja fizyczna — na koncepcji regionu powierzchniowego (Rykiel 1987a).
Mimo tych różnic, w regionalizacji fizycznej używa się niejednokrotnie nazw regionalnych zbieżnych z nazwami tradycyjnych regionów społecznych, chociaż relacje
regionów o analogicznych nazwach są odmienne w każdej z dwóch wymienionych
koncepcji regionalizacyjnych. Tak więc np. w tradycyjnej regionalizacji społecznej
Śląsk jest jednostką równoważną Małopolsce, w regionalizacji fizycznej natomiast
Wyżyna Śląska jest częścią Wyżyny Małopolskiej. W rezultacie prowadzi to do zamętu w świadomości uczniów.
Dwa istniejące systemy kształtowania świadomości regionalnej — domowy
(środowiskowy) i szkolny — są niespójne. Pierwszy z nich kształtuje umiejętność
identyfikacji regionów, a drugi umiejętność identyfikowania się z regionem. Różnica
ta jest jednak dla uczniów dość subtelna; w ich odczuciu oba systemy kształtowania
świadomości regionalnej dotyczą tej samej kwestii merytorycznej. Przyczynia się to
do kształtowania podwójnej świadomości. Z oficjalnej świadomości szkolnej, opartej
na regionalizacji fizycznej, korzysta się głównie na pokaz, z domowej świadomości
prywatnej — głównie na użytek kręgów przyjacielskich. Każdy z dwóch systemów
kształtowania świadomości zawiera — jako system socjotechniczny — pewne elementy represyjne, żaden z nich nie jest jednak sprzężony z systemem silnie represyjnym, następuje więc interferencja informacji pochodzących z obu źródeł. Przyczynia
się to do powstawania pośredniej standardowej świadomości regionalnej. Jest to
szczególnie wyraźne w regionach historycznie nowych, będących tworami rewolucji
przemysłowej, lub jeszcze późniejszymi. Regiony te mają wyłącznie nazwę oficjalną,
pochodzącą od nazwy ich ośrodka regionalnego, nazwy potoczne natomiast dopiero
się kształtują — zresztą na podstawie niejednorodnych zasad (Rykiel 1985a) —
i stopniowo wchodzą do obiegu. Te nazwy potoczne będą dalej nazywane nazwami
regionalnymi.
Ujednolicenie modelu kształtowania świadomości ri gionalnej w Polsce próbowano
osiągnąć przez wprowadzenie do szkolnego nauczania geografii koncepcji „regionów
geograficznych" (Janiszewski 1959). Rozw iązanie to prowadziło jednak do petryfikacji
świadomości tradycyjnych układów regionalnych, a w rezultacie — do pogłębienia
się rozziewu między tą świadomością a współczesną formą i treścią rzeczywistych
społeczno-gospodarczych układów regionalnych (Dziewoński 1960); przyczyniało
się to do pogłębienia kryzysu regionalizmu polskiego.
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Do celów niniejszej analizy przyjęto, że region katowicki jest sumą czterech
stref: górnośląskiej, dąbrowskiej, chrzanowskiej i olkuskiej. Badanie współczesnej
świadomości regionalnej w regionie katowickim należy poprzedzić zwięzłym przedstawieniem procesu tworzenia się każdej z tych stref jako ąuasiregionalnej jednostki
przestrzennej, kształtującej tradycyjną świadomość regionalną.
Nazwa Śląsk pochodzi od staropolskiego wyrazu ślęga (błoto, bagno) i oznaczała początkowo państwo plemienne Ślężan, zbieżne terytorialnie z obszarem obecnego woj. wrocławskiego. Począwszy od XII w. nazwę tę używano zamiennie z nazwą
diecezji wrocławskiej na oznaczenie całej prowincji (dzielnicy Władysława Wygnańca),,
obejmującej dorzecze górnej i środkowej Odry. Od XV w., na skutek podziałów
feudalnych, zaczęto odróżniać Śląsk właściwy (zwany następnie Dolnym) od Śląska
Górnego (z ośrodkiem w Opolu), zwanego tak ze względu na jego położenie w dorzeczu górnej Odry. Od XIX w. pojęcie Górnego Śląska zaczęto utożsamiać z pruską
rejencją opolską, obejmującą oprócz ziem tradycyjnie górnośląskich również dawne
nyskie księstwo biskupów wrocławskich. W okresie międzywojennym, gdy przyłączono do Polski część Górnego Śląska, zorganizowano ją administracyjnie w woj.
śląskie, gdyż był to jedyny obszar śląski w ówczesnych granicach państwa polskiego.
Spowodowało to dwoistość w rozumieniu terminu Śląsk, który z jednej strony nadal
oznaczał całą prowincję, z drugiej natomiast — regionalną jednostkę administracyjną
zarządzaną z Katowic. To drugie znaczenie z czasem upowszechniło się, mimo że
powojenne woj. katowickie po kolejnych zmianach administracyjnych przesuwało
się coraz bardziej na wschód.
Nazwa Zagłębie Dąbrowskie pojawiła się około połowy XIX w. jako nazwa własna
okręgu przemysłowego w Królestwie Polskim, zwanego w czasach staszicowskich
Zachodnim Okręgiem Górniczym. Formalnie nazwą tą obejmowano cały ówczesny
pow. będziński (tj. pow. będziński, prawie cały zawierciański, część myszkowskiego,
jedną gminę tarnogórskiego oraz miasta wydzielone: Sosnowiec, Czeladź, Będzin,
Dąbrowę Górniczą i Zawiercie według podziału administracyjnego z 1973 r.),
jednakże faktyczny jej zasięg pokrywał się z zasięgiem obszaru uprzemysłowionego
i miał wyraźną granicę zachodnią i południową, które pokrywały się z granicami
zaborów; zasięg tej nazwy na północy, a zwłaszcza na wschodzie był natomiast
nieostry. Choć nazwa ta była początkowo nazwą okręgu górniczego, a następnie
także przemysłowego, weszła ona z czasem do mowy potocznej jako nazwa regionalna, którą skracano jako Zagłębie. Rezultatem tego procesu było rozluźnienie,
a następnie zerwanie związków emocjonalnych z Małopolską oraz narastanie opozycji
emocjonalnej wobec (Górnego) Śląska. Zagłębie Dąbrowskie powstało na obszarze,
który dopiero pięć lat przed ostatnim rozbiorem Polski został w całości włączony
w skład ówczesnego woj. krakowskiego. Poprzednio większa, zachodnia część tego
obszaru tworzyła księstwo siewierskie, które — będąc formalnie księstwem śląskim —
pozostawało od XV w. domeną biskupów krakowskich i jako takie wchodziło faktycznie w skład organizmu gospodarczego Rzeczypospolitej. Księstwo to nie obejmowało
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jednak m.in. obszaru dzisiejszego Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej, Zawiercia i Myszkowa. Między trzecim rozbiorem Polski (1795) a utworzeniem Księstwa
Warszawskiego (1807) cały obszar późniejszego Zagłębia wchodził w skład pruskiej
prowincji Nowy Śląsk, sięgającej po Pilicę powyżej Koniecpola, a na południu
obejmującej Sławków. Narastanie opozycji emocjonalnej wobec Górnego Śląska,
zwłaszcza od połowy XIX w. (Rykiel 1985g), powodowało, że Zagłębie było postrzegane jako jednostka ąuasiregionalna odrębna od Śląska, brak było natomiast poczucia identyfikacji z jakąkolwiek inną jednostką szczebla regionalnego.
Okręg chrzanowski wchodził w skład tej samej jednostki regionalnej co okręg
olkuski i Kraków aż do Kongresu Wiedeńskiego (1815). Wtedy to okręg olkuski
pozostawiono przy Królestwie Polskim, podczas gdy okręg chrzanowski włączono do
Rzeczypospolitej Krakowskiej. Okręg przemysłowy, który rozwinął się w Chrzanowskiem, nazwano więc okręgiem zachodniokrakowskim, a mieszkańcy Chrzanowskiego utożsamiali się z grupą regionalną Krakowiaków. W Olkuskiem związki
emocjonalne z Małopolską nieco osłabły w ciągu XIX w. z powodu odcięcia tego
obszaru granicą zaborową od Krakowa, po zmianie granic wojewódzkich w 1945 r.
wzmocniły się natomiast powiązania społeczne z samym Krakowem.
Badanie świadomości regionalnej w regionie katowickim przeprowadzono
metodą ankietową. Ankietowano 721 uczniów w wieku około 15 lat z jednej szkoły
w każdym z badanych miast. Przyjęcie uczniów jako reprezentantów zbiorowości
lokalnych poszczególnych miast oparto na założeniu, że bardziej odzwierciedlają
oni opinie swego środowiska społecznego niż przedstawiają swoje własne (Piotrowski 1966). Respondentów proszono o anonimową wypowiedź w trzech kwestiach: 1) wymienić miejscowości swych stron rodzinnych, 2) wymienić nazwę tego
obszaru, 3) wymienić miasta na Śląsku.
Wstępne i wycinkowe wyniki badań świadomości regionalnej w regionie katowickim publikowano sukcesywnie (Rykiel 1984d, 1985a,c, d). W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki badań dla 27 miast regionu: 16 górnośląskich, 6 dąbrowskich, 3 zachodniokrakowskich i 2 z okręgu olkuskiego.
WYNIKI ANALIZY EMPIRYCZNEJ

Z punktu widzenia lokalizacji ich stron rodzinnych, respondentów można
podzielić na 4 grupy, a mianowicie na utożsamiających swe strony rodzinne z:
1) miastem zamieszkania lub jego najbliższymi okolicami, 2) miastem zamieszkania
oraz miastami położonymi w innych częściach Polski, 3) wyłącznie z miastami
innych części Polski, 4) miastami zagranicznymi. Respondentów zaklasyfikowanych
do pierwszej grupy można utożsamiać z ludnością pochodzenia miejscowego;
respondentów z drugiej grupy — z drugim pokoleniem imigrantów lub z imigrantami zasiedziałymi; respondentów z trzeciej i czwartej grupy — z pierwszym pokoleniem imigrantów lub z nowymi imigrantami. Udział poszczególnych grup w poszczególnych miastach przedstawiono w tabeli 10.
Większość respondentów wymieniła jako swoje strony rodzinne miasta obecnego
zamieszkania lub ich okolice. Do wyjątków należeli respondenci z Siemianowic SL,
Będzina i Jaworzna, gdzie tylko 1/3 z nich można utożsamiać z ludnością pochodzę-
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Tabela 10. Lokalizacja stron rodzinnych respondentów z regionu katowickiego
\ .

Wskazane miasta
stron rodzinnych

Miasta badane
Górnośląskie
Katowice
Bytom
Chorzów
Gliwice
Łaziska Górne
Mikołów
Mysłowice
Orzesze
Piekary Śl.*
Pyskowice
Ruda Śl.
Siemianowice Śl.
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Zabrze

Miasta zamieszMiasta zamieszkania oraz miasta Wyłącznie miasta
kania i okolice
spoza regionu
spoza regionu
% respc ndentów

100
76
90
80
100
70
75
91
92
86
83
35
90
93
92
87

0
24
7
0
0
18
20
7
4
5
0
50
3
0
0
10

0
0
3
20
0
12
5
2
0
9
17
15
7
7
8
3

Dąbrowskie
Będzin
Czeladź
Dąbrowa Górn,
Łazy
Sosnowiec
Zawiercie

32
96
72
94
71
80

50
0
12
0
0
12

18
4
16
6
29
8

Zachodniokrakowskie
Chrzanów
Jaworzno
Chełmek

85
32
82

0
24
14

15
44
4

Olkuskie
Olkusz
Bukowno

55
94

45
0

0
6

• 4% respondentów wskazało miasta w R F N

nia miejscowego. W Siemianowicach Śl. i Będzinie połowa respondentów to drugie
pokolenie imigrantów; nieznacznie mniejszy jest udział tej grupy respondentów
w Olkuszu. W Jaworznie względną większość respondentów stanowili nowi imigranci, w Sosnowcu ich udział przekraczał 1/4, a w Gliwicach osiągał 1/5. Piekary Śl. były jedynym miastem, w którym respondenci zaliczyli do swych stron
rodzinnych miasta zagraniczne.
Zapytani o nazwę swych stron rodzinnych, respondenci wymieniali cztery grupy
nazw: 1) pochodzące od kierunków geograficznych (np. Polska południowa, południe
Polski), 2) fizycznogeograficzne lub fizjograficzne — zarówno powszechnie używane,
7 — S t r u k t u r y i procesy
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jak i wymyślone przez respondentów, 3) nazwy województw, okręgów przemysłowych lub okolice miast (np. „okolice Krakowa"), 4) nazwy regionalne. Rozkład
przestrzenny odpowiedzi na to pytanie przedstawiono w tabeli 11. Suma odpowiedzi
dla poszczególnych miast może przekraczać 100%, gdyż poszczególni respondenci
wymieniali więcej niż jedną nazwę.
Największy odsetek respondentów wymienił nazwy regionalne. Jedynie spośród
respondentów z Bukowna i miast zachodniokrakowskich mniej niż 2/3 wymieniło
Tabela 11. Nazwy stron rodzinnych wymieniane przez respondentów
z regionu katowickiego
Rodzaje nazw

Miasta badane

Województw,
Pochodzące
okręgów
od kierunków FizycznogeoRegionalne
przemysłogeograficzgraficzne
wych
i
okonych
lic miast
% respondentów

Górnośląskie
Katowice
Bytom
Chorzów
Gliwice
Łaziska Górne
Mikołów
Mysłowice
Orzesze
Piekary Śl.
Pyskowice
Ruda Śl.
Siemianowice Śl.
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Zabrze

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

45
5
0
14
8
75
3
48
100
3

Dąbrowskie
Będzin
Czeladź
Dąbrowa Górn.
Łazy
Sosnowiec
Zawiercie

0
0
o
o
o
o

41
100
47
86
13
4

o
0
1
o
13
o

100

Zachodniokrakowskie
Chrzanów
Jaworzno
Chełmek

5
86
0

100
50
70

5
38
4

5
64
41

0
0

14
61

0
0

100
42

Olkuskie
Olkusz
Bukowno

4
0
86
50
47

0
0
0
0
0

100

21

12
10

94
85
88
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19
0
0
13
o
o
o
o
o

100

100

88
100

100

100
83
85
97
95
96
97
81

96
93
91
81
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tc nazwy, z czego w Chełmku i Bukownie — mniej niż połowa; w Chrzanowie odsetek
ten był wręcz znikomy.
Na drugim miejscu pod względem popularności znajdowały się nazwy fizycznogeograficzne. Wymieniła je co najmniej połowa respondentów ze wszystkich trzech
badanych miast zachodniokrakowskich i z Bukowna, lecz tylko z dwóch najmniejszych miast dąbrowskich i czterech miast górnośląskich. Nazwy te wymienili wszyscy
respondenci z Tych, Czeladzi i Chrzanowa.
Nazwy okręgów przemysłowych, województw i okolic miast wymieniano tylko
w dziewięciu miastach, z czego w sześciu wypadkach dotyczyło to więcej niż 10%
respondentów; w Jaworznie nazwy te wymieniała ponad 1/3 respondentów. Nazwy
pochodzące od kierunków geograficznych wymieniano tylko w Chrzanowie i Jaworznie, przy czym w tym ostatnim dotyczyło to niemal 90% respondentów.
We wszystkich badanych miastach górnośląskich, dąbrowskich i olkuskich najczęściej wymieniano nazwy regionalne, które tylko w Tychach i Czeladzi ustępowały
o kilka procent nazwom fizycznogeograficznym. W miastach zachodniokrakowskich
przeważały zasadniczo nazwy fizycznogeograficzne, z tym że w Jaworznie wszystkie
rodzaje nazw wymieniała ponad 1/3 respondentów.
Powszechne wymienianie nazw fizycznogeograficznych wynika z interferencji
dwóch — omówionych wyżej — systemów kształtowania świadomości regionalnej.
W ankiecie nazwy fizycznogeograficzne są, jak można przypuszczać, nadreprezentowane w stosunku do rzeczywistej świadomości odpowiednich zbiorowości lokalnych. Wynika to ze sposobu przeprowadzenia ankiety. Fakt, że była ona przeprowadzona w szkole i na lekcji geografii, mógł mobilizować respondentów do udzielania
odpowiedzi, jakie mogli oni uznawać za oczekiwane, a więc do myślenia kategoriami
oficjalnego, szkolnego systemu kształtowania świadomości regionalnej, tj. kategoriami regionów fizycznych. Mobilizacja ta nie była jednak zapewne ani pełna, ani
świadoma ze względu na anonimowość ankiety. Druga przyczyna tak częstego wymieniania nazw fizycznogeograficznych może być natury strukturalnej i wynikać ze
stykowości regionu katowickiego, w którym integracja regionalna obejmuje odchodzenie od dawnych nazw regionalnych, odrębnych dla poszczególnych jego części,
na rzecz nazwy wspólnej. Kształtowanie się nowej tożsamości regionalnej obejmuje
poszukiwanie nowej nazwy regionalnej także w terminologii fizycznogeograficznej.
W tabeli 11 przedstawiono nazwy stron rodzinnych wszystkich respondentów
z regionu katowickiego. W dalszej analizie uwzględniono natomiast tylko nazwy
stron rodzinnych obejmujących miasto zamieszkania. Wyniki przedstawiono w tabeli 12, gdzie suma procentów w wierszach może przekraczać 100, gdyż poszczególni respondenci mogli wymienić więcej niż jedną nazwę.
Z nazwą Górny Śląsk identyfikowało swe miasto ponad 80% respondentów ze
wszystkich badanych miast górnośląskich, z wyjątkiem Rudy Śl. i Mysłowic, gdzie
z nazwą tą utożsamiała się połowa respondentów, druga zaś połowa wskazywała
nazwę Śląsk. Z Górnym Śląskiem identyfikowali się również wszyscy respondenci
z Jaworzna oraz niemal połowa z Bukowna. Spośród pozostałych miast tylko
w trzech wypadkach nazwa Górnego Śląska w ogóle się pojawiła.
Z nazwą Śląsk utożsamiała się licząca się mniejszość (1/10 do 1/3) w ośmiu
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Tabela 12. Nazwy regionalne stron rodzinnych respondentów z regionu katowickiego odnoszące się do miasta obecnego zamieszkania
Wymienione nazwy I
Górny
Śląsk

Śląsk

Zagłębie
Dąbrowskie

Małopolska

Miasta badane

Inne
nazwy
regionalne

Nazwy
nieregionalne

% odpowiedzi
Górnośląskie
Katowice
Bytom
Chorzów
Gliwice
Łaziska Górne
Mikołów
Mysłowice
Orzesze
Piekary Śl.
Pyskowice
Ruda Śl.
Siemianowice Śl.
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Zabrze

92
100
86
95
100
90
42
81
100
95
50
88
85
97
100
100

21
0
29
12
12
31
53
14
0
10
50
0
30
5
4
97

0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0

0
0
0
0
0
3
5
2
0
0
0
0
4
0
0
0

4
0
82
40
47
12
59
19
0
15
0
53
4
46
100
0

Dąbrowskie
Będzin
Czeladź
Dąbrowa Górn.
Łazy
Sosnowiec
Zawiercie

7
0
0
0
8
0

2
0
0
27
75
0

91
100
97
88
92
91

0
0
0
0
0
0

0
0
3
0
8
9

0
100
46
82
8
4

Zachodniokrakowskie
Chrzanów
Jaworzno
Chełmek

0
100
0

0
0
0

0
0
0

0
4
37

0
0
4

100
75
71

9
41

9
3

0
0

77
7

0
0

9
72

Olkuskie
Olkusz
Bukowno

'

miastach górnośląskich; w trzech dalszych nazwę tę wymieniała co najmniej połowa
respondentów. Nazwę tę wymieniło również 3/4 respondentów z Sosnowca, 1/4
z Łaz i 1/11 z Olkusza.
Z nazwą Zagłębie Dąbrowskie identyfikowało się ponad 85% respondentów
z każdego badanego miasta dąbrowskiego, przy czym w Czeladzi — wszyscy. Poza
tym nazwę tę wymieniono jeszcze w Mysłowicach. Z pojęciem Małopolski utożsamiało się z kolei 3/4 respondentów z Olkusza, 1/3 z Chełmka i 1/5 z Gliwic. Nazwę tę
wymieniano poza tym w Bukownie, Jaworznie i Siemianowicach Śl. Spośród innych
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nazw regionalnych wymieniano: Dolny Śląsk (w Zawierciu, Mysłowicach, Świętochłowicach i Mikołowie), Śląsk Opolski (w Sosnowcu, Dąbrowie Górn. i Orzeszu)
oraz Wielkopolskę (w Chełmku). Nazw tych w żadnym mieście nie wymieniło więcej
niż ł/11 respondentów. Nazw nieregionalnych nie wymieniano tylko w pięciu badanych miastach; w 14 wypadkach wymieniło je więcej niż 2/5 respondentów, z czego
w Tychach, Czeladzi i Chrzanowie — wszyscy.
Ogólnie można zatem stwierdzić, że w miastach górnośląskich w powszechnym
użyciu jako nazwa regionalna jest termin Górny Śląsk. Oprócz tego jest w użyciu
nazwa Ś/<j.sA: jako nazwa bardziej ogólna (Górny Śląsk jest uznawany za część Śląska).
W miastach dąbrowskich w powszechnym użyciu jest nazwa Zagłębie Dąbrowskie.
Nazw Górny Śląsk i Śląsk również niekiedy się używa, zwłaszcza jednak jako terminów bardziej ogólnych. Z tych dwóch terminów znacznie bardziej rozpowszechniony jest Śląsk, używany zazwyczaj jako nazwa regionalna wyższego rzędu (Zagłębie
jest uznawane za część Śląska). W Jaworznie można stwierdzić znaczną identyfikację
z pojęciem Górnego Śląska. Również w Bukownie akceptacja tego pojęcia jest znaczna,
chociaż przewagę mają tam nazwy nieregionalne. W Olkuszu można z kolei stwierdzić wysoki stopień identyfikacji z pojęciem Małopolski. Pojęcie to jest również dość
popularne w Chełmku, chociaż przeważają tam nazwy nieregionalne. W Gliwicach
natomiast pojęcia Małopolski używa się jako nadrzędnego w stosunku do pojęcia
Górnego Śląska, co jest wyraźną interferencją koncepcji fizycznogeograficznych.
Można stwierdzić, że w miastach zachodniokrakowskich — z wyjątkiem Jaworzna —
przemiany świadomości regionalnej przejawiają się przede wszystkim w kategoriach
negatywnych, tj. w odchodzeniu od powiązań emocjonalnych z Małopolską. W kategoriach pozytywnych preferuje się natomiast nazwy nieregionalne, zwykle fizycznogeograficzne. Dotyczy to zwłaszcza Chrzanowa, gdzie 71% respondentów wypowiedziało się za nazwą Pogranicze Wyżyny Śląskiej i Krakowsko-Częstochowskiej.
Kolejnym etapem badania była analiza zasięgu nazwy Śląsk w opinii respondentów z regionu katowickiego, która to rozpowszechnia się jako potoczna nazwa
badanego regionu. Biorąc pod uwagę liczbę wymienionych miast, należy stwierdzić,
że najczęściej wymieniano miasta górnośląskie z konurbacji oraz spoza konurbacji,
lecz z woj. katowickiego. Na trzecim miejscu znajdowały się zdecydowanie dąbrowskie
miasta z konurbacji. Miasta dolnośląskie oraz górnośląskie spoza woj. katowickiego
wymieniano tylko nieznacznie częściej niż miasta zachodniokrakowskie i inne
małopolskie. Miasta dąbrowskie spoza konurbacji wymieniano trzykrotnie częściej
niż miasta Śląska Cieszyńskiego (tab. 13). Wśród pozostałych miast wymieniano
z reguły miasta w Polsce, chociaż w Gliwicach wymieniano Karłowe Wary.
Taka miara częstości nie jest jednak precyzyjnym miernikiem analizowanego
zjawiska, gdyż nie uwzględnia faktycznej liczebności miast na poszczególnych obszarach, limitującej liczbę miast, które w ogóle można wymienić. Jeśli jednak cztery
dąbrowskie miasta konurbacji są wymieniane niemal dwukrotnie częściej niż kilkadziesiąt istniejących miast dolnośląskich, to jest to fakt wielce wymowny. Także wymowny jest fakt równie częstego wymieniania pięciu istniejących miast zachodniokrakowskich jak parudziesięciu miast górnośląskich spoza woj. katowickiego. Dąbrowskich miast spoza konurbacji nie jest mniej niż miast w polskiej części Śląska
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Katowice
Bytom
Chorzów
Gliwice
Łaziska Górne
Mikołów
Mysłowice
Orzesze
Piekary Śl.
Pyskowice
Ruda Śl.
Siemianowice Śl.
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Zabrze
średnia
Dąbrowskie
Będzin
Czeladź
Dąbrowa Górn.
Łazy
Sosnowiec
Zawiercie
średnia
Zachodniokrakowskie
Chrzanów
Jaworzno
Chełmek
średnia
Olkuskie
Olkusz
Bukowno
średnia
Ogółem średnia

10
8
9
8
7
9
9
5
8
8
9
9
8
8
6
9

10
2
4
9
7
12
4
12
2
13
5
10
6
8
4
2

3
1
0
4
0
4
1
0
1
2
0
2
1
1
1
0

6
4
0
8
0
3
2
1
2
3
0
3
0
2
3
0

0
0
0
0
0
2
0
2
0
2
0
0
0
0
1
0

2
1
3
4
1
3
3
3
2
3
2
4
2
'3
1
3

0
0
0
1
0
1
1
1
2
1
1
0
0
0
0
1

0
0
0
2
0
3
3
0
0
3
0
0
0
1
0
0

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

1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8,1

6,8

1,3

2,3

0,4

2,5

0,6

0,8

1,4

0,2

8
8
7
6
9
7

4
4
5
3
3
6

1
0
1
1
0
0

3
0
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0

2
4
3
3
4
2

0
1
0
0
0
1

1
0
0
0
1
0

1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

7,5

4,2

0,5

0,8

0,0

3,0

0,3

0,3

1,1

0,0

8
8
8

5
8
4

0
1
0

0
3
0

0
0
0

3
3
3

1
1
0

3
2
1

0
3
4

3
0
0

8,0

5,7

0,3

1,0

0,0

3,0

0,7

2,0

2,3

0,0

6
7

2
7

0
0

0
0

0
0

3
2

0
1

3
1

3
2

0
0

65

4,5

0,0

0,0

0,0

2,5

0,5

2,0

2,5

0,0

7,9

6,0

1,6

1,7

0,3

2,7

0,9

1,5

1,3

oj"
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Cieszyńskiego, choć te ostatnie są znacznie większe; mimo to były one wymieniane
trzykrotnie rzadziej. Miast „innych małopolskich" nie jest mniej niż dolnośląskich,
lecz fakt, że jedne są wymieniane niemal tak samo często jak drugie, jest jednak zaskakujący, gdyż te drugie leżą przecież na Śląsku, a te pierwsze nie. W sumie zatem
wyniki analizy sugerują, że pojęcie Śląska kurczy się na zachodzie, a rozszerza na
wschodzie, utożsamiając się coraz wyraźniej z woj. katowickim.
Obraz ten jest jednak zróżnicowany przestrzennie. Ilustruje to porównanie wartości średnich dla całego regionu z wartościami średnimi dla każdej z jego czterech
stref. Górnośląskie miasta konurbacji w najmniejszym stopniu kojarzą się ze Śląskiem
respondentom z okręgu olkuskiego. Górnośląskie miasta woj. katowickiego spoza
konurbacji w najmniejszym stopniu kojarzą się ze Śląskiem respondentom z Zagłębia
Dąbrowskiego i okręgu olkuskiego, a w najwyższym — z Górnego Śląska. Inne miasta
górnośląskie kojarzą z pojęciem Śląska głównie respondenci górnośląscy, a respondenci z okręgu olkuskiego wcale nie mają takich skojarzeń. Prawidłowość ta dotyczy
także miast dolnośląskich, a zwłaszcza miast Śląska Cieszyńskiego. Percepcja
miast dąbrowskich z konurbacji jako miast na Śląsku nie wykazuje większych zróżnicowań przestrzennych. Miasta dąbrowskie spoza konurbacji są natomiast w najmniejszym stopniu postrzegane jako miasta na Śląsku przez respondentów dąbrowskich,
a w największym — przez zachodniokrakowskich. Z kolei miasta zachodniokrakowskie kojarzą się z pojęciem Śląska przede wszystkim respondentom z tej właśnie
strefy i z okręgu olkuskiego. Prawidłowość ta dotyczy również innych miast małopolskich. Pozostałe miasta Polski były natomiast kojarzone z pojęciem Śląska wyłącznie w Katowicach i Bytomiu; w Gliwicach kojarzono ze Śląskiem Karłowe Wary.
Jako inną miarę tego zjawiska przyjęto odsetek respondentów z danego miasta,
którzy wymienili najczęściej wskazywane miasto w danej grupie terytorialnej jako
miasto na Śląsku (tab. 14). Przyjmując ten wskaźnik za podstawę analizy można
stwierdzić, iż górnośląskie miasta konurbacji były ponownie najczęściej wymieniane. Odsetek respondentów kojarzących te miasta z pojęciem Śląska jest bardzo
wysoki i słabo zróżnicowany przestrzennie. Na drugim miejscu znajdują się dąbrowskie miasta konurbacji, które są wymieniane równie często jak górnośląskie miasta
woj. katowickiego spoza konurbacji. Podczas jednak gdy percepcja tych ostatnich
jako miast na Śląsku nie wykazuje rażących dysproporcji przestrzennych, percepcja
dąbrowskich miast konurbacji jest silnie zróżnicowana. Kojarzą się one z pojęciem
Śląska czterem piątym respondentów z okręgu olkuskiego i dwóm trzecim z chrzanowskiego, lecz tylko jednej trzeciej z Zagłębia Dąbrowskiego. Na dalszym miejscu
znajdują się miasta dolnośląskie i miasta górnośląskie spoza woj. katowickiego.
Jedne i drugie kojarzą się z pojęciem Śląska przede wszystkim respondentom górnośląskim, podczas gdy respondenci z okręgu olkuskiego nie mają takich skojarzeń
w ogóle. Kolejne miejsce zajmują miasta zachodniokrakowskie i inne małopolskie.
Te pierwsze utożsamiają ze Śląskiem głównie respondenci z Jaworzna, Chrzanowa
i Mysłowic, respondenci z Zagłębia Dąbrowskiego natomiast prawie wcale nie utożsamiają z pojęciem Śląska pozostałych miast małopolskich. Dąbrowskie miasta
spoza konurbacji kojarzy z pojęciem Śląska zauważalna część respondentów z Pyskowic, Zawiercia, Gliwic i Mysłowic, a miasta Śląska Cieszyńskiego 1/7 respon-
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Zachodniokrakowskie
Chrzanów
Jaworzno
Chełmek
średnia
Olkuskie
Olkusz
Bukowno
średnia
Ogółem średnia

Zachodniokrakowskie

Inne małopolskie

Pozostałe

średnia

30
83
49

Dąbrowskie poza konurbacją

Dąbrowskie
Będzin
Czeladź
Dąbrowa Górn.
Łazy
Sosnowiec
Zawiercie

99

71
14
10
58
76
94
55
81
88
45
46
75
24
74
65
15
56

Dąbrowskie w konubracji

średnia

88
100
100
100
100
100
100
100
100
95
100
100
97
100
100
100

Śląska Cieszyńskiego

Górnośląskie
Katowice
Bytom
Chorzów
Gliwice
Łaziska Górne
Mikołów
Mysłowice
Orzesze
Piekary Śl.
Pyskowice
Ruda Śl.
Siemianowice Śl.
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Zabrze

Dolnośląskie

Miasta badane

Inne Górnośląskie

Miasta wymienione
Górnośląskie w konurbacji

\

Górnośląskie poza konurbacją,
lecz w woj. katowickim

Tabela 14. Miasta na Śląsku w opinii respondentów z regionu katowickiego; odsetek odpowiedzi odnoszą,
cych się do najczęściej wymienianego miasta na danym obszarze

46
23
0
23
0
70
20
0
4
14
0
55
3
50
31
0

58
100
0
27
0
64
15
2
8
18
0
60
0
2
30
0

0
0
0
0
0
15
0
5
0
5
0
0
0
0
4
0

75
72
7
78
53
82
70
9
79
55
63
85
52
43
12
57

0
0
0
12
0
3
10
2
4
23
4
0
0
0
0
7

0
0
0
8
0
27
45
0
0
5
0
0
0
7
0
0

21
36
3
0
0
64
15
5
0
9
0
10
3
7
0
0

8
6
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21

24

2

56

4

6

11

1

30
0
2
29
0
0
10

0
0
0
0
0
0

9
17
60
71
18
8

0
4
0
0
0
16

4
0
0
0
12
0

4
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

31

3

3

1

0

91
92
91
100
82
100

64

93

42

20
0
2
34
0
0
9

100
94
96

30
54
71

0
40
0

0
38
0

0
0
0

65
84
43

1
8
0

50
82
7

0
6
7

0
0
0

97

52

13

13

0

64

3

46

4

0

100
100
100

27
58
43

0
0
0
16

0
0
0

0
0
0

73
90
82

18

~ 1

53

0
6
3
4

14
3
9
10

23
13
18
8

0
0
0
1

9
18

/

97 ~ ~ 51
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dentów z Mikołowa. Pozostałe miasta Polski wymieniła nieznaczna część respondentów z Katowic i Bytomia.
Ogólnie można stwierdzić, że w świadomości respondentów z regionu katowickiego pojęcie Śląska odnosi się obecnie przede wszystkim do miast konurbacji,
a w mniejszym natężeniu — do całego woj. katowickiego. Na małopolskich obszarach
tego województwa pojęcie to rozprzestrzenia się w sposób zróżnicowany. W Zagłębiu
Dąbrowskim jest ono zaszczepiane drogą egzogeniczną, przy pewnym oporze psychologicznym zbiorowości lokalnej, w okręgu chrzanowskim natomiast — drogą endogeniczną; pojęcie Śląska jest tam przyjmowane bez poważniejszych oporów psychicznych, a niekiedy kojarzone z postępem i awansem społecznym. Pełna ilustracja empiryczna tego stwierdzenia wymagałaby jednak dodatkowych badań.
Część respondentów, wprawdzie nieznaczna, wymieniała jako miasta na Śląsku
takie, które są oddalone od jego wschodniej i północnej rubieży o ponad 100 km
(Iwonicz Zdr., Mielec, Piotrków Tryb., Leszno). Sugeruje to istnienie wyspecjalizowanych kanałów informacji, którymi rozprzestrzeniają się wyobrażenia o Śląsku
oraz jego stereotypy (por. rozdz. 11).
WNIOSKI

Analiza empiryczna wykazała, że mimo istnienia rubieży kulturowej między
Śląskiem a Małopolską proces integracji społecznej w regionie katowickim jest
w toku. Obejmuje on integrację świadomościową dawnych obszarów małopolskich
z górnośląskim rdzeniem regionu. W procesie integracji zanikają rozbieżności między
postrzeganym a sentymentalnym układem regionalnym, tak by ten pierwszy przestał
się wydawać dziwaczny. Obecnie świadomość regionalna jest jednak dosyć słaba.
Z jednej strony wynika to z ogólnopolskiego kryzysu regionalizmu, z drugiej — ze
specyficznych cech regionu katowickiego. Region ten charakteryzuje się znacznymi
migracjami brutto przy nieznacznym saldzie migracji, co oznacza znaczne napływy
i odpływy, a niewielką efektywność migracji. Ta przepływowość migracyjna, wynikająca z rozległości i atrakcyjności regionalnego rynku pracy (por. rozdz. 4), powoduje, że słaba świadomość regionalna staje się zjawiskiem strukturalnym. Imigranci
napływają bowiem do regionu ze słabą lub obcą świadomością regionalną, odpływają
natomiast z regionu osoby o ukształtowanej świadomości regionalnej.
Rozbudzenie lub wzmocnienie świadomości regionalnej można osiągnąć przez
świadome działanie. Duże możliwości, mało dotychczas wykorzystywane, ma w tej
mierze samorząd terytorialny. Ważnym kierunkiem działania byłoby także zespolenie
niespójnego systemu kształtowania świadomości regionalnej, który obecnie wciąż
kształtuje podwójną świadomość.
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Zbigniew Rykiel
10. WYOBRAŻENIA I STEREOTYPY ŚLĄSKA
POJĘCIE ŚLĄSKA A BADANIE WYOBRAŻEŃ O NIM

Badanie wyobrażeń i stereotypów Śląska wymaga określenia przedmiotu analizy,
a więc zdefiniowania pojęcia Śląska. Pojęcie to — jak wskazano w rozdziale 9 —
podlegało ewolucji w ciągu stuleci.
Jako terytorium plemienne Ślężan Śląsk był pojęciem niezbyt precyzyjnym,
określającym obszar o szerokich granicach strefowych. Bardziej precyzyjne granice
ustalono po raz pierwszy w 1000 r., kiedy to założono biskupstwo wrocławskie.
Granice diecezji wrocławskiej były ramami, w których ukształtował się Śląsk jako
jedna z dzielnic Polski, chociaż nazwy Śląsk zaczęto używać w tym znaczeniu dopiero w XII w.
Południowa granica Śląska, oddzielająca go od Czech i Moraw, biegła zasadniczo
głów nym pasmem Sudetów. Przynależność ziemi kłodzkiej i opawskiej była chwiejna.
Ta pierwsza stanowiła część Czech aż do 1742 r.; w XI i XII w. znajdowała się ona
przejściowo pod panowaniem władców Polski i książąt śląskich, obejmując wówczas
rejon Broumova, a nie obejmując Kudowy. Ziemia opawska była od XI do XIV w:
częścią Moraw, po czym ustaliła się jej przynależność do Śląska. Po zajęciu Śląska
przez Prusy (1742) przy Austrii pozostała — wraz z Czechami i Morawami — część
księstwa nyskiego, karniowskiego i opawskiego oraz całe cieszyńskie, a Opawa została stolicą Śląska Austriackiego.
Wschodnia granica Śląska, oddzielająca go od Małopolski, biegła pierwotnie
wododziałem Odry i Wisły. W 1179 r. przyłączono do Śląska ziemię bytomską i oświęcimską, a w 1247 — zatorską. Po wykupie księstwa siewierskiego (1443) przez biskupów krakowskich, oraz oświęcimskiego (1457) i Zatorskiego (1494) przez królów
polskich, ustaliła się z końcem XV w. wschodnia granica Śląska. Granicę tę można
uznać za tradycyjną, gdyż przetrwała ona jako granica polityczna do wybuchu II
wojny światowej, chociaż Bytom i Pszczyna aż do 1821 r. należały do diecezji krakowskiej.
Północna granica Śląska, oddzielająca go od Wielkopolski, opierała się na górnej
Prośnie, a dalej biegła zasadniczo wododziałem Baryczy i Obry, obejmując pierwotnie
rejon Ostrzeszowa, który w XII w. wszedł na trwałe w skład Wielkopolski, chociaż
aż do 1821 r. pozostawał w granicach ducezji wrocławskiej. Rejon Wschowy, pier-
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wotnie wielkopolski, wszedł w XII w. w skład Śląska, lecz w 1343 r. powrócił do
Wielkopolski. W wyniku traktatu wersalskiego (1919) przyznano go Niemcom,
w ramach których zachował formalny związek z Wielkopolską, należąc do tzw.
Marchii Pogranicznej (Grenzmark Posen-Westpreusseri). Po likwidacji Marchii
bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej (1939) Wschowę przyłączono do
Śląska. Po wyzwoleniu w 1945 r. włączono Wschowę do woj. poznańskiego, a następnie (1950) do zielonogórskiego i (1975) leszczyńskiego, przez co utraciła ona związki
ze Śląskiem.
Północno-zachodnia granica Śląska, oddzielająca go od ziemi lubuskiej, a następnie Brandenburgii, biegła początkowo wzdłuż linii Międzyrzecz — Gubin, pozostawiając Świebodzin, Sulechów, Krosno Odrzańskie i Zieloną Górę po stronie śląskiej,
Międzyrzecz i Skwierzynę — po wielkopolskiej, Gubin — po łużyckiej, a Sulęcin
i Rzepin — po lubuskiej. Ziemia lubuska należała do Śląska od połowy XII do połowy XIII w. W 1482 r. Marchia Brandenburska opanowała Krosno Odrzańskie
i Sulechów, odcinając na ponad trzy wieki rejon Świebodzina od reszty Śląska.
Świebodzin został opanowany przez Marchię Brandenburską przejściowo pod
koniec XVII w., a ostatecznie włączony do Brandenburgii w ramach państwa pruskiego w 1815 r. W 1945 r. włączono do woj. poznańskiego Zieloną Górę, a w 1950 r.
do woj. zielonogórskiego także Głogów, Przemków, Szprotawę, Żagań, Kożuchów
i Nową Sól.
Zachodnia granica Śląska, oddzielająca go od Łużyc, biegła wzdłuż Kwisy
i Bobru, z klinem dochodzącym do Nysy Łużyckiej i nieznacznie ją przekraczającym
koło Przewozu powyżej Łęknicy. Granica ta, jeśli nie liczyć drobnych zmian lokalnych, przetrwała aż do Kongresu Wiedeńskiego. W 1815 r. przyłączono do Śląska
pruskiego trzy powiaty łużyckie odebrane Saksonii: lubański, zgorzelecki (po obu
stronach Nysy) i rozborski (niem. Rothenburg), a w 1825 r. — także pow. wojerecki
(niem. Hoyerswerda). W 1945 r. przyłączono do woj. wrocławskiego rejon Żar
i Lubska z Łużyc Dolnych (dawna Brandenburgia) i rejon Bogatyni z Łużyc Górnych (dawna Saksonia), lecz już w 1950 r. odłączono Żary i Lubsko do woj. zielonogórskiego.
Przechodząc do definicji operacyjnej pojęcia Śląska, przyjęto, że do celów niniejszej analizy będzie się je utożsamiać z terytorium Śląska objętym granicami
z końca XVIII w. (ryc. 24), z których większość przetrwała do XX w. Punktem wyjścia
do badań wyobrażeń i stereotypów Śląska b\ło stwierdzone empirycznie rozszerzanie się zasięgu pojęcia Śląska na wschodzie (rozdz. 9) i hipoteza o zawężaniu
się tego pojęcia na zachodzie (Rykiel 1985e). Stwierdzono również, że zasób informacji o Śląsku, jakim dysponują respondenci, rozprzestrzenia się przez wyspecjalizowane kanały informacji, obejmujące skojarzenia nit przestrzenne, takie jak podobieństwo nazw miast oraz istnienie hut i słynnych klubów piłkarskich (Rykiel 1985e).
Sugeruje to istnienie stereotypu Śląska.
Powyższe stwierdzenia i hipotezy sformułowano na podstawie badań ankietowych w regionie katowickim. Ich weryfikacji postanowiono dokonać przez przeprowadzenie podobnych badań poza tym regionem. W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ośmiu miastach wielkopol-
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Ryc. 24. Miasta na Śląsku w opinii respondentów z Wielkopolski i bolnego Śląska
A — granice Śląska z 1790 r. (schematycznie); B — miasta badane; C — odsetek respondentów wskazujących dane miasto
jako miasto na Śląsku; a — pojedynczy respondenci

Towns in Silesia as perceived by respondents from Greater Poland and Lower Silesia
A — Silesian boundaries, 1790 (schematic); B — surveyed towns; C — percentage of respondents who indicated the given
town as one in Silesia; a — single respondents

skich i dwóch dolnośląskich. Badanie przeprowadzono wiosną 1985 r. wśród 739
uczniów ósmych klas szkół podstawowych (699 z Wielkopolski i 40 z Dolnego Śląska).
Respondentom zadano dwa pytania merytoryczne: 1) wymień miasta na Śląsku,
2) jakie cechy i zjawiska są, twoim zdaniem, charakterystyczne dla Śląska?
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Poproszenie respondentów o wymienienie miast na Śląsku miało na celu zidentyfikowanie pojęcia Śląska w ich świadomości. Spośród nazw wymienionych przez
respondentów odrzucojio przy analizie wyników te nazwy, które nie są nazwami
miast, a także przyjęto, iż miasto zostało wymienione, jeśli wymieniono nazwę
dzielnicy tego miasta. Tak więc np. wymienienie Szombierek traktowano jak wymienienie Bytomia, a Radlina — jak Wodzisławia ŚI.
Przyjmując takie założenia, stwierdzono, że 90% respondentów wymieniło Katowice, 76% — Bytom, ponad 40% — Zabrze, Chorzów i Gliwice, 32% — Sosnowiec, mniej niż 30%, lecz więcej niż 20% — Wałbrzych, Wrocław, Kraków i Rudę ŚI.,
a po kilkanaście procent — Rybnik. Tychy, Opole i Dąbrowę Górniczą. Mniejsze
grupy respondentów wymieniały przede wszystkim miasta dolnośląskie (zwłaszcza
sudeckie) i miasta regionu katowickiego oraz liczne miasta małopolskie (zwłaszcza
Częstochowę, Kielce, Rzeszów i Mielec) oraz Bełchatów. Wliczając miasta wskazywane sporadycznie, bądź nawet przez pojedyncze osoby, można stwierdzić, że pojęcie
Śląska rozciąga się w świadomości respondentów wzdłuż południowej i zachodniej
granicy Polski — od Hrubieszowa i Przemyśla po Gorzów Wlkp. i Szczecin, choć nie
jest to obszar jednakowo intensywnie utożsamiany z tym pojęciem. Miasta, które —
zdaniem respondentów — znajdują się na Śląsku, są położone na obszarze 36 województw, w tym koszalińskiego, poznańskiego, bydgoskiego, elbląskiego, białostockiego, stołecznego, radomskiego i lubelskiego.
Obraz przedstawiony na rycinie 24 jest zgeneralizowany. Szczegółowsza analiza
wykazała, że — biorąc pod uwagę liczbę wymienionych miast — najczęściej były
wymieniane miasta dolnośląskie. Na drugim miejscu znajdowały się miasta małopolskie, na trzecim — górnośląskie miasta konurbacji katowickiej, a na czwartym —
górnośląskie miasta regionu katowickiego poza konurbacją (tab. 15). Liczba wymienionych miast dolnośląskich i małopolskich wykazuje największą zmienność w przekroju zbiorowości respondentów z poszczególnych badanych miast. Gdyby zsumować
górnośląskie miasta w konurbacji i poza nią, to okazałoby się, że górnośląskie
miasta regionu katowickiego były wymieniane najczęściej. Dwie kolejne pozycje
zajmują miasta dąbrowskie i „pozostał«.", których liczba przekracza o połowę
„inne miasta górnośląskie", tj. miasta Śląska Opolskiego. Miast zachodniokrakowskich wymieniono nieco więcej niż miast Śląska Cieszyńskiego, tych zaś t\lko
nieznacznie więcej niż miast łużyckich.
Udział miast z poszczególnych obszarów postrzeganych jako miasta na Śląsku
jest jednak odmienny w opinii respondentów dolnośląskich niż wielkopolskich.
W tych pierwszych bezwzględną przewagę mają miasta dolnośląskie, których liczba
przekracza niemal o połowę wszystkie miasta pozostałe łącznie. Jest to szczególnie
wyraźne wśród respondentów z Jawora, gdzie miasta dolnośląskie stanowią 80%
wymienionych miast.
Wśród respondentów wielkopolskich najliczniej reprezentowane są miasta małopolskie, które ustępują jedynie zsumowanym miastom górnośląskim regionu katowickiego. W Środzie Wlkp. i Zbąszy nku przeważają jednak miasta dolnośląskie, a we
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Tabela 15. Miasta postrzegane jako miasta na Śląsku; liczba miast

Miasta badane

U.

¿ć
oUl
t/5

Pniewy

Zbąszyne

Konin

Wałbrzyc

Liczba respondentów

Września

Brak odpowiedzi

Gniezno

Górnośląskie w konurbacji
Górnośląskie poza konurbacją, lecz w woj.
katowickim
Inne górnośląskie
Śląska Cieszyńskiego
Dolnośląskie
Łużyckie
Dąbrowskie
Zachodniokrakowskic
Inne małopolskie
Pozostałe
Razem
401

JC

Poznań
8

9

9

8

7

5

8

6

4

10
2
2
6
1
4
2
15
3

7
3
2
11
1
2
1
18
6

9
2
1
12
0
3
2
13
7

7
0
1
10
0
4
1
6
0

6
2
0
8
1
4
1
5
1

2
1
1
12
2
1
0
4
0

60

58

37

33

2
0
1
0
0
2
1
4
0
18

4
2
1
4
1
3
0
10
2

53

8
4
1
12
2
4
3
11
4
56

33

27

3
176

0

0

0
72

0
20

4
20

0

161

0
67

0

76

2
67

19

21

ci
•o

£

O

Jawor

Miasta wymienione

Xi

1

0
1
0
21
1
1
0
0
0
26

a
o
°4>

o

CA
•2"
O

c
o
•o

7 5 2,5

6,5
1,8
1,1
7,9
0,8
3,3
1,4
10,3
2,9

J
•o
M
O

6,5

1,0
1,0
0.5
16,5
1,5
1,0
0,0
2,0
0,0

5,4
1,7
1,0
9,6
0,9
2,8
1,1
8,6
2,3
43,5 26.5 40,1
1,1 0,0 0,9
82 20
68

Wrześni są one wymieniane niemal tak samo często jak małopolskie. Drugie miejsce
zajmują miasta dolnośląskie, a dwie dalsze pozycje — górnośląskie miasta konurbacji i górnośląskie miasta regionu katowickiego poza konurbacją, jednakże w Poznaniu, Środzie Wlkp., Zbąszynku i Koninie znajdują się one na drugim miejscu,
w Pile natomiast — gdzie w ogóle nie wymieniono miast dolnośląskich i Śląska
Opolskiego — na pierwszym. Liczba wymienionych miast regionu katowickiego
poza konurbacją przekracza tylko dwukrotnie liczbę miast dąbrowskich i „pozostałych". Liczba wymienionych miast dąbrowskich jest niemal dwukrotnie wyższa
niż liczba miast Śląska Opolskiego. Liczba tych ostatnich tylko nieznacznie przekracza
liczbę wymienionych miast zachodniokrakowskich, które są wymieniane częściej
niż miasta Śląska Cieszyńskiego. W Poznaniu liczba wymienionych miast górnośląskich regionu katowickiego poza konurbacją przekracza liczbę wymienionych
miast konurbacji.
Jako inną miarę analizowanego zjawiska przyjęto odsetek respondentów, którzy
wymienili miasto najczęściej wskazywane w swej zbiorowości lokalnej jako miasto
na Śląsku (tab. 16). W tym wypadku zdecydowanie najczęściej wskazywano miasta
górnośląskie konurbacji; we wszystkich dziesięciu badanych miastach były to Katowice, które we wszystkich miastach wielkopolskich wymieniało co najmniej 3/4
respondentów. Na drugim miejscu znajdowały się miasta Zagłębia Dąbrowskiego
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(wc wszystkich 10 wypadkach Sosnowiec). Trzecie miejsce zajmowały miasta dolnośląskie (w 4 wypadkach Wrocław, w 4 — Wałbrzych, w 1 Legnica, w 1 — nie wymieniono żadnego miasta dolnośląskiego), wymieniane tylko nieznacznie częściej niż miasta
małopolskie (w 9 wypadkach Kraków, w 1 nie wymieniano miast małopolskich).
Na piątym miejscu znalazły się górnośląskie miasta regionu katowickiego poza
konurbacją (Rybnik, Jastrzębie Zdr., Tychy, Piekary Śl.), a na szóstym — miasta
Śląska Opolskiego (w 10 wypadkach Opole).
Przedstawiona wyżej struktura odpowiedzi respondentów z 10 miast odpowiada
również w przybliżeniu strukturze odpowiedzi respondentów wielkopolskich.
W odpowiedziach respondentów dolnośląskich natomiast górnośląskie miasta konurbacji zajmują wprawdzie ogólnie również pierwszą pozycję, lecz wymienia je
tylko 1/3 respondentów (2/3 z Wałbrzycha i 1/20 z Jawora). Wyprzedzają one tylko
nieznacznie miasta dolnośląskie, które w odpowiedziach respondentów z Jawora
zajmują zdecydowanie pierwsze miejsce. Trzecie miejsce zajmują miasta Śląska
Opolskiego, nieznacznie wyprzedzając miasta małopolskie i dąbrowskie.
Ogólnie można więc stwierdzić, że pojęcie Śląska odnosi się w największym
stopniu do miast regionu katowickiego, miast dolnośląskich i małopolskich. Te
ostatnie są postrzegane jako miasta na Śląsku zwłaszcza przez respondentów z Wielkopolski, respondenci z Dolnego Śląska wskazują natomiast raczej miasta własnego
regionu.
Zastosowana metoda badania zasięgu pojęcia Śląska powoduje, że wyniki
mają przestrzennie nieciągłą postać punktową, a nie powierzchniową. Chcąc uzyskać
bardziej poglądową i pozwalającą na wyższy poziom uogólnień powierzchniową
Tabela 16. Miasta postrzegane jako miasta na Śląsku; odsetek odpowiedzi odnoszących się do najczęściej wymienianego miasta na danym obszarze

Górnośląskie w konurbacji
Górnośląskie poza konurbacją, lecz w woj.
katowickim
Inne górnośląskie
Śląska Cieszyńskiego
Dolnośląskie
Łużyckie
Dąbrowskie
Zachodniokrakowskie
Inne małopolskie
Pozostałe

92

99

96

97

75

19
6
4
15
3
31
2
23
1

41
45
8
45
1
25
1
29
4

18
7
7
27

14

27
24
1
42
3
34
7
18
5

—

6
17

—

—

26
4
21
2

29
I
11
—

100 100

10
7

35
—

5

—

67
1
70
3
39
1
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—
—

30
10
25
—

83

63

18
7
2
15
2
30

5
26
26
19
2
16

5

10
—

48
5
5

—

—

—

20
5

21

—

—

—

93

33

90

21
12
4
23
1
33
2
22
2

3
18
13
27
5
10

19
12
4
25
1
32
2
22
2

—

10
—
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postać wyników badań ankietowych, przedstawiono je za pomocą mapy izarytmicznej (ryc. 25). Przyjmując za zasięg Śląska w świadomości respondentów izolinię 1%,
można stwierdzić, że Śląsk przedstawia się jako powierzchnia o bardzo skomplikowanym kształcie, rozpościerająca się między Gorzowem Wlkp. a Krosnem i podchodząca pod Łódź oraz Kalisz. Zwracają uwagę głębokie wcięcia izolinii, przez co

Ryc. 25. Śląsk w świadomości respondentów z Wielkopolski i Dolnego Śląska (odsetek respondentów
uznających zaznaczony obszar za część Śląska)
Silesia as perceived by respondents from Greater Poland and Lower Silesia (percentage of respondents who recognized the indicated area as part of Silesia)
8 — Struktury i procesy

http://rcin.org.pl

114
obszary nic uznane za śląskie podchodzą pod samą konurbację katowicką i Wałbrzych oraz na przedpola Wrocławia.
Przy bardziej rygorystycznej delimitacji, tj. przy przyjęciu poziomu 10% respondentów, Śląsk przedstawia się w postaci pięciu izolowanych wysp: wokół Wałbrzycha,
Wrocławia, Opola, Krakowa i aglomeracji katowickiej wraz z Rybnikiem. Przy
przyjęciu poziomu 25% respondentów, Śląsk przedstawia się jako konurbacja
katowicka oraz centrum Wałbrzycha, Wrocław znajduje się natomiast tuż poniżej
tego poziomu. W tym sensie można by więc wnioskować o utożsamianiu się pojęcia
Śląska z regionem katowickim, bądź nawet z konurbacją. Przy przyjęciu poziomu
50% respondentów, pojęcie Śląska zawęża się do centrum konurbacji. To ostatnie
można więc uznać za rdzeń Śląska w świadomości respondentów, gdyż jest to jedyny
obszar, który utożsamia z pojęciem Śląska aż połowa respondentów.

ANALIZA WYOBRAŻEŃ ŚLĄSKA

Postawienie respondentom pytania, jakie cechy i zjawiska są — ich zdaniem —
charakterystyczne dla Śląska, miało na celu umożliwienie identyfikacji skojarzeń
bądź innych mechanizmów myślowych powodujących, że wymieniano takie a nie
inne miasta jako miasta na Śląsku. Zestaw ponad 30 głównych typów skojarzeń
z pojęciem Śląska przedstawiono w tabeli 17.
Ponad 3/4 respondentów wymieniło zespół cech związanych z węglem i górnictwem; wśród respondentów z Gniezna odsetek ten przekraczał nawet 90, w Pile
natomiast nie przekraczał 20. Na drugim miejscu wśród cech i zjawisk charakterystycznych dla Śląska znalazł się zespół cech związanych z zanieczyszczeniem powietrza, które wymieniła ponad połowa respondentów. Wśród respondentów z Wałbrzycha i Środy Wlkp. odsetek wskazujących ten zespół cech przekraczał 90, przez
co zanieczyszczenie powietrza było uznawane w tych dwóch miastach za najbardziej
charakterystyczną cechę Śląska. W Jaworze i Pile zanieczyszczenie powietrza kojarzyło natomiast ze Śląskiem nie więcej niż 1/10 respondentów.
Na trzecim miejscu wśród cech charakterystycznych Śląska znalazł się zespół
skojarzeń związanych z przemysłem, za którym wypowiedziało się nieco mniej
niż połowa respondentów, przy czym w Gnieźnie odsetek ten wynosił 80, a w Jaworze tylko 10. Dwie dalsze pozycje zajmuje zespół cech charakteryzujących konurbację (zagęszczenie miast, zabudowy i ludności) oraz związanych ze skażeniem środowiska; oba te zespoły cech były wymieniane przez ponad 1/4 respondentów. Zespół
cech związanych z konurbacją wymienili wszyscy respondenci z Piły (dla których
jest to najbardziej charakterystyczna cecha Śląska) i ponad połowa z Gniezna,
nie miał natomiast takich skojarzeń żaden respondent ze Zbąszynka. Również
zdecydowana większość respondentów z Piły i niemal połowa z Gniezna wymieniła
zespół cech związanych ze skażeniem środowiska, żaden z respondentów z Jawora
nie wiązał natomiast tego zespołu cech ze Śląskiem. Jest ciekawe, że zanieczyszczenie
powietrza łączyło się w opinii respondentów z innym syndromem niż skażenie śro-
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Tabela 17. Cechy Śląska; odsetek respondentów z poszczególnych miast wymieniających cechy
Śląska

Cechy
i zjawiska
charakterystyczne
dla Śląska
Górnictwo:
węgiel, kopalnie, górnictwo, szyby,
kopaliny
rudy żelaza, metali
węgiel brunatny
sól kamienna
siarka
ropa naftowa

85
3
3
1
3

Przemysł:
przemysł, fabryki,
uprzemysłowienie,
krajobraz przemysłowy
26
huty, hutnictwo
16
koksownie
elektrownie, energetyka
przemysł chemiczny
Gospodarka:
gospodarka
ciężka praca (lecz
dobrze płatna)
gęsta sieć kolejowa
rolnictwo, zatrudnienie
w rolnictwie
słabe, nisko wydajne
rolnictwo, słabe
gleby

92
3

61

79

64

Środowisko:
zanieczyszczenie (zatrucie) powietrza,
zapylenie, zadymienie, kominy,
dymy, sadze,
smog, spaliny,
gazy, opary,
smród, pył, kurz,
brud, szarość, ponurość, zniszczenie
drzew i lasów,
bałagan
63

— — — —

—

—

1
1

43
18
1
1
1

—

—

—

—

—

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

-

o

-

o

-

55

48

3
—

5

—
-

32

63
12

35
3
10

_
—

66

-

43
19

1
5

-

3
3

10
-

40
12

1

50

63
5

60
15

-

-

-

40
22

—
I

4

-

55
35

—

5

-

63

-

32
16

4

72

76
3
3
1
1
0

80
39

12

20

55

1

11

82

74
4
3
1
1
0

11
3
2
1
1

90

57

64

10
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37

-

95
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Tabela 17 c.d.

zanieczyszczenie (skażenie, zatrucie)
środowiska, wód,
gleb; ścieki, brak
oczyszczalni; zagrożenie dla zdrowia, zachorowania
hałdy, zwały węgla,
ziemi
szkody górnicze, tąpnięcia, wstrząsy
tektoniczne
mało zieleni, drzew,
roślinności, lasów,
pól uprawnych
brak wody
hałas, gwar
ochrona środowiska,
oczyszczanie wód,
sadzenie zieleni
parki, lunapark chorzowski
złe warunki klimatyczne (naturalne)

15

49

26

15

6

-

17

35

12

1

11

-

-

-

-

40

6

21

85

3

-

-

25

32
5

7

-

15

6

-

3

3

-

2

35
-

5

-

-

-

27
-

-

26

10

-

5

15

-

5

8
10
3

7
3
0

-

6

Krajobraz:
wyżyny, kotliny, teren
pagórkowaty, krajobraz (teren) wyżynny
góry, teren górzysty
niziny
widoki, położenie, krajobraz (inny, odmienny, zróżnicowany, charakterystyczny, ładny)
uzdrowiska

—

Społeczeństwo:
zagęszczenie miast,
zabudowy, ludności
gwara, akcent, inna
mowa, sposób

20

6
3

18
4
1

6
2

4

59

1

7
6
_

1

4

-

23

33

19

_

_

—

-

_

—

100
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13

15
5 - 2 0
_
5

-

11

-

20

7
3
0

2

-

0

-

26

15

26
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1

4

6

1

—

—

5
5

16
—

6
—

10

5

5

7

—

95

1916

—

—

—

3
—

—
—

—

15
—

!

Inne specyficzne*
Brak odpowiedzi

-

13
4

i
85

j Zbąszynek
16

Pniewy
13

2 -

o
uU

Ogółem

33

O
O.

1

32

Jawor

Środa Wlkp.

5

Wałbrzych

Września

6

Konin

Gniezno

mówienia, dziwny
(śmieszny) język
folklor, kultura, obyczaje, zwyczaje ludowe, ubiór, stroje ludowe, tradycje (ludowe)
sport, piłka nożna,
kluby piłkarskie

'M

Piła

Poznań

Cechy
i zjawiska
\
charakterystyczne
dla Śląska

dolnośląskie

Razem
miasta

Miasta badane

19

5

18

-

5

-

5

—

—

4

—

4

—
—

10
—

6
2

8
—

6
2

• Wymienione tylko w jednym badanym mieście przez nic więcej niż 3 osoby, jeśli stanowiły one nie więcej niż
5°/o respondentów ze swego miasta i mniej niż 1% respondentów ze swej grupy miast.

dowiska. To pierwsze postrzegano głównie w kategoriach estetycznych, to drugie
natomiast w kategoriach zagrożeń społecznych.
Na dwóch dalszych pozycjach znajduje się hutnictwo oraz gwara; każda z tych
cech została wymieniona przez niemal 1/5 respondentów. O ile jednak stopień kojarzenia Śląska z hutami jest słabo zróżnicowany w przestrzeni 10 badanych zbiorowości lokalnych, o tyle stopień kojarzenia Śląska z gwarą jest bardziej zróżnicowany.
Skojarzenie takie wykazywało ponad 4/5 respondentów z Piły oraz 1 /3 ze Środy Wlkp.
i Wrześni, lecz tylko nieznaczny odsetek respondentów z Poznania, Gniezna i miast
dolnośląskich. Kojarzenie Śląska z hutami nosi znamiona stereotypu, o czym może
np. świadczyć wymienienie Huty im. Lenina przez 30% respondentów z Gniezna
wśród cech charakterystycznych Śląska. Skojarzenie takie było niewątpliwie wśród
respondentów znacznie częstsze, o czym świadczy wysoka — dziewiąta — pozycja
Krakowa na liście miast lokowanych przez respondentów na Śląsku. Należy jednak
podkreślić, że wśród respondentów zaliczonych do zwolenników śląskości Krakowa
wyraźna mniejszość wymieniła nazwę Nowej Huty, podczas gdy większość wymieniła
nazwę Krakowa; wyjątek stanowili respondenci z Piły, którzy wymieniali wyłącznie
nazwę Nowej Huty. Znamiona stereotypu nosi również kojarzenie Śląska z wszelkim
górnictwem (tab. 17). Szczególnie charakterystyczna wydaje się tu wypowiedź
jednego z respondentów z Wrześni: „jest wiele kopalń i w każdej coś się wydobywa".
Listę cech najbardziej — zdaniem respondentów — charakterystycznych dla Śląska
zamykają hałdy (kojarzące się ze Śląskiem zwłaszcza respondentom ze Środy Wlkp.
i Wrześni) oraz krajobraz wyżynny (który wymieniali zwłaszcza respondenci z Piły,
Gniezna i Jawora), które to cechy wymieniło mniej niż 1/10 respondentów. Ta
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ostatnia cecha ma znamiona stereotypu szkolnego, tj. wypowiedzi ,,pod nauczyciela". Świadczy o tym zwłaszcza wypowiedź jednego z respondentów z Gniezna,
określającego Śląsk jako „wyżynę zwaną Krainą Wyżynno-Nizinną".
Te dziewięć omówionych wyżej zespołów cech obejmuje — jak wynika z analizy
tabeli 17 — wyraźną większość zmienności całkowitej wyobrażeń Śląska w świadomości respondentów. Do cech charakterystycznych Śląska w opinii respondentów
z niektórych tylko miast można ponadto zaliczyć szkody górnicze (Gniezno, Środa
Wlkp., Konin), piłkę nożną (Środa WJkp., Pniewy), folklor (który wymienili prawie
wszyscy respondenci z Piły), koksownie (Wałbrzych), góry (Jawor), niedostatek
zieleni (Pniewy) oraz rudy żelaza (Września). Można sądzić, że skojarzenia z piłką
nożną więcej respondentów faktycznie miało niż to wprost stwierdziło. Można
to wywnioskować ze względnie wysokiej pozycji Mielca na liście miast śląskich
(umieszczało go tam np. 3% respondentów z Poznania) oraz z kontekstu, w jakim
się tam pojawiał.
W Gnieźnie, Koninie, Pniewach i Jaworze zauważalny odsetek respondentów
wymieniał ponadto cechy specyficzne dla opinii niewielkich grup respondentów.
W Gnieźnie np. 4% respondentów wskazywało na gospodarkę rabunkową („chodzi
o minerały, a nie o życie i zdrowie człowieka"). W tymże Gnieźnie 4% respondentów
jako cechę charakterystyczną Śląska wymieniło „dużo lasów, bujne trawy i łąki",
z czego 3% podkreśliło, iż chodzi o Dolny Śląsk. Także w Gnieźnie 3% respondentów wymieniło czyste i zdrowe powietrze, przy czym 1% wspomniało, że odnosi się
to do „innej części Śląska". Z kolei 5% respondentów z Poznania i 4% z Pniew
nie ujawniło żadnych skojarzeń z pojęciem Śląska.
Należy stwierdzić, że w wypowiedziach części respondentów można dostrzec
związek między cechami przypisywanymi Śląskowi a miastami rzeczywiście charakteryzującymi się tymi cechami, które są wymieniane jako miasta na Śląsku. Tak więc
np. łączono sól kamienną jako cechę Śląska z wymienianiem Wieliczki i Bochni
na liście miast śląskich, siarkę — z Tarnobrzegiem, węgiel brunatny — z Turoszowem, ropę naftową — z Jasłem i Krosnem itd. W wypowiedziach innej części respondentów można natomiast zaobserwować brak spójności logicznej między odpowiedziami na pierwsze i drugie pytanie. Tak więc np. wymienienie gwary jako cechy
Śląska łączy się z wpisaniem Krakowa czy Przemyśla na listę miast śląskich.
STEREOTYPY ŚLĄSKA

Według definicji słownikowej stereotyp jest funkcjonującym w świadomości
społecznej uproszczonym, zniekształconym i zabarwionym wartościująco obrazem
rzeczywistości. Stereotypy powstają na skutek wielokrotnie powtarzanego kojarzenia pewnych symboli z pewną kategorią zjawisk i z trudem poddają się weryfikacji
w świetle faktów. Analiza zasięgu pojęcia Śląska w opinii respondentów wskazuje,
że podstawowe zespoły cech kojarzonych z pojęciem Śląska wykazują symptomy
stereotypów. Skoro według tego stereotypu Śląsk to kopalnie, fabryki, huty, zanieczyszczone powietrze, zatrute środowisko, kluby piłkarskie oraz zagęszczenie
ludności i zabudowy, to każdy obszar charakteryzujący się — zdaniem osoby po-
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dzielającej ten stereotyp — przynajmniej niektórymi z tych cech jest Śląskiem. Do
stereotypu Śląska należą również jako symbole pewne hasła, w tym nazwy miast.
Nazwy te są zapamiętywane niedokładnie i często mylone z innymi nazwami realnie
istniejących miast, choć położonych z dala od Śląska. Analiza odpowiedzi respondentów na pierwsze pytanie ankiety wykazała na przykład, że Chorzów jest często
mylony z Gorzowem lub Chrzanowem, Mysłowice z Myślenicami, Żory z Żarami,
Lubin z Lublinem itd.
Analiza wypowiedzi respondentów pozwala wysunąć hipotezę, że pojęcie Śląska
jest obecnie rozumiane w trzech różnych znaczeniach. Po pierwsze, w ujęciu tradycyjnym, jest ono rozumiane jako pojęcie geograficzne, przestrzenne i regionalne,
tj. jako nazwa regionu. W wersji bardziej tradycyjnej jest to nazwa historycznej
dzielnicy Polski, w wersji mniej tradycyjnej jest to natomiast nazwa współczesnego
regionu katowickiego. Z tej drugiej wersji wyrasta drugie znaczenie pojęcia Śląska,
a mianowicie nazwa własna zespołu miast (konurbacji, aglomeracji); w tym znaczeniu Śląsk i Górny Śląsk były wymieniane na liście miast na Śląsku. Po trzecie
wreszcie, Śląsk jest rozumiany jako pojęcie niegeograficzne i nieprzestrzenne, tj.
jako hasło, symbol i zespół skojarzeń zasadniczo aprzestrzennych, składających się
na stereotypowy syndrom procesów uprzemysłowienia w ujęciu tradycyjnym;
obejmuje on przemysły surowcowe, ciężkie i brudne, gospodarkę ekstensywną, jeśli
nie wręcz rabunkową, a także tradycjonalizm społeczny. Powojenny model industrializacji w Polsce (por. Jałowiecki 1982, Pietraszewski 1982) jest przyczyną utożsamiania z pojęciem Śląska wszelkich procesów industrializacyjnych tego typu. Świadczy o tym szeroki rozrzut przestrzenny miast, które respondenci są skłonni umieszczać na Śląsku. Weryfikacja tej hipotezy wymagałaby szerszych i bardziej reprezentatywnych badań.
W innym miejscu (Rykiel 1985a) wskazano, że sporządzane przez respondentów
listy miast lokalizowanych przez nich na Śląsku można oceniać z trzech różnych
punktów widzenia. Z autorytarnego punktu widzenia badacz przypisuje sobie
wystarczające kompetencje, by móc oceniać, czy dane miasta można rzeczywiście
uważać za śląskie, czy nie; może on więc oceniać odpowiedzi respondentów na
pierwsze pytanie ankiety jako dobre lub złe. Z populistycznego punktu widzenia
badacz stwierdza, że Śląskiem jest to, co ludzie faktycznie określają tym terminem,
choćby objęty nim obszar miał się rozciągać od Przemyśla do Szczecina. Wszystkie
odpowiedzi respondentów na pierwsze pytanie ankiety należy więc ocenić jako
dobre, złe odpowiedzi natomiast nie istnieją. Z trzeciego punktu widzenia — nazwanego realistycznym, lecz mającego raczej więcej wspólnego z neopozytywistycznym — osobiste przekonania badacza nie mają nic do rzeczy, a wszelka ocena odpowiedzi respondentów na pierwsze pytanie ankiety jako dobrych czy złych jest
bezprzedmiotowa.
Należy stwierdzić, żi wybór jednego z powyższych punktów widzenia jako
godnego polecenia musi być uzależniony od celów, jakim ma służyć analiza odpowiedzi
respondentów oraz od kontekstu, w jakim odpowiedzi te zostały udzielone. Ponieważ
ankieta była przeprowadzona na lekcji geografii i przez nauczyciela geografii, można
założyć częściową przynajmniej (ze względu na anonimowość ankiety) mobilizację
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respondentów, by udzielić odpowiedzi „pod nauczyciela". Jeżeli mimo to jako
miasta na Śląsku wymienia się powszechnie miasta małopolskie, to fakt ten trudno
pozostawić bez oceny i to oceny negatywnej. Trzeba więc stwierdzić, że nauczanie
szkolne (w tym zwłaszcza nauczanie geografii) jako jeden z podstawowych systemów
kształtowania świadomości regionalnej (por. rozdz. 9) nie spełnia, jak się zdaje, we
właściwy sposób swej roli. Nie jest ono obecnie źródłem rzetelnej wiedzy przestrzennej, lecz raczej źródłem stereotypów.
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Grzegorz Węcławowicz
11. STRUKTURA SPOŁECZNO-PRZESTRZENNA MIASTA KATOWIC
WPROWADZENIE

Analizy wewnętrznych zróżnicowań społeczno-przestrzennych miast stają sięcoraz powszechniejszym przedmiotem badań geografii miast. Szczególnie popularnym
i niemal standardowym narzędziem badania — zarówno w celach poznawczych jak
i planistycznych — stała się cała grupa metod czynnikowych. Powstał kierunek
badawczy zwany ekologią czynnikową, którego istotą jest stosowanie różnorodnych
technik czynnikowych do badania zróżnicowań społeczno-przestrzennych na podstawie zmiennych zdezagregowanych przestrzennie i pochodzących zazwyczaj ze
spisów ludności.
Badania z ekologii czynnikowej dotyczyły początkowo miast krajów Europy
Zachodniej i Ameryki Północnej. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
przeprowadzono badania wielu miast na wszystkich kontynentach, co przyniosło
duży materiał porównawczy. Udoskonalono również techniki analizy badań. Badacze uświadomili sobie wyjaśniającą siłę przyjętego postępowania i jego zalety
oraz również ograniczenia. W sumie badania te pozwoliły na znalezienie odpowiedzi na kilka pytań, np. jakie są podstawowe wymiary zróżnicowań społecznych w przestrzeni miast, do jakiego stopnia wymiary te są powszechne oraz jaka
jest struktura przestrzenna poszczególnych zjawisk społecznych wewnątrz miast.
W Polsce badania z ekologii czynnikowej wykonano dla kilkudziesięciu miast
(Węcławowicz 1975, 1981, 1985; Jagielski 1977; Jasiok i in. 1980; Morawska 1984).
Badania te potwierdziły występowanie wielu zjawisk podobnych do zjawisk zachodzących w miastach innych krajów, jednakże ujawniły również znaczne różnice.
Gospodarka planowa oraz realizacja zasad ustroju socjalistycznego ograniczyły
w miastach polskich działanie klasycznych dla miast kapitalistycznych zasad kształtujących rozmieszczenie ludności oraz zasad alokacji zasobów mieszkaniowych.
W dotychczasowych badaniach brak było przykładów z najbardziej uprzemysłowionego i zurbanizowanego obszaru Polski, jakim jest region katowicki. Badania
Katowic mają za zadanie częściowe wypełnienie tej luki oraz stanowią próbę identyfikacji wymiarów specyficznych. Domniemanie o istnieniu wymiarów specyficznych wynika z odmiennej historii miasta, z jego struktury górniczo-przemysłowej
oraz pozycji, jaką zajmuje wśród miast polskich.
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WARUNKI ROZWOJU SPOLECZNO-PRZESTRZENNEGO KATOWIC

Katowice są centralnym obszarem konurbacji i zajmują kluczową pozycję w całym regionalnym systemie osadniczym. Pozycję taką uzyskały w połowie XIX w.,
ponieważ stały się ważnym ośrodkiem przemysłowym i węzłem komunikacji kolejowej, a także dzięki rozwojowi funkcji administracyjnych. W 1865 r. Katowice
uzyskały prawa miejskie, a w 1873 r. stały się miastem powiatowym. Powstawały
tu nie tylko kopalnie i huty, ale również dyrekcje koncernów i organizacji przemysłowych, agendy instytucji politycznych oraz obiekty kultury. Wzrastało więc zapotrzebowanie na mieszkalnictwo, które szczególnie intensywnie rozwijało się w latach
1880-1914. Po pierwszej wojnie światowej Katowice stały się stolicą województwa
śląskiego.
Żywiołowy rozwój miasta w fazie uprzemysłowienia kapitalistycznego spowodował znaczne zróżnicowanie społeczno-przestrzenne. Bezpośrednio po II wojnie światowej silne zainwestowanie terenu utrudniło radykalną poprawę warunków życia
i wymagało uciążliwych i kosztownych modernizacji, wyburzeń i przebudowy
osiedli mieszkaniowych. Intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego w całym
okresie powojennym spowodował likwidację najbardziej rażących dysproporcji
społeczno-przestrzennych, przy znacznej ogólnej poprawie warunków życia, a zwłaszcza warunków mieszkaniowych. Rozwój mieszkalnictwa prawie nigdy jednak nie
nadążał za rozwojem ludnościowym miasta. W 1870 r. Katowice liczyły 6780 mieszkańców, w 1900 r. - 31 738, w 1938 r. - 134 300, a w 1978 r. - 348 538.
Na obszar miasta, który w 1978 r. wynosił 164,7 km 2 składa się kilkanaście odrębnych jednostek fizjonomicznych. Jednostki te to poszczególne miasta włączone w obszar administracyjny Katowic, stare osiedla patronackie, nowe osiedla mieszkaniowe, kompleksy kopalń i zakładów przemysłowych oraz tereny zielone. Obszar
miasta, pomimo wielkiego wysiłku inwestycyjnego — zwłaszcza w latach siedemdziesiątych — charakteryzuje się nadal znacznym przemieszaniem funkcji.
ANALIZA SKŁADOWYCH GŁÓWNYCH

W badaniach struktury społeczno-przestrzennej Katowic zastosowano analizę
składowych głównych. Przeprowadzono w sumie trzy analizy, odrębnie dla 38,
29 i 18 cech analitycznych (tab. 18). Układ jednostek przestrzennych był natomiast
stały i obejmował 243 rejony spisowe.
Analiza 38 cech analitycznych pozwoliła na wydzielenie i zinterpretowanie
pięciu składowych głównych. Podobnie jak w większości zbadanych dotychczas
miast Polski (Węcławowicz 1975, 1981, 1985; Jagielski 1982; Morawska 1984),
w Katowicach największą wartość wyjaśniającą (26,2%) ma wymiar nazwany pozycją
społeczno-zawodową. Na wymiar ten składają się cechy opisujące ludność o wyższych stanowiskach zawodowych i społecznych, o wyższym poziomie wykształcenia
oraz cechy dotyczące ludności robotniczej, z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym (tab. 19). Znaki i wielkości ładunków czynnikowych przynależne
poszczególnym cechom pozwoliły zidentyfikować wśród ludności miasta grupy cha-

http://rcin.org.pl

Tabela 18. Cechy wejściowe analizy składowych głównych
Nr cechy w analizie

Nazwy cech

38 cech ! 29 cech j 18 cech
1
. 2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
—

1
—
—
—

2
—
—
—

—

-

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

4
5

17

11
10

18

8

19

9

6

20

12

7

21

13

22

14

8

23

15

9

24

16

25

—

26

17

27
28
29
30
31

20
19
18
21
22

10

32

23

13

33
34
35
. 36
37
38

24
25
27
26
28
29

—

—

—

—

—

—

—
—

11
12

—

14
15
—

16
—

17
18

i
i

Ludność w wieku 0-14 lat w % ludności ogółem
Ludność w wieku 15-24 lat w % ludności ogółem
Ludność w wieku 25-34 lat w % ludności ogółem
Ludność w wieku 35-64 lat w % ludności ogółem
Ludność w wieku > 65 lat w % ludności ogółem
Kobiety w % ludności ogółem
Kobiety czynne zawodowo w % kobiet ogółem
Zawód — kierownictwo i kadry wyższe w % ludności pracującej
Zawód — specjaliści w % ludności pracującej
Zawód — urzędnicy w % ludności pracującej
Zawód — robotnicy w % ludności pracującej
Pracujący na stanowiskach nierobotniczych w % ludności ogółem
Pracujący na stanowiskach robotniczych w % ludności ogółem
Pracujący jako ajenci itp. w % ludności ogółem
Pracujący na rachunek własny w % ludności ogółem
Ludność z wykształceniem wyższym w % ludności > 1 5 lat
Ludność z wykształceniem średnim w % ludności w wieku
> 15 lat
Ludność z wykształceniem zasadniczym w % ludności w wieku
> 15 lat
Ludność z wykształceniem podstawowym w % ludności w wieku
> 15 lat
Gospodarstwa domowe jednoosobowe w % gospodarstw domowych ogółem
Gospodarstwa domowe dwuosobowe w % gospodarstw domowych ogółem
Gospodarstwa domowe 3- i 4-osobowe w % gospodarstw domowych ogółem
Gospodarstwa domowe 5-osobowe i większe w % gospodarstw
domowych ogółem
Dwa i więcej gospodarstwa domowe w jednym mieszkaniu
w % gospodarstw domowych ogółem
Gospodarstwa domowe emerytów w % gospodarstw domowych ogółem
Jednorodzinne gospodarstwa domowe w % gospodarstw domowych ogółem
Mieszkania prywatne w % mieszkań ogółem
Mieszkania spółdzielcze w % mieszkań ogółem
Mieszkania państwowe w % mieszkań ogółem
Mieszkania wybudowane przed 1944 r. w % mieszkań ogółem
Mieszkania wybudowane w latach 1944-1970 w % mieszkań
ogółem
Mieszkania wybudowane w latach 1971-1978 w % mieszkań
ogółem
Liczba osób na izbę
Powierzchnia użytkowa mieszkań w m 2 na osobę
Mieszkania wyposażone w CO w % mieszkań ogółem
Mieszkania wyposażone w WC w % mieszkań ogółem
Mieszkania wyposażone w wodociąg w % mieszkań ogółem
Mieszkania wyposażone w gaz w % mieszkań ogółem
Ludność w wieku 15-34 lat w % ludności ogółem
Zawód — nierobotnicy w % ludności pracującej
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rakteryzujące się wyższą pozycją społeczno-zawodową i mieszkające w lepszych warunkach oraz grupy charakteryzujące się niższą pozycją społeczno-zawodową.
Drugi wymiar, wyjaśniający 25,1% zmienności całkowitej, można interpretować
w kategoriach sytuacji mieszkaniowej gospodarstw domowych. Z analizy układu
znaków i wartości ładunków czynnikowych poszczególnych cech (tab. 20) wynika,
iż ludność miasta można również rozdzielić na grupę osób starszych, zorganizowanych w jednoosobowe gospodarstwa domowe, mieszkających w starych przedTabela 19. Składowa I z analizy 38 zmiennych — pozycja spoleczno-zawodowa
Nr

Nazwa cechy

Ładunek
czynnikowy

17
9
12

Ludność z wykształceniem średnim
Specjaliści
Pracujący na stanowiskach nierobotniczych
Ludność z wykształceniem wyższym
Kierownictwo i kadry wyższe
Urzędnicy
Mieszkania wyposażone w gaz
Mieszkania wyposażone w WC
Mieszkania wyposażone w CO
Robotnicy
Pracujący na stanowiskach robotniczych
Ludność z wykształceniem podstawowym
Ludność z wykształceniem zasadniczym

0,932
0,931
0,906
0,836
0,759
0,696
0,659
0,551
0,551
-0,968
-0,918
-0,863
-0,836

16

8
10

38
36
35
11
13
19
18

Tabela 20. Składowa 11 z analizy 38 zmiennych — sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych
Nr

Nazwa cechy

20
5
30
25
24

Jednoosobowe gospodarstwa domowe
Ludność w wieku > 65 lat
Mieszkania wybudowane przed 1944 r.
Gospodarstwa domowe emerytów
Dwa i więcej gospodarstwa domowe w jednym
mieszkaniu
Dwuosobowe gospodarstwa domowe
Mieszkania prywatne
Jednorodzinne gospodarstwa domowe
Gospodarstwa domowe 3- i 4-osobowe
Mieszkania wyposażone w CO
Mieszkania wyposażone w WC
Mieszkania spółdzielcze
Mieszkania wybudowane w latach 1971-1978
Ludność w wieku 15-24 lat
Mieszkania wyposażone w wodociąg
Mieszkania wybudowane w latach 1944-1970

21
27
26
22
35
36
28
32
2
37
31
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Ładunek
czynnikowy
0,921
0,868
0,846
0,834
0,671
0,525
0,449
-0,940
-0,934
-0,750
-0,717
-0,642
-0,599
-0,589
-0,545
-0,410
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wojennych mieszkaniach; i na grupę osób zorganizowanych w jednorodzinne gospodarstwa domowe, trzy- i czteroosobowe, zamieszkujących w mieszkaniach dobrze
wyposażonych, wybudowanych po wojnie, zwłaszcza w latach siedemdziesiątych.
Kolejne dwa wymiary są w pewnym sensie komplementarne. Składowa trzecia,
wyjaśniająca 10,1% zmienności całkowitej, została nazwana warunkami mieszkaniowymi grup demograficznych. Układ wielkości i znaków ładunków czynnikowych
{tab. 21) sugeruje, iż ludność w wieku 15-24 lat mieszka w mieszkaniach o większym
zagęszczeniu izb, grupa ludności w wieku 35-64 lat dysponuje zaś względnie mniejszą
powierzchnią mieszkań. Składowa czwarta, wyjaśniająca 8,6% zmienności całkowitej, została nazwana sytuacją demograficzno-mieszkaniową. Nazwę taką nadano
ze względu na skład tego wymiaru (tab. 22), który sugeruje, iż ludność w wieku
25-34 lat wraz z dziećmi dominuje w mieszkaniach wybudowanych w latach 19711978, a ludność w wieku 35-64 lat — w zasobach mieszkaniowych z okresu 1944-1970.
W sumie trzy wymiary — drugi, trzeci i czwarty — można interpretować w kategoriach cyklów życiowych. Uderzająca jest zwłaszcza prawidłowość wskazująca,
że im starsze zasoby mieszkaniowe danego obszaru, tym większy udział ludności
Tabela 21. Składowa III z analizy 38 zmiennych — warunki mieszkaniowe grup demograficznych
Nr

34
6
7
10
1
21
5
37
7
14
2
33

Nazwa cechy
Powierzchnia użytkowa mieszkań w m 2 na
osobę
Kobiety
Ludność w wieku 35-64 lat
Urzędnicy
Ludność w wieku 0-14 lat
Dwuosobowe gospodarstwa domowe
Ludność w wieku > 65 lat
Mieszkania z wodociągiem
Kobiety czynne zawodowe
Pracujący jako ajenci
Ludność w wieku 15-24 lat
Liczba osób na izbę

Ładunek
czynnikowy

0,723
0,507
0,485
0,447
0,443
0,415
0,365
0,339
0,326
0,323
-0,900
-0,773

Tabela 22. Składowa IV z analizy 38 zmiennych — sytuacja dcmograficzno-mieszkan iowa
Nr

Nazwa cechy

3
32
1
31
4
21

Ludność w wieku 25-34 lat
Mieszkania wybudowane w latach 1971-1978
Ludność w wieku 0-14 lal
Mieszkania wybudowane w latach 1944-1970
Ludność w wieku 35-64 lat
Dwuosobowe gospodarstwa domowe
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Ładunek
czynnikowy
0,822

0,690
0,455
-0,786
-0,732
-0,478
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starszej na tym obszarze, a także związana z powyższą druga prawidłowość: im
młodsze zasoby mieszkaniowe, tym bardziej struktura gospodarstw domowych jest
zbliżona do średniej krajowej.
Ostatnia zinterpretowana składowa główna wyjaśnia 5,9% zmienności całkowitej. Przyjęta nazwa dla tego wymiaru (sektor prywatny) wynika z tego, iż cechy
składające się na ten wymiar (tab. 23) pozwalają zidentyfikować w strukturze społeczTabcla 23. Składowa V z analizy 38 zmiennych — sektor prywatny
Nr

Nazwa cechy

Ładunek
czynnikowy

15
27
23
14
29
38

Pracujący na rachunek własny
Mieszkania prywatne
Gospodarstwa domowe 5-osobowe i większe
Pracujący jako ajenci
Mieszkania państwowe
Mieszkania wyposażone w gaz

0,778
0,776
0,376
0,338
-0,626
-0,348

no-przestrzennej miasta grupy ludności nie związane z gospodarką uspołecznioną.
Cechy składające się na ten wymiar sugerują, iż duża grupa ludności pracującej na
rachunek własny lub jako ajenci zamieszkuje w znacznym stopniu na obszarach
zdominowanych przez mieszkania prywatne. Z cechami tymi współwystępują
pięcioosobowe i większe gospodarstwa domowe. Wydaje się więc, że taki typ pracy
i mieszkalnictwa umożliwia utrzymanie dużej rodziny.
Następną analizę składowych głównych przeprowadzono na podstawie zredukowanej do 29 liczby cech (tab. 18). Zrezygnowano wyłącznie z cech opisujących
zróżnicowania zawodowe i społeczne ludności. W analizie tej chodziło głównie
o uchwycenie relacji między rozmieszczeniem grup demograficznych i form organizacji ludności w gospodarstwa domowe z jednej strony a struktur warunków
mieszkaniowych z drugiej. Zakładano, iż uchwycenie takich relacji będzie łatwiejsze
po wyeliminowaniu zaburzającego wpływu cech zawodowych i społecznych ludności
na skład poszczególnych wymiarów.
W analizie 29 cech wydzielono sześć składowych głównych, które wyjaśniają
82,2% zmienności całkowitej. Pierwsza składowa, wyjaśniająca 28,2% zmienności całkowitej, jest wymiarem sytuacji mieszkaniowej gospodarstw domowych.
W celu ułatwienia interpretacji tego wymiaru uwzględniono tylko najwyższe ładunk
czynnikowe — o wartościach bezwzględnych pow\ż j 0,5. Wymiar ten wskazuje
więc, iż występuje rozdzielenie przestrzenne grupy osób starszych, zorganizowanych
w jednoosobowe gospodarstwa domowe i mieszkających w starych mieszkaniach
przedwojennych, od grupy osób zorganizowanych w jednorodzinne gospodarstwa
domowe trzy- i czteroosobowe, zamieszkujące w mieszkaniach dobrze wyposażonych,
wybudowanych po wojnie, a zwłaszcza w latach siedemdziesiątych.
Druga składowa główna wyjaśnia 17,4% zmienności całkowitej i jest wymiarem
opisującym warunki mieszkaniowe ludności w zależności od poziomu wykształ-
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cenią. Wraz z cechami dotyczącymi ludności z wykształceniem średnim i wyższym
występują cechy określające dobre wyposażenie mieszkań. Cechom dotyczącym ludności z wykształceniem zasadniczym oraz podstawowym towarzyszą natomiast duże
gospodarstwa domowe i stare mieszkania.
Trzecia składowa główna wyjaśnia 12,7% zmienności całkowitej i jest wymiarem
opisującym warunki mieszkaniowe grup demograficznych. Cechy składające się na ten
wymiar wskazują, iż ludności w wieku 15-24 lat towarzyszą cechy wskazujące liczbę
osób na izbę, a ludności w wieku powyżej 35 lat towarzyszy cecha opisująca powierzchnię użytkową mieszkań na osobę. Taki układ cech sugeruje, iż ludność w wieku 15-24 lat mieszka w mieszkaniach o większym zagęszczeniu na izbę, ludność
powyżej 35 lat dysponuje natomiast większą powierzchnią niż ludność młodsza.
Czwarta składowa główna wyjaśnia 10,8% zmienności całkowitej i jest wymiarem
opisującym warunki mieszkaniowe grup demograficznych oraz w pewnym stopniu,
podobnie jak pierwsza składowa, warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych.
Cechy składające się na ten wymiar pozwalają domniemywać, iż w przestrzeni
miasta mieszkaniom wybudowanym w latach siedemdziesiątych towarzyszy ludność w wieku 25-34 lat oraz dzieci do lat 14, a mieszkaniom wybudowanym w latach 1944-1970 — ludność w wieku 35-64 lat.
W sumie dwie składowe — pierwsza i czwarta — można interpretować w kategoriach cyklu życiowego. Sugeruje to układ współwystępowania poszczególnych grup
wiekowych ludności z cechami określającymi wiek mieszkań.
Piąta składowa główna wyjaśnia już tylko 7,2% zmienności całkowitej. Zestaw
cech objaśniających tę składową pozwala stwierdzić, iż składowa ta opisuje warunki
mieszkaniowe grup demograficznych i grup ludności zróżnicowanych pod względem
wykształcenia. Charakterystyczny układ cech pozwala domniemywać, iż mieszkaniom prywatnym towarzyszą w większym stopniu duże gospodarstwa domowe, po
kilka gospodarstw domowych w jednym mieszkaniu oraz ludność młoda (15-24 lat).
Mieszkaniom spółdzielczym, które są dobrze wyposażone, towarzyszy natomiast
wyższy udział kobiet czynnych zawodowo, ludność z wyższym wykształceniem
i w wieku 35-64 lat. Taki układ współwystępowania cech pozwala domniemywać,
iż na obszarach spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego dominuje ludność
napływowa spoza Górnego Śląska, w tradycyjnych bowiem rodzinach śląskich
aktywność zawodowa kobiet była niska; być może jest to jednak wynik zmiany
modelu rodziny śląskiej, związany z podniesieniem poziomu wykształcenia i przemianami cywilizacyjnymi.
Szósta składowa główna wyjaśnia najmniej, bo tylko 6,5% zmienności całkowitej. Cztery cechy z ładunkami czynnikowymi o wartościach bezwzględnych powyżej 0,4 charakteryzujące tę składową pozwalają stwierdzić, iż opisuje ona oddzielenie przestrzenne obszarów zdominowanych przez budownictwo spółdzielcze
i prywatne od obszarów zdominowanych przez mieszkania kwaterunkowe i służbowe.
Kolejną analizę składowych głównych przeprowadzono na podstawie 18 cech
(tab. 18). Szesnaście cech jest identycznych jak w poprzednich dwóch analizach.
Cecha „ludność w wieku 15-34 lat" stanowi sumę dwóch cech z poprzednich analiz, tj.
..ludności w wieku 15-24 lat" i „ludności w wieku 25-34 lat". Cecha „zawód —
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nierobotnicy w % ludności pracującej" jest natomiast dopełnieniem do 100% cechy
,.zawód — robotnicy", która występuje w zbiorze 38 zmiennych.
Przeprowadzenie tej analizy miało za zadanie sprawdzenie, czy przy redukcji
liczby cech wejściowych można nadal identyfikować wymiary uzyskiwane w znacznie
szerszych analizach. W wyniku analizy składowych głównych 18 cech uzyskano
5 składowych głównych, które można interpretować podobnie jak w poprzednich
analizach 38 i 29 cech. Składowe te są oczywiście objaśniane przez mniejszą liczbę
cech (tab. 24 i 25), tak że np. składowej trzeciej i czwartej z analizy 18 zmiennych
trudno nadać nazwy.
Tabela 24. Składowa I z analizy 18 zmiennych — sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych
Nr

Nazwa cechy

Ładunek
czynnikowy

8
13
1
15
16
7
2
11
10

Gospodarstwa domowe 3- i 4-osobowe
Mieszkania wybudowane w latach 1971-1978
Ludność w wieku 0-14 łat
Mieszkania wyposażone w CO
Mieszkania wyposażone w wodociąg
Jednoosobowe gospodarstwa domowe
Ludność w wieku > 65 łat
Mieszkania wybudowane przed 1944 r.
Mieszkania prywatne

0,933
0,766
0,761
0,719
0,489
-0,885
-0,819
-0,774
-0,487

Tabela 25. Składowa 11 z analizy 18 zmiennych — sytuacja mieszkaniowa grup społecznych
Nr

Nazwa cechy

18
5
4
16
15
14

Zawód — nierobotnicy
Ludność z wykształceniem średnim
Ludność z wykształceniem wyższym
Mieszkania wyposażone w wodociąg
Mieszkania wyposażone w CO
Powierzchnia użytkowa mieszkań w m 2 na
osobę
Zawód — robotnicy
Ludność z wykształceniem podstawowym
Gospodarstwa domowe 5-osobowe i większe
Mieszkania wybudowane przed 1944 r.

3
6
9
11

Ładunek
czynnikowy
0,952
0,937
0,836
0,419
0.501
0,362
-0,952
-0,934
-0,369
-0,356

Kolejne analizy, wykonane na podstawie 38, 29 i 18 cech, wykazały stabilność
wykrytych wymiarów i współwystępowania cech. Wykrycie podstawowych wymiarów różnicujących przestrzeń miast nie wymaga więc dużej liczby cech. Wymiary
te można zidentyfikować zarówno przy operowaniu 38 cechami, jak i w wypadku
29 czy 18 cech.
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Ogólnie przestrzeń Katowic można opisać za pomocą czterech podstawowych
wymiarów. Pierwszy z nich to pozycja społeczno-zawodowa ludności, która jest
mierzona stanowiskiem społecznym i zawodowym, wykształceniem i warunkami
mieszkaniowymi. Wymiar ten występował jako składowa pierwsza w analizie 38
cech oraz jako składowa druga w analizie 29 i 18 cech. Wymiar drugi to sytuacja
mieszkaniowa gospodarstw domowych, mierzona wielkością gospodarstwa domowego, warunkami mieszkaniowymi, formą własności i wiekiem mieszkań oraz —
w mniejszym stopniu — wiekiem mieszkańców. Wymiar trzeci to warunki mieszkaniowe grup demograficznych. Pokazuje on współwystępowanie pewnych grup wieku
ludności z określonymi warunkami mieszkaniowymi. We wszystkich analizach jest
to składowa trzecia. Wymiar czwarty to sytuacja demograficzno-mieszkaniowa.
Objaśnia on współwystępowanie grup wiekowych ludności z przedziałami wieku
zasobów mieszkaniowych. We wszystkich analizach są to czwarte składowe główne.
Pozostała wymiary są o wiele mniej wyraźne i mogą być interpretowane odmiennie
w każdej z trzech analiz. Jedynie dla wymiaru piątego cechą wspólną jest współwystępowanie mieszkań prywatnych i dużych gospodarstw domowych.
ANALIZA ZRÓŻNICOWAŃ

SPOŁECZNO-PRZESTRZENNYCH

Przy zbiorze cech wejściowych bardzo podobnym do cech analizowanych w badaniach innych miast Polski w analizie Katowic uzyskano analogiczne do tych
miast najważniejsze wymiary zróżnicowań społcczno-przestrzennych. Ponowne
potwierdzenie występowania zidentyfikowanych uprzednio podstawowych wymiarów świadczy o powszechności zjawisk strukturalizacji miast Polski i działaniu
identycznych procesów kształtujących strukturę społeczno-przestrzenną miasta,
mimo specyficznej struktury gospodarczej i społecznej Katowic.
We wszystkich badaniach miast Polski stwierdzono istnienie obszarów o względnej koncentracji czy segregacji poszczególnych grup zawodowych i społecznych.
Ogólną prawidłowością jest przewaga liczebna wyższych grup społecznych i zawodowych w centralnych częściach miasta i na obszarach o najlepszych warunkach
mieszkaniowych oraz dominacja liczebna niższych w hierarchii społecznej grup
na peryferiach i w gorszych warunkach mieszkaniowych. Katowice nie są pod tym
względem wyjątkiem. Silne zróżnicowania społeczno-przestrzenne są zwłaszcza
widoczne przy analizie rozkładu przestrzennego pozycji społeczno-zawodowej
(ryc. 26). Obszary o wyższej pozycji są skoncentrowane w Śródmieściu, a następnie
ciągną się pasmem na północ do granicy miasta i na południe aż do Ligoty. Odrębną
jednostką przestrzenną o wysokiej pozycji społeczno-zawodowej jest Osiedle Tysiąclecia w północno-zachodniej części miasta. Pozostałe obszary charakteryzują się
niską i najniższą pozycją społeczno-zawodową.
Charakterystykę społeczną przestrzeni miasta można uzupełnić rozkładami przestrzennymi poszczególnych zmiennych składających się na wymiar pozycji społeczno-zawodowej. Na przykład analizy rozmieszczenia ludności z wyższym wykształceniem (ryc. 27) oraz ludności reprezentującej grupę zawodową robotników (ryc. 28)
wykazują wyraźny podział na dzielnice robotnicze i inteligenckie. Obszary o charak•9 — Struktury i procesy
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Rye. 26. Rozkład przestrzenny składowej I z analizy 38 zmiennych w Katowicach — pozycja społeczno-zawodowa
Katowice: the socio-occupational position; principal component I on 38 variables

terze inteligenckim układają się w nieregularny pas przebiegający przez całe miasto.
Osią tego pasa są ulice Armii Czerwonej i Kościuszki.
Przyczyn takiego zróżnicowania społeczno-przestrzennego miasta można się
doszukiwać w jego historii. Katowice niemal od początku swego istnienia były
ośrodkiem całego regionu, jak również ośrodkiem górniczo-przemysłowym. Mkjsca
zamieszkania grup ludności związanych z tymi podstawowymi funkcjami miasta
były rozdzielone przestrzennie. Poszczególne osiedla i miasteczka składające się na
obszar współczesnych Katowic były często osiedlami patronackimi, które wzno-
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szono z przeznaczeniem dla wąskich grup zawodowych. Ponadto można przyjąć, że
grupy ludności związane z funkcjami zarządzania — zarówno w administracji
publicznej, jak i przemysłowej — a więc inteligencja, wywodziły się w dużym stopniu spośród ludności allochtonicznej. Grupy te to na przełomie XIX i XX w. Brandcnburczycy i Dolnoślązacy, w okresie międzywojennym — przybysze z byłej
Galicji, a po II wojnie światowej — Zagłębiacy i repatrianci ze Lwowa (Rykicl 1985g).
W każdym okresie wymienione wyżej grupy napływowe uzyskiwały lepsze (centralne)
i okalizacje i lepsze warunki mieszkaniowe. Ludność napływająca do pracy w prze-

Ryc. 27. Odsetc k ludności z wyższym wykształceniem w Katowicach ( > 1 5 lat)
Katowice: percentage of the tertiary educated (aged 15 or over)
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Katowice: percentage of workers among the employed

myślę — głównie robotnicza — uzyskiwała gorsze lokalizacje. Podziały te, jakkolwiek w łagodniejszej formie spowodowanej procesami integracyjnymi, częściowo
się zachowały. Na podstawie przeprowadzonych badań nie można mówić ani o integracji czy dezintegracji zbiorowości miejskiej, ani o jej pełnej strukturze społeczno-przestrzennej. Wyniki badań z ekologii czynnikowej pozwalają natomiast zidentyfikować zróżnicowania społeczne w przestrzeni miasta. To z kolei stanowi jedną
z przesłanek znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy istnieją przestrzenne warunki
realizacji zasady sprawiedliwości społecznej i integracji zbiorowości miasta.
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Rye. 29. Rozkład przestrzenny składowej II z analizy 38 zmiennych w Katowicach — sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych
Katowice: the residential situation of households; principal component II on 38 variables

Drugim wymiarem różnicującym powszechnie przestrzeń dotychczas badanych
miast Polski są składowe opisujące zróżnicowania wielkości rodzin i gospodarstw
domowych w zależności od lokalizacji w przestrzeni miasta i od warunków mieszkaniowych. Generalną prawidłowością jest przewaga małych rodzin osób samotnych
i starszych (małych gospodarstw domowych) w centralnych częściach miasta oraz
przewaga rodzin z większą liczbą dzieci oraz ludzi młodych w nowych osiedlach i na
peryferiach.
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W Katowicach rozkład przestrzenny wartości czynnikowych kolejnych trzt:h
wymiarów potwierdza prawidłowości wykryte w innych miastach. Drugi wymiar —
sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych — w układzie przestrzennym jest
bardziej mozaikowy (ryc. 29). Wysepki osiedli mieszkaniowych z lat siedemdziesiątych charakteryzują się najniższymi wartościami czynnikowymi, są to więc obszary
0 „normalnej" (tj. 2 + 1 lub 2 + 2 ) strukturze rodzinnej gospodarstw domowych
oraz o stosunkowo młodej ludności. Obszary o zdecydowanie starej zabudowie mieszkaniowej, a więc część Śródmieścia, Szopienice, Ligota, Kostuchna i Brynów charakteryzują się najniższymi wartościami. Obszary te zamieszkuje ludność o stosunkowo większym udziale osób starszych, często samotnych, oraz w małych gospodarstwach domowych. Warunki mieszkaniowe są tutaj ogólnie gorsze niż na pozostałych
obszarach miasta.
Następne dwa wymiary w Katowicach również potwierdzają prawidłowości wykryte w innych miastach Polski. Występuje np. układ współwystępowania poszczególnych grup wiekowych ludności ze zmiennymi określającymi wiek mieszkań.
Wystarczy zanalizować rozmieszczenie udziału ludności w wieku 65 lat i starszej
(ryc. 30), by mieć również obraz rozmieszczenia zasobów mieszkaniowych według
wieku. Najwyższy udział ludności starej notuje się na obszarach, gdzie dominują
mieszkania wybudowane przed 1944 r., najniższy zaś w osiedlach mieszkaniowych
z lat siedemdziesiątych.
Podobnie rozkład przestrzenny jednorodzinnych gospodarstw domowych
(ryc. 31) wskazuje, iż na obszarach nowszego budownictwa struktura rodzinna odpowiada strukturze mieszkań, natomiast na pozostałych obszarach taka zgodność
nie występuje. Z rozkładu przestrzennego tej cechy można domniemywać, iż problem
niedopasowania struktury gospodarstw domowych i rodzin do struktury mieszkalnictwa występuje najostrzej w części Śródmieścia oraz w jednym z rejonów Szopienic
1 jednym Ligoty.
Przedstawione wyżej układy przestrzenne świadczą o małej mobilności mieszkańców, co nie pozwala dostosować typu i wielkości mieszkań do wielkości gospodarstwa domowego lub etapu życia, w jakim znajduje się dana rodzina. Występuje
również relatyw na dyskryminacja ludności starszej w dostępie do mieszkań nowszych,
zazwyczaj lepiej wyposażonych. Rodzina otrzymująca nowe mieszkanie jest zazwyczaj skazana na zamieszkiwanie w nim przez wiele lat, niezależnie od zmieniających
się z czasem potrzeb i struktury rodziny. Wydaje się więc, że wielkość L struktura
rodziny czy gospodarstwa domowego jest w większym stopniu determinowana przez
mieszkalnictwo niż sama determinuje typ mieszkalnictwa. Jeśli obecna polityka
mieszkaniowa, podtrzymująca działanie tego procesu, miałaby się nic zmienić przez
dłuższy czas, to sytuacja taka może prowadzić do patologicznych zjawisk segregacji
wiekowej ludności miasta.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że kluczem do zrozumienia zróżnicowań
społeczno-przestrzennych są warunki mieszkaniowe, których jakość i lokalizacja
decyduje o strukturze społecznej, zawodowej, rodzinnej i demograficznej danego
obszaru miasta. Zarysowany obraz struktury społeczno-przestrzennej Katowic jest
tylko częściowo wynikiem historycznych procesów społecznych i gospodarczych
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Rye. 30. Odsetek ludności w wieku > 65 lat w Katowicach
Katowice: percentage of those aged 65 or over

działających w warunkach gospodarki kapitalistycznej. Obecna struktura miasta
została ukształtowana głównie w warunkach gospodarki planowej. Prowadzona w całym okresie powojennym polityka egalitaryzacji warunków mieszkaniowych nie
była konsekwentna i nie zawsze prowadziła do niwelacji zróżnicowań, często zaś
stwarzała nowe. Względnie korzystniejszą lokalizację w momencie osiedlania się
na stałe uzyskiwały te grupy społeczno-zawodowe, które były najbardziej potrzebne
na danym etapie rozwoju miasta. Potwierdza się więc również w przypadku Katowic
wniosek wynikający z badania innych miast, że podstawowym elementem strukturalizacji przestrzennej miasta była społeczna wartość siły roboczej, do której
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Rye. 31. Odsetek jednorodzinnych gospodarstw domowych w Katowicach
Katowice: percentage of single-family households

dostosowywano w ogólnych zarysach politykę mieszkaniową. Niemniej jednak
można domniemywać, że opisane zróżnicowania społeczno-przestrzenne są obrazem
rozstrzygnięć konfliktów w polityce mieszkaniowej. Dotyczy to tendencji egalitaryzacji warunków mieszkaniowych i selektywnego udostępniania zasobów mieszkaniowych specyficznym grupom zawodowym. Konflikty objawiały się w konkurencji
między grupami społecznymi i poszczególnymi instytucjami czy zakładami pracy
o korzystną lokalizację w przestrzeni miasta oraz liczbę i standard mieszkań dla
swoich pracowników. W rezultacie działania tych procesów w przestrzeni Katowic
występują wyraźne zróżnicowania społeczno-przestrzenne. Dotyczy to zwłaszcza
segregacji przestrzennej grup zawodowych, społecznych oraz demograficznych.
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IV. ZAKOŃCZENIE
Zbigniew Rykiel
12. GŁÓWNE STRUKTURY SPOŁECZNO-PRZESTRZENNE R E G I O N U
KATOWICKIEGO
Jak wspomniano w przedmowie, wiedza o regionie katowickim w większym
stopniu niż w wypadku innych regionów Polski opiera się na mitach i stereotypach.
Podważenie przynajmniej niektórych z nich stanowiłoby zatem wkład do rzeczywistego rozszerzenia zasobu wiedzy o tym regionie.
Pierwsze nieporozumienie dotyczące regionu katowickiego odnosi się do jego
struktury. Istnieje przekonanie, że woj. katowickie jest całe konurbacją lub aglomeracją miejską, jeśli zaś regionem, to jednolitym (w domyśle — bez struktury wewnętrznej), a jeśli już regionem węzłowym, to tylko w sensie politycznym (region
jako narzędzie działania). Badania empiryczne wskazują jednak, że region katowicki
ma strukturę koncentryczną (Rykiel 1985g). Jego rdzeń stanowią Katowice jako
ośrodek regionalny. Dominacja tego ośrodka jest jednak wyraźna tylko w sferze
polityczno-administracyjnej. W szerzej rozumianej sferze obsługi rolę ośrodka
regionalnego pełni w zasadzie cała konurbacja, będąca drugim elementem koncentrycznej struktury regionu. Konurbacja katowicka obejmuje około 1/3 powierzchni
woj. katowickiego (por. rozdz. 3). Jej identyfikacja opiera się na podstawach morfologicznych. Pod względem funkcjonalnym stanowi ona całość (ośrodek regionalny)
zasadniczo tylko w odniesieniu do funkcji wyższego rzędu. W tej dziedzinie istnieje
specjalizacja funkcjonalna poszczególnych miast konurbacji, zwłaszcza jednak największych, między którymi powiązania są przeważnie ahierarchiczne. W odniesieniu
do funkcji niższych rzędów poszczególne większe miasta konurbacji stanowią jednak
samodzielne ośrodki podregionalne, nadrzędne wobec mniejszych miast konurbacji
oraz wobec miast poza konurbacją, powiązanych z poprzednimi hierarchicznie.
Konurbacja katowicka stanowi wyraźnie wyodrębniający się ponadlokalny rynek
pracy. Odrębny ponadlokalny rynek pracy stanowi zespół miast okręgu rybnickiego,
który pod względem morfologicznym stanowi — drugą w regionie katowickim —
konurbację (rozdz. 3).
Trzeci element koncentrycznej struktury regionu katowickiego stanowi aglomeracja katowicka — obejmująca konurbację wraz z jej otoczeniem, mającym postać
strefy podmiejskiej. Czwartym elementem omawianej struktury jest dzienny system
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miejski konurbacji, a piątym — nieznacznie od niego rozleglejszy region miejski.
Ogólnie biorąc zarówno dzienny system miejski konurbacji, jak i jej region miejski,
jest rozleglejszy od woj. katowickiego (por. rozdz. 2). To ostatnie jest w zasadzie
wyłącznie jednostką polityczno-administracyjną, z którą korespondują tylko te struktury i powiązania społeczno-przestrzenne, które są generowane przez układ polityczno-administracyjny, tj. funkcje sformalizowane. W skali wewnątrzregionalnej układ
formalny wywiera dość znaczny wpływ na układ powiązań społeczno-przestrzennych,
które w znacznym stopniu domykają się w ramach jednostek rejonowych, odpowiadających zarówno poza konurbacją, jak i w niej samej dawnym jednostkom powiatowym.
Druga kwestia dotyczy roli barier przestrzennych. Przebieg głównych barier
przestrzennych pokrywa się z przebiegiem dziewiętnastowiecznych granic zaborowych. Do ich względnej trwałości przyczynia się dość wysoki stopień rozwoju gospodarczego regionu, osiągnięty przed jego zjednoczeniem politycznym. Rozwój gospodarczy przyczynił się do odrębnego rozwoju infrastruktury gospodarczej po każdej
stronie barier. Infrastruktura ta jest długowieczna, a zatem mało elastyczna, przyczynia się więc do petryfikacji układów przestrzennych, które ją stworzyły (Barteczek
1977). Dotyczy to również infrastruktury transportowej, której słaby rozwój (odnosi
się to zwłaszcza do trakcji szynowej) wpływa na niewielki stopień integracji konurbacji katowickiej. Nowe układy przestrzenne generuje istniejący system polityczno-administracyjny. Centralizacja pionowa funkcji oznacza w wymiarze przestrzennym
(poziomym) ich rejonizację, znaczny udział funkcji zrejonizowanych umacnia zaś
rolę rejonów w układzie powiązań społeczno-przestrzennych. Jednostki rejonowe
stają się więc zasadniczymi ramami przestrzennymi procesów integracji społecznej
(por. rozdz. 8). Granice rejonów nie przekroczyły jednak (jeśli nie liczyć odosobnionego przypadku Jęzora) dziewiętnastowiecznych barier przestrzennych, stąd rola
tych ostatnich nie maleje tak szybko, jak można by tego oczekiwać biorąc pod uwagę
długość okresu, jaki upłynął od scalenia politycznego tego regionu. Wzrost roli
Katowic jako ośrodka regionalnego, powodujący dośrodkowe przekształcenia
układu powiązań społeczno-przestrzennych, prowadzi nawet do lokalnego umocnienia się znaczenia dawnej bariery przestrzennej na Przcłajce, gdyż powiązania społeczno-przestrzenne Czeladzi z Katowicami umacniają się kosztem jej powiązań z Siemianowicami Śl. (por. rozdz. 8).
Bariery przestrzenne mają wyraźny podtekst społeczny, gdyż oddzielają obszary
o różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego w okresie wyjściowym.
Wpływają one ograniczająco na przemieszczenia ludności w ten sposób, że hamują
odpływy grup o korzystniejszym położeniu społecznym, nie chcące opuszczać obszarów o wyższym poziomie rozwoju, oraz odpływy grup o niekorzystnym położeniu
społecznym, które nie mogą opuścić obszarów o niższym poziomie rozwoju (por,
rozdz. 7).
Trzecia kwestia dotyczy mechanizmu migracji do i z regionu katowickiego.
Głównym elementem wyjaśniającym jest tu mechanizm regionalnego rynku pracy.
Industrializacyjny i proinwestycyjny model rozwoju gospodarczego w okresie powojennym przyczynił się do znacznego i stałego zwiększania liczby miejsc pracy
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(Jałowiecki 1982, Pietraszewski 1982), a przemiany społeczne spowodowały załamanie się w regionie mechanizmu reprodukcji podstawowych grup społeczno-zawodowych (górników i hutników) przez ciągłość biologiczną, co wywołało rosnący niedobór siły roboczej (Rykiel 1985g). Spowodowało to konieczność rekrutacji
siły roboczej poza regionem. Jednakże rozległy regionalny rynek pracy generuje
bogatą informację o wolnych miejscach pracy. Niedobór siły roboczej powoduje
konkurencję między pracodawcami, pracownikom zaś daje możliwość wyboru miejsca pracy najbardziej im odpowiadającego. Zwiększa to fluktuację kadr oraz przyczynia się do znacznych odpływów migracyjnych (por. rozdz. 4). Rozległy regionalny
rynek pracy nadaje wysoką rangę regionowi katowickiemu w zakresie warunków
pracy, a pośrednio i życia, w opinii zbiorowości pozaregionalnych. Niekorzystne
warunki środowiskowe regionu katowickiego są na ogół znane, lecz odgrywają one
większą rolę w decyzjach dotyczących migracji z regionu katowickiego niż przy
rozważaniu decyzji o migracjach do niego (por. rozdz. 6).
Czwarta kwestia dotyczy roli sektora trzeciego w gospodarce regionu katowickiego. Ogólnie sektor usług ma tu — w stosunku do przemysłu wydobywczego i przetwórczego — mniejsze znaczenie niż w innych regionach. Infrastruktura społeczna
jest w znacznym stopniu związana z przemysłem, który kontroluje w ten sposób
życie społeczne wielu — zwłaszcza mniejszych — miast regionu. Kontrolę tę zwiększają paternalistyczne stosunki między pracodawcami a pracownikami (por. Pukowska-Mitka 1986). Miasta stanowiące część konurbacji mają bardzo zbliżoną
strukturę funkcjonalną, ich wzajemne powiązania gospodarcze są więc w rzeczywistości stosunkowo słabe (Schóller i in. 1984).
Piąta kwestia dotyczy struktur i stosunków społecznych. Badanie struktury
społeczno-przestrzennej Katowic wskazuje na znaczne zróżnicowania społeczne
w przestrzeni tego miasta, które są generowane przez obecną politykę mieszkaniową,
opartą na zasadach pozornego egalitaryzmu (por. rozdz. 11). Nie jest wprawdzie
znana dokładna struktura klasowo-warstwowa tego miasta, jego rola polityczno-administracyjna pozwala jednak wnosić o znacznym udziale warstwy inteligencko-urzędniczej. Inteligencki typ struktury społeczno-demograficznej regionu katowickiego sugeruje również sposób segregacji różnych grup migrantów przez bariery
przestrzenne (por. rozdz. 7). Zróżnicowania społeczne znajdują wprawdzie odzwierciedlenie w przestrzeni przez miejsce zamieszkania, powstają one jednak w miejscu
pracy. Głównym źródłem nierówności społecznych w regionie katowickim są, jak
można sądzić, nierówności między dużymi a małymi zakładami pracy w dostępie
ich pracowników do infrastruktury społecznej oraz do mieszkań. Można postawić
tezę, iż jest to źródłem rozwarstwienia hegemonistyczncj klasy robotniczej na superhcgemonistyczną wielkoprzemysłową klasę robotniczą i subhegemonistyczną drobnoprzemysłową klasę robotniczą.
Szósta kwestia dotyczy integracji społecznej i świadomości regionalnej. W regionie katowickim zintegrowanymi społecznie zbiorowościami terytorialnymi, charakteryzującymi się znacznym stopniem identyfikacji ich członków ze zbiorowością, są
małe miasta oraz stare osiedla przemysłowe w większych miastach. Te ostatnie nie
mają jednak żadnego rodzaju nadbudowy prawno-instytucjonalnej w postaci samo-
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rządu lokalnego. Małe miasta mają wprawdzie taki samorząd, jednak tylko do czasu,
gdy zostaną włączone w skład większych miejskich jednostek administracyjnych.
Zmiany podziału administracyjnego w latach siedemdziesiątych łączyły się z likwidacją odrębności samorządowej wielu małych miast i osiedli woj. katowickiego.
Okres ten charakteryzował się wyjątkową niestabilnością jednostek miejskich tego
regionu. W 1973 r., przy okazji tworzenia gmin, połączono ze sobą niektóre pobliskie
małe miasta i osiedla. W 1975 r. przy likwidacji powiatów i tworzeniu nowych województw rozszerzono granice większych miast woj. katowickiego, leżących poza
centrum konurbacji. W 1977 r. rozszerzono jeszcze granice niektórych miast, włączając do nich całe gminy i mniejsze miasta. Nie zlikwidowało to trudności zarządzania tym regionem w — teoretycznie dwuszczeblowym — podziale administracyjnym, spowodowało natomiast frustrację społeczności lokalnych małych miast
(Jałowiecki 1984) i dezintegrację społeczną nowych dużych ludnościowo pseudomiast, składających się z nie powiązanych ze sobą ani przestrzennie, ani funkcjonalnie,
ani nawet komunikacyjnie miasteczek i osiedli (por. rozdz. 3). Podważa to mit o konurbacji, lub nawet całym regionie katowickim, jako zespole silnie zintegrowanych
miast.
Na szczeblu regionalnym słaba świadomość przestrzenna wynika z kryzysu regionalizmu w Polsce, znacznego udziału nowych przybyszów do regionu oraz odmiennej
przeszłości historycznej poszczególnych jego części. Na tym tle można jednak zaobserwować integrowanie się emocjonalne mieszkańców nowych obszarów na wschodzie regionu z jego rdzeniem górnośląskim. Pociąga to za sobą zmianę zasięgu pojęcia
Śląska przez jego przesuwanie się na wschód (por. rozdz. 9). Z pojęciem tym utożsamia się stereotypowy syndrom procesów industrializacyjnych (por. rozdz. 10),
który może być jednak atrakcyjny dla niektórych zbiorowości lokalnych na nowych
obszarach woj. katowickiego i dlatego przez nie akceptowany.
Siódma kwestia dotyczy jakości życia. Stereotypowy pogląd o wysokim poziomie
życia w regionie katowickim jest prawdziwy o tyle, o ile oderwie się go od problemów
jakości środowiska naturalnego, dostępności do urządzeń infrastruktury społecznej
oraz dezorganizacji społecznej, a więc od pozostałych elementów składających
się na pojęcie jakości życia. Jakość życia jest natomiast podstawą preferencji migracyjnych i ogólnie świadomości społecznej.
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ И ПРОЦЕССЫ
В КАТОВИЦКОМ РЕГИОНЕ

Резюме

На фоне других регионов Польши Катовицкий регион представляет собой территорию,
о которой часто говорится в дискуссиях, реже проводятся его исследования, а ещё реже его
понимают. Своё представление о катовицком регионе в большей степени, чем в случае других
регионов Польши, основывают на мифах и стереотипах. Подорвать по крайней мере некоторые из них значило бы серьёзно расширить познания действительных проблем и структур
этого региона и развивающихся в нём процессов.
В части 1 говорится о территории и предмете исследований, результаты которых заключены в томе. В главе 1 заключена идентификация предмета исследований социальной географии, т. к. социальные проблемы катовицкого региона особо слабо изучены. В главе 2 напоминается о главных концепциях систем расселения (городских и региональных) и промышленных систем в контексте территориальной структуры катовицкого региона. Логичным
продолжением этой главы является глава 3, где обсуждаются результаты делимитации катовицкой конурбации. Первый раз в Польше они основаны на анализе границ плотной застройки. В катовицком регионе были идентифицированы два комплекса плотной сплошной
застройки, которые отождествлялись с конурбациями: в центре — вокруг Катовиц и на югозападе — вокруг Рыбника. Катовицкая конурбация занимает 1/3 площади катовицкого
воеводства, т. е. она на много меньше, чем в обычных представлениях об этой системе расселения.
Часть 11 посвящена процессам миграции. В главах 4 и 5 обсуждаются основные пространственные структуры миграции в катовицком регионе, в главе 6 — результаты анкетных
опросов в катовицком регионе, касающиеся направлений миграции и причин миграционных
преимуществ. В главе 7 представлены результаты моделирования влияния пространственных барьеров на миграции между городами катовицкого региона.
Часть III посвящена социально-территориальным структурам и связям, и в наибольшей степени касается исследования социальных проблем катовицкого региона. В главе 8 представлен анализ супружеских связей между городами и историческими зонами катовицкого
региона как дополнительные данные для познания процесса социальной интеграции. Три
исторические зоны, определённые государственными границами девятнадцатого века, в процессе интеграции теряют своё значение как пространственные барьеры; социальные же связи
укрепляются в рамках квази-повятовых единиц, роль которых увеличивает значительная
степень вертикальной централизации управления. Однако, так как ни одна из квази-повятовых единиц изучаемой территории не выходит из политических границ девятнадцатого века, их роль как пространственных границ не уменьшается так быстро, как этого можно
было бы ожидать в виду долгого периода формальной интеграции.
В главе 9 обсуждаются проблемы регионального сознания, основанные на анкетных
исследованиях, проведенных в катовицком регионе. Установлено, что понятие Силезии pació — Struktury 1 procesy
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ширяется на востоке и сужается на западе, отождествляясь во всё большей степени с катовицким регионом.
В главе 10 анализируется представления и стереотипы Силезии на основании анкетных
опросов, проведенных вне катовицкого региона. Установлено, что ментальная карта Силезии
охватывает Нижнюю и Верхнюю Силезию и Малопольску с ядром, отождествляемым с катовицкой конурбацией. Черты и явления, связываемые с понятием Силезии, укладываются
в стереотипный синдром интенсивной индустриализации, охватывая шахты, фабрики, металлургические заводы, загрязнённый воздух, отравленную среду, футбольные клубы и концентрацию населения и застройки.
В главе 11 представлены результаты изучения факторной экологии города Катовице.
Так как в других городах Польши установлено, что концентрация высших социально-профессиональных групп тяготеет к центру и территории лучших квартирных условий, а преобладание низших социально-профессиональных групп к перифериям и худшим квартирным
условиям. В Катовицах вырисовывается довольно ясное разделение на рабочие и занятые
интеллигенцией кварталы. Другое измерение дифференциации пространства города это
составные семейного состояния. В центре преобладают малые семьи одиноких лиц, а в новых кварталах на перифериях — многодетные семьи и семьи молодых людей. Вобщем,
в связи с малой мобильностью на территории города проявляется относительная дискриминация старых людей в отношении возможности получить новые, лучше оснащённые
квартиры. Величина и структура семьи в большей степени определяется квартирными условиями, чем сама определяет квартирные условия. Если теперешняя квартирная политика,
поддерживающая действие этого процесса продолжится, то это может привести к патологическим явлениям возрастной сегрегации населения города.
Заключение (глава 12) представляет собой попытку суммировать результаты исследований, представленных в настоящем томе и идентифицировать главные социально-пространстьенные структуры катовицкого региона.
Перевела Катажина
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Стрешевска

T H E SOCIO-DEMOGRAPHiC STRUCTURES A N D PROCESSES
IN THE KATOWICE REGION

Summary
Vis-a-vis other regions of Poland, the Katowice region is one which is frequently discussed,
more rarely investigated, and the most rarely understood. The images of Katowice region arc, to
a larger extent than in cases of other Polish regions, based on myths and stereotypes. To weaken at
least some of them would, therefore, considerably contribute to the better understanding of the
de facto problems and structures of, and the processes in this region.
Part One concerns the studied area and the subject of research presented in this volume. In
Chapter One, the subject of social geography is discusssed, for the arrears in investigation of the
social problems of the Katowice region are especially large. In Chapter Two, basic concepts of settlement (urban and regional) and industrial systems are discussed in the context of the spatial structure
of the Katowice region. A logical continuation of this chapter is provided in Chapter Three in which
results of the delimitation of the Katowice conurbation arc presented; the delimitation is based,
originally in Polish literature, on the extent of built-up area. Two compact complexes of built-up
area, identified with conurbations, have been found in the region, i.e. in the centre, arround Katowice,
and in the south-west, arround Rybnik. The Katowice conurbation covers 1/3 of the Katowice
voivodship; this figure is considerably smaller than that in the common image of this settlement
system.
Part Two conccrns the processes of migration. In Chapters Four and Five, basic spatial structures of migration in the Katowice region are presented. In Chapter Six, results of a regional survey
concerning directions of migration and causes of migratory preferences are presented. In Chapter
Seven, results of a modelling of the impact of spatial barriers on inter-urban migration in the Katowice region are presented.
Part Three is devoted to socio-spatial structures and relationships. Herein, investigations of the
social problems of the Katowice region are made most explicit. In Chapter Eight, inter-urban
marital links as well as those between the historical zones of the region are presented as a contribution to the recognition of the social integration process. In the integration process, the three
historical zones, as defined by the location of the nineteenth-century international boundaries, are
eroded as spatial barriers; social interrelationships tend to be contained within the quasi-county-level
units whose role is strengthened by a considerable degree of vertical centralisation of management.
Because, however, none of the quasi-counly-level units breaks the nineteenth-century political
boundaries, the Iptter, as spatial barriers, are not eroded as fast as they might be expected to, taking
into account the durability of the formal integration.
In Chapter Nine, problems of regional consciousness are presented as based on a regional survey.
It has been found that the notion of Silesia expands to the east while contracts in the west, and is
being progressively identified with that of the Katowice region.
In Chapter Ten, images and stereotypes of Silesia are analysed as based on an extra-regional
survey. It has been found that the mental map of Silesia covers Lower and Upper Silesia as well as
Lesser Poland, with its core identified with the Katowice conurbation. Characteristics and events
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being mentally associated with the notion of Silesia emerge as a stereotypical syndrome of intense
industrialization, which comprises mines, factories, poluted air, poisoned environment, football
clubs, high population density and extensive built-up areas.
In Chapter Eleven, results of a factorial ecology of the city of Katowice are presented. Similarly
to other Polish cities, a concentration of higher socio-occupational groups is found in the centre and
the areas of better living conditions while of lower socio-occupational groups peripheral locations
and worse living conditions are characteristic. In Katowice, fairly marked distinction between workers' and inteligentsia's areas is to be found. The other dimension of spatial differentiation of the city
is that of the family status. Small families of single and/or aged people dominate in the centre, and
those with a larger number of children and young people in new estates in the peripheries. Generally,
•because of a limited spatial mobility within the city, a relative discrimination of the aged can be identified in their accessibility to newer, i.e. better equiped dwellings. The family size and structure is
determined by the structure of housing rather than vice versa. If the current housing policy, which
stimulates this process, persisted, it would produce pathological segregation of age groups within
the city.
Conclusions or Chapter Twelve is an attempt to summarize the results of the investigations
presented herein as well as to identify basic socio-spatial structures of the Katowice region.
Translated by Zbigniew
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