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WROCŁAWIA 
 
 
 
Słowa klucze (keywords): strefa podmiejska, suburbanizacja, aglomeracja, kapitał ludzki 
Zarys tre�ci (abstract) Badania stref podmiejskich, w wi�kszo�ci przypadków, prowadzone s� na poziomie miast 

i gmin. Niniejsze opracowanie prezentuje cz��� wyników bada� ankietowych przeprowadzonych 
w obr�bie wybranych, charakterystycznych, miejscowo�ci dla strefy podmiejskiej Wrocławia. 
S� nimi Mirków oraz Bielany Wrocławskie bezpo�rednio przylegaj�ce do granic miasta. Analiz� 
obj�to wybrane zagadnienia demograficzne oraz gospodarcze. Wydaje si�, �e w przypadku 
obszarów bezpo�redniego kontaktu strefy podmiejskiej z miastem proces przejmowania 
„miejsko�ci” mo�na zaczyna� uznawa� za zako�czony. Obszary te powoli staj� si� elementem 
organizmu miejskiego. Jednak w dalszym ci�gu nie zatraciły jeszcze autonomicznego charakteru. 

 
 
 

I. Wprowadzenie 

 Procesy społeczno – gospodarcze charakteryzuj� si� ci�gło�ci� zmian, stał� ewolucj� 

elementów, które je tworz�. To jednak wydaje si�, �e składaj� si� one z „pewnych” 

okre�lonych cykli. Po domkni�ciu si� jednego, nast�puje kolejny, jednak rozpoczynaj�c si� z 

jako�ciowo wy�szego poziomu. Jakkolwiek widoczne jest to dla wi�kszo�ci przypadków, to 

dla niektórych obszarów i procesów jest to obserwowalne w krótkich relatywnie przedziałach 

czasu. Wydaje si�, �e szczególnym przypadkiem jest strefa podmiejska, a w jej obr�bie 

zjawisko urbanizacji we wszystkich swych aspektach. Dotyczy to szczególnie suburbanizacji 

rozumianej jako zjawisko oddziaływania, a w konsekwencji inwazji miasta na obszary 

wiejskie bezpo�rednio z miastem s�siaduj�ce. Pierwsze zmiany pojawiaj� si� w płaszczy�nie 

ekonomicznej, społecznej nast�pnie demograficznej aby mogły one zosta� zamkni�te 

przekształceniami o charakterze przestrzennym. Przestrzenny aspekt urbanizacji 

przejawiaj�cy si� głównie we wzro�cie intensywno�ci zabudowy „... syntetyzuje całokształt 

przemian obszaru ...” (Zago�d�on, 1978, s. 6). Innymi słowy pierwsze pojawiaj� si� funkcje 
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o nierolniczym charakterze, powoduj�c dostosowanie si� do nich struktury pracuj�cych, 

a zwykle ze znacznym opó�nieniem zmienia si� przestrzenna forma zagospodarowania osiedli 

(Golachowski, 1965). Oczywi�cie zmiany we wszystkich aspektach urbanizacji zachodz� 

równolegle, jednak dochodzi do przesuni�� punktu ci��ko�ci nat��enia tych�e zjawisk. 

 Proces przekształce� stref podmiejskich du�ych miast, zmian zachodz�cych w ich 

obr�bie, datowa� mo�na na lata 60-te. Jednak wyra�ne przekształcenia w ich obr�bie zacz�ły 

zachodzi� w latach 70-tych XX w. W pocz�tkowym okresie dochodziło do kształtowania si� 

dwuzawodowo�ci w�ród ludno�ci strefy podmiejskiej, wyst�powania wahadłowych dojazdów 

do pracy, zmiany stylu �ycia, zachowa� prokreacyjnych oraz modelu rodziny. Natomiast w 

mniejszym stopniu widoczne były zmiany w zagospodarowaniu – przestrzennym aspekcie 

urbanizacji. Zasadnicze zmiany w jako�ciowym wyrazie przekształce� zacz�ły zachodzi� na 

pocz�tku lat 80-tych, aby nabra� na intensywno�ci w latach 90-tych (Ilnicki, 1996). W ten 

bardzo ogólny mo�na zarysowa� zjawisko cykliczno�ci zmian dla aglomeracji wrocławskiej. 

Po praktycznie całkowitym zaniku dwuzawodowo�ci, wynikaj�cej głównie z zatracenia przez 

osiedla podmiejskie funkcji rolniczej, w znacznym stopniu dokonanej wymianie 

mieszka�ców, a w konsekwencji migracji ludno�ci z miasta do miejscowo�ci podmiejskich, 

w wyniku kształtowania si� tendencji deglomeracyjnych (Sytuacja demograficzna 

Polski, 2000) zacz�ł kształtowa� si� „nowy” ilo�ciowo i jako�ciowo demograficzny oraz 

gospodarczy obraz miejscowo�ci podmiejskich. 

 Reasumuj�c, rozwa�ania nad przekształceniami wybranych elementów struktur 

demograficznych dla wybranych miejscowo�ci strefy podmiejskiej Wrocławia, mo�na oprze� 

na dwóch przesłankach, a mianowicie: 

− braku od 14 lat, kolejnego narodowego spisu powszechnego oraz 

− wyst�pienia zasadniczych zmian w płaszczy�nie politycznej, ekonomicznej i społecznej, 

bezpo�rednio po ostatnim spisie,  

warto zastanowi� si� nad zmianami niektórych elementów wchodz�cych w skład płaszczyzny 

ekonomicznej i społecznej, a to dlatego �e zmiany, szczególnie w ostatniej z nich widoczne s� 

po najdłu�szym czasie. W sposób szczególny zdaje si� to dotyczy� zmian struktur 

demograficznych zarówno w płaszczy�nie ilo�ciowej, jak i jako�ciowej.  

 Nie bez znaczenia jest równocze�nie charakter obszaru na którym zjawiska te 

zachodz�. Wydaje si�, �e symptomatycznym obszarem jest strefa podmiejska du�ego miasta. 
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II. Cel, �ródła danych, hipotezy badawcze 

 Głównym celem jest prze�ledzenie zmian w obr�bie wybranych elementów struktur 

demograficznych oraz „gospodarczego charakteru” charakterystycznych dla strefy 

podmiejskiej Wrocławia miejscowo�ci. W przypadku niniejszego opracowania b�d� nimi 

Mirków oraz Bielany Wrocławskie.  

 Podstawowy materiał liczbowy pochodzi z bada� ankietowych przeprowadzonych 

w lipcu 2001 w wy�ej wymienionych miejscowo�ciach. Materiał porównawczy stanowi� dane 

z tabulogramów Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) z 1988. 

 Narz�dzie przeprowadzenia bada� stanowiły dwie ankiety, a mianowicie kartoteka 

instytucji oraz kartoteka gospodarstwa domowego. W przypadku kartoteki instytucji 

najistotniejsze dla analizy stanowiły pytania o: rodzaj prowadzonej działalno�ci 

(przynale�no�� do sekcji EKD), rok powstania instytucji oraz struktura pracuj�cych według 

płci i wykształcenia. W przypadku kartoteki gospodarstwa domowego koncentrowano si� na: 

składzie rodzinnym i wielko�ciowym gospodarstw domowych, płci oraz wieku mieszka�ców, 

głównej przyczynie oraz okresie napływu do badanych miejscowo�ci, miejscu pracy, 

poziomie wykształcenia oraz głównych przyczynach satysfakcji b�d� jej braku z obecnego 

miejsca zamieszkania. 

 Analiza b�dzie koncentrowa� si� wokół zagadnie� dotycz�cych: 

− struktury ludno�ci według płci i wieku, 

− pochodzenia terytorialnego,  

− przyczyn oraz roku (okresu) napływu ludno�ci, 

− poziomu wykształcenia ludno�ci oraz  

− gospodarczego charakteru badanych miejscowo�ci. 

 Poza rejestracj� zmian celowym wydaje si� sformułowanie pytania czy miejscowo�ci 

te, podobnie jak przed wojn� przekształcaj� si� w miejsca koncentracji ró�nych, ale zwykle 

górnych warstw społecznych (Miszewska, 2000). 

 

III. Krótka charakterystyka badanych miejscowo�ci 

 Mirków jest miejscowo�ci� dwuczłonowa, oddalon� od centrum Wrocławia 

o 12 kilometrów, zlokalizowan� w gminie Długoł�ka. Starsz� jej cz��� stanowi 

�redniowieczna ulicówka, młodsz� za� osiedle którego pocz�tki si�gaj� czasów wojny. 

Osiedle to zaplanowano z my�l� o robotnikach wielkich zakładów zbrojeniowych 

lokalizowanych na osiedlu Psie Pole. Obie cz��ci Mirkowa rozdziela droga wylotowa 
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z Wrocławia oraz linia kolejowa biegn�ca do Warszawy przez Ole�nic�. O�ywienie rozwoju, 

na pocz�tku jedynie poprzez pryzmat ruchu budowlanego, zacz�ło si� w latach 

siedemdziesi�tych. Poza tras� wylotow� w obr�bie Mirkowa na obrze�u osiedla biegnie droga 

wewn�trzna, która jest miejscem lokalizacji ró�nych firm niezwi�zanych bezpo�rednio 

z Mirkowem jak: salony samochodowe, stacje benzynowe, supermarkety, które dostarczaj� 

mieszka�com miejsc pracy. Mirków jest przykładem osiedla podmiejskiego, którego rozwój 

trwa ju� sze��dziesi�t lat, a w ostatnim czasie powoduje zmian� jego charakteru z osiedla 

jednorodzinnego w willowe (Miszewska, 2000). 

 Bielany Wrocławskie poło�one s� na terenie gminy Kobierzyce, na południe od 

Wrocławia w pobli�u tak zwanego W�zła Biela�skiego (skrzy�owania autostrady A-4 

z trasami wylotowymi z Wrocławia do Kłodzka i Jeleniej Góry). Bielany Wrocławskie to 

stara �redniowieczna wie�. Obecnie jest tworem powstałym ze zro�ni�cia si� dwóch ró�nych 

morfologicznie jednostek, a mianowicie wspomnianej wsi ulicowej oraz poło�onego na 

południe od niej folwarku Bl�dzów. Atrakcyjno�� Bielan Wrocławskich wynika z jego 

stosunkowo niedu�ej odległo�ci od centrum (8 km), dobremu poł�czeniu komunikacyjnemu 

oraz usytuowaniu w pobli�u komunikacyjnego w�zła biela�skiego z licznymi powstałymi w 

ostatnim dziesi�cioleciu zakładami wytwórczymi i supermarketami. O atrakcyjno�ci Bielan 

Wrocławskich �wiadczy najwy�sza cena działek ze wszystkich otaczaj�cych Wrocław 

miejscowo�ci, a mieszcz�ca si� w przedziale 120 –160 zł za m2 (Mirków 40 – 80 zł za m2) 

(Miszewska, 2000). 

 

IV. Charakterystyka wybranych elementów demograficznych i gospodarczych 

IV.1. Elementy demograficzne 

 Wbrew obiegowym opiniom o wzro�cie potencjału demograficznego stref 

podmiejskich, bardziej słuszne wydaje si� stwierdzenie o daleko zaawansowanych w ich 

obr�bie zmianach jako�ciowych ni� ilo�ciowych. 

 W 1988 roku badane miejscowo�ci zamieszkiwało ł�cznie blisko 3,3 tys. 

mieszka�ców, z czego na Bielany Wrocławskie przypadało blisko 2 tys. Obecnie obie 

miejscowo�ci zamieszkuje zbli�ona liczba mieszka�ców kształtuj�ca si� przeci�tnie na 

poziomie 1,2 tys. osób.  

 Charakterystycznym zjawiskiem jest utrzymuj�ca si� od 1988 równowaga płci, 

obecnie przekształcaj�c� si� w wyra�nie zauwa�aln� przewag� kobiet nad m��czyznami, 

kształtuj�c� si� na poziomie współczynnika feminizacji o warto�ci 104. Jest to by� mo�e 

symptom wyra�nie krystalizuj�cej si� miejsko�ci tych�e miejscowo�ci. Dodatkowo 



 5 

potwierdzeniem wcze�niejszego przypuszczenia jest struktura pokoleniowa gospodarstw 

domowych, w obu przypadkach nieomal identyczna. W 80 % s� to gospodarstwa domowe 

jednopokoleniowe (jednorodzinne). Niewiele ponad 16 % to rodziny dwu pokoleniowe. 

Natomiast jedynie 4 % stanowi� gospodarstwa trzy rodzinne. Ten brak wielopokoleniowo�ci 

gospodarstw domowych automatycznie znajduje swoje odzwierciedlenie w strukturze 

gospodarstw domowych ze wzgl�du na liczb� osób. To gospodarstwa 3 i 4 osobowe ł�cznie 

stanowi� ½ wszystkich gospodarstw domowych. Składaj� si� one głównie z rodzin z jednym 

b�d� dwojgiem dzieci, rzadziej z „dziadkami”. Nast�pne w kolejno�ci co do znaczenia w 

strukturze znajduj� si� gospodarstwa 2 osobowe – rodziny bez dzieci. Gospodarstwa domowe, 

o co najwy�ej 4 osobach, stanowi� przeci�tnie 80 % wszystkich gospodarstw. Jednak nale�y 

zaznaczy�, �e w przypadku Mirkowa przewaga gospodarstw co najmniej 5 osobowych jest 

wyra�nie wi�ksza, gdy� stanowi� one 30 % w stosunku do ¼ w przypadku Bielan 

Wrocławskich. 

 Ju� tych kilka spostrze�e� zdaje si� wyra�nie wskazywa� na bardziej miejski, ni� 

wiejski charakter analizowanych miejscowo�ci, ze wskazaniem na Bielany Wrocławskie jako 

te, które znajduj� si� dalej w procesie tych przekształce�. 

 W tym miejscu warto si� zastanowi� nad sił� wyci�ganych wniosków. W wyniku 

bada� ankietowych udało si� dotrze�, w przypadku obu miejscowo�ci, do ponad połowy 

zamieszkuj�cej je ludno�ci. W Mirkowie badaniem obj�to 63 %, a w Bielanach Wrocławskich 

niewiele ponad 55 % wszystkich mieszka�ców. Stwierdzi� nale�y, �e skłonno�� do udzielania 

odpowiedzi przez mieszka�ców była bardzo niska. Charakterystyczna jest ona dla 

mieszka�ców miast, a nie obszarów wiejskich, na których udaje si� przeankietowa� blisko 

90 % wszystkich mieszka�ców. Taka „próba” mo�e stawia� pod znakiem zapytania 

formułowane uogólnienia. Jednak nim przejdziemy do odpowiedzenia sobie na to pytanie, 

zatrzymajmy si� na chwil� nad piramid� wieku (rys. 1). 

 Struktury ludno�ci według płci i wieku w przypadku obu miejscowo�ci s� do siebie 

bardzo zbli�one. Słabo, ale widoczna jest, wcze�niej sygnalizowana, nadwy�ka kobiet nad 

m��czyznami, szczególnie w grupie powy�ej 65 lat. Piramidy obrazuj� typ „społecze�stwa” 

stagnacyjnego z rysuj�c� si� tendencj� do kształtowania si� regresyjnego modelu 

społeczno�ci badanych miejscowo�ci. O takim procesie wydaje si�, �e mo�na mówi� ju� w 

przypadku Bielan Wrocławskich. Kształt i charakter piramidy dla Mirkowa natomiast zdaj� 

si� potwierdza� wcze�niejsze uogólnienia dotycz�ce wielko�ci i składu gospodarstw 

domowych. W miejscowo�ci tej mamy do czynienia z wyra�n� grup� osób urodzonych 

w okresie powojennym (45-60 lat) oraz grup� ich dzieci (15-25 lat). Kształt tych piramid nie 
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jest charakterystyczny dla wiejskich jednostek osadniczych. S� to raczej kształtuj�ce si� 

społecze�stwa miejskie.  
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Rys. 1. Struktura ludno�ci według wieku i płci w badanych miejscowo�ciach 
�ródło: opracowanie własne na podstawie bada� terenowych lipiec 2001 

 

 Powracaj�c do wcze�niej sformułowanego pytania o reprezentatywno�� wyników, 

formułowanych wniosków, na podstawie przeankietowanej grupy ludno�ci, to wydaje si�, �e 

odpowiedzie� na nie udzieli porównanie obecnej struktury ludno�ci według wieku 

z zarejestrowan� w 1988 roku w ramach przeprowadzonego Narodowego Spisu 

Powszechnego (rys. 2). 

 Jak mo�na zauwa�y� w jednym, jak i drugim przypadku mamy do czynienie z bardzo 

wyra�nym, je�li nie idealnym, pokrywaniem si� struktur wieku i płci. Oczywi�cie widoczne 

jest przesuni�cie roczników o 15 lat. W tej sytuacji uzasadnionym wydaje si� by� 

przypuszczenie, �e formułowane wnioski posiadaj� znaczn� moc wyja�niaj�c�, a je�li s� 

obarczone, to niewielkim bł�dem. Innymi słowy po 14 latach mamy do czynienia 

z identyczn� reprezentacj� roczników społecze�stw w obr�bie których w głównej mierze 

dokonuj� si� przekształcenia jako�ciowe, pomimo wyra�nego spadku liczby ludno�ci. Spadek 

liczby ludno�ci ogółem mo�na by traktowa� te� jako przyczynek do szybciej post�puj�cych 

zmian jako�ciowych. 

 



 7 

0 4 8 12
%

12 8 4 0
%

M K

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Bielany Wrocławskie
1988 (NSP) 2001    

0 4 8 12
%

12 8 4 0
%

M K

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Mirków
1988 (NSP) 2001  

Rys. 2. Porównanie struktur ludno�ci według wieku i płci  
w badanych miejscowo�ciach w latach 1988 – 2001 

�ródło: opracowanie własne na podstawie bada� terenowych lipiec 2001 oraz NSP 1988 

 

 Analizuj�c zagadnienia demograficzne warto na chwil� zatrzyma� si� nad 

terytorialnym pochodzeniem, okresem jak i główn� przyczyn� zamieszkania w badanych 

miejscowo�ciach. 

 Wydaje si�, �e o ludno�ci Mirkowa, jak i Bielan Wrocławskich mo�na powiedzie�, i� 

w zasadniczej swej cz��ci s� to społecze�stwo urodzone po drugiej wojnie �wiatowej i nie 

maj�ce „nic wspólnego” z przemieszczeniami ludno�ci spowodowanymi zako�czeniem 

działa� wojennych. Innymi słowy mo�na powiedzie�, �e napływ oraz decyzje o osiedleniu si� 

w tych miejscowo�ciach zdeterminowane zostały przez inne grupy czynników. 

 Za decyduj�ce przyczyny nale�y uzna�: zmian� standardu �ycia na wy�szy, cz��ciowo 

zwi�zane z tym, posiadanie własnej działki budowlanej oraz wypływaj�ce z powy�szych 

zawieranie nowych zwi�zków mał�e�skich (rys. 3).  

 Pozostałe czynniki decyduj�ce o fakcie osiedlenia si� w tych miejscowo�ciach 

podkre�laj� charakter, specyfik� poszczególnych miejscowo�ci. Dla Mirkowa jest ni� „zmiana 

miejsca pracy”, a dla Bielan Wrocławskich „znu�enie wielkomiejsk� atmosfer�” oraz „walory 

�rodowiska”. Odpowiednio, jest to w pewnym sensie potwierdzenie rolniczo – przemysłowej 

„genezy” Mirkowa i „ekskluzywnego” charakteru w�zła komunikacyjnego, generuj�cego 

podwy�szon� aktywno�� gospodarcz�. Cz��ciowo ten�e charakter znajduje równie� swoje 

odzwierciedlenie w formie poprzedniego miejsca zamieszkania gospodarstw domowych. 

Mianowicie przeci�tnie blisko ½ gospodarstw domowych poprzednio zamieszkiwała w domu 

jednorodzinnym. Kolejne 30 % zamieszkiwało w zabudowie wielorodzinnej, wzniesionej 
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bezpo�rednio po zako�czeniu działa� wojennych. Ten drugi typ zabudowy, jak i kamienica 

czynszowa, jako miejsce poprzedniego miejsca zamieszkania, s� bardziej charakterystyczne 

dla gospodarstw Mirkowa. 
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Rys. 3. Struktura wskaza� na główn� przyczyn� zmiany miejsca zamieszkania 
 mieszka�ców badanych miejscowo�ci 

�ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada� terenowych lipiec 2001 
 

 Mówi�c o pochodzeniu ludno�ci strefy podmiejskiej trudno nie zada� sobie pytania, 

ile ludno�ci pochodzi z rdzenia aglomeracji. Przeci�tnie 35 % ludno�ci badanych 

miejscowo�ci to byli Wrocławianie. To zmiana standardu �ycia na wy�szy, znu�enie 

wielkomiejsk� atmosfer�, walory �rodowiska oraz fakt posiadania działki budowlanej 

zadecydowały o zmianie przez nich miejsca zamieszkania. Podkre�li� nale�y, �e wielko�� 

tego napływu jak i udział jest wi�kszy w przypadku Mirkowa. Wynika to mi�dzy innymi 

z faktu, �e rozwój Bielan Wrocławskich jako miejscowo�ci głównie o funkcji 

rezydencjonalnej – datuje si� dopiero na drug� połow� lat dziewi��dziesi�tych, gdy 

w przypadku Mirkowa miał on ju� miejsce od pocz�tku lat 70-tych (rys. 4). 
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Rys. 4. Wielko�� oraz okres (rok) napływu ludno�ci do badanych miejscowo�ci 
�ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada� terenowych lipiec 2001 

 

 W powojennym rozwoju obydwu miejscowo�ci mo�na wyró�ni� trzy zasadnicze 

okresy. Do pocz�tku lat siedemdziesi�tych, nast�pnie kolejne dwudziestolecie oraz trzeci 

datowany na pocz�tku lat 90-tych trwaj�cy do dnia dzisiejszego. Wa�nym podkre�lenia jest 

równie� fakt, �e analizuj�c jednocze�nie rok napływu z jego przyczyn�, zauwa�amy, �e 

napływ, a tym samym rozwój miejscowo�ci, dokonywał si� w przypadku Bielan 

Wrocławskich w oparciu o „jedn�” tylko przyczyn�, a w Mirkowie było to ich szerokie 

spektrum. Czyli innymi słowy, rozwój Mirkowa mo�na by uzna� za bardziej zło�ony, na 

który składa si� wi�cej ni� jedna decyduj�ca przyczyna w obr�bie wyró�nionych okresów. 

 Nie mniej interesuj�ce jest zadanie sobie pytania o jako�� potencjału 

demograficznego. Jest on rozpatrywany najcz��ciej przez pryzmat poziomu wykształcenia. 

Na przestrzeni 14 lat nast�piła diametralna zmian struktury poziomu wykształcenia (rys. 5). 

To ju� nie wykształcenie podstawowe i zawodowe, ale �rednie oraz wy�sze staje si� nie tylko 

standardem, ale konieczno�ci� w przypadku ch�ci obecno�ci na współczesnym rynku pracy. 

Podkre�li� nale�y, �e poziom wykształcenia w sposób istotny odbiega in plus od struktury, 

nie tylko dla kraju ale równie� obszarów typowo miejskich. Przeci�tnie mo�na mówi� 

o dwukrotnie wi�kszym znaczeniu ludno�ci z wykształceniem wy�szym ni� w samym rdzeniu 

aglomeracji. Dla poziomu wykształcenia równie� charakterystyczny jest fakt, �e kobiety s� 

lepiej wykształcone od m��czyzn. Dotyczy to szczególnie wykształcenia na poziomie 

�rednim, gdy� na poziomie wy�szym mamy do czynienia ze wzgl�dn� równowag�. Wydaje 

si�, �e w najbli�szym czasie nale�y spodziewa� si� nawi�zania do ogólnej tendencji 

przejawiaj�cej si� w jako�ciowo wy�szym wykształceniu kobiet. Spostrze�enia te nawi�zuj� 
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do faktu, wcze�niej zasygnalizowanego, znacznego udziału ludno�ci b�d�cej wcze�niej 

rodowitymi Wrocławianami. 
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Rys. 5. Zmiany struktur poziomu wykształcenia ludno�ci badanych miejscowo�ci 

w latach 1988 - 2001 

�ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada� terenowych lipiec 2001 oraz NSP 

1988 

 

 Przegl�d wybranych elementów struktur demograficznych w sposób jednoznaczny 

zdaje si� ukazywa� ogrom zmian ilo�ciowych jak i jako�ciowych które zaszły w tym 

relatywnie krótkim czasie – okresie transformacji systemowej. Fakt wyra�nie zarysowanych 

oraz prawdziwych zwi�zków przyczynowo – skutkowych zdaj� potwierdza� wcze�niejsze 

stwierdzenie o prawdziwo�ci oraz znacznej mocy wyja�niaj�cej zebranego materiału.  

 

IV.2. Elementy gospodarcze 

 Zarówno Mirków jak i Bielany Wrocławskie w niespełna 15 lat całkowicie zmieniły 

swoje nie tylko demograficzne oblicze. Okres po 1988 roku, to czas gdy powstały w zasadzie 

wszystkie działaj�ce obecnie instytucje. Inwestycje powstałe przed 1988 rokiem stanowi� 

niespełna 20 % obecnej ich liczby. Z wył�czeniem instytucji handlowych zlokalizowanych na 

W��le Biela�skim, w Bielanach Wrocławskich działało ich 60, a w Mirkowie blisko 50. 

Nale�y zaznaczy�, �e zasadniczy rozwój instytucji Mirkowa przypadł na przełom lat 80 i 90-

tych i utrzymywał si� do 1995 roku. Po wyhamowaniu tempa przyrostu ich liczby, kolejne 

o�ywienie działalno�ci gospodarczej nast�piło pod koniec ostatniego dziesi�ciolecia XX 

wieku. Natomiast w przypadku Bielan Wrocławskich mieli�my do czynienia ze stałym, 

zbli�onym do arytmetycznego, przyrostem liczby nowych instytucji z przeci�tnie 4 na 

pocz�tku lat 90-tych do 10 na koniec 2000 roku. Zwróci� uwag� nale�y na fakt, �e znaczne 
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o�ywienie uruchamiania nowych instytucji miało miejsce w latach 1995 – 97. Zwi�zane było 

to z powstaj�cym centrum handlowym W�zła Biela�skiego. 

 Poza zmianami ilo�ciowymi zaszły daleko id�ce zmiany jako�ciowe, które w sposób 

zasadniczy zmieniły gospodarczy charakter miejscowo�ci b�d�cych obiektem badania. 

W 1988 roku dominuj�cymi miejscami pracy w strukturze pracuj�cych stanowił przemysł 

i budownictwo. Ł�cznie pochłaniały one 70 i 50 % zasobów siły roboczej, odpowiednio 

Mirkowa oraz Bielan Wrocławskich. Kolejne rodzaje działalno�ci gospodarczej mo�na 

podzieli� na dwie grupy. Pierwsz� stanowiły: nauka i rozwój, o�wiata, wychowanie, kultura 

i sztuka; handel; transport i ł�czno�� w której przeci�tne zatrudnienie kształtowało si� na 

poziomie 10 %. Drug� natomiast tworzyły: ochrona zdrowia i opieka społeczna, turystyka 

i wypoczynek; gospodarka komunalna i mieszkaniowa; pozostałe działy ze �rednim 

zatrudnieniem na poziomie 5 %. 

 Okres 14 lat zasadniczych zmian, nie tylko politycznych oraz społecznych, a przede 

wszystkim gospodarczych doprowadził do zmiany oblicza miejscowo�ci stref podmiejskich 

wielkich miast (rys. 6). 
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Rys. 6. Struktura pracuj�cych według płci i sekcji działalno�ci gospodarczej 

w badanych miejscowo�ciach w 2001 

�ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada� terenowych lipiec 2001 

 

 Elementem decyduj�cym o charakterze Mirkowa i Bielan Wrocławskich nie jest ju� 

działalno�� produkcyjna (sekcja D), a szeroko rozumiany handel i naprawy (G). Dodatkowo 

za całkowit� reorientacj� gospodarczego charakteru tych�e miejscowo�ci przemawia fakt, �e 

poza działalno�ci� produkcyjn� i budownictwem (F), pozostałe sekcje wchodz� w skład 
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sektora usługowego. Równocze�nie brak jest instytucji działaj�cych w sekcji A, B, C 

tworz�cych sektor I – produkcji pierwotnej. Taki stan rzeczy jest zapewne wynikiem 

praktycznie całkowitego zaniku gospodarstw domowych w ramach których funkcjonuje 

gospodarstwo rolne. W Mirkowie odnotowano ich 15, a w Bielanach Wrocławskich 

jedynie 10. 

 Na podkre�lenie zasługuje fakt, �e bardzo wyra�nie zaznaczyły si� w przypadku obu 

miejscowo�ci działalno�ci zwi�zana z tak zwanym otoczeniem biznesu (sekcja J – 

po�rednictwo finansowe, K – obsługa nieruchomo�ci). Bior�c pod uwag� bardzo wysok� 

koncentracje tego typu działalno�ci w miastach, jej wyst�pienie wskazuje na znaczne, 

potencjalne mo�liwo�ci rozwojowe tych miejscowo�ci, tym bardziej, �e sekcje J+K uznawane 

s� jako warunek konieczny nowoczesnej. 

 

V. Zako�czenie 

 Przemiany, ostatniej dekady XX wieku, w naszym kraju postrzegane oraz 

charakteryzowane s� głównie przez pryzmat zmian zachodz�cych w sferze gospodarczej. 

„Zapomina” si� o sferze społecznej, któr� traktuje si� jako wtórn� w stosunku do przemian 

zachodz�cych w obr�bie szeroko rozumianej gospodarki. Szczególnie jest to widoczne 

w przypadku zagadnie� demograficznych. Wynika to mi�dzy innymi z braku kolejnego od 14 

lat spisu powszechnego, ale i przekonania, �e w warunkach stabilizacji ludno�ciowej nie 

dochodzi do przemian. Wynika to z faktu, �e potencjał demograficzny rozpatrywano zawsze 

w kontek�cie jego przemian ilo�ciowych a nie jako�ciowych. Miejscem w którym te 

przemiany zachodz� w du�ym nat��eniu, a przez co s� dobrze widoczne, jest strefa 

podmiejska du�ego miasta, szczególnie w obr�bie charakterystycznych dla niej miejscowo�ci. 

Dla aglomeracji wrocławskiej do takich jednostek osadniczych zaliczy� nale�y Mirków oraz 

Bielany Wrocławskie. 

 Przeprowadzone badania w obr�bie wy�ej wymienionych miejscowo�ci miały 

charakter bada� ankietowych, którymi obj�to blisko 60 % mieszka�ców. Fakt pokrywania si� 

wybranych struktur, z rejestrowanymi w Narodowym Spisie Powszechnym 1988 roku, 

upowa�nia do sformułowania kilku wniosków ko�cowych o znacznej mocy wyja�niaj�cej.  

 Wydaje si�, �e w przypadku obszarów bezpo�redniego kontaktu strefy podmiejskiej 

z miastem proces przejmowania „miejsko�ci” mo�na zaczyna� uznawa� za zako�czony. 

Obszary te powoli staj� si� elementem organizmu miejskiego. Jednak w dalszym ci�gu nie 

zatraciły swego autonomicznego charakteru. W konsekwencji, mamy do czynienia z szybko 

post�puj�cym procesem tworzenie si� miejskiego społecze�stwa w ich obr�bie. 
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Potwierdzeniem tego stanu jest kształtuj�ca si� nadwy�ka kobiet nad m��czyznami, która jest 

symptomatyczna dla miejskich jednostek osadniczych. O wysokim stopniu nie tylko 

zurbanizowania, ale i selektywno�ci napływu �wiadczy� mo�e poziom wykształcenia ludno�ci 

zamieszkuj�cej stref� podmiejsk�. Nast�piło bardzo wyra�ne przesuni�cie si� poziomu 

wykształcenia ludno�ci w kierunku �redniego i wy�szego. W przypadku wykształcenia 

wy�szego przewaga ta jest przeci�tnie dwukrotnie wi�ksza ni� w rdzeniu aglomeracji. 

Charakterystyczne jest równie� to, �e obserwuje si� zjawisko przewagi bardziej 

wykształconych kobiet nad m��czyznami. 

 Daleko id�ce zmiany zaszły równie� w sferze gospodarczej. Nast�pił nieomal 

całkowity zanik gospodarstw domowych posiadaj�cych gospodarstwo rolne. Cało�� 

przekształce� doprowadziło do zmiany gospodarczego charakteru miejscowo�ci 

z przemysłowo – rolniczych lub rolniczo – przemysłowych na usługowy lub te� wzgl�dnie 

usługowo – przemysłowy. Całokształt zachodz�cych zmian zdaje si� prowadzi� do 

kształtowania si�, w szerokim tego słowa znaczeniu, elitarnego społecze�stwa strefy 

podmiejskiej.  

 Przedstawionych interpretacji wyników nie nale�y rozpatrywa� w kategoriach 

stwierdze� uniwersalnych, sprawdzaj�cych si� w przypadku ka�dego obszaru. Jednak mog� 

one stanowi� punkt wyj�cia do dalszych, szerszych analiz, lub by� punktem odniesienia 

w przypadku bada� na innych obszarach tego typu. 

 Wydaje si�, �e sformułowane powy�ej wnioski oraz uogólnienia pozwalaj� na 

postawienia pytania, czy strefa podmiejska w dalszym ci�gu jest bezpo�rednio za miastem – 

czy mo�e ju� troch� dalej ? 
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