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Kryzys gospodarczy lat dziewięćdziesiątych  ujawnił słabe ogniwa w systemie 

społeczno-gospodarczym kraju. Dotknął on m.in. małe miasta, których dotychczasowy 

rozwój zależny był w dużej mierze od bodźców zewnętrznym,  w tym polityki państwa. 

Podstawę niniejszych rozważań stanowi hipoteza badawcza zakładająca, że okres 

transformacji systemowej w Polsce po roku 1989 wyzwolił procesy o znacznej dynamice, 

które zapoczątkowały spektrum zmian. Zmiany te wpłynęły m.in. na ośrodki miejskie w 

zróżnicowany sposób w zależności od ich wielkości, dotychczasowych funkcji, potencjału 

demograficznego, istniejącej infrastruktury służącej realizacji nowego modelu gospodarki 

rynkowej. Poznanie prawidłowości dotyczących zmian w obrębie tychże struktur stanowi 

podstawę do osiągnięcia celu badawczego. 

W świetle powyższych założeń można sformułować podstawowy cel niniejszej pracy, 

tj.: ukazanie mechanizmów przekształceń struktur społeczno – demograficzno, wywołanych 

procesami transformacyjnymi w Polsce, uchwycenie ogólnych prawidłowości i tendencji w 

strukturach i analizowanych procesach oraz określenie kierunków i czynników 

determinujących działania (szczególnie władz samorządowych) w kierunku aktywizacji 

małych miast województwa opolskiego.  

Głównym przedmiotem pracy są małe miasta woj. opolskiego. Przyjęta w niniejszej 

pracy definicja małego miasta, zakłada, iż  zbiór badanych miast tworzą jednostki osadnicze 

nie przekraczające 10 tys. mieszkańców, spełniającą co najmniej podstawowe funkcje 

miejskie, nie będące siedzibą władz powiatowych, stanowiące zbiorowości społeczności 

lokalnych. Wygenerowana grupa miast w oparciu o w/w założenia obejmuje 21 miast, 

stanowiących dominujący zbiór w sieci osadnictwa miejskiego woj. opolskiego, liczącego 

ogółem 35 jednostki. 
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Przeprowadzona szczegółowa analiza zagadnień pozwala na sformułowanie 

następujących wniosków. Proces transformacji systemowej w Polsce stworzył szansę 

rozwojową, lecz badane miasta odczuwają w znacznie większym stopniu negatywne skutki 

przekształceń, niż ich pozytywne aspekty. Małe miasta znajdują się w coraz większym 

kryzysie bez wyraźnej wizji poprawy sytuacji społeczno - gospodarczej. Badania wykazały, 

że małe miasta woj. opolskiego stanowią bardzo niejednolity zbiór jednostek, zarówno pod 

względem przebudowy struktur demograficznych, jak i społecznych.  

Widoczne są coraz bardziej negatywne skutki zmian w strukturze demograficznej 

badanych miast. Sytuacja demograficzna wykazuje tendencje kryzysowe, wyrażające się 

spadkiem liczby ludności małych miast i dominacją miast o typie regresywnym, spadkiem 

liczby urodzeń i przyrostu naturalnego, zmniejszaniem się liczby zawieranych małżeństw, 

starzeniem się społeczeństwa zwłaszcza w miastach położonych w tradycyjnych obszarach 

migracyjnych, południowej i południowo-wschodniej części województwa. W sposób istotny 

na sytuację ludnościową wpływa zjawisko migracji zewnętrznych, będących zjawiskiem 

trwałym nie tylko w miasta tzw. „zagłębia migracyjnego”, lecz również w pozostały 

badanych miastach.  

Równie wielki wpływ miały zmiany systemowe w dziedzinie struktur społecznych 

regionu. Najbardziej odczuwalnym skutkiem transformacji gospodarki kraju, w tym również 

Zakres czasowy analizy obejmuje 

możliwie długi przedział czasowy (1988-

2004), dla którego uwzględniono jak 

największą ilością charakterystyk z punktu 

widzenia ich dostępności. W pracy 

wykorzystano metodę typologii rozwoju 

ludnościowego, określaną jako metodę 

Webba, typologię funkcjonalną miast oraz 

metodę ankiety swobodnej i ankiety 

pocztowej. 

 
 

Obszar badań odnosi się do woj. 

opolskiego, będącego najmniejszym 

województwem w Polsce, specyficznym 

pod względem cech kulturowo-

politycznych, jak i potencjału społeczno-

gospodarczego. 
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małych miast, jest zjawisko bezrobocia, które dotknęło wszystkie badane jednostki. Utrwala 

się istniejący, nieformalny podział przestrzeni województwa pod względem „pochodzenia 

regionalnego i cech demograficznych”: na część centralną i wschodnią zamieszkałą przez 

ludność autochtoniczną, gdzie bezrobocie przybiera mniej intensywny charakter i pozostałą 

część Opolszczyzny, z ludnością napływową, młodsza demograficznie, mniej mobilną, 

obciążoną bezrobociem na większą skalę. W rozkładzie przestrzennym większy udział 

ludności miejskiej, otrzymującej pomoc społeczną dotyczy rejonów zamieszkałych przez 

ludność napływową. Pod względem ilości działających fundacji i organizacji pozarządowych 

województwo opolskie zajmuje ostatnie miejsce w kraju. Małe miasta pod względem 

aktywności ich mieszkańców wykazują zdecydowane zróżnicowanie; działalność fundacji 

obserwuje się jedynie w północnej i środkowo-wschodniej części województwa, przy 

całkowitym braku tego rodzaju działalności w miastach zachodniej części regionu. Mniejsze 

zróżnicowanie terytorialne dotyczy liczby działających stowarzyszeń, na korzyść miast 

leżących w części zachodniej i północnej. Województwo opolskie cechuje się najniższą w 

kraju frekwencją wyborczą bez względu na okres oraz rodzaj wyborów. Rozkład 

przestrzenny frekwencji wyborczej, potwierdzałby wcześniej określoną prawidłowość, 

mniejszej aktywności politycznej, w miastach wschodniej i centralnej części województwa.  

Badania ankietowe dotyczące poziomu i jakości życia ludności małych miast 

wskazały na obniżenie poziomu życia we wszystkich badanych jednostkach (z wyjątkiem 

Lewina    Brzeskiego). Dominują miasta z niską wartością wskaźnika syntetycznego (11 miast 

- 1992r; 20 miast – 2004r), co potwierdza niski poziom życia mieszkańców małych miast. 

Zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika syntetycznego poziomu życia wskazuje na 

pogłębienie się dyferencji między małymi miastami tj. między południowo-wschodnią częścią 

o niższym wskaźniku oraz zachodnią częścią województwa o wyższym wskaźniku poziomu 

życia. Największy spadek wartości wskaźnika syntetycznego dotyczy małych miast w 

południowo-wschodniej części woj. opolskiego. Poprawa jakości życia dotyczy głównie 

ochrony środowiska, czystości i estetyki badanych miast; zdecydowane pogorszenie jakości 

życia dotyczy opieki medycznej, kultury i przedsiębiorczości wg liderów, zaś wg 

mieszkańców głównie bezrobocia, budowy i remontów budynków oraz remontu dróg. 

Możliwości rozwoju i aktywizacji miast wg mieszkańców i liderów lokalnych oceniane są 

jako małe lub ich brak.  

Sytuacja upodmiotowienia społeczności lokalnych, dla małych miast niesie 

zagrożenia, jak i ogromne szanse rozwojowe. W związku z negatywnymi procesami i dużymi 

kosztami społecznych przekształceń strukturalnych, nie obserwuje się jednak zwiększenia 
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poczucia odpowiedzialności obywatelskiej za miejsce swego zamieszkania. Badania 

ankietowe wykazały, iż świadomość możliwości wykorzystania, lub też niewykorzystania 

zaistniałych szans jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych miastach. Ze względu na 

odrębność cech grup społecznych zamieszkujących Opolszczyznę: Ślązaków (ludność 

autochtoniczna) i ludności napływowej – nie można jednoznacznie stwierdzić, w kontekście 

badanych cech, zdecydowanej różnicy w organizacji życia społecznego obydwu społeczności, 

jednakże można zaryzykować twierdzenie o nieco słabszej aktywności ludności Śląskiej.  

Ważna jest polityka samorządów lokalnych. Należałoby oczekiwać tworzenia 

sprzyjających warunków dla działalności gospodarczej, uwzględniania potrzeb ludności miast 

przy tworzeniu strategii rozwojowych, współdziałania z władzami wojewódzkimi w ramach 

konkretnych programów operacyjnych, wykorzystywania możliwości finansowania 

inwestycji oraz rozwijania sektorowego i regionalnego ze środków unijnych. Mała aktywność 

oraz niekiedy brak kompetencji władz samorządowych małych miast w tym zakresie, 

powoduje, iż udział małych miast w programach strategicznych jest niewielki, a większość 

środków finansowych trafia do dużych miast.  

Zestawienie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń badanych miast 

wskazuje, że przeważające słabe strony, wpływają na zagrożenia rozwojowe w przyszłości 

wg rozpatrywanych płaszczyzn uwarunkowań społeczno-demograficznych. Szanse 

rozwojowe małych miast w badanym okresie, podlegały coraz silniejszym zróżnicowaniom. 

Na skutek zmian strukturalnych w badanej grupie miast, zróżnicowanych pod względem 

dotychczasowych funkcji, potencjału demograficznego, istniejącej infrastruktury, dokonała 

się swoista polaryzacja potencjału rozwojowego miast, stawiając przyszłość wielu pod 

znakiem zapytania.  

Badania nad strukturami  i procesami ich przekształceń w dobie transformacji 

systemowej w odniesieniu do miast małych są ważne zarówno z teoretycznego, jak 

praktycznego punktu widzenia. Miasta mało konkurencyjne, które nie zdążyły wypracować 

modelu, skazane są na osłabienie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego, utratę szansy na 

rozwój w gospodarce rynkowej i obniżanie się poziomu życia mieszkańców z wszelkimi tego 

konsekwencjami, bezpośrednimi i pośrednimi. Akcentując praktyczne znaczenie i aktualność 

tego typu analiz, autor chciał wskazać na niezwykle czuły i złożony system, jakim są małe 

miasta, stawiane często na uboczu życia społeczno-gospodarczego kraju. Opracowanie 

stanowi wieloaspektową analizę służącą do dalszych prac nad problemem aktywizacji małych 

miast oraz punkt wyjścia dla władz samorządowych w podejmowaniu działań w celu 

niwelowania zaistniałych różnic. 


