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PROCESY LUDNOŚCIOWE W MIASTACH
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w Kielcach

Koniec lat 80. i lata 90. XX wieku, związane z przeobrażeniami politycznymi i ekonomicznymi w Polsce, przyniosły istotne zmiany w uwarunkowaniach i procesach
demograﬁcznych. W szczególności dotyczyły one sytuacji i przeobrażeń w miastach
naszego kraju (Długosz, 2004). Bezpośrednią przyczyną zwolnienia tempa rozwoju
ludności miejskiej Polski jest spadek przyrostu naturalnego. Od 1998 r. liczba urodzeń w miastach po raz pierwszy w całym okresie powojennym była mniejsza od
liczby zgonów, czyli pojawił się ubytek naturalny. Zmalał też napływ ludności ze wsi
do miast. W 1998 r. pierwszy raz po wojnie saldo migracji dla miast było ujemne.
Jednocześnie w 2000 r. zanotowano pierwsze po wojnie dodatnie saldo migracji dla
obszarów wiejskich (Płaziak, 2005).
Celem artykułu jest przedstawienie zmian demograﬁcznych zachodzących
w miastach województwa świętokrzyskiego w latach 2000–2009. Województwo świętokrzyskie cechuje zróżnicowany charakter społeczno-gospodarczy. Jego północna
i centralna część pełni funkcje przemysłowe, a południowa – rolnicze. Pod względem
administracyjnym województwo to należy do najmniejszych w Polsce, ponieważ zajmuje powierzchnię 11,7 tys. km2 (3,7% obszaru kraju). Podzielone jest na 102 gminy,
13 powiatów ziemskich i jedno miasto – Kielce – na prawach powiatu (powiat grodzki). Największym pod względem powierzchni (2,2 tys. km2) i zaludnienia (199,8 tys.)
jest powiat kielecki. Najmniejszym obszarowo jest powiat skarżyski (395 km2), a pod
względem zaludnienia – kazimierski (35,5 tys.). Według stanu z 30 czerwca 2008 r.
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województwo świętokrzyskie zamieszkiwało 1 273,6 tys. osób, z czego w miastach
mieszkało 577,6 tys. (45,4%), natomiast na obszarach wiejskich – 693,0 tys. (54,6%).
Sieć ośrodków miejskich cechuje się tu dominacją miast najmniejszych i bardzo małych. Taka struktura wielkościowa miast obszaru jest skutkiem uwarunkowań historycznych.
Podstawowym miernikiem pozwalającym ocenić wielkość potencjału demograﬁcznego jest liczba ludności. Charakterystyczną tendencją występującą w okresie
powojennym był szybki wzrost liczby ludności zamieszkującej miasta. Różna była
dynamika tego procesu, zarówno w ujęciu czasowym, jak i przestrzennym. W województwie świętokrzyskim przyrost ludności utrzymywał się ze zmiennym natężeniem
do połowy lat 90. XX wieku. W miastach najwyższy wzrost ludności zarejestrowano
w latach 1975–1980 (o 16%), z kolei najniższy był w latach 1990–1995 (o 3%).
W latach 1975–1990 największą dynamikę wzrostu liczby ludności odnotowano
w miastach wielkości 50–150 tys. mieszkańców. W tej grupie były: Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice oraz Skarżysko-Kamienna. Te trzy miasta w latach 80. XX
wieku stanowiły ważne ogniwo w rozwoju systemu miejskiego regionu, stanowiąc
zarazem główne ośrodki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. W drugiej połowie
lat 90. XX wieku oraz na początku XXI wieku zanotowano spadek liczby ludności
zamieszkującej miasta województwa. W latach 2000–2009 zaludnienie ich zmniejszyło się z 596,8 tys. do 573,7 tys., czyli o 3,9%. Spadek ten odnotowano we wszystkich
przedziałach wielkościowych miast, poza tymi poniżej 5 tys. mieszkańców, w wyniku
spadku do tej grupy najniższej trzech ośrodków liczących wcześniej powyżej 5 tys.
mieszkańców. Struktura osadnicza cechowała się dominacją miast liczących poniżej
5 tys. mieszkańców. W 2000 r. stanowiły one aż 37,9% ogółu miast, choć skupiały
zaledwie 5,1% ogółu ludności. W latach 2000–2009 nastąpił wzrost udziału liczby
tych ośrodków najmniejszych – do 45,2% (tab. 1), głównie na skutek wspomnianego
spadku zaludnienia trzech miast oraz uzyskania praw miejskich przez dwie wsie. Niezmienioną, dominującą pozycję pod względem zaludnienia utrzymały Kielce, których
udział utrzymywał się na poziomie powyżej 35%.
Tab. 1. Struktura wielkościowa miast woj. świętokrzyskiego w latach 2000–2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS.
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Przyjmując za kryterium wskaźnik dynamiki zaludnienia, w miastach województwa świętokrzyskiego wyróżniono dwa typy ośrodków (tab. 2):
1. stagnujące, w których wskaźnik dynamiki mieścił się w przedziale od 96,0 do
101,9;
2. regresywne, w których wskaźnik dynamiki był niższy niż 95,99.
Tab. 2. Dynamika zmian zaludnienia miast woj. świętokrzyskiego w latach 2000–2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS.
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W grupie regresywnej znalazły się 23 miasta, jedynie w jednym mieście odnotowano wzrost zaludnienia.
Podstawowymi elementami kształtującymi sytuację ludnościową są przyrost naturalny i migracje. W latach 2000–2009 rejestrowano ubytek naturalny, w wyniku spadku poziomu urodzeń i wzrostu zgonów. Tendencje spadku przyrostu naturalnego były
wynikiem nałożenia się na siebie kontynuacji niżowej fazy cyklu demograﬁcznego
oraz konsekwencji przemian ustrojowo-gospodarczych i społecznych przełomu lat 80.
i 90. XX wieku (Runge, 1999). Społeczeństwo urodzone w pierwszej połowie lat 80.,
które znajduje się obecnie w optymalnym wieku matrymonialnym, nie decyduje
się już na zakładanie rodzin na tak dużą skalę jak poprzednie generacje (Cicharska,
Karwacka, 2010). W 2000 r. poziom urodzeń dla ogółu miast województwa wynosił
8,49‰ (tab. 3).
W całym badanym okresie (do 2009 r.) zanotowano tendencję spadkową stopy urodzeń, uwarunkowaną między innymi wkroczeniem w wiek prokreacyjny już
w latach 90. XX wieku roczników niżowych oraz zmianą sytuacji politycznej kraju.
Najwyższy współczynnik urodzeń zarejestrowano w Małogoszczy (14,71‰ ) i Skalbmierzu (13,76‰), przy czym w przypadku tego miasta odnotowano również najwyższy poziom zgonów. Jedynie w ośmiu miastach współczynnik urodzeń przekroczył
10‰. W okresie 2000–2009 poziom urodzeń ludności miejskiej województwa wzrósł
o 1 pkt, z 8,49‰ do 9,50‰ (tab. 4).
Wzrosła również liczba miast, w których współczynnik urodzeń przekroczył 10‰.
Najwyższą wartość współczynnika urodzeń zarejestrowano w Bodzentynie (16,92‰)
i Daleszycach (10,20‰) – które uzyskały prawa miejskie w 2007 r., ponadto poziom
taki wykazały: Jędrzejów (10,32‰), Kunów (10,50‰), Małogoszcz (13,45‰), Osiek
(15,59‰), Ożarów (11,54‰), Połaniec (10,89‰), Staszów (10,79‰). Najniższą stopę urodzeń stwierdzono w Działoszycach (5,91‰), Opatowie (7,71‰) i Wąchocku
(6,18‰). Obszary podlegające w największym stopniu przemianom społecznym
i ekonomicznym cechowały najniższe współczynniki urodzeń. W badanych latach
(2000–2009) odnotowano wzrost współczynnika urodzeń w 18 miastach.
W kwestii zgonów rejestrowano wzrost ich stopy dla 21 miast. W 2000 r. współczynnik zgonów wahał się od 4,61‰ w Połańcu do 19,55‰ w Skalbmierzu. W dziewięciu miastach współczynnik zgonów przekroczył 10‰ (Bodzentyn, Ćmielów,
Działoszyce, Kazimierza Wielka, Koprzywnica, Skalbmierz, Skarżysko-Kamienna,
Suchedniów, Wąchock). Poza Skalbmierzem były to ośrodki, w których zanotowano
niski poziom urodzeń, wynoszący poniżej 9‰ .
W 2009 r. współczynnik zgonów wahał się od 5,20‰ w Połańcu do 24,63‰
w Działoszycach. Rozkład jego wartości uległ zmianie, podwoiła się grupa miast,
w których odnotowano wzrost stopy zgonów. W rezultacie tak kształtujących się składowych ruchu naturalnego ludności, współczynnik przyrostu naturalnego obniżył się
w 18 miastach. W 2000 r. wynosił on od -11,30‰ (Działoszyce) do 7,23‰ (Małogoszcz), a w 2009 r. – od 18,72‰ (Działoszyce) do 6,98‰ (Małogoszcz). W badanym
okresie wystąpiło zatem nasilenie niekorzystnych tendencji w przebiegu charakterystyk ruchu naturalnego (ryc. 1).
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Tab. 3. Składowe ruchu naturalnego ludności miast woj. świętokrzyskiego w 2000 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS

Niepokojący jest fakt, iż pogłębienie negatywnych zjawisk dotyczyło tych samych
ośrodków. Najczęściej są to miasta monofunkcjonalne, gdzie restrukturyzacja gospodarki nasila niekorzystne procesy ludnościowe (spadek urodzeń, migracje ludzi
młodych). Grupa takich miast występuje przede wszystkim w północnej i południowej części województwa, gdzie, jak pokazują badania, rejestruje się już procesy depo-
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Tab. 4. Składowe ruchu naturalnego ludności miast woj. świętokrzyskiego w 2009 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS.

pulacyjne. Spadek przyrostu naturalnego jest uwarunkowany wieloma przyczynami.
Powszechne staje się zjawisko planowania rodziny, wychowania, kształcenia dzieci
zgodnie z możliwościami ﬁnansowymi. Nie bez znaczenia jest również konsumpcyjny

Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 1. Przyrost naturalny dla miast woj. świętokrzyskiego w latach 2000 i 2009
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model życia, ukierunkowany na karierę zawodową i wygodniejszy tryb życia. Coraz
częściej preferowany jest model małodzietności lub bezdzietności.
Istotną rolę w kształtowaniu przemian ludnościowych w miastach przypisuje się
migracjom, które w istotny sposób przyczyniły się do zmian zaludnienia miast badanego województwa. Do pierwszej połowy lat 90. XX wieku największą rolę odgrywał
przyrost migracyjny. Ludność napływała głównie do uprzemysłowionych miast województwa, dlatego największe wartości salda migracji odnotowano wtedy w Kielcach,
Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku Kamiennej i Starachowicach. Należy jednak
zaznaczyć, że w miastach tych odnotowano również najwyższy odpływ, głównie do
największych miast w Polsce. Po 1995 r. sytuacja uległa zmianie na skutek spadku
znaczenia salda migracji w kształtowaniu zaludnienia miast. Nastąpił wzrost odpływu
ludności z miast na wieś. Trudna sytuacja na rynku pracy, a w związku z tym niedobór
miejsc pracy, jak również problemy mieszkaniowe stały się przyczyną ograniczenia
migracji ze wsi do miast oraz zmniejszania się salda migracji wieś-miasto (Potrykowska, 2002).
W latach 2000–2009 w miastach województwa świętokrzyskiego zanotowano
spadek salda migracji z -2,48‰ do -4,63‰ (ryc. 2) oraz wzrost liczby miast o ujemnym saldzie migracji.
Jednocześnie w latach tych natężenie napływu do miast województwa zaczęło
słabnąć. W 2000 r. współczynnik napływu wyniósł 8,59‰, a odpływu 11,08‰. Naj-

Ryc. 2. Przyrost naturalny i saldo migracji ogółem dla miast woj. świętokrzyskiego w latach
2000–2009
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS.
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wyższy napływ zanotowano w czterech miastach: Bodzentynie (26,29‰), Ćmielowie (26,54‰), Osieku (20,49‰) i Połańcu (20,73‰). Z kolei najwyższy odpływ był
w Działoszycach (26,96‰), Małogoszczy (23,18‰), Ożarowie (29,10‰) i Zawichoście (19,02‰). W 2009 r. współczynnik napływu do miast wyniósł 7,47‰, natomiast
odpływu 12,10‰. Współczynnik napływu przyjął skrajne wartości od 19,46‰ (Chęciny) do 2,76‰ (Zawichost). Z kolei współczynnik odpływu mieścił się w przedziale
od 8,83‰ (Zawichost) do 23,08‰ (Ożarów). Efektem tak kształtujących się składowych
migracji był spadek salda migracji w 18 miastach (ryc. 3), jedynie w sześciu ośrodkach
odnotowano dodatnie saldo migracji. W dziewięciu miastach zanotowano wzrost salda
migracji, lecz były to najczęściej ośrodki liczące poniżej 5 tys. mieszkańców.
Biorąc pod uwagę kierunki migracji, spadł napływ z miast oraz napływ ze wsi,
wzrósł zaś odpływ z miast na wieś, z 5,60‰ do 6,23‰ dla ogółu ludności miast. Najwyższy przyrost odpływu na wieś odnotowano w Bodzentynie, Chęcinach, Pińczowie
i Jędrzejowie.
Migracje ludności są następstwem wielorakich przekształceń społecznych i gospodarczych, które w istotny sposób kształtują obraz demograﬁczny jednostek mikrooraz makroregionalnych. Różnice w natężeniu, kierunkach i strukturze migrantów
wynikają nie tylko z poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, lecz również są pochodną historii i tradycji dotychczasowych powiązań przestrzennych regionów (Warych-Juras, 2002). Prowadzone badania oceny skali i rozmiarów migracji wskazały na
spadek mobilności przestrzennej w kierunku miast województwa świętokrzyskiego.
Nasilony odpływ z miast jest wynikiem zróżnicowanych procesów uwarunkowanych
przemianami funkcjonalno-gospodarczymi, wynikającymi również z rozwoju strefy
podmiejskiej, stąd wzrost znaczenia w przemieszczeniach ludności obszarów wiejskich, położonych w bezpośrednim zapleczu miast. Zwiększenie odpływu mieszkańców zaznaczyło się głównie w miastach położonych w południowej i północnej części
województwa.
Relacje wzrostu (ubytku) naturalnego i salda migracji dobrze prezentuje typologia J.W. Webba (1963). Polega ona na zakwaliﬁkowaniu każdego obszaru do jednego z ośmiu typów rozwoju ludności, w zależności od znaku i wielkości wskaźników obu badanych cech (przyrostu naturalnego i salda migracji). Liczba możliwych
kombinacji składników przyrostu rzeczywistego pozwala wyznaczyć osiem sektorów
oznaczonych literami: A, B, C, D, E, F, G, H (Kurkus, 1984). W 2000 r. stwierdzono występowanie wszystkich ośmiu typów rozwoju ludności (ryc. 4). W czterech
ośrodkach wzrost zaludnienia wynikał z przewagi przyrostu naturalnego nad ubytkiem naturalnym (typ A) oraz nad przyrostem migracyjnym (typ B). W pozostałych
miastach zanotowano ubytek rzeczywisty. Dominowały ośrodki skupione w typach:
E (wskazującym na przewagę ubytku naturalnego nad przyrostem migracyjnym) oraz
F (z przewagą ubytku naturalnego nad ubytkiem migracyjnym). W 2009 r. również
odnotowano występowanie wszystkich typów rozwoju ludności (ryc. 5).
W czterech ośrodkach rejestrowano dodatni przyrost rzeczywisty. W przypadku typów depopulacyjnych, podobnie jak w 2000 r., najliczniejszą grupę stanowiły

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS.

Ryc. 3. Saldo migracji dla miast woj. świętokrzyskiego w latach 2000 i 2009
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS.

Ryc. 4. Typy rozwoju ludności miast woj. świętokrzyskiego w 2000 r. Ryc. 5. Typy rozwoju ludności miast woj. świętokrzyskiegow 2009 r.
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miasta typu E i F. Największe ubytki ludności mają miejsce w miastach o dominujących funkcjach rolniczych (ośrodki małe) lub przemysłowych (ośrodki większe).
Niepokojąca jest sytuacja tych miast, w których rejestruje się najbardziej niekorzystne
procesy demograﬁczne, czyli jednocześnie ubytek naturalny i ujemne saldo migracji
(np. Działoszyce, Pińczów, Kazimierza Wielka, Starachowice, Skarżysko-Kamienna).
Istotnymi charakterystykami wpływającymi na dynamikę zmian ludności jest
struktura płci i wieku ludności (Runge, Runge, 2002). W latach 2002–2009 pogorszyła
się struktura wieku ludności miast województwa świętokrzyskiego. Zwiększyły się zasoby ludności w wieku produkcyjnym (z 63% do 65,8%), przybyło osób w wieku poprodukcyjnym (z 14,9% do 16,6%), a spadł wyraźnie udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, z 22,1% do 17,6%. Zachodzi więc proces starzenia się społeczeństwa.
Głównymi czynnikami powodującymi takie zmiany są: zmniejszająca się liczba urodzeń, wzrost przeciętnej długości trwania życia, przesuwanie się przez kolejne grupy
wieku ludności roczników wyżowych i niżowych (Holzer, 1999). Intensywność procesu starzenia się ludności w miastach przebiegała zarówno „od dołu”, jak i „od góry”
piramidy płci i wieku, tzn. przy jednoczesnym spadku udziału grupy przedprodukcyjnej i niewielkim wzroście udziału grupy produkcyjnej (Górecka, 2005). Przyjmując wielkość 10% jako wyznacznik społeczeństwa starzejącego się, praktycznie tylko
w Połańcu odnotowano udział ludności w wieku 60 lat i więcej wynoszący 8,1%. Pozostałe miasta przekroczyły ten próg, a w trzech miastach udział ten wyniósł ponad
20% (Ćmielów, Wąchock, Starachowice).
Przedstawiona charakterystyka zmian demograﬁcznych pozwala zauważyć, iż dynamika zaludnienia miast w województwie świętokrzyskim osłabła, co skutkowało
również postępującym starzeniem się społeczeństwa. Charakter procesów demograﬁcznych w miastach województwa świętokrzyskiego cechował się dużym zróżnicowaniem przestrzennym. Te negatywne zjawiska ludnościowe najbardziej dotknęły miasta o jednostronnej (przemysłowej) strukturze funkcjonalnej, które jeszcze w latach
80. i 90. XX wieku stanowiły trzon zaludnienia województwa (Starachowice, Skarżysko-Kamienna). Od początku lat 90. XX wieku coraz mocniej zaznaczył się wpływ
czynników ogólnokrajowych, tj. przede wszystkim kontynuacji niżowej fazy cyklu
demograﬁcznego z lat 80. XX wieku, jak i społeczno-demograﬁcznych konsekwencji
przemian ustrojowo-gospodarczych (Runge, Runge, 2002). Jedynie umiejętne określenie atutów obszarów przy wzmocnieniu przedsiębiorczości władz lokalnych może
zmienić dalszy przebieg badanych procesów. Przy ocenie zjawisk demograﬁcznych
należy pamiętać o aspekcie jakościowym. Na przykład odpływ ludności z miast do wsi
kieruje się głównie do obszarów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie miast. Stąd
należy pamiętać o oddziaływaniu miast na stymulację procesów demograﬁcznych na
obszarach wiejskich w ich zapleczu.
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