
Zapraszamy na czwartkowe seminarium EUROREG! 

• Dr hab. Katarzyna Kajdanek, prof. UWr, Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Miasta i Wsi, 
Uniwersytet Wrocławski – Ruch „back-to-the-city” w perspektywie przebiegu życia na 
przykładzie powrotów z suburbiów do wielkich miast w Polsce 

• Czwartek 16.03.2023,11:30-13:00  
• Budynek dydaktyczny Wydziału Socjologii UW ul. Karowa 18, sala 18 i na ZOOM 
 

W wystąpieniu omówię marginalny aspekt zróżnicowania społeczno-przestrzennego w układach 
zurbanizowanych. Przedmiotem zainteresowania będzie wywołany przez punktowy i selektywny ruch 
z przedmieść do centrów miast 3 kategorii społecznych: młodych dorosłych, rodzin z dziećmi i osób 
starszych, na przykładzie dużych miast w Polsce.  

Ruch powrotny do miasta z przedmieść jest niedostatecznie zbadanym zjawiskiem, zwłaszcza w 
porównawczej perspektywie europejskiej, pomimo pewnych ilościowych i jakościowych spostrzeżeń z 
Republiki Czeskiej i Niemiec Wschodnich.  

Opierając się na teoretycznych ramach synchronicznej urbanizacji, perspektywy cyklu życia mobilności 
mieszkaniowej i definicji reurbanizacji (jakościowej, relatywnej, odnoszącej się do wybranych dzielnic 
a nie do regionu metropolitalnego) jako trajektorii mieszkaniowej doświadczanej przez zróżnicowane 
typy gospodarstw domowych, zadaję główne pytania: 

kto opuszcza podmiejskie domy, by zamieszkać w miejskich mieszkaniach, jakie mikro- i makroskalowe 
okoliczności tworzą systemowy kontekst (sprzyjają i utrudniają) takie wybory mieszkaniowe i jakie 
konsekwencje niesie to dla segregacji społecznej na przedmieściach i w dzielnicach śródmiejskich?  

Wykorzystując dane jakościowe (analizowane zgodnie ze ścieżką kodowania opisowego, analitycznego 
i abstrakcyjnego) pochodzące z 46 wywiadów jakościowych z osobami przeprowadzającymi się z 
powrotem do miasta do 6 dużych miast w Polsce, postaram się odnieść do charakterystyki społecznej 
3 kategorii osób przeprowadzających się, wskazać decydujące czynniki wywołujące przeprowadzkę 
(społeczne i przestrzenne), omówić wpływ mobilności mieszkaniowej na zmiany składu społecznego 
dzielnic podmiejskich i śródmiejskich.  

W efekcie w prezentacji przedstawię: 

- Wymiary przywilejów ekonomicznych, społecznych i kulturowych, które umożliwiają przeprowadzkę; 

- Czynniki działające na poziomie indywidualnym, ponadindywidualnym i społecznym (mikro, mezzo- i 
makropoziom), które tworzą ramy przedmieść „niedobrych” do życia, a miasta jako pożądanej 
przestrzeni rezydencjalnej; 

- Zróżnicowane i niejednoznaczne praktyki gentryfikacyjne stosowane w dzielnicach miejskich przez 
kategorie osób przeprowadzających się, które tak wynikają ze zmian mieszkaniowych w centrach 
miast, jak i przyczyniają się do nich. 

Link do ZOOM oraz archiwum seminariów EUROREG: https://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria 
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