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MIESZKAŃCY Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM
W PRZESTRZENI ŁODZI

W artykule przedstawiono analizę rozmieszczenia mieszkańców z wyższym
wykształceniem w przestrzeni Łodzi na podstawie danych pochodzących z narodowych
spisów powszechnych przeprowadzonych w latach 1978, 1988 i 2002. Okres ten dał
możliwość porównania zmian, jakie zaszły w strukturze przestrzennej wykształcenia
w mieście w ostatniej dekadzie realnego socjalizmu ze zmianami, jakie nastąpiły
w okresie transformacji.

1. W prow adzenie

Egalitaryzm przestrzenny, jedna z cech m iasta socjalistycznego, doprowadził
do przem ieszania różnych grup społecznych w przestrzeni m iejskiej. Ludność
w m iastach osiedlana była niezależnie od własnych preferencji lokalizacyjnych
i jakościow ych, co prow adziło do pow staw ania skupisk o przypadkowej
strukturze społecznej, często wbrew preferencjom m ieszkańców (W ęcław ow icz
1999; 2003). Procesy społeczno-gospodarcze i polityczne zachodzące w Polsce
po 1989 r. prow adzą do zm iany tego stanu, ale struktura społeczno-przestrzenna
wielu polskich m iast w ciąż m a charakter m ozaikow y i w dużej m ierze przypad
kowy. C haotyczna i niespójna struktura przestrzenna w arunków zam ieszkania
zidentyfikow ana w Łodzi w końcu łat 80., w okresie transform acji utrwaliła się
zachow ując charakterystyczne przem ieszanie standardów (K aczm arek 1996).
Badania rozm ieszczenia ludności w przestrzeni m iejskiej według
w ykształcenia należą do klasycznych studiów nad zróżnicow aniem społeczno-przestrzennym miasta. Poziom w ykształcenia je st jed n ą z najw ażniejszych cech
stratyfikacji społecznej, a w nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy
i um iejętnościach w bardzo istotny sposób różnicuje życiow e szanse. R ozstrzyga
o przebiegu kariery zaw odow ej, kształtuje prestiż społeczny, sam oocenę,
wartości i otwiera (lub nie) dostęp do ważnych dóbr (Dom ański 2002).
W w arunkach polskich wobec braku dostępu do innych danych stratyfikacyjnych (np. o dochodach) oraz małej czytelności struktury społecznej, która wciąż

znajduje się w fazie krystalizacji, w ykształcenie je st jed y n ą zm ienną
pozw alającą określić pozycję społeczną m ieszkańców m iasta1.
Celem niniejszego opracow ania jest analiza zm ian w rozm ieszczeniu
m ieszkańców z wyższym wykształceniem w przestrzeni Łodzi w latach 1978—
2002. Dobór horyzontu czasow ego badań w ynikał z dat przeprow adzania
narodow ych spisów pow szechnych, które są jedynym pełnym źródłem tego typu
danych. Równocześnie, obejm ując blisko 25 lat, dał m ożliw ość porów nania
zm ian w rozm ieszczeniu tej kategorii m ieszkańców , jak ie zaszły w Łodzi w
ostatniej dekadzie realnego socjalizm u (1978-1988) ze zm ianam i, jak ie nastą
piły w okresie transform acji (1 988-2002)2.
Specyfika rozwoju Łodzi jako ośrodka przem ysłu w łókienniczego spow odo
wała, że struktura społeczno-zaw odow a jej m ieszkańców , w znacznie większym
stopniu niż w innych wielkich m iastach Polski, zdom inow ana była przez ludność
robotniczą. Zarów no rozwój dem ograficzny Łodzi w XIX w., ja k i powojenne
uzupełnienie znacznych strat ludności dokonały się głów nie dzięki
napływającym do m iasta, stosunkow o słabo w ykształconym pracownikom
przem ysłu w łókienniczego. To zadecydow ało, iż łodzianie w porównaniu
z m ieszkańcam i Krakowa, Poznania, W arszawy i W rocław ia tradycyjnie
należeli do słabiej wykształconych (tab. 1).
T ab e la 1
Udział ludności z wyższym wykształceniem w wieku 15 lat i więcej*
Wyszczególnienie
Polska
Łódź
Kraków
Poznań
Warszawa
Wrocław

1960
3,8
3,9
8,9
6,3
10,2
6,3

1970
4,6
4,9
9,7
7,6
12,1
7,6

Rok
1978
7,0
7,6
12,7
11,3
15,6
11,2

1988
9,4
10,3
16,0
15,0
19,4
14,7

2002
13,7
14,2
20,1
19,6
23,4
19,8

* W 2002 r. w wieku 13 lat i więcej.
Ź r ó d ło : NSP 1960, 1970, 1978, 1988, 2002.

W edług danych pochodzących z ostatniego spisu pow szechnego, przeprow a
dzonego w roku 2002, Łódź plasuje się na końcu grupy najw iększych miast nie
tylko pod względem udziału ludności z w ykształceniem wyższym , ale także
średnim i policealnym . W iększy natom iast niż w innych w ielkich m iastach jest
w Łodzi udział osób z w ykształceniem podstaw ow ym (tab. 2).

1 W badaniach socjologicznych przyjm uje się, iż pozycję społeczną w yznaczają trzy zm ienne stratyfikacyjne (elem enty składow e skali statusu): w ykształcenie, pozycja zaw odow a i dochód. Nawiązuje to do klasycz
nej triady stratyfikacyjnej M .W ebera, na którą składają się: prestiż, władza i zam ożność (Sztompka 2005).
2 M ożliw ości porównania ogranicza różna długość przyjętych okresów. Jest to jednakże uzależnione od
dostępności danych, które pochodzą z NSP.

T a b e la 2
Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia w wielkich miastach w
2002 r. (struktura w %)
Wykształcenie
Wyższe
Średnie i policealne
Zasadnicze zawodowe
Podstawowe ukończone
Podstawowe nieukończone, bez
wykształcenia i nieustalone

Łódż
14,2
38,7
16,1
25,0

Kraków
20,1
40,3
16,4
17,5

6,0

5,7

Rok
Poznań Warszawa
19,6
23,4
40,3
42,7
19,0
18,0
15,4

Wrocław
19,8
40,8
15,3
20,1

8,8

4,0

3,1

Ź ró d ło : NSP 2002.
W analizow anym okresie (1978-2002) odsetek osób z wyższym w ykształce
niem w Łodzi wzrósł prawie dw ukrotnie (z 7,6 do 14,6%), a ich liczba podniosła
się z 51,9 do 100,8 tys. (tab. 3).
T a b e la 3
Ludność w wieku 15 lat i więcej* według poziomu wykształcenia w Łodzi w latach
‘ 1978,1988,2002

Wykształcenie
Wyższe
Średnie i policealne
Zasadnicze zawodowe
Podstawowe ukończone
Podstawowe nieukończone, bez
wykształcenia i nieustalone

1978
w tys. w %
osób
7,6
51,9
195,4 28,5
105,3 15,4
268,5 39,1
64,9

9,5

Rok
1988
2002
w tys. w % w tys. osób w %
osób
10,3
100,8
71,7
14,6
227,3
32,8
274,0
39,6
17,0
114,1
117,6
16,5
247,0
35,7
164,6
23,8
29,4

4,2

38,0

5,5

* Aby umożliwić porównanie z danymi poprzednich spisów powszechnych, dane z NSP 2002
przeliczono w stosunku do liczby osób w wieku 15 lat i więcej.
Ź r ó d ło : NSP 1978, 1988, 2002.

Przestrzenne rozm ieszczenie łodzian legitym ujących się najw yższym
poziom em w ykształcenia przedstaw iono w układzie 61 jednostek osiedlow ych,
przyjętych przez Urząd Statystyczny w Łodzi jak o jeden z poziom ów agregacji
danych spisowych. Liczba tych jednostek w 1988 r. po inkorporacji terenów
podm iejskich zm ieniła się, ale ich granice w om aw ianym okresie (1978-2002)
nie uległy zmianie. Analizę rozm ieszczenia oparto na porów naniu udziałów
osób z wyższym w ykształceniem we w szystkich jednostkach. W celu porów nania
zróżnicow ania przestrzennego om awianego zjaw iska w poszczególnych latach
obliczono współczynniki zm ienności (V) oraz klasyczne w skaźniki służące do

pom iaru zróżnicow ań społeczno-przestrzennych w mieście: ID braku podobieństwa i IS - w skaźnik segregacji (W ęcław ow icz 2003).

wskaźnik

2. Rok 1978

W 1978, pierw szym roku analizy, zróżnicow anie udziałów osób z w yższym
wykształceniem we wszystkich jednostkach osiedlow ych w m ieście było znacz
ne (V = 59,6% ), choć stopień segregacji przestrzennej tej grupy m ierzony przy
użyciu w skaźników braku podobieństw a i segregacji nie był silny (ID = 16,7;
JS = 18,2). O soby legitym ujące się tym poziom em w ykształcenia zam ieszkiw ały
osiedla, które m ieściły się w ew nątrz obszaru kolei obw odowej oraz obszary
bezpośrednio do nich przyległe położone na zachód, wschód i na północny
w schód od historycznego centrum m iasta (rys. 1).
Do najlepiej wykształconych należeli m ieszkańcy osiedli1: Śródm iejska
D zielnica M ieszkaniow a (ŚD M ), z tzw. M anhattanem (15,4% ), gdzie m ieszczą
się najw yższe budynki m ieszkalne w Łodzi usytuowane w sąsiedztw ie ulicy
Piotrkow skiej, liczące ponad 20 kondygnacji, które od drugiej połowy łat 70.
ubiegłego wieku stanowiły elitarne m iejsce zam ieszkania, osiedle A kadem icka
(14,6% ), gdzie mieści się przedw ojenne osiedle dom ów jednorodzinnych oraz
bloki, w których na przełom ie lat 60. i 70. przyznaw ano m ieszkania pracow ni
kom naukow ym w yższych uczelni, osiedle Doły (12,2% ) o m ieszanej zabudow ie
z dom inacją bloków z lat 50. i 60. oraz Retkinia (11,9% ) - pow stałe wówczas
w ielkie blokowisko liczące w 1978 r. 70,6 tys. m ieszkańców . Jednostki osiedlo
we z relatyw nie dużym udziałem osób z wyższym w ykształceniem to także
Ż ubardź (osiedle bloków w ybudow ane na przełom ie lat 50. i 60.) oraz W idzew
W schód, dziś drugie co do wielkości po Retkini łódzkie blokow isko z wielkiej
płyty, które wówczas stopniow o oddaw ano do użytku (w 1978 r. - 23,7 tys.
m ieszkańców ). Relatywnie wysokim udziałem osób z w yższym wykształceniem
w yróżniało się także, słabo wów czas zaludnione (1,7 tys. osób) osiedle
L ublinek-Pienista, o m ieszanej, przedwojennej i powojennej zabudowie
jednorodzinnej.
Jednostki o najniższym udziale m ieszkańców z wyższym w ykształceniem
położone były głównie w południowej i wschodniej części m iasta, ale także
w yspow o w centrum , gdzie dom inow ała przedwojenna, często zdegradow ana
substancja m ieszkaniow a o niskim standardzie. Jednostki te, to położone na
zachód od ulicy Piotrkowskiej Towarowa i Politechniczna oraz na w schód
Fabryczna i na południe Górna-Rynek.

3
W ysoki udział ludności z wyższym wykształceniem odnotowany dla jednostki Zarzew Przemysłowy
(14,29% ) został pom inięty w analizie ze względu na liczbę m ieszkańców, która w roku 1978 wynosiła 29 osób.
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Rys. 1. Mieszkańcy z wyższym wykształceniem w jednostkach osiedlowych Łodzi
w 1978 r.
01. Kochanówka, 02. Radogoszcz, 03. Łagiewniki, 04. M arysin-R ogi, 05. S. M. Bałuty, 06. Teofilów Prze
mysłowy, 07. Teofilów, 08. Żubardź, 09. Doły, 10. Sokołów, 11. Zim na W oda. 12. Romanów, 13. Nowe Moskule, 14. W ilanów, 15. N ow y Imielnik, 16. Nowe Rokicie, 17. G óm a-Rynek, 18. Dąbrowa Zachód, 19. Dąbro
wa, 20. Dąbrowa Przem ysłowa, 21. Kurak, 22. Ruda, 23. Chojny Zatorze, 24. Górki, 25. Chocianowice,
26. Ustronna, 27. Bronisin, 28. W iskitno, 29. W iskitno A-Las, 30. Huta Szklana, 31. Łaskowice, 32. Zlotno,
33. Koziny, 34. Park Ludowy, 35. Towarowa, 36. Zielona, 37. Retkinia, 38. Politechniczna, 39. Lublinek-Pienista, 40. Now e Sady, 41. Huta Jagodnicka Jagodnica, 42. Srebrna, 43. Lublinek, 44. Nowe M iasto,
45. A kadem icka, 46. Centrum , 47. ŚDM, 48. Sikawa, 49. Stoki, 50. Olechów, 51. Zarzew Przemysłowy,
52. W idzew W schód, 53. W idzew Zachód, 54. Zarzew, 55. Fabryczna, 56. N owosolna, 57. M ileszki, 58. Wiączyń Górny, 59. Sąsieczno, 60. Andrzejów Nery, 61. Feliksin

Ź r ó d ło : oprać, własne

N ajw iększa koncentracja ludności z w yższym wykształceniem odnotow ana
została w osiedlach Stare M iasto Bałuty, które koncentrow ało w ów czas blisko
15% osób z dyplom em uczelni wyższej uczelni, będąc rów nocześnie jednostką
najbardziej zaludnioną (12,4% ogółu m ieszkańców Łodzi) oraz Retkinia,
koncentrująca 12,3% najlepiej wykształconych łodzian i 8% m ieszkańców
miasta.

3. Rok 1988

Dziesięć lat później, w roku 1988, obszar zajm ow any przez Ł ódź pow iększył
się o 20 nowo przyłączonych jednostek osiedlow ych, zajm ujących blisko 8 tys.
ha. Były to w większości tereny niezurbanizow ane o wiejskiej zabudow ie i struk
turze społecznej charakterystycznej dla wsi. Inkorporacja tych terenów nie
pozostała bez wpływu na strukturę w ykształcenia m ieszkańców Łodzi, poniew aż
w przyłączonych jednostkach dom inow ała ludność o niskim jego poziom ie
(rys. 2). Średnie udziały ludności z w yższym wykształceniem wynosiły odpo
wiednio: w obszarach, które weszły w skład Bałut - 1,6%, w obszarach przyłą
czonych do Polesia - 2,1% , do Górnej - niecałe 2%, a do W idzew a - 3,3%.
X

Rys. 2. Mieszkańcy z wyższym wykształceniem w jednostkach osiedlowych Łodzi
w 1988 r.
Ź r ó d ło : oprać, własne

Udział osób z wyższym w ykształceniem w Łodzi w ynosił w ów czas 10,3%,
czyli o 3 punkty procentow e więcej niż w 1978 r. Jego zróżnicow anie znacznie
wzrosło w ciągu tej dekady (współczynnik zm ienności V = 82,9% ), co nastąpiło
na skutek przyłączenia do Łodzi obszarów niemal pozbaw ionych osób z w yż
szym wykształceniem . Stopień segregacji przestrzennej tej grupy, m ierzony przy
użyciu w skaźników braku podobieństw a i segregacji, zm niejszył się natom iast
od 1978 r. i w ynosił odpow iednio 14,2 (ID) oraz 16,1 (I S). O znacza to, iż
rozm ieszczenie ludności najlepiej w ykształconej nieco bardziej upodobniło się
w tym czasie do ogólnego rozm ieszczenia ludności w m ieście.
Jednostką o najw yższym udziale osób z wyższym w ykształceniem w 1988 r.
była Pienista (29,4% ), gdzie pojawiło się wówczas jedno z pierw szych w okresie
powojennym w Łodzi osiedle dom ów jednorodzinnych w zabudow ie szerego
wej, w których zam ieszkało wielu przedstawicieli łódzkiej inteligencji. W ysokie
udziały takich osób utrzym ała ŚDM (22,1% ), A kadem icka (17,3% ) oraz
sąsiadujące z nią osiedle Doły (15,9% ). Znacznie niższe, choć w ciąż relatywnie
w ysokie wskaźniki, podobnie jak w 1978 r., odnotow ano na osiedlach
blokowiskowych: starszej Retkini (13,4% ), która koncentrow ała w ów czas blisko
10% m ieszkańców Łodzi oraz nowszym , zasiedlanym od połowy lat 80.
Radogoszczu (15,3% , podczas gdy w 1978 r. tylko 6,9%). Jednostki o najniż
szych udziałach osób z dyplom em uczelni zlokalizow ane były, podobnie jak
w 1978 r., na obrzeżach m iasta oraz w yspow o w najbardziej zaniedbanych
i zdegradow anych obszarach centrum.

4. Rok 2002

N arodow y Spis Pow szechny przeprow adzony w 2002 r. pokazał, iż udział
m ieszkańców z wykształceniem w yższym wzrósł do 14,6%, a jego
zróżnicow anie w przestrzeni m iasta w ciąż było znaczne (w spółczynnik
zm ienności V = 54,8% ), choć spadło od 1988 r. W skaźniki braku podobieństw a i
segregacji uległy dalszem u, choć bardzo nieznacznem u osłabieniu (ID = 12,96;
I S = 15,6), co oznacza, iż stopień segregacji przestrzennej najlepiej w ykształco
nej grupy m ieszkańców w stosunku do ogółu m ieszkańców m iasta utrzym ał się
na poziom ie zbliżonym do 1988 r.
N ajw iększe udziały osób, które ukończyły studia w yższe odnotow ano w osie
dlu L ublinek-P ienista (32,8% ), które ju ż w 1988 r. należało do osiedli
o najlepszej strukturze w ykształcenia (rys. 3).
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Ź ró d ło : oprać, własne
W śród jednostek z wysokim i udziałami m ieszkańców z w yższym
wykształceniem po raz pierwszy pojawiły się osiedla położone peryferyjnie
w stosunku do centrum miasta, gdzie nastąpił nawet kilkukrotny wzrost
om awianego wskaźnika. Osiedla te to: Ustronna (27,7% ), R om anów (23,8% ),
M arysin-R ogi (22,1% ), Złotno (20,9% ), N ow e Sady (20,7% ), Huta JagodnickaJagodnica (13,6% ), K ochanówka (13,5% ) i Nowosolna (13,4% ). Najw iększa
zm iana, o poziom ie nienotow anym w żadnej innej jednostce, nastąpiła na
osiedlu Rom anów, gdzie od 1988 r. udział osób z w yższym wykształceniem
wzrósł ponad 10-krotnie (w 1988 r. było ich 2,1% ), podczas gdy liczba
m ieszkańców potroiła się. Podobnie w bardzo znaczny sposób sw ą strukturę
społeczną zm ieniło osiedle Ustronna, w którym w latach 1978-2002 liczba osób

z wyższym wykształceniem wzrosła z 22 do blisko 1000, podczas gdy liczba
m ieszkańców tej jednostki zaledw ie podwoiła się w tym okresie.
Zm iany struktury w ykształcenia w osiedlach na obrzeżach m iasta nastąpiły na
skutek rozwoju zabudow y rezydencjonalnej, ale objęły także tereny, na których
rozwijało się budow nictw o w ielorodzinne, np. O lechów (18,2% , gdy w 1988 r.
6,2% , a w 1978 r. 1,8%). W tym ostatnim przypadku jednakże tow arzyszył temu
znaczny, blisko 15-krotny, wzrost liczby m ieszkańców.
Jednostki o najniższym udziale m ieszkańców z wyższym w ykształceniem , to
położone w sąsiedztw ie centrum : Politechniczna, Towarowa i G óm a-R ynek,
charakteryzujące się przedw ojenną, w większości zaniedbaną zabudow ą
o niskim standardzie, a także część z położonych na obrzeżach, przyłączonych
w 1988 r. do m iasta osiedli, które utrzym ały swój wiejski, zagrodow y charakter i
wciąż dom inuje w nich ludność słabo wykształcona.
N ajw iększa koncentracja ludności z wyższym w ykształceniem , podobnie jak
w latach ubiegłych, w ystępow ała w osiedlu Retkinia4. Zam ieszkiw ało w niej
w ów czas 13% łodzian z tym poziomem w ykształcenia i ok. 10% ogółu
m ieszkańców m iasta.

5. W nioski

Przestrzenne rozm ieszczenie osób z wyższym w ykształceniem w Łodzi
w iatac h 1978-2002 uległo istotnej zmianie. Najw iększe zm iany dokonały się
w jednostkach położonych na obrzeżach m iasta, w tym na terenach
inkorporow a-nych w 1988 r., w których w efekcie
rozw oju funkcji
rezydencjonalnej struktura w ykształcenia popraw iła się tak dalece, iż
m ieszkańcy niektórych z nich należą obecnie do lepiej w ykształconych niż
m ieszkańcy osiedli tradycyjnie uznaw a-nych za elitarne. N a podstaw ie analizy
tych zm ian m ożna uznać, iż dla osób z wyższym w ykształceniem osiedla
położone w centrum m iasta i osiedla blokow iskow e zm niejszyły w latach 90.
sw ą atrakcyjność m ieszkaniow ą na rzecz osiedli położonych na obrzeżach.
C zynniki, które decydują o przestrzennym zróżnicow aniu w ykształcenia, to
wiek i charakter zabudow y poszczególnych osiedli . W okresie PRL cechy te
determ inow ały strukturę społeczno-dem ograficzną m ieszkańców , co zw iązane
było z polityką m ieszkaniow ą ówczesnych w ładz oraz brakiem sw obody
w w yborze lokalizacji m iejsca zam ieszkania. Ludność lepiej w ykształcona,

4
W podziale na jednostki osiedlowe przyjętym przez US w Łodzi. Retkinia obejm uje osiedle dom ów
jednorodzinnych Smulsko, które poprawia strukturę w yksztłcenia w tej jednostce
s W przyjętym układzie jednostek przestrzennych znaczenie ma także lokalizacja poszczególnych
instytucji i obiektów, które zniekształcają strukturę społeczno-dem ograficzną osiedli, a w szczególności takie
jej w ym iary, jak wiek i wykształcenie m ieszkańców (np. domy studenckie, domy opieki społecznej itp.).

podobnie jak w innych wielkich m iastach Polski (por. W ęcław ow icz 2003),
koncentrow ała się w osiedlach o lepszych w arunkach m ieszkaniow ych, stąd
duże udziały osób z wyższym wykształceniem w osiedlach blokowiskowych.
W okresie powojennym oferowały one relatyw nie dobre warunki m ieszkaniow e,
a zam ieszkanie w nich było przez wiele lat je d y n ą dostępną m etodą poprawy
w arunków życia. Potw ierdza to wniosek z badań nad rozm ieszczeniem elit
intelektualnych w przestrzeni Łodzi, których ruchliwość przestrzenna zw iązana
była głównie z chęcią poprawy warunków m ieszkaniow ych, co daw ało prymat
standardowi m ieszkania nad jego lokalizacją w przestrzeni m iejskiej (Liszewski
1999). Po roku 1989, gdy w obrocie nieruchom ościam i nastąpił powrót
znaczenia renty gruntow ej, podstaw ow ym kryterium ryw alizacji o now e lepsze
zasoby m ieszkaniow e stała się siła ekonom iczna (W ęcław ow icz 2003). W ażnym
elem entem standardu m ieszkania stało się jeg o środow isko zarówno
przyrodnicze, jak i społeczne, dlatego też lokalizacja m iejsca zam ieszkania
istotnie zyskała na znaczeniu. Wyniki NSP 2002 pokazały, iż ludność lepiej
w ykształcona, która jest rów nocześnie grupą silniejszą ekonom icznie, preferuje
lokalizację na obrzeżach m iasta (a także w strefie podm iejskiej)6. Zjaw isku temu
tow arzyszy tworzenie się w obszarach starej zabudow y enklaw bezrobocia,
ubóstw a i patologii społecznej zam ieszkiw anych głów nie przez ludność z najniż
szym poziom em w ykształcenia7. W strukturze społeczno-przestrzennej Łodzi
skutkować to m oże nasilaniem się procesów segregacji i m arginalizacji
społecznej obszarów śródm iejskich. W ystępujące od kilku lat w centrum Łodzi
procesy rewitalizacji w ybranych kwartałów m iejskicli i zw iązanej z nimi
gentryfikacji m ają w ciąż jeszcze niew ielki zasięg, a ich ilościow y wym iar
ukazać m oże dopiero kolejny spis powszechny.
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U N IV E R SIT Y E D U C A T E D P O P U LA TIO N IN TH E A R EA O F Ł Ó D Ź

The analysis of population distribution according to the educational level in urban
areas represent the classical studies of the socio-spatial differentiation in cities. This
paper shows the distribution of the university educated population within the area of
Łódź. The study is based on the results of National Census o f 1978, 1988 and 2002. This
time span has given us an opportunity to compare the changes in the socio-spatial
structure of education, which occurred in the city in the last decade of real socialism,
with those that took place in the transformation period.
The analysis have shown that the spatial distribution o f university graduate
population in Łódź between 1978 and 2002 underwent a considerable change. The most
significant changes were observed in the city’s outskirt areas attached to Łódź following
the 1988 administrative reform. In effect of these areas strongly developing the
residential function, the local inhabitants are now found to be better educated than those
in the housing estates proximate to the downtown area. A closer look into these changes
allows us to conclude that in the 1990s the university graduate population found the
housing estates located in the city centre and estates of blocks of flats to be increasingly
less attractive than the housing estates on the city’s outskirts.
After 1989, when the land lease rent re-emerged as an important aspect in real
property sales, the buying capacity became the primary criterion in the rivalry for better
housing resources. An important component of the dwelling’s standard was its
surroundings, both natural and social, therefore the property’s location largely grew in
significance. The results of the 2002 National Census showed that the better-educated
population, being economically stronger,
preferred outskirt locations (including
suburban zones). This phenomenon was accompanied by the formation of enclaves of
unemployment, poverty, and social pathologies in the areas prevalently occupied by the
lowest-educated population. This processes can lead to segregation and social exclusion
of the old developments in the central city quarters of Łódź.
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