


Powroty z przedmieść w perspektywie przebiegu życia 
(life course perspective)



Konteksty makrostrukturalne ruchliwości na 
przedmieścia i z przedmieść do miast (Eurostat, 2020)



Trendy i aktorzy produkcji mieszkaniowej w Polsce
1995-2021 (BDL 2022)
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(JLL, IP, październik 2022)



Odsetek osób w wieku 
25-34 mieszkających z 
rodzicami (EU-SILC 
survey, Eurostat 2022)



Saldo migracji na pobyt stały gminne wg płci 
migrantów i kierunku (miasto, wieś / 1000)
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Sześcian przebiegu życia 
– narzędzie analityczne 
(Bernardi, 2020)



Młodzi dorośli 

Rodziny z dziećmi 

Seniorzy 



Dorosłe dzieci mają żal

• predyspozycje psychiczne 

• obszary życia 

• systemy społeczne

• temporalnie (czas) 
• relacyjnie (inni ludzie – linked lives)



Predyspozycje psychiczne młodych 
powrotników

Na przedmieściach
• sprzeczne postawy (emocje, 

zachowania) wobec podmiejskiego 
domu i rodziców 
• od euforii do dysforii 

• strategie radzenia sobie z organizacją 
życia
• od nomadów do buntowników 

• doświadczenie izolacji społecznej 
• bycie pomiędzy / poza światami 

społecznymi

Kim są w mieście?
• Nie umieć i umieć "w miasto„

• Orientacja na "ja"; deklaracja braku 
przywiązania do ludzi i miejsc, ale 
także.... 

• .... dążenie do różnorodności (usługi 
publiczne)

• czuła gentryfikacja (sanfte
Gentrifizierung)



Obszary życia społecznego

Podmiejskie

• Rodzina
• Nostalgia, rozczarowanie, niechęć

• Podmiejski dom
• Wspomnienia i przyszłe scenariusze 

• Organizacja życia codziennego
• Logistyka dojazdów

• Szkoła
• Relacje ze środowiska szkolnego

Jak i na jak długo są w mieście?
• odpowiedzialność wobec podmiejskiego 

domu VS życie swoim życiem

• żal o przeprowadzkę VS wdzięczność za 
możliwość powrotu do miasta  

• dobre wspomnienia z przemieść 
boomerang children

• bunt i konflikt   brak lub wymuszone 
relacje, 

• intensywne życie w mieście - nadrabianie 
straconych lat, bycie "w centrum„

• różnorodność, odmienność, wielość, 
odrzucenie klasowego paternalizmu



Systemy społeczne

Jakie społeczeństwo?

• Uprzywilejowane ulokowanie w 
strukturze społecznej: 
• pozycja wyjściowa na rynku 

mieszkaniowym
• kapitał ekonomiczny, kulturowy i 

społeczny 

• Umiędzynarodowienie i globalizacja 

• Drugie przejście demograficzne
• nieformalne związki, bezdzietność z 

wyboru, prekaryjne formy zatrudnienia, 
niepewność w warunkach przyspieszenia 

Jakie miasto i mieszkanie?





Dziękuję za uwagę 
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