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Łódź, w swej niemal 600-letniej historii posiadania praw miejskich (od 1423 r.), przecho-
dziła różne etapy rozwoju demograficznego. Przez 400 lat była małą osadą, liczącą na po-
czątku XIX wieku zaledwie kilkuset mieszkańców. Przełomem stał się rok 1820, kiedy to 
rząd Królestwa Polskiego zaliczył Łódź do tzw. miast fabrycznych. W ciągu niespełna      
100 lat liczba jej mieszkańców wzrosła do 478 tys. (w 1914 r.) (St. Liszewski 1999).  
W okresie międzywojennym miasto nie tylko odrobiło straty wojenne ale niemal podwoiło 
liczbę ludności (z 342 tys. w 1918 r. do 672 tys. w 1939 r.). Podobnie było w przypadku   
dotkliwych strat spowodowanych wymordowaniem ludności żydowskiej oraz emigracją lud-
ności niemieckiej w okresie II wojny światowej. W 1946 r. Łódź liczyła już 497 tys. miesz-
kańców, a według NSP z 1950 roku 620 tys. (W. Obraniak 1997). Kolejne lata przyniosły  
dalszy, systematyczny przyrost liczby mieszkańców. Cezurę w demograficznym rozwoju 
Łodzi stanowi rok 1985, kiedy to pojawiły się pierwsze symptomy depopulacji. W tym roku 
odnotowano ujemny przyrost naturalny, mimo to stan zaludnienia osiągnął najwyższy po-
ziom  848 tys. mieszkańców. W ciągu następnych 15 lat liczba ludności miasta zmniejszyła 
się do 793 tys. (2000 r.), czyli o 6,5%.  

Z pięciu dzielnic różniących się  liczbą ludności i przebiegiem procesów demograficz-
nych, największy przyrost liczby ludności w latach 1960 – 2000 wykazał Widzew   
(o 62,6%), następnie Bałuty (o 31,7%), Polesie (o 15,1%) i Górna (o 14,5%). Jedyną dzielni-
cą, na terenie której notowano systematyczny ubytek liczby mieszkańców było Śródmieście 
(o 46,3%). W latach dziewięćdziesiątych tylko Widzew wykazał przyrost (o 2,5 tys. osób), 
zaś w każdej z pozostałych dzielnic odnotowano ubytki przekraczające 10 tys. osób.  

W historycznej części strefy zurbanizowanej, obejmującej centrum miasta i stare osiedla 
blokowe, w latach 1988 – 2001, odnotowano ubytek ludności wynoszący 92,3 tys. osób, 
czyli 13,1% mieszkańców. Równocześnie na obrzeżach miasta o wiejskim typie zabudowy 
podlegających urbanizacji parcelacyjnej (Studium ... 2001) i w nowych osiedlach blokowych  
(Radogoszcz i Olechów) przyrost mieszkańców sięgnął w tym czasie, prawie 25 tys. osób 
(16,7% stanu z roku początkowego). 

W 32 spośród 61 jednostek osiedlowych odnotowano ubytek rzeczywisty ludności, w 1/3 
z nich wyższy niż 15%. Strefa ubytków obejmuje przede wszystkim centrum miasta oraz 
stare osiedla mieszkaniowe (Teofilów, Retkinia, Dąbrowa). Umiarkowanym przyrostem 
mieszkańców charakteryzowało się 15 jednostek, głównie osiedli zbudowanych w latach 
osiemdziesiątych (Chojny Zatorze, Radogoszcz, Lublinek – Pienista) oraz położonych        
na  południowo – wschodnich i północnych obrzeżach miasta. Zaledwie w 6 osiedlach przy-
rost ten przekraczał 30%, a największy był w małych, początkowo wiejskich osiedlach 
Ustronna i Olechów.  

      Zaludnienie Łodzi wykazuje bardzo silną koncentrację. Połowa ludności zamieszkuje 
tylko 10% obszaru miasta, a w 4 jednostkach osiedlowych o największej gęstości zaludnie-
nia (Nowe Miasto, Zielona, Dąbrowa Zachodnia i  Dąbrowa) zajmujących zaledwie 3,6% 
powierzchni, mieszka 21% Łodzian. Przy średniej gęstości zaludnienia wynoszącej w Łodzi 
30 osób na 1 ha, w 29 jednostkach położonych na jej obrzeżach, obejmujących połowę ob-
szaru miasta, zamieszkuje 3% ludności. 

      Podstawowy układ zaludnienia miasta tworzą dwie osie przebiegające na liniach pół-
noc-południe i wschód-zachód. Pierwsza z nich, odpowiadająca  historycznym założeniom 
przestrzennym, rozpoczyna się na północy od Radogoszcza, biegnie przez południową część 
Śródmieścia aż po Chojny. Wzdłuż niej mieszka łącznie ponad 34% Łodzian. Oś poprzeczną 
tworzy nowa, wytworzona w ostatnim trzydziestoleciu,  łukowato wygięta linia zaczynająca 
się na Smulsku, przebiegająca przez południową część tradycyjnego centrum i sięgająca     
aż po Olechów. Skupia ona 22% mieszkańców miasta (W. Michalski, B. Nowakowska 199-
9). 

   Rolę mieszkańców jednostek osiedlowych w rozwoju demograficznym Łodzi obrazuje  
potencjał demograficzny mierzony w osobolatach (E. Vielrose 1958). Zależy on od liczby 
osób zamieszkujących dany obszar, ich struktury wieku oraz przeciętnego dalszego trwania 
życia poszczególnych roczników wieku i płci (J. Z. Holzer 1994). Wysoki potencjał demo-
graficzny, przekraczający średnią dla miasta (34,9 osobolat), cechuje aż 44 jednostki, które 
znajdują się  głównie w części wschodniej. Oznacza to, że o rozwoju ludnościowym Łodzi 
decydować będzie natężenie ruchu naturalnego występujące na tym obszarze. Najniższe 
wartości potencjału charakteryzują natomiast stare osiedla mieszkaniowe (Doły, Teofilów, 
Żubardź, Koziny  i Dąbrowa).  

      Łódź od 1986 r. wykazywała ujemny przyrost rzeczywisty ludności (mimo powięk-
szenia w 1988 r. obszaru miasta z 214 do 295 km2). Podstawową przyczyną tego był        
drastyczny spadek liczby (z 11 tys. w 1985 r. do 5 tys. w 1999 r.) i natężenia  
(z 12,7‰ do 6,7‰) urodzeń, przy względnie stabilnym (około 14‰) natężeniu zgonów.  

Poziom urodzeń w przestrzeni Łodzi był w 2000 r. istotnie zróżnicowany. Największym 
jego natężeniem charakteryzowały się  jednostki położone  w południowo - wschodniej   
części miasta. W centrum Łodzi natężenie urodzeń było na średnim poziomie, z wyjątkiem 
ŚDM i osiedla Akademicka, gdzie wskaźniki były niższe niż 5‰. W pięciu  małych, wiej-
skich jednostkach nie zanotowano żadnych urodzeń. 

Współczynniki zgonów w 6 jednostkach były niższe od 6‰, a minimum osiągnęły        
na osiedlu Olechów. Najwięcej osiedli  o relatywnie wysokim natężeniu zgonów skupiło się 
w północno - zachodniej części miasta oraz na terenie starych osiedli mieszkaniowych 
(Nowe Sady, Nowe Rokicie, Dąbrowa). 

      Wynikiem zróżnicowania urodzeń i zgonów jest struktura przestrzenna przyrostu na-
turalnego. Znacznym natężeniem ubytku naturalnego charakteryzuje się zachodnia część 
miasta. Największe ubytki odnotowano w osiedlach Nowe Sady (-14,0‰) i Nowe Rokicie 
(-13,6‰). Zaledwie w 11 jednostkach, położonych głównie we wschodniej części miasta, 
wystąpił dodatni przyrost naturalny. Oprócz jednostek wiejskich znalazły się w tej grupie 
najmłodsze łódzkie blokowiska Widzew Wschód i Olechów. Wyróżniają się one młodą 
strukturą wieku mieszkańców oraz szczególnie wysokim, przekraczającym 60% (przy śred-
niej dla Łodzi 48%), udziałem kobiet w wieku rozrodczym wśród ogółu kobiet. 

      Przyszłość demograficzną  poszczególnych części Łodzi obrazują typy rozwoju demo-
graficznego, które wydzielono na podstawie dominacji co najmniej dwóch z następujących 
cech: wielkość przyrostu ludności w latach 1988 – 2001, przeciętny potencjał demograficzny 
oraz natężenie przyrostu naturalnego. W Łodzi występują  4 typy rozwoju demograficznego.  

      Typ progresywny, rokujący przyrost liczby mieszkańców i relatywnie młodą ich 
strukturę, reprezentuje 14 jednostek osiedlowych zgrupowanych głównie we wschodniej 
i południowej części miasta. Są to nowe osiedla mieszkaniowe (Olechów, Ustronna) oraz 
gminy typu wiejskiego. 

      Typ umiarkowany, od którego należy oczekiwać stabilizacji rozwoju demograficzne-

go, obejmuje 18 jednostek zgrupowanych głównie w południowo-wschodniej i południowo-
zachodniej części miasta. 

Typ regresywny to przede wszystkim 21 jednostek w centrum miasta oraz stare osiedla 
mieszkaniowe położone w północno-zachodniej części Łodzi (Teofilów, Żubardź, Bałuty, 
Doły i Retkinia). 

Natomiast o przyszłości demograficznej 6 jednostek osiedlowych, które nie wykazywały 
dominacji żadnej z cech (typ mieszany), trudno wyrokować. 
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———————————————————————————— 
 1 Ustalenia przestrzennego zróżnicowania urodzeń i zgonów w przekroju jednostek osiedlowych dokonano na  
 podstawie kwerendy w Urzędach Stanu Cywilnego. 
2 Z typologii wyłączono 2 jednostki: Park Ludowy i Zarzew Przemysłowy, na terenie których znajdują się domy 
pomocy społecznej, co zniekształca zarówno strukturę ludności, jak i przebieg procesów ruchu naturalnego. 
 


