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STOSUNIU DEMOGRAFICZNE WROCŁA WłA W LATACH I WOJNY 

ŚWIATOWEJ 

I wojna światowa wbrew przewidywaniom walczących stron, które 
liczyły na szybkie zakończenie walki zbrojnej, trwała ponad 4 lata. Dzia
łania wojenne zaangażowały olbrzymi potencjał ludzki i materialny. Bi
lans strat wszystkich uczestniczących w wojnie państw był przerażający. 
W samych Niemczech wojna pochłonęła ponad 1,8 mln ofiar śmiertel
nych, w większości ludzi młodych. Do tego dodać trzeba olbrzymią liczbę 
kalectw i chorób. Wskutek braku rąk do pracy obniżyła się znacznie 
produkcja. W latach 1914-1918 zdeformowany został rozwój cyklu eko
nomicznego. Cała gospodarka podporządkowana została potrzebom armii 
i frontu. Olbrzymi wysiłek zbrojeniowy wpływał na drastyczne pogor
szenie się stopy życiowej ludności. 

Reperkusje zmian wywołanych wybuchem wojny były bardzo poważ
ne we wszystkich dziedzinach życia całych Niemiec. Również Wrocław, 
jedno z największych miast ówczesnej Rzeszy, nie stanowił rzecz jasna 

wyjątku, choć nie pozbawiony był określonej specyfiki. 
Niniejsze uwagi ograniczyć chcemy do problematyki demograficznej 

Wroclawia, szczególnie trudnej i skomplikowanej w okresie wojny. 
Zmiany w strukturze ludnościowej miasta nie ograniczały się wyłącznie 
do zachwiania proporcji płci oraz proporcji pomiędzy poszczególnymi 
kategoriami wiekowymi na skutek mobilizacji mężczyzn, lecz wynikały 
także z zakłóconych prawidłowości w ruchu naturalnym ludności. 

W chwili wybuchu wojny liczył Wrocław 544 369 mieszkańców, 
w tym 247 048 mężczyzn i 297 321 kobiet. Opierając się na materiałach 
dokumentujących przygotowania Wrocławia do wojny, opracowanych 
przez władze wojskowe 1, przyjąć należy, że w pierwszych kilku tygod
niach wojny powołanych zostało pod broń ok. 43 tys. wrocławian 2• Liczba 
ta stanowiła w stosunku do ogółu mieszkańców ok. 8-9°/o, w stosunku 
zaś do grupy mężczyzn w kategorii wiekowej 15--45 lat, zamieszkujących 

1 Wojewódzkie Archiwum Pa11stwowe we Wrocławiu, Akta Magistratu miasta 

Wrocławia (dalej: WAP Wrocław, Magistrat), sekcja 39: Mobilmachung, sygn. 

IIl/30 978. k. 13-15; sygn. III/30 962, k. 17; R. Ge I le s. Pr.:::!Jgotou;ani(: tieierd:::11 
Wrocław do oblężenia (Sobótka, 1969, s. 499-503). 

r WAP Wrocław, Magistrat, sygn. 30 978, k. 315-317. 

12 - Sobótka 1181 
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we Wrocławiu według danych z lipca 1914 r., kształtowała się w grani
cach 350/o. W miarę przedłużania się wojny powoływani byli sukcesyw
nie pod broń mężczyźni wchodzący w wiek poborowy. Wydaje się, że 
przyjęcie wskaźnika 15-20°/o zmobilizowanych mężczyzn w stosunku 
do ogółu mieszkańców, oddaje stan faktyczny. W skali całych Niemiec 
wskaźnik ten kształtował się na poziomie ok. 20°/o 3, podobnie było w in
nych wielkich miastach Rzeszy 4. 

Machina wojenna wchłaniała nieustannie męźczyzn w wieku o naj
większej zdolności produkcyjnej. Reperkusje tego były wielorakie. 
Obok zmian na rynku pracy 5 i bardzo niekorzystnym wpływie na i tak 
już ciężkie położenie ich rodzin 6, zakłócone zostały stosunki demogra
ficzne we Wrocławiu, a także pojawiły się nowe problemy socjalne, 
m. in. związane z opieką nad tysiącami inwalidów wojennych itp.

Poważnemu zmniejszeniu uległa liczba ludności we Wrocławiu (zob.
tab. 1), głównie na skutek mobilizacji mężczyzn, a także w wyniku 

J 1 
Jl 

:;1 
3 I 

Tab. 1 Ludność Wrocławia w latach w·ojny 1914-1918 i 1919

... 

I Jl Rok Liczba 
mężczyzn i -

VI! 1914 247 048 
Xll 1914 235 025 

)915 195 110 
1916* 199 220 
1917* 184 257 

X 1918 181 720 
XII 1918 215 363 

1919* 230 464 

* Dane z końca roku.

�- ----�--·· . .  - ·-- -·-- ��-�---�---
V[[ 1914 Liczba I 31 VII 19141 

Razem
i ... 100 

100,0
95.1
79.2 
80,5 
74,5 
73,6 
87,5
92,3 

kobiet 
. -·-···-- ---- ..

297 321 
298 251 
303 336 
295 825 
290 789 
290 651 
291 852 
293 847 

-� 100 

100,0 544 369 
100,3 533 27ó 
102,0 498 446 
99,8 492 045 
98,I 475 055 
98,0 472 371 
98,2 507 215 
98,8 524 311 

i 31 vrr 1914 

I .,, 100 

100,0
98,3
91.8 
90,8 
87.2 
86,7 
93,1 
96,3 

Źródło: Lata 1914-1916 na podstawie: ,,Brcslaucr Statistik", t. 35-37; pozostałe lata na 
podstawie: WAP Wrocław, Magistrat, sygn. 32 986, ,,Monatliche Fortschreibung der Bcvolkerung
deutscher Grnssstadte", k. 69. 91, 101-107, !IO, 156, 164-165, 182, 184 oraz „Fortschreibung 
der Bcviilkerung", sygn. 33 014. k. 202-206. Spisy ludności miasta bez rozbicia na grupę męż
czyzn i kobiet za 1917 r. oruz z dnia 28 lI 1918 i 30 X[ 1918 sporządzone w celu rozdziału
kart żywnościowych. Zob. WAP Wrocław, Nadprczydium we Wrocławiu. sygn. 495, k. 245-
247. 270-272. 326-328, 356-358.

3 W latach 1914-1918 zmobilizowano w całej Rzeszy ok. 14 mln ludzi, tj. ok. 
200/o ogółu mieszkańców. Historia gospodarcza świata, [Aut.:} J. Ciepielewski (i in.), 
Warszawa 1970, s. 301. 

� Np. w Dilsseldorfie. Zob. A. Oe h 1 er, Diisse!dorf im Weltkriege. Schicksal

une/ Arbeit einer deutschen Grossstadt, Dtisseldorf 1927, s. 90 i n. 
5 R. G e 11 es, Z zagadnień rynku pracy Wrocławia okresu 1 wojny światowej

(Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 66, Historia 13, Wrocław 1967, s. 137-158). 
R R. Ge 11 es, Położenie materialne ludności Wrocławia w latach 1 wojny świa

towej (Studia Sląskie, t. 34, 1978, s. 243-279). 
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spadku liczby urodzeń oraz względnego wzrostu liczby zgonów, a co za 
tym szło, uległa zachwianiu proporcja pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn 
oraz pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi na niekorzyść grupy 
średniej mężczyzn od 15-45 lat. Ogółem liczba mieszkańców spadała 
w latach wojny systematycznie, osiągając pod koniec 1918 r. 860/o stanu 
sprzed wojny (z 544 tys. w 1914 r. do 472 tys. w październiku 1918 r.}, 
przy czym w grupie kobiet wskaźnik ten wynosił 980/o (297 tys. i 290 tys.}, 
w grupie zaś mężczyzn 730/o (247 tys. i 180 tys.}. Duże różnice w waha
niach liczbowych pomiędzy obydwoma grupami wskazują wyraźnie na 
dominujący wpływ mobilizacji na spadek liczby ludności miasta. Dal
sze konsekwencje tego stanu stanowiły również źródło spadku liczby 
ludności miasta. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na fakt zdecydowa
nego obniżenia liczby zawartych małżeństw. Podczas gdy w 1913 r. było 
ich we Wrocławiu 4,9 tys. (tj. ok. 9 na 1000 mieszkańców), to w 1915 r. 
tylko 3,5 tys. (ok. 7), w 1916 r. 3,2 tys. (6,2) i ta liczba utrzymywała się 
do końca wojny na mniej więcej tym samym poziomie (wskaźnik zawar
tych małżeństw na 1000 mieszkańców w latach 1917-1918 wahał się 
nieznacznie w granicach wielkości 6,8) 1. Po wtóre, systematycznie 
i bardzo wyraźnie malała liczba urodzeń. W 1918 r. stanowiła ona za
ledwie 7,6°/o liczby urodzeń dzieci we Wrocławiu z 1913 r., tzn., że 
w 1918 r. urodziło się aż o ponad 13,5 tys. dzieci mniej niż w 1913 r. s 
W 1925 r. żyły w mieście 4232 osoby urodzone w pierwszej połowie 
1914 r. i zaledwie 2132 urodzonych w pierwszej połowie 1918 r. Wza
jemny stosunek liczby urodzeń i zgonów kształtował się w latach wojny 
bardzo niekorzystnie. Jeśli przewaga urodzeń nad zgonami w 1914 r. 
wynosiła ponad 3,5 tys. osób, to już w 1916 r. bilans był ujemny, a naj
drastyczniej uwidocznił się w ostatnim roku wojny, kiedy to bez mała 
11 tys. więcej ludzi umarło w mieście, niż się urodziło. W sumie przez 
cały okres wojny bilans ruchu naturalnego ludności był ujemny -
przewaga zgonów nad urodzeniami wyrażała się liczbą bez mała 9 tys. 
osób 9 (zob. tab. 2). 

Zechcemy jeszcze w tym miejscu zatrzymać się nad kwestią: ilu 
wrocławian poległo na frontach I wojny światowej? Nie znajdujemy na 
to pytanie odpowiedzi wprost. Posłużymy się więc wyliczeniami, które, 
jak się wydaje, z dużym prawdopodobieństwem pozwolą określić tę 
liczbę. Statistik des Deutschen Reichs podaje, biorąc za punkt wyjścia 

1 Statistik des Deutschen Reichs, t. 276: Bewegung der Bevolkerung in des 
Jahren 1914 bis 1919, s. 340, 377. 

8 WAP Wrocław, Magistrat, sygn. 32 986, k. 69, 91, 182, 184. ,,Monatliche Fort
schreibung der Bevolkerung deutscher Grossstadte". Spośród wszystkich wielkich 
miast Rzeszy w 1915 r., jeśli chodzi o liczbę urodzeń, na 12 miast tylko w trzech 
była ona niższa ,niż we Wrocławiu w porównaniu z okresem sprzed wojny. 

9 Tamże, k. 197. 



180 Romuald Gelles 
------- ---------

Tab. 2. Urodzenia i zgony "·e Wrocławiu ". latach 1913-1919 

-�----· ---·- -··- ---·-·--- ---·-·------ - .

Rok Liczba Liczba 
urodzeń zgonów -------·-···• ·-----------

1913 14 074 10243 
1914 14 099 !0454
1915 11 635 9 756
1916 8 963 9 178
1917 7 645 9 808
1918 1 t 19 11 978
1919 7 245 8 184

·--�- ---- ---�-
Przewaga urodzeń

nad 7.gonami ( +, -)

l 4 431 
+3 645
+ t 879

-215
-2 163
-- IO 859

-939

Źródło: WAP Wroc!aw, Magisirat, sygn_ 32 986, ,,Monatlichc Fortschreibung der Bevol
kerung deuts..:her Grossstiidtc'', k. 197. 

do obliczeń przeciętną liczbę ludności prowincji śląskiej sprzed wojny 
i ze spisu z jesieni 1919 r., że na każde 1000 mieszkańców zginęło na 
wojnie 26,1 osób (w sumie ponad 137 tys.). Z tego mężczyźni w wieku 
20-25 lat stanowili 400/o, od 25-30 lat 230/o i od 30-35 lat 150/o. W su
mie ludzie młodzi w wieku 20---35 lat stanowili 750/o wszystkich zabi
tych na wojnie mężczyzn z terenu całej prowincji 10. Przyjmując te
wskaźniki dla Wrocławia (przeciętna liczba ludności miasta z lipca
1914 r. i października 1919 r. wynosiła 533 tys. osób), otrzymujemy
liczbę ok. 14 tys. osób, które poległy na wojnie. Ludzi młodych w wieku
20-35 lat było w tej grupie ponad 10 tys.

W każdym razie ubytek ludności Wrocławia w czasie wojny wy
niósł w świetle spisu ludności z 1919 r. ok. 100/o i był znacznie większy 
niż w całej prowincji śląskiej (2,60/o) i w rejencji wrocławskiej (5 0/o) 11. 

Wszystkie przedstawione wyżej bardzo niekorzystne zmiany w sto
sunkach demograficznych Wrocławia w latach 1914-1918 miały nie 
tylko charakter doraźny, w czasie wojny. Konsekwencje ich w spotęgo
wanej postaci wystąpiły w latach powojennych. Przypomnieć warto, że 
już skutki wojny francusko-pruskiej z lat 1870-1871, o nieporówny
walnie mniejszym zasięgu, czasie trwania i mobilizacji materiału ludz
kiego, spowodowały zmniejszenie się liczby urodzeń i małżeństw we 
Wrocławiu, co znajdywało jeszcze swoje odbicie - jak wykazał spis 
ludności z 1910 r. - po 40 latach 12. 

10 Statistik des Deutschen Reichs, t. 276, s. LVII, 118. 
11 WAP Wrocław, Rejencja wrocławska, sygn. I/1043, b.p. W tym miejscu zau

ważyć chcemy, iż w znanych nam przeltazach iródłowych nie zetknęliśmy się 
w ogóle z faktami, które by świadczyły o istnieniu we Wrocławiu zjawiska 
,,ucieczki" z miasta na wieś dla łatwiejszego przeżycia wojny. 

12 H. Rose, Die GUederung der Bevolkerung Brestaus nach der Berufs- und
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DEMOGRAPHISCHE VERHALTNISSE IN WROCŁAW Wt�HREND DES 

1. WELTKRIEGES

In der Zeit de� l. \Veltkricge,: ,iud :!, ,ier dcmographi,:chen Struktur \\'ro

c!aws sehr wescnt11chc Verandenlll;?.Pn zu n':·;cichnen. Die \vichtigste !It·,achc 
claflir war clie MobiI111achung, die unn\it.tclixt:· ,:i!1c Verriugcrung der Statlthcvol

kerung um iiber 10°/o (cc1. 55 T,d.) zur F'nl;.;l' h,itlc. Ierner die Proportioncn der 
Ge�chlechter .,owie der A ltersgnl])!Jt'!i he'. d!:ll '.Hinner!1 in.- Wankcn hrm:hte, 
schlies�lich ,1t1ch (l;e nati.irliche Bc\·ii''.·:1:rn1:g,bcn·;:.uJ1g dcform;crte. Die Bi!:1:11. der 

nah.irlichen Bcvi.ilkerung,bcv..-egung flit· d:e g,,m.(· i-;:ri,!gszeit w:ir !)assiv und helief 
sich auf 9000 Per�oncn. 

Der Artikel stlitzt sich au[ berl'ib ·,erofi'c•ni .1,·htc ,tah-'lJ,, !le' Quellcn ,uwie 

,rnf bisher unbekannte Archiyalicn. 
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