
Sobótka 1974 4 

ZYGMUNT SZKURŁATOWSKI 

AKCJA OSIEDLEŃCZA I PROBLEMY DEMOGRAFICZNE 

LEGNICY W LATACH 1945-1970 

Legnica stanowiła w zasadzie drugi po Wrocławiu ośrodek społeczno
-ekonomiczny na Śląsku. W pierwszym okresie po wyzwoleniu Śląska była 
też centrum administracyjnym Dolnego śląska, gdyż Wrocław jeszcze 
w czasie działań wojennych zamieniony został przez Niemców w twierdzę 
bronioną aż do samego końca wojny. Po wyzwoleniu zaś z powodu ogromu· 
zniszczeń nie nadawał się bezpośrednio do przyjęcia władz administracyj
nych. Chociażby więc z tego powodu Legnica zasługuje na szerszą uwagę 
historyków okresu Polski Ludowej, tym bardziej że literatura z tego 
zakresu nie jest liczna 1. Na ten stan rzeczy złożyło się na pewno wiele 
przyczyn. Jedną z nich można upatrywać w pewnej specyfice trudności · 
badawczych związanych z zasobami źródłowymi. Trudności napotyka się 
bowiem nawet przy ocenie materiału statystycznego omawianych pro
blemów. Dlatego też wyzyskanie trudno dostępnych źródeł, jak w tym 
wypadku, wydawało się wskazane. W tej sytuacji nini_ejszy artykuł nie 
może wyczerpywać poruszanych problemów, co najwyżej niektóre z nich 
jedynie sygnalizuje. Praca spełni więc swą rolę, jeśli przyczyni się cho
ciaż trochę do ożywienia badań w zakresie poruszonej problematyki. 

Jednym z ważniejszych problemów są zagadnienia ludnościowe. Rzu-
towały one bowiem i rzutują w istotny sposób na całokształt rozwoju 
kraju czy rejonu. W ostatnim roku przedwojennym Legnica liczyła 78 4:5G 

1 Braki dotyczą szczególnie literatury syntetycznej. Liczna bowiem jest litera
tura szczegółowa, w tym głównie informacje prasowe. Jednym z problemów pierw
szego okresu po wyzwoleniu było wysiedlenie Niemców. Kwestię tę syntetycznie dla 
Dolnego śląska ujmuje B. P a s i e r b, Migracja ludności niemieckiej z Dolnego 

Sląska w latach 1944-1947, Wrocław 1969. Podstawą źródłową artykułu poza nie

kompletnymi danymi statystyki urzędowej są głównie sprawozdania z wykonania 
planów gospodarczych przez poszczególne WYdzialy PMRN w Legnicy oraz oceny 

Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego w Legnicy. Dane te, również niekom
pletne i zawarte w różnych opracowaniach w postaci maszynopisów, przechowywane 
są w nie zewidencjonowanych archiwalnie teczkach i segregatorach.· Stanowią pozo

stałość po byłych zasobach PMRN. Udostępniono je autorowi w MKPG, za co czuję 

się w miłym obowiązku podziękowania kierowniczce MKPG w Legnicy mgr Ma

riannie Buczak. 
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mieszkańców 2. Zbliżający się front, a następnie wyzwolenie śląska spo
wodowały masową ucieczkę Niemców z miasta na zachód, tak że na miej
scu pozostało około 7000 dawnych mieszkańców 3. Już z chwilą wyzwole
nia Legnicy 11 II 1945 r. 4 zaczęła do miasta napływać ludność polska. 
Obok delegowanych ekip byli to przeważnie repatrianci z ZSRR 5• Powró
ciła też część dawnej ludności niemieckiej 6. Pierwsze jednostki admini
stracji. polskiej przybyły do Legnicy 25 IV 1945 r., gdy front znajdował 
się w odległości 8-12 km od miasta. Byli to delegaci Ministerstwa Skar
bu, Wojewódzkiego Urzędu śledczego i Ministerstwa Administracji Pub
licznej. O godz. 14.00 wciągnięto polską flagę na gmach przy ul. 1 Maja 13 7• 

W ciągu następnych dni, tygodni, a następnie miesięcy napływały dalsze 
grupy ludności oraz władze. W tych warunkach jedną z ważniejszych 
spraw było m. in. zorganizowanie łączności. W związku z tym już 
29 IV 1945 r. przyjechała do miasta grupa operacyjna Ministerstwa 
Poczt i Telegrafów pod kierunkiem inż. Z. Szparkowskiego (późniejszego 
rektora Politechniki Wrocławskiej) z zadaniem zorganizowania poczty 
polskiej. Obwodowy Urząd Poczty Polskiej otwarto 6 V 1945 r. przy 
ul. Jaworzyńskiej, a Rejonowy Urząd Telefonów i Telegrafów urucho
miono 25 maja, podłączając do centrali najważniejsze w tej sytuacji 
instytucje, jak Delegatura Rządu, MO, Radziecka Komenda Miasta, dy
rektor ZUTT. Drugi Urząd Pocztowy przekazano do użytku 25 czerwca 
przy dworcu PKP. W dniu 20 lipca Dyrekcja Poczt i Telegrafów prze
prowadziła się do Wrocławia. Wreszcie 15 sierpnia Legnica otrzymała 
pierwsze połączenie międzymiastowe ze Świdnicą s. Równoq.:eśnie władze 
polskie przejmowały od wojsk radzieckich urządzenia komunalne miasta 
(maj 1945 r.). 

Początkowy okres powojenny oraz pierwszych lat po wyzwoleniu 
charakteryzował się dużym ruchem migracyjnym. Był to też okres naj
trudniejszy dla miasta, gdyż trzeba było należycie organizować życie 
społeczno-ekonomiczne. Specyfikę Legnicy stanowił fakt, że jeszcze 
w czasie działań wojennych stała się ona siedzibą północnej grupy wojsk 
radzieckich. Sprawy ludnościowe, a szczególnie repatriacyjne, załatwiał 

2 Ludność i zaso�y w mieście Legnicy (stan na 31 XII każdego roku), 1939-
1960, mpi� w MKPG. 

3 MKPG, Dorobek m. Legnfcy w okresie 15 lat Polski Ludowe j ,  mpis. 
' Ka cz m ar e k K., Działania wojenne w rejonie Legnicy w 1945 r. (Szkice 

Legnickie, t. III, s. 7). 
s Dorobek m. Legnicy ... 
6 W końcu maja 1945 r. ludność niemiecką oceniano też na 18 tys. osób. Pa-

s i e r b, op. cit., s .  39. 
· 

. 
7 C. K o w a 1 a k, Pierwsze dni wolności w Legnicy. Kalendarium 1945 r. (Szkice 

Legnickie, t. III, s. 73). 
s K o w a l a k, Pierwsze dni ... , s. 73-76. 



Akcja osiedleńcza w Legnicy 551 

Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Legnicy powołany 
12 V 1945 r. 9 Brak stabilnych warunków bytu nie sprzyjał jednak. 
osiedlaniu się napływającej ludności na stałe 10. Dlatego też rozwiązy
wanie problemów osadnictwa polskiego wymagało intensywnej działal
ności władz administracyjnych. Można to obserwować m. in. w oficjal
nych zjazdach pełnomocników i ich zastępców z poszczególnych obwodów. 
Zjazdy te, poświęcone sprawom osadnictwa polskiego i całej akcji osie
dleńczej, aprowizacji, żniwom itp., odbyły się 10 czerwca, 15 lipca 
i 19-20 sierpnia 1945 r. 11 

Stopniowa stabilizacja życia w mieście spowodowała, że w końcu 
maja 1945 r. w Legnicy mieszkało 1085 Polaków i około 24 OOO Niem
ców. Do końca sierpnia do mi,asta przybyło już 3031 Polaków, a w paź
dzierniku Legnica liczyła około 30 OOO mieszkańców 12

• Wzrost więc lud
ności miasta następował mimo dużego nasilenia ruchu migracyjnego 
oraz nie sprzyjających początkowo warunków osiedleńczych. 

Zgodnie z postanowieniami poczdamskimi ludność niemiecka miała 
opuścić tereny ziem zachodnich. W Legnicy rozpoczęła się więc również 
akcja związana z wysiedleniem Niemców. Kwestię wyjazdów Niemców 
regulowały też odpowiednie zarządzenia władz polskich, jak np. zarzą
d�enie Pełnomocnika Rządu RP na obwód Legnica z 18 IX 1945 r. 
Pierwszy transport Niemców wyjechał z Legnicy 1 VII 1946 r. Liczył 
on 1755 osób, w tym 432 mężczyzn, 932 kobiety i 391 dzieci do lat 14. 
Kolejny transport, liczący 1769 osób, wyjechał 2 lipca 1s.

Równocześnie zaczęły napływać do Polski, a .  w tym do Legnicy, 
rzesze repatriantów i reemigrantów. W dniu 29 VIII 1945 r. do Legnicy 
przybyła grupa oficerów amerykańskich na rozmowy z Pełnomocnikiem 
Rządu w sprawie repatriacji pół miliona Polaków ze strefy anglosaskiej. 

D K o w a 1 a k, Pierwsze dni ... , s. 74.
10 MKPG, Charakterystyka gospodarcza m. Legnicy na XX-lecie, mpis, s. 1-47.

S. Be r n at t, Legnica w lecie 1945 r. (Szkice Legnickie, t. V, s. 195-204). Z. P i e
k u t  h, Moje pierwsze lata w Legnicy (tamże, t. VII, s. 251-268); I. P r e s s  1 e r,
Samorząd Legnicy w latach 1945-1950 (tamże, t. I, s. 132-145).

11 Ko w a 1 a k, Pierwsze dni ... , s. 74-76. Pierwszy zjazd stwierdził m. in. kata
strofalny stan zaopatrzenia Legnicy w żywność. Pewne zastrzeżenia budziła też 
współpraca pełnomocników z komendantami radzieckimi miast. P a s i  e r b, op. cit., 
s. 48, 45-46.

12 Ko w a 1 a k, Pierwsze dni ... s. 74, 77, 80.
1s C. Ko w a 1 a k, Kronika Legnicy. Calendarium ważniejszych wydarzeń roku

1946 (Szkice Legnickie, t. VI, s. 216). Przygotowania do akcji wysiedleńczej Niemców 
na Dolnym Sląsku rozpoczęto latem 1945 r., a Pełnomocnik Rządu powołał 31 VIII 
1945 r. specjalny urząd - Komisariat do Spraw Repatriacji Niemców z kapitanem 
Romanem Fundowiczem na czele. Urząd ten działał prawie trzy lata. PUR zajmował 
się techniczną stroną wysiedlenia. Na Dolnym śląsku działało 10 punktów zbior
czych. Od 1 VI 1946 r. ich liczbę zmniejszono o 4, a w III kwartale 1947 r. do dwóch, 
tj. we Wrocławiu i Legnicy. Legnica była wi�t cały czas punktem zbiorczym. Gra-
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Ustalono wówczas, że transporty będą przybywać do Legnicy jako głów
nego punktu etapowego. Codzienne transporty miały wynosić 4-5 tys. 
ludzi, a pierwszy transport wyznaczono na 15 IX 1945 r. 14 Punkt Etapo
wy PUR dla Polaków zmierzających do Polski z Zachodu rozpoczął 
działalność w Legnicy 25 VII 1946 r. Mieścił się on w kompleksie 
budynków przy ul. Dworcowej i Głogowskiej. Do końca 1946 r. przez 
punkt ten przeszły ogółem 114 803 osoby, którym wypłacono 75 228 
zapomóg na sumę 7 390 300 zł 1s. Oczywiście nie cała przepływająca tędy 
ludność osiedlała się w mieście. Znaczna część pozostawała tu jedynie 
chwilowo. Łącznie w 1946 r. w Legnicy osiedliło się 23 025 repatriantów 
i 10 755 przesiedleńców. Część z nich również opuściła potem miasto. 
Wł powiecie legnickim natomiast do 7 XI 1946 r. liczba osiedlonych 
repatriantów osiągnęła 32'346 osób. Legnica jako punkt etapowy speł
niała więc bardzo ważną funkcję w zakresie repolonizacji ziem zachod
nich. Według danych PUR w okresie 15 IV - 24 XII 1946 r. przez 
Legnicę przejechało 62 730 osób, przeważnie ze stref okupacyjnych mo
carstw zachodnich i z Francji 1s. 

Obok wysiedlania Niemców prGwadzono też weryfikację ludności 
polskiej. W maju 1946 r. w Legnicy rozpoczęła bowiem działalność 
Komisja Weryfikacyjna do stwierdzenia polskiej przynależności naro
dowej osób dawniej tu zamieszkałych. Komisja ta stwierdziła, że w listo
padzie 1946 r. w Legnicy mieszkało 115 autochtonów. Trzech z nich 
w charakterze przedstawicieli ludności autochtonicznej uczestniczyło 
w 1948 r. w pracach przy Wystawie Ziem Odzyskanych 11. 

Mimo dużego ruchu migracyjnego ludność miasta rosła jednak syste
matycznie, do czego przyczyniło się niewątpliwie również przeniesienie 
31 X 1945 r. zza Kaczawy do centrum miasta siedziby Zarządu Miasta 
(ul. Daszyńskiego) oraz Starostwa Powiatowego (ul. Powstańców 4) 
i objęcie przez polskie władze administracyjne w zarząd całego miasta 1s. 
W�dług danych spisu powszechnego z 13/14 II 1946 r. ludność miasta 
osiągnęła liczbę 24 437 osób, w tym 10 305 mężczyzn i 14 132 kobiety. 

niczny punkt zdawczy do strefy okupacyjnej anglosaskiej znajdował się w Węglińcu 
(działał do 31 VIII 1947 r.), a do strefy radzieckiej w Tuplicach. W okresie VII
VIII 1946 r. do strefy anglosaskiej odesłano z punktu w Legnicy 112 transportów, 
zawierających 21 465 osób. Do strefy radzieckiej w okresie XI-XII 1946 r. odeszło 
6 transportów, liczących 10 67.2 osoby. W ostatniej fazie wysiedlenia (IX 1947 r.) ode
szły z Legnicy 24 transporty, zawierające 36 081 osób. Na 15 I 1948 r. w powiecie· 
legnickim pozostało 200 Niemców (głównie fachowców) na ogólną liczbę 65 989 osób 
na Dolnym Sląs_ku. Pa s i e r b, op. cit., s. 71, 75, 78-79, 134, 136-138. 

1, K o w a 1 a k, Pierwsze dni ... , s. 76. 
1s Ko w a 1 a k, Kronika ... , s. 216. 
1e Ko w a I a k, Kronika ... , s. 216. 
11 Ko w a 1 a k, Kronika ... , s. 215-21'6. 
1s K o w a 1 a k, Pierwsze dni ... , s. 79. 
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W tej ogólnej liczbie było 11 328 Polaków, 12 692 Niemców, 381 osób 
innych narodowości oraz 36 osób o nie ustalonej przynależności naro
dowej. Do końca maja 1946 r. ludność liczyła 34 446 osób, w tym 21 527 
Polaków i 12 846 Niemców oraz 73 osoby innych narodowości 10. Nastę
pował więc szybki wzrost ludności miasta oraz proces jego repolonizacji. 
Przy poważnym bowiem wzrośde liczby Polaków liczba Niemców w za
sadzie nie ulegała zmianom. Następowała też repolonizacja samego wyglą
du mi�sta, do czego przyczyniło się niewątpliwie zarządzenie Pełno
moctnika Rządu RP jeszcze z 18 IX 1945 r.. zobowiązujące wszystkich 
właścicieli lokali przemysłowych i handlowych do zmiany niemieckich 
napisów na polskie 20. 

Przedstawione poczynania i przeobrażenia charakteru miasta nie były 
jednak pełne i wystarczające do stabilizacji demograficznej. Dopiero 
bowiem okrzepnięcie polskich władz administracyjnych w centrum mia
sta, a przede wszystkim organizacja większych zakładów przemysłowych, 
jak również porządkowanie miasta spowodowały spadek ruchów migra
cyjnych, które jednak dopiero od 1951 r. stały się bardziej umiarkowane. 
Oprócz migracji na szybki wzrost liczby mieszkańców wpływał też wy
soki i stale rosnący początkowo przyrost naturalny. Oba te czynniki 
spowodowały, że w 1950 r. Legnica liczyła około 39 OOO mieszkańców. 

Ruch wędrówkowy ludności stanowił jedną z podstawowych cech 
również w latach późniejszych. Np. w latach 1955-1959 do miasta przy
było 31 028 osób (bez nowo narodzonych), a wyjechało 23 256 osób (bez. 
zmarłych). Nadwyżka migracyjna wynosiła więc 7772 osoby. Ludność 
migrująca przybywała i wyjeżdżała do różnych miejscowości. Wśród 
napływających większość stanowili przybysze ze wsi. Ten kierunek imi
gracji w latach pięćdziesiątych wzrastał. Jeśli bowiem w 1955 r. do 
Legnicy przybyło ze wsi 1939 osób, to w 1959 r. już 3520. Równocześnie 

Tab. 1. Liczba i kierunki migracji w Legnicy w latach 1955-1959 21 

Kierunek migracji Przybyli Wyjechali 

Miasta i osiedla 11 851 9 439 
Gromady 13 701 7 005 
Zagranica 5 476 5 457 
Nie znane l 355 

Razem 31 028 23 256 

1e Ko w a 1 a k, Kronika ... , s. 215. 
20 Ko w a I a k, Pierwsze dni ... , s. 79. 
21 Z. Błaszak, Stosunki demograficzne w Legnicy w latach 1955-1959 (Szkice 

Legnickie, t. I, s. 182 n.). 
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odpły:w na wieś wzrósł tyl�o z 1306 do 1648 osób. Łączną liczbę i kie
runki migracji w latach 1955-1959 przedstawia tab. 1. 

Z ogólnego przyrostu ludności w latach 1955-1959 (15 320 osób) aż 
51 O/o stanowili ludzie z zewnątrz. Poza migracją zewnętrzną Legnicę 
charakteryzował też duży ruch wędrówkowy w samym mieście. W wy
mienionych latach bowiem aż 26 284 osoby zmieniły miejsce zamiesz
kania 22• Silna migracja jako wynik specyficznej sytuacji Legnicy dzia
łała wybitnie hamująco na proces konsolidacji społeczeństwa polskiego, 
a także utrudniała właściwą politykę zatrudnienia oraz rozwoju społecz
no-ekonomicznego miasta. Chociaż w pierwszych powojennych latach 
wysokie wskaźniki migracyjne charakteryzował;Y również inne miasta 
ziem zachodnich, jednak w Legnicy specyfika ta była znacznie pogłę
biona. Pogłębiał ją mianowicie ruch migracyjny za granicę. Poza tym 
występował też silny ruch migracyjny uczącej się młodzieży oraz mł0-
dych robotników. 

Zagraniczny ruch migracyjny wystąpił ponownie po 1956 r. Wzrosła 
bowiem wówczas ponownie fala repatriacji z ZSRR. Można nawet stwier
dzić, że w tym zakresie Legnica odgrywała pewną specyficzną ro,lę. N a 
imigrację po 1956 r. składał się głównie napływ repatriantów-Żydów 
z ZSRR. Legnica stała się nawet pewnego rodzaju punktem etapowym 
imigrantów-żydów przyjeżdżających z ZSRR, a następnie wyjeżdżają
cych do Izraela. Emigrację stanowiły głównie wyjazdy Żydów do Izraela 
oraz Niemców do NRD i NRF. W latach 1955-1959 przybyło do Legnicy 
łącznie 5476 osób, głównie z ZSRR, a wyemigrowało 5457 osób. 

Najliczniejsza emigracja wystąpiła w 1957 r. (2545 osób). Spośród 
nowo przybyłych w mieście osiedliło się 2708 repatriantów z ZSRR 
(797 rodzin), głównie Żydów, wśród których około 80°/o stanowili· rze
mieślnicy otwierający w Legnicy odpowiednie zakłady usługowe. Stop
niowo ta fala migracyjna zmniejszała się, a po 1961 r. ustała zupełnie 
2i poy.rodu zakończenia akcji repatriącyjnej 2s. 

Duży ruch migracyjny występował też w latach sześćdziesiątych, 
Wi szczególności w ich początku. Saldo tego ruchu było dla miasta 
dodatnie. Obok napływu stałego silny był też napływ czasowy. Np. 
w 1961 r. zameldowano ogółem 9740 osób (4836 m�żczyzn i 4904 kobie
ty), wymeldowano zaś 8225 osób (3972 mężczyzn i 4253 kobiety). Na 
stałe natomiast pozostały w mieście 3604 osoby. Szczegółowiej ruch 
i saldo wędrówkowe ludności w latach 1961-1970 przedsta"o/1-a tab. 2. 

12 Tamże. 
23Tamże. Zob. też: A. G o 1 ds z t ej n, Powstanie skupiska ludności żydowskiej

na Dolnym śląsku w latach 1945-47 (SI. Kw. Hist. ,,Sobótka", 19671 nr 1-2, s. 191-
202). 
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Tab. 2. Ruch i saldo 'wędrówkowe ludności w Legnicy w latach 1961-1970 24 

Rok 

1961 
1962 
196 7 
1968 
1969 
1970 

Napływ stały 

ogółem 

3 604 
3 279 
2 1 75 
2 312 
2 397 
2 222 

w tym 
ze wsi 

l 278 

l 26 6 
1 3 7 7  
l 305 
1 274 

Odpływ stały 

ogółem I w tym 
na wieś 

3 113 
2 728 
1 8 78 
20 62 
2003 
20 62 

533 

800 
84 6 
896 
8 60 

Saldo 
± 

+491
+551
+297
+250 
+394
+1 60 

555 

Jak wynika z tab. 2, większość przybywającej ludności na stałe do 
miasta pochodziła ze wsi woj. wrocławskiego, podobnie jak to stwier- , 
dzono w latach pięćdziesiątych. W odpływie zaś stałym z miasta ludność 
udająca się na stałe na wieś stanowiła mniejszość. Przy szczegółowym 
ujęciu widzimy, że najwięcej zameldowanych pochodziło ze wsi woj. 
wrocławskiego. Przykładowo kierunki migracji w 1961 r. przedstawia 
tab. 3. 

Tab. 3. Kierunki migracyjne w Legnicy w 1961 r. 25 

Kierunki migracyjne Zameldowania 

Miasta i osiedla woj. wrocławskiego 781 
Wsie woi. wrocławskiego 1 278 
Miasta i osiedla innych województw 757 
Wsie innych województw 7 71 

Wymel
dowania 

726 

533 
768 
591 

Do 1970 r. większość napływającej do miasta ludności stanowiły 
kobiety. W 1970 r. na ogólną liczbę 2230 zameldowanych 974 osoby to 
mężczyźni. Z ogólnej liczby zameldowanych 900 osób (w tym 408 męż
czyzn) przybyło spoza granic województwa (w tym 8 osób zza granicy, 
w tym 1 mężczyzna). W roku tym liczne też były wymeldowania, gdyż 
2246 osób (w tym 1034 mężczyzn). Poza województwo wymeldowało się 
1225 osób (w tym 564 mężczyzn), z czego 184 osoby (w tym 86 mężczyzn) 
wyjechały za granicę. Ogólnie rzecz biorąc, ruch wędrówkowy ludności 
wykazał saldo dodatnie. Większe od Legnicy i największe na Dolnym 
śląsku dodatnie saldo ruchu wędrówkowego wykazał Lubin ( + 5157 
osób). Inne miasta miały również większe od Legnicy dodatnie saldo 

" Bł a s z a k, Stosunki demograficzne ... , s. 182n.; MKPG, Ocena wykonania 

planu gospodarczego 1961 r., 1962 r.; ,,Rocznik Statystyczny Woj. Wrocł.", 1963, 

s. 74-75; 1969, s. 118-119; ,,Rocznik Statystyczny m. Legnicy", 1971, s. 31.

is MKPG, Ocena wykonania planu gosp. 1961 r., mpis, s. 2. 



556 Zygmun t Szkurłatow ski 

ruchu wędrówkowego ludności: Trzebnica ( + 382), Oława ( + 332): 
Oleśnica ( + 268), Bolesławiec ( + 244), Jelenia Góra ( + 200), Ząbkowice 
śląskie ( + 184). Ogółem miasta śląskie powiększyły się w 1970 r. 
o 5408 osób. Było to jednak znacznie mniej aniżeli w 1965 r. (7400 osób)
i w 1960 r. (7849 osób). Wiele miast, szczególnie Wałbrzych, wykazywało
bowiem wysokie saldo ujemne 2s.

Inny nieco charakter miała nowa fala ruchów migracyjnych, jaka 
roi.Poczęła się po 1961 r. Związany on był mianowicie z utworzeniem 
Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Fakt ten przejawił się 

I w mieście wzrostem liczby zameldowań na pobyt czasowy. Rzecz rów
nież charakterystyczna, że większość meldowanych czasowo stanowili 
mężczyźni, a ich przewaga nawet rosła. Szczegółowiej liczbę zameldo
wanych stale i czasowo w niektórych latach przedstawia tab. 4. 

Tab. 4. Ludność Legnicy zameldowana na pobyt stały i czasowy 21 

Pobyt stały ! Pobyt czasowy

Rok 

I I I I Irazem ·mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety 
I 

1962 68 005 32 311 
I 

35 694 3 732 I 2165 I 567 

I
1963 69 362 33 155 36 207 4 164 2 367 I 797 

1964 70 828 33 845 36 983 4 261 2 553 l 708 

1965 71 975 34144 37 831 l 698 951 747 

1968 74 900 35 364 39 536 3 465 I 2oi9 l 416 

1970 75 843 I 228 I . 
Obok kierunków migracji ciekawy problem stanowi wiek i płeć lud

ności migrującej. Brak jednak pełnego materiału statystycznego, który 
charakteryzowałby strukturę migracji według wieku i płci. Z badań GUS 
wynikałoby, że w latach 1955-1959 wśród ludności wiejskiej migrującej 
do miasta młodzież w wieku 15-29 lat stanowiła około 700/o. 2s, a pa
miętamy, że wiejski kierunek migracji przeważał. Taka struktura wieku 
imigrantów ze wsi uzasadniałaby potem m. in. wysokie wskaźniki zawie
ranych małżeństw i urodzeń. Również w latach następnych większość 
migrujących stanowili ludzie młodzi. Np. w 1970 r. większość migru
jących do miasta mężczyzn i kobiet była w wieku produkcyjnym. Struk
turę migrującej ludności według wieku i płci w 1970 r. przedstawia 
tab. 5. 

Przewaga kobiet wśród migrującej ludności powodowała ich domi
nację w ogólnej strukturze ludności miasta. W ciągu całego omawianego 
okresu liczba kobiet przypadających na 100 mężczyzn wynosiła stale 

28 „Rocznik Statystyczny Woj. Wrocl.", 1971, s. 62-64. 
21 MKPG, Ocena wykonania planu gospodarczego w 1963 r.; ,,Rocznik Staty

styczny Woj. Wrocl.", 11966, s. 21; 1969, s. 79; 1971, s. 18 .. 

2s Bla sza k, Stosunki demograficzne ... , s. 182 n. 

\ 
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Tab. 5. Struktura migracji ludności Legnicy w 1970 r. według wieku i piel 2ł 

Wiek ludności 
Rodzaj migracji 

ogółem • 0-14 15-59 160 i więcej

Razem 
Napływ 2 222 405 1 597 220 

w tym z gromad 1 274 217 917 140 
Odpływ 2 062 409 1 473 180 

w tym do gromad 860 159 613 88 
Mężczyźni 
Napływ 973 205 720 48 

w tym z gromad 524 107 385 32 
Odpływ 948 205 705 38 

w tym do gromad 387 75 296 16 
Kobiety 
Napływ 1 249 200 877 - 172

w tym z gromad 750 110 532 108
Odpływ 1 114 204 768 142

w tym do gromad 473 84 317 72

powyżej 110, przy czym po wojnie wskaźnik ten wynosił 137, spadając 
stopniowo do 110-112. W miarę upływu lat maiał deformujący wpływ 
powojennej migracji, a rosło znaczenie stabilizującego wpływu przyrostu 
naturalnego. Szczególnie w latach 1966-1970 charakterystyczne było 
wyższe tempo wzrostu liczby mężczyzn od przyrostu liczby kobiet 
(104,90/o), co spowodowało obniżenie się liczby kobiet na 100 mężczyzn 
prawie do 109. Był to jednak nadal wskaźnik wysoki. Na obniżenie 
tego wskaźnika wpłynęło niewątpliwie dodatnie saldo migracji mężczyzn, 
szczególnie w latach 1967 i 1969. Wzrost liczby ludności, gęstość zalud
nienia oraz -zmiany w liczbie kobiet przypadających na 100 mężczyzn 
w pięcioleciach przedstawia tab. 6. 

Tab. 6. Powierzchnia, ludność i gęstość zaludnienia w Legnicy 

w ·latach 1946-1970 so

Powierz- Ludność Liczba �obiet 
Rok chnia 

I I I na 1 km2 
na 100 

km2 razem mężczyźni kobiety mężczyzn 

1946 27 24 437 10 305 14 132 905 137 
1950 29 39 010 - 1 345 
1955 29 51 126 24 309 26 817 1 785 110 
1960 29 64 185 30 047 34 138 2 213 114 
1965 30 71 975 34 144 37 831 2 379 111 
1970 30 75 843 36 156 39 687 2 528 110 

29 „Rocznik Statystyczny ro. Legnicy", 1971, s. 31. 
so Spisy powszechne z 14 II 1946, 3 XII 1950, 6 XII 196�; ,,Rocznik Statystyczny 

9 - Sobótka 4/74 
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Wzrost ludności spowodował, że gęstość zaludnienia na 1 km2 w Le
gnicy w 1970 r. była większa aniżeli w innych miastach wydzielonych, 
jak Swidnica (2265), Wałbrzych (2051) czy Jelenia Góra (11'50) 31. 

Istotne zmiany dotyczyły też podziału ludności w grupach: przed
produkcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej. Zmiany dotyczyły udziału 
wszystkich grup w ogólnej liczbie ludności. Do połowy lat pięćdziesiątych 
zaznaczał się duży udział dzieci przy znacznym zarazem udziale roczni
ków produkcyjnych. Od drugiej połowy lat pięćdziesiątych zaznaczał się 
coraz bardziej spadek przyrostu naturalnego, gdyż udział dzieci do lat 6 
zmalał z 19,9°/o w 1955 r. do 15,20/o w 1959. r. Zgodnie z tendencją 
ogólnopolską spadkowi przyrostu naturalnego towarzyszył wzrost udziału 
roczników poprodukcyjnych, wskazując na proces powolnego starzenia 
się społeczeństwa. Mimo tych tendencji Legni�a była jednak nadal �ia
stem ludzi młodych, gdyż w 1959 r. ludność w wieku do 40 lat stanowiła 
77,80/o, a w wieku ponad 55 lat 8,30/o, gdy w skali kraju 12,80/o 32. Ten 
wysoki wskaźnik młodości miasta wpływał na inne wskaźniki demo
graficzne, jak małżeństwa, urodzenia czy zgony. W miarę upływu lat 
następowała stabilizacja demograficzna. Malała bowiem migracja przy 
wzroście znaczenia czynnika przyrostu naturalnego, który zapewniał 
b1:1rdziej wyrównane wskaźniki podziału ludności według płci i wieku, 
mimo że w ogólnej strukturze w ciągu całego okresu przeważały kobiety. 

'.l;ab. _r. Zmiany struktury ludności Legnicy w latach 1946-1970 as 

Wiek ludności 

razem . I 0-17 18-59 60 i więcej 

Rok, 
I w tym I Iw tym I w·tym w tym 

razem kobiet razem kobiet razem kobiet razem kobiet 

liczba I % I liczba I % I liczba % liczba % 

1946 24 100 57,8 
1950 39 010 
1955 51 126 52,4 17 994 30 631 54,2 2 501 
1960 64 185 53,2 25 536 49,8 34999 54,6 3 650 63,2 
1967 J3 885 52,8 24 931 49,5 42 985 53,4 5 969 62,0 
1970 75 843 52,3 24 157 49,6 42134 52,4 6 552 61,8 

m. Legnicy", 1971, s. 27; ,,Rocznik Statystyczny Woj. Wrocł.", 1963, s. 35, 42, 43, 47, 

49; 1966, s. 20, 25, 30; 1969, s. 75; 1971, s. 24-25. ,,Rocznik Statystyczny", 1960, s. Hl;

s. 22; MKPG, Charakterystyka ... XX-lecia, mpis, s. 5.
si „Rocznik Statystyczny Woj. Wrocł.", 1971, s. 25. 
s2 B ł a s z a k, Stosunki demograficzne ... , s. 182n. 

33 „Rocznik Statystyczny m. Legnicy", 1971; ,,Rocznik Statystyczny Woj. Wrocł.", 
1R6;3, �,,�7; MKPG, Charakterystyka ... XX-lecia, mpis, s. 5. 
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Jeszcze w 1960 r. udział kobiet wynosił 53,2°/o, by w 1970 r. spasc 
do 52,30/o. Największe rozpiętości występowały oczywiście w grupie 
wieku emerytalnego, w której kobiety wszędzie mają zdecydowaną prze
wagę. Jednak i w tej grupie również nastąpiło pewne zbliżenie. Jeśli 
bowiem jeszcze w 1960 r. udział mężczyzn w wieku powyżej 60 lat 
wynosił 36,80/o, to w 1970 r. wzrósł do 38,20/o. Zmiany struktury ludności 
Legnicy w latach 1946-1970 przedstawia tab. 7. 

Przeobrażenia dotyczyły także gospodarstw domowych, średniej wiel
kości rodziny oraz warunków mieszkaniowych. Pogarszające się warunki 
mieszkaniowe miały niewątpliwie negatywny wpływ na wielkość przy
rostu naturalnego. Wzrosło bardzo póważnie zagęszczenie mieszkań oraz 

• 

wielkość przeciętnego gospodarstwa domowego. Przy pewnych 17-ah;amo-
wa�iach, a nawet ubytkach starego, zdekapitalizowanego budownictwa 
warunki mieszkaniowe ulegały pogorszeniu. Jedynie w latach 1965-1970 
wykazany był stosunkowo duży przyrost gospodarstw domowych, stąd 
wskaźnik wielkości gospodarstwa spadł. Duży wzrost liczby gospodarstw 
wykazany w spisie wynikać mógł z innych zasad spisowych w 1970 r. 
oraz wzrostu liczby gospodarstw jednoosobowych. Poza tym w ostatnim 
pięcioleciu zaczęły niewątpliwie oddziaływać w większym zakresie wpły
wy nowego budownictwa oraz pqdział rodzin kilkupokoleniowych. Wzrost 
liczby ludności, gospodarstw oraz wielkości przeciętnej gospodarstwa 
domowego w Legnicy w latach 1946-1970 przedstawia tab. 8. 

Tab. 8. Zmiany liczby ludności i gospodarstw domowych 
oraz przeciętnej wielkości gospodarstwa i zagęszczenia mie

szkań w Legnicy w latach ]946�1970 34 

Rok I I Liczba I Średnio osób na
Ludność gospodarstw gospodarstwo I izbę 

1946 24 357 12133 2,01 0,62 

1950 39 010 11 067 3,49 1,09 

1955 51126 14 300 3,60 1,11 

1960 64 185 15 538 4,28 1,42 

1965 71 975 16 728 4,76 1,57 

1970 75 843 22 445 3,39 J,26 

Istotne przemiany dokonały się też w zakresie źródeł utrzymania 
ludności. Związane one były z procesem uprzemysłowienia oraz wzros-' 

tero zabezpieczenia emerytalnego. Zwraca bowiem uwagę znaczny wzrost 
udziału osób utrzymujących się z niezarobkowych źródeł utrzymania. 
Tylko w latach 1960-1970 nastąpił wzrost udziału tej grupy z 8,2 do 

a, MKPG, Ludność i zasoby w mieście ... , mpis; Informacja liczbowa o rozwoju 

Legnicy w latach 1965-1970, mpis; ,,Rocżnik Statystyczny m. Legnicy", 1971, s. 29. 
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10,50/o. Rzecz charakterystyczna, że w tych samych latach spadł udział 
ludności utrzymującej się ze źródeł pozarolniczych z 88,8 do 86,50/o. 
Przy niewielkich zmianach w grupie utrzymujących się z pracy w rol
nictwie oznaczało to, że przemiany dokonały się w grupie osób utrzy
mujących się z pracy poza rolnictwem. Poza tym w grupie pozarolniczej 
nastąpił wzrost liczby osób czynnych zawodowo przy spadku liczby 
utrzymywanych członków rodzin, co świadczy o postępującym procesie 
produktywizacji ludności. Zmiany ludności według źródeł utrzymania 
przedstawia tab. 9. 

Tab. 9. Ludność Legnicy według źródeł utrzymania. 

w lata.eh 1960-1970 35 

Ludność utrzymująca się 1960 1970 

Razem liczba 64 185 75 843 

% 100,0 100,0 

utrzymująca się z pracy razem 91,8 89,5 

w rolnictwie razem 3,0 3,0 

czynni zawodowo J,l 1,0 

członkowie rodzin J,9 2,0 

poza rolnictwem razem 88,8 86,5 

czynni zawodowo 39,5 47,0 

członkowie rodzin 49,3 39,5 

z niezarobkowych źródeł 8,2 10,5 

Wśród 22 445 gospodarstw domowych tylko 416 rodzin (1,80/o) użyt
kowało gospodarstwa rolne zamieszkałe przez 1755 osób; z tego czynnych 
zawodowo w rolnictwie było 1028 osób i 727 osób zawodowo biernych. 
Wśród czynnych zawodowo w rolnictwie 513 osób (500/o) pracowało poza 
swoim gospodarstwem, a 515 osób w gospodarstwie własnym. Większość 
?J nic:H (282 osoby) pracowała w nim dodatkowo, a tylko 233 osoby 
głównie 36

. Jak więc widzill).y, znaczenie rolnictwa jako miejsca pracy 
w mieście było niewielkie, a jeszcze mniejszy był udział ludności utrzy
mującej się wyłącznie z pracy we własnym gospodarstwie. Duży odsetek 
w tej grupie stanowili bowiem chłopo-robotnicy. 

Przedstawione problemy i zmiany demograficzne Legnicy w pewnym 
zakresie były podobne jak w innych miastach wydzielonych wojewódz
tfwa czy kraju, w znacznej mierze zaś różne i specyficzne. Jak już 
podkreślano, duże znaczenie miały ruchy migracyjne. W miarę stabili
zacji życia społeczno-ekonomicznego proporcjonalnie osłabiał się wpływ 
tych czynników i rosło znaczenie ruchu naturalnego ludności. 

as „Rocznik Statystyczny m. Legnicy", 1971, s. 28; ,,Rocznik Statystyczny Woj. 
Wrocł.", 1971, s. 41. 

36 „Rocznik Statystyczny m. Legnicy", 1971, s. 29. 
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Ma ł ż e ń s t w  a. Początkowo w ;Legnicy podobnie jak na całych 
ziemiach zachodnich wskaźnik zawieranych małżeństw był wysoki, prze
de wszystkim z powodu napływu na te tereny osób młodych. Pierwszy 
związek małżeński. w Legnicy zawarli 30 VI 1945 r. student medycyny 
Zbigniew Jeżewski i sanitariuszka Leokadia Stanisławia Siewicz s1. 
Wskaźnik zawieranych małżeństw na 1000 mieszkańców zbliżał" się do 
średniego stanu w województwie, co dla dużego miasta było stanem 
bardzo wysokim. Rosnąca tendencja tego wskaźnika utrzymywała się 
doi 1956 r. Po tym roku wskaźnik ten opadając zaczął zbliżać się do 
ogólnopolskiego. W 1957 r. wśród miast stanowiących powiaty, jak 
Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra czy Świdnica, Legnica zajmowała 
ostatnie miejsce, mając wskaźnik tylko o 0,30/oo wyższy od średniowo
jewódzkiego. Po 1958 r. wskaźnik ten spadł poniżej 100/oo, zmniejszając 
się nadal. Dopiero w 1966 r. nastąpił ponowny wzrost do poziomu 10%0 

w 1970 r. Wzrost ten wynikał z wchodzenia powojennego wyżu demo
graficznego w wiek reprodukcyjny. Stąd też z kolei od 1968 r. rozpoczął 
się ponowny wzrost przyrostu naturalnego. Porównania wskaźników 
zawieranych małżeństw w Legnicy na tle innych miast, województwa 
i Polski przedstawia tab. 10. 

Tab. 10. Wskaźniki zawieranych małźeństw w Legnicy na tle innych 

miast województwa i Polski w niektórych Jatach (na 1000 mieszkańców) 38 

Rok Polska 
1950 10,8 
1955 9,5 1960 8,2 
1965 6,3 1970 8,5 

I 
W

oje- I I I Leg-. d t Wrocław Wałbrzych . wo z wo mea 
14,7 20,7 17,0 17,9 10,4 14,2 J 1,8 10,7 8,5 10,7 11,1 11,4 5,9 8,6 6,3 6,4 9,3 9,8 9,5 10,0 

I 
Jelenia 
Góra I Świdnica
15,3 21,2 13,3 12,8 9,4 10,4 6,5 7,2 12,2 10,0 

U r o d z e n i a na ziemiach zachodnich miały stosunkowo wysokie 
wskaźniki na 1000 mieszkańców, gdyż duży odsetek wśród imigrantów 
stanowili ludzie młodzi. Nie dysponujemy tutaj jednak szczegółowymi 
danymi porównawczymi dla innych miast, szczególnie z pierwszych lat 
powojennych. W Polsce najwyższe wskaźniki urodzeń w granicach 30-
310/oo notowano w latach 1950-1952. W porównaniu· ze stanem ogólno
polskim Legnica również miała społeczeństwo stosunkowo młode, jed
nak spośród miast wydzielonych Dolnego Śląska wskaźniki urodzeń 

37 Ko w a 1 a k, Pierwsze dni ... , s. 75.
38 Roczniki statystyczne woj. wrocł. i Polski z różnych lat oraz „Rocznik Sta

tystyczny m. Legnicy", 1971; ,,Statystyka Powiatów", 1968, t. I; ,,Rocznik Demogra

ficzny", 1945--1966. 
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w Legnicy były najmniejsze, co miało niewątpliwie związek z sytuacją, 
w jakiej znajdowało się miasto. Np. w 1957 r. najwyżs�y wskaźnik 
urodzeń na Sląsku występował w powiecie bolesławieckim (40,8%0), gdy 
Legnica miała 29,6%0, a województwo 33,9%0. Był to wprawdzie wskaź
r,i], wyższy aniżeli w Jeleniej Górze, · lecz niższy od wałbrzyskiego, 
a tym bardziej świdnickiego. Dopiero po 1965 r. urodzenia w Wałbrzy
chu silnie spadły, a Legnica poczęła wysuwać się na pierwsze miejsce, 
uzyskane w 1968 r. W skali bezwzględnej liczba urodzeń rosła, lecz 
wykazywała również charakterystyczne wahania okresowe. Zgodnie 
z ogólną prawidłowością wśród urodzonych dzieci większość stanowili 
chłopcy, a jedynie wyjątkowo, jak np. w 1966 r., dziewczynki. Porów
nanie wskaźników urodzeń na 1000 mieszkańców w Legnicy i w innych 
miastach województwa przedstawia tab. 11, a liczbę i strukturę uro
dzonych dzieci według płci ukazuje tab. 12. 

Tab. 11. Porównanie wskaźników urodzeń żywych na 1000 mieszkańców w Legnicy i innych miastach wydzielonych województwa w niektórych

latach a9 
Rok I Kraj I Wojew. I Wrocław lwalbrzychl �= I J�:�:a I Świdnica 
1950 30,7 44,6 42,9 4 .1,4 45,3 30,7 44,4 1955 29,1 37,5 33,5 31,2 33,7 36,3 34,8 1960 22,6 26,3 18,9 24,6 21,5 20,4 24,8 1965 17,4 17,9 13,4 15,2 14,4 12,7 16,9 1970 16,6 16,8 12,8 13,6 15,8 13,2 15,5 

Tab. 12. Liczba i struktura urodzeń żywych w Legnicy w latach 1960-1970 ,o 
Razem Rok liczba % 

----...,..----- ___ C_h..,..lo_pc_y __ l Dziewczynki 
liczba I % liczb a I % 

1960 1 405 100,0 730 52,0 675 48,0 1965 1.038 100,0 ' 526 50,7 512 49,3 1966 l 028 100,0 513 49,9 515 50,1 1967 986 100,0 527 53,4 459 46,6 1968 1 076 100,0 549 51,0 527 49,0 1969 1 096 100,0 571 52,1 525 47,9 1970 1 202 100,0 620 51,6 582 48,4 
. Z g o n y. Wskaźnik zgonów zajmował w Legnicy pośrednie m1eJsce 

wśród innych miast, ale był niższy aniżeli średnio w województwie 
na 1000 mieszkańców. Do 1963 r. wskaźnik ten w Legnicy malał, by 
po tym roku wzrastać, co było związane ze zmianą struktury wieku 
mieszkańców. W latach 1950-1960 występował duży spadek śmiertel-

S9 JW. 40 „Rocznik Statystyczny m. Legnicy", 1971, s. 29-30; ,,Rocznik Demograficzny", 1945-1966. 
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ności �eszkańców Legnicy i innych miast. Wskaźniki te były znacznie 
niższe aniżeli średnie krajowe czy wojewódzkie, szczególnie w 1958 r., 
gdy Legnica miała 6,30/oo wobec 8,4%0 w kraju. W porównaniu z innymi 
miastami Legnica zajmowała trzecią pozycję za Wrocławiem ,r Jelenią 
Górą. Po 1965 r. poprawiły się też v.:skaźniki zgonów w Wałbrzychu 
i Świdnicy. Jako objaw charakterystyczny wymienić należy dość duże 
wahania wskaźnika śmiertelności w poszczególnych latach, co związane 
było z epidemicznym nasilaniem się niektóryc}:i chorób. Ponowny wzrost 
wskaźnika śmiertelności po 1965 r. można tłumaczyc czynnikami wystę
pującymi również w innych miastach, jak też w całej Polsce. Był to 
m. in. niewątpliwie objaw starzenia się społeczeństwa. Wydaje się też,
że pewną rolę poczęło również odgrywać ograniczanie szeroko pojętej

I 

konsumpcji. Porównanie wskaźników zgonów w Legnicy i w innych
miastach wydzielonych przedstawia tab. 13, strukturę zaś zmarłych
według wieku i płci obrazuje w wybranych latach tab. 14.

Tab. 13. Porównanie wskaźników zgonów na 1000 mieszkańców Legnicy 

i w innych miastach wydzielonych 41 

1950 11,6 11,7 11,4 11,7 16,7 8,6 13,4 
1955 9,6 8,9 6,8 9,0 8,2 1,9 7,2 
1960 7,6 6,2 4,9 6,0 5,8 5,7 5,1 
1965 7,4 5,4 4,8 5,3 5,2 5,1 4,'8 
1970 8,1 6,4 5,5 6,0 6,0 I 7,3 5,6 

zg o n y n i e  ro o w 1 ą t na 1000 urodzeń żywych to kolejny wskaź
nik charakteryzujący przemiany w zakresie ruchu naturalnego ludności. 
Śmiertelność niemowląt jest bowiem bardzo czułym wskaźnikiem cha
rakteryzującym warunki socjalne oraz skuteczność działania służby 
zdrowia .. Ogólnie rzecz biorąc, w omawianym- okresie nastąpiła znacżna 
poprawa w· tym zakresie, gdyż wskaźnik spadł. Jednak jeszcze w 1970 r. 
był to wskaźnik dość wysoki. Podobna sytuacja istniała zresztą w więk
szości powiatów i miast województwa. Legnica w stosunku do tych 
miast zajmowała pozy�ję pośrednią, a w ·stosunku do średnich woje
wódzkich były to w zasadzie wskaźniki niżąze. Porównanie wskaźników 
zgonów· niemowląt w Legnicy i w innych miastach oraz w wojewódz
twie przedstawia tab. 15. 

41 Roczniki statystyczne Polski i woj. wrocł. z różnych lat; ,,Rocznik Statystycz

ny m. Legnicy", 1971; ,,Statystyka Powiatów", 1968, t. I; MKPG, Oceny wykonania 

planów gospodarczych za różne lata, mpis. 
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Tab. 14. Zgony ludności w Legnicy wg wieku i płci 
w latach 1960-1970 42 

Wiek 1960 1965 1970 

Ogółem razem 
/ 

380 373 457 
O lat 70 35 40 
1-4 lat 13 4 1 
5-14 5 8 7 
15-49 83 74 87 
50-64 96 98 116 

65- 113 154 206 
Mężczyźni razem 205 210 270 
O lat 39 20 24 
1-4 lat 10 2 I 
5-14 4 4 5 
15-49 49 53 66 
50-64 61 61 72 

65- 42 70 102 
Kobiety razem 175 163 187 
O lat 31 15 16 
1-4 lat 3 2 
5-14 1 4 2 
15-49 34 21 21 

50-64 35 37 44 

65- 71 84 104 

Tab. 15. Porównanie zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych w Leg
nicy i w innych miastach oraz w województwie i w Polsce 43 

I I 
Woje-

I I . l Leg-
, 

Jelenia 

I Rok Polska wództwo Wrocław Wałbrzych nica Góra Świdnica

1946 120,0 ' 

1950 111,2 126,0 140,0 107,4 92,8 118,6· 159,0 
1955 82,2 94,1 59,0 103,0 98,0 71,0 98,3 
1960 54,8 59,3 39,5 58,0 49,8 37,8 64,0 
1965 41,5 43,5 25,0 45,5 33,0 49,3 49,5 
1970 33,4 35,7 23,3 29,5 33,3 45,6 _35,5 

Pr z y r o  s t n a t ur a 1 ny ludności jako konsekwencja wysokich 
urodzeń i niższych zgonów kształtował się na poziomie niższym aniżeli 
średnio w województwie, lecz wyższym aniżeli średnio w Polsce. Od 
1946 r., gdy przyrost był w kraju najniższy (9,40/oo), wzrastał on syste
matycznie, osiągając maksimum w skali kraju w 1955 r. (19,50/oo). Rów-

,2 „Rocznik Statystyczny m. Legnicy", 1971, s. 30. 
43 Roczniki statystyczne Polski i woj. wrocł. z różnych lat; .,Rocznik Statystycz

ny m. Legnicy", 1971; ,,Statystyka Powiatów", 1968, t. I. 
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noczesme w Legnicy przyrost był znacznie wyższy osiągając 25,50/oo. 
W 1i960 r. obniżył się on do 15,70/oo. Wśród pięciu miast wydzielonych 
województwa Legnica zajmowała miejsce za Świdnicą i Wałbrzychem. 
W skali województwa jednak wskaźniki te były znacznie wyższe z po
wod.'ul większego przyrostu na wsi. Po 1965 r. zaczęła wzrastać liczba 
zawieranych małżeństw w związku z wchodzeniem w wiek reproduk
cyjny roczników powojennego wyżu demograficznego. Spowodowało to 
od 1968 r. wzrost przyrostu naturalnego zarówno w skali ogólnopolskiej, 
jak też Dolnego Śląska i miast wydzielonych (echo demograficzne). Po 
1965 r. najwyższe wskaźniki notowano w Świdnicy, a najniższe w Jele
niej Górze. W pewnym stopniu tempo kształtowania się przyrostu natu
ralnego może charakteryzować rozwój społeczno-ekono�iczny danego 
miasta czy regionu. Porównanie wskaźników przyrostu naturalnego 
w Legnicy i w innych miastach oraz w województwie i w Polsce 
przedstawia tab. 16. 

Tab. 16. Porównanie przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców w Leg

nicy i w innych miastach oraz w województwie i w Polsce 44 

1946 9,4 

1950 19,1 32,9 31,5 29,7 34,6 22,l 31,0 

1955 19,5 28,4 26,7 25,5 28,4 27,6 

1960 15,0 20,1 14,0 18,6 15,7 14,5 19,7 

1965 10,0 12,5 8,6 9,9 9,2 7,6 12,1 

1970 I 8,5 10,4 7,3 7,6 9,8 5,9 10,0 

Przedstawione w artykule zagadnienia nie wyczerpują oczywiście 
wszystkich problemów osadnictwa i demografii Legnicy. Wiele z nich 
wymaga bowiem jeszcze szczegółowych' badań, szczególnie jeśli chodzi 
o pierwsze dziesięciolecie, dla którego ró:wnież niepełne są dane sta
tystyczne. Porównanie rozwoju demograficznego Legnicy z innymi
miastami wydzielonymi na śląsku oraz wskaźnikami wojewódzkimi
i ogólnopolskimi pozwala zaobserwować pewną specyfikę miasta. Wy
daje się, że do lat pięćdziesiątych Legnica wyraźnie ustępowała innym
miastom w zakresie zawieranych małżeństw. W zakresie urodzeń miała
pozycję pośre.dnią, która dotyczyła też zgonów. Do końca lat pięćdzie
siątych utrzymała się też wyższa od przeciętnej w Polsce śmiertelność

44 Jw.
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niemowląt, która w ostatnim dziesięcioleciu była w zasadzie mmeJsza 
aniżeli w innych miastach Śląska. Duży wpływ na rozwój miasta miała 
silna dwustronna migracja ludności, w której wyróżnić można imigrację 
po 1956 r. z ZSRR oraz nową falę migracyjną po 1960 r. w związku 
z budową LGOM-u. Wymienione czynniki oprócz pozytywny.eh wytwa
rzały też problemy działające negatywnie na proces konsolidacji społe
czeństwa oraz rozwój, społeczno-ekonomiczny miasta. 

Tab. 17. Ruch naturalny ludności w Legnicy w latach 1955-1970 45 

Małżeństwa I Urodzenia I Zgony I
Przyrost Zgony nie-

naturalny mowląt na 
Rok 

na 1000 mieszkańców 
1000 urodzeń 

żywych 

1950 17,9 45,3 10,7 34,6 92,8 

1955 - 10,7 33,7 8,2 25,5 98,0 

1956 11,3 30,9 7,0 23,9 81,0 

1957 10,1 29,6 7,3 22,3 ' 80,0 

1958 10,4 27,7 6,3 21,4 76,0 

1959 9,7 25,6 6,6 19,0 80,0 

1960 11,4 21,5 5,8 I 15,7 49,8 

1961 7,3 19,0 5,5 13,5 

1962 7,7 17,2 5,4 11,8 48,8 
1963 8,0 15,6 4,6 11,0 34,5 

1964 7,8 16,0 5,0 11,0 41,5 
1965 6,4 14,4 5,2 9,2 33,0 

1966 14,2 5,5 8,7 27,2 

1967 8,5 13,5 6,0 7,5 39,6 

1968 9,3 14,4 5,3 9,1 31,6 

1969 10,3 14,6 6,8 7,8 35,6 

1970 10,0 15,8 6,0 9,8 33,3 

Dm ANSIEDLUNGSAKTION UND DEMOGRAPIDSCHE PROBLEME 

DER STADT LEGNICA IN DEN JAHREN 1945-1970 

Legnica bildete eigentlich das zweite gesellschaftlich-okonomische Zentrum im 
befreiten Schlesien und spielte auch in der Anfangszeit die Rolle des administrati

ven Mittelpunkts von Niederschlesien. Die erste Zeit nach der Befreiung war der 

Ansiedelung der polnischen Bevolkerung, der Aussiedlung der Deutschen, der Veri

fikation der autochthonen polnischen Bevolkerung, der Inbetriebsetzung stillgelegter 

Objekte und Bildung der Verwaltung gewidmet. Einen grossen Einfluss auf die 

Entwicklung der Stadt iibte die ganze Zeit hindurch die starke Migration der Be

volkerung. Hierbei lassen sich unterscheiden: die erste Phase der Repatriierung 

4s Jw. oraz M. B u  c z a k, Legnica 1964 r. w liczbach (Szkice Legnickie, t. III, 

s. 85-100); Z. Bła s z a k, Legnica 1961 r. w liczbach (Szkice Legnickie, t. II,
s. 145-154). 
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aus der UdSSR und aus dem Westen, die Repatriierung nach 1956 aus der UdSSR 
sowie eine starke Migration nach 1960 als Ergebnis der Entwicklung des Kupferge
bietes von Legnica-Głogów LGOM. Das allgemeine Migrationssaldo war positiv, 
wenn auch in den einzelnen Jahrfilnften so wie in anderen Stadten sich verrin
gernd. Die Mehrzahl der Immigranten bildeten junge Leute, was einen hohen Ge
burtenzuwachs bedingte. Im Verlauf der Jahre erfolgte eine demographische Stabi
lisation und die nattirliche Migration der Bevolkerung nahm an Bedeufung zu. Es 
erfolgte u .. a. ein Ausgleichprozess des Anteils beider Geschlechter und ein Ruck
gang von 137 auf 109 Frauen je 100 Manner. Die Umgestaltungen umfassten auch 
die Hauswirtschaften und die Familien. Veranderungen im Bereich der Erhaltungs
quellen betrafen einen Zuwachs der Bevolkerung, die ihren Lebensuriterhalt aus 
nichterwerbsmassigen Erhaltungsquellen schopfte. Es erfolgte ferner ein Zuwachs 
des Anteils der Beschaftigten in der Gesamtzahl der Bevolkerung. Minimal war 
die Beschaftigung in der Landwirtschaft. Veranderungen in der Beschaftigung 
ergaben sich aus den wirtschaftlichen Umgestaltungen in der Stadt.. Aus einem 
entwickelten Zentrum der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie wurde Legnica zu 
einem starken Zentrum der entwickelten Schwerindustrie. 

' 

' 
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