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Katarzyna Kuchowicz

Gleiwitz/Gliwice.  
Wpływ wojny na ludność miejską

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Historia Śląska, choć sama w sobie jest niezwykle skomplikowana i złożona, łatwo 
poddaje się generalizacji – jej koleje wyznaczają wojny oraz powstania, które przy-
czyniały się do sztucznego, wewnętrznego podziału regionu1. Najnowsze dzieje Ślą-
ska zdają się potwierdzać hipotezę, że jest to obszar szczególnie konfliktogenny. Jak 
słusznie zauważa Kornelia Ćwiklak, „Górny Śląsk kilkakrotnie w pierwszej połowie 
XX  wieku był punktem zapalnym europejskiej polityki”2. Taki stan rzeczy z  jed-
nej strony wynikał z prób zdominowania regionu przez ościenne potęgi, a z drugiej 
z  działań zaborców i  kulturowo nieuzasadnionego podziału państwowego kohe-
rentnego etnicznie obszaru3, za jaki uznaje się Śląsk. Częste zmiany przynależności 
narodowej, jakich doznawali mieszkańcy regionu, przyczyniły się do wytworzenia 
specyficznej, górnośląskiej tożsamości4, a  w  dalszej kolejności do charakterystycz-
nego dla strefy mediacyjnej, za jaką można uważać górnośląskie pogranicze, płyn-
nego przechodzenia od kategorii obcości do inności. Bazą dla takiej postawy jest 
silne poczucie związku z ziemią i miejscem zamieszkania. Podobna postawa anuluje 
odrębność kulturową sąsiadów, przezwycięża bariery językowe i obyczajowe. Warun-
kiem koniecznym takiego porozumienia jest postrzeganie najbliższej okolicy w kate-
goriach miejsca w rozumieniu, jakie nadał temu terminowi Yi-Fu Tuan w klasycz-
nej już pracy Przestrzeń i miejsce5. W przypadku Ślązaków poczucie zakorzenienia 

1 Por. K. Ćwiklak, Bliscy nieznajomi. Górnośląskiej pogranicze w polskiej i niemieckiej prozie współcze-
snej, Kraków 2013, s. 141.

2 Ibidem, s. 7.
3 Ciekawym przykładem i kwintesencją takiego podziału jest tzw. „Trójkąt Trzech Cesarzy” (Dreika-

isereck), znajdujący się przy zbiegu rzek: Czarnej i Białej Przemszy.
4 Pytanie o  tożsamość mieszkańców Górnego Śląska towarzyszy wielu pracom śląskoznawczym. 

Ciekawą próbę odpowiedzi na pytanie: „kim jest Górnoślązak?” podejmują Roman Baron, An-
drzej Michalczyk oraz Michał J. Witkowski, zob. R. Baron, A. Michalczyk, M. J. Witkowski, Kim 
jest Górnoślązak? [w:] Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu, 
red. J. Bahlcke, D. Gwarecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011, ss. 467‒474.

5 „Miejsce” jest dla Tuana ośrodkiem wartości i  sensu, natomiast „przestrzeń” stanowi otaczający 
człowieka bezkres, sferę przygody: „zamknięta i uczłowieczona przestrzeń staje się miejscem” (Yy-Fu 
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było aspektem konsolidującym lokalną społeczność, który wraz z konfesją stanowił 
podstawę identyfikacji narodowej. Przykładem takiej postawy jest zachowanie jed-
nego z bohaterów Lajermana Aleksandra Nawareckiego, który pytał retorycznie: Kaj 
my to som? Na takie pytanie, jak dopowiada Nawarecki, można odpowiedzieć tylko:  
My som tukej6.

Mimo mediacyjnego oraz utartego na przestrzeni wieków wieloetnicznego charakte-
ru regionu7, władze państwowe administrujące odpowiednimi częściami Górnego Ślą-
ska prowadziły akcje monokulturyzacji i nacjonalizacji społeczeństwa. Szczególnie silna 
była germanizacja, wyrażająca się w polityce Kulturkampfu i działalności Hakaty, które 
obrały za cel etniczną unifikację ludności zamieszkującej tereny dawnej Rzeczpospolitej. 
Badacze piszą wprost o aspektach kolonizacyjnych polityki niemieckiej8. Wojciech Ku-
nicki podkreśla, że przemysłowa waga Górnego Śląska wręcz stanowiła o istnieniu Prus, 
co miało bezpośrednie przełożenie na prowadzoną politykę germanizacyjną:

Już choćby ewentualna rewindykacja przez Polskę stanu przedrozbiorowego na Zacho-
dzie oznaczałaby utratę przez Prusy ważnych regionów, stawiając pod znakiem zapyta-
nia istnienie państwa pruskiego. Z tego względu strona niemiecka zamierzała do kul-
turalnej homogenizacji Śląska z wykluczeniem elementów słowiańskich czy polskich. 
Ujawniało się to w wymazywaniu tradycji słowiańskich, w onomastycznym uniformi-
zowaniu kraju w trakcie „totalnej mobilizacji”, w kształtowaniu wizji Śląska jako „Nie-
miec w miniaturze”. Mało tego, na szczycie emocji narodowo-socjalistycznych, po „od-
zyskaniu” polskich części Górnego Śląska zaczęto realizować wizję Górnego Śląska jako 
bazy wypadowej dla aktualnych i przyszłych zdobyczy imperialnych na Wschodzie9.

Przyglądając się danym statystycznym, trzeba przyznać, że akcja homogenizacji na-
rodowościowej Śląska odniosła pewne – choć nieproporcjonalne do wkładu – sukcesy. 
W samej rejencji opolskiej w spisie ludności z 1910 roku wyłącznie językiem niemiec-

Tuan, Przestrzeń i miejsce, tłum. K. Wojciechowski, Warszawa 1987, s. 75).
6 A. Nawarecki, Lajerman, Gdańsk 2010, s. 89.
7 Bogusław Tracz zauważa, że: „Na oblicze narodowościowe Gliwic [które traktuje jako przykład reprezen-

tatywny dla całego Górnego Śląska – K. K.] wpłynęło położenie w obszarze ścierania się żywiołów nie-
mieckiego, polskiego i czeskiego [...]”. (B. Tracz, Rok ostatni – rok pierwszy. Gliwice 1945, Gliwice 2004, s. 
19.) Warto pamiętać także o społeczności żydowskiej oraz autochtonach, którzy określali swoją tożsamość 
w kategoriach śląskości, aby uzyskać pełny obraz narodowości współżyjących na Górnym Śląsku. 

8 Na przejawy kolonializmu w polityce niemieckiej zwracają uwagę autorzy pracy Nowy regionalizm (W. 
Browarny, A. Kalin, M. Mikołajec), uwaga o niemieckim kolonializmie pojawia się też w cytowanej już 
książce K. Ćwiklak. Znamienne jest pojawienie się tematów śląskich w jednym z rozdziałów pracy (P)
o zaborach, (P)o wojnie, (P)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś pod redakcją Hanny Gosk 
i Ewy Kraskowskiej. Warto zwrócić uwagę, że także niemieccy badacze mówią o wzajemnej (tj. przemien-
nie polsko-niemieckiej) kolonizacji Śląska, taki wątek porusza J. Joachimsthaler w artykule Wielokrotnie 
wyobrażona prowincja. Śląsk między wizją a  rzeczywistością. Ciekawym świadectwem jest także artykuł 
Hermana Stehra Ślązak z 1927 r., w którym autor wyraża się o Śląsku bezpośrednio jako kolonii.

9 W. Kunicki, Śląsk. Rzeczywistości wyobrażone [w:] Śląsk. Rzeczywistości wyobrażone, red. W. Kunicki, 
Poznań 2009, s. 71.
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kim posługiwało się 40% ankietowanych10, chociaż wpływ kultury niemieckiej na lud-
ność Śląska ustala się najpóźniej na XVI wiek11. Co ciekawe, „Spis ludności [w polskim 
województwie śląskim – K. K.] z grudnia 1931 roku wykazał, że Polacy stanowili około 
90% mieszkańców, Niemcy około 7%, Żydzi około 2% i inne mniejszości około 1%. 
Powszechne było jednak przekonanie, że proniemieckie postawy przyjmowała znacznie 
większa liczba mieszkańców [...]”12. Chociaż statystyki pokazują, że granice państwowe 
sztywno wyznaczały podział ludności, to bardziej prawdopodobne jest założenie, iż 
deklarowano narodowość zgodną z podziałem administracyjnym, a nie poczuciem toż-
samości. Potwierdzeniem tej tezy są teksty literackie, przedstawiające dokonującą się na 
Śląsku wymianę kulturową oraz przenikanie się różnych narodowości13.

Dopiero II wojna światowa, chociaż zmiany administracyjne i konflikty zbrojne 
stanowiły już we wcześniejszych wiekach okazję do wychodźstwa, doprowadziła do 
fali ruchów migracyjnych. Warto zastanowić się, dlaczego Niemcy opuszczali w ostat-
nich latach wojny lub krótko po jej zakończeniu swoje małe ojczyzny, skoro płynne 
granice i bariery językowe nie stanowiły problemu, a  identyfikacja narodowa była 
kwestią umowną, niemającą wiele wspólnego z poczuciem tożsamości mieszkańców 
Śląska. Odpowiedź na to pytanie jest złożona, chodzi bowiem nie tylko o przemoc 
fizyczną, jakiej doświadczyli Ślązacy w trakcie wojny, ale także o obawy przed zemstą 
ze strony nowych włodarzy Śląska, którzy, jak się później okazało, traktowali lud-
ność górnośląskiej prowincji jako niemiecką. Aby przybliżyć zjawisko i pokazać, jak 
II wojna światowa wpłynęła na śląskie miasta, podejmę próbę przedstawienia zmian 
demograficznych na przykładzie Gliwic. Będą mnie interesowały zmiany w struktu-
rze demograficznej miasta po roku 1945, do których doprowadziła II wojna świa-
towa, oraz powody, jakimi kierowali się gliwiczanie podczas podejmowania decyzji 
o opuszczeniu rodzinnych stron. 

Gliwice w  opinii historyków uchodzą za miasto zamieszkiwane przed II woj-
ną światową głównie przez Niemców. Aż 74% mieszkańców posługiwało się 
w 1910 roku wyłącznie językiem niemieckim14. Fakt, że Polacy w dwudziestoleciu 
międzywojennym stanowili w Gliwicach mniejszość narodową, potwierdza plebiscyt 
przeprowadzony 20 marca 1921 roku – wówczas za stroną polską opowiedziało się 

10 Por. R. Gehrke, Od wiosny ludów do I wojny światowej (1848‒1918) [w:] Historia Górnego Śląska. 
Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu, red. J. Bahlcke, D. Gwarecki, R. Kaczmarek, 
Gliwice 2011, s. 203.

11 „Cóż jednak znaczył i  znaczy Śląsk dzisiaj, pięćdziesiąt przeszło lat od likwidacji niemieckiego 
Schlesien w konsekwencji II wojny światowej? Dla Niemców obszar historycznie przynależny nie-
mal w całości dziejom kultury niemieckiej, związany z tworami państwowymi, w których główną 
rolę odgrywali etniczni Niemcy (cesarstwo Habsburgów 1526‒1742, Prusy 1742‒1871, Rzesza 
Niemiecka do 1945)”, W. Kunicki, op. cit., s. 66.

12 M. W. Wanatowicz, Województwo śląskie [w:] Historia Górnego..., s. 240.
13 Podobne wątki pojawiają się m.in. w tetralogii Horsta Bienka oraz Finis Silesiae Henryka Wańka.
14 Por. R. Gehrke, op. cit., s. 203. Dla porównania w 1870 roku ponad 70% gliwiczan posługiwało 

się językiem polskim, por. B. Tracz, op. cit., s. 19.
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tylko 21,3% ludności15. Mimo to aż do późnych lat trzydziestych w Gliwicach dzia-
łały różnorakie polskie organizacje polityczne16, które zlikwidowało dopiero NSDAP.

W 1939 roku Gliwice zamieszkiwało prawie 115 tysięcy osób17, przy czym 

Ustalenie liczby mieszkających Polaków w Gliwicach napotyka wiele trudności. Nie-
mieckie spisy ludności z  okresu międzywojennego nie oddają w  pełni faktycznego 
stanu. Z  drugiej strony wobec terroru hitlerowskiego sami Polacy nie ujawniali się 
w obawie o pracę i życie. Spis z 1925 r. wykazał, że w mieście mieszkało 2066 osób 
mówiących językiem polskim, a w 1933 roku – tylko 52918.

Pod koniec wojny w dotychczas spokojnych i oddalonych od linii frontu Gliwicach 
daje się zaobserwować wyraźny odpływ ludności, spowodowany zbliżającą się ofen-
sywną Armii Czerwonej i coraz bardziej prawdopodobną klęską Rzeszy. W lutym/
marcu liczba mieszkańców wyniosła już tylko 70 00019. Kolejne ruchy migracyj-
ne wymuszone zostały mocą rozporządzenia nr 0061 Ławrientija Berii o deportacji 
Niemców w głąb ZSRR. Miasto pod przymusem opuściło kolejnych 18 400 gliwi-
czan20. Od maja 1945 roku prowadzono akcje mające na celu wysiedlenie wszystkich 
Niemców z terytorium Polski. Na mocy wydanych rozkazów traktowano Niemców 
w  sposób na tyle brutalny i  nieprzychylny, aby sami podjęli decyzje o  migracji21. 
W kolejnych latach (1945‒47, 1956‒1959) historycy odnotowują kolejne wyjazdy 
Niemców z całego Górnego Śląska do NRD i RFN, najpierw jako efekt tak zwanych 
„dzikich wypędzeń”, a potem jako pokłosie akcji „łączenia rodzin”. W tym samym 
czasie, aby uzupełnić strukturę demograficzną Gliwic, sprowadzono do miasta lud-
ność z Kresów Wschodnich, którą przymusem ekspatriowano22. Na skutek nieustan-
nych przetasowań liczba Gliwiczan w 1946 roku wynosiła 95 tysięcy, natomiast dzie-
więć lat później już 135 tysięcy23.

Tak duże ruchy migracyjne mają tylko pozornie charakter zorganizowany. Wy-
chodźstwo Niemców z Gliwic związane jest bardziej z aktem wolicjonalnym niż przy-
musem, a powodowane było głównie strachem przed Armią Czerwoną i represjami 

15 Por. B. Tracz, op. cit., s. 20.
16 Szczegółowe informacje na temat polskiego ruchu oporu w okresie Republiki Weimarskiej i III Rze-

szy por. D. Sieradzka, Polskie organizacje w latach 1923‒1939 [w:] Historia Gliwic, red. J. Drabina, 
Gliwice 1995, ss. 359–364.

17 Por. ibidem, s. 344.
18 Ibidem, s. 345.
19 Por. B. Tracz, op. cit., s. 63.
20 Por. Wysiedlenia, wypędzenia i  ucieczki 1939‒1959. Atlas ziem polskich, red. W. Sienkiewicz, 

G. Hryciuk, Warszawa 2008, s. 167.
21 Por. ibidem, s. 182.
22 Literackie świadectwo tego zjawiska daje Adam Zagajewski w eseju Dwa miasta, por. A. Zagajewski, 

Dwa miasta, Warszawa 2007.
23 Szczegółowe informacje na temat składu narodowościowego Gliwic można odnaleźć w  artykule 

Kazimiery Sarny – por. K. Sarna, Stosunki demograficzne [w:] Historia Gliwic..., ss. 492–525.
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ze strony rządu polskiego. Nie znaczy to, że nie prowadzono zorganizowanych akcji 
emigracyjnych, wręcz przeciwnie – strona niemiecka starała się umożliwić krajanom 
ewakuację, natomiast Polska, już po przejęciu władzy administracyjnej, także dbała 
o usunięcie pozostałego w Gliwicach elementu niemieckiego24. Choć warunki trans-
portowe oraz klimat wyjazdów daleki był od ideału, prowadzone akcje były po części 
odpowiedzią na potrzeby przerażonych mieszkańców Gliwic. Fakt, że po zakończe-
niu jakiegokolwiek innego konfliktu zbrojnego, jaki przetaczał się przez Śląsk, nie 
odnotowano tak dużych ruchów ludności, jest mimo wszystko zaskakujący. II wojna 
światowa jest pod tym względem przełomowa, pokazuje ogrom powojennej traumy 
oraz negatywne skutki homogenizacji społeczności górnośląskiej, której wpojono 
strach przed obcością. To właśnie w unifikacji kulturowej i narodowościowej Gli-
wic, rozumianej tutaj jako przemoc symboliczna, upatrywałabym przyczyny rozpadu 
tożsamości mieszkańców miasta, jaka dokonała się za sprawą wydarzeń wojennych. 

Jak przekonuje Piotr Lachmann, nie samo poczucie narodowości było problema-
tyczne dla nowej władzy. Wystarczyło „chcieć” się spolonizować i odpowiedzieć na 
kilka zadanych po polsku pytań25. W związku z problemem ustalenia pochodzenia 
etnicznego niemieckojęzycznych (lub posługujących się wyłącznie gwarą) mieszkań-
ców miasta, większości obywateli dawano szansę na pozostanie w Gliwicach. Sama 
weryfikacja, jak wspomina Lachmann, była prowadzona w sposób teatralny, niezbyt 
porządny i farsowo naśladujący „niemiecką biurokrację”26. Od pozostałych w mieście 
Niemców wymagano jednak podległości nowej władzy i wejścia w rolę „przegrane-
go”, co wiązało się z dyskryminacją i licznymi upokorzeniami. Taka strategia skutecz-
nie motywowała do opuszczenia miasta. Zresztą, jak pokazują statystyki, większość 
niemieckojęzycznych mieszkańców Gliwic z powodu obaw przed nadciągającą Ar-
mią Czerwoną pozostawiła rodzinne strony jeszcze przed końcem wojny. Najniższą 
liczbę mieszkańców odnotowano w styczniu 1945 roku, wynosiła ona zaledwie około 
55 000 osób27. Był to miesiąc, w którym zarządzono ewakuację gliwiczan, choć zro-
biono to dosłownie w przededniu „wyzwolenia” miasta28.

Czynnikiem, który najsilniej wpływał na decyzję o opuszczeniu miasta, było, jak 
już wspominałam, widmo wkroczenia Armii Czerwonej:

24 Wydalony z miasta został m.in. Horst Bienek, takie świadectwo podaje pisarz w Brzozach i wielkich 
piecach, zob. H. Bienek, Brzozy i wielkie piece. Dzieciństwo na Górnym Śląsku, przeł. W. Szewczyk, 
Gliwice 1991, s. 80.

25 „Scenariusz egzaminu z  polskości” można znaleźć w  eseju Lachamnna Wypędzenie po polsku, 
zob. P. Lachmann, Wypędzenie po polsku [w:] idem, Wywołane z pamięci, Olsztyn 1999, ss. 45‒46. 
O weryfikacji narodowościowej piszą także: B. Tracz, Mieszkańcy miasta – sytuacja ludnościowa [w:] 
idem, Gliwice..., ss. 153‒182.

26 P. Lachamnn, op. cit., s. 30.
27 Por. B. Tracz, op. cit., s. 63.
28 Por. ibidem, ss. 35‒36.
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Mityczni byli Rosjanie. O Rosjanach mówiło się stale, wyłącznie ich się bano, i bardzo, 
jak się okazało, słusznie. Zaszaleli, wyszaleli się do syta, mieli widocznie takie odgórne 
przyzwolenie na oddolne wybryki, w nagrodę za przebyte trudy frontu...29

Także wspomnienia Ślązaków, zebrane przez Ninę Merian, potwierdzają, że głów-
nym powodem podjęcia decyzji o wychodźstwie był strach30. Jak zgodnie przyznają 
świadkowie przejścia frontu, był to strach słuszny i uzasadniony31.

Problem zachowania Rosjan wobec Niemców i Ślązaków wymaga z pewnością 
odrębnej analizy, warto jednak nadmienić, że w niemal wszystkich relacjach pojawia 
się wspomnienie o brutalnych gwałtach, grabieżach i morderstwach32. Gdy rodzina 
decydowała się mimo wszystko pozostać w Gliwicach, najczęściej zostawała pozba-
wiona dachu nad głową. Jak wspomina Lachmann:

Znaleźliśmy się w wyniku takiego wielce prawdopodobnego „poślizgu” [czasu – K. K.] 
przed drzwiami własnego mieszkania, ale żaden klucz nie pomagał już w przekroczeniu 
swojskiego progu. Drzwi były zaplombowane, zalakowane z naklejonym rozporządze-
niem, którego treści nikt z nas nie rozumiał. I – jako prawdziwi Niemcy – nie zerwali-
śmy urzędowego papieru i nie zerwaliśmy pieczęci. W niecałą godzinę po uzyskaniu tej 
„informacji” znaleźliśmy się na ciężarówce i opuszczaliśmy miasto33.

Lachmannowie trafili do obozu przejściowego, z którego matka pisarza (wraz z dwój-
ką dzieci!) w biały dzień, bez przygotowania specjalnego planu, zdołała uciec. Warto 
przy tym zauważyć, że siostra i babcia Lachmanna, także mieszkające w Gliwicach, nie 
zostały usunięte z miasta, lecz przysposobiono je do pomocy bogatym nasiedleńcom.

Na przykładzie Lachmannów widać więc, że urzędowe odebranie mieszkania 
i zorganizowany wywóz z miasta miał charakter umowny. Nawet nierzadkie sytuacje, 
w których mieszkańcy Gliwic pod groźbą śmierci musieli opuszczać swoje domo-
stwa, a w dalszej kolejności miasto, miały charakter do pewnego stopnia symboliczny, 
a nawet, jak pisze Lachmann, teatralny34. Zastosowanie pierwszego rozkazu, oddanie 
lokalu i  wszelkich kosztowności, było ceną zachowania życia. Gliwiczanie, którzy 
byli gotowi całkowicie podporządkować się i znosić szykany, mogli pozostać w mie-
ście. Chociaż cena to wysoka, nowym włodarzom bardziej niż o wypędzenie chodzi-
ło o stworzenie przestrzeni egzystencjalnej dla „repatriowanych Kresowiaków”. Los 

29 P. Lachamnn, op. cit., s. 30.
30 Por. Wir ließen die Heimat zurück. Erlebnsberichte von Vertreibung und Flucht, hrsg N. Merian, 

Augsburg 2007, ss. 283‒334. 
31 Podobny, negatywny obraz wkroczenia Armii Czerwonej pojawia się w relacji Wolfganga Bittnera 

Gleiwitz heist heute Gliwice. Gliwice zwano kiedyś Gleiwitz oraz w utworze Henryka Wańka Finis 
Silesiae. Strach przed Rosjanami odczuwają także bohaterowie Czasu bez dzwonów Horsta Bienka.

32 Cytowany już Lachmann wspomina o  „zabawie” polegającej na podrzucaniu kilkuletniej siostry 
pisarza za oknem kamienicy, co miało zmusić matkę artysty do uległości seksualnej, por. P. Lach-
mann, op. cit., s. 48.

33 P. Lachmann, op. cit., s. 31.
34 Por. ibidem, s. 30.
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Niemców był zasadniczo obojętny władzom, choć w jednym z rozkazów jest mowa 
wprost o konieczności zemsty i używania przemocy wobec niemieckich cywilów, aby 
ci nie chcieli dłużej pozostać w Polsce35. Terror i przemoc stosowane na masową skalę 
wobec indyferentnych językowo – choć nie zawsze narodowościowo lub tożsamościowo 
– gliwiczan, sprawiały, że decydowali się oni na opuszczenie małej ojczyzny.

Taka motywacja w żaden sposób nie anuluje traumatycznych doświadczeń zwią-
zanych z wychodźstwem, a nawet je podkreśla. Gliwiczanie nie tylko bowiem do-
świadczyli przemocy fizycznej (szczególnie odbiło się to na kobietach, które stano-
wiły znaczną część mieszkańców), ale także znaleźli się pod presją, której nie byli 
w stanie stawić czoła. Stosowana wobec gliwiczan agresja psychiczna miała niebaga-
telny wpływ na zmiany demograficzne miasta. Nie należy przy tym zapominać, że 
późniejsza faworyzacja Śląska jako okręgu przemysłowego, przyczyniła się do pod-
trzymywania resentymentów pomiędzy Polakami a mieszkańcami regionu, uważa-
nymi często za Niemców.

Wracając do emigracji gliwiczan w  okresie II wojny światowej, warto dodać, 
że proponowane przeze mnie spojrzenie, ujmujące aspekt wolicjonalny opuszcze-
nia miasta, pozwala na zmianę perspektywy oglądu zjawiska. Uściślając: największa 
grupa Niemców opuściła miasto pod wpływem strachu przed wkroczeniem Rosjan. 
Dynamicznie zmieniająca się struktura demograficzna miasta osiągnęła swoje apo-
geum w styczniu 1945 roku i była reakcją na obawy przed agresją Armii Czerwonej 
i zemstą Polaków, a nie wynikała z masowych wypędzeń czy repatriacji, które miały 
miejsce dopiero po 1945. Istotny jest również fakt, że po wojnie strategie nowej 
władzy miały na celu takie traktowanie gliwiczan, aby chcieli oni, niepowodowani 
żadnym rozkazem, lecz pod wpływem agresji ze strony służb porządkowych i szykan 
pozostałych mieszkańców, opuścić miasto. Takie działanie miało również przyczy-
ny ekonomiczne: dobrowolnie uciekającym nie zapewniano żadnego transportu ani 
prowiantu. Rozgrywający się dramat ludności miejskiej warto zaakcentować także 
leksykalnie, przypatrując się terminowi „wypędzenie”, który jest stosowany do okre-
ślenia masowego opuszczania i wysiedlania Niemców z ziemi śląskiej. „Wypędzenie”, 
jak słusznie zauważa Lachmann, jest bezpośrednim tłumaczeniem niemieckiego Ver-
treibung, które w humanistyce funkcjonuje na prawach nazwy określającej cały nurt 
literacki Flucht und Vertreibung. W języku niemieckim wyraz ma szersze znaczenie 
niż polskie „wypędzenie”. W słowniku DUDEN pole semantyczne terminu Vertre-
ibung obejmuje takie rzeczowniki jak: ucieczka, mord, wywłaszczenie, wojna, unice-
stwienie, prześladowanie. Pole znaczeniowe przymiotników obejmuje takie wyrazy 
jak: systematyczność, etniczność, masowość czy brutalność36. Nasycenie znaczeniowe 
niemieckiego wyrazu Vertreibung wydaje się odpowiadać doświadczeniom gliwiczan, 
jednak brakuje choćby drobnego zwrócenia uwagi na wolicjonalność exodusu, pew-

35 Mam na myśli rozkaz nr 0150 dowódcy 2. Armii Wojska Polskiego z 24 czerwca 1945 r.; cyt. za: 
Wysiedlenia, wypędzenia..., s. 184.

36 Por. hasło Vertreibung [w:] DUDEN [on-line:] http://www.duden.de/rechtschreibung/Vertreibung, 
[07.12.2014].
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nej autonomiczności decyzji o opuszczeniu „małej ojczyzny”. Takie ujęcie nie stoi 
w opozycji do konieczności samodzielnego wyboru emigracji w sytuacji ze wszech 
miar opresyjnej, w jakiej znaleźli się mieszkańcy miasta. Był to jeden z bardziej bru-
talnych aspektów polityki stosowanej wobec Ślązaków i strategii ich usuwania z re-
gionu, jednak w  moim odczuciu to właśnie zależność aktu wychodźstwa od woli 
stanowi o niepojętym dramatyzmie sytuacji gliwiczan, którzy w swojej Heimat czu-
li się dobrze niezależnie od tożsamości i narodowości. Tragedia Vertreibung polega 
właśnie na zmuszeniu Niemców i Ślązaków do podjęcia decyzji sprzecznych z  ich 
pragnieniami i  emocjami. Łatwiej przecież zaakceptować konieczność opuszczenia 
rodzinnego domu i pozostawienia całego dobytku pod groźbą śmierci czy rozkazu, 
niż dobrowolnie zostawić majątek, pamiątki i ukochaną „małą ojczyznę”.
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Summary

Gleiwitz/Gliwice. The impact of war  
on the city’s inhabitants

The paper aims to present the demographic changes in Gliwice, caused by the 
migration flows during and after the Second World War. Those migrations, which 
could be observed in 1945, are unprecedented in the history of Silesia. 

The statistics shown in the article confirm the impact of the war on the number 
of the citizens of Gliwice. This situation is bound both with the war itself, and the 
problems with identity and nationality of the citizens of Gliwice. The paper attempts 
to determine the reasons for leaving the city by its residents, and the policy of new 
authorities of the city towards the indigenous people.


