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   Na zebraniu naukowym pracowników Instytutu Śląskiego w listopadzie 2013 r. , dr Joanna 

Dybowska przedstawiła swoje zamierzenia badawcze dotyczące problemu zmniejszania się 

liczby mieszkańców województwa opolskiego. 

   Depopulacja oznaczająca zmniejszanie się liczby ludności nie jest niczym nowym w przebiegu 

procesów demograficznych. Występowała niejednokrotnie w przeszłości w  czasie gwałtownego 

wzrostu liczby zgonów, spowodowanego na przykład epidemiami chorób, czy działaniami 

wojennymi.  W czasach pokoju, efekt taki mogą wywołać nagłe zdarzenia o charakterze katastrof 

z przyczyn naturalnych (wybuch wulkanu, trzęsienie ziemi itp.), czy spowodowanych przez 

człowieka. Zmniejszanie liczby ludności zamieszkującej jakiś obszar może też powodować 

intensywny odpływ ludności w ramach ruchów wędrówkowych. Straty populacyjne w takim 

przypadku przy wysokim natężeniu urodzeń mogą być jednak stosunkowo szybko odbudowane. 

Współcześnie mamy, niestety, do czynienia z procesem obniżania się natężenia urodzeń w wielu 

krajach, zwłaszcza europejskich, nawet poniżej poziomu wymaganego do tego, co demografowie 

nazywają prostą zastępowalnością pokoleń. Obniżenie do zera, a tym bardziej do wielkości 

ujemnych, przyrostu naturalnego (różnica między liczbą urodzeń i zgonów), powoduje wzrost 

znaczenia ruchów wędrówkowych w bilansowaniu stanu ludności. Wielkość, jak i kierunek 

przepływu (zwiększony napływ czy odpływ ludności) przesądza wówczas o zmianach – wzrost, 

utrzymanie czy zmniejszenie liczby ludności na danym terenie. Współwystępowanie ujemnego 

przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji oznacza nieuchronną depopulację. 

Zatrzymanie tego procesu wymaga podniesienia liczby urodzeń powyżej poziomu zgonów albo 

bardzo dużego, utrzymującego się w dłuższym czasie napływu migrantów. Biorąc pod uwagę to, 

że w sytuacji typowej – dobrowolnych migracji – miejsce pobytu zmieniają przede wszystkim 

ludzie młodzi, a więc tych, którzy są w wieku zakładania rodziny i decydowania się na 

potomstwo, dużych rozmiarów odpływ migracyjny będzie niekorzystnie oddziaływać na przyrost 

naturalny i odwrotnie, napływ zwłaszcza młodych migrantów może wspomagać wzrost przyrostu 

naturalnego. 

    Województwo opolskie jest bardzo interesującym obiektem dla badania procesów 

demograficznych, w tym  wpływu migracji na stan ludności. Ludność zamieszkująca ten obszar 

charakteryzowała się w całym powojennym rozwoju demograficznym Polski najintensywniejszą 

w skali kraju emigracją, dotyczącą przede wszystkim rodzimych mieszkańców tej ziemi.  

Społeczność Śląska Opolskiego stanowiła i stanowi swoiste „laboratorium socjodemograficzne”.  

Uznawana jest bowiem za społeczność postmigracyjną (ukształtowaną na powojennych, w dużej 

mierze wymuszonych migracjach – zmiana granic państwa polskiego) i jednocześnie migracyjną, 

gdyż doświadczającą nieprzerwalnie od czasu zakończenia wojny „exodusu” ludności 

autochtonicznej. W momencie utworzenia, w 1950 roku, województwo opolskie  wyróżniało się 



zarówno na tle ziem przyłączonych, jak i ziem dawnych Polski, największym skupiskiem ludności 

rodzimej (byłych obywateli państwa niemieckiego), która skoncentrowana była w środkowej i 

wschodniej części regionu. Pozostała część województwa zasiedlona została przez ludność 

przybyłą z różnych stron Polski. Do dzisiaj widoczne są wyraźne różnice w sytuacji 

demograficznej w przekroju terytorialnym województwa opolskiego odpowiadającym 

koncentracji ludności autochtonicznej bądź napływowej. Trwająca nieprzerwanie w okresie 

powojennym emigracja do Niemiec, przekraczająca niejednokrotnie wielkość przyrostu 

naturalnego wśród rodzimej ludności Śląska Opolskiego, hamowała tempo jej wzrostu 

liczbowego. Ludność ta  stanowi  dziś około 30 % ogółu mieszkańców województwa, podczas 

gdy w roku utworzenia województwa stanowiła ponad 50 % ogółu mieszkańców. Znacznych 

rozmiarów emigracja była istotnym elementem procesów demograficznych na Śląsku Opolskim, 

skracając czas powojennego wzrostu zaludnienia województwa opolskiego, zmniejszając 

osiągnięte rozmiary wzrostu ogólnej liczby ludności i wreszcie doprowadzając do najwcześniej 

rozpoczętej i najpoważniejszej w skali Polski depopulacji, dotyczącej tak dużej jednostki 

administracyjnej jaką jest województwo. Przy wysokim poziomie odpływu migracyjnego - 

zarówno w ramach migracji wewnętrznych, jak i zagranicznych, województwo opolskie 

charakteryzowało się ujemnym saldem - depopulacja na Śląsku Opolskim pojawiła się z dużym 

wyprzedzeniem w stosunku do ujemnego przyrostu naturalnego. Utrzymujący się w ostatnich 

latach ujemny przyrost naturalny, ujemne saldo migracji stałych oraz sporych rozmiarów 

emigracja zarobkowa o charakterze  czasowym, która  niejednokrotnie wiąże się z długotrwałym  

przebywaniem poza krajem, stanowią poważne wyzwanie dla dalszego rozwoju społeczno-

gospodarczego. Trzeba pamiętać, że straty populacyjne z powodu migracji nie obejmują tylko 

osób, które z danego terenu wyjechały, ale też dotyczą utraconego przyrostu naturalnego. 

    Łączne występowanie ujemnego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji – a z takim 

stanem mamy już do czynienia od wielu lat w województwie opolskim – prowadzi nie tylko do 

zmniejszania się liczby ludności, ale wręcz do wyludniania. Wyludnianie to  proces, który 

obejmuje nie tylko niekorzystne zmiany demograficzne, ale pociąga za sobą regres infrastruktury 

(społecznej i technicznej), zanikanie mniejszych ognisk sieci osadniczej, a to z kolei może 

wzmagać procesy dalszego odpływu ludności, zwłaszcza ludzi młodych poszukujących pracy i 

dogodnych warunków życia dla swoich rodzin. Zatem niekorzystne zmiany demograficzne, które 

w województwie opolskim utrzymują się już w długim okresie, stanowią poważne wyzwanie dla 

dalszego rozwoju regionu i wymagają z jednej strony pogłębionej analizy dla rozpoznania 

rzeczywistej skali zjawiska i jego zróżnicowania przestrzennego, ale też i działań ze strony władz 

regionalnych i lokalnych zmierzających do powstrzymywania procesu zmniejszania się liczby 

ludności. 

 


