
• 

Z dnalwlll Karola Dor""zy6I1delO. uJ. 







5 

dzicsi�cioleciacl1 przyrost faktyczny, stwierdzony podczas spisów. 
Odnoszą się onc głównie do emigracji osadnkzei, a częściowo 
także długoterminowej zarobkowej. Można przypuszczać,:te z po
śród 488.416 osób, 1<tóre ubyły w lalach 1901-1910, conajmniej 
50.000 przebywafo za granicą czasowo, mając zami:u powrócić do 
kraju po zrobieniu odpowiednich oszczędności. Wypada zaznaczyć, 
że mimo tak poważnego odpty\\Iu, ludność "Galicji" podniosła si� 
w latach 1880-1910 z 5,959.000 na 8,026.000 czyli o 2,067.000. 

Emigracja osadnicza i długoterminowa z tJ. zaboru austriac
kiego kiero\vała się głóHIllie do Stanów Zjednoczonych. Znacznie 
mniejszą byla ellligracja clo Kanady i Brazylii. Mniejsze też zna
czenie posiadała  emigracja osadnicza do zachodnich krajów 
Monarchii Austriacko - Węgierskiej : na Sląsk, do Czech, Wiednia, 
tudzież Bośni, gózie po r. 1900 osiedlilo się w okręgu Banialuki 
około 10.000 Polnków i Rusinów. 

Z b. zaboru rosyjskiego emigrowano na stale również 
przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, a w znacznie mniej
szej liczbie do Kanady l) i do Brazylii. Poza tym emigrowano 
stąd do bardziej na wschodzie porażonych części imperillm ro
syjskiego. W Petersburgu, Moskwie, Smoleńsku, Kijowie, Odessie, 
Charkowie, Rostowie Polacy oraz prawosławni emigranci z obec
nych województw wschodnich tworzyli kolor.ie robotnicze, liczące 
po kilka lub kilkanaście tysięcy osób. Kilka tysięcy chlopów 
wyjechalo po wojnie rosyjsko-japońskiej na Sybir, by wziąć 
udział w osadnictw ie na czarnoziemiach \V południo\\ej części 
owego kraju. 

W Stanach Zjednoczonych rejestrowlino począwszy od 
r. 1899 imigrantów według narodowości. Z rejesirÓW tych wynika, 
że imigrowało: Polaków Ruginów Żydów 

w r. 1899 28.500 1.400 37.000 
" 1900 47.000 2.800 60.000 
" 1902 70.000 7.500 58.000 
" 1905 102.000 14.000 130.000 
" 1910 128.000 28.000 84.000 
" 1913 174.000 30.000 101.000 
" 1914 123.000 37.000 138.000 

I) Do Kanady imigrowało Polal<ów i Rusinów w r. tg08 - 16.718; 
w 1909 - 7.169 ; w 1910 - 5.343; w 1911 - 8.599. 
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robotnicy HIIH:rykćllh,cy uskarżali się na konkur�ncję przybysz.ów 
z Europy, którzy gotowi byli cia każdej. choćby najci�i.szej. 
pracy za niskim wynagrodzt!niem. Następst\V�111 tego były dwie 
ustawy: Dillinghama z r. 1921 i Johnsona z r. 1924, które 
wyznaczyły dla każdego kraju maksymalny konlyngent imigra
cyjny. Kontyngent dla Polski wynosi niespetna 6.000 roczni,', 
t. j. około 3% rocznej imigracji z oslatnich lat przed wojną. 

Takle emigracja sezonowa do Niemiec skurczyła się do 
minimum \V czasach powojennych. Wprawdzie w pierwszym 
dziesięcioleciu po wojnie wynosiła ona jeszcze około 50.000 osób 
rocznie, w r. 1930 nawel 75.500 osób, lecz w czasach kryzysu 
wobec wielkiego \V Niemczech bezrobocia spadła raptovmie. -
W r. 1934 wyjechało do Niemiec 900 osób; IV r. 1935 - 1.000 
osób; w r. 1936 - 1.100 osób. Są to cyfry znikome IV porów
naniu z emigracją przedwojenną, która wynosiła przeszło 500.000 
osób rocznie. 

Krajem, który przyjął po wojnie największą liczbę naszych 
emigrantów, jest Francja. Wyemigrowało tam na dłuższy pobyt 
około 600 tysi�cy ludzi, którzy znaleiii zatrudnienie w górniclwie, 
rolniclwie i przy odbudowie zniszczonych przez wojnę okręgów 
północno-wschodnich. Od r. 1932 jednak, w związku z kryzysem 
gospodarczym, powroty z Francji są znacznie liczniejsze nii 
wyjazdy. Wprawdzie l stycznia 1934 było we Francji jeszcze 
531.516 Polaków, lecz w r. 1934 przewyżka powrotów nad 
wyjazdami wynosiła 12.2000 osób, w r. 1935 - 34.100 osób, 
w r. 1036 - 14.800 osób. Chociaż Polonia francuska wykazuje 
wcale silny przyrost naturalny, niema dziś zapewne we Francji 
wi�cej jak pół miliona Polaków. Wobec zamknięcia się Francji 
przed naszymi emigrantami, glównymi terenami emigracyjnymi 
były dla nas w ostatnich latach Łotwa, dokąd wyjechało w 1936 
roku 19.600 sezonowych robotników rolnych, i Palestyna, do 

której kieruje się osadnicza emigracja żydowska, (w r. 1934 do 
12.700 osób, w r. 1935 - 21.800 osób, w r. 1936 - 10.600), 

która zresztą - zdaje się - zostanie ze względu na opór Ara
bow powstrzymana. 

Cyfry powrotu wychodiców w latach 1919 -1825 nie są 
znane, lecz prawdopodobnie wracalo IV tych latach, zwłaszcza 
ze

. Stanów Zjednoczonych, znacznie więcej osób, niż wyjeżdżało: 
Nlez�lei"ic od reemigracji powróciło w tych czasach do PolskI 
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I 181.800 repatriantów, t. j. osób, które w czasie wojny opuściły 
I 

• • . • 

kraj w związku dZIałamami wOJennymI. 

BiJans emigracji wygJąda w latach 1919 - 1936 nastę-

pująco: 

1919 
do 

1925 

1926 
do 

1930 

1931 
do 

1935 
1934 

T y s i ą c e  

Wychodźtwo 577.8 964'1 229'3 42'6 

Pmll .,chod/cO. ? 459'7 232'5 34'0 

1935 1936 UWIgI 

o s ó b 

53'8 

53'4 

54'6 

43'7 

Nadwyżka ? +3'2 -8'6 - 0'4 -10'9 

Tak więc emigracja straciła swe dawne dla naszego gospo
darstwa społecznego znaczenie. Należy tego żałować, gdyż choć 
emigracja ma pewne ujemne strony, przecież dla krajów przelu
dnionych przynosi wielkie korzyści, polepszając ich sytuację 
ekonomiczną, podnosząc dobrobyt i przyspieszając postęp kultu
ralny i gospodarczy . 
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