
IMIGRACJA LUDNOŚCI Z GALICJI I KONGRESÓWKI
DO PRZEMYSŁU NA GÓRNYM ŚLĄSKU PRZED ROKIEM 1885

Rozwój gospodarczy Górnego Śląska na przełomie lat siedemdziesią
tych pociągnął za sobą olbrzymi wzrost zatrudnienia w przemyśle gór
niczo-hutniczym. O ile w dziesięcioleciu 1851— 1861 wskaźnik przyrostu 
zatrudnienia wyniósł 136,3, o tyle w latach 1861— 1871 wyniósł 171,1, 
osiągając nie notowany później poziom1. Szczególnie silny wzrost za
trudnienia w latach 1861— 1871 (w liczbach absolutnych 24 340 osób) 
i w latach siedemdziesiątych (10 323 osoby) wciągnął w orbitę oddziały
wania górnośląskiego rynku pracy, znacznie silniej niż poprzednio, zie
mie polskie położone na sąsiednich terenach zaboru rosyjskiego i au
striackiego.

Początki imigracji z Galicji i Kongresówki do przemysłu górnośląs
kiego, traktowane wybitnie marginesowo przez literaturę niemiecką, 
nie stanowiły bynajmniej szczególnego przedmiotu zainteresowania hi
storiografii polskiej. Możemy tu odnotować zaledwie szkic P. Pampu
cha 1 2, a w zakresie wnikliwych opracowań źródłowych jedyny fragment, 
jakim jest wstępna część artykułu A. Galosa pt. Rugi pruskie na G ór
nym Ś lą sk u 3. Niniejszy artykuł nawiązuje do problematyki poruszonej 
przez Galosa, stawia ją w centrum rozważań i usiłuje naświetlić w związ
ku z tym nieco gruntowniej, na podstawie odmiennej w pewnym stopniu 
bazy źródłowej, dochodząc do innych niejednokrotnie niż Galos wnios
ków. Obracając się jednak w kręgu tej samej problematyki, autor musi 
pozostawić na inną okazję nie poruszony do tej pory w ogóle problem 
terytorialnego zasięgu oddziaływania przemysłu górnośląskiego na ruchy

1 K. P o p i o ł e k ,  Rozwój kapitalistycznego przemysłu na Śląsku (Konferencja 
Śląska Instytutu Historii PAN, t. I, Wrocław 1954, s. 232); odpowiednie wskaźniki 
przyrostu dla dalszych okresów wynosiły: 1871—1881:115,9; 1881—1891:153,0; 
1891—1901:130,1; 1901—1911:137,9.

2 P. P a m p u c h ,  Fossores ex Polonia (Pisma Piotra Pampucha, Katowice 
1955).

3 A. Ga l o s ,  Rugi pruskie na Górnym Śląsku (Sobótka, 1954, s. 56—107).
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migracyjne Kongresówki i Galicji w tym czasie, inaczej mówiąc od
powiedź na pytanie, z jakich obszarów rekrutowali się ludzie przy
bywający na Górny Śląsk z Galicji i Kongresówki:

* *
*

Zanim przejdziemy do liczbowej analizy zjawiska, wypadnie scharak
teryzować s y t u a c j ę  p r a w n ą  ludności z Galicji i Kongresówki na 
Górnym Śląsku w początkach lat siedemdziesiątych: reguluje ją w na
stępujący sposób rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 11 XI 
1871: „Od każdego poddanego rosyjsko-polskiego, który bez legitymacji 
przekroczył granicę Prus, wymagane jest zezwolenie na pobyt ze strony 
tutejszych władz, ważne oczywiście dopóty, dopóki pobyt ten nie będzie 
sprzeczny z tutejszymi interesami” 4.

Poprzednio, w latach sześćdziesiątych i jeszcze wcześniej, stosunek 
władz pruskich do uchodźców polskich z zaboru rosyjskiego nacecho
wany był znacznie większą ostrością5. W 1857 r. zawarta została 
między Prusami i Rosją konwencja w sprawie wzajemnego wydalania 
dezerterów, poborowych, przestępców itp.; rzecz jasna, że umowa ta 
umożliwiała Rosji ściganie na terytorium Prus Polaków zaangażowanych 
w walce narodowowyzwoleńczej i z tego też między innymi powodu 
spotkać się miała z bardzo nieprzychylną oceną ludności Górnego Śląs
ka 6. Tego rodzaju odzew świadczy o tym, że migracje z Kongresówki

4 Deutsches Zentralarchiv, Abt. Merseburg (dalej skrót: DZA Merseburg), 
Rep. 77, Tit. 1176, Nr 2a, vol. 4, k. 38.

5 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej skrót: WAP Kato
wice), zespół Kat. 125/1, 13 X  1868, pismo prezydenta rejencji opolskiej do starosty 
katowickiego: „durch das Gesetz vom 12 10 1867 der Beibehaltung von Aufent
haltskarten und der verschärften Kontrolle über den Verkehr der aus Polen kom
menden Ausländer, wie się durch die Instruktion vom 21. Juni 1851 eigenführt 
war, ist der gesetzliche Boden entzogen worden. Meinerseits ist daher angenommen 
worden, dass mit der Publikation jenes Gesetzes alle demselben entgegenstehende 
Polizeivorschriften von selbst ausser Kraft getreten sind, und dass die polnischen 
Flüchtlinge demnach nur dem mit jenem Gesetze vereinbaren allgemeinen polizei
lichen Vorschriften wegen Überwachung des Fremdenverkehrs neuanziehender Per
sonen unterliegen”.

6 Tamże, Kat. 802, 23 XII 1860: „Es ist eine bekannte Tatsache, dass die mit 
Russland abgeschlossene Kartell-Konvention bei der gesammten diesseitigen Grenz
bevölkerung auf eine tief gewurzelte Abneigung stösst. Ob aber diese Abneigung 
lediglich in den Bestimmungen der Kartell-Kohvention selbst und deren Folgen 
ihren Grund hat, oder ob auf dieselbe die hermetische russische Grenzsperre, die 
in Polen geübte Polizei-Willkür und die drakonischen Vorschriften russischer Ge
setze einen stärkeren Einfluss ausüben, wird sich aus einer näheren Betrachtung 
der Kartell-Konvention ersehen lassen. Bevor ich jedoch auf dieselbe eingehe, 
muss ich bemerken, dass diese Konvention hier allgemein und, wie nur scheint,



na Górny Śląsk wychodziły poza ramy sporadycznych wypadków. Na 
marginesie wypada tu zauważyć, że znaczniejszy napływ ludności spoza 
zaboru pruskiego na Górny Śląsk notowano w latach po powstaniu 
styczniowym, kiedy docierali tu jego uczestnicy, by znaleźć schronienie 
i pracę7. Poza tym niemały odsetek wśród Polaków z Królestwa sta
nowili ludzie, którzy przyszli do Prus, by uchronić się od służby w woj
sku carskim8. Trudno ponadto nie przypuścić, że wędrówkami tymi 
kierowały także względy czysto ekonomiczne: szukanie na Górnym 
Śląsku polepszenia warunków bytu9.

Wspomniane na wstępie zezwolenie na pobyt (udzielane do odwo
łania) należało do kompetencji nadprezydenta prowincji. Jeżeli w prze
pisach regulujących wówczas pobyt ludności zakordonowej na Śląsku 
można odnaleźć akcenty o charakterze zaostrzeń, to skierowane były 
one wyłącznie przeciwko osobom, które mogły reprezentować pewną 
aktywność społeczno-polityczną, a napływającą do pogranicza ludnością 
robotniczą interesowano się bardzo powierzchownie10 11: osobom, które 
zdołały znaleźć w Prusach stałe miejsce zamieszkania, miano nie czynić 
specjalnych trudności w zezwoleniu na pobyt11, a do ich starań o uzys

nicht mit Unrecht, lediglich als ein wichtiges Glied in der Kette aller Massregeln 
betrachtet wird, welche die russische Regierung zur Anwendung bringt, um ihr 
System der Abschliessung gegen den europäischen Verkehr durchzuführen”.

7 P a m p u c h, op. cit., s. 151. Momenty polityczne w migracjach epoki kapi
talizmu odgrywały niemałą rolę także na Zachodzie Europy. O. B a u e r ,  Proleta
rische Wanderungen (Die Neue Zeit, 1907, s. 479, por. także przypis 9).

8 WAP Katowice, Kat. 125/1, 22 X I 1874, 22 II 1877.
9 A. M a r k o w ,  Das Wachstum der Bevölkerung und die Entwicklung der 

Ein- und Auswanderung in P r e is e n  1824—1885, Tübingen 1889, podkreśla polski 
Charakter „Mehreinwanderung” do - rejencji opolskiej w latach sześćdziesiątych 
(s. 180), a także momenty gospodarcze w poprzednich falach migracyjnych (s. 173).

10 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 1176, Nr. 2a, vol. 4, k. 39: „Die hiernach 
erforderlichen Berichte, welche die über die persönlichen Verhältnisse der Uber
getretenen, sowie über die Umstände und Gründe des Übertritts aufzunehmenden 
Verhandlungen und alle sonstigen Ausweise beigefügt werden müssen, sind der 
Regel nach für jeden einzelnen Fall besonders zu erstatten. N u r h i n s i c h t l i c h  
s o l c h e r  U b e r g e t r e t e n e n ,  welche zweifellos unverdächtlich sind, und 
dem  l ä n d l i c h e n  A r b e i t e r s t a n d e  a n g e h ö r e n ,  k a n n  di e  Z u s a  m- 
m e n f a s s u n g  d e r  e i n z e l n e n  F ä l l e  a u c h  i n e r s t a t t e n d e n  B e 
r i c h t e n  — unter Beifügung übersichtlicher, die zur Beurteüung der einzelnen 
Fälle erforderlichen Data enthaltender Nachweisungen — e r f o l g e n ” (podkreślenie 
moje — A. B.); por. także przypis 12.

11 Tamże: „Von einer solchen Zurückweisung über die Grenze dürfen jedoch 
auch nicht solche Personen betroffen werden, welche einer der vorbezeichneten 
Kategorie [żebracy, wagabundzi itp. — A. B.] n i c h t  angehören, bezw. schon in 
einem bestimmten Wohnorte des Inlandes Wohnung genommen haben”.



kanie poddaństwa pruskiego podchodzić w sposób względnie liberalny 1?. 
Do 1872 r. istniał wprawdzie formalnie obowiązek uzyskiwania zezwoleń 
na pobyt12 13, wydaje się jednak, że postępowanie administracji terenowej 
nacechowane było na tym odcinku daleko sięgającym liberalizmem. 
Problemom związanym z nadzorem nad Polakami zza kordonu poświę
cano niewiele uwagi. „Wielu z nich przebywa na tutejszym terenie od 
dziesiątków lat, zmieniali wielokrotnie swoje miejsce zamieszkania, tak 
że co do niektórych nie wie się, że są poddanymi rosyjskimi, a kontrola 
w wielu wypadkach nie miała nawet miejsca” 14. O tym samym mówi 
m. in. podkreślany przez prezydenta rejencji opolskiej w jego piśmie 
z 25 VI 1885 do nadprezydenta prowincji śląskiej fakt, że „w wyniku 
długiego pobytu tych ludzi w kraju uległ całkowitemu zatarciu ich cu
dzoziemski charakter [ihre Ausländerqualität ganz in Vergessenheit ge
raten ist] i ich synowie, jako — jak uważano — urodzeni poddani 
pruscy, bywali powoływani do odbywania obowiązkowej służby woj
skowej”,15; jeszcze w lutym 1886 r. zdołał landrat katowicki stwierdzić 
29 wypadków, gdzie „synowie uchodźców rosyjskich lub austriacko- 
polskich służyli w wojsku pruskim i brali udział w wojnach lat 1864, 
1866, 1870/71” 16, a w Gdańsku stwierdzono nawet w 1884 r. wypadki, 
że ludzie ci znaleźli się na listach wyborczych i skorzystali z prawa 
głosowania 17. Podobnie mogło być i na Śląsku. *

Liberalizm ów wyrażał się także i tym, że pojęcie legitymacji upraw
niającej do pobytu na terenie Prus bez specjalnego zezwolenia władz 
miejscowych rozumiano bardzo szeroko, zadowalając się w niektórych 
wypadkach . . .  dokumentami urodzenia. Poza tym gminy wykazywały

12 Tamże: „Was die Behandlung der Anträge russisch-polnischer Untertanen 
auf Erteilung von Naturalisations-Urkunden anbetrifft so will ich . . .  die Ausstel
lung von Naturalisationsurkunden für russisch-polnische und russische Untertanen 
den Königlichen Regierungen überlassen, jedoch mit der Massgabe, dass dieselben 
sich bei der Naturalisation solcher Personen dieser Kategorie, welche dem höheren 
Bürgerstande oder dem Adel angehören, zuvor der Zustimmung der Oberpräsiden
ten der Provinz zu versicheren haben. Es ist darauf zu halten, dass die Naturali
sation solcher Personen nicht erteilt wird, welche der deutschen Sprache auch 
nicht einmal zur mündlichen Verständigung mächtig sind”.

13 WAP Katowice, Kat. 125/1, 17 XII 1874: „Die Erleichterungen, welche durch 
die an die Herrn Landräte gerichtete Zirkularverfügung vom 6 . Juni 1872 betr. der 
Kontrolle der polnischen Überläufer, nachgelassen sind, bestehen einzig und allein 
in dem Wegfall der früher eingeführten, alljährlich zu prolongierenden s.g. Auf
enthaltskarten”; w tym samym duchu utrzymane jest rozporządzenie z 8 X 1872 
(WAP Katowice, OT Gliwice, zespół Landratsamt Gleiwitz — G. 102).

14 Archiwum Państwowe Miasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego 
(dalej skrót: AP Wrocław), Zespół Königliche Regierung Oppeln, RO I 12501, k. 26.

15 Tamże, k. 26.
16 Tamże, k. 41.
17 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 1176, Nr. 2a, vol. 4, k. 382 i n.
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minimalną troskę o współdziałanie z organami policyjnymi w dziedzinie 
kontroli nad Polakami zakordonowymi18.

Na marginesie należy poczynić tu dwie uwagi: opisywany liberalizm 
nie oznaczał bynajmniej propolskiego nastawienia politycznego, jak 
chcieliby to widzieć niektórzy autorzy 19; stosunek do Polaków zakordo- 
nowych był ponadto różny w poszczególnych powiatach, a to niewątpli
wie w zależności od nastawienia odpowiedzialnych za te sprawy urzęd
ników.

Pierwsze sygnały zaostrzenia sytuacji na tym odcinku sięgają 1874 r.; 
w okólniku z 17 XII 1874 prezydent rejencji opolskiej stwierdza: „Je
steśmy zmuszeni wezwać królewskie starostwa do ścisłego przestrze
gania istniejących przepisów dotyczących uchodźców polskich, jak rów
nież starannej kontroli na odcinku wykonywania przez miejscowe 
władze policyjne istniejących przepisów” 20. W okólniku z 28 III 1875, 
skierowanym do landratów okręgu przemysłowego, prezydent rejencji 
skarży się na niedostateczny nadzór nad Polakami zza kordonu i poleca 
kontrolę nad nimi z ewentualnym cofnięciem tych zezwoleń osobom 
czynnym politycznie21. Rok 1878 przynosi dalsze zaostrzenie kontroli, 
próbę dokładnej ewidencji i wysiłki w kierunku zapobieżenia dalszemu 
napływowi 22.

Napływowi ludności spoza zaboru pruskiego na Górny Śląsk w tych 
latach sprzyjała także sytuacja istniejąca na odcinku paszportowym. 
Między Niemcami i Austrią nie było obowiązku paszportowego23. Gdy 
chodzi o Rosję, to obowiązek ten wprowadza dla wszystkich podróżnych 
przybywających do Niemiec dekret cesarski z 1879 r. Niemniej jednak 
kontrola graniczna na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
nie była zbyt dokładna; była to w pierwszym rzędzie kontrola celna, 
prowadzona zresztą przez poborców cła 24. Według relacji zawartej w me
moriale prezydenta rejencji opolskiej do Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych, datowanym 25 VI 1885, „kontrolę paszportową w stosunku do 
osób przybywających z Rosji prowadzi się z naszej [tj. pruskiej] strony

is WAP Katowice, Kat. 125/1, 12 IV 1881: Rejencja poleca starostwom „sorg
fältige Recherchen . . .  ob die in dem Kreise sich aufhaltenden polnischen Aus
länder die vorgeschriebene oberpräsidiale Erlaubnis besitzen; das aber habe auf 
die im Grenzgebiete m it  d en  L e g i t i m a t i o n s s c h e i n e n  versehenen 
Ausländer keinen Bezug”.

19 Np. J. B e h r e n d t ,  Die polnische Frage und das österreichisch-deutsche 
Bündnis 1885—1887, Berlin 1927, s. 22, mówi o istnieniu w tym okresie ..weit
gehender Minderheitsschutz für die Polen in Preussen”.

20 WAP Katowice, Kat. 125-1, 17 X II 1874.
21 AP Wroclaw, RO I 11490, s. 108.
22 WAP Katowice, Kat. 125-1, passim.
23 Tamże, Kat. 601, 18 V 1881.
24 Tamże, 19 V 1881.



tylko w ruchu kolejowym i w nielicznych placówkach celnych, a to 
także jedynie w sposób bardzo pobieżny: dotyczy ona przede wszystkim 
właściwych podróżnych, tj. tych, co do których przyjmuje się, że mają 
zamiar udać się w głąb kraju. Nie zwraca się uwagi na gros przekra
czających granicę w ramach tzw. małego ruchu granicznego . . .  Do
chodzi do tegk masa tych, którzy przekraczają granicę poza przejściami 
celnymi i przejazdami kolejowymi. Sądzę, że nie jestem w błędzie 
przyjmując, że znajdujący się w kraju uchodźcy rosyjsko-polscy, prócz 
nielicznych wyjątków, nie posiadają paszportów ani papierów legityma
cyjnych” 25.

DYNAMIKA NAPŁYWU LUDNOŚCI PRZED R. 1885

Liczbowa charakterystyka napływu ludności spoza zaboru pruskiego 
na Górny Śląsk przed 1885 r. napotyka niemałe trudności z uwagi na 
niekompletność i niejednorodność materiału statystycznego26, który po
nadto wykazuje daleko idący brak zbieżności27. * 20

25 AP Wrocław, RO I 12501, k. 39; podobna relacja poborcy celnego z Mysło
wic, WAP Katowice, Kat. 601, 15 XI 1880.

20 Wg AP Wrocław, RO I 11490, passim, z korekturami wg WAP Katowice, 
Kat. 125-1, passim, stan ludności spoza kordonu przedstawiał się w poszczególnych 
powiatach rejencji opolskiej następująco:

Powiat 1874 1875 1876 1877 1878 1881 1882

Bytom 380 431 434 434 437 746
Gliwice 10 12 13 19
Grotków — — — 1 1 1
Katowice 850 903 • 522 765
Kluczbork 14 15 20 20 30 19 8
Lubliniec 59 61 76 76 79 79 80
Niemodlin _ 1 1 1 1
Olesno 25 25 27 24 52 56
Opole 5 1 5 2 ! 2 2 3 1
Pszczyna 7 1

1 16 16 13 14 13
Racibórz 1 — — 2 —

Rybnik 1 12 6 6 6 6
Strzelce 1 1 4 8 j 6 6 5 11

Tarnowskie Góry 117 147 195 208 208 208 210

Zabrze 15 30 44 ; 27 28 30 63
W pozostałych powiatach nie notowano osób tej kategorii. Poszczególne liczby 

stwierdzają stan dla lat, z których pochodzą sprawozdania; w szeregu sprawozdań 
zaznacza się wprawdzie, że stan dotyczy roku poprzedniego, uwzględnienie jednak 
tego rodzaju wątpliwych skądinąd „subtelności” zaciemniłoby obraz.

27 Różnica w sprawozdaniach kwartalnych z wysiedleń ludności polskiej w la 
tach 1885—1887 w porównaniu ze sprawozdaniem zbiorczym z r. 1887 wynosi nie
jednokrotnie ponad 50°/o — dla jednych powiatów in plus, dla innych in minus.



D y n a m i k ę  n a p ł y w u  można odtworzyć jedynie na podstawie 
danych pośrednich, przy zastosowaniu interpolacji i szacunków. Stosun
kowo najpełniej zachowane materiały archiwalne odnoszące się do wy
siedleń ludności polskiej w r. 1885 nie zawierają jednak informacji do
tyczących czasu pobytu tych ludzi na Śląsku, daty te jednak można 
ustalić na podstawie innych materiałów, odnoszących się wprawdzie do 
znacznie mniejszej ilości osób, i to grupy specyficznie wyodrębnionej.

Otóż po wydaniu w 1885 r. znanych rozporządzeń wysiedleńczych 
w stosunku do Polaków z zaboru rosyjskiego i austriackiego zawieszono 
jednak w stosunku do niektórych osób — mianowicie członków tzw. 
kas brackich — wspomniane rozporządzenia; sporządzone zostały wów
czas zestawienia imienne tych osób, w których obok innych danych 
uwzględniony został także rok ich przybycia na Śląsk. Są to zestawienia 
dotyczące powiatu katowickiego i bytomskiego, gdzie skupiało się 63,9% 
interesującej nas kategorii osób w skali rejencji, a 71,1% w skali po
wiatów przemysłowych Górnego Śląska28. Materiały te obejmują ponad 
250 zapisów29. Wobec 2616 osób, które zostały wysiedlone w obydwu 
powiatach, jest to niespełna 10%; zapisy te dotyczą jednak tylko gór
ników (chodzi o członków kas brackich), a więc grupy mniejszej aniżeli 
2616 osób: w odniesieniu do grupy górniczej zapisy reprezentują nie
wątpliwie wyższy odsetek aniżeli 10% ogółu wysiedlonych. Pozostaje 
do rozstrzygnięcia problem, czy materiały te mogą być podstawą do 
badania metodą reprezentacyjną dynamiki napływu ludności spoza za
boru pruskiego na Górny Śląsk przed r. 1885? Jakie możemy tu wysunąć 
zastrzeżenia?

1. Zestawienia te nie obejmują osób zatrudnionych poza górnictwem. 
W tej sytuacji nasze wnioski możemy odnieść jedynie do grupy górni
czej; hutnictwo zresztą i tak w mniejszym tylko stopniu zatrudniało 
ludzi zza kordonu.

2. Nie obejmują one dalej pewnej liczby górników, którzy nie doce
niali korzyści kas brackich; liczba ta mogła jednak być — wobec roz
powszechnionego w Niemczech systemu ubezpieczeń — bardzo nikła.

3. Brak jest w zestawieniach robotników sezonowych, którzy praco
wali w kopalniach górnośląskich w tych latach tylko w okresie zwięk
szonego wydobycia (3— 4 miesiące); ewentualnych wniosków nie bę
dziemy mogli wobec tego rozciągnąć na strefę dopływu robotników se
zonowych.

4. Również robotnicy, którzy podjęli pracę w ciągu kilku lat poprze
dzających bezpośrednio moment sporządzenia zestawień, a którzy zwle

28 Por. niżej tabela VII.
29 AP Wrocław, RO I 11717, k. 280—307; I 12502, k. 164—1»2; I 12504, k. 47—48.



kali z wstąpieniem do kas, nie znaleźli się w naszych zestawieniach; 
tymczasem począwszy od końcowych lat siedemdziesiątych władze prus
kie starają się ograniczyć napływ robotników zza kordonu, więc liczba 
tych osób, nie ujętych w naszych zestawieniach, nie może być wielka.

5. Zestawienia te nie obejmują następnie osób, które po przepraco
waniu kilku lat na Górnym Śląsku powróciły do swoich stron rodzin
nych; jeżeli z pewnych miejscowości przybyło szereg osób, to mimo od
pływu część z nich pozostała, a wraz z nimi pozostał zapis w materiale 
źródłowym; o ile dokumenty nie przynoszą informacji o napływie z pew
nych miejscowości w danym czasie, to istniał on może w formie spora
dycznej: nie moglibyśmy wtedy i tak kwalifikować danej miejsco
wości do obszaru rekrutacji, gdyż w wypadkach tych chodziło nie 
o osiedlanie się, lecz o napływ czasowy. Ewentualne wnioski musimy 
więc ograniczyć do ludności przybyłej z zamiarem osiedlenia się na stałe.

6. Zmarli członkowie kas brackich nie zostali, siłą faktu, ujęci w ze
stawieniach; pozostaje tu możliwość stwierdzenia (przez specjalne ba
dania źródłowe) liczby zmarłych robotników zakordonowych, będących 
członkami kas brackich, zniekształcenie przez ten czynnik zaważyć może 
w większym stopniu jedynie na danych dotyczących napływu w latach 
najwcześniejszych.

W świetle powyższego wydaje się uzasadnione rozciągnięcie wnios
ków wysnutych z analizy przedstawionego niżej materiału na całą grupę 
górników przybyłych na Górny Śląsk przed 1885 r. z zamiarem znale
zienia stałego źródła zarobku.

W procesie imigracji spoza zaboru pruskiego na Górny Śląsk można 
wyodrębnić trzy fazy: okres do końca lat sześćdziesiątych, przełom 
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych oraz przełom lat siedemdzie
siątych i osiemdziesiątych.

Tabela I. Imigracja spoza zaboru pruskiego na Górny Śląsk przed r. 1885

Lata
Ilość zapisów Średni przyrost roczny

Ogółem
w tym z zaboru

Ogółem
w tym z zaboru

ros. austr. ros. austr.

1850—1867 42 26 21 2,7 1,5 1,2
1868—1877 177 104 73 17,7 10,4 7,3
1878—1885 35 13 23 4,5 1,7 2,8

Największy roczny przyrost notujemy w latach 1868— 1877; wynosi 
on 17,7 punkta w porównaniu z 2,7 punkta w okresie poprzednim oraz 
4,5 w okresie następnym; maksimum przypada na r. 1871, wynosząc 
34 punkty: zbiega się to ze wzrostem koniunktury, związanym z wojną 
francusko-pruską. Należy przypuszczać, że notowany w źródłach zmniej



szony przyrost dla r. 1872 (rok ten stanowi nb. szczyt w cyklu koniunk
turalnym) wywołany jest częściowo niekompletnością materiału statys
tycznego, a maksimum należy rozciągnąć na lata 1871— 1872; taki nie
omal obraz otrzymamy przy zastosowaniu średniej ruchomej.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych obserwujemy wyraźne za
hamowanie imigracji, która osiąga swe minimum w 1878 r.; jest to 
okres załamania koniunktury, które w następnym roku doprowadzi 
Górny Śląsk na dno kryzysu. Przyrost roczny imigracji na przełomie 
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych jest tedy znów nieznaczny, 
aczkolwiek prawdopodobnie wyższy od imigracji okresu przedgrynder- 
skiego 30.

Imigracja obejmowała w równym stopniu obydwa zabory, przy 
czym zabór rosyjski wykazuje pewną przewagę, i to nawet w latach 
siedemdziesiątych; dopiero w 1875 r. zaznacza się lekka przewaga imi
gracji galicyjskiej, która jest dość wyraźna w fazie trzeciej, tj. lat 
1878— 1885.

Zaprezentowane wyżej materiały nie obrazują jednak imigracji z za
boru rosyjskiego i austriackiego w jej absolutnych rozmiarach. Tę stronę 
zjawiska zdają się ujmować liczby zebrane w wydawnictwie oficjalnym 
Die Ein- und Auswanderung des preussischen Staates in den Jahren  
1862— 1871; materiały te są jednak dalekie od tego, by ująć wszystkich 
imigrantów: wynika to z całkowitego braku rozeznania, którego nie 
ukrywały — w odniesieniu do rozmiarów napływu Polaków z zaboru 
rosyjskiego i austriackiego —  niemieckie czynniki oficjalne.

Materiały te, niezależnie od ich niepełności, potwierdzają wzrost 
imigracji po powstaniu styczniowym oraz zwiększony napływ w końcu 
lat sześćdziesiątych, jak również przewagę w tym okresie imigracji 
z zaboru rosyjskiego. Jeśli chodzi o strukturę zawodową, biorąc pod 
uwagę wielkości względne udział grupy robotniczej w migracjach utrzy
muje się na tym samym poziomie, wynosząc w zasadzie zh  wszystkich

30 Tendencję tę potwierdzają inne przypadkowe zresztą materiały (WAP Ka
towice, Kat. 125-1, 28 III 1881, 30 IV 1885; J. K n o s a ł a ,  Parafia radzionkowska, 
Katowice 1926, s. 74):

Ludność przybyła spoza zaboru pruskiego

Do gminy
W latach

przed 1840 1840—1865 1865—1877 po 1878

Dąbrówka Mała 4 2 4 —
Siemianowice — 5 18 2
Radzionków 3 6 8 3



Liczba imigrantów przybyłych na Górny Śląsk

Rok Ogółem 
w ciągu 

roku

w tym

osoby
samo

dzielne

poddani wg zawodów

austr. ros. górnicy,
hutnicy

rzemie
ślnicy

robotni
cy fabr.

służba
itp.

1862 27 27 3 24 19 ____ 2 1
1863 24 24 2 22 17 — 1 —

1864 48 42 7 41 29 — 2 5
1865 79 64 3 64 41 1 6 9
1866 40 33 7 33 25 — 6
1867 41 26 15 23 2 — 3 3
1868 62 42 18 44 21 2 5 6
1869 42 37 11 30 12 — 7 12
1870 51 59 8 43 32 3 8 —

1871 53 33 12 41 7 6 13

wykazanych osób; należy do tego dodać grupę osób bez określonego 
zawodu, co w jeszcze większym stopniu uwypukli robotniczy charakter 
migracji.

Do tych samych wniosków można dojść naświetlając dynamikę ba
danego zjawiska przed 1885 r. na podstawie innych jeszcze źródeł. Dla 
tychże powiatów, katowickiego i bytomskiego, dysponujemy bowiem na
stępującymi liczbami, ujmującymi stan w poszczególnych latach według 
sprawozdań landratów.

Napływ imigrantów do powiatu katowickiego wykazuje w okresie 
1874— 1884 pewną tendencję do wzrostu: różnica między liczbą Pola
ków zza kordonu notowanych w latach 1874— 1875 (średnio ponad 800 
osób) oraz w latach 1884— 1885 (średnio około 1140 osób) wynosi niecałe 
40°/o in plus. Poszczególne lata wykazują jednakże odchylenia od punktu 
wyjściowego i końcowego: wzrost o 24,4% dla 1875 r., wywołany nie
wątpliwie trwającą koniunkturą, której załamanie przyniesie w r. 1878 
(a więc w momencie największej depresji) spadek do 71,9% stanu 
z 1874 r.; dopiero wzrost koniunktury spowoduje w 1881 r. osiągnięcie 
poziomu przekraczającego stan z r. 1874 (wielkości notowane dla tych 
dwóch lat można przyjąć za charakterystyczne dla okresu grynder- 
skiego), by po przejściowym wzroście w 1883 r. (szczytowy punkt ko
niunktury) przejść w spadek, wynikający z podjętego w tych latach 
zaostrzenia kontroli nad obcokrajowcami w Prusach. 31

31 Die Ein- und Auswanderung des preussischen Staates in den Jahren 1862— 
1871 (Preussische Statistik, XXVI, Berlin 1874).



Tabela III. Ludność spoza zaboru pruskiego w powiecie katowickim i bytomskim
w latach 1874—188432

Rok
Powiat katowicki

z tego poddani
Powiat bytomski

z tego poddaniugoiem
ros. austr.

ugoiem
ros. austr.

1874 725 375 377 380
1875 903 453 450 431 410 21
1878 522 273 248 346 436
1881 765 345 420 857 671 75
1883 1120* 740**
1884 1060*

* Z zestawień szczegółowych wynikają wprawdzie liczby niższe (730 osób dla 
1883 r. oraz 66 dla 1884 r.), nie obejmują one jednak stanu dla miasta Katowic 
i Mysłowic.

** Dane dla 1882 r.

Jeśli chodzi o strukturą napływu pod wzglądem przynależności pań
stwowej, o stosunek poddanych rosyjskich do austriackich, powiat ka
towicki wykazuje następujące zmiany: 1874 — 48 : 52; 1881 — 50 : 50; 
1884 — 43 : 57. W graniczącym jedynie z Rosją powiecie bytomskim 
liczba ludności z zaboru austriackiego jest ze zrozumiałych wzglądów 
minimalna.

W ten sposób dochodzimy do wniosku, że masa ludności spoza za
boru pruskiego w p o w i e c i e  k a t o w i c k i m  wzrastała w dziesię
cioleciu 1874— 1884, podlegając wahaniom zależnym od koniunktury; je
żeli uwzględnić zaostrzoną kontrolą i pierwsze wysiedlenia w początkach 
lat osiemdziesiątych, wydaje się, że liczba ta wynosiła w interesującym 
nas okresie ponad 1000 osób (przekraczając stan 2500 osób z członkami 
rodzin włącznie), w każdym bądź razie nieco więcej, aniżeli pozostało 
do wysiedlenia w latach 1885— 1887.

Nieco inaczej wyglądał napływ do p o w i a t u  b y t o m s k i e g o ,  
Napływ ten wyraża się następującymi wskaźnikami: w ciągu czterolecia 
1874— 1878 wzrost o niecałe 17°/o (przypada on właściwie na lata 
1874— 1875); w ciągu trzechlecia 1879— 1881 o niecałe 70°/»; następnie 
w 1882 r. notuje się spadek o ll°/o, przy czym stan dla 1882 r. jest 
niewiele wyższy od liczby wysiedlonych w latach 1885— 1887 osób sa

32 Sprawozdania landratów (WAP Katowice, Kat. 125-1: listopad 1874, passim  
19 III 1881, 1 X  1883, 1 X  1884, oraz AP Wrocław, RO I 11490, k. 6, 7, 240, 264 
312). Rozbieżność między danymi dla powiatu katowickiego w r. 1874 a tym: 
.samymi danymi w przypisie wynika z zaokrągleń, poczynionych przez landratć 
(por. Kat. 125-1 oraz RO I 11490, listopad 1874, passim). Nieco wyższe liczby za
wierają dla roku 1884 zestawienia zbiorcze w aktach Ministerstwa Spraw We
wnętrznych (DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 1176, Nr. 2a, vol. 4, k. 163/4; vol. 5 
k. 72/3).



modzielnych. Liczebność interesującej nas grupy ludności w powiecie 
bytomskim związana była z pewnymi szczególnymi cechami koniunktury 
w przemyśle cynkowym, który decyduje o profilu przemysłowym tego 
terenu. Ożywienie okresu grynderskiego w nieznacznym stopniu objęło 
górnośląski przemysł cynkowy z uwagi m. in. na wyczerpywanie się 
pokładów galmanu; stąd mniejsze możliwości zatrudnienia i mniejszy 
napływ ludności z zewnątrz (przypadający zresztą na moment przemy
słowego podjęcia eksploatacji blendy) w połowie lat siedemdziesiątych. 
Przy znacznie mniejszym przyroście zatrudnienia w górnictwie cynku 
w latach 1879— 1881 (niespełna 1000 osób w porównaniu z 35 000 osób 
w latach 1874— 1878) notujemy jednak większy (w wyrażeniu względnym 
i w porównaniu z latami 1874— 1878) wzrost liczby Polaków zza kor
donu: nowa technologia (zdecydowane przejście na eksploatację blendy 
w końcu lat siedemdziesiątych) związana była z wieloma pracochłon
nymi czynnościami, wywołując zwiększony popyt na niekwalifikowaną 
siłę roboczą z Królestwa; wzrost ten został zresztą zahamowany w la
tach 1882— 1885. Z e s t a n u  n i e p e ł n e j  l i c z b y  400 o s ó b  
s p o z a  z a b o r u  p r u s k i e g o  w p o w i e c i e  b y t o m s k i m  
w z r a s t a  o n a  p r a w i e  do  800 w p o ł o w i e  l a t  o s i e m d z i e 
s i ą t y c h .

Oceniając tedy dynamikę napływu ludności spoza zaboru pruskiego 
na Górny Śląsk, należy stwierdzić, że rozwój przemysłu górnośląskiego 
w okresie grynderskim stanowi istotny impuls w badanym przez nas 
procesie. Siła przyciągania Górnego Śląska w stosunku do ludności z są
siednich terenów zaboru rosyjskiego i austriackiego uwarunkowana była 
wyraźnie potrzebami kadrowymi, jakie wynikały z poziomu rozwoju 
ówczesnego przemysłu. Około 1870 r. następuje na tym odcinku prze
łom, znajdujący wyraz w zwiększonym ruchu migracyjnym z zaboru 
rosyjskiego i austriackiego na Górny Śląsk; moment ten oznacza wciąg
nięcie tych terenów w sferę oddziaływania górnośląskiego rynku pracy.

Załamanie koniunktury w drugiej połowie lat siedemdziesiątych za
hamowało badany tu ruch, a liczba notowanych w tym okresie na 
Górnym Śląsku osób spoza zaboru pruskiego jest niższa aniżeli w pierw
szym pięcioleciu; chodzi tu o odpływ cżęści zakordonowej imigracji, 
a także ograniczoną w tych latach migrację sezonową. Dopiero ożywienie 
gospodarcze lat osiemdziesiątych powtórzy impuls z 1870 r., lecz będzie 
on osłabiony zaostrzeniami, podjętymi przez bismarkowski aparat pań
stwowy w stosunku do Polaków zakordononych. Dlatego też liczba tej 
kategorii ludzi będzie wykazywała powolną tendencję zniżkową, wysie
dlenia zaś r. 1885 spowodują jej zdecydowany spadek.

Początkowo przeważa imigracja z zaboru rosyjskiego, gdyż chodziło 
tu prawdopodobnie o robotników, którzy pierwszą znajomość z prze



mysłem zawarli w Zagłębiu Dąbrowskim; poza tym Galicja nieco póź
niej została wciągnięta w wir ruchów migracyjnych 33 34. W połowie lat 
siedemdziesiątych zwiększa się jednakże rola napływu z Galicji, która 
zachowała tę pozycję w ciągu następnych dziesięcioleci.

Jak przedstawia się imigracja spoza zaboru pruskiego na tle wzrostu 
ludności obydwu powiatów przemysłowych, a także na tle dynamiki 
zatrudnienia w przemyśle górnośląskim w interesującym nas okresie?

Liczba mieszkańców powiatu bytomskiego i katowickiego, a więc 
obszaru stanowiącego największe skupisko interesującej nas grupy lud
ności na Górnym Śląsku, kształtowała się — według spisów ludności —  
następująco:

Tabela IV. Ludność powiatu katowickiego i bytomskiego w latach 1871—188534

Jeżeli się oprzemy na materiałach zawartych w tabeli III, z uwzględ
nieniem faktu, że są to dane niepełne, będziemy musieli określić udział 
ludności zza kordonu w ogólnej masie ludności powiatu katowickiego 
najwyżej na l°/o, dla powiatu bytomskiego — znacznie niżej. Inte
resująca nas kategoria ludzi odgrywała tedy minimalną rolę w ogólnej 
masie ludności regionu.

Nieco inaczej przedstawia się porównanie materiałów tabeli III z ma
teriałami dotyczącymi zatrudnienia w przemyśle górnośląskim, szcze
gólnie w górnictwie węgla kamiennego.

33 L. C a r o, Emigracja i polityka emigracyjna, Poznań 1914, s. 19—72, nie 
podaje wprawdzie informacji o galicyjskim ruchu wychodźczym przed rokiem 1880, 
niemniej jednak z konfrontacji pełnej statystyki emigracyjnej portów za lata 
1870—1910 (s. 40: 1 840 106 osób) oraz statystyki austriackich strat migracyjnych 
za lata 1881—1910 (s. 21: 1 290 644 osoby) wynikają niewielkie rozmiary emigracji 
z Austrii w latach 1870—1880; S. F o g e 1 s o n, Rola wędrówek w rozwoju demo
graficznym Polski (Ekonomista, Warszawa 1937, kw. I, s. 57), podaje następujące 
dane, dotyczące strat migracyjnych Galicji: 25 000 osób w latach 1861—1880 
(w tym czasie Królestwo wykazuje nadwyżkę 220 000 osób), 60 000 osób w latach 
1881—1890 i 156 000 osób w latach 1891—1895. Problem emigracji nie istniał zresztą 
dla działającego w tym okresie S. S z c z e p a n o w s k i e g o ,  Nędza Galicji w cy
frach, Lwów 1888.

34 „Preussische Statistik”, z. XXX, s. 11; z. XXXIX, s. 31/32; z. LXVII, s. 28/29;

Liczba mieszkańców w powiecie

1871
1875
1880
1885

71 983 
89 374 
96 416 

105 358

83 164 
101 543 
113 784 
131 998

z. XCVI, s. 177/178.



Tabela V. Zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego na Górnym Śląsku w latach
1871—1885 35

Rok Liczba ' 
zatrudnionych

Rok Liczba
zatrudnionych

1871 28 087 1879 30 573
1872 30 889 í 1880 32 290
1873 32 621 1881 33 554
1874 33 196 1882 35 416
1875 32193 1883 36 2S9
1876 32 662 1884 38 021
1877 30 778 1885 40 258
1878 30 004

W przytoczonych wyżej danych charakterystyczna jest dynamika za
trudnienia w górnośląskim górnictwie węgla kamiennego. Wykazuje 
ona wywołane względami koniunkturalnymi załamanie w latach 1877—  
1878, a przebieg zjawiska jest na tym odcinku nieomal identyczny 
z obrazem stanu ludności spoza zaboru pruskiego w powiecie kato
wickim i bytomskim. Występująca tu korelacja pozwala na zasygnali
zowanie tezy, że robotnicy zakordonowi na Górnym Śląsku byli szcze
gólnie narażeni na uderzenia koniunktury gospodarczej.

Powracając jeszcze do liczbowej ilustracji badanego tu napływu lud
ności spoza zaboru pruskiego na Górny Śląsk, należy stwierdzić, że 
rozmaite źródła niemieckie ukazują nam zjawisko w innych rozmia
rach. Odnosi się to między innymi do zestawienia na dzień 1 XII 1880 r., 
sporządzonego dla potrzeb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ujęto tam 
obok liczby mieszkańców poszczególnych powiatów prowincji wschod
nich także liczbę osób urodzonych w Rosji i Austrii.

W jaki sposób można wytłumaczyć różnicę pomiędzy liczbami tej 
tabeli oraz materiałami prezentowanymi poprzednio? W tablicy powyż
szej wyodrębnione są osoby urodzone na terenie dwóch państw sąsied
nich: liczby te obejmują więc po pierwsze ludność polską i niepolską 
urodzoną w Rosji i Austro-Węgrzech, jednakże z obydwu tych państw 
napływ ludności niepolskiej do przemysłu górnośląskiego był raczej mi
nimalny; liczby te obejmują także osoby posiadające obywatelstwo 
pruskie nabyte po przybyciu na Śląsk. W ten sposób tablica ta wydaje 
się naświetlać nam imigrację z jeszcze innego punktu widzenia, obej
mując całość ludności spoza zaboru pruskiego w danym momencie, i to 
niezależnie od posiadanego obywatelstwa. Według przedstawionych wy- 35 *

35 J. W e s t p h a 1, Jahrbuch für den Oberbergamtsbezirk Breslau, Katowice—
Wroclaw 1913, s. 669.



Tabela VI. Ludność Górnego Śląska według miejsc urodzenia w dniu 1 X II 1880 r . 36

Liczba mieszkańców

Powiaty
I

Ogółem

i

w tym urodzonych

w Rosji w Austro- 
Węgrzech

Rejencja opolska 1 441 296 5 198 10 971
W tym powiaty prze- 1

myślowe:
Toszek-Gliwice 92 474 163 323
Tarnowskie Góry 44 185 466 97
Bytom j 113 784 1 623 740
Zabrze 50 993 172 173
Katowice 96 416 1 541 1 517
Pszczyna j 95 887 112 1 216

żej materiałów liczba Polaków zakordonowych na Górnym Śląsku mia
łaby być w 1880 r. o 60 do 90°/o wyższa, aniżeli wynika to z tabeli 
III37; trudno powiedzieć, czy różnica ta jest obrazem procesu przyjmo
wania przez imigrantów zakordonowych obywatelstwa pruskiego, czy 
też stanowi wynik statystycznego niedomówienia. Wydaje się, że chodzi 
tutaj o obydwa powody.

Zupełnie inną, niezgodną ze stanem rzeczywistym ocenę dynamiki 
napływu spoza zaboru pruskiego przed 1885 r. reprezentowały nie
mieckie czynniki oficjalne 38, a w ślad za tym autorzy niemieccy, którzy

36 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 1176, Nr. 2a, vol. 5, k. 40.
37 Porównanie materiałów rejencji opolskiej (przypis 26) i ministerstwa (tabl. 

VII) daje następujący obraz:

P o w ia t

S ta n  lu d n o śc i z a k o rd o n o w e j  
w r. 1880 w e d łu g  m a te r ia łó w

r e je n c j i m in is te rs tw a

T a rn o w s k ie  G ó ry I 208 503
B y to m 1 746 2 363
Z a b rz e ! 30 345
K a to w ic e 765 3 058
P s z c z y n a ! 14 1 328

38 Por. wystąpienia ministra Puttkamera w debacie nad wysiedleniami na fo
rum sejmu pruskiego (Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Land
tags, Berlin 1885, s. 1757 i n., cytowane tam liczby przytacza J. B u z e k ,  Polityka 
narodowościowa rządu pruskiego wzglądem Polaków, Lwów 1909) oraz kanclerza 
Bismarcka w dniu 28 I 1886 (Stenographische Berichte . . . ,  1886, s. 159 i n.).



' pisali o tych zagadnieniach 39. Od tej sugestii nie wyzwolili się zresztą 
i autorzy polscy, i tak np. Galos stwierdza, że w ciągu pierwszej połowy 
lat osiemdziesiątych liczba imigrantów z Królestwa i Galicji rosła bar
dzo szybko 40.

Tego rodzaju tendencja rozwojowa imigracji znajduje pozorne po
twierdzenie w urzędowych statystykach pruskich. I tak Galos na pod
stawie „Preussische Statistik” zestawił tabelę, w której wzrost ten wy
gląda wcale poważnie41; słusznie jednak zauważa on, że chodzi tam 
nie tylko o Polaków, lecz także o innych obywateli austro-węgierskich. 
Podobne dane przytacza M. Broesicke42. Należy tu jednak silnie pod
kreślić niedokładność statystyk oficjalnych, skoro w korespondencji mię
dzy Berlinem a Opolem wyjaśnia się wysoką liczbę Polaków z zaboru 
rosyjskiego w 1884 r. niedokładnością poprzednich spisów ludności43. 
Zresztą następne spisy ludności przynosiły dane o coraz to dalszych 
dziesiątkach, a nawet setkach osób tej kategorii44, a konferencja odbyta 
w związku z wysiedleniami ludności polskiej 2 VII 1885 stwierdziła 
zupełny brak wiarogodnych danych statystycznych na interesującym 
nas odcinku 45.

W świetle najnowszych badań trudno byłoby nawet mówić o • gwał
townym wzroście żywiołu polskiego; statystyki przeprowadzone w 1882 r. 
przez administrację pruską w celu udokumentowania tego rodzaju zja
wiska wykazały coś wręcz przeciwnego: żywioł polski na Górnym

39 Z autorów ówczesnych A. von R a n d o w ,  Die Landesverweisungen aus 
Preussen und die Erhaltung des Deutschtums an der Ostgrenze (Schmoller’s Jahr
bücher, t. X, Leipzig 1886, z. 1, s. 91—125). Na s. 112 autor mówi o wielkiej fali 
napływu w latach 1880—1885; z autorów nowszych F. L o r e n z ,  Die Parteien und. 
die preussische Polenpolitik 1885—1886, Halle 1938, s. 99 i n.; M. L a u b e r t ,  Die 
preussische Polenpolitik, Kraków 1944; J. M a i, Die preussisch-deutsche Polenpolitik 
von 1885/86, Berlin 1957, s. 5. Obok tego szereg autorów w ogóle nie dostrzegało imi
gracji przed rokiem 1880: F. R a s t e t t e r ,  Die ausländischen W anderarbeiter in 
Deutschland (Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, CL, Jena 1939, z. 1, 
s. 178); L. O r p i s z e w s k i ,  Die Abwanderung der landwirtschaftlichen Arbeiter 
aus dem Königreich Polen nach Deutschland, Göttingen 1907, s. 30.

40 G a l o s ,  op. cit., s. 63.
41 Tamże, s. 60.
42 M. B r o e s i c k e ,  Die oberschlesischen Polen (Zeitschrift des Preussisch 

Königlichen Statistischen Landesamtes, Berlin 1909, s. 58).
43 WAP Katov/ice, Kat. 125/1, 12 IV 1881.
44 DZA Merseburg, Rep. 77. Tit. 1176. Nr 2a, adh. 2, 14 IV 1886; tamże 30 X 

1886: „im Laufe des Verfahrens und selbst nach der Volkszählung des vorigen 
Jahres immer noch nachträglich, vielfach auch in Folge anonymer und anderer 
Denunziationen, Personen als Ausländer ermittelt wurden, die die Behörden für 
Inländer angesehen haben”.

45 Tamże, Rep. 77, Tit. 1176, Nr. 2a, vol. 5, k. 31 i n.



Śląsku ulegał systematycznemu osłabieniu, gdy natomiast na Dolnym 
Śląsku notowano objawy wzmacniania się polskości46.

Jeśli chodzi o tezę Galosa o szybkim wzroście imigrantów z Kró
lestwa i Galicji w połowie lat osiemdziesiątych, opiera się ona na ana
lizie danych niejednorodnych, mianowicie na obliczeniach z kwietnia 
1881 r., które są wynikiem corocznych sprawozdań landratów, oraz 
z października 1884, zebranych w związku z wysiedlaniem ludności pol
skiej. Ta niejednorodność czyni wspomniany materiał nieporównywal
nym: niekompletność i niedokładność bieżących statystyk powiatowych 
sygnalizowałem już wyżej; w odniesieniu natomiast do sprawozdań 
z wysiedleń wypada stwierdzić, że — niezależnie od innych zastrzeżeń —  
posiadają one optymalny stopień wartości z punktu widzenia statystyki; 
są to zatem dane, których nie można porównywać ze sobą. Niezależnie 
od tego przeciwko tezie o wzroście ludności zakordonowej w latach 
osiemdziesiątych przemawiają omówione wyżej w tabeli I i III mate
riały, które informują o tendencji do spadku napływu w tym okresie. 
Dochodzi do tego wreszcie czynnik obiektywnie przeciwdziałający 
wzrostowi tej imigracji: zaostrzenie kontroli w stosunku do Polaków 
zakordonowych w początkach lat osiemdziesiątych oraz spadek koniunk
tury.

ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI ZAKORDONOWEJ NA TERENIE OKRĘGU 
PRZEMYSŁOWEGO I FORMY JE J  NAPŁYWU

Na drugie miejsce — po próbie scharakteryzowania dynamiki na
pływu — wysuwa się problem rozmieszczenia zjawiska w terenie. Sto
sunkowo najłatwiej ustalić je dla początków lat osiemdziesiątych. Dla 
r. 1885 Galos ocenia „liczbę przybyszów z Polski centralnej, zarówno 
stałych, jak sezonowych, tygodniowych i dniówkowych, na około 11— 13 
tysięcy” 47. Sformułowanie to wydaje się o tyle nieścisłe, że chodzi tu 
o „przybyszów” oraz członków ich rodzin, ci ostatni pochodzili w więk
szości z Górnego Śląska (żony, w szczególności urodzone tutaj dzieci), 
stąd trudno podciągać ich pod pojęcie „przybyszów”. Z tym zastrzeże
niem liczba ta wydaje się być zbliżona do rzeczywistości, gdyż opiera 
się na materiałach zbieranych w związku z wysiedleniami ludności pol
skiej po 1885 r. Na podstawie tych materiałów (nie uwzględniających 
nb. migracji wahadłowej) można zestawić tabelę VII.

46 H. B o c h i ń s k i ,  J. K a l i s c h ,  Stosunki narodowościowe na Śląsku w świe
tle relacji pruskich urzędników z roku 1882 (Śląski Kwartalnik Historyczny So
bótka, 1958, nr 1, s. 43—58).

47 Ga l o s ,  op. cit., s. 64.



Okazuje się tedy, że w powiecie katowickim i bytomskim skupia się 
63,9°/o wszystkich obcokrajowców rejencji, a w porównaniu z pozosta
łymi powiatami przemysłowymi Górnego Śląska powiat katowicki i by
tomski posiada 70,l°/o wszystkich cudzoziemców48 49, znaczną ilość wyka
zuje poza tym powiat pszczyński, ale napływ datuje się tutaj dopiero 
od lat osiemdziesiątych. Godny zasygnalizowania jest fakt, że robotnicy 
spoza zaboru pruskiego tylko w minimalnym stopniu docierają do po
wiatu zabrskiego i gliwickiego: skupia się tam mianowicie 5,3% cu
dzoziemców zamieszkałych w rejencji, co stanowi niecałe 6°/o w odnie
sieniu do powiatów przemysłowych. Widać z tego, że w tym okresie 
w zasadzie tylko przemysł powiatów położonych bezpośrednio nad gra
nicą korzysta z dopływu rąk roboczych zza kordonu.

Rozpatrując strukturę napływu. pod względem przynależności pań
stwowej, należy zauważyć, że ilość poddanych rosyjskich do austriac-

Tabela VII. Ludność polska spoza zaboru pruskiego zamieszkała na Górnym Śląsku
w połowie lat osiemdziesiątych/>9

Powiaty

Ludność polska spoza 
państwa niemieckiego

Podział według przyna
leżności państw, w %

ogółem
bez człon
ków rodzin

obywatele
ros.

obywatele
austr.

Rejencja Opolska 7 761 3 178 60,7 39,3

W tym okręg prze
mysłowy z powiatami 
granicznymi 7 098 2 851 63,1 39,3

Katowice 2 502 1 208 43f,8 56,2
Bytom 2 418 718 71,0 29.0
Gliwice 155 90 29,8 70,2
Zabrze 255 101 76,9 23,1
Tarnowskie Góry 438 127 85,8 14,2
Pszczyna 1 109 541 1,0 99,0
Lubliniec 221 66 1,2 98,8

kich wyraża się stosunkiem 60 : 40 dla rejencji, a dla powiatów prze
mysłowych i granicznych nawet 63 : 37. W zależności od położenia geo
graficznego stosunek ten jest różny w poszczególnych powiatach.

Nowa trudnóść powstaje przy próbie ustalenia liczby ludności spoza 
zaboru pruskiego w poszczególnych miejscowościach okręgu przemysło
wego.

48 W roku 1881 skupiało się w powiecie katowickim i bytomskim wg obliczeń 
G a 1 o s a ponad 75% imigracji. Por. G a 1 o s, op. cit., s. 64.

49 AP Wrocław, RO I 12504, k. 452; proporcje kolumny 4 i 5 na podstawie 
sprawozdań kwartalnych w RO I 12503 i 12504, passim.



D la  p o w i a t u  k a t o w i c k i e g o  najbardziej pełne z tego 
punktu widzenia jest sprawozdanie landrata z marca 1881 r.50, które 
zawiera dane dotyczące wszystkich — poza Hutą Laura51 — gmin, 
z rozbiciem na poddanych rosyjskich i austriackich. Chociaż są to dane 
niekompletne, to wyciągnięte z nich liczby względne dotyczące roz
mieszczenia interesującej nas grupy ludności w poszczególnych gminach 
naświetlą nam badany problem w sposób wcale zadowalający52.

D la  p o w i a t u  b y t o m s k i e g o  zachowały się częściowo spra
wozdania z wysiedleń ludności zakordonowej w 1885 r. z podaniem 
miejsca zamieszkania poszczególnych osób i ich przynależności państwo
wej 53. Sprawozdania te obejmują 445 zapisów na 718 osób tej kategorii 
zamieszkałych w powiecie, a zatem 61,9%. Proporcję, w jakich zanalizo
wana masa statystyczna podzielona była między poszczególne miejsco
wości, uogólniam na faktyczną ilość Polaków zza kordonu w powiecie 
bytomskim i przyjmuję — wraz z podobnymi proporcjami, ustalonymi 
w poprzednio opisany sposób dla powiatu katowickiego — za punkt 
wyjściowy w ustaleniu rozmieszczenia napływu ludności z zaboru ro
syjskiego i austriackiego w obydwu powiatach okręgu przemysłowego.

Tabela VIII wskazuje, że badana przez nas kategoria ludności była 
w poważnym stopniu rozproszona w terenie. Niemniej około 75% tych 
ludzi skupiało się w trzech, a ściślej mówiąc czterech ośrodkach; są to: 
Katowice (około 20%), południowo-wschodnie pasmo graniczne powiatu 
katowickiego z Mysłowicami, Roździeniem (Szopienice), Małą Dąbrówką, 
Siemianowicami i Hutą Laura (około 30%), trójkąt zamknięty liniami 
Bytom — Piekary — Dąbrówka Wielka (niecałe 20%), wreszcie legity
mująca się najwyższym wśród miejscowości powiatu bytomskiego wskaź
nikiem Królewska Huta (około 6%). Chodzi tu zatem o obszar z 14 miej
scowościami, gdy na pozostałe 24 miejscowości przypada 25%.

W ten sposób można wypowiedziany poprzednio sąd, że ludność 
spoza zaboru pruskiego w minimalnym tylko stopniu dociera do powiatu 
gliwickiego i zabrskiego, uzupełnić uwagą, że gros tej kategorii ludzi 
skupia się w pasie około 5— 7 km- od linii granicznej. Chodzi tu

50 WAP Katowice, Kat. 125-1.
61 Przyjmując teoretycznie roczny przyrost w latach 1874—1883 w Hucie Laura 

zą 2,7 (podobnie jak w Siemianowicach), obliczam stan na rok 1881 jako równy 
45 osobom, przyjmując, że są to, podobnie jak w sąsiednich Siemianowicach, pod
dani rosyjscy.

52 Por. W. K u l a ,  Statystyka historyczna (Pamiętnik VIII Powszechnego Zjazdu 
Historyków Polskich, Kraków—Warszawa 1958, s. 181): „Za typową w badaniacli 
historyczno-statystycznych uznać można sytuację, w której osiągnięte na podstawie 
danego źródła liczby względne są bardziej wiarygodne niż bezpośrednio z niego 
zaczerpnięte liczby bezwzględne”.

53 Ap Wrocław, RO I 11717, passim.



Tabela VIII. Ludność spoza zaboru pruskiego w powiatach katowickim i bytomskim 51 * * 54

Ludność spoza zaboru pruskiego w połowie 
lat osiemdziesiątych

Dane wyjściowe
Liczby względne obrazujące 

rozmieszczenie
Wyszczególnienie z zapisów źródło

wych w pow. katowic
kim i bytomskim

w obu powiatach 
łącznie

O g ó 
łem

w ty m  p o d d an i O g ó 
łem

w ty m  p o d d an i O gó
łem

w ty m  p o d d a n i

ro s . a u s tr . ro s . a u s tr . ro s . a u s tr .

P o w i a t  k a t o w i c k i 100,0 '47,0 53,0 65,0 30,5 34,5
Bogucice 26 14 12 3,3 1,7 1,6 2,1 1,1 1,0
Brzezinka, Brzęczkowice 30 15 15 3,8 1,9 1,9 2,3 1,15 1,15
Chorzów 14 9 5 1,7 1,1 0,6 1,1 0,8 0,3
Dąb 18 7 11 2,3 1,0 1,3 1,5 0,7 0,8
Huta Laura 45 45 — 5,5 5,5 — 3,8 3,8 —
Janów 20 8 12 2,6 i-o 1,6 1,7 0,6 1,1
Katowice 277 122 155 33,4 15,0 18,4 21,6 9,7 11,9
Kochłowice 3 2 1 0,4 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1

Nowa Wieś 1 1 — 0,1 0,1 0,1 0,1 —
Mała Dąbrówka 70 40 30 8,7 4,9 3,8 5,6 3,2 2,4
Michałkowice 3 3 — 0,4 0,4 — 0,2 0,2 —
Mysłowice 128 44 84 16,1 5,5 10,6 10,5 3,8 6,7
Roździeń 114 30 84 14,3 3,7 10,6 9,2 2,5 6,7
Siemianowice 9 8 1 1,0 0,9 0,1 0,7 0,6 0,1
Wełno wiec 31 25 6 3,9 3,1 0,8 2,6 2,0 0,6
Wirek 14 7 7 1,6 0,8 0,8 U 0,5 0,6
Załęże 8 1 7 0,9 0,1 0,8 0,6 0,1 0,6

51 Wskaźniki kolumn 8 , 9, 10 określają proporcje, w jakich rozkładała się masa 
ludności przybyłej na Górny Śląsk z obydwu sąsiednich zaborów. Uzyskano je po 
skorygowaniu analogicznych wskaźników otrzymanych dla każdego powiatu z osob
na (kolumna 5, 6„ 7); dane te, jednorodne wprawdzie w skali powiatu, nie są 
jednorodne dla obydwu powiatów łącznie, dlatego porównywalność nadaje im do
piero dokonana w kolumnie 8 , 9 i 10 korekta: dla powiatu katowickiego współ
czynnikiem 0,65, dla bytomskiego — 0,35, w tym bowiem stosunku rozkłada się 
masa ludności tej kategorii na obydwa powiaty (wg tabi. VII). Wskaźniki tych 
kolumn informują tedy, jaka ilość z wykazanej dla powiatu katowickiego i by
tomskiego liczby 2026 osób spoza zaboru pruskiego (tabi. VII) przypadała w p r z y 
b l i ż e n i u  na poszczególne miejscowości okręgu przemysłowego. Postępując dalej, 
można byłoby podać wielkości szacunkowe w liczbach bezwzględnych, dokładność 
tych ostatnich (ich adekwatność) musiałaby jednak a priori (z uwagi na możli
wość błędu w danych wyjściowych) być uznana za wątpliwą. Dlatego też z jednej
strony — idąc za W. Kulą — wypadnie raczej pozostać przy powyższych wskaź
nikach, z drugiej zaś wskazać, że przy próbie obliczenia wielkości szacunkowych 
w wyrażeniu bezwzględnym jednemu procentowi w kolumnie 8 , 9, 10 będzie od
powiadała (w wypadku masy statystycznej, dla której 100% stanowi 2026 osób) 
liczba około 20 osób.



cd
Ludność spoza zaboru pruskiego w połowie 

lat osiemdziesiątych

Wyszczególnienie
Dane wyjściowe 
z zapisów źródło

wych

Liczby względne obrazujące 
rozmieszczenie

w pow. katowic
kim i bytomskim

w obu powiatach 
łącznie

Ogó
łem

w ty m  p o d d . Ogó
łem

w ty m  pod d an i Ogó
łem

w ty m  p o d d a n i

ro s . a u s tr . ro s . a u s tr . ro s . a u s tr .

P o w i a t  b y t o m s k i 100,0 78,2 21,8 35,0 27,5 7,5
Borek 2 2 — 0,4 0,4 — 0,1 0,1 —
Brzeziny 9 9 — 2,1 2,1 — 0,7 0,7 —
Brzozowice 22 22 — 5,0 5,0 — 1,8 1,8 —
Bytom 51 36 15 11,3 8,0 3,3 4,0 2,9 U
Chebzie 2 1 1 0,4 0,2 0,2 0,1 0,05 0,05
Chropaczów 3 3 — • 0,6 0,6 — 0,2 0,2 —
Hajduki 1 1 — 0,2 0,2 — 0,05 0,05 —
Kamień 38 38 — 8,6 8,6 — 3,0 3,0 —
Królewska Huta 81 28 53 18,1 6,4 11,7 6,3 2,3 4,0
Łagiewniki 14 13 1 3,2 3,0 0,2 1,1 1,05 0,05
Łipiny 18 6 10 3,4 1,4 2,0 1,2 1,2 0,7
Nowy Bytom 1 1 — 0,2 0,2 — 0,05 0,05 —
Miechowice 6 4 2 1,0 0,4 0,5 0,4 0,1
Orzegów 6 6 — 1,4 — 0,5 0,5 —
Piaśniki 2 — 2 0,4 — 0,4 0,1 — 0,1
Piekary 46 45 1 10,4 10,1 0,2 3,7 3,6 0,05
Rozbark 28 25 3 6,4 5,8 0,6 2,3 2,1 0,2
Świętochłowice 13 9 4 3,0 2,0 1,0 1,0 0,6 0,4
Szarlej , 59 53 6 13,4 12,0 0,4 4,7 4,2 0,5
Szombierki ! 3 2 1 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,05
Wielka Dąbrówka 42 4l 1 9,5 9,3 0,2 3,4 3,3 0,05

w pierwszym rzędzie o miasto Katowice, którego siła przyciągania tkwiła 
nie tylko w przemyśle, lecz także w perspektywach rozwojowych, jakie 
dzięki względom komunikacyjnym, administracyjnym itp. uzyskiwało 
wówczas rosnące w niebywały sposób miasto55. Wśród ludzi spoza za
boru pruskiego znajdowało się sporo rzemieślników i kupców, których 
niemała ilość znajdowała się wówczas w Katowicach. Gdy chodzi o siłę 
przyciągania przemysłu, to wchodziły tu raczej w grę miejscowości takie, 
jak Załęże (kopalnia „Kleofas”), Dąb (huta „Baildon”), Wełnowiec (huta 
cynku Hohenlohego) czy Bogucice (kopalnia „Ferdynand”). Znaczenie 
pasma granicznego Mysłowice — Siemianowice z punktu widzenia ba

55 Świadczy o tym m. in. przewaga ludności żydowskiej wśród osób spoza 
kordonu w Katowicach (WAP Katowice, Kat. 125/1, 12 IV 1881).



danego tu procesu wynikało z rozwoju przemysłu górniczo-hutniczego 
w tej strefie. Trzecie centrum wytworzyło się w oparciu o kopalnie rud 
cynkowych okręgu bytomskiego, które stanowiły zawsze domenę pracy 
ludzi z sąsiednich terenów Królestwa Polskiego. Położona wreszcie w sa
mym sercu okręgu przemysłowego Królewska Huta odcięta była od 
źródeł siły roboczej wieńcem tak chłonnych w tej dziedzinie miejsco
wości, jak Chorzów, Hajduki, Świętochłowice, Nowy Bytom, Chebzie, 
Lipiny, Chropaczów; o ile miejscowości te położone były w bezpośred
nim sąsiedztwie zaplecza siły roboczej, o tyle Królewska Huta przy 
swym centralnym położeniu była ze znajdującymi się na jej terenie 
zakładami przemysłowymi szczególnie predysponowana do uzupełniania 
zasobów siły roboczej wśród ludności zaboru rosyjskiego i austriackiego.

Gdy chodzi o strukturę pod względem przynależności państwowej, to 
w powiecie katowickim przeważają poddani austriaccy, w bytomskim —  
zdecydowanie rosyjscy. Granica między strefą o przewadze Polaków 
z zaboru rosyjskiego i austriackiego przebiega wzdłuż linii Siemiano
wice — Chorzów — Królewska H uta56.

Napływ ludności spoza zaboru pruskiego na Górny Śląsk dokonywał 
się na przestrzeni tego okresu w trzech formach — imigracji stałej, 
migracji sezonowej oraz migracji wahadłowej. Określenie struktury na
pływu z tego punktu widzenia nie jest również rzeczą łatwą. W aktach 
Landratury Katowickiej57 oraz Rejencji Opolskiej58 zachowały się 
szczegółowe zestawienia imienne osób wysiedlonych z powiatu katowic
kiego na przestrzeni lat 1885— 1886, które zawierają obok nazwiska wiek, 
miejsce urodzenia, zawód, ewentualnie imię żony oraz ilość dzieci. Brak 
jest natomiast tak interesujących cech, jak rok przybycia na Górny Śląsk 
oraz miejsce pracy (zestawienia te mają charakter zbiorczy i nie 
uwzględniają nawet przekroju według poszczególnych gmin). W ten 
sposób można stwierdzić dla początków lat osiemdziesiątych strukturę 
tej ludności z punktu widzenia wymienionych wyżej cech. Pośrednio 
możemy dojść do określenia rozmiarów poszczególnych form napływu.

O i m i g r a c j i  s t a ł e j  można — w świetle omówionych tu ma
teriałów — mówić w odniesieniu do osób, które mieszkały na Śląsku 
z rodzinami. W powiecie katowickim stanowili oni 21°/o ogółu ludności 
arzybyłej spoza zaboru pruskiego; rozmiary imigracji stałej były nie
wątpliwie wyższe, gdyż — rzecz oczywista — nie wszyscy imigranci 
zakładali tu rodziny. Procent osób z rodzinami jest wyższy, gdy chodzi

56 Podobnie G a 1 o s, op. cit., s. 63—64.
ß7 WAP Katowice, Kat. 125/1.
są AP Wrocław, RO I 11717.



o napływ z zaboru rosyjskiego (wynosi on 66), co wskazywałoby na 
przewagę imigracji stałej wśród ludności przybyłej z zaboru rosyjskie
go 59. Grupa ta nie była zbyt liczna, np. w położonym nad samą granicą 
rosyjską Szarleju mieszkało wtedy 80 rodzin60. Można w tym wypadku 
pozbyć się zastrzeżeń, gdyż podobny sąd wydali ówcześni niemieccy 
działacze gospodarczy, a sąd ten był wypowiedziany szczerze, już pod 
kątem widzenia wysiedleń ludności polskiej w 1885 r. 61 Przybysze za
wierali na Śląsku związki małżeńskie, ich dzieci, jak już wiemy, nie
jednokrotnie odbywały służbę w wojsku pruskim62.

M i g r a c j e  s e z o n o w e  dotyczyły momentów szczególnej ko
niunktury oraz okresów zwiększonego wydobycia. Objęta była nimi 
przede wszystkim ludność zaboru austriackiego 63 64, co zdaje się wynikać 
m. in. z tego, że 80% osób przybyłych z zaboru austriackiego nie po
siadało własnych rodzin na Śląsku. O ile na odcinku imigracji stałej 
decydującą rolę odgrywała ludność z sąsiednich ziem zaboru rosyjskiego 
(gdzie istniały możliwości poznania pracy w przemyśle i zdobycia wstęp
nych kwalifikacji, umożliwiających znalezienie stałej pracy na Górnym 
Śląsku), o tyle w migracjach sezonowych dominuje ludność rolnicza 
z zaboru austriackiego, traktująca pracę na Śląsku jako zajęcie do
datkowe i przejściowe. I tak np. kopalnie „Król” (Chorzów) oraz Gie- 
sche (Szopienice) zatrudniały sezonowo po 300 robotników z Galicji6ł.

59 Wbrew temu, co twierdził prezydent rejencji opolskiej, gdy w piśmie do 
nadprezydenta prowincji śląskiej z 25 VI 1885 (RO I 12501, s. 36) stwierdzał: 
„Diese . . .  Kategorie umfasst, neben einigen russischen Polen in überwiegender 
Zahl g a l i ? i s c h e  Polen, darunter besonders viele Juden”.

00 „Zeitschrift des Oberschlesischen Berg- und Hüttenmännischen Vereins” (da
lej skrót: ZtO), Katowice 1885, s. 179.

61 ZtO, 1885, s. 152, 180, 221.
62 Tamże, s. 179.
63 Tamże, s. 219: „Der Zuzug galizischer Arbeiter findet nur zur der 

starken Förderung, das heisst im Spätherbst (Oktober, November) statt, wenn in 
Galizien die Landwirtschaft mit ihren Arbeiten fertig sei. Gerade alsdann bedürfe 
der hiesige Steinkohlenbergbau eine grosse Anzahl Arbeiter, welche technisch 
nicht geschult zu sein brauchen. Zur Zeit des schwachen Kohlenabsatzes, während 
der Sommermonate werde die Förderung dadurch beschränkt, dass man mehr 
Arbeiter bei den Vorrichtungsarbeiten verwende, wozu man ausgelernte Häuer, 
dagegen verhältnissig weniger Schlepper brauche. Ein grosser Anteil der 
Schlepper, welche während der Wintermonate der Steinkohlenbergbau in Folge 
der verstärkten Förderung bedürfe, rekrutiere sich aus den landwirtschaftlichen 
Arbeitern des angrenzenden Galizien”. Podobnie ocenia sytuację prezydent rejencji 
opolskiej (AP Wrocław, RO I 12501, k. 37), określając tych robotników jako ludzi 
„der galizisch-polnischen Rasse” (sic!).

64 ZtO, 1885, s. 219.



------------------------ *------------------------------------------------------------------------- -------- -

M i g r a c j e  w a h a d ł o w e ,  odbywające się w ramach tzw. małego 
ruchu granicznego65, obejmowały robotników, których stałe miejsce 
zamieszkania znajdowało się poza granicami Rzeszy, a którzy przebywali 
np. cały tydzień na Śląsku (mieszkali tu w tzw. domach noclegowych), 
przekraczając granicę raz w tygodniu, wreszcie robotnicy, którzy co
dziennie przekraczali granicę; tych ostatnich określano potocznie jako 
,,Grenzläufer”. W kopalniach rud stanowili oni około 5% załogi, w okrę
gu nadgranicznym — 13%; minimalne ilości zatrudniało górnictwo wę
gla, w hutnictwie kategoria ta nie występuje wcale. Łącznie zatrudniano 
około 1000 takich osób w okręgu przemysłowym.

STRUKTURA ZAWODOWA LUDNOŚCI NAPŁYWOWEJ

Ustalenie struktury zawodowej natrafia jednak na szereg trudności; 
odpowiednie informacje w dokumentacji źródłowej mają charakter sto
sunkowo ograniczony, gdyż sprawozdania zawierają zadziwiającą nie
jednolitość w określaniu poszczególnych grup zawodowych66; należy 
przypuszczać, że pod nazwami „Bergmann”, „Grubenarbeiter” czy 
w ogóle „Arbeiter” kryje się występujący w innym miejscu „Schlepper”, 
„Häuer”, „Tagearbeiter”, a może nawet i „Knecht” czy „Pferdeknecht”. 
W ten sposób cechy te stają się nieporównywalne i można tu przepro
wadzić analizę tylko według cech bardzo ogólnych.

Na podstawie omawianych sprawozdań z wysiedleń można określić 
procent robotników najemnych wśród ludności zakordonowej na ponad 
73, w tym 64 stanowią mężczyźni, niecałe 4 kobiety zatrudnione w prze
myśle, a resztę (prawie 6) kobiety zatrudnione w charakterze służby 
domowej. Zaliczenie służby domowej do grupy robotników najemnych 
podwyższa w sposób nieuzasadniony udział tych ostatnich w napływie 
na Górny Śląsk o tyle, że służbę domową trudno zaliczyć do robotni
ków, najemny charakter służby domowej każe nam jednak ująć ją 
w tej grupie. Procent ten trzeba jednak podwyższyć, gdyż wśród rze
mieślników, stanowiących niecałe 19%, znajdują się zarówno majstrowie, 
jak czeladnicy i uczniowie, a tych ostatnich trudno wyodrębnić liczbo
wo 67; skądinąd wiadomo, że fluktuacja między tą grupą a robotnikami

®5 Por. A. B r o ż e k ,  Ze studiów nad małym ruchem granicznym między Gór
nym Śląskiem a Zagłębiem Dąbrowskim na przełomie XIX i XX wieku  (Śląski 
Kwartalnik Historyczny Sobótka, XIII, 1958, nr 4).

66 G a 1 o s, op. cit., s. 66, widzi w tym olbrzymią skrupulatność: „bardzo do
kładny podział wg zawodów, doprowadzony w swej szczegółowości aż do przesady”.

67 Zdarzają się zapisy, które podają jedynie zawód (Schlosser, Tischler itp.)



przemysłowymi była niemała. Poza tym może tu chodzić o rzemieślni
ków pracujących na niektórych stanowiskach w przemyśle. W ten spo
sób robotnicy stanowiliby około 80% ludności przybyłej przed 1885 r. 
spoza zaboru pruskiego na Górny Śląsk, a więc migracje te miały już 
wówczas charakter zdecydowanie robotniczy68. Obok rzemieślników no
towano jeszcze kupców (4%) oraz grupę, w skład której wchodziły osoby 
takie, jak księgowi, fotografowie itp., a także wdowy, dla których nie 
można ustalić zawodu męża (razem również około 4%).

Trudno wobec sygnalizowanych poprzednio nieścisłości terminologicz
nych kusić się na sięgającą głębiej analizę struktury zawodowej we
wnątrz grupy robotników. Z innych źródeł wynika, że domeną pracy 
robotników zakordonowych było górnictwo, w mniejszym stopniu znaj
dowali oni zatrudnienie w hutnictwie69. Grupa hutników była chyba 
równie mała jak grupa robotników zatrudnionych przy właściwych pra
cach górniczych (rębacze)70. Wprawdzie zdaniem radcy górniczego Lo- 
bego z Bytomia robotnicy zakordonowi ,,nie są zatrudnieni jako zwykli 
robotnicy dniówkowi, ale należą prawie wyłącznie do wyższych grup 
robotników, do rębaczy, dozorców maszyn, napełniaczy itp.” 71, odnosi 
się to jednak raczej tylko do powiatu bytomskiego, w którym szukali 
pracy ludzie przybyli z Królestwa po pewnym starcie w zawodach prze
mysłowych.

Prócz górnictwa węgla kamiennego także górnictwo rud cynkowych 
przyciągało niemałą liczbę robotników zza kordonu72. Z uwagi na spe

bez bliższego określenia, czy chodzi tu o majstra, czeladnika czy ucznia; wieku 
tych ludzi nie można uznać za wskazówkę przy bliższym <?kreślaniu zawodu, 
gdyż u ludzi 40-letnich zdarzały się skądinąd zapisy „Geselle”, podobnie jak 
u 30-letnich „Meister”.

68 Do podobnego szacunku dochodzi G a 1 o s, op. cit., s. 66 , który uzyskawszy — 
na podstawie niepełnych zresztą danych — liczby określające procent robotników 
w rejencji opolskiej na 09,5, rzemieślników — 17,8, pozostałych — 12,7, ocenia 
jednak udział robotników na 80 do 90%.

«• Przekazy źródłowe zawierają olbrzymią ilość informacji o robotnikach za
trudnionych w górnictwie, sporadycznie jedynie wspominają o hutnikach (np. ZtO, 
1885, s. 181); zawody hutnicze spotyka się w sprawozdaniach z wysiedleń nie
zmiernie rzadko.

70 Na podstawie sprawozdań z wysiedleń w powiecie katowickim (III kwartał 
1885 r. i II kwartał 1886 r.) oraz bytomskim (III kwartał 1885 r. oraz I i II kwar
tał 1886 r.) zestawił G a 1 o s, op. cit., s. 66 , ciekawą pod tym względem tabelę.

71 AP Wrocław, RO I 12503, k. 26—27; poza tym w jednym tylko miejscu zna
lazłem opinię, odnoszącą się do robotników zakordonowych, stwierdzającą, że „der 
Verlust alter, tüchtiger und zuverlässiger Arbeiter ist ein sehr empfindlicher” 
(ZtO, 1885, s. 181).

72 ZtO, 1885, s. 152: „Namentlich auf den hiesigen Zinkerzgruben rekrutieren



cyficzny charakter migracji sezonowych, których uczestnicy stanowili 
przytłaczającą większość wśród ludności przybyłej spoza zaboru prus
kiego na Górny Śląsk w latach siedemdziesiątych i w początkach lat 
osiemdziesiątych, zrozumiałe się staje, że ludzie ci znajdowali zatrud
nienie przy pracach najmniej płatnych, wymagających najniższych kwa
lifikacji, jako ładowacze, robotnicy na powierzchni, w oczyszczalniach 
rud itp. 73

Opinie o robotnikach z zaboru rosyjskiego i austriackiego były na 
ogół pozytywne. Cytowany poprzednio radca górniczy Lobe stwierdza, 
że robotnicy z Kongresówki są ludźmi pracowitymi, zręcznymi i pilny
mi, a ich skłonności do pijaństwa są nie większe aniżeli u robotników 
górnośląskich74. O robotnikach galicyjskich mówi organ Górnośląskiego 
Związku Górniczo-Hutniczego (czyniąc to wprawdzie pod wrażeniem 
pozbycia się ich w toku „rugów”), że „prawie wszyscy to ludzie praco
wici i porządni” 75. Można tu powołać się na całkiem przychylną opinię 
samego . . . Bismarcka76. Tenże Bismarck zadecydował jednak w r. 1885 
usunąć całą tę imigrację z granic Prus i Rzeszy.

DIE BEVÖLKERUNGSIMIGRATION AUS GALIZIEN UND KONGRESSPOLEN 
IN DIE INDUSTRIE OBERSCHLESIENS VOR 1885

Entsprechend zu der Entwicklung der modernen Industrie wächst auch der 
Raum, aus dem das betreffende Industriegebiet seine Arbeitskräfte schöpft. Ober
schlesien, gelegen am Rande des preussischen Staates, eingezwängt in deren Keil, 
den die Grenzen Deutschlands, Russlands und Österreichs bildeten, befand sich 
in der zweiten Hälfte des XIX. Jhs. in dieser Hinsicht in einer eigentümlichen 
Situation: der Zustrom von polnischen Arbeitern und Bevölkerung aus den ehe
maligen russischen und österreichischen Annexionsgebieten traf auf grössere oder 
kleinere Hindernisse von Seiten des preussischen Staatsapparats. Angefangen vom 
Ende der siebziger bis zum Anfang der achtziger Jahre war die Stellung der 
preussischen Behörden gegenüber der Imigration polnischer Bevölkerung aus Ga
lizien und Kongresspolen durch einen gewissen Liberalismus gezeichnet. Die Imi
gration war jedoch durch die zu dieser Zeit kleinen Kaderbedürfnisse der ober- 
schlesischen Industrie beschränkt. Die Bevölkerung dieser Kategorie betrug da
mals nicht mehr als 1% aller Einwohner der Grenzkreise. Ein gewisses Anwachsen

sich die untersten Arbeiterklassen, Schlepper, Wagenstösser, Tagearbeiter, Klauber, 
sowie die Arbeiterinnen in den Erzaufbereitungsanstalten grossenteils aus Polen”.

73 ZtO, 1885, s. 154.
74 AP Wroclaw, RO I 12503, k. 26.
75 ZtO, 1885, s. 219.
70 Przemówienie Bismarcka w sejmie pruskim (Landtag-Berichte 1886, s. 173): 

„Es konnte ausserdem nicht entgehen, dass unter diesen fremden Elementen zwar 
sehr viele nützliche und unbefangene Arbeiter sind”.



der Imigration war mit den zyklischen Konjunkturanwuchs, besonders mit der 
Steigerung der Konjunktur in der Gründerperiode, verbunden. Das charakteri
stische Merkmal dieser Imigration war ihr proletarischer Charakter (über 80% 
der Imigranten waren Arbeiter). Es gab eine dauerhafte Imigration, Saisoneinwan
derungen und Pendelmigration (mit täglicher Rückkehr vom Ausland nach Hause). 
Der Zuzug von Bevölkerung von nicht preussischen Gebieten flaut in den An
fängen der achtziger Jahre ab; er wurde durch die Massnahmen des Bismarck- 
schen Staatsapparats beschränkt, die in den Jahren 1885—1887 zu der Aussiedlung 
aller Imigranten aus dem Bereich des damaligen Reiches nach Galizien und Kon
gresspolen führten.


