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C z ę ś ć  I.
Badającego przeszłość wychodźtwa polskiego do Westfalii 

i Nadrenii uderza przede wszystkim olbrzymi postęp robotników 
polskich na obczyźnie w dziedzinie wyrobienia narodowego, spo
łecznego, kulturalnego i gospodarczego1). Robotnik rolny, lub 
chłop polski z Poznańskiego lub Pomorza potrafił na emigracji 
własnymi siłami, bez pomocy inteligencji i kraju zorganizować 
w bardzo krótkim czasie życie społeczne, kulturalne i narodowe,
0 jakim w kraju jeszcze nie myślano. Co więcej, stworzywszy
1 rozwinąwszy na obczyźnie organizację i koncepcje społeczno- 
polityczne, oddziaływał na kraj. Wspomnijmy o ruchu zawodo
wym robotniczym, który przyszedł do kraju z W estfalii2).

Los naszego emigranta był z początku ciężki. Odrywany od 
swego polskiego otoczenia, źle lub wcale nie mówiący po nie
miecku, nieśmiały, źle odziany znalazł się nasz chłop w otoczeniu 
o wysokiej kulturze materialnej i technicznej. Obserwatorzy

!) Rzecz niniejsza powstała w związku z pobytem autora na terenie oku
pacji brytyjskiej w Niemczech. Dzięki poparciu Polskiej Misji Repatriacyjnej 
w Niemczech uzyskał autor jako pierwszy Polak prawo do korzystania z akt 
„tajnych, doręczonych, poleconych" Archiwum Państwowego w Munster, które 
zresztą następnie zostało przed autorem zamknięte. W ten 'sposób autor spo
dziewa się wypełnić lukę, jaka na temat życia Polonii w zachodnich Niemczech 
panowała w naszej literaturze (Wachowiak St., Polacy w Nadrenii i Westfalii, 
Poznań 1917).

2) „Działalność Polaków na zachodzie w każdym względzie wydała wyniki 
nadzwyczajne. Wyniki te emigracja zawdzięcza własnym wysiłkom i własnej 
pracy. Bo zważyć trzeba, że ściślejszy kontakt z krajem nastąpił dopiero w la
tach ostatnich. W czym tkwi tajemnica tych sukcesów robotników westfalskich. 
Otóż w pracy,jedności i emancypacji gospodarczej. Siła ekonomiczna podniosła 
ich kulturalnie i nadała ich polityce kierunek realny". W a c h o w i a k  St., Po
lacy w Nadrenii i Westfalii, Poznań 1917.



i uczeni niemieccy podkreślają nadzwyczajną zdolność przysto
sowania się robotników polskich do nowych warunków i asymilo- 
wania niemieckiej kultury materialnej bez uszczerbku dla ich na
rodowości. Robotnik rolny stawał się najlepszym robotnikiem 
przemysłowym, wieśniak eleganckim mieszczaninem i obywate
lem, który wobec wszystkich zagadnień społeczno - politycznych 
umiał zająć stanowisko. Górował nasz robotnik nad innymi robot
nikami siłą mięśni, pilnością i wytrwałością. Stąd wnet dorobił 
się majątku i względnego dobrobytu. W ślad za dobrobytem idzie 
rozwój kultury duchowej. Nasz emigrant żył przeważnie skrom
nie i oszczędzał, aby móc sobie na starość kupić domek lub rolę 
w Ojczyźnie, uważając pobyt na emigracji tylko za czasowy. Pod 
tym kątem widzenia żył, pracował i myślał nasz ,,Westfalczyk“ .

Do wojny francusko-niemieckiej w r. 1870/1 kwestia polska 
w ramach państwa niemieckiego istniała tylko na wschodzie. Do 
tego roku rząd pruski nie stosował tak radykalnych środków an
typolskich, jak  to miało miejsce po sukcesach nad Francją, żył 
sobie lud wielkopolski spokojnie, bierny wobec biegu ówczesnych 
wydarzeń politycznych. Nie zajął się jego wychowaniem politycz
nym nikt, nikt nie podjął się sprawy poprawy jego egzystencji 
czy podziału ziemi. Pracując od rana do nocy przeciętnie 13— 15 
godz. dziennie nie miał czasu na oświatę. Zarabiał na majątku 
1/8 lub 1/10 część tego, co w przemyśle w Westfalii (20 do 40 Mk 
rocznie). Od 1872 roku Bismarck rozpoczyna walkę, określaną 
mianem ,,Kulturkampfu“ , co obudziło uczucia narodowe w bier
nych masach chłopskich w zaborze pruskim.

W związku z polityką wynaradawiania Polaków przez Bis
marcka łączy się ustawa osiedleńcza z roku 1886 i działalność 
komisji kolonizacyjnej3). Rząd pruski przeznaczył olbrzymie 
fundusze na wykup majątków, głównie polskich i na osiedlenie 
kilkuset tysięcy Niemców w Wielkopolsce. Dotknęło to głównie 
wielkich właścicieli ziemskich, ale również i szerokie masy wy
robników i chałupników, którzy dotychczas pracowali w swojej 
wsi, a obecnie stracili możność zarobku na skutek rozparcelowa
nia licznych majątków, zostali wciągnięci w tryb życia politycz
nego. Nowych przybyszów zachodu, różniących się językiem za
częto nienawidzić. Na skutek obcego napływu musiał nasz wieś
niak zdecydować się na tułaczkę za chlebem. Nagle zabrakło



miejsca dla niego w rodzinnej wsi. Te czynniki bodajże najwięcej 
przyczyniły się do obudzenia narodowego polskich mas chłopskich 
z letargu politycznego. Wśród nielicznej warstwy chłopów mało
rolnych podjął teraz pracę patron Jackowski. Powstają kółka rol
nicze, spółdzielnie, szkoły rolnicze itd. Tak oto Bismarck spowo
dował wielkie przemiany społeczne i polityczne w społeczeństwie 
polskim. Jeszcze bardziej zahartowało nasz lud wielkopolski 
prawo osadnicze i sławna nowela tejże ustawy z 1904 roku. Po
lakowi właściwie zamknięto drogę do nabycia gospodarstwa wiej
skiego. Znaną jest każdemu pomysłowość Drzymały, znaną jest 
też ustawa o wywłaszczeniu z 1908 roku.

Wieś wielkopolska była przy końcu XIX wieku przeludniona. 
Na skutek wielkiego przerostu naturalnego i przypływu Niemców, 
problem ten wymagał natychmiastowego rozwiązania. Niestety 
mimo sporadycznych głosów, domagających się reformy rolnej, 
ziemiaństwo ani czynniki kierujące ruchem polskim nią się nie za
jęły. Nasuwało się więc biedującym masom ludowym następujące 
rozwiązanie: porzucić kraj ojczysty i pójść szukać chleba w ob
cych stronach. Rząd pruski oczywiście popierał polską emigrację 
do Westfalii i krajów zamorskich.

** *
Po obu stronach rzeki Ruhr znane były od wieków pokłady 

węgla i rudy żelaznej. Eksploatacja ta była do połowy 19 wieku 
nieznaczna i szła w parze z rozwojem imperializmu pruskiego. 
Nagły wzrost produkcji węgla spowodowało w połowie ubiegłego 
wieku zastosowanie maszyn parowych i połączenie okręgu górni
czego z resztą Niemiec i Europy za pomocą kolei żelaznych. Ko
leją wywożono węgiel i sprowadzano rzesze robotników. Tak np. 
w obwodzie Dortmund wydobyto węgla:

w r. 1800 — 200.000 ton, a zatrudniono robotników 1.546
w r. 1830 — 571.434 „ 99 „ 4.457
w r. 1840 — 990.352 „ 99 „ 8.945
w r. 1850 — 1.665.662 „ 99 „ 12.741
w r. 1860 — 4.365.834 „ 99 „ 29.320
w r. 1870 — 11.812.528 „ 99 „ 51.391
w r. 1880 — 22.495.204 „ 99 „ 80.152
w r. 1890 — 35.469.290 „ 99 „ 127.749
w r. 1900 — 59.618.900 „ 99 „ 220.000
w r. 1922 — 93.800.106 „ „ brak danych 4)

urzęd. za rok 1922.
4) W a c h o w i a k ,  Polacy w Nadrenii i Westfalii.



Możliwości dalszego rozwoju górnictwa i przemysłu metalo
wego, chemicznego, budowlanego były uzależnione tylko od zdo
bycia rąk do pracy. Na specjalną uwagę zasługują koksownie 
i różnoraki przemysł chemiczny, oparty na przetwarzaniu węgla. 
Zarobki górnika wynosiły w 1895 r. ok. 1.000 Mk, a w 1911 — 
1.446 Mk. Jeszcze więcej zarabiali właściciele kopalń, którzy 
w 1893 r. zawarli między sobą związek (98) kopalń. Pozwalało 
im to na regulowanie nie tylko zarobków w całym okręgu, lecz 
i cen węgla, które z 9.47 Mk za tonę w 1905 r. wzrosły do 12.87 Mk 
w 1912 r. Tak np. w jednym roku tylko tow. akcyjne w Gelsen
kirchen miało 58 milionów Mk czystego zysku. Ponadto produkcja 
gazu, brykietów, miedzi i ołowiu rozwinęła się w Zagłębiu Ruhry 
i wołała ciągle o nowych robotników. Nadto rozwinął się na po
łudnie od rzeki Ruhry przemysł metalowy, lecz Polaków w nim 
prawie że nie zatrudniono. 1

Gdyby nie ręce robotnika polskiego, nigdy ten największy 
okręg przemysłowy Europy nie doszedłby do takiego rozkwitu. 
Robotnik miejscowy usunął się od trudnych prac pod ziemią, 
a wybierał sobie fabryczne. Nadto dzieci górników niemieckich 
z reguły nie szły do zawodu ojca. Sprowadzali więc właściciele 
kopalń robotników nie tylko z ziem polskich państwa niemiec
kiego, ale i z Galicji, Włoch, Holandii, Czech itd. W roku 1891 
w powiecie Dortmund mieszkało np. 1831 Polaków obyw. prus
kich, 34 Polaków innych państwowości, 38 Holendrów, 7 Angli
ków, 224 ,,Austro-Węgrów“ , 30 Włochów, 20 Bułgarów. Już 
w 1893 r. spotkać można było 36 obcych narodowości.

Ponieważ emigracja polska składała się z kilku ziem byłego 
zaboru pruskiego: Poznańskiego, Pomorza, Mazurów, Śląska, 
przeto były pewne różnice w przyczynach emigracji. Jedno 
wspólne podłoże m ają wszystkie emigracje robotnicze świata — 
podłoże gospodarcze. Przyczyny polityczne naszej emigracji za
istniały nieco później i to głównie w Wielkopolsce, o czym już po
przednio mówiliśmy.

Potoczne rozmowy z naszymi emigrantami w Westfalii po
twierdzają ich istnienie. Polski lud wiejski zaciągnięty na wojnę 
przeciw Francji w roku 1870 poznał nowe kraje i nabrał odwagi 
do szukania chleba w świecie. Zapoznał się też i z okręgiem prze
mysłowym Westfalii i Nadrenii. Od 1890 roku emigracja, która 
dotychczas podążała głównie do Ameryki skierowała się do Nie
miec zachodnich.



W praktyce bywało tak : właściciele kopalń w Westfalii wy
syłali' agentów na ziemie polskie, obiecując polskim robotnikom 
złote góry. Agenci działali w okolicy, dopóki nie zebrali kilkuset 
chętnych na wyjazd. Zwykle wyjeżdżali samotni, a jeżeli jechali 
żonaci — wtedy zostawiali rodzinę na razie w kraju. O mieszka
nie było bowiem na zachodzie trudno. Po roku robotnicy wracali 
na urlop do swojej wioski rodzinnej, a ponieważ byli dobrze 
ubrani, zuchowaci, wzbudzali powszechne zainteresowanie, przeto 
oni to najczęściej przyczyniali się do zachęcania nieśmiałych są
siadów do pójścia do Westfalii.

Dlaczego woleli odległą Westfalię? Przemysł górnośląski był 
wówczas słabo rozwinięty, a zapotrzebowania na robotników było 
stosunkowo mniejsze. Warunki mieszkaniowe i kulturalne życie 
na Górnym Śląsku były bardzo zaniedbane. Prócz tego pobliska 
Galicja dostarczała w razie potrzeby nadmiaru sił roboczych. 
Stąd też znaczna ilość Górnoślązaków sama przenosiła się do Za
głębia Ruhry, znajdując tu lepsze warunki pracy, płacy i mie
szkań. 1. I. 1900 r. było samych górników Śląskich na terenie 
Westfalii i Nadrenii —  6.252 (przeważnie ojców rodzin).

Społeczeństwo polskie, głównie warstwy kierujące i ducho
wieństwo ustosunkowało się negatywnie do wszelkiej emigracji, 
bo ta osłabiała naśzą pozycję narodową na ziemiach polskich, 
zwłaszcza, że uważano wychodźców za straconych dla narodu 
polskiego. Szczególnie postępowy D z ie n n ik  P o z n a ń sk i odradzał 
emigrowanie a doradzał reformę rolną, przekształcenie stosun
ków wiejskich. Reformy jednak długo kazały na siebie czekać, 
a fala emigracji rosła —  osiągając ok. 1900 r. rekordowe natę
żenie.

Pierwszy agent kopalń westfalskich przybył na Górny Śląsk 
zaraz po ukończeniu wojny z Francją w 1871 r. Ponieważ nie 
umiał po polsku, pozyskał tylko 25 górników. Ponieważ Niemiec 
nie miał szczęścia do werbowania śląskich/gómików, wysłano Po
laka W. Śliwę, który w maju 1871 r. przyprowadził 400 polskich 
górników. W następnym roku przywozi dalszych 500 Polaków, 
którzy zamieszkali przeważnie w Bottropie5).

Akcja agentów niemieckich miała swą przyczynę w fakcie, 
iż woleli angażować siły kwalifikowane, a dopiero później, gdy

5) Dzieje Kolonii Polskiej na obczyźnie, Bottrop 1911, s. 7. Konkluzję 
tą wyciąga również W a c h o w i a k ,  Polacy w Nadrenii, s. 25.



Śląsk nie mógł dostarczyć potrzebnej liczby robotników, werbo
wano górników i na innych ziemiach polskich.

Podanie dokładnych liczb, obrazujących nam rozwój i stan 
emigracji polskiej w Zagłębiu Ruhry, jest trudne. Od 1861 roku 
do 1890 roku statystyk językowych na tym terenie nie sporzą
dzano. Natomiast statystyki z 1890 roku są niedokładne, gdyż 
brak tu ścisłego określenia pojęcia „Polak". Do grupy „Polaków" 
statystyka pruska nie zaliczała bowiem Mazurów i Kaszubów. 
Niektórzy autorzy zaliczają Litwinów do Polaków. Zwłaszcza 
w spisach statystycznych na kopalniach, w spisach powiatowych, 
czy rejencyjnych sporządzonych dla ubocznych celów itd., są 
różnice w stosunku do spisów ludności, które sporządzano od 1890 
roku co pięć lat. Brosickie przyznaje, że' przy spisach ludnościo
wych działały wpływy uboczne nie tylko na wschodzie lecz i na 
zachodzie. Ludzie słabego charakteru obawiali się z powodów go
spodarczych i politycznych podać prawdziwą swą narodowość. 
Jest więc faktem, że spisy ludności urzędowe wypadły na naszą 
niekorzyść, co będziemy mogli zaraz udowodnić.

Statystyka pruska z 1861 roku podaje, że na omawianych te
renach mieszkają 4 polskie rodziny, razem 16 osób. Następne 
spisy ludności od 1890 roku począwszy podajemy dokładnie 
i szczegółowo, aby dać obraz lokalnego rozmieszczenia Polaków.

1890 1900 1910
Rejencja Arnsberg 18 478 64 283 119 130
w szczególności przypada na:

Hairnn — miasto 11 66 199
Hamm — powiat 183 737 1 982
Dortmund — miasto 626 3 803 9 722
Dortmund — powiat 1 699 10 787 26 024
Hordę — miasto 177 703 1466
Hordę — powiat 338 1 355 2 268
Bochum — miasto 1 120 1.841 6 269
Bochum — powiat 2 038 11 095 10 834
Witten — miasto 195 1 098 1 693
Gelsenkirchen — miasto 1 930 1 880 15 065
Gelsenkirchen — powiat 7 064 14 542 25 383
Hattingen 492 1 784 3 238

Rejencja Munster 5 415 26 521 62 624
z tego przypada na nast. pow.

Recklinghausen — miasto 716 6 389 12 404
Recklinghausen — powiat 3 988 14 495 40 847
Buer — miasto 533 4 115 7 259



Rejencja Dusseldorf
1890 1900 1910

Duisburg — miasto 74 484 7 099
Oberhausen — miasto 668 2 743 8 641
Miihlheim — miasto 12 176 2 089
Hamborn — miasto 27 3 055 17 432
Dieslakem 242 1 818 2 280
Essen — miasto 211 1 657 3 805
Essen — powiat 1 887 9 049 17 699

28 421 114 024 248 965

I w innych powiatach mieszkali Polacy, lecz w mniejszej licz
bie, dlatego ich tu nie podano. Już z tego zestawienia wynika, ż e :

1) Polacy nie rozpraszali się po całym okręgu górniczym, lecz 
mieszkali i pracowali razem.

2) Emigracja była większa po 1900 roku niż przed 1900 r.
Statystyka urzędowa podaje więc liczbę Polaków w 1910 r . :

w Westfalii 182 507
w Nadrenii 71 695

razem 254 202

Natomiast władze powiatowe i rejencyjne, które sporządzały 
co 2 lata dokładne spisy ludności polskiej, podają za rok 1910 
bez Mazurów liczbę Polaków na: 406 217- Ponieważ ta ostatnia 
liczba jest zupełnie pewna —  przeto z góry należy dane pru
skiego urzędu statystycznego uważać za niezgodne z rzeczywisto
śc ią6). To też szef wydziału ,,Nadzoru nad Polakami14 podaje za 
rok 1890 — 32 330; że nawet ta cyfra jest za mała, świadczy 
liczba Polaków za rok 1900. Z porównania z następnymi spi
sami ludności z 1890 wynikałoby, że największe nasilenie emi
gracji przypada na lata 1890— 1900, co jest twierdzeniem błęd
nym. Największe rozmiary przybrała emigracja polska, do Za
głębia Ruhry właśnie po 1900 r. f

Na rok 1900 można przyjąć liczbę około 180 000 jako naj
prawdopodobniejszą. Jest ona pośrednią liczbą między 114 024 
a raportem rejencji Amsberg z 22. 12. 1901 r. — który określa 
liczbę emigrantów polskich w 1900 roku na 200 000. Potwierdza 
cyfrę 180 000 urzędowa „Berliner Corespondenz" z dnia 28. 11.

®) Z urzędowych statystyk pruskich.



1900 r., mówiąca o 173 000 Polakach w 1898 r. Rejencja Arns- 
berg donosi we wspomnianym raporcie, że w jej tylko'obwodzie 
mieszka 117 927 Polaków7) - Schulze pisze, że 1908 roku 281680 
osób żyje tylko z górnictwa — a za rok 1900 podaje cyfrę 228 776 
osób (Polaków)8 9).

W roku 1910 mamy już więcej punktów zaczepnych i do
kładniejsze dane statystyczne, tyczące się liczebności polskiego 
wychodźtwa. Sporządzano spisy ludności polskiej od 1902 r. 
w Westfalii, a od 1908 r. w Nadrenii co dwa lata według stałych 
wzorów. Stąd też obliczenia te są w r. 1910 tak wszechstronne 
i doskonałe, że dają nam pewną gwarancję pewności. W aktach 
archiwalnych spotykaliśmy ponadto dane liczbowe innych urzę
dów, które potwierdzają w zupełności liczby:

St. Wachowiak nie miał możności korzystania z akt urzędo
wych, więc oblicza w oparciu o powyższe dane statystyki prus
kiej, dodając dwujęzycznych, oraz Kaszubów i Mazurów do 
liczby Polaków — ilość emigrantów polskich w Zagłębiu Ruhry 
na 303 076. Jest to oczywiście cyfra za niska. 27. 3. 1910 donosi 
prezydent Westfalii ministrowi spraw wewnętrznych, że w samej 
prowincji westfalskiej mieszka 285 600 Polaków (łącznie z Ma
zurami i dwujęzycznymi). Widać na powyższych przykładach, 
jak  małą wartość mają pruskie spisy ludności.

Ponieważ za rok 1914 w aktach archiwum monasterskiego 
brak statystyki prowincjonalnej dotyczącej Polaków, zatrzy
mamy się nieco bliżej nad statystyką z 1912 r. Należy wyjaśnić, 
że w rejencji Koln mieszkało też kilka tysięcy Polaków, lecz ci 
nie byli dotychczas w naszych zestawieniach uwzględnieni. Ty
czy się to również i poniższych danych.

7) Akta Państw. Archiwum w Munster, nr 2748 a.
8) S c h u l t z e  F., Die polnische Einwanderung im Ruhrrevier. „Choć 

liczby nasze oparte są na kompilacjach, od rzeczywistości nie są odległe, 
gdyż w samej Westfalii przy spisie ludności w 1910 roku naliczono 228 776 
Polaków".

9) Akta Państw. Archiwum W Munster, nr 2748 tom IV.

Polaków
Mazurów

267 347 
138 870

Razem 406 217°)



Rok 1912 (według stanu 1 listopada).
W rejencjach: Arnsberg, Munster i Dusseldorf mieszkało:

Polaków 297 322
Mazurów 159 743

razem 457 065

na ogólną liczbę mieszkańców tych 3 prowincji 4 866 410 10). Mię
dzy 297 322 Polakami było 1335 Polaków z innych zaborów. 
W liczbie 457 065 Polaków było:

mężczyzn 145 696
kobiet 101489
dzieci do lat 14 209 880

Ogólna liczba W tern Polaków Mazurów
r o w i a t  mieszk. w 1910 r. (1912) (1912)

Bochum — miasto 136 931 7 988 11 104
Bochum — powiat 120 383 14 664 13 848
Dortmund — miasto 214 226 14 552 1 516
Dortmund — powiat 212 819 34 816 12 429
Gelsenkirchen — miasto 169 513 11 755 30 752
Gelsenkirchen — powiat 143 399 26 860 17 232
Hagen — miasto 88 605 162 185
Hagen — powiat 78 819 1 285 164
Hamm — miasto 43 366 168 162
Hamm — powiat 99 338 1 531 352
Hattingen 97 327 3 941 1 225
Herne 57 147 15 805 2 624
Hordę — miasto 32 791 2 603 477
Hordę — powiat 108 219 3 262 482
Schwelm 89 767 150 696
Witten 37 450 2 258 260

Rejencja Arnsberg razem: 1 730 100 141 800 93 510

Beckum 63 800 660 86
Borken 69 577 ,  4 —

Buer miasto (obecnie Reckling-
hausen) 61 510 7 710 21 875

Ludinghausen 57 161 1 568 556
Recklinghausen — miasto 53 701 15 141 1435
Recklinghausen — powiat 259 372 55 098 17 005

Rejencja Munster razem 565121 80 181 40 95-7



P o w i a t
Ogólna liczba W tern Polaków Mazurów

mieszk. w 1910 r. (1912) (1912)
Barmen 169 214 500 174
Dinslaken 78 799 3 549 1 052
Dusseldorf — miasto 358 728 2 868 170
Dusseldorf — powiat 90 915 1 397 146
Duisburg 229 483 10 300 1 034
Elberfeld 170 195 94 3 612
Essen — miasto 294 653 4 430 3 612
Essen — powiat 276 804 14 271 14 745
Geldern 60 653 8 —

M. Gladbach — powiat 121 333 15 —

Grevenbreich 50 344 196 —

Hamborn 101 703 17 705 2 341
Kempen 101 850 114 —

Lennep 85 316 721 67
Mettmann 115 442 401 156
Mors 132 013 3 351 493
Miihlheim (Ruhr) 112 580 2 366 198
Neuss 70 354 340 10
Oberhausen 89 900 10 836 443
Remscheid 72 159 900 317
Rheydt 43 999 28 30
Solingen — miasto 50 536 68 —

Solingen — powiat 154. 753 883 97
Rejencja Dusseldorf razem 3 031 726 75 341 25 276
Razem w 3 rejencjach 5 326 947 297 322 159 743

Uwzględniono w tych tabelach tylko te powiaty lub miasta
tych trzech rejencji, które wykazały istnienie Polaków. Z porów
nania tych zestawień wynika, ż e :

1) Polacy i Mazurzy wykazują tendencję trzymania się w jed
nej grupie. Tam, gdzie Polaków było mało, Mazurów też było 
niewielu lub nie było wcale. Przeciwstawienia Mazurów Polakom 
autor nie podziela — lecz rozróżniła ich powyższa statystyka.

2) Dane powyższe dowodzą, że Polacy nie rozeszli się po ca
łym terenie Zagłębia Ruhry, lecz skupiali się w pewnych tylko 
okręgach. Jest to ważny czynnik utrzymania swych odrębności 
narodowych, stwarza dobre warunki rozwoju życia kulturalnego 
i gospodarczego.

3) Najliczniejsze skupiska polskie były w: Recklinghausen, 
Gelsenkirchen, Dortmund, Hamborn, Herne, to znaczy tam gdzie 
kopalnie powstały stosunkowo późno.



Co się tyczy najgęstszego zaludnienia polskiego w niektórych 
gminach, to wymienić należy:

Habinhorst gdzie na 8 927 mieszk. było 4 931 Polaków
Holthausen 99 99 6 844 9 9 99 2 672 99

Sodingen 99 99 6 580 9 9 99 2 904 99

Wattenscheid 99 99 28 511 99 99 9 388 99

Wannę 9 9 99 41 323 9 9 99 16 987 99

Rohlinghausen 99 99 13 744 9 9 99 5 640 99

Recklinghausen 9 9 99 45 740 99 99 11 981 99

Herten 9 9 99 19 219 9 9 99 8 017 99

Bottrop 99 99 57 527 99 99 21 704 99

W roku 1914 nie sporządzono państwowej statystyki ludności 
polskiej w Zagłębiu Ruhry, prawdopodobnie na skutek wybuchu 
wojny, aby więc podać liczebność emigracji polskiej w przededniu 
wielkiej wojny, należy przyrost wychodźstwa między rokiem 
1910 a 1912 przyjąć za zgodny z rzeczywistością i za następne 
dwa lata. Tak też w rzeczywistości było. Nasilenie ucieczki Po
laków do Niemiec zachodnich bodajże było przed I wojną świa
tową najsilniejsze. Emigracja polska w Westfalii i Nadrenii stała 
u szczytu ilościowego. Jeżeli tedy w dwu latach, 1910— 1912, 
przybyło 50 848 Polaków to liczba pół miliona za rok 1914 jest 
raczej za mała, niż za duża.

Należy zwrócić ponadto uwagę na kilka zagadnień, wiążą
cych się z tym zagadnieniem. ,,Geburtigkeits-Statistik“ z 1914 r. 
podaje liczbę Polaków urodzonych w Westfalii na 79 000 * 12). Acz
kolwiek cyfra ta odnosi się tylta) do Westfalii wydaje się i tak za 
mała, skoro w 1912 r. było 209 880 dzieci do lat 14 w całym ob
wodzie Ruhry.

Ponieważ najczęstszym, bezpośrednim emigracji powodem 
były namowy ,,Westfalczyków“ , którzy urlopy spędzali w swej 
wiosce, przeto ,,trzymali się“ i na obczyźnie razem, dopomaga
jąc nowoprzybyłym z rodzinnego powiatu na każdym kroku. Tak 
więc Wielkopolanie mieszkali najchętniej w Oberhausen, Bo
chum, ślązacy w Bottrop, Mazurzy w Gelsenkirchen, Pomorzanie 
byli reprezentowani wszędzie w niewielkiej liczbie.

Nigdy przemysł węglowy i metalowy w Zagłębiu Ruhry nie 
doszedłby do tak olbrzymiego rozwoju, gdyby nie ręce polskiego

1X) Niektóre gminy pow. Recklinghausen, gdzie Polacy mieszkali.
12) Wa c h o w i a k ,  Polacy w Nadrenii, s. 36, 41.



robotnika. W dziejach społeczno-gospodarczych nie znamy po
dobnego przykładu, aby społeczność wiejska w krótkim czasie 
przerzuciła się do innego zawodu i spełniła swe nowe zadanie tak 
dobrze, jak  emigracja robotnicza w Westfalii i Nadrenii. Polacy, 
nie tylko, że stali się wnet elementem równowartościowym nie
mieckiemu, ale pod wieloma względami go przewyższali. Dlatego 
to właściciele kopalń mimo ostrzeżeń rządu ciągle agitowali na 
ziemiach polskich, aby jak  najwięcej ściągnąć Polaków do Zagłę
bia Ruhry. I

Praca pod ziemią jest ciężka i niebezpieczna. Dlatego robot
nik niemiecki korzystał z okazji, gdy mógł się przenieść do ja 
kiejś fabryki. Synów swoich górnik niemiecki nie oddawał do tej 
mozolnej pracy, woląc ich wyuczyć innego rzemiosła. Dlatego to 
te miejsca były zawsze wolne do objęcia przez Polaka czy innego 
obcokrajowca. Od 1885 do 1910 r. na ogólną liczbę wypadków 
w górnictwie : 77 730 było 13 469 śmiertelnych.

Poprzednio już zwrócono uwagę na niesłychany wzrost pro
dukcji węgla. Mimo ulepszeń maszynowych, zasadnicza robota 
rębacza nie była zastąpiona maszyną. Stąd też popyt na robotni
ków stale wzrastał. Kopalnie, a właściwie gwarectwa górnicze 
prowadziły dokładne statystyki, również zwracając uwagę na po
chodzenie górników. Taką tabelę gwarectwa bochumskiego po
dajemy poniżej za lata 1893, 1905, 1910 i 1913, z której wynika 
jak wzrastała liczba załogi na poszczególnych rewirach13).

Ilość zatrudnionych w górnictwie Odsetek Polaków
Rewir górniczy 1893 1905 1910 1913 1893 1913
Hamm 1 657 1 956 6 341 12 917 0,36% 12,13%
Dortmund I 11 909 17 039 18 549 19 499 8,99% 15.61%
Dortmund II 8 854 20 422 25 150 29 527 18,87% 30,32%
Dortmund III 10 120 19 721 23 857 27 969 21,26% 34,89%
Recklinghausen wsch. 5 459 17 392 26 061 29 601 36,95% 40,83%
Recklinghausen zach. 7 367 16 141 27 812 39 985 44,92% 41,09%
Witten 7 623 12 231 13 494 14 276 14,42% 20,40%
Hattingen 8 580 11 545 12 222 11 979 8,95% 15,06%
Bochum poł. 9 199 11 510 13 557 13 773 23,05% 26,58%
Bochum półn. 8 189 16 828 19 326 21 382 21,76% 30,87%
IJerne 10 546 18 745 20 550 23 614 37,27% 48,80%
Gelsenkirchen 14 102 17 290 19 828 19 570 45,69% 50,01%
Wattenscheid 10 033 17 403 21583 22 757 36,15% 40,98%



Ilość zatrudnionych w górnictwie Odsetek Polaków
Rewir górniczy 1893 1905 1910 1913 1893 1913
Essen wschód 9 527 14 884 17 693 20 421 31,18% 39,88%
Essen zachód 12 915 19 307 24 104 25 892 51,80% 41,13%
Essen poł. 6.889 14.956 19.403 23.006 38,84% 36,03%
Warden 1 882 2 320 33 000 10 465 8,84% 15,83%
Oberhausen 11 083 31 299 19 263 20 086 11,18% 32,10%
Duisburg — do 1906 do Oberh. 25 807 27 111 — 30,69%
Kopalnia rudy 2 147 610 132 114 1,58% 21,93%

Suma 158 081 281599 357 896 409 944 24,91% 33,96%

„Przybysze wschodni" w statystykach gwareckich oznaczaj;) 
Polaków, gdyż inne narodowości wschodniej Europy były mini
malnie reprezentowane14 15)- Również Polaka urodzonego w West
falii nie liczono za „przybysza wschodniego", lecz za rodzimego 
robotnika. Nadto Polaków z Galicji i Królestwa należy doliczyć 
do grupy polskiej. Tak tedy liczba polskich górników wedłuz Wa
chowiaka w Zagłębiu Ruhry w r. 1910 wynosiła:

przybyszów wschodnich 129 011
emigrantów austriackich 18 591

razem 148 644ir>) •

Stosunek do załogi ogólnej przedstawia się jak  357 896 do 
148 644. Polacy stanowili wtedy 41% załogi ogólnej.

„Statystyka Polaków" w Zagłębiu Ruhry — która ma zna
miona prawdziwości, podaje za r. 1910 następujące dane:

na ogólną liczbę górników : 346 301
przypada na Polaków 91 996

Za rok 1913 Wachowiak wylicza następujący stosunek za
łogi ogólnej i polskiej: 4Ó9 944 i 164 119 — 40%. „Statystyka 
Polaków" podaje natomiast za listopad 1912 r. — 94 998 Pola
ków (łącznie z Mazurami) na ogólną liczbę górników 386 610.

14) Najwięcej było Litwinów, których statystyka gwarecka na 1. I. 1900 
podała na 389 osób na ogólną liczbę 69.602 załogi, stanowi to ułamek procentu.

15) W a c h o w i a k ,  Polacy w Nadrenii, s. 43, 44.



Cyfry te dzielą się nie na obwody górnicze lecz na miasta 
i powiaty.

R ok 1 9 1 2 :

Powiat
Ogólna liczba 

igórników W tym Polaków

Bochum — miasto 13 155 2 733
Bochum — powiat 19 498 6 548
Dortmund — miasto 6 616 • 1424
Dortmund — powiat 49 676 12 511
Gelsenkirchen —> miasto 17 213 6 729
Gelsenkirchen — powiat 27 995 10 913
Hagen 958 1
Hamm — miasto 1 029 55
Hamm — powiat 10 137 534
Hattingen 13 250 807
Herne 10 288 4 817
Hordę — miasto 300 93
Hordę — powiat 12 281 886
Schwelm 325 6
Witten 782 24
Beckum 756 82
Buer 21 257 7 801
Ludinghausen 6 737 668
Recklinghausen 7 633 3 959
Recklinghausen — powiat 51 596 19 151
Dinslacken 5 658 999
Dinsburg 3 100 816
Essen — miasto 72 912 907
Essen — powiat 13 872 6 506
Hamborn 15 146 3 218
Mors 10 889 698
Miihlheim (Ruhr) 3 512 157
Oberhausen w liczbie Essen 1 845

Z powyższego wynika, że w obwodach wiejskich: Reckling- 
hausen, Dortmund i Gelsenkirchen mieszkało najwięcej górników 
polskich.

Dla zobrazowania ostatecznego regionalnego pochodzenia 
górników polskich podajemy tabelę, opartą na danych gwarec
twa bochumskiego za rok 1900 16).



W r. 1912 w rejonie gwarectwa bochumskiego było ponadto:
21 524 obywateli austriackich (przeważnie Czechów)

1 081 rosyjskich
4 987 holenderskich
2 518 włoskich

207 belgijskich
293 innych państw 17)

W sumie było:

Polaków

Górnoślązaków 6 252
Poznaniaków 23 629
Pomorzan 7 867
Mazurów 30 492
Litwinów 389

Razem 68 629

Mazurzy byli tylko do 1900 roku w przewadze nad Wielko
polanami. Rzecz się niebawem zmieniła, na skutek wzrastającej 
emigracji Poznaniaków po roku 1900. Tak że w 1910 r. było 
50 996 Mazurów, a 61 000 innych Polaków. .

Niektóre kopalnie miały znaczną nieraz przewagę Polaków 
nad Niemcami. I tak np.
kopalnia w Herten ,,Edwald 1/11“ miała 88,6% załogi polskiej 

,, w Recklinghausen „Bismarck 11“ 80% ,, ,,
,, w Birken „Pluto 11“ 75% „ „
,, w Katernberg „Zollverein“ 65% „ ,,
„ „Prosper 1“ i „Prosper 11“ miały po 62% ,. ,,
„ w Neckendort „Rheinelbe“ 58% „ „ ,8)

W 1913 roku były 24 kopalnie, w których przeważała załoga, 
składająca się ze „wschodnich emigrantów". Podobne stosunki 
panowały w dziewięciu największych koksowniach, gdyż praca 
tu była jeszcze cięższa. Można przeto powiedzieć, że dzięki mo
zolnej pracy naszego wygnańca, którego polityka ekstermina
cyjna pruska, niespożyta wola i energia życiowa gnały do najcięż
szych prac, przemysł niemiecki stanął na poziomie takim, że opa
nował rynki całego świata. Dorobili się krwawicą polskiego gór- * 18

1T) Kalendarz górniczy, wyd. ZZP. za r. 1913.
18) Akta Państw. Archiwum w Munster, nr 2748 tom X.



nika przede wszystkim kapitaliści niemieccy, dorabiał się impe
rializm germański.

Nic dziwnego, że w latach po pierwszej wojnie światowej, 
gdy strona polska szerzyła hasła powrotu do odrodzonej Polski, 
Niemcy rozpoczęli propagandę, aby zatrzymać jak najwięcej pol
skich robotników. Pod wpływem tej propagandy Polacy emigro
wali w przeświadczeniu, że będą może zawsze pracowali pod zie
mią przy najcięższej pracy, wnet dostosowali się do zmienionych 
warunków życia i szukali łatwiejszego, może lepszego sposobu 
zarobkowania. Już w r. 1903 było 10 819 robotników zatrudnio
nych w fabrykach. Wnet zjawili się polscy kupcy kolonialni, ja- 
rzyniarze i inni, dalej rzemieślnicy różnego rodzaju, tak że i tu 
głoszono hasło „swój do swego".

W r. 1912 najwięcej Polaków niegórników mieszkało w
Gelsenkirchen — powiat 
Gelsenkirchen — miasto 
Dortmund — miasto 
Dortmund — powiat 
Bochum — miasto 
Duisburg 
Hamborn 
Oberhausen

6 772 na ogólną liczbę robotn. niegórn. 15 457
5 937 , 
4 179 ,
2 492 ,
3 264 ,
4 671 , 
3 389 , 
2 308 ,

23 684 
25 186 
14 613 
16 570 
63 439 
13 120 
10 533

W całym zagłębiu Ruhry było 55 881 Polaków nie zatrudnio
nych w górnictwie. Mazurów niegórników było stosunkowo mało 
(13 365). W przemyśle żelaznym prawie połowa powyższej sumy 
była zatrudniona a mianowicie: 24 092.

Budownictwo ziemne zatrudniało 12 401 emigrantów pol
skich. Mówiono w Westfalii, że gdyby tu nie przyszli Polacy, nie 
byłoby kanalizacji w Westfalii. Budownictwo nadziemne zatrud
niało (1912 r.) 2 293 robotników polskich. Przemysł chemiczny — 
469, cegielnie —  248. W innych gałęziach przemysłu było Pola
ków stosunkowo niewielu.

Rzemieślników polskich „Statystyka Polaków" w 1912 roku 
podaje na 2 291 osób. Najliczniej reprezentowani byli w pow. 
Dortmund (274), w mieście Gelsenkirchen (300), w pow. Gelsen
kirchen (306), w m. Reckinghausen (169) iw  pow. Reckling- 
hausen (366), Essen m. (137), Essen powiat (282)> w Ham
born (112).



Z okazji wystawy przemysłowej polskiej urządzonej 19 lipca 
1913 r. w Bochum wydano pamiętnik, który ilustruje rozwój go
spodarczy Polonii westfalsko-nadreńskiej.

Pamiętnik wymienia:
polskich sklepów kolonialnych około 
krawców

600 (533)
(451)

szewców 1 100 (283)
rzeźników 70 (109)
piekarzy 60 (111)
fryzjerów 50 (98)
księgarń 70 —

stolarzy ■ 16 —

składów mebli 20 (23)
składów gard. męsk. 35 (49)
restauracji 15 (50)
drukarń 10 19) —

banków i 2 —

zakład, fotogr. 5 —
malarzy 6 20 21) —

i po jednej fabryce: cygar, powozów, czapek, kostiumów, wódek, 
kawy słodowej, wyrobów mosiężnych, płyt marmurowych; słowem 
wszystkie gałęzie rzemiosła i przemysłu były tu przez Polaków 
reprezentowane.

Dnia 27 stycznia 1900 r. zawiązało się w Bochum „Towa
rzystwo Przemysłowe", które postawiło sobie, oprócz zjednocze
nia polskich rzemieślników i kupców za cel: a) wzajemne po
uczenie się w sprawach przemysłu i handlu, b) udzielanie po
mocy pieniężnej członkom. Z czasem powstały takie towarzystwa 
w Bochum, Wannę, Bottrop, Bruckhausen, Dortmund, Duisburg, 
Dtisseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Hamborn, Marxloch, 
Oberhausen, Castrop, Rauxel, Recklinghausen i Wattenscheid. 
W tych to miastach grupował się polski stan średni w Zagłębiu 
Ruhry. Towarzystwa te były w ścisłym kontakcie z Poznaniem, 
były bardzo dobrze zorganizowane i wydawały własne czaso
pismo P o s t ę p 21) .

in) Dla porównania cyfry podane przez „Statystykę Polaków".
20) Pamiętnik wystawy przemysłowej w Bochum, Oberbauten 1913, s. 11.
21) Akta Państw. Archiwum w Munster, nr 2748 tom IV.



Wypada tu wspomnieć, że Polak był prawie w każdym nie
mieckim sklepie po polsku obsłużony, gdyż firmy niemieckie sta
rały się pozyskać polskich klientów, angażując sprzedawców Po
laków. Z akt archiwalnych często wynika, że niemieckie firmy 
umieszczały nadto na szyldach napisy po polsku i nieraz ogła
szały się w gazetach polskich.

W organizowaniu życia kupieckiego i rzemiosła polskiego na 
zachodzie Niemiec, niemałą pomoc niosły Polakom westfalskim 
związki kupieckie i rzemieślnicze z Wielkopolski.

Nasi emigranci i na polu spółdzielczości wykazali Wiele śmia
łości i energii. Już w 1903 r. powstała pierwsza większa firma pol
ska „Bazar", Uckęndorf— oparta na zasadach spółki i udziałów. 
Takich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością powstało z cza
sem kilkanaście, co dało naszym emigrantom pochlebne świadec
two. Należy ciągle pamiętać, że mamy do czynienia z elementem 
prostym, wiejskiego pochodzenia. Dnia 2. I. 1905 r. powstaje 
w Bochum ,,Bazar" — Spółka oszczędnościowo - budowlana. 
W r. 1905 w Bochum zakłada się pierwszy bank polski „Bank lu
dowy", który upadł w 1911 r. W 1909 r. organizuje się w Reck- 
lingen spółka „Kwiatkowski i S-ka" — handel kartoflany i trans
portowy. W 1912 r. J . Brejski oddaje wydawnictwo „Wiarusa 
Polskiego" spółce z o. odp. „Wiarus Polski". Od 1908 r. istnieje 
towarzystwo z o. odp. „Jedność" (składy kolonialne), później 
powstały spółki z o. odp. w Herne (wzajemna pomoc) — w Marx- 
loch („Polonia" konsum), Langrerder — Bochum (Fortuna), Bot- 
trop („Strzecha"), Bruckhausen („Fortuna"), Oberhausen („Sa
mopomoc"), Dortmund („K upiec"), Recklinghausen („Z goda"), 
Wannę („M erkur")22) . Z braku miejsca nie wyliczam tu ich 
wszystkich; wiele z nich miało krótki żywot. Prawie wszystkieł 
wymienione konsumy, tzn. Spółdzielnie Spożywcze, rychło upadły 
z braku poparcia doświadczonych kupców a głównie braku ka
pitału.

Z największych i znanych towarzystw z ogr. odp., oprócz 
„Wiarusa Polskiego" należy wymienić : „Jan  Kwiatkowski i S-ka", 
Bank w Herne „Jan  Grabiec i S-ka", Hurtownia mebli w Herne. 
W Oberhausen była znana spółka „ J . Kawaler" drukarnia, 
a w Duisburg — Fabryka wódek „ J . Szabatowski", w Herne — 
piekarnia parowa „Fortuna", która niestety również upadła.



Wspomnieć wypada tu również o zorganizowaniu banków 
polskich, które zatrudniały wprawdzie niewielką liczbę wychodź
ców, lecz odegrały znaczną rolę gospodarczą. W 1913 r. otwiera 
w Wannę poznański ,,Bank Parcelacyjny" oddział z 7 filiami 
w Zagłębiu Ruhry. Również w 1913 r. rozpoczął swą działalność, 
w Bochum poznański „Bank Spółek Zarobkowych". Został on 
w 1917 r. zlikwidowany, a jego biura przejął istniejący do wojny 
„Bank Robotników".

Do wytworzenia się stanu średniego polskiego przyczyniła się 
okoliczność nabywania przez Polaków domów i nieruchomości na 
zachodzie. W 1912 r. było w polskich rękach 2 095 kamienic, w sa
mym mieście Bottrop było 162 domy własnością polską (głównie 
Górnoślązaków), w Wannę 102, w Gelsenkirchen 91 (głównie 
Mazurów). W Bochum prawie cały kompleks domów przy ul. 
Klasztornej (Nr 2, 4, 6, 8), przeszedł w ręce polskie 23). W 1912 r. 
mieliśmy tu jednego polskiego adwokata (A. Banaszek) i trzech 
lekarzy polskich.

Przeglądając akta państwowe odnosi się wrażenie, że Niemcy 
zwracali bardzo pilną uwagę na rozwój polskiego stanu średniego 
w Westfalii i Nadrenii. Rząd śledził pilnie wypadki nabywania 
nieruchomości przez Polaków. Zdawał sobie bowiem sprawę, że 
to wzmacnia materialne położenie emigracji, lecz że przekreśla 
zamiary rządu, który przez stworzenie jak  największej ilości 
punktów stycznych z Niemcami zdążał do germanizowania Po
laków. I ^

Obserwatorzy niemieccy i władze podkreślają, że polscy wy
chodźcy, pochodzący ze wsi polskiej, stosunkowo szybko wżyli 
się w tryb życia miejskiego o wysokiej kulturze materialnej. 
£ 9 kwietnia 1883 r. dochował się raport rejencji Arnsberg o Po
lakach (głównie chodzi tu o Mazurów) w Gelsenkirchen: „Jak  
wiadomo żyją tysiące polsko-katolickich górników bez jakiejkol
wiek pomocy (Einwirkung) moralnej, w obcym kraju, wielokrot
nie fizycznie, materialnie i moralnie podupadłych". Inriy raport 
z tegoż roku dodaje: „Urzędnicy kopalń mówią o nich, że są 
pilni, chętni i powolni ich rozkazom, skłonni do pijaństwa, a skut
kiem tego do grubiaństwa i do wybryków24)- Może te sądy są

23) Akta Państw. Archiwum w Munster, nr 2748 tom X.
24) Akta Państw. Archiwum w Munster, nr 2748 tom I.



przesadne, nie mniej charakterystyczne. Jeżeli chodzi o odrodze
nie duchowe i moralne Polaków westfalskich, to stosunki te nie
bawem uległy zupełnej poprawie dzięki działalności towarzystw 
oświatowych tak, że w aktach urzędowych jest to sąd pierwszy 
i bodaj ostatni. Ze wsi czy folwarku wyniósł robotnik rolny poję
cie wrodzone ,,kompleksu aiższości" nie tylko w stosunku do pra
codawców lecz i urzędników niemieckich. Ale rychło zmienił nasz 
robotnik to nastawienie, stał się śmiały, świadomy swych obowiąz
ków i praw. Przyczyniły się do tego również Związki Zawodowe, 
żądał tego samego zarobku co i niemiecki robotnik.

Dzięki znajomości języka niemieckiego mogli Polacy porozu
mieć się z kolegami w pracy i sąsiadami. Stąd też stosunek mię
dzy ludnością tubylczą a polską stał się wnet poprawny. Dopiero 
później z początkiem XX wieku nastąpiło pewne naprężenie, 
głównie z powodu konkurencji w pracy. Znając język niemiecki 
robotnik nasz poznał prawa socjalne, polityczne i obywatelskie. 
Robotnik niemiecki uczył naszego, jak  bronić się przed wyzyskiem 
pracodawcy. Zrzeszał się też Polak do 1902 r. razem z kolegą 
niemieckim w jednym Związku Zawodowym niemieckim. Robot
nik niemiecki przekonał się, że emigrant polski nie jest łamistraj
kiem, ani obniżającym zarobki.

Westfalczyk żył tu na obczyźnie nader skromnie. Był już 
przyzwyczajony do stosunkowo niskiej stopy życiowej. Oszczę
dzał każdy fenig, aby móc dorobić się pewnego kapitału i kupić 
sobie na starość i dla swych dzieci dom w Poznańskiem czy na Ślą
sku. Wielu już przed pierwszą wojną światową wróciło do kraju, 
przyczyniając się do spolszczenia miast wielkopolskich. Ustawa 
osiedleńcza i nowela 1904 roku utrudniały proces powrotu na 
wieś polską, to też niekiedy kupowano również nieruchomości na 
emigracji. Mimo że Polacy oparli się na kulturze niemieckiej, 
mimo, że podnieśli się na wyższy poziom życia społecznego i ma
terialnego, to jednak w zakresie kultury duchowej zostali na 
wskroś Polakami. Nie zaparli się mowy polskiej. Germaniazeja 
dokonała tylko bardzo nieznacznych wyłomów w społeczeństwie 
polskim na emigracji.

W r. 1907 płacono w Zagłębiu najwyższe zarobki. Na Gór
nym Śląsku np. przeciętny zarobek górnika wynosił w roku 1912
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3,64 mk, dziennie2"). Oto zestawienie porównawcze dziennych 
płac górników w obw. Dortmund:

Rok Rębacz Robotn. II kl. Robotn. III kl. Robotn. mł.
1905 4,84 mk 3,40 mk 3,42 mk 1,21 mk
1911 5,56 mk 4,02 mk 3,89 mk 1,31 mk

Należy tu podkreślić, że w stabilizacji bytu naszych wychodź
ców na obczyźnie odegrał ważną rolę fakt, iż nowi emigranci, 
przybywający wciąż na zachód, znajdowali natychmiastowe opar
cie materialne i duchowe u swych znajomych lub krewnych. Kto 
nie miał na miejscu pracy i bliższych znajomości, musiał mieszkać 
w barakach fabrycznych. Stosunki w nich były jednak nawet dla 
naszego robotnika niemożliwe. Grupowali się więc nasi robotnicy 
i wynajmowali wspólne pokoje, o które zresztą było bardzo 
trudno. Warunki mieszkaniowe w Zagłębiu Ruhry były zawsze 
ciężkie. Robotnik musiał poświęcić czwartą lub trzecią część za
robku na opłacanie mieszkania. Jeżeli emigrant nasz miał liczną 
rodzinę, co było wypadkiem częstym, wtedy zaoszczędzić nie 
mógł. żona musiała dorabiać przez gotowanie obiadów dla innych 
samotnych emigrantów. Takich stołowników było w 1910 r. 
45 77725 26). Urzędników państwowych lub samorządowych właści
wie na emigracji nie było, gdyż rząd nie dopuszczał Polaków, 
choćby zdolnych ludzi do prac biurowych. Mimo, że Polak w West
falii żył skromnie, lecz ubierał się przyzwoicie, był zawsze czy
sty, co go dodatnio odróżniało od innych narodowości. Wypadki 
nagminnego pijaństwa były coraz rzadsze, w czym się Polacy 
wyróżniali nawet od Niemców. Polki zachowały na ogół strój 
wiejski — polski, tak że na niejednym zebraniu lub nabożeństwie 
można było odnieść wrażenie, że się jest na wsi wielkopolskiej. 
Zwyczaj stawania przed kościołem po nabożeństwie zachował 
się i na zachodzie. Każda prawie rodzina polska miała kawałek 
ziemi lub ogrodu. Polak bowiem ukochał ziemię i chętnie pra
cował w wolnych chwilach na kawałku ziemi, do której tak przy
wykł.

W życiu codziennym Polacy nie zbliżali się do Niemców. Sto
sunek ich wzajemny był jednak poprawny, na co władze i auto
rzy niemieccy zwracali uwagę. Przekreślało to rachuby Niem-

25) ćwierć wieku pracy dla narodu i robotnika. Dzieło zbiór., s. 127— 131.
26) Tamże.



ców, że przez wpływ otoczenia przybysze ulegną rychłej germa
nizacji. Polacy mieszkali z reguły u Polaków jako sublokatorzy. 
Małżeństwa mieszane były specjalnie piętnowane przez Polaków 
i były stosunkowo rzadkie. Małżeństw mieszanych było :

1922 1910 27)
Polaków z Niemkami 3 126 2 847
Polek z Niemcami 1391 1 090
Mazurów z Niemkami 2 482 1637
Mazurek z Niemcami 1178 1 127

Razem 8 177 6 701
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