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Emigracja polska po powstaniach w XIX wieku 

Po trzecim rozbiorze Polski w 1795 r. i abdykacji króla Stanis awa Ponia-

towskiego do ówczesnych obywateli stopniowo zacz a dociera  bolesna praw-

da, e tak wielkie i pot ne pa stwo przesta o istnie . Zacz a dociera  równie  

gorzka prawda, e sta o si  to nie z powodu wielkiej przewagi militarnej pa stw 

o ciennych, ale na skutek wa ni narodowych i braku – przeprowadzanych od 

dziesi tków lat w kraju – koniecznych reform. 

Uczestnicy wcze niejszej konfederacji barskiej oraz przegranego powstania 

ko ciuszkowskiego szukali nowego miejsca swojego osiedlenia, z którego mo-

gliby dzia a  na rzecz wskrzeszenia upad ej Ojczyzny. Ju  rok po ostatnim roz-

biorze, w 1796 r. rozpocz y si  rozmowy gen. H. D browskiego z rewolucyj-

nymi w adzami francuskimi na temat utworzenia z emigrantów we Francji armii 

polskiej. Genera  D browski w grudniu tego  roku spotka  si  z Napoleonem 

Bonapartem w sprawie utworzenia armii polskiej u boku armii francuskiej. W stycz- 

niu 1797 r. w adze Lombardii podpisa y z gen. D browskim umow  o utworze-

niu Legionów Polskich, które kilka miesi cy pó niej wraz z wojskami francu-

skimi wkroczy y do Rzymu. W 1799 r. z emigrantów polskich powstaje Legia 

Naddunajska pod dowództwem gen. K. Kniaziewicza. Polacy walcz  u boku 

Francuzów na froncie z Austri , a cz  Legionów Polskich zostaje wys ana na-

wet na wysp  San Domingo, aby tam w latach 1802–1803 t umi  powstanie na-

rodowe. Dopiero w 1806 r. wojska Napoleona wkraczaj  na ziemie polskie i po 

zawartym z carem Aleksandrem I pokoju w Tyl y w 1807 r. utworzono – za-

miast obiecanego wskrzeszonego pa stwa polskiego – Ksi stwo Warszawskie, 

wraz z nadan  przez Napoleona konstytucj . Po kl sce Napoleona w wyprawie 

na Rosj , wojska rosyjskie w 1813 r. zajmuj  ziemie polskie, w tym samym roku 

pod Lipskiem ginie Ksi  Józef Poniatowski. Po ostatecznej kl sce Napoleona, 
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na kongresie wiede skim w 1815 r. postanowiono utworzenie Królestwa Pol-

skiego pod dominacj  Rosji, Wielkiego Ksi stwa Pozna skiego pod dominacj  

Prus, Wolnego Miasta Krakowa, a reszta ziem polskich zosta a wcielona do 

pa stw zaborczych. Ofiara krwi polskiej z o ona na o tarzu Europy nie zaowo-

cowa a wskrzeszeniem pa stwa polskiego. 

Pocz tkowo w nowo utworzonych strukturach politycznych na ziemiach 

polskich, we wszystkich pa stwach zaborczych panowa a nawet wzgl dna swo-

boda, a car Miko aj I w 1829 r. koronowa  si  w Warszawie na króla polskiego. 

W rok pó niej wybuch o powstanie listopadowe, które zako czy o si  kl sk . 

Kl ska powstania listopadowego, oprócz zsy ek na wschód, spowodowa a 

now  fal  wychod stwa, zwan  Wielk  Emigracj . Kierowa a si  ona zw aszcza 

do Francji, Anglii i Belgii, a pó niej tak e za ocean. Szukaj c przyczyn kl ski 

upadku Ojczyzny oraz powstania, wielu by ych powsta ców, a teraz emigran-

tów, wskazywa o na odej cie od warto ci chrze cija skich jako przyczyn  nie-

powodze  i w odnowie duchowej cz owieka widzia o pó niej odbudow  utraco-

nego pa stwa1. A. Mickiewicz po przyje dzie w 1832 roku do Francji wyda  na-

pisan  jeszcze w Dre nie broszur  dotycz c  emigrantów i przyczyn upadku 

powstania. Wydana w stylu biblijnym sta a si  swoistym katechizmem dla pol-

skich wychod ców. Wskazywa , e spory i wa nie nie doprowadz  do odbudo-

wy utraconej Ojczyzny. Pisa : „[...] niektórzy z was zaczynali rady i zmowy i spiski, 

do których trzeba m dro ci i zgody, zaczynali przy obiadach i wieczerzach od 

jedzenia i picia. A któ  kiedy widzia , aby pe ny brzuch dawa  m dro  i g owa 

pijana zgod ; aby z mi sa i wina wskrzesi  Ojczyzn ? [...] Przeto i wy zaczyna-

j c rad  i zmow  obyczajem przodków, id c na msz  i do komunii; a co wtedy 

uradzicie, m dre b dzie...”2. A. Je owicki, uczestnik powstania listopadowego, 

a pó niejszy ksi dz zmartwychwstaniec, pisa : „[...] wszystkie usilno ci i próby 

w d wiganiu Polski upad y niemoc  nasz ; i nie wprzód j  d wigniemy, a  nam 

wróci si a, a si a nam wróci, jak nam wróci wiara. [...] Dzi ki Bogu zaczynamy 

ju  do niej powraca ...”3. 

W dyskusjach i publikacjach w ród polskich wychod ców przewija y si  te  

sprawy spo eczne i wizja przysz ej odbudowanej Polski. Na ten temat wielkie 

by y ró nice zda , pocz wszy od M odej Polski, Towarzystwa Demokratyczne-

go Polskiego, Gromad Ludu Polskiego, Towarzystwa Historyczno-Literackiego 

                                                 
1 S. Szostakowski, Z kart Wielkiej Emigracji. Prasa obozu arystokratyczno-konserwatywnego 

w latach 1832–1848, Olsztyn 1974, s. 147–171. 
2 A. Mickiewicz, Ksi gi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego, Rzym 1946, s. 65. 
3 A. Je owicki, Moje wspomnienia, Warszawa 1970, s. 364. 
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a  po koncepcje stronnictwa Adama Czartoryskiego Hotelu Lambert i idee me-

sja skie Andrzeja Towia skiego4. 

Postawy uczestników Wielkiej Emigracji wobec Ko cio a katolickiego i re-

ligii te  nie by y jednolite. Wiele oburzenia i zam tu w ród emigracji wywo a a 

encyklika papieska Cum Primum, Grzegorza XVI. Pot pia a ona ruchy wyzwo-

le cze i by a skierowana do wy szego kierownictwa duchowego w kraju. W ród 

wielu emigrantów wzbudzi a ona jednak nastroje antypapieskie, a nawet antyko-

cielne. Postawy te podkre la o wielu publicystów emigracyjnych, wszyscy jed-

nak zgodnie uwa ali, e uczucia religijne podnosz  godno  cz owieka i przeko-

nuj  o duchowym i Boskim porz dku. Na takim te  porz dku trzeba odbudowa  

utracon  Ojczyzn . W ród emigrantów trzeba równie  by o zauwa y  wielk  

trosk  o Ko ció  katolicki, jako ostoj  i trwa y fundament duchowo ci i to sa-

mo ci polskiej5. 

Emigranci we Francji, rozumiej c i czuj c swoje potrzeb duchowe i religijne, 

tworzyli od 1833 roku ma e modlitewne wspólnoty. Wielk  rol  w ich powstawa-

niu odegra  pó niejszy za o yciel nowej polskiej kongregacji zakonnej – Ksi y 

Zmartwychwsta ców, Bogdan Ja ski. Z jego inicjatywy powsta a w 1834 roku 

zwarta i liczna grupa Braci Zjednoczonych. Spotykali si  w ka dy pi tek na 

mszy wi tej, a nast pnie na modlitwach i czytaniu Pisma wi tego. W tych 

spotkaniach bra o udzia  wiele znacz cych osób z emigracji polskiej, m.in. 

A. Mickiewicz. W pierwsz  niedziel  wielkiego postu 1836 roku, bracia pod 

przewodnictwem B. Ja skiego zamieszkali razem, daj c pocz tek paryskiemu 

Centrum S u by Narodowej, by a to zarazem inicjacja nowego zakonu w Ko-

ciele. Wkrótce potem uda o si  Ja skiemu zalegalizowa  kongregacj  u francu-

skich w adz pa stwowych, a potem ko cielnych6. Celem nowego zakonu Zmar-

twychwsta ców by a s u ba, zw aszcza duszpasterska polskim emigrantom. 

B. Ja ski, za o yciel nowego zakonu uwa a , e: „w emigracji uprawi  naprzód 

trzeba grunt religijny, rozkrzewi  wiar  i mi o  chrze cija sk , wskrzesi , roz-

szerzy , umocni , wprowadzi  w praktyczne ycie pewn  mas  uczu  i my li 

prawdziwie moralnych, religijnych i chrze cija skich, nim co  ogólniejszego 

                                                 
4 A. Barszczewska-Krupa, Emigracja i kraj, wokó  modernizacji polskiej wiadomo ci spo ecznej 

i narodowej 1831–1863, ód  1999; L. Gadon, Z ycia Polaków we Francji, rzut oka na 50- 

-letnie koleje Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Pary u 1832–1882, Pary  1883; W. Bo-

jomir, Idee Towianizmu, Kraków 1918; Stowarzyszeni Polacy w Bruxeli do Emigracyi Polskiej, 

Bruxela 1837; H. ali ski, Kszta t polityczny Polski w ideologii Towarzystwa Demokratyczne-

go Polskiego (1831–1846), Wroc aw – Warszawa – Kraków – Gda sk 1976. 
5 B. Ko odziej ks., Prasa demokratyczna Wielkiej Emigracji wobec Ko cio a, „Wi ”, 27:184, 

nr 11–12 (313–314), s. 187–197. 
6 B. Micewski CR, Bogdan Ja ski za o yciel Zmartwychwsta ców 1807–1840, Warszawa 1983, 

s. 243–248, 271–279; W. Wielog owski, Emigracyja polska wobec Boga i narodu, Wroc aw 

1848. 
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dobra si  dope ni”7. Po jego mierci w 1840 roku, jego dzie o kontynuowali 

ksi a Hieronim Kajsiewicz i Piotr Semenenko – uwa ani za wspó za o ycieli 

nowego zgromadzenia. 

Kolejnym krajem, gdzie osiad a tzw. Wielka Emigracja, by a Anglia. W Lon- 

dynie, ju  w 1832 roku, zawi za o si  Towarzystwo Literackie Przyjació  Polski 

(Literary Association of the Friends of Poland), które dzia a o na rzecz urabiania 

przychylnej opinii dla Polski w spo ecze stwie brytyjskim. W tym Towarzy-

stwie powzi to te  my l sprowadzenia na sta e do Anglii polskiego ksi dza, 

a pó niej pomagano ufundowa  polsk  kaplic  i o ono rodki na utrzymanie 

polskiego ksi dza. W czasie wojny krymskiej Polacy z Anglii zaci gn li si  do 

polskiej dywizji kozaków walcz cej pod gen. W adys awem Zamojskim. Po za-

ko czonej wojnie powróci  on w 1856 r. do Anglii i jeszcze kilka lat s u y  Po-

lakom w Londynie. Gen. Zamojski podj  te  starania o zapewnienie Polonii an-

gielskiej sta ego duszpasterza. Z jego inspiracji Komitet Stowarzyszenia Kato-

lickiego w Londynie zwróci  si  22 maja 1862 r. do arcybiskupa Gniezna i Po-

znania Leona Przy uskiego z pro b  o „najspieszniejsze przys anie kap ana, któ-

ry by by  lekarzem naszych duchowych potrzeb i pocieszycielem naszych nie-

szcz  na wygnaniu”8. Intencj  gen. Zamojskiego by o, aby Polska Parafia 

Londy ska nale a a do archidiecezji pozna skiej i by a obs ugiwana przez jej 

ksi y. Ze wzgl dów prawnych by o to niemo liwe, jednak arcybiskup Przy uski 

przys a  w listopadzie 1862 roku ks. Marcina Chwaliszewskiego i zamianowa  

go kapelanem polskich emigrantów w Londynie i okolicy. Równocze nie wys a  

Przy uski pismo polecaj ce do londy skiego kard. Wisemana. Od niego to ks. 

Chwaliszewski otrzyma  jurysdykcj  dla Polaków, Niemców, Francuzów i W o-

chów. Praca by a bardzo trudna, brakowa o wszystkiego, pocz wszy od ko cio-

a, a sko czywszy na braku rodków na utrzymanie. W swoich sprawozdaniach 

pisanych do abpa Przy uskego pisa , e pracowa  g ównie dla najbiedniejszych. 

Genera  Zamojski tak scharakteryzowa  jego dzia alno : „[...] umia  wznie  si  

ponad sprawy polityczne i s u y  pomoc  wszystkim na równo. Odwiedza  Pola-

ków – jednaki dla wszystkich [...]”. Znamienne jest, e ks. Chwaliszewski w li-

stach podpisywa  si  jako rektor Polskiej Misji w Londynie. Niestety po dwóch 

latach pracy, ze wzgl du na zdrowie, powróci  do Poznania. Na jego miejsce ar-

cybiskup Przy uski wys a  ks. Ludwika Ja d ewskiego. Teraz po upadku po-

wstania styczniowego nie wystarcza o ju  zaspokojenie potrzeb duchowych, 

ksi dz musia  pomóc emigrantom odnale  si  w nowym yciu. Wyszukiwa  im 

prac  i stara  si  o bilety na dalsz  – zwykle za ocean – podró . Po wyczerpaniu 

                                                 
7 J. Mrówczy ski CR, Z ducha zmartwychwstania. ycie wewn trzne Bogdana Ja skiego, Kra-

ków 1996, s. 207–210. 
8 AAP, Kapelania emigracyjna w Londynie, sygn. OA IX 57. 
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wszystkich funduszy, w tym i zebranych w ród przyjació  w Poznaniu, ks. Ja -

d ewski powróci  do kraju. Genera  Zamojski w li cie skierowanym w 1865 r. 

do Przy uskiego wyra a  al, e polska misja nie b dzie pod opiek  prymasa 

Polski. Doda  te , e mo e ksi dz zakonny b dzie bardziej odpowiedni do tej 

pracy. Do tej wtedy lu no rzuconej my li powróci pó niej kard. R. Dalbor, a zre- 

alizuje ostatni arcybiskup Gniezna i Poznania kard. A. Hlond, zak adaj c w 1932 r. 

Towarzystwo Chrystusowe dla Wychod ców, zwane dzi : Towarzystwo Chry-

stusowe dla Polonii Zagranicznej9. 

 

Po przegranym powstaniu styczniowym nowa wielka fala emigrantów ruszy-

a na zachód Europy oraz za ocean w poszukiwaniu nowej Ojczyzny. W kraju 

represje dotkn y wtedy tysi ce Polaków, z których wielu zosta o skazanych 

przez carskie w adze rosyjskie na przesiedlenie i katorg  na Syberii. Niezale nie 

od osób represjonowanych, wielu Polaków podejmowa o podró e odkrywcze, 

dobrowolne wyjazdy na Wschód oraz anga owa o si  do wielu wypraw nauko-

wych. W podejmowanych wyprawach cz sto byli cenionymi towarzyszami po-

dró y10. 

Nieliczna by a emigracja polska do Afryki. Po powstaniu listopadowym 

cz  powsta ców wyjecha a do Algierii, pozostaj cej pod wp ywami Francji. 

Grupa ta liczy a ponad 1000 osób i sk ada a si  z wychod stwa cywilnego i woj-

skowego. Polacy s u yli w Legii Cudzoziemskiej oraz pracowali w kopalniach11. 

W Egipcie Polacy, oprócz pielgrzymów, znale li si  w wi kszej grupie, s u c 

w korpusie ekspedycyjnym Napoleona. Wyró nili si  tam zw aszcza oficerowie 

J. Su kowski, J. Zaj czek i F. azowski. Grupa Polaków przyjecha a do Egiptu 

po upadku powstania listopadowego i podj a tam s u b  wojskow . Polacy pra-

cowali te  przy budowie Kana u Sueskiego. Kolejne emigracje z ziem polskich 

do Egiptu tworzy y zwarte skupiska w miastach. Polacy byli cenionymi pracow-

nikami i pracowali na kierowniczych stanowiskach, jako urz dnicy i fachowcy. 

Skupiska te liczy y w miastach po ok. 300 osób, organizuj c si  w polskie sto-

warzyszenia. Kolejne wi ksze polskie skupisko tworzy o si  w drugiej po owie 

XIX wieku w Afryce Po udniowej12. 

                                                 
9 AAP, Kapelania emigracyjna w Londynie, sygn. OA IX 57; B. Ko odziej, Arcybiskupi Gniezna 

i Poznania w trosce o wychod ców do 1946, [w:] Ecclesia Posnaniensis, opuscula Mariano 

Banaszak septuagenario dedicata, Pozna  1998, s. 213–214; A.F. Kowalkowski ks., Pocz tki 

duszpasterstwa emigracyjnego dla Polaków w Londynie, [w:] Polska Misja Katolicka w Lon-

dynie, Londyn 1944, s. 46–47. 
10 J. Rychman, Podró nicy polscy na Bliskim Wschodzie w XIX w., Warszawa 1972. 
11 A.H. Kasznik, Mi dzy Francj  a Algeri , z dziejów emigracji polskiej 1832–1856, Wroc aw – 

Warszawa – Kraków – Gda sk 1977. 
12 J. Knopek, Migracje Polaków do Afryki Pó nocnej w XX wieku, Bydgoszcz 2001, s. 66–83. 
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Pierwsze wyjazdy Polaków do Australii, Oceanii i Nowej Zelandii si gaj  

XVII w., czasów odkry  geograficznych. Pierwszym Polakiem, który postawi  

nog  na ziemi nowozelandzkiej by  Jan J. Forster, a na kontynencie australijskim 

Ksawery Karnicki. Po upadku powstania listopadowego w Australii osiedli o si  

kilkudziesi ciu emigrantów politycznych. Pó niej przyje d ali polscy naukowcy 

i odkrywcy, a w ród nich najwybitniejszy Pawe  E. Strzelecki. W po owie XIX w. 

rozpocz a si  emigracja zarobkowa i przyjazd Polaków, g ównie z zaboru pru-

skiego, Wielkiego Ksi stwa Pozna skiego i l ska. Oni to za o yli osad  Seven- 

hill, zwan  powszechnie jako Polish Hill River. Kolejni emigranci przybywali 

w czasie tzw. „gor czki z ota”, tworz c rozrzucone, ma e polskie skupiska. Na 

pocz tku XX w. przyby a kolejna wi ksza grupa Polaków sk adaj ca si  z ze-

s a ców i uciekinierów po rewolucji 1905 r. Ogó em szacuje si , e do 1918 r. 

na tym kontynencie przebywa o ok. 10 tys. Polaków i osób polskiego pochodzenia13. 

W drugiej po owie XIX wieku, z powodu przeludnienia polskich wsi i braku 

miejsc pracy rozpocz a si  wielka emigracja zarobkowa, zw aszcza do krajów 

pó nocnej i po udniowej Ameryki. Tworzyli oni tzw. emigracj  „za chlebem”, 

szukali tam kawa ka ziemi do uprawy, mo liwo ci pracy i bezpiecznego ycia. 

W kraju rozpowszechniano wie ci o Argentynie i Brazylii, jako krajach wolnych 

od ucisku, pozbawionych dziedziców i ekonomów, a obfituj cych w ziemi  dla 

ch opów, z polskimi szko ami i organizacjami. Propaganda ta by a mocno nag a-

niana przez licznych emisariuszy spó ek kolonialnych. Wielu Polaków skuszo-

nych wizj  poprawienia swojego ycia oraz zyskania ziemi na w asno  sprze-

dawa o reszt  swojego dobytku, aby starczy o pieni dzy na op acenie podró y14. 

Najliczniejsza grupa Polaków udawa a si  do Stanów Zjednoczonych, gdzie 

znajdowa a prac  i tam te  tworzy y si  pierwsze organizacje polskie. Oprócz 

idei pomocy i scalania Rodaków, jako g ówny cel organizacje te stawia y kwe-

sti  uzyskania niepodleg o ci dla Polski. Najliczniejsze organizacje wychod cze 

to: Zjednoczenie Polskie Rzymskokatolickie powsta e w 1873, Zwi zek Naro-

                                                 
13 J. Lecznarowicz, Diaspora polska w Australii, [w:] Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków 

2001, s. 395–397; L. Paszkowski, Polacy w Australii i Oceanii 1790–1940, Londyn 1962, 

s. 21–27, 39–41, 61–62; Z. Rakiej TChr, „XX lat pracy Ksi y Chrystusowców w Australii 

i Nowej Zelandii (1959–1979)”, Lublin 1983 [mps], s. 5–9. 
14 Emigracja z ziem polskich w czasach nowo ytnych i najnowszych (XVIII–XX w.), red. A. Pilich, 

Warszawa 1984; Dzieje Polonii w Ameryce aci skiej, red. M. Kula, Wroc aw – Warszawa – 

Kraków – Gda sk 1983; I. Klarner, Emigracja w Królestwa Polskiego do Brazylii 1890–1914, 

Warszawa 1975; Losy Polaków w XIX–XX w., red. B. Grochulska, J. Skowronek, Warszawa 

1987; J. Oko owicz, Wychod stwo i osadnictwo polskie przed wojn  wiatow , Warszawa 

1920; M. Paradowska, Podró nicy i emigranci. Szkice z dziejów polskiego wychod stwa w Ame- 

ryce Po udniowej, Warszawa 1984; M. Szawlewski, Wychod stwo polskie w Stanach Zjedno-

czonych Ameryki, Lwów 1924; Z. Malczewski, Obecno  Polaków i Polonii w Rio de Janeiro, 

Lublin 1995, s. 17–46. 
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dowy Polski – 1880, Zwi zek Soko ów Polskich w Ameryce – 1891 i Zwi zek 

Polek w Ameryce – 1895. Organizacje te, maj ce w statutach cel niepodleg o ci 

Polski, zaleca y sta y i cis y zwi zek z krajem ojczystym15. 

Pod zaborem austriackim, z którego pochodzi o liczne wychod stwo, po-

wsta o w 1909 roku w Krakowie Polskie Towarzystwo Emigracyjne, którego ce-

lem by a opieka nad polskimi emigrantami. Towarzystwo prowadzi o biura po-

rednictwa pracy, sprzeda  biletów na statki do krajów zamorskich oraz infor-

mowa o o warunkach podró y i w miejscach osiedlenia; w Krakowie prowadzi o 

schronisko noclegowe dla emigrantów, biuro bezp atnej pomocy prawnej, bez-

p atn  wypo yczalni  ksi ek, wydawa o miesi cznik „Polski Przegl d Emigra-

cyjny” oraz tanie s owniki i przewodniki po krajach, do których udawali si  Po-

lacy. Towarzystwo organizowa o podró e informacyjne i misyjne dla ksi y 

polskich, wydawa o te  podr czne kalendarze emigracyjne, w których zamiesz-

czano informacje dla poszczególnych grup emigracyjnych, dotycz ce zw aszcza 

potrzebnych dokumentów, oraz informacje o pracy i p acach w poszczególnych 

krajach16. 

Wielu badaczy spraw polonijnych zajmowa o si  ustalaniem w a ciwych 

cyfr, które potrafi yby odda  wielko  poszczególnych grup emigracyjnych17. 

Trudno ci w ustalaniu w a ciwych liczb powi ksza fakt, i  Polacy, którzy opu- 

szczali kraj w czasie rozbiorów, wyje d ali jako poddani rosyjscy, niemieccy 

b d  austriaccy. W krajach osiedlenia byli cz sto klasyfikowani wed ug posia-

danych dokumentów. Ogólnie mo na przyj , e do wybuchu I wojny wiatowej 

ziemie polskie opu ci o ok. 4700 tys. osób szukaj cych pracy oraz kilkadziesi t 

tysi cy uchod ców politycznych. Dane odnosz ce si  do kierunków owej emi-

gracji – krajów osiedlenia, oraz szacunków liczebno ci grup emigracyjnych 

przedstawia poni sza tabela: 

 

 

                                                 
15 Czyn zbrojny wychod stwa polskiego w Ameryce. Zbiór dokumentów i materia ów historycz-

nych, oprac. Z. Kumo , J. Praga, Warszawa 2000, s. 15–36. 
16 Kalendarz Emigracyjny na rok 1912, Nak adem Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego, Kra-

ków 1912. 
17 AAN MSZ Wydzia  Polaków Za granic , sygn. 11049–11052; Liczba i rozmieszczenie Pola-

ków w wiecie, red. W. Wrzesi ski, cz. 1, Wroc aw 1981, cz. 2, Wroc aw 1985; Ma y Rocznik 

Statystyczny, Warszawa 1930; M. Piro y ski, Statystyka Ko cio a w Polsce, z. 2. Lublin 1935; 

P. Taras, Problem liczebno ci i znaczenia Polonii Zagranicznej, „Zeszyty Naukowe KUL” 

R. XVII: 1974, nr 1–2, s. 7–51; tego , Rola Polskiej Emigracji w ród innych narodów, [w:] 

Wk ad Polaków do kultury wiata, TN KUL Lublin 1975, s. 773–826; B. Wierzbi ski, Polacy 

w wiecie, Londyn 1946. 
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Tabela. G ówne kraje osiedlenia Polaków do 1914 r.18 

Pa stwa Liczba Polaków 

Stany Zjednoczone A. P.  3 100 000 

Niemcy  850 000 

Rosja  300 000 

Brazylia 215 000 

Argentyna 62 000 

Kanada 50 000 

Austria 40 000 

Francja 30 000 

W okresie przed wybuchem I wojny wiatowej, oprócz emigracji sta ej kon-

tynentalnej i zamorskiej, istnia a liczna emigracja sezonowa, zw aszcza rolnicza. 

Polscy ch opi, posiadaj cy ma e i kar owate gospodarstwa rolne wyje d ali 

zw aszcza do Niemiec, gdzie oprócz zarobku mogli zapozna  si  z nowymi ma-

szynami rolniczymi oraz sposobami uprawy. 

                                                 
18 P. Taras, Problem liczebno ci..., s. 13–14. 


