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ZJAWISKO EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA TERENIE
POWIATU WADOWICKIEGO
Magdalena Kowalska
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kotaja w Krakowie
Streszczenie. Gównym celem bada jest odniesienie obecnego zjawiska zwizanego
z emigracj zarobkow na terenie powiatu wadowickiego do sytuacji z okresu midzywojennego XX wieku. Zakres terytorialny oraz dobór próby (mieszkaców powiatu) uwzgldnia najsilniejsz i najsabsz emigracj w zalenoci od jej rodzajów w tym okresie. Badania
maj charakter porównawczy. Punkt wyjcia stanowi materiay historyczne zawierajce
informacje na temat wychodstwa sezonowego, emigracji sezonowej za granic oraz emigracji zamorskiej w okresie midzywojnia na tym terenie. W celu zdiagnozowania omawianego zjawiska na badanym terenie przeprowadzono badania z mieszkacami powiatu
technik wywiadu wg kwestionariusza.
Sowa kluczowe: wyjazdy zarobkowe, wychodstwo sezonowe, emigracja zamorska,
okres midzywojenny, wspóczesno

WSTP
W ostatnich latach obserwuje si nasilenie zjawiska emigracji zarobkowej, szczególnie do niektórych krajów Europy Zachodniej. Wyjazdy zagraniczne stay si swoistym
koem ratunkowym dla wielu polskich rodzin i szans rozpoczcia dorosego ycia przez
modych Polaków. Emigracja, jak j de niuje Giddens [2005] to „odpyw ludnoci z kraju w celu osiedlenia si gdzie indziej”. Jednak jej rola jest trudna do przecenienia co dalej
stwierdza: „Ruchy migracyjne przyczyniaj si do kulturowego i etnicznego wzbogacenia
wielu spoeczestw, ksztatuj ich dynamik demogra czn, gospodarcz i spoeczn”.
Inspiracj dla wspóczesnych bada socjologicznych s odniesienia i porównania historyczne, wytyczajce ich zakres tematyczny, a take metodologiczny. Gównym celem
prezentowanego opracowania jest osadzenie tej problematyki w kontekcie historycznym. Zamiarem autorki byo odniesienie obecnego zjawiska zwizanego z emigracj zarobkow na terenie powiatu wadowickiego do sytuacji z okresu midzywojennego XX
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wieku. Obszar bada oraz dobór próby (mieszkaców powiatu) uwzgldnia najsilniejsz
i najsabsz emigracj w zalenoci od jej rodzajów w tym okresie.
Badania maj charakter porównawczy. Punkt wyjcia stanowi materiay historyczne
zawierajce informacje na temat wychodstwa sezonowego, emigracji sezonowej za granic oraz emigracji zamorskiej w okresie midzywojnia na tym terenie. Badaniami prowadzonymi wspóczenie zostay objte te miejscowoci, w których po pierwszej wojnie
wiatowej wychodstwo zarobkowe byo szczególnie intensywne. W przypadku emigracji sezonowej w najwikszym stopniu dotyczyo ono mieszkaców gminy Andrychów,
w najmniejszym za gminy Stryszów, a najsilniejsz emigracj zamorsk odznaczay si
m.in. okolice Wieprza, Choczni oraz Tuczni.
W celu zdiagnozowania wspomnianego zjawiska na omawianym terenie przeprowadzono badania z mieszkacami powiatu wadowickiego technik wywiadu wg kwestionariusza. Przebadano 115 przedstawicieli losowo dobranych gospodarstw domowych,
a zebrany materia badawczy podzielono na trzy grupy: I grupa obejmuje gospodarstwa
domowe, z których kto wyjecha za granic w celach zarobkowych, II grupa to te,
z których nikt nie wyjecha ale gdyby nadarzya si okazja to respondent byby skonny
podj tak decyzj i III grupa to gospodarstwa domowe, z których nikt nie wyjecha
i nie zamierza wyjecha .
Dobór miejscowoci do bada by zdeterminowany historyczn tradycj emigracyjn
ludnoci powiatu.

MIGRACJE ZAROBKOWE Z POLSKI W UJCIU HISTORYCZNYM
Migracje zarobkowe na ziemiach polskich rozpoczy si na masow skal pod koniec XIX wieku. W latach 1871–1913 z Polski w granicach z 1937 roku wyemigrowao
na stae ok. 3,5 miliona osób – gównie Polaków, ydów, Niemców, Ukraiców [Kpiska 2008]. Najliczniejsz emigracj poza Europ odnotowano przede wszystkim do
Stanów Zjednoczonych (1,9 mln), a wród krajów europejskich najczciej wyjedano
do Niemiec.
Prezentowane wielkoci liczbowe nie obejmuj migracji sezonowych, których najwiksze rozmiary dotyczyy Niemiec ale równie, cho w zdecydowanie mniejszym zakresie takich krajów jak Dania, Szwajcaria, Szwecja, Francja, Belgia, Holandia, Rumunia
i Rosja (w tym zabór rosyjski) [Bukraba-Rylska 2008]. Ten kierunek migracji obejmowa
przede wszystkim sezonowych pracowników z Królestwa Polskiego i Galicji, wród których znaczn rol odgryway osoby mode i kobiety – decydowao o tym gównie to, e
takie wyjazdy stanowiy swoist kontynuacj zjawiska polegajcego na wynajmowaniu
si do prac polowych poza miejscem zamieszkania oraz rodzaj uprawy (pracownicy sezonowi byli potrzebni gównie do uprawy buraka cukrowego, a kobiety przypuszczalnie
byy tasze i bardziej wydajne ni mczyni [Kpiska 2008].
W okresie dwudziestolecia midzywojennego (w latach 1919–1938) na stae i sezonowo wyjechao z Polski ponad 2 miliony osób [Furdala, Wysoczaski, 2007].
Potencja emigracyjny w Polsce midzywojennej by bardzo duy, a byo to zwizane
przede wszystkim z przeludnieniem wsi oraz „utrwalon w zbiorowej wiadomoci tradycj wdrówek”. Dla zobrazowania skali problemu niektórzy autorzy [Kepiska 2008,
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Bukraba-Rylska 2008] zwracaj uwag na pewne zjawiska zwizane ze wspomnianym
powyej przeludnieniem wsi (szacowanym na 3–5 mln osób), a wic: wysoki przyrost
naturalny (jeden z najwyszych w Europie: rednio 15‰ rocznie), wadliwa struktura
agrarna z olbrzymi liczb gospodarstw karowatych, saby stopie urbanizacji, niedorozwój przemysu.
W tym okresie wychodstwo zamorskie w porównaniu z wyjazdami europejskimi
ksztatowao si na stosunkowo niskim poziomie, gównie ze wzgldu na coraz bardziej
restrykcyjn polityk imigracyjn np. Stanów Zjednoczonych, a take ze wzgldu na brak
rodków nansowych na wyjazdy do np. Brazylii, Argentyny i Kanady.

EMIGRACJA ZAROBKOWA NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO
– OKRES DO 1928 ROKU ORAZ WSPÓCZENO
W okresie midzywojennym podstaw egzystencji trzech czwartych ludnoci powiatu
wadowickiego (77,6%) byo rolnictwo i zwizane z nim dziay – dla porównania dla ziemi krakowskiej byo to 65,6%, podobnie zreszt jak dla caej Polski.
Przemys i górnictwo daway utrzymanie jednej dziesitej ludnoci (wyranie mniej
ni w caym okrgu krakowskim – 14,1%), innymi za zawodami zajmowao si pozostae 12,3% mieszkaców powiatu, „z czego najwicej jest w subie publicznej i wolnych
zawodach, handlu i komunikacjach” jak pisa Dziedzic [1928].
Przytoczona powyej struktura zawodowa ludnoci powiatu wadowickiego bdzie
stanowi to dla omówienia zjawiska wychodstwa zarobkowego jego mieszkaców.
Na potrzeby niniejszego opracowania autorka przyja typologi emigracji (wychodstwa) prezentowan przez Dziedzica [1928]: wychodstwo sezonowe do ssiednich okrgów przemysowych (I typ), emigracja sezonowa za granic inaczej emigracja kontynentalna (II typ) oraz emigracja zamorska (III typ).
Pierwszy typ emigracji obejmuje gównie modych mczyzn otrzymujcych zajcie
jako robotnicy niewykwali kowani w przemyle budowlanym, ceramicznym lub „na kopalniach”. Tego typu wyjazdy odbyway si w kierunku Bielska, Owicimia lub okrgu
chrzanowskiego (Trzebinia, Jaworzno), a od strony wschodniej do Skawiny i Krakowa.
Dziedzic [1928] tak oto charakteryzuje pracownika tego typu: „Robotnik sezonowy,
o którym tu mowa, wraca najczciej co niedziel do domu, gdzie raz w tygodniu spoczywa po ludzku i zabiera rodki ywnoci na najbliszy tydzie (ziemniaki, fasol, mleko).
Warunki pracy, odywianie i mieszkanie w fabrycznych barakach s cikie”.
Drugi rodzaj wychodstwa zarobkowego to emigracja sezonowa za granic, która
stanowia wyjazdy do robót polowych do Niemiec, Danii, Austrii, Szwecji i Francji. Na
takie wyjazdy wyranie czciej decydoway si kobiety (bya ju o tym mowa w poprzednim rozdziale, por. Kpiska 2008). Emigracja zamorska za obejmowaa wyjazdy
gównie do Stanów Zjednoczonych i do Kanady.
Interesujca jest próba odpowiedzi na pytanie o to skd pochodzi najwicej emigrantów [Dziedzic 1928]. Z dokonanych przez niego zestawie nie wynika co prawda jakie
rozmiary przybiera wychodstwo ale, z których okolic pyna silniejsza lub sabsza fala
emigrantów. I tak najsilniejsz emigracj sezonow wykazyway okolice Rzyk, Paszkówki, Ponowi, najsabsz Stryszowa i doliny Skawy. Najsilniejsz emigracja zamorsk
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odznaczay si okolice Zembrzyc, Tarnawy, Tuczni, Choczni, Wieprza. Ludno z gór
najczciej udawaa si na emigracj sezonow (prócz Zembrzyc), za wród emigrantów
za morze przewaali chopi z bogatych okolic.
Interesujcym wydaje si by zaprezentowanie wniosków jakie nasuwaj si Dziedzicowi [1921]: „W zachodniej czci powiatu istnieje znacznie silniejszy pd do emigracji
ni we wschodniej. Silniejszy te jest rozwój przemysowy i silniejsze gospodarstwa rolne. To naprowadza na wniosek, e ekspansja, wzgldnie stopa yciowa chopa z Andrychowskiego jest wiksza; w Kalwaryjskiem, prócz pewnych wsi, spotykamy si na ogó
z wiksz biernoci”.
Badania przeprowadzone wspóczenie w powiecie wadowickim obejmuj II i III typ
emigracji wg podziau przytoczonego powyej [Dziedzic 1928], a wic emigracj sezonow za granic inaczej emigracj kontynentaln oraz emigracj zamorsk.
Skal emigracji zarobkowej mona okreli nastpujco: sporód 115 przebadanych
gospodarstw domowych z 68 wyjecha kto z czonków najbliszej rodziny, a kolejnych
dwudziestu respondentów zadeklarowao ch wyjazdu gdyby tylko nadarzya si taka
okazja.
Tak wic jedynie 27 gospodarstw domowych nie dotyczy zjawisko zarobkowania ich
czonków poza granicami kraju i nikt nie bierze w nich takiej moliwoci pod uwag.
Trudno mówi tutaj o jakiejkolwiek zalenoci terytorialnej gdy taka sytuacja wystpowaa w pojedynczych przypadkach w wielu sporód miejscowoci wyznaczonych
do bada. W zdecydowanej wikszoci respondenci pochodzcy z rodzin przypisanych
do tej grupy (nie majcy nikogo za granic i nie planujcy wyjeda ) to gównie mode,
dobrze wyksztacone kobiety, wykonujce zawód sprawiajcy im przyjemno i dajcy
duo satysfakcji (m.in. nauczycielki, farmaceutki, ksigowe, wacicielka sieci sklepów,
urzdniczka). Reprezentoway one rodziny, dla których gównym ródem utrzymania
bya staa praca, lub wasna dziaalno gospodarcza. W sporadycznych przypadkach jedno ze róde dochodu rodziny stanowio gospodarstwo rolne.
Powody wskazywane przez t grup respondentów (dlaczego nie bior pod uwag wyjazdu zagranicznego) dotyczyy przede wszystkim posiadania obecnie ciekawej,
niele patnej pracy, bliskoci rodziny, szans rozwoju zawodowego w Polsce, pobudek
„patriotycznych” lub faktu, e ju maj pewne dowiadczenia zwizane z zarobkowymi
wyjazdami zagranicznymi i nie zamierzaj ich powtarza .
Nieco inaczej przedstawia si struktura spoeczno – demogra czna, a take zawodowa osób, które zdecydoway si wyemigrowa . Zdecydowanie czciej taka sytuacja
dotyczya modych (w przedziale wieku 22–40 lat), mczyzn stanu wolnego (60%),
gównie z wyksztaceniem zasadniczym zawodowym (44%) oraz rednim (35%). Wywodz si oni z rodzin, dla których róda utrzymania stanowi: staa praca zarobkowa
lub wiadczenia socjalne (renty, emerytury, zasiki), za relatywnie rzadko gospodarstwo
rolne (ok. 15%).
Najwicej osób wyjechao w ramach wyjazdów zarobkowych z okolic Andrychowa,
Wadowic i Wieprza, najmniej ze Stryszowa. W caej próbie dominoway wyjazdy zagraniczne do krajów Europy Zachodniej, przede wszystkim do Anglii i Irlandii (prawie
70% wszystkich wskaza), Niemiec (ok. 7%) oraz do Skandynawii (niemal 13%). Reszt
stanowio wychodstwo do Woch, Austrii, Holandii, Francji, Grecji oraz marginalnie
zamorskie (USA, Kanada, Australia).
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Osoby, które zdecydoway si wyjecha z kraju pracuj gównie w brany budowlanej i hotelarstwie ale take jako „pomoc domowa”, opiekunka do dziecka, sprztaczka, kierowca, w gastronomii lub jako mechanik samochodowy itp. Osoba z ich rodziny,
z któr przeprowadzano ankiet przewiduje, e pozostan za granic nie krócej ni przez
rok. Rzadko natomiast deklaruj, e w ogóle nie chc wróci do Polski i planuj pozosta
za granic na stae.
Natomiast osoby ankietowane poproszone o wyraanie wasnego zdania (subiektywn ocen) na temat tego czy ci, którzy pozostaj za granic s zadowoleni ze swoich
warunków ycia i pracy, niemal jednogonie stwierdzili, e tak. Wskazywali gównie na
brak zmartwie z powodów nansowych i zwizan z tym niewtpliwie stabilizacj i poczuciem bezpieczestwa. Negatywne strony tego typu wyjazdów to ich zdaniem przede
wszystkim rozka z rodzin i moliwe „zmiany charakteru”.
Sporód powodów, dla których podjto decyzj o wyjedzie najczciej wymieniano
te zwizane ze sfer nansow, a wic z: niskimi zarobkami w Polsce, z sytuacj na
rynku pracy oraz lepszymi warunkami pracy za granic, a take chci dorobienia – w sumie dotyczyo to ok. 81% wszystkich odpowiedzi. Niewielkie znaczenie dla respondentów miaa cho by ciekawo innego kraju, ch podniesienia kwali kacji, poznawanie
nowych kultur czy moliwo nawizania ciekawych znajomoci
Zdaniem osób ankietowanych od momentu kiedy kto z ich bliskich wyjecha za
granic, sytuacja materialna rodziny zdecydowanie si poprawia. Respondenci poproszeni o wskazanie na co wydaj pienidze otrzymywane zza granicy wymieniali przede
wszystkim inwestycje w dom lub mieszkanie, zaoenie wasnej rmy, biece wydatki
oraz ksztacenie czonków rodziny. Zdecydowanie najrzadziej wybierano np. wyjazdy
turystyczne czy spenianie wasnych „zachcianek”.
Na koniec warto jeszcze wspomnie o grupie osób, które deklaroway, e gdyby tylko
nadarzya si sprzyjajca okazja wyjechayby z Polski. Tutaj wyranie dominoway kobiety (ok. 68%), w wieku rednio 32 lata, deklarujce znajomo jzyka obcego na tyle
aby porozumie si z obcokrajowcem (70% odpowiedzi na tak). Znamienne jest to, e
w tej grupie dominoway osoby z wyksztaceniem wyszym i rednim (ok. 65%) wykonujce zawody typu: ekonomista, nauczyciel, historyk, bibliotekarz, elektronik, kucharz,
murarz.
Na pytanie o to dlaczego chcieliby wyjecha z Polski do wybranego przez siebie kraju
(niezalenie od powodów natury nansowej) odpowiadali, e maj tam znajomych (31%
odpowiedzi), poniewa ten kraj ley niedaleko Polski (ok. 20%), a take atwo mona
tam znale prac (niemal 43% wskaza).

PODSUMOWANIE
Badana przeprowadzone w 1921 roku ukazay powiat wadowicki jako rejon, w którym
ludno niemal w 80% zwizana byy z rolnictwem lub pokrewnymi dziaami, a wyjazdy
zarobkowe, zarówno do pobliskich duych orodków miejskich i przemysowych, jak
i do ssiednich krajów, gównie Niemiec czy wreszcie „za wielk wod” byy powszechne. Autorowi tych bada udao si wyznaczy obszary najsilniejszej i najsabszej fali
emigrantów oraz okreli , w którym regionie dominuje okrelony typ wychodstwa.
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I tak po niemal 90-ciu latach, w czasie ponownego nasilenia si zjawiska emigracji
zarobkowej, gównie zagranicznej, wyniki tamtych bada posuyy jako podstawa do
zaprojektowania i przeprowadzenia wspóczesnych bada ankietowych.
Obecnie obserwuje si inny kierunek fali emigracji (bo o „fali” nadal zdecydowanie mona mówi ), mieszkacy powiatu wadowickiego wyjedaj gównie do Wielkiej
Brytanii i Irlandii, natomiast emigracja zamorska wystpuje ju teraz niezwykle rzadko.
Wspóczesne wyjazdy zarobkowe to gównie takie, które mog trwa ponad rok – nie
s na pewno na stae, jak deklarowali respondenci. Dotycz one przede wszystkim modych mczyzn, z wyksztaceniem gównie zasadniczym zawodowym i rednim, wywodzcych si z rodzin, dla których wiadczenia socjalne stanowi istotne ródo dochodu,
za gospodarstwa rolne odgrywaj niewielk rol.
Pracuj oni wycznie zycznie, a motywy ich wyjazdu nie wychodz poza sfer
nansow – praktycznie pojedynczo pojawiay si wskazania na powody typu ciekawo
wiata, obcych kultur czy ludzi.
Zdecydowan wikszo gospodarstw domowych, z których przedstawicielami przeprowadzono ankiety albo dotkn ju problem wyjazdu którego z czonków za granic
do pracy albo te kto z nich chciaby wyjecha . W tej grupie przewaay mode, dobrze
wyksztacone kobiety, które deklaruj wzgldn znajomo jzyka obcego, a motywy ich
decyzji to przede wszystkim blisko od Polski kraju docelowego oraz posiadanie tam
kogo znajomego.
Podsumowujc mona stwierdzi , e w rejonie o tak bogatych tradycjach emigracyjnych jak powiat wadowicki tendencja mimo upywu lat pozostaje nie zmieniona. Nadal
wystpuj tu obszary mniejszej lub wikszej aktywnoci gdy mowa o wyjazdach zarobkowych, zmianie uleg natomiast kierunek tych wyjazdów.
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PHENOMENON OF GAINFUL EMIGRATION ON THE TERRITORY
OF WADOWICE POVIAT
Abstract. The main aim of the article was the reference to current phenomenon connected
with gainful emigration on the territory of Wadowice poviat in relation to situation from
interwar period in XX century. Territory range and sample selection (province inhabitants)
included the strongest and the smallest emigration dependent on its kinds in this period.
The research had comparative character. Historical materials contained information about,
seasonal trips, seasonal emigration abroad, and overseas emigration in interwar period on
this territory constituted the point the way out. With a view to diagnosing discussed phenomenon on researched territory researches with inhabitants by means of interview technique
with questionnaire have been conducted.
Key words: gainful trips, seasonal trips, gainful emigration, interwar period, the presence
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