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WIELKA DEPRESJA

Wielka Depresja, w późniejszym okresie

nazywana była Wielkim Kryzysem,

rozpoczęła się krachem na giełdzie

nowojorskiej w „Czarny Czwartek” 24

października 1929. Był to największy kryzys

gospodarczy w XX wieku, który miał miejsce

w latach 1929-1933 i objął, zgodnie z opinią

większości ekspertów, praktycznie wszystkie

kraje oraz wszystkie dziedziny gospodarki.
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Ziemia Obiecana
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„Nędza galicyjska”

W Galicji do wyżywienia przeciętnej rodziny (5-6 

osób) niezbędne było gospodarstwo o powierzchni 

ok. 10 morgów austriackich.  W 1882 roku na 

jedno gospodarstwo chłopskie przypadało 5 

morgów, a kilka lat później już tylko 4 morgi. 

Świadczy to o postępującym rozdrobnieniu i 

przeludnieniu. Rzemieślnicy i przedsiębiorcy płacili 

podatki na poziomie 20% dochodów (podatnik 

niemiecki tylko 5%).



Fala emigracyjna 1880 - 1914

• Do wybuchu Wielkiej Wojny z Galicji 

wyemigrowało do Stanów i Kanady ok. 

700 tys. osób przeważnie młodych 

ludzi. W niektórych miejscowością 

ubytek ludności stanowiło 10 % -15 % 

ogółu mieszkańców.
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Reemigracja

W latach późniejszych zdarzały się powroty 

zza Oceanu na stałe lub tylko w odwiedziny. 

Miało to olbrzymi wpływ na zwiększenie 

emigracji, ponieważ powracające osoby 

imponowały we wsi zamożnością, obyciem 

w świecie i pewną „buntowniczością”. To 

spośród nich rekrutowali się nowi wiejscy 

przywódcy. 
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„Szyfkarty”

7



Naganiacze z Austro - Americana

8



Austro - Americana
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Trachoma

• Jaglica (łac. trachoma, synonimy : 

egipskie zapalenie spojówek, przewlekłe 

pęcherzykowe zapalenie rogówki) –

przewlekłe zapalenie rogówki i spojówek.

• Jest najczęstszą przyczyną ślepoty w 

krajach ubogich
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Linie żeglugowe 

• Wśród emigrantów z Galicji największą

popularność uzyskały Norddeutscher Lloyd w

Bremie, Hamburg America Line w Hamburgu

i Holland America Line w Rotterdamie.

• Koszt podróży do Stanów Zjednoczonych to 

ok. 160 koron austriackich. Bilet z Oświęcimia 

do Chicago to 37 dolarów. 
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Werbunek naganiaczy

Ogłoszenie: „PRACA. Najmniej 30 koron tygodniowo 

zarobią pp. nauczyciele wiejscy, poczmistrze, 

wójtowie, sekretarze gminni, organiści, sklepikarze 

itd. niech tylko napiszą po bliższe informacje list 

opłacony marką za 25 hal. Lub kartkę za 10 hal. Na 

adres „Ojczyzna”, Postbox 664, Rotterdam, 

Holland.”. 

Potem dostawali list w którym była obszerna 

instrukcja: „sprzedawaj Pan im nasze szyfkarty, 

pobierając za każdą całą 12 a za każda 

półszyfkartę 6 koron zadatku. Całą tą sumę 

pokwituje Pan na szyfkarcie i wskutek tego pasażer 

zapłaci tu potem o tyle mniej”. 
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Do Myslowitz koleją Krakowsko -

Górnoślaską
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W Myslowitz
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Serbowie w Myslowitz
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Hamburg - Veddel

W Veddel pod Hamburgiem w oddziale czystym

znajdowało się 27 pawilonów. W każdym z nich były

2-4 sypialnie na 22 – 40 łóżek. Skromnie urządzone,

ale czyste. Do sypialni wchodziło się z sali

dziennego pobytu, obok której były umywalnie i WC.

Pomieszczenia były wentylowane. W sypialni na

jedna osobę wypadało 3,38 metra kwadratowego na

osobę. W pawilonach oddzielano ludzi różnych

narodowości i wyznań od siebie. W kuchniach

osobno gotowano dla Żydów i osobno dla

chrześcijan. Za dodatkową opłatą można było

wynająć czteroosobowe sypialnie. 16



Hamburg - Veddel

• Stacja emigracyjna w Hamburgu 

była największym na świecie tego 

typu zakładem.  

• W kaplicy katolickiej przez wiele lat 

duszpasterzem był polski ksiądz 

Fiema, którego zatrudniała linia 

okrętowa
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Hamburg Veddel
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Port w Hamburgu
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Linia Hamburg - America
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Manifest
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Linia Hamburg - America
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Steerage, zwischendeck,

międzypokładzie
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W drodze
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Z listu Stanisława Kazmirkiewicza z 

Pensylwanii do rodziny

„ teraz kochany Szwagrze, wescie sobie ze 2 gęsi 

pieczone, jeżeli macie na drogę,  z parę kaczek 

albo kur pieczonych i ze dwa bochenki razowego 

chleba, bo na szyfie nie będziecie mogli jeść to co 

oni wam dadzą, z 2 długie kiełbasy swojej roboty 

dobrze słono, pieprzno i z czosnkiem zrobione i 

dobrze uwedzone.... bo by się na szyfie popsuły i 

wescie pare twardych syrów, a jak przyjedziecie do 

Bremen nad może to kupcie sobie ze 2 kwarty 

wótki to będzie dla was za lekarstwo na szyfie......
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Z listu Stanisława Kazmirkiewicza z 

Pensylwanii do rodziny - cd

......musicie dążyć jak najprędzej na okręt czyli 

szyf żebyście sobie wybrali dobre miejsce jak 

tylko wejdziecie do okrętu po pierwszych 

schodach na dół to tam zobaczycie takie police

jak kładki na jednej i na drógiej stronie to sa

łuzka, wubierzcie sobie najpierwsze łuzko koło 

schodów po których zesliscie na dół, wescie

najniszą przegrode tej kładki bo u gury to 

wszystek smród sie zatrzymuje....”

26



Ellis Island zwana Kaselgardą
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Ellis Island zwana Kaselgardą

28



Badanie lekarskie
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Polityka imigracyjna

Polityka imigracyjna ograniczała prawo do

przebywania i osiedlania się osób: małoletnich

bez opieki rodzicielskiej, skazanych za

przestępstwa z niskich pobudek, chorych

psychicznie lub na choroby zakaźne, dotkniętych

ubóstwem w stopniu stanowiącym ciężar dla

społeczeństwa, anarchistów i zwolenników mordu

w celach politycznych (w praktyce dotyczyło to

socjalistów).
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Deportacja

Podróżni, którzy nie otrzymali pozwolenia 

na wjazd do Stanów Zjednoczonych byli 

odsyłani na statek i powracali na koszt 

armatora do portu z którego wypłynęli. Dla 

wielu wychodźców oznaczało to ruinę, bo 

często nie mieli już do czego wracać, bo w 

kraju, skąd wyjechali, sprzedali swój 

dobytek.
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Polscy wychodźcy 
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Zarobki

Robotnik fabryczny niewykwalifikowany 

dostawał za 10 godzinną dniówkę  pracy 1,5 

dolara. W górnictwie i hutnictwie pracownik 

bez kwalifikacji miał wypłatę za dniówkę do 

3 dolarów. Natomiast wysokokwalifikowany 

pracownik otrzymywał za dniówkę 4-6 

dolarów. Na utrzymanie wystarczała 

zazwyczaj połowa tej kwoty. Nadwyżka 

często wracała do kraju.
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Warto pamiętać

Warto więc o tym pamiętać i przypominać, 

dziś i w przyszłości, że wielkość i siła 

Stanów to również cząstka naszej pracy, 

to pot, łzy i ofiara Polaków, którzy przybyli 

tu w nadziei na lepsze życie, spod 

Prusaka, spod Moskala i z Galicji spod 

Austriaka. 
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