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Znacznie wolniej nast´powa∏y zmiany w pozosta-
∏ych zaborach. Galicja stanowi∏a jednà z najbied-
niejszych prowincji cesarstwa habsburskiego. Poza
wi´kszymi miastami – Krakowem i Lwowem – no-
we zdobycze cywilizacyjne by∏y rzadkoÊcià. Na
skutek d∏ugoletnich zaniedbaƒ w∏adz, rozdrobnie-
nia gospodarstw ch∏opskich oraz post´pujàcego
przeludnienia na wsi panowa∏a przys∏owiowa ga-
licyjska n´dza. Brak rozwini´tego przemys∏u
utrudnia∏ unowoczeÊnienie kraju. Przed I wojnà
Êwiatowà zabór austriacki pod wzgl´dem Êrednie-
go dochodu na mieszkaƒca ust´powa∏ trzykrotnie
pruskiemu, jedynie ok. 30 miejscowoÊci posiada∏o
wodociàgi (w zaborze pruskim ponad 550), a po-
ziom analfabetyzmu si´ga∏ wcià˝ 40%.

W Królestwie Polskim Êredni dochód na mieszkaƒca
by∏ niemal dwukrotnie wy˝szy ni˝ w Galicji, ale
statystyk´ t´ zawy˝a∏y okr´gi przemys∏owe: war-
szawski, ∏ódzki i cz´stochowsko-sosnowiecki, gdzie
powstawa∏o 90% produkcji Królestwa Polskiego.
Swoje zyski zawdzi´cza∏y one przede wszystkim
eksportowi na rynki wschodnie oraz zamówieniom
i koncesjom rzàdowym. Na korzyÊç polskiego prze-
mys∏u dzia∏a∏y te˝ coraz wy˝sze c∏a na granicy
z Cesarstwem Niemieckim, które zamyka∏o rynek
Imperium przed konkurencyjnymi towarami z Zachodu. Najszyb-
ciej rozrasta∏ si´ okr´g ∏ódzki, oparty na przemyÊle tekstylnym.
W 1895 r. pisarz Wincenty Kosiakiewicz opiewa∏ rozwój ¸odzi w po-
wieÊci Bawe∏na:

B∏ogos∏awieƒstwem dla miasta by∏a bawe∏na. Ona to zabudowa∏a pola
i place, i wsi kilkanaÊcie poch∏onàwszy, przerobi∏a je na miasto. Ona
dawa∏a chleb robotnikom i miliony fabrykantom, ona utrzymywa∏a dok-
torów, adwokatów, aptekarzy, urz´dników, ona budowa∏a gmachy wspa-
nia∏e, ona tworzy∏a naoko∏o miasta pierÊcieƒ, kominami nasadzany. Roz-
wój by∏ wielki, gwa∏towny, ledwie zrozumia∏y i prawie cudowny.

Z wyjàtkiem okr´gów przemys∏owych ziemie zaboru rosyjskiego
dzieli∏y jednak ogólne zacofanie cywilizacyjne imperium carskiego.
W 1914 r. g´stoÊç sieci kolejowej Królestwa Polskiego by∏a blisko
4,5 razy mniejsza ni˝ w zaborze pruskim, tylko w czterech miastach
za∏o˝ono kanalizacj´, a wÊród budynków przewa˝a∏y drewniane cha-
ty (pod rzàdami niemieckimi ponad 70% ch∏opów mieszka∏o ju˝
w murowanych domach). Pod koniec XIX w. blisko 70% ludnoÊci sta-
nowili analfabeci. Rozwój kraju kr´powany by∏ przez biurokratyczny,
policyjny ustrój, w którym wszelkie inicjatywy wymaga∏y zgody sko-
rumpowanych urz´dników. System ten, z∏agodzony troch´ po rewo-
lucji z lat 1905–1907, t∏umi∏ aktywnoÊç spo∏ecznà, zmusza∏ do obcho-
dzenia przepisów i nielegalnych dzia∏aƒ.

Rozwój przemys∏u i sieci kolejowej na ziemiach polskich
na pocz. XX w.

Zak∏adanie lamp elektrycznych
w Warszawie w 1907 r. Od po∏.
XIX w. w wi´kszych miastach
polskich zacz´to wprowadzaç
oÊwietlenie gazowe, które
zast´powa∏o stopniowo latarnie
olejowe. Po 1900 r. pojawi∏y si´
pierwsze uliczne lampy elek-
tryczne. W wielu mniejszych
miejscowoÊciach nadal nie
za∏o˝ono jednak ˝adnego
oÊwietlenia.
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