
Z PRZESZŁOŚCI JELEN IEJ GÓRY I OKOLICY
(Odczyt wygłoszony na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTH 

w Jeleniej Górze dn. 27 m aja 1949) x)

Historiografia polska o Śląsku wchodzi w nowy swój okres. 
Po dorywczej rejestracji dowodów polskości odzyskanej dziel
nicy, jaka miała miejsce w pierwszych latach powojennych, 
przejść wypada obecnie do systematycznych badań, śledzących 
stosunki narodowe na Śląsku nie w oderwaniu od całokształtu 
życia tej prowincji, ale w nawiązaniu do całości je j dziejowego 
procesu, a oparciu o całokształt rozwoju stosunków gospodar
czych i społecznych naszej dzielnicy, w ciągłym wiązaniu jej hi
storii z ekonomicznym rozwojem reszty Polski i całej ówczesnej 
Europy środkowej.

Nie jest to droga łatwa ani szybka. Leży przed nami do wy
konania długi szereg dociekań szczegółowych, długi szereg prac 
monograficznych, zanim będziemy się mogli posunąć do nowej, 
bardziej wszechstronnej, i bardziej naukowej, niż dotychcza
sowe, syntezy. W ramach owych prac szczegółowych niepośled
nią rolę odegrają dociekania nad przeszłością —  głównie gospo
darczą i społeczną — poszczególnych miejscowości, czy rejonów, 
dociekania, pozwalające bardzo dokładnie śledzić konkretne 
fakty i gromadzić w ten sposób cegły pod gmach rzeczywistej 
znajomości przeszłości Śląska. 1

Tak pojęte badania nad historią lokalną, tak pojęte je j opra
cowania, nie są również pracami, które mogą powstać od ręki, 
jako zbiór pewnej ilości przygodnie napotkanych i zszytych wia-

1) Rzecz poniższa, zredagowana w formie popularnego i publicznego od
czytu, ma na oku raczej stawianie problemów i szkicowanie na nie odpowiedzi, 
niż ich ostateczne wyczerpujące rozwiązywanie.



domostek. Winny być prowadzone z pewnym programem i ce
lem, gromadzić fakty dookoła pewnych problemów, które uzna
my za podstawowe i typowe dla dziejów całego Śląska.

W związku z powyższym uwagi, jakie pozwolę sobie przed
stawić na temat przeszłości rejonu jeleniogórskiego, stanowić 
mogą nie tyle jakiś encyklopedyczny i pozornie pełny zarys dzie
jów tej miejscowości, ale ograniczą się raczej do skonkretyzowa
nia problematyki, która w moim rozumieniu wysuwa się na czoło 
w badaniu przeszłości tego rejonu.

W rzynająca się głęboko w góry dolina Bobru, rozszerzająca 
się właśnie w okolicy Jeleniej Góry w obszerną kotlinę, otoczoną 
od zachodu, południa i północnego wschodu górami Olbrzymimi 
i Izerskimi, przypominać może nieco na pierwszy rzut oka 
ukształtowanie geograficzne doliny kłodzkiej, ale bez jednego 
arcyważnego warunku: bez dogodnego przejścia przez góry cze
skie w kierunku ze wschodu na zachód. Brak tego przejścia ska
zywał nasz rejon zawsze na rolę worka, do którego w najdaw
niejszych czasach zapędzał się zrzadka myśliwiec, a prawie ni
gdy rolnik, a najczęściej tylko rabuś, czyhający na nielicznych 
podróżnych. Brak dogodnych połączeń, niedostępność terenu, 
pokrytego do końca prawie XIII w. (poza jedną doliną Bobru) 
lasam i2), brak bogactw naturalnych w postaci kopalin (złota, 
srebra, a później węgla kamiennego) sprawiły, że dolina jelenio
górska w przeciwieństwie do kłodzkiej bardzo późno poczęła 
stanowić przedmiot stałego osadnictwa. Od czasów przedhisto
rycznych i wczesnohistorycznych kolonizacja tu była bardzo 
słaba, słabsza niż w innych rejonach podgórskich.

Najwcześniejsza wzmianka o zaludnieniu naszego terytorium 
pochodzi z r. 1242, kiedy to dowiadujemy się o istnieniu tu grodu- 
kasztelanii książęcej w Kamienicy (koło Karpnik), pilnującej 
przejścia z przesmyków górskich na szerokie pogórze. Czy była 
to samotna strażnica kresowa od Czech, czy gród kasztelański 
otoczony wieńcem wsi służebnych, którego załoga żyła z pracy 
okolicznych poddanych księcia, niepodobna rozstrzygnąć, choć 
wszystko zdaje się przemawiać raczej za pierwszym przypusz
czeniem. Osadnictwo wczesno-średniowieczne, oczywiście czysto

2) Por. U h t e n w o l d t ,  Burgverfassung in d. Vorgesch. u. Geschichte 
Schlesiens, Wrocław 1938, str. 65; H e l l m i c h ,  Besiedlung Schlesiens in vor- 
u. fruehgeschichtlicher Zeit, 2 wyd., Wrocław 1923.



polskie, szukało sobie wówczas przede wszystkim miejsca na te
renach łatwiejszych do uprawy, na nizinie śląskiej, pozostawia
jąc puszcze graniczne niezaludnione. Faktem tym należy 
w znacznej mierze tłumaczyć okoliczność, iż na terenie naszego 
rejonu trafiają się stosunkowo rzadko nazwy miejscowości
0 brzmieniu polskim. Na 46 miejscowości naszego powiatu zna
nych ze źródeł średniowiecznych, zaledwie 13 CWoyczesdorf, 
Bromysdorf, Crumpow, Clausnicz, Gronów, Kempnitz, stara
1 nowa, Chojnasty, Lompnitz, Reibnitz, Stansdorf, Strupicz) wy
kazują pierwotne swe brzmienie słowiańskie, stwierdzając zara
zem pierwotną polskość ich ludności. Siedem dalszych znanych 
jest ze średniowiecznych wzmianek źródłowych wyłącznie łaciń
skich, dopiero w późniejszych czasach zgermanizowanych (villa 
Martini —  Merzdorf, villa Arnoldi, villa Bertholdi, Gerhardi, Ul- 
rici, Conradi i odosobnione Callidus-fons-Cieplice). Reszta, tj. 
26 miejscowości3 4), znane są od najstarszych czasów wyłącznie 
w brzmieniu niemieckim, nie dając swym źródłosłowem dosta
tecznych podstaw do traktowania ich jako produktu zasiedlenia 
polskiego.

Jak  wspomniałem wyżej osadnictwo w naszym rejonie po
częło się później rozwijać niż na reszcie pogórza. Z tego, co nam 
źródła przekazały, stwierdzić możemy, że jedynie sześć miejsco
wości naszego powiatu, w tym sama Jelenia Góra, poświadczo
nych jest w dokumentach XIII w. (tj. Stara Kamienica 1242, Je 
lenia Góra 1281, Cieplice 1281, Malinnik 1288, Rybnica 1288, 
Jeżów Sudecki 1299) ; 22 dalszych spotykamy po raz pierwszy 
w źródłach z przełomu XIII na XIV w. ostatnich wreszcie 
19 znanych jest dopiero ze wzmianek z drugiej połowy XIV

3) Tj. Arnsdorf (Miłków), Bronsdorf, Buchwald (Bukowiec), Fischbach 
(Karpniki), Gocussendorf (Goduszyn), Hartau (Grabary), Heroldsdorf, 
Hirschberg (Jelenia Góra), Hohenwaldau, Kaiserwaldau (Piastów), Ludwigs- 
dorf (Chromieć), Neu Fischbach (Nowe Sioło), Petersdorf (Piechowice), 
Hermsdorf (Sobieszów), Twerchseifen, Twirl (Kostrzyca), Rudgersdorf (Sied- 
lęcin), Rothe Zeche (Czarnów), Schmiedeberjg (Kowary), Schreiberhau 
(Szklarska Poręba), Schwarzbach (Czarna), Sudorf (Sosnówka), Seyfridi- 
schow (Sosnówka), Zoedrich, Steinseifen (Sciegny), Wemersdorf (Pakoszow).

4) Tj. Miłków, Bukowiec, Barcinek, Erdmannsdorf, Karpniki, Podgórzyn, 
Goduszyn, Sobieszów, Kamienica Mała, Kromnów, Kunersdorf, Łomnica, Mar
ciszów, Nowe Sioło, Piechowice, Siedlęcin, Czarna, Sosnówka, Ściegny, Stabi- 
szów, Wojciechów, Wojcieszyce.



i z XV w .5). To późne rozpoczęcie osadnictwa na naszym terenie 
wraz z silną przewagą żywiołu niemieckiego (przejawiającą się 
przynajmniej w nazwach miejscowości), nie powinno nas spe
cjalnie zastanawiać. Napływ kolonistów niemieckich, nie znajdu
jąc dla siebie dogodnych warunków na równinie śląskiej, gdzie 
cała wówczas zdatna do uprawy ziemia wzięta już była pod pług 
i gdzie gęsto siedziała ludność polska, kierować się musiał, chcąc 
nie chcąc ku stronom słabiej zaludnionym, na pogórze, musiał 
być przygotowany na ciężką pracę przy karczunku lasu, czy przy 
innym sposobie zdobywania ziemi pod uprawę. Problem ten jed
nak, choć już na pierwszy rzut oka oczywisty, wymaga jednak 
jeszcze starannego opracowania, gdyż od wyników tych badan 
zależą ostateczne wnioski w kierunku ustalenia nasilenia i po
czątków osadnictwa niemieckiego na pogórzu sudeckim, tak 
sporne w dotychczasowej literaturze przedmiotu, tak polskiej 
jak  i niemieckiej, a tak niedostatecznie przedstawione choćby 
w ostatniej pracy prof. Kaczm arczyka6).

Zastanawiającym jest również fakt, który podobnie jak  po
przedni należałoby poddać szczegółowej analizie, iż najsilniej
sze nasilenie kolonizacji naszego terenu przypada na drugą po
łowę i schyłek XIII w. Od r. 1242, tj. pierwszej wiadomości o za
ludnieniu Jeleniogórszczyzny, do r. 1305, tj. czasu ostatecznego 
powstania tzw. księgi czynszów biskupstwa wrocławskiego, 
istniało tu już co najmniej 28 osad wiejskich i miejskich; stanowi 
to przeszło 60% zaludnienia terenu, który w takim razie już 
w tym stopniu był wówczas zaludniony, a zapewne i zagospoda
rowany. Po r. 1305,«ze źródeł wnioskując, nastąpiła dłuższa, bo 
trwająca do r. 1355 przerwa w osadnictwie naszego powiatu, 
w której powstały tylko trzy nowe osady: Piastów, Wernersdorf, 
Chromieć. Dopiero z drugiej połowy XIV stulecia do r. 1418 po
siadamy znów liczniejsze wzmianki o nieznanych 'poprzednio 
miejscowościach, ale już w ilości znacznie skromniejszej, bo wy
noszącej zaledwie 15 przypadków. Dopóki nie wyjdą na jaw

5) Chromieć (1323), Piastów (1335), Pakoszyn (1337), Kowary (1355), 
Chojnasty (1364), Szklarska Poręba (1366), Grabary (1369), Wueste Roehrs- 
dorf (1372), Strupice (1375), Nowa Kamienica (1384), Bemsdorf (1399), 
Hohenwaldau (1399), Kostrzyca (1403), Kopaniec (1405), Bronsdorf (1406), 
Głębock (1406), Zoedrich (1412), Querseifen (1418), Czarnów (1494).

6) K a c z m a r c z y k ,  Problem germanizacji Śląska w świetle nowszych 
badań Przegląd Zachodni 1947, str. 931 nn., i mapa.



inne wiadomości, można z pewną dozą prawdopodobieństwa uwa
żać, iż powstały one właśnie na przestrzeni tej epoki. .Wreszcie 
z samego końca XV w. (r. 1491— 1494) dochodzi jeszcze jedna 
wiadomość o nowej, nieznanej z dawniejszych źródeł osadzie7), 
która znów przypuszczalnie daje obraz słabej już wówczas ko
lonizacji tego terenu, mimo świeżego wciąż napływu Niemców 
w te strony. 1

Ciekawe, lecz wymagające wielu jeszcze wnikliwych stu
diów, są stosunki własnościowe w powiecie. Pierwotne pod tym 
względem stosunki przedstawiają się w świetle dostępnych źró
deł następująco: na 46 miejscowości powiatu, występujących 
w znanych źródłach średniowiecznych, zaledwie siedem (Kamie
nica 1242, Jelenia Góra 1288, Chojnasty 1364, Kowary 1381, 
Cieplice 1281, Wueste Roehrsdorf 1372, i ewentualnie Jeżów Su
decki) da się określić jako najstarszą własność książęcą. Następ
nych 24 wsi to własność najstarsza biskupstwa wrocławskiego8 9), 
dalej idzie 13 wsi, o których najstarsze wiadomości mówią, iż 
stanowiły własność osób prywatnych0), jedna wreszcie miejsco
wość od najdawniejszych czasów stanowiła własność mieszczan 
(Malinnik). Stosunki własnościowe ulegają jednak na przestrzeni 
250 lat dużym przemianom. Znika prawie całkowicie własność 
książęca, przy której pozostają do końca wieków średnich tylko 
dwie miejscowości (miasto Jelenia Góra i wieś Wueste Roehrs
dorf), dwa nowe nabytki: Barcinek i Kunersdorf zostały rychło 
stracone; biskupstwo wrocławskie traci 16 w si10) na pierwotną 
ich ilość 24, a nabywa tylko jedną (Malinnik). Wzrasta nato
miast własność miejska, w rozmiarach skromnych, osiągając po 
schyłek średniowiecza 2 posiadłości (Kunersdorf, Łomnica) ; 
drobna własność świecka prywatna liczy w końcu wieków śred

7) Por. przyp. 5.
8) Są to miejscowości wymienione w przyp. 4.
9) Należą tu: Bernsdorf, Bronsdorf, Głębock, Grabary, Piastów, Chro

mieć, Querseifen, Quirl, Szklarska Poręba, Kopaniec, Zoedrich, Pakoszyn, 
Strupice.

10) Biskupstwo traci miejscowości: Miłków (na rzecz osób prywatnych), 
Barcinek (na rzecz księcia), Bukowiec (pryw.), Erdmannsdorf (pryw.), Karp- 
niki (pryw.), Podgórzyn (pryw.), Goduszyn (pryw.), Sobieszów (nabyty 
i stracony, pryw.), Kromnów (pryw.), Kunersdorf (książę), Łomnica (miasto), 
Marciszów (pryw.), Staniszów (pryw.), Ullersdorf (pryw.), Wojcieszyn 
(pryw.), ściegny.



nich 24 w si11). Osobno podkreślić należy formowanie się przy
szłego latyfundium Schaffgtoschów, które w ostatecznym roz
woju porządku średniowiecznego wzrosło do 11 miejscowości, 
w tym 4 (Kamienica, Chojnasty, Kowary, Cieplice) stanowiło 
pierwotną własność książęcą, dalsze 4 (Malinnik, Sobieszów, 
Kromnów, Wojcieszyce) przeszło niewiadomymi często sposo
bami z rąk biskupów wrocławskich; ostatnie dwie (Bronsdorf, 
Głębock) nabył ród ten z rąk innych prywatnych właścicieli12). 
Z Schaffgotschami nie mógł oczywiście rywalizować pod żadnym 
względem drugi możny ród na Śląsku, Doninowie, którzy w na
szym powiecie posiedli ostatecznie tylko dwie wsie (Bernsdorf 
i Ściegny). To skupienie prawie-V* gruntu w rękach jednego rodu, 
a prawie połowy (21 miejscowości) w rękach księcia, kościoła 
i magnata, wycisnąć miało w późniejszych jeszcze czasach swo
iste piętno na kształtowaniu się stosunków ekonomicznych i so
cjalnych naszego terenu.

Niemniej ciekawe, a dotychczas niewyjaśnione zupełnie, pa
nują stosunki, o ile zapytamy o rozwój gospodarki czynszowej. 
Na 46 miejscowości naszego terenu, zaledwie o siedmiu przecho
wały się wiadomości o ich lokacji na prawie niemieckim (Jelenia 
Góra przed r. 1288, Strupice przed r. 1340, Erdmannsdorf przed 
r. 1366, Kowary przed r. 1369, Czarne przed r. 1370, Podgórzyn 
przed 1374, Wojcieszów przed 1404) i, co znowu ciekawe, wszy
stkie (z wyjątkiem Jeleniej Góry) lokowane zostały w XIV i za
raniu XV w .13). Oczywiście nie można z tego wnioskować, iż do 
tych siedmiu miejscowości ograniczała się gospodarka czynszowa 
i prawo niemieckie. 22 wsi kościoła wrocławskiego już w r. 1305 
co najmniej, płaci biskupowi czynsze (census), choć brak przez 
cały czas wiadomości o ich lokacji na prawie niemieckim. Z dru
giej strony wiadomości o lokacjach dotyczą w dwóch przypad
kach miejscowości książęcych, w czterech prywatnych drobnych

n ) Tj.: Miłków, Bernsdorf, Bronsdorf, Bukowiec, Erdmannsdorf, Karp- 
niki, Pogórzyn, Głębock, Goduszyn, Grabary, Piastów, Kromnów, Kunnersdorf, 
Chromieć, Marciszów, Querseifen, Kostrzyca, Szklarska Poręba, Kopaniec, Zoe- 
drich, Staniszów, Strupice, Wojciechów, Wojcieszyce, Pakoszyn.

12) Własnością Schaffgotschów były: 1242 Kamienica Stara, 1374 Krom
nów, 1369 Sobieszów, 1381 Herischdorf, 1381 Kowary, 1381 Cieplice, 1404 
Bronsdorf, 1404 Wojcieszyce, 1406 Głębock, 1494 Czarnów, 1513 Chojnasty.

13) Por. R e g e s t e n  nr 6429 (Strupice), oraz N e u l i n g  H., Zur Orts- 
kunde d. Hirschberger. Kreises, (Wlanderer im Riesengebirge 1893, XIII. 
str. 45—7, 67 n., 78—81).



właścicieli, a tylko w ewentualnie jednym (Erdmannsdorf) mie
libyśmy do czynienia z wsią biskupią lokowaną. Może niedalecy 
będziemy od wysnucia wniosku, iż gospodarka kościelna wolała 
poprzestać na zastosowaniu przywilejów ekonomicznych, jakie 
niosło ze sobą prawo niemieckie, pozostawiając nieuwzględnione 
przywileje sądowe. Dalsze badania powinny problem ten wy
świetlić. 1

Niemniej interesujący jest drugi objaw na terenie naszego 
powiatu. Spotykamy tu, o ile dotychczasowe badania uprawniają 
do wydania sądu, dosyć wcześnie jak  na stosunki śląskie, folwarki 
pańskie; i to nie wielkich obszarników, księcia, biskupa, czy ta
kich Schaffgotschów, ale drobne folwarki właścicieli jedno czy 
dwuwioskowych, oraz miasta Jeleniej Góry, które oczywiście 
swoje uprawnienia starało się przelać na od siebie zależne wsie. 
Pierwsza taka wzmianka o folwarku w Jeleniogórskiem pochodzi 
z r. 1366 (Łomnica), a do r. 1419 spotykamy ich jeszcze sześć14). 
Przy czym znów rzecz ciekawa, że ani,jedną z miejscowości lo
kowanych dowodnie na prawie niemieckim, nie wykazuje posia- 

, dania folwarku. Nie tu miejsce na rozważanie zagadnienia, dla
czego gospodarka czynszowa tak późno się przyjęła na naszym 
terenie i tak skromne znalazła zastosowanie, zwłaszcza w do
brach biskupich, jak  również nie wyjaśnione są dotychczas przy
czyny tak wczesnego i stosunkowo szybkiego rozpowszechnienia 
się w Jeleniogórskiem gospodarki folwarcznej i pańszczyźnianej. 
Może odpowiedź na te pytania dałaby analizą form gospodarki: 
czy przewagę na naszym terenie miało rolnictwo, czy hodowla 
bydła, czy wreszcie nie działały tu warunki geograficzne: od
ległość od ośrodków produkcji (miast), trudności komunikacyjne 
itp. W każdym razie fakty te stanowią przykład, ile ciekawego 
materiału w kierunku zaktualizowanym ostatnio badaniami Gre- 
kow a15), dostarczyć może dokładniejsze zbadanie niewielkich 
nawet terenów.

Niewątpliwie w związku z tymi anomaliami, które dadzą się 
może rozszerzyć na cały rejon podgórski, stoi fakt, iż rychło 
w okolicach Jeleniej Góry, wzorem niewątpliwie niedalekiej pod- 
sudeckiej Złotorii, Złotego Stoku, Górnicy, Dzierżoniowa i innych

14) A to: 1366 Łomnica, 1368 Kowary, 1369 Garbary, 1381 Cieplice, 
1386 Ullersdorf, 1412 Zoedrich, 1419 Kunnerśdorf.

15) Gr e k ó w,  Krestianie na Rusi s drewniejszich wremion do XVII w., 
Moskwa-Leningrad 1946.



rozpoczęły się i tu w XIV w. pierwsze próby poszukiwań górni
czych. Ale warunki geologiczne były tu zupełnie odmienne, niż 
choćby te, jakie spotykamy koło Złotorii. Złota, tak poszukiwa
nego na całym Śląsku w XIII i XIV w., nie posiadała nasza oko
lica prawie wcale; jedyne znane mi próby w tym kierunku roz
poczęto w r. 1498 w Jeżowie sudeckim, które rychło poniechano; 
rozpoczęte ponownie w drugiej połowie XVI w .16), z końcem te
goż stulecia doczekały się zupełnego fiaska. Brak nadto zupełny 
srebra i miedzi, kruszców tak poszukiwanych w Europie średnio
wiecznej, sprawił, iż próby górnictwa w naszym rejonie ograni
czyły się do eksploatacji skromnych pokładów rudy żelaznej 
w' okolicy Kowar, gdzie na małą skalę eksportowano rudę już 
przed r. 1355 17). Ale próby te rychło zdaje się upadły. Brak cen
nych kopalin sprawił też, iż nasz rejon nie stał się w zaraniu 
XVI w. domeną działalności wielkich domów bankierskich 
i przedsiębiorstw przemysłowych: Turzonów i Fuggerów, którzy 
właśnie w tym czasie rozpoczynali szeroką działalność wyszu
kiwania na Śląsku nowych stanowisk górniczych i zmonopolizo
wali w swym ręku cały handel miedzią, złotem i srebrem Wę
gier, Polski i śląska z Zachodem18 *). Jedyną tedy gałęzią prze
mysłu, która się na naszym terenie szerzej mogła rozwinąć, i to 
niewątpliwie silniej niż gdzieindziej, to przemysł szklany. Zapo
czątkowany zdaje .się został on jeszcze przed r. 1366 w Szklar
skiej Porębie, a w r. 1405 w Kopańcu10). Szklarstwo w jelenio- 
górskiem znalazło, dzięki niewątpliwie warunkom przyrodzonym 
podatny teren, a zmonopolizowane z biegiem czasu w rękach 
możnej rodziny jeleniogórskiej Preusslerów, doczekało się 
w XVII w. okresu niezwykłego rozwoju, aby jednak w końcu na
stępnego stulecia ostatecznie upaść. 1

Natomiast podstawą i bogactwem ludności powiatu jelenio
górskiego stać się miał w późniejszym średniowieczu i przez cały 
ciąg wieków nowszych przemysł tkacki. Niepodobna znaczenia 
Jeleniej Góry, jako późniejszego ośrodka przemysłu tkackiego

10) Por. Cod.  d i p 1. Siles. XX. nr 277.
17) I b i d. nr 117.
18) Por. w tej sprawie F i nk ,  Bergwerkuntemehmun|gen d. Fugger in 

Schlesien, (Ztschr. f. Gesch. Schles. 1894, XXVIII. str. 294—340).
10) W r. 1366 sprzedaje niejaki Sydil Molsteyn szklarzowi Kunzemu Sta

remu „glasehutte in dem Schribirschau", por. Cod. dipl. Siles. XX. nr 127; 
o Kopańcu por. N e u 1 i n g, Zur Ortskunde, str. 80.



na Śląsku traktować w oderwaniu od całokształtu problemu prze
mysłu tkackiego nad Odrą, a z drugiej strony ograniczone ramy 
odczytu uniemożliwiają choćby ogólny rzut oka na rozwój prze
mysłu tkackiego lnianego na Śląsku. Ogólnie charakteryzując 
stan naszych obecnych wiadomości o rozwoju tkactwa w naszym 
powiecie, podkreślić należy, iż początki jego (odrzuciwszy na 
wpół legendarną wiadomość o przywiezieniu przez mieszczanina 
jeleniogórskiego Joachima Girntha, z Holandii tajemnicy fabry
kowania cienkich gatunków płótna)20) sięgają co najmniej 
r. 1560 21), a w trzydzieści dwa lat później mamy już wiadomo
ści o istnieniu w Jeleniej Górze osobnych cechów tkaczy lnu22). 
Choć prymat w tym kierunku wiedzie wówczas na Śląsku jeszcze 
Jawor, jednak Jelenia Góra rychło uzyskuje monopol na fabry
kowanie cienkich sort płótna, a w związku z upadkiem znacze
nia Jawora w czasach wojny trzydziestoletniej wysuwa się na
sze miasto i powiat na czoło produkcji wyrobów lnianych na Ślą
sku. W niedalekich Kowarach istnieje w tym czasie* 15 blichąrni 
płótna, kilka magli wodnych, kilkanaście magli poruszanych siłą 
końską, pięć foluszy, tyleż (częściowo wodnych, częściowo poru
szanych końmi) pras do apretury, 2— 3 pras do wyciskania de
seni, wreszcie 5 suszarni23). Podobnych cyfr statystycznych brak 
w odniesieniu do samej Jeleniej Góry. Wiemy dalej, że w r. 1725 
w powiecie jeleniogórskim 62 miejscowości oddawało się tkac
twu, w okręgu kowarskim ilość takich wsi wynosiła 78. W r. 1-748 
ilość warsztatów tkackich w Jeleniogórskiem wynosiła 5672 24). 
Okręg nasz stał w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII w. nie
wątpliwie na czele przemysłu tkackiego na całym Śląsku. Eksport 
śląski w tym czasie (1682— 88) obejmował nie tylko wszystkie 
kraje europejskie (zwłaszcza Holandię i Polskę), nie tylko płótna 
śląskie znane były i cenione w Ameryce, ale nawet wśród mu

2()) Por. w tej sprawie opinię Z i m m e r m a n n a ,  Bluethe u. Verfall d. 
I.einengewerbes in Schlesien, Oldenburg (1885), str. 9 n.

21) W r. 1630 wspominają rajcy jeleniogórscy, iż tkactwo uprawia się 
u nich od siedemdziesięciu lat, por. I b i d ,  str. 10.

22) Por. D. Entwicklung d. Leinenindustrie in Schlesien (Festschrift z. 
Feier d. XXIX. Hauptversammlung d. Vereins Deutscher Ingenieure), Wrocław 
1888, str. 144. Wymienione są przy tym cechy plewiących len, międlących i cze
szących włókna lniane.

23) Entwicklung d. Leinenindustrie in Schlesien, str. 145.
24) Z i m m e r m a n n ,  Bluethe und Verfall d. Leinengewerbes, str. 61—2, 

przyp. 450.



rzynów w Gwinei i na wybrzeżach Senegalu docierało „schle- 
sische Leinwand“ 25). W eksporcie tym, podobnie jak  w produk
cji brała Jelenia Góra niepośledni udział. W r. 1724 eksport bie>- 
lonego płótna z naszego okręgu wyniósł 1.404.260 talarów, 
a płótna surowego 31.934 talarów 26), kiedy eksport płótna z ca
łego Śląska w r. 1748 wyniósł okrągło 3.545.000 talarów 27).

Są to fakty, jak  wspomniałem, dobrze i powszechnie znane; 
ich bliższe rozpracowanie przyniesie niewątpliwie niejeden ważny 
szczegół dla dziejów przemysłu lniarskiego w poszczególnych 
miejscowościach, nie zmieni jednak przypuszczalnie ogólnego 
obrazu rozwoju przemysłu tkackiego w naszym okręgu. Ale 
istnieje cały szereg zagadnień, nieporuszanych, lub zbyt słabo 
W' dotychczasowej, nawet najnowszej literaturze podkreślanych. 
Przyjmuje się np. dosyć często, że stosunki społeczne na pogórzu 
w końcu XVII i początkach XVIII w. były dosyć dobre, niekiedy 
nawet określa się je jako idylliczne28). Jeśli podnoszą się w tym 
kierunku głosy sprzeciwu, np. ostatnio K an a29 30), to operują one 
materiałem dowodowym często niekompletnym, przy czym rzecz 
szczególna, nie wciągają one nigdy materiału z naszego terenu, 
ograniczając się do sąsiednich. A przecież powiat jeleniogórski, 
przodujący w przemyśle tkackim na całym Śląsku nadawać się 
powinien w pierwszym rzędzie do wyciągania wniosków w tym 
kierunku. Trudno w ramach krótkiego zarysu dać odpowiedź na 
wszystkie łączące się z tym zagadnieniem pytania; na parę 
wszakże szczegółów warto zwrócić uwagę. Według oficjalnej 
statystyki niemieckiej istniało w naszym powiecie w roku 1756 
1108 gospodarstw chłopskich i półchłopskich, 12.341 rodzin za
grodników i chałupników (Freigaertner, Robotgaemer, Haeus- 
ler), wreszcie 2077 osób, trudniących się przemysłem80). Z ze
stawienia tego wynika, że w tym czasie w powiecie jeleniogór
skim 89,6% ludności stanowiły rodziny nie posiadające dosta
tecznej ilości ziemi do prowadzenia samodzielnego gospodarstwa

25) Entwicklung d. Leinenindustrie, str. 145.
26) Z i m m e r m a n n ,  Bluethe und Verfall, str. 64.
27) Ibid. str. 460.
28) Por. F r a h n e ,  Textilindustrie im Wirtschaftsleben Schlesiens, Tii- 

bingen 1903, str. 96.
2fl) Por. Z i m m e r m a n n ,  Bluethe und Verfall, str. 51—61; Ka n,  Dwa 

wosstanja silezskich tkaczej 1793—1844, Moskwa 1948, str. 97 nn.
30) Por. Z i e k u r s c h ,  100 Jahre schlesischer Agrargeschichte, 2 wyd., 

Wrocław 1927, str. 408.



wiejskiego, a 13,4% ludności oddawało się zajęciom przemysło
wym, a więc trzeba przyjąć przede wszystkim tkactwu lnianemu. 
Spomiędzy pięciu okolicznych powiatów (Złotoryja, Lwówek, 
Bolków i Jawor) struktura socjalna w naszym powiecie jest naj
bardziej niepomyślna; w jednym jedynym tylko Bolkowie pro
cent ludności przemysłowej przekracza nieznacznie procent jej 
w naszym powiecie, ale za to stosunki agrarne są tu znacznie lep
sze niż w jeleniogórskim31). Jeśli znów uwzględnimy okolicz
ność, iż ledwo w dwa lata wcześniej bo w r. 1765 r. znajdujemy 
na naszym terenie 4587 warsztatów tkackich32), to dojść musimy 
do wniosku, iż przeciętnie na jedną osobę uprawiającą przemysł 
w naszym powiecie, przypadać musiały dwa co najmniej stoły 
tkackie, a jeśli uwzględnimy całą ludność powiatu to prawie co 
trzecia rodzina posiadała warsztat tkacki. W związku z tym spo
strzeżeniem nasuwa się konieczny wniosek, że do zajęć przy tka
niu płótna pociągana tu była jako siła robocza przede wszystkim 
rodzina zagrodnika czy nawet chłopa, a więc głównie nieletnie 
dzieci.

Nie poświęca się również dostatecznej uwagi, jeśli chodzi
0 nasz powiat, ówczesnemu systemowi produkcyjnemu. Więk
szość wsi w jeleniogórskim stanowiła własność feudałów śląskich, 
przede wszystkim Schafgotschów. Mimo to nic nie słychać przez 
cały czas XVIII w. o istnieniu tu manufaktur tkackich; cała pro
dukcja dokonuje się po skłon tego stulecia sposobem chałupni
czym, przy czym nierzadko właściciel gruntu tytułem danin od 
swych poddanych ściąga podatki w płótnie i motkach przędzo- 
nego lnu. Fakt ten dawał oczywiście szerokie pole do najrozmait
szych nadużyć: dostarczania chałupnikom po wygórowanych ce
nach surowca, i ścisłego przestrzegania przepisów normujących 
szerokość postawu i ilości nitek w m aterii33). Natomiast apretura 
wyprodukowanego surowego płótna, walcowanie, blichowanie
1 prasowanie, wreszcie wyciskanie deseni, dokonywana była 
wyłącznie przez mieszczan jeleniogórskich i rywalizujących

31) Wedle tegoż Ziekurscha str. 408: w Złotorii zagrodnicy, chałupnicy 
i najemnicy wynosili 77% ludności (rodzin) wiejskiej, ilość osób oddających 
się przemysłowi wynosiła 9,6%; w pow. lwóweckim liczby te wynoszą 80,6 
i 6,6%; dla pow. bolkowskiego stwierdzono je jako 67,8 i 17%, wreszcie dla Ja- 
wora statystyka podaje 70,9 i 13,2%.

32) Por. Z i m m e r m a n n ,  Bluethe und Verfall, str. 450.
33) Por. w tej sprawie Z i m m e r m a n n ,  Bluethe und Yerfall, str. 50—53.



z nimi na tym polu Schaffgotschów (w Kowarach). Nie tu miej
sce na powtarzanie zbyt dobrze znanych szczegółów o bieleniu 
płótna na dzierżawionych przez mieszczan gruntach podmiej
skich, względnie łąkach wystawionych ku południowi wokół re
zydencji magnatów śląskich34), jak  i tragicznego położenia lud
ności tkackiej, narażonej na zgodny wyzysk mieszczan, panów 
i faktorów zagranicznych, wykupujących od chłopów cały wy
produkowany tow ar35). Na tym miejscu pragnąłbym poruszyć 
jedynie pomijane dotychczas, o ile zdołałem sprawdzić, w litera
turze zagadnienie, jaki wpływ na przemysł tkacki w Jeleniej Gó
rze wywarły rządy pruskie Fryderyką II z jednej strony, a z dru
giej jaki był stosunek ludności naszego powiatu do zaburzeń so
cjalnych, jakich terenem był Śląsk, a zwłaszcza pogórze jego 
w drugiej połowie XVIII w.

Jeśli ostatnio coraz częściej poddaje się nawet w literaturze 
niemieckiej rewizji dawny pogląd, jakoby panowanie Fryderyka 
Wielkiego wraz z jego merkantylistyczną polityką przyniosło 
rozwój przemysłu tkackiego na Śląsku36), to twierdzenie takie 
najsilniej bodaj daje się poprzeć argumentami zaczerpniętymi 
właśnie z naszego terenu. Na przestrzeni lat 1748— 1800 zwięk
szyła się, w świetle statystyki urzędowej niemieckiej liczba war
sztatów tkackich na całym Śląsku z 15.941 na 26.344, czyli 
o 62,5% 37), a tylko 4 miejscowości, w tym 2 na dzisiejszym Dol
nym Śląsku, wykazują zmniejszenie warsztatów. Trzy z nich to 
drobne kilkunasto czy kilkudziesięcio warsztatowe ośrodki, nie 
odgrywające większego znaczenia38 39) natomiast z większych 
ośrodków jedna jedyna Jelenia Góra wykazuje na przestrzeni 
tego czasu dosyć znaczny spadek ilości warsztatów, bo wyno
szący 15,5% 3J). Czemu przypisać ten niczym nie usprawiedli

34) Por. Entwicklunig d. Leinenindustrie in Schlesien, str. 149 nn,; Frahn,
D. Textilindustrie, str. 102 nn. *

35) Por. ostatnio Ka n,  Dwa wosstanja silezskich tkaczej, str. 74 nn., 
zwłaszcza 77.

36) Por. F r a h n ,  D. Textilindustrie, str. 96.
37) Por. Z i m m e r m a n n ,  Bluethe und Verfall, str. 448—451.
38) Tj. Prudnik i Strzelce na Górnym Śląsku (z 70 i 21 stołami), oraz 

Jawor z 64 warsztatami, por. Ibi d.
39) W r. 1748 ilość warsztatów tkackich w powiecie jeleniogórskim wyno

siła 5672, w r. 1800 spadła do 4792, por. Z i m m e r m a n n ,  Bluethe und Ver- 
fa.ll, str. 450—451.



wiony upadek przemysłu tkackiego w ośrodku niegdyś najwięk
szym na Śląsku, spadek wykazujący do r. 1775 równomierną, 
mniej więcej tendencję do zniżania się, zahamowaną nieco 
w ostatnim dwudziestopięcioleciu, ale nie powstrzymaną10). Wy
jaśnieniem tego fenomenu, na pierwszy rzut oka niewytłumaczo
nego i stojącego w jaskrawej sprzeczności z rozwojem naszego 
przemysłu w reszcie ośrodków tkackich, winna się zająć spe
cjalna literatura, która by go dostatecznie i wyczerpująco oświe
tliła. Tak jak  się on nam obecnie z konieczności musi przedsta
wiać, wygląda, iż przemysł jeleniogórski nie potrafił się przysto
sować do nowych warunków, które tu zaistniały od pokoju hu- 
bertsburskiego i powoli dogorywał, aby w r. 1840 spaść poniżej 
jednej dziesiątej swego stanu z r. 1800 40 41).

Drugim zagadnieniem, nie wyświetlonym zupełnie w dotych
czasowej literaturze przedmiotu jest udział naszego powiatu 
w znanym powstaniu tkaczy podgórskich na Śląsku w r. 1798 
i w kilku innych współczesnych buntach chłopskich. Ludność po
wiatu jeleniogórskiego brała nieraz czynny udział we wciąż po
wtarzających się na Śląsku ruchach chłopskich. Tak było w lipcu 
1785, to samo powtórzyło się jeszcze na większą skalę w lipcu— 
wrześniu 1798 r., podobne wreszcie wypadki zaszły w jelenio
górskim w latach 1803— 4 42). Natomiast jest rzeczą zastanawia
jącą, że w znanym buncie śląskich tkaczy z marca— kwietnia 
1793, który objął szereg sąsiednich miejscowości: Lubawkę, Ka
mienną Górę, Chełmsko śląskie, Bolków, Wałbrzych i Strzegom, 
powiat nasz nie wziął najmniejszego udziału. Mimo znanych za
burzeń w czasie targów na len w tych wszystkich miejscowo
ściach, kiedy to nienawiść przybyłych z dalekich nieraz stron 
tkaczy zwracała się czynnie przeciw dyktującym wygórowane

40) Por. I b i d.  str. 450— 1: w r. 1748 było w Jeleniogórskiem warsztatów 
5672, w r. 1750 ilość ich wzrosła nieco do 5745, w r. 1755 spadła do 4835, 
v/ r. 1765 widzimy ich 4587, w r. 1770 obniżyła się ich liczba do 4145, w r. 
1775 spadła j'eszcze o jeden warsztat (4144), w r. 1780 podniosła się do 4668, 
w r. 1785 j'eszcze wzrosła do 5289, ale w r. 1790 widzimy tylko 5113 warszta
tów, w r. 1795 ilość ich wynosi 5641, a w r. 1800 spada do 4792.

41) W r. 1840 liczono w po w. jeleniogórskim tylko 411 warsztatów tkac
kich, por. I b i d.  str. 455.

42) Por. w tej sprawie sumaryczny opis wypadków u Z i e k u r s c h a ,  
100 Jahre schlesischer Agrargesch., str. 212—3, 244 nn., 250, gdzie zestawiona 
literatura przedmiotu.



ceny handlarzom przędzą13), Jelenia Góra i cały powiat pozo
stały bierne i nie wzięły udziału w żywiołowym ruchu uciska
nych tkaczy, mimo iż 8 lat wcześniej i trzy lata później chłopi 
jeleniogórscy (między nimi niewątpliwie i tacy, którzy upra
wiali tkactwo) brali udział w zaburzeniach przeciw panom feu
dalnym i wysuwali cały szereg skarg, ale były to wyłącznie do
magania się zniesienia ciężarów wiejskich (dni pańszczyzny, 
obowiązku dostarczania środków transportowych itp.). Jedynie 
tylko w Kowarach wybuchły w końcu kwietnia 1793 rozruchy, 
ale i tu o zupełnie innym charakterze; było to powstanie 
tamtejszych murarzy i cieśli41), nie mające swą genezą nic 
wspólnego z poprzednimi wypadkami w Kamiennej Górze czy 
Chełmsku.

■ Otóż na fakt braku udziału jeleniogórszczyzny w wypad
kach z r. 1793 nie zwrócono mym zdaniem w dotychczasowej 
literaturze dostatecznej uwagi i nie próbowano faktu tego wy
tłumaczyć. A przecież domaga się on, mym zdaniem, odpowiedzi 
w sensie wyczerpującego zbadania tamtejszych stosunków eko
nomicznych i socjalnych, które niewątpliwie sprawiły, że 
w dwóch największych bodaj na Śląsku siedzibach targu na 
płótna i przędzę (Jelenia Góra i Kowary) wypadki potoczyły 
się innymi drogami. Nie mam zamiaru stawiać w tym kierunku 
jakichkolwiek tymczasowych bodaj hipotez, ale uważam, że 
problem sam jest nadzwyczaj ciekawy i domaga się najrychlej
szego wyczerpującego wyświetlenia.

Tak przedstawiałyby się w najogólniejszych zarysach pro
blemy, wysuwające się na pierwszy plan przy studiowaniu dzie
jów naszego rejonu podgórskiego. Zbadanie ich monograficzne, * 44

13) Wypadki z marca-kwietnia na pogórzu opisują w sposób mniej lub 
więcej wyczerpujący: Z i m m e r m a n n ,  Bluethe und Verfall, str. 188— 197; 
G r u e n h a g e n ,  Der Anlass d. Landshuter Webertumults am 28 Maerz 1793 
(Ztschr. f. Gesch. Schles. 1893, XXVII. str. 291,1^1.) ; Z i e k u r s c h ,  100 Jahre 
Schles. Agrargesch., str. 228—9, 235; F r a h  ji e, D. Textilindustrie, str. 104—5. 
Najlepiej i najbardziej wyczerpująco przedstawił wypadki i ich genezę Kan,  
Dwa wosstanja silezskich tkaczej, str. 110— 120, gdzie zebrana kompletna lite
ratura przedmiotu.

44) Podnosi to dobitnie Z i e k u r s c h ,  100 Jahre schles. Agrargesch., str. 
228, 235, oraz Ka n,  Dwa wosstanja, str. 114; natomiast Z i m m e r m a n n ,  
Bluete und Verfall, str. 196—17, najwyraźniej nie rozróżnia genezy tych po
wstań.



rzucenie na tło współczesnych stosunków całego śląska, wyja
śnienie wreszcie przyczyn i pozornych może —  na pierwszy rzut 
oka —  różnic i anomalii, stanowić winno wdzięczne pole dla 
badań, dla których w pierwszej mierze predestynowani mogą 
być pracownicy nauki tego rejonu.
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