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PRODUKCYJNO-HANDLOWA ROLA 

REJONU ORZESKO-MIKOLOWSKIEGO 

W PIERWSZEJ POLOWIE XVII W. 

Przyjmuje się, że uprawą i handlem chmielem na Górnym Śląsku 
do XVII w. zajmowano się głównie w okolicach miast i samych miastach, 
gdzie pokażną część zbiorów zużywano do produkcji piwa. Np. dzieje 
Gliwic dzieli się na ogół na trzy okresy, z których pierwszy do XVII w. 
nazwano „chmielarskim", następny określił przemysł sukienniczy, a od 
końca XVIII w. hutniczy 1

• Poważną rolę spełniło też chmielarstwo 
w rozwoju gospodarczym Raciborza i Bytomia, lecz po spustoszeniach 
wojny 30-letniej prawie zamarły tam „główne czynniki miastotwórcze, 
jak górnictwo, tkactwo i chmielarstwo" 2

• Badanie rejonów produkcyjno
handlowych po upadku chmielarstwa miejskiego umożliwiło ukazanie się. 
dwu poważnych publikacji Mariana Wolańskiego. Pierwszą jest obszerna 
praca o związkach handlowych Śląska z Rzecząpospolitą w XVII w. 3 

\V celu rozwiązania zawartych w niej problemów autor zgromadził 
12 tysięcy notatek źródłowych 4, które wykorzystał w swej drugiej po
zycji, przynoszącej tablice statystyczne obrazujące obroty handlowe po
między Śląskiem a ziemiami Rzeczypospolitej w XVII w. w komorach 
celnych Krakowa, Kalisza oraz komorze Palowej w Gdańsku 5• Najważ
niejsze, ze względu na bliskość terytorialną Górnego Śląska oraz kierunki 
i charakter wymiany handlowej, są notowania komory krakowskiej. 
W Statystyce zamieszczono je w dziale .pierwszym: ,,Komora miasta 
Krakowa", na stronach 1-100, gdzie podano szczegółowe informacje 
o towarach przywiezionych ze Śląska do Krakowa, a także wywiezie-

1 S. Go 1 ach owski, Studia nad miastami wsiami śląskimi, Opole-Wro-

·ław 1969, s. 49.

2 Tamże, s. 98.

� Por. T. Op o zda, Mennica opolska w XVII wieku (Wiadomości Numizma

-· szczególnym uwzględnieniem Wrocławia, Wrocław 1961. 

4 Tamże, s. 16. 
6 M. W olań s k i, Statystyka handlu Śląska :: R::ec::qpospo!itq w XVII w.

Tublice i materiały statystyczne, Wrocław 1973. 
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nych z tego miasta na Śląsk. Nie obejmują one jedynie tych przewozrn
ków i właścicieli ładunków, którzy na mocy różnych przywilejów lub 
prawa zwyczajowego byli zwolnieni z cła. Zestawienia otwierają dane· 
z r. 1600, a następne przekroje pochodzą z lat 1609, 1619, 1629, 1639, 
1644, 1654, 1664, 1674 i 1684. W analizach zostaną wykorzystane jedynie 
wielkości odnoszące się do Górnego Śląska, będącego regionem nad
rzędnym w stosunku do badanego rejonu, z wyłączeniem danych doty
czących Śląska opawskiego, przy uwzględnieniu jednakże miasta Cieszy
na, które leżąc u wylotu Bramy Morawskiej było niszczone przez prze
chodzące tamtędy wojska w czasie wojny 30-letniej. 

Rejon, charakteryzujący się wysoko postawioną gospodarką rolniczo
-hodowlaną i działalnością przewozowo-handlową, wyodrębniono wstępnie, 
analizując podaż chmielu na rynku krakowskim. Okazało się, że przy
wożono go ze zwartego terytorialnie obszaru Górnego Śląska, który wy
znaczyć można na planie krzyża o równych i przecinających się prosto
padle ramionach. Idąc od południa w stronę północy pierwszą miejsco
wością jest odległa o 8 km od Zor Królówka, trzy kilometry dalej leżą. 
Gardawice, następnie Orzesze i na północy Paniowy. Od wschodu w kie
runku zachodu znajdują się Tychy, dalej odległy o 6 k m  Mikołów i po
przez Łaziska linia prowadzi w stronę Bełku i Knurowa. W obrębie tego 
krzyża mieszczą się jeszcze wioski: Dębieńska, Paniówki, Paprocany 
i Przyszowice. Gospodarkę tak wyznaczonego obszaru można badać przez: 
pryzmat Statystyki, analizując jego obroty handlowe z Rzecząpospolitą, 
a terytorium to roboczo może być nazwane rejonem orzeska-mikołow
skim (0-M). Przecinały je lub też przebiegały w jego pobliżu ważne 
szlaki handlowe, jak droga łącząca Kraków z Lipskiem, biegnąca od 
komory celnej w Oświęcimiu przez Bytom-Opole-Brzeg-Wrocław
Legnicę, a następnie przez Bramę Łużycką, dalej przez Zgorzelec,. 
Budziszyn. Z komory będzińskiej szlak prowadził przez Bytom-Opole
Wrocław. Z Krakowa przez Oświęcim podróżowano do Norymbergi 
przez Pszczynę-Żory-Rybnik-Racibórz-Głubczyce-Nysę-Kłodzko
Lewin-Nachod-Pragę. Przez tereny te do XIX w. przepędzano też. 
woły ze wschodniej Polski, Wołynia, Podola, Ukrainy i nawet Mołdawii 
dalej na zachód i południe. Szlak główny tego handlu przebiegał z Kra
kowa do Oświęcimia, a stamtąd na Będzin. Jedna jego odnoga biegła 
przez Pszczynę, Żory, Rybnik do Raciborza, gdzie 11 listopada zaczynał: 
się 2-4 dniowy jarmark wołami 6. 

EKSPORT 

Informacje o uprawie chmielu i jego wywozie na rynek krakowski 
zainspirowały próbę pono\vnego odczytania wydanych przez Wolańskiego 

6 J. Bas z. a n o wski, Z dziejów handlu polskiego w XVI-XVIII wieku� 

Handel wolami, Gdańsk 1977, s. 92. 
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źródeł. Z analizy zestawu towarów eksportowanych z Górnego Śląska 
i rejonu orzesko-mikołowskiego wynika, że produkt ten zajmował pierw
sze miejsce. 

Lata 

Procent 

Tab. 1. Procentowy udział wywozu chmielu z 0-M 
w stosunku do całości jego eksportu z Górnego Śląska 

1600 1609 1619 

94 100 35 

1629 1639 

60 70 

1644 

73 

1654 

70 

2: r 6 d ł o: M. W olań s ·k I, Statystyka ... , s. 1-101. 

1664 1674 

65 82 

Zastanawia stosunkowo skromny wywóz chmielu z obszaru orzesko
-mikołowskiego w 1619 r. (350/o), lecz jest to raczej wynikiem braku infor
macji źródłowych o wielkości eksportu jednej z tamtejszych miejsco
wości - Królówki. Istnieje jednakże notatka podająca liczbę 61 koni, 
użytych do jego transportu z tej miejscowości na teren Rzeczypospoli
tej, co pozwala przyjąć, iż ze wsi tej wyekspediowano w 1619 r. około 
30 wozów chmielu. Brak wiadomości o wielkości eksportu z Królówki 
spowodował obniżenie rocznej średniej wywozu chmielu z obszarów 
orzeska-mikołowskich o ok. 50/o. W latach 1600-1674 wynosiła ona 
72°/o całego eksportu chmielu z Górnego Śląska. Nie ma opublikowanych 
źródeł pozwalających stwierdzić, w jakim stopniu dowożony z 0-M 
chmiel ważył w całokształcie importu tego produktu w Krakowie. 
W 1604 r. zakupiono tam 361,5 małdra chmielu, z tego spoza Rzeczy
pospolitej 214,5 małdra (590/o), a w tym z 0-M 106,0 małdrów chmielu, 
tj. prawie 1/3 (290/o) zakupu, a 500/o importu 7. Licząc dwie ćwiertnie na 
małdr można stwierdzić, że chmielarze z 0-M sprzedali tylko w 1604 r. 
do Krakowa ok. 27 962 1 chmielu. Opierając się na Statystyce Wolań
skiego można obliczyć dowóz chmielu do Krakowa w latach 1600-1674 
przeciętnie na ok. 88 małdrów rocznie, a w całym okresie na ok. 
1 718 ooo 1. 

Z innych produktów rolniczych dowożonych do Krakowa przez prze
woźników orzesko-mikołowskich na uwagę zasługuje wino, głównie mo
rawskie, którego Mikołów dostarczył w 1609 r. 34 wiadra (wiadro = 
20 garncy, garniec = 2,7368 1), w 1619 r. tego samego napoju Bełk 
22 wiadra, Mikołów 75, Paniowy 37 wiader, wina świętojurskiego z tych 
miejscowości dowieziono 111 wiader, a dodatkowo jeszcze z Bełku wina 
bliżej nie oznaczonego 10 wiader. Później handel winem między Kra
kowem a Górnym Sląskiem prawie zamiera, tak że sporadycznie się je 
eksportuje również z 0-M, np. w 1654 r. zanotowano tylko Przyszo
wice, które dowiozły 36 wiader wina rakuskiego. W 1609 r. z Bełku 
sprzedano w Krakowie 25 ćwiertni pszenicy (1 ćwiertnia krakowska =

1 H. Ob uch owska - Pysio w a, Udział Krakowa w handlu zagranicznym

R::eczypospoiitej w pierwszych latach XVII wieku, Wrocław 1981, s. 368. 
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131,9 l), a w 1639 r. z Paniów 0,5 kłody miodu przaśnego, w 1644 r. tego 
miodu dostarczono z Dębieńska 2 beczki (1 beczka ok. 72-76 garncy), 
Mikołowa 1,5 , Orzesza 14 beczek, a z Paniów 3,5 i Paniówek 1 kłodę. 
Miodu bliżej nie oznaczonego z Dębie1iska sprzedano 3 beczki, a z Miko
łowa 1 beczkę. Natomiast w 1654 r. tylko Gardawice wysyłają 14 beczek 
miodu, później handel tym produktem zamiera. 

Sporadycznie do Krakowa dowożono i inne towary, raczej nie wy
twarzane w rejonie orzesko-mikołowskim, jak np. w 1609 r. z Bełku 
4 cetnary stali (1 cetnar = 52,63 kg). Nasuwa to przypuszczenie, iż obok 
chłopów rozwożących własne produkty istnieli także wyspecjalizowani 
przewoźnicy, dysponujący odpowiednio cięższymi wozami i większą licz
bą koni, zdolnych do pokonywania dłuższych tras. 

O wielkościach przewożonych produktów, ich strukturze i poniekąd 
o długościach przemierzanych przez furmanów szlaków informuje ze
stawienie koni w zaprzęgach z towarami przywiezionymi do Krakowa 
z rejonu orzeska-mikołowskiego w porównaniu z pozostałymi obszarami 
Górnego Śląska (tab. 2).

Tab. 2. Wozy i konie w zaprzęgach z towarami przywiezion�i 
z rejonu orzesko-mikolowskiego i Górnego Śląska do Krakowa (1600-1674) 

i Rejon orzesko-mikolowski I Pozostałe tereny Górnego Śląska 
Lata l

i 

a -1�1· . c l
i 

d-ko:·i� ' I  - f---· g '_h_J 
1, i __ I �}n: 

wozy , �� 1 konie % -- wozy % konie �·� -� I 1 , wozy , wozy 
·--'- I .. '. ---- •. --·--·---'-----]600 l 37 I 24,5 81 1 14,5 I 22 l 114 ! 75,5 480 ! 85,5 I 33

--=1609!37; 1s,1
1
--�1�·2111611 81,3 751 88.3 r-� 1619 1�:-3�1-135! 29.4 30�[ 64,6 323 70.6 1··� 1629 I 22 i 31,4 54 I 26,l , 24 48 I 68,6 153 73,9 ! -32 1639 i 45 1 42,I j 92 j 37,2 j 20 62 f 57,9 I 155 I 62,8 ;-·� 1644 79 i 49,7 . 172 I 39,8 I 22 80 I 50,3 [261-j 60,2 l-321654 61 I 38,6 127 36,2 I 21 .971 61,4 ! 224 I 63.8 I -23 

_1664 ._2_1_ 2s,8 __ ::._I 22,0 :�i-�- 11,2 1so .�! 29 1674 : 28 i 60,8 I ·- - ! - 18 I 39,2 1 j -
2 ród I o: W o I a ń s k l, Statystyka ... , s. 1-IOl. 

W latach 1600-1674 przciętnie z rejonu orzeska-mikołowskiego przy
jezdżały do Krakowa z towarami prawie 42 wozy (rubryka a), a z pozo
stałych terenów Górnego Śląska 79 (f). Procentowo odpowiednie liczby 
wynoszą 36,7 (c) i 63,30/o (g). Trochę inaczej wygląda sprawa liczby koni 
w zaprzęgach, ponieważ w latach 1600-1644 przeciętnie notowano 
w Krakowie ok. 100 koni ciągnących wozy z 0-M (c), z pozostałych 
natomiast ośrodków handlowych Górnego Śląska przybywało ich 312 (h). 
W liczbach względnych wynosiło to kolejno 27,1 (d) i 72,90/o (i). Można 
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fakt ten wyjaśnić analizując rubryki koni zaprzęgniętych do jednego 
wozu (e, j). Pojazdy orzeska-mikołowskie ciągnęło średnio 2,3, a z Gór
nego Śląska 3,2 konia. Z terenów 0-M przeważały wozy 2-konne przy 
nikłej Iiczbie furmanek 3- i 4-konnych. Złożyły się na to bliskość gra
nicy i stosunkowo niezbyt ciężki, jak było w wypadku chmielu, towar, 
a także i to, że furmani nie podróżowali do bardzo odległych miejsco
wości i raczej unikali deszczowych pór roku, kiedy to pokonanie roz
mokłych dróg wymagało użycia cięższych wozów i odpowiednio licznej 
siły pociągowej. 

IMPORT 

Przystępując do analizy struktury i wielkości towarów importowa
nych u progu XVII w. z Krakowa na Śląsk przez miejscowych kupców, 
w szczególności pochodzących z rejonu orzeska-mikołowskiego, dla po
równania warto podać orientacyjnie asortyment i wartość pieniężną to
warów eksportowanych z Krakowa na Śląsk, do Czech i Moraw. Na 
pierwsze miejsce w eksporcie do tych krajów wysunęły się skóry i futra 
(26,30/o całej kwoty eksportu), a także wosk (24,30/o), dalej: sprzęt i arty
kuły gospodarstwa domowego (50/o) i tkaniny (1,50/o). Natomiast brak 
informacji o wysyłce artykułów przemysłowych, surowców i minerałów, 
ujmowanych i klasyfikowanych jako „różne", których wartość wynosiła 
40,30/o całej kwoty eksportu 8. Zupełnie inaczej wygląda wywóz towa
rów z Krakowa przez śląskich przewoźników, u których poczesne miejsce 
zajmowała sól, importowana głównie na Górny Śląsk. Wrocław i pół
nocne tereny Dolnego Sląska konsumowały sól zamorską, a także przy
wożoną z Halle w Saksonii, a dowoźona Odrą sól polska w niewielkim 
stopniu zaspokajała tamtejsze potrzeby 9

• Największe nasilenie śląsko
koronnego handlu solą przypada na I poł. XVII w., później mieszkańców 

Tab. 3. Wozy i konie w zaprzęgach z rejonu orzesko-mikolowskiego i Górnego Śląska 
z solą wywiezioną z Krakowa (1619-1644) 

Rejon orzesko-mikolowski Pozostałe tereny Górnego Śląsk;-
--

a b C 

Lata ---

, wozy % konie 
i 

1619 : 1s I 12,2 67 
1629 1�1 23,7 246 

'1639·� 22,1 168 
--· ·---- I I 1644 52 15,0 199 

•.. 

d

Ol 
IO 

I
11,5 
23,0 

I 21,2 
' 11,6 

e f 
konie i-----• wozy 
wozy I 

1_!2__]�1 
l�[�i 
I 3,6 I 162 1 
I 3,8 I 293

z ród I o: w o 1 a ń ski, Statystyka ... , s. 32-76. 

e Tamże, s. 110-111. 
o W o I a ń s k i, Zwiqzki ... , s. 250. 

g 

Q/ 
IO 

87,8 
76,3 
77,9 

I h I 
I konie -
I I 

I
517 
821 

i 623 --·------
85,0 I 1517 i

-------
i j --

0/ 
IO 

konie ---
wozy 

88,5 

1� 77,0 3,9 
78,8 I� 
88,4 5,1 
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Górnego śląska zmuszono do zakupów polskiej soli w składach solnych 
w Kluczborku, Pszczynie i Tarnowskich Górach 10. 

W latach 1619-1644 przeciętnie rocznie przew,oźnicy orzesko-miko
łowscy dostarczyli na Śląsk 45 wozów załadowanych solą, ciągnionych 
przez 170 koni (rubryki a i c). Przy założeniu, że na jednego konia przy
padało 5 cetnarów, a 1 cetnar wynosi 65 kg 11, można stwierdzić, że przy
wieziono z Krakowa 287 300 kg soli, przeciętnie ok. 16-180/o jej importu 
na Śląsk. Procent ten był przypuszczalnie większy, ponieważ wyspecjali
zowanymi w przewozach tego produktu furmani z Szynwałdu (Bojkowa) 
tylko w 1644 r. wywieźli 214 wozów soli krakowskiej za pomocą 1234 ko
ni, zatem przeciętnie jeden ich wóz najczęściej ciągnęło 6 koni, co pozwa� 
lało na długie przewozy, nawet poza granice śląska. Można też przyjąć, że 
przewoźnicy orzeska-mikołowscy dostarczali sól nie tylko na własny uży
tek, do miejsc swego zamieszkania, przewożono ją bowiem wozami pojem
niejszymi, ciągnionymi zwykle conajmniej przez 3 lub też 4 konie (e). Tak, 
że liczby procentów wozów (b) i koni (d) nie różnią się prawie wcale od 
siebie. Natomiast przy eksporcie do Krakowa (tab. 2) procent przybyłych 
do Krakowa koni (d) był niekiedy o 10 punktów mniejszy w porówna
niu z odpowiednimi procentami liczby wozów (b). Towary eksportowane 
ciągnęły wtedy 2, niekiedy 3 konie zaprzężone do jednego wozu 
(tab. 2, e). Otóż nie wydaje się możliwe, aby wozy powracające transpor
towały sól, ponieważ te z solą wioząc cięższy, w porównaniu z chmie
lem, ładunek wymagały innego typu pojazdów i większej liczby koni, 
dlatego np. eksporterzy chmielu z Królówki nie importowali soli z Kra
kowa. Nie można jednakże wykluczyć, że wozy 2-konne woziły sól, lecz 
nie była ona clona, co było prawdopodobne, jako że towary własne 
furmanów pracujących w wielkich przedsiębiorstwach handlowo-prze
wozowych były zwalniane z cła. Z miejscowości orzeska-mikołowskich 
w imporcie soli w I pał. XVII w. (1600-1644) pierwsze miejsce zajęły 
Przyszowice (ok. 4,7 t rocznie i ok. 208,8 t w omawianym okresie), dru
gie Knurów (3,1 t i 138,4 t), dalej Mikołów, Paniowy, Paniówki, Bełk, 
Dębieńska, Orzesze i Tychy. Podane liczby, jak się zastrzega M. Wolań
ski, ,,żadną miarą nie oddają nasilenia handlu solnego ze Śląskiem" 12• 

Ujmują tylko tę część soli, którą wywożono z Krakowa, a pomijają sól 
wywożoną przez mieszczan i chłopów małopolskich, a także przez mie
szkańców pogranicza śląskiego dostarczających sól na Górny Śląsk. Za
opatrywano się także w nią w składach w Oświęcimiu i Będzinie, a sól 
transportowano także na Śląsk, często wprost z Wieliczki i Bochni. 

10 W 1654 r. z rejonu orzeska-mikołowskiego sól z Krakowa na Śląsk dostar
·czyli jedynie przewoźnicy z Przyszowic (12 wozów, 44 konie), W olań ski, Staty

styka ... , s. 86.
11 W o l a ń s k i, Związki ... , s. 249. 
12 Tamże; W o 1 a ós ki. Statystyka ... , s. 80.
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Oprócz soli importowano z Krakowa niewielkie ilości sadła i wie
przowiny (Mikołów, Paniowy). Jedynie Tychy zakupiły w 1644 r. 27 wie
przów chudych, prawdopodobnie w celu ich utuczenia, a następnie od
sprzedaży. Z produktów spożywczych można odnotować przywiezione 
w 1629 r. do Paniów jagły (1,5 korca) i żyto (4 ćwiertnie), a także po
widła do Królówki. Z towarów przemysłowych widnieje zakup w 1644 r. 
przez Mikołów 160 kos do trawy. Natomiast w latach 1629 i w 1644 od
notowano import do Orzesza towarów kramnych wpierw za 4, a w 1644 r. 
za 7,5 grzywny. 

Raczej nie można by się spodziewać, że tereny wiejskie wchłoną wiel
kie ilości tkanin, wosku, skór czy też wełny. Miłiszkańcy rejonu orzesko
-mikołowskiego niewątpliwie nabywali w skromnych ilościach surowce 
bądź wyroby służące do własnego użytku. Kupowali je w Krakowie lub 
też - co jest bardziej prawdopodobne - na jarmarkach w pobliskich 
miastach albo u kupców, często Szkotów, wędrujących pieszo i oferu
jących swój towar chłopom bezpośrednio na wsiach. Przypuszczalnie 
sprzedawcami drobnych towarów kramnych byli kupcy orzescy, którzy 
mogli nawet sprzedawać produkty pochodzące z terenu Rzeczypospolitej. 

PODSUMOWANIE 

Zebrano stosunkowo dużo argumentów przemawiających za wyodręb
nieniem rejonu orzesko-mikołowskiego, a są nimi przede wszystkim licz
by podające wielkości eksportu i importu towarów, dokonywanych przez 
jego mieszkańców w I poł. XVII w. Obrazują one tylko dolną granicę 
obrotów towarowych, i to jedynie tych, które zostały odnotowane w kra
kowskiej komorze celnej. W samych rejestrach istnieją pozycje zawie
rające towary eksportowane lub też importowane do rejonu orzesko
-mikołowskiego, bez wskazania jednak znajdujących się tam miejsco
wości. Taką pozycją jest „za granicę", gdzie pod nią w 1644 r. zareje
strowano 129 wozów (na 722), które odjechały z Krakowa, a także 
678 koni (na 3621), opuszczających obszary Rzeczypospolitej, co stanowiło 
prawie 180/o eksportu z tego miasta. Podobny charakter mają i takie 
zapisy, jak „na Śląsk", lub też „ze Śląska", ,,kierunek bliżej nie ozna
czony", ,,nie oznaczone miejsce pochodzenia", ,,furmani ze Śląska" itp. 
Można przypuszczać, iż powyższe zapisy podają raczej sumarycznie han
del chłopski, o niższym stopniu organizacji w porównaniu z wielkimi 
przedsiębiorstwami przewoźniczo-handlo\vymi czy ośrodkami wyspecjali
zowanymi w przewozach towarów, ekspediowały one bowiem towary 
w wozach tworzących karawany, którym łatwiej było o bezpieczeństwo 
i mogły służyć sobie wzajemną pomocą w pokonywaniu trudnych odcin
ków dróg. Część produktów rejonu orzeska-mikołowskiego wywoziły lub 
też dowoziły leżące w pobliżu tego rejonu ośrodki zajmujące się prze
wozami na skalę masową. Była to leżąca na południowy wschód od 
Królówki Polska Wisła i graniczący z Paniowami Szywałd, (Bojkó\v). Np.
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Bartel Janik z Polskiej Wisły w 1604 r. dokonał 18 przewozów towarów
z Krakowa do Czech, Moraw i Austrii , a Adam Bir z Kłodzka, specjali
zujący się w przewozach i w handlu chmielem, został odnotowany 48 ra
zy n. Trudniący si� zawodowo furmaństwem chłopi z Szywałdu byli 
spotykani w Krakowie, Jarosławiu, Wiedniu, a nawet w Styrii, gdzie
można ich było łatwo rozpoznać po stroju w kolorze czarnym u. Wresz
cie trzeba powiedzieć, iż handel zagraniczny był jedynie częścią globalnej 
wymiany handlowej. Rejon orzesko-mikołowski mógł sprzedawać chmiel 
posiadającym prawo warzenia piwa mieszczanom Mikołowa, Gliwic, By
tomia, Raciborza i innych miast na Górnym $ląsku oraz do najbliższego 
i zarazem największego centrum handlowego, do Opawy. Chmiel mogli 
także naby\'v"ać szlacheccy \vłaściciele browarów lokowanych na wsiach, 
jak np. założonego \V 1629 r. brc)\varu w Tychach 15

. 

Rozwój rolnictwa górnośląskiego w I poł. XVII w. przypadł na okres 
ścierania się d\VU sprzecznych tendencji. Pierwsza dążyła do utrzymania 
ustroju czynszo,vego, a zatem sprzyjała powiązaniom chłopów z ryn
kiem. Druga natomiast zmierzała do \\'prowadzenia i utrwalenia systemu 
fohvarczno-pańszczyżnianego 16. Na terenach orzesko-mikołowskich, ce
chujących się stosunkowo drobną własnością szlachecką, przeważał je
szcze pierwszy kierunek rozwoju rolnictwa, choć na obszarach graniczą
cych z tym rejonem, a stanowiących własność Promnitzów, zaczęto wpro
wadzać gospodarkę folwarczną. Chłopi rejonu orzesko-mikolowskiego nie 
obciążeni czm;ochłonną pracą pańszczyźnianą i zainteresowani podnie
sieniem rentowności swej gospodarki podjęli się hodowli świń. Byli oni 
przekonani, że świński nawóz najlepiej użyznia pola przeznaczone pod 
upra,v� chmielu 1;. Z kolei chmielina, braha gorzelniana, żołędzie, oti:ęby 
czy też poślednie ziarno wykorzystywano do karmienia trzody chlewnej. 
ChłopÓ\V stać było na utrzymywanie oprócz wołów również koni pociągo
wych, używanych do wywozu s\vych produktó,v nawet poza granice pań
stwa czy też do importu towarów z terenów Rzeczypospolitej. 

Wyjście od analizy eksportu chmielu z terenów nazwanych skrótowo
rejonem orzeska-mikołowskim (72°/o eksportu z Górnego Śląska w latach 
1600�1674) pozwoliło zebrać argumenty przemawiające za istnieniem 
na tym obszarze, stojących na wysokim poziomie, plantacji tej rośliny. 
Jej dowóz do Krakowa własnymi środkami lokomocji i pokaźny udział 
w handlu solą krakowską daje przesłanki do wniosków o wszechstron-

1a O b u c ho w s k a - P y si o w a, op. cit., s. 231. 
1-1 W o I a ó s ki, Zwiq:::ki ... , s. 70.
15 J. Strużyn a, Browar tyski w oc::ach p. posła Jóźwiaka (Polski Restaura

tor, 1939, nr 7, s. 96). 
10 S. I n g lot, w·ieś, rolnictwo do r. 1648 (Historia Sląska. red. K. Maleczyń

ski. cz. III, Wrocław 1963, �- 37-38). 
11 Tamże, s. 56. 
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nym rozwoju gospodarczym tego regionu, nie ograniczonego jedynie do 
monokulturowego rolnictwa. Na jego gospodarczy rozkwit, i to nawet 
w czasach wojny 30-letniej, złożyły się m. in. istniejące tam specyficzne 
warunki rozwoju rolnictwa i losy tej ziemi, jakie przechodziła ona w to
ku dziala11 wojennych. Zebrane argumenty mocno .przemawiają za tezą, 
iż określenie „rejonu orzeska-mikołowskiego" z hasła hi,potetycznego 
może przejść jako nazwa konkretnego obszaru historyczno-geograficz
nego w I poł. XVII w'., wyróżniającego się specyficzną strukturą gospo
darcze-społeczną 1s_ 

Tekst niniejszy jest pewną propozycją metodyczną analizy dziejów 
wsi górnośląskiej, opisywanej zwykle w ramach większych jednostek 
admini.stracyjnych. Lecz opis tego typu nie jest np. w stanie uchwycić 
zagęszczenia pewnych procesów czy też zwartych terenów wyspecjali
zowanej produkcji, mieszczących się na częściach obszaru graniczących 
ze sobq powiatów, ponieważ wielkości produkcji przypadające na teren 
powierzchni tych powiatów okazują się nieistotne. Nie zawsze jednak 
historyk jest w tym dobrym położeniu, że analizowane zjawisko zamyka 
się w granicach tylko jednego powiatu bądź innej jednostki administra
cyjnej. 

DIE PRODUKTIONS- UND HANDELSBEDEUTUNG DER REGION 

ORZESZE-MIKOŁÓW IN DER ERSTEN HALFTE DES 18. JH .. 

Die :\Ialzgewinnung, die vorher eines der stadtebildenden Elemente war. 
begann ,-'ci1 wahrend des 30-jahrigen Kdegs in Obc,·schlcsic» auch auf dc>m Dorf 

zu cntwic:�eln. Die Ana!yse der Hopfenausfuhr auf dcn krakauer Markt erlaubte 
seincn Anbau in der Umgebung von Orzesze und Mikołów zu lokalisiercn. A•.t;; 
Krakau wiederum wurden nach Oberschlesien bedeutendc Mengen Salz eingefQhrt.. 
Das Zin��ystem begilnstigte dcn Anschluss der Bauern an den Markt und bewcgte 
sie zur Schweinezucht. Den Schweinemist verwendete man zur Dtingung der Hop
fe11felder. Die Hopfen- und Schnapsbrennerabfallc wiedcrum wurden zur Ernah
rung der Schweine genutzt. Die Analyse der Statisliken regt zur Aussonderung 
eincs konkreten Gebiets mit einer spezifischen wirtschaftlichgesellschaftlichen 
Struktur in der ersten Hiilfte des 17. Jh. an. 

1s J. Tc po Isk i, Założenia metodologiczne badań regionalnych w zakresie

historii (Dzieje Najnowsze, 1973, nr 2; K. Sec omski, Wstęp do teorii rozmie

szczenia SI� wytwórczych, Warszawa 1956. 




