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BOGUSŁAW KACZMARSKI 

SUDECKI OKRĘG PRZEMYSŁOWY POD KONIEC XVIII WIEKU 

Obecny Sudecki Okręg Przemysłowy, ukształtowany w pełni jako 
region przemysłu fabrycznego w fatach osiemdziesiątych XIX w., w od
różnieniu od wielu innych okręgów powstał w dużej mierze z wew
nętrznego przekształcenia się pod względem społeczno-gospodar<:zym, 
technicznym i organizacyjnym silnie tu już wcześniej rozwiniętego feu
dalnego przemysłu rękodzielniczego. Także swą najbardziej charaktery
styczną do dzisiaj cechę: spore rozproszenie licznych, lecz drobnych 
ośrodków przemysłowych na stosunkowo rozległym obszarze, Okręg Su
deóki odziedziczył w znacznym stopniu po okresie przemysłu przedfab
rycznego 1. W przeciwieństwie bowiem do systemu fabrycznego wytwór
czość przemysłową przed rewolucją techniczną cechowało rozproszenie 
zarówno techniczne, jak i przestrzenne. Wynikało ono z rękodzielniczego 
charakteru produkcji, z wysokich kosztów transportu, zmuszających do 
lokalizowania zakładów w pobliżu surowców lub konsumentów, z wyzy
skiwanych wówczas naturalnych źródeł energii kinetycznej (biologicznej, 
siły wiatru, spadku wód) oraz ze stosowania drewna jako środka opało
wego w hutnictwie i w zakładach przemysłowych. 

Rozproszony przestrzennie przemysł rękodzielniczy i manufakturowy 
cechowało jednak nierównomierne rozmieszczenie terytorialne. Wyrażało 
się ono w różnym stopniu rozwoju w wypadku rzemiosł masowych, 
spotykanych niemal w każdej miejscowości, albo istnieniem pewnych 
wyspecjalizowanych rzemiosł lub zakładów przemysłowych tylko na nie
których obszarach. 

Terytorialne zróżnicowanie rzemiosła i przemysłu w epoce feudalnej 
kształtowało się pod wpływem wielu czynników. Obok środowiska geo
graficznego (rzadko występujące bogactwa kopalne, zasoby wodne, lasy 
itp.), rynków zbytu, siły roboczej dużą rolę odgrywały czynniki politycz
ne i społeczno-gospodarcze, a także wzgląd na korzyści wynikające ze 
skupienia obok siebie na jakimś większym obszarze dużej liczby ówczes-

1 S. M i s z t a 1, Przemiany w strukturze przestrzennej przemysłu na ziemiach 

polskich w latach 1860-1965, Warszawa 1970, s. 63-67; K. Jeżewski, Rozwój 
i rozmieszczenie przemysłu na Dolnym Sląsku w dkresie kapitalizmu, Wrocław 1961. 
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nych drobnych zakładów o tym samym profilu produkcyjnym, czyli tzw. 
później czynnik aglomeracyjny. Ułatwiał on z·aopatrzenie w surowce, 
organizację zbytu, wymianę doświadczeń, rozbudowę ·bazy technicznej 
i usługowej. 

Powstanie na jakimś obszarze wielkiej liczby drobnych zakładów 
produkcyjnych o dużym łącznym potencjale produkcyjnym możliwe było 
tylko w wypadku produkcji na szeroki rynek. W okresie przemysłu pre
fabrycznego największe aglomeracje tworzył przemysł włókienniczy. 
Znane były one np. we Flandrii, później w Anglii, w północnej Francji, 
w Saksonii i na Śląsku (właśnie w okręgu sudeckim). Ś-ląsk był w XVlI 
i XVIII w. jednym z największych na świecie eksporterów płótna. 
Szczytowy okres rozwoju płóciennictwa śląskiego przypadał na lata osiem
dziesiąte XVIII w. Wartość eksportowanego ze Śląska płótna i woali 
osiągnęła wówczas rekordową sumę blisko 6 OOO OOO talarów, z czego 
3/4 przypadało na wywóz do krajów zamorskich: Ameryki Północnej 
i Południowej oraz Afryki 2. Dominująca wówczas w całej gospodarce 
śląskiej produkcja tkanin lnianych skupiona była głównie na obszarze 
Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. Istnienie potężnego tkackiego przemy
słu eksportowego w okręgu sudeckim oddziaływało bezpośrednio lub 
pośrednio na poziom rozwoju innych rzemiosł, zakładów przemysłowych 
i górnictwa na tym terenie, na powstanie dużych aglomeracji ludności 
oraz na rozwój i funkcje tutejszych miast. W rezultacie okręg sudecki 
ukształtował się ·już w epoce feudalnej jako specyficzny region ekono
miczny odróżniający się wyraźnie od innych regionów Śląska 3. 

Intencją autora niniejszego artykułu jest krótkie omówi,enie stopnia 
rozwoju rzemiosła i przemysłu .w okręgu sudeckim na tle całej prowincji 
śląskiej w okresie szczytowego rozkwitu rękodzielniczego przemysłu lnia
nego pod koniec XVIII w. oraz zwrócenie uwagi na wzajemne powiąza
nia i zależności w tym dziale produkcji, a także i-ia specyficzne cechy 
ukształtowanej pod wpływem tego przemysłu sudeckiej sieci miejskiej. 

Okręg sudecki obejmował w końcu XVIII w. 7 powiatów położonych 
w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska (lwówecka-bolesławiecki, 
jeleniogórski, bolkowska-kamiennogórski, świdnicki, dzierżoniowski, ząb
kowicki i kłodzki). Wyróżniał się on przede wszystkim szczególnie sil
nym rozwojem rzemiosła . na wsi. Gdy majstrowie wiejscy na Śląsku 
stanowili w 1787 r. 590/o ogólnej liczby majstrów, to w okręgu sudeckim 
aż 66°/o 4_ Na 100 gospodarstw domowych na wsi przypadało na Śląsku 

2 Je że ws k i, op. cit., s. 27-44. 
a T. Ł a d o g ó r s ki, Atlas historyczny Sląska z końca XVIII wieku i regiony 

spoŁeczno-g_ospodarcze tego kraju (Kwartalnik Historii Kultury Materialnej,· 1967, 
nr 3, s. 527-548, dalej skrót: KHKM). 

4 Wszystkie dane w artykule dotyczące 1787 r. oparto na materiałach statys
tycznych publikacji: Generalne tabele statystyczne Sląska 1787 roku, wyd. T. Łado
górski, Wrocław 1954. · 
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średnio 17 majstrów, a w okręgu sudeckim 24. Przeciętnie więc w okrę
gu sudeckim co czwarte gospodarstwo wiejskie zajmowało się rzemio
słem. Okręg sudecki stanowiąc 18,3°/o terytorium Śląska skupiał 27,90/o 
wiejskich gospodarstw domowych, 26,80/o wiejskiej ludności i 39,50/o 
wiejskich majstrów Śląska. 

Najliczniejszą grupę rzemieślników wiejskich Śląska stanowili majstro
wie działu włókiennicza-odzieżowego (34,40/o), wśród nich szczególnie 
liczni byli tkacze materiałów lnianych (91,1 O/o). Dział ten wyjątkowo sil
nie był rozwinięty w okręgu sudeckim. Skupiało się tu 68°/o tkaczy 
wiejskich Śląska i 71 °/o wykańczalników, reprezentowanych głównie 
przez blicharzy i foluszników. 'Dkactwo wiejskie najsilniej było rozwi
nięte w powiatach dzierżoniowskim i świdnickim (164 tkaczy na 1000 
gospodarstw domowych), następnie w kłodzkim (155), bolkowskim (134) 
i jeleniogórskim (94), średnio w wymienionych 5 powiatach 3 razy silniej 
niż przeciętnie na Śląsku (43). W 1787 r. pracowało tu 6684 tkaczy płót
na, czyli przeszło 2 razy więcej niż we wszystkich 130 miastach ślą
skich (3244). 

Wśród powiatów sudeckkh wyspecjalizowanych w płóciennictwie od
rębną specyfiką produkcji wyróżniał się powiat dzierżoniowski. Domino
wała w nim produkcja tkanin mieszanych: wełniana- i bawełniano-'1nia
nych oraz bawełnianych. Nowy przemysł bawełniany szczególnie szybko 
rozwijał się pod koniec XVIII w. W latach 1785-1800 produkcja perkali 
wzrosła z 4810 do 33 164 kóp, czyli prawie siedmiokrotnie. 

Przemysł tkacki był rozwinięty nierównomiernie nie tylko w poszcze
gólnych powiatach sudeckich, ale także wewnątrz powiatów. Dobre wa
runki techniczne rozwoju tkactwa zapewniał teren górski, pocięty liczny
mi potokami, o dobrze nasłonecznionych łąkach nadrzecznych, które 
ułatwiały roszenie lnu, dalszą jego obróbkę, a następnie bielenie przędzy 
i gotowego płótna. Rozległe lasy górskie dostarczały opału i potażu 
niezbędnego w procesie bielenia. Stąd o·bszar silnie rozwiniętego tkactwa 
nie pokrywał się z granicami administracyjnymi powiatów, lecz obejmo
wał tylko górskie wsie położone na południe lub zachód od linii wyty
czonej przez miasta: Świerzawę, Bo1ków, Dobromierz, Świebodzice, 
Dzierżoniów, Ząbkowice, Radków i Duszniki. W głównej swej części ·był 
on terytorialnie zwarty. Wyraźnie wyodrębnioną wyspę tworzył jedynie 
mały rejon międzyleski w południowej części Kłodzczyzny (zob. mapę). 
We wsiach na obszarze silnie rozwiniętego tkactwa przypadało w XVIII w. 
od 15 do 350 warsztatów tkackich na 1000 mieszkańców s. Najwięcej 

s Rozmieszczenie przemysłu tkackiego w okręgu sudeckim w końcu X!VIII w.

opracowano na podstawie materiałów statystycznych· z lat 1725-1825 opublikowa
nych w: F. Bo e n  o w, Chronik von Langenbielau, Bielawa 1931, s. 90; G. Cr o o n,
Zunftzwang und Industrie im Kreise Reichenbach {Zeitschrift des Vereins ftir Ge
schichte Schlesiens, t. 43, 1909, s. 127-130); R. G ott w a l d, Das alte Wiiste

waltersdorf, Wrocław 1926, s. 79; J. G. K n i e, Alphabetisch-statistisch-topogra-
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tkaczy było we wsiach położonych w pO'bliżu miast wyspecjalizowanych 
w przemyśle włókienniczym i w handlu. Przed rozkwitem tkactwa wiej
skiego zapoczątkowanym w drugiej połowie XVI w. głównymi ośrodkami 
płóciennictwa były miasta sudeckie 6. Później płóciennictwo miejskie 
straciło na znaczeniu, zwłaszcza po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej, 
ale jeszcze w XVIII w. miasta okręgu sudeckiego wyróżniały się dwa 
razy silniej rozwiniętym płóciennictwem niż przeciętnie na Śląsku. 
W miastach tych przypadało 22 płócienników na 1000 mieszkańców, gdy 
na całym Śląsku tylko 11. W miastach sudeckich skupiało się aż 480/o 
płócienników miejskich Śląska. Najwięcej było ich w Lewinie Kłodzkim, 
Chełmsku, Lubawce, Jeleniej Górze, Dzierżoniowie i Kowarach. Wymie
nione miasta wraz z otaczającymi je wsiami tworzyły zespoły osadn:cze 
wyspecjalizowane w tkactwie 7

. We wsiach tych w końcu XVIII w. na 
1000 mieszkańców przypadało 100-350 warsztatów tkackich. Wynika 
stąd, że płóciennictwem trudniła się tu co najmniej trzecia część miesz
kańców. Np. w okolicy Lewina Kłodzkiego na 100 dymów przypadało 
przeważnie ponad 50 tkaczy, a w 6 wsiach nawet ponad 80 s. Podobne 
zespoły wsi tkackich rozciągały się na wschód i południe od Wałbrzycha, 
a mniejsze koło Kamiennej Góry, Nowej Rudy i Międzylesia. 

W miastach i wsiach sudeckich silnie rozwinięte było także wykań
czalnictwo tkanin. Przodował pod tym wzg·lędem powiat świdnicki, 
w którym w 1787 r. ,pr,acowało 226 wykańczalników, głównie blicharzy

i foluszników płótna. Drugie miejsce zajmował powiat jeleniogórski 
z liczbą 95 wykańczalników. Wybitna rola powiatu świdnickiego wynika
ła z jego centrałnego usytuowania wobec sudeckiego okręgu tkackiego, 
a zarazem dogodnego położenia komunikacyjnego na głównej drodze do 
Wrocławia. Największym ośrodkiem wykańczalnictwa tkanin była wieś 

phische Ubersicht aller Dorfer, Flecken, Stćidte und Orte der Konigl. Preuss. Pro

vinz Schlesien, Wrocław 1830; S. Kil h n, Der Hirschberger Leinwand- und Schlei
erhandel von 1648-1806, Wrocław 1938, s. 11-12, 17-18; M. Ch. Wei s s, Wan
derungen in Sachsen, Schlesien, Glatz und Bohmen, t. II, Leipzi g 1797, s. 23, 284; 
J. C. S i n a p  i u s, Schlesien in merkantilischer, geographischer und statistischer
Hinsicht, Ża ry 1806-1808, t. III s. 142-143, t. IV, s. 152-153: J. A. V. We i g e I,
Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen

Herzogthums Schlesien, Berlin 1800--IJ.806, t. I, s. 108-111, t. II, s. 152-154, t. III,
s. 40, t. IV, s. 181-182, t. V, s. 36-37; A. Zi mmer man n. Bliithe und Verfal

des Leinengewerbes in Schlesien, Oldenbur g 1885, s. 61-62, 448-451; F. A. Z i m
m er ma n n, Beitriige zur Beschreibung von Schlesien, B rzeg 1783-1796, t. V,

VI, IX. 
6 A. Zi mmer man n, op. cit., s. 4-12; W. Rus iński, Tkactwo lniane na 

Slqsku do 1850 roku (Przegląd Zachodni, 1949, n r  11, s. 371-373, 388). 
7 S. G o I a c h o w s  k i, H. S z u I c, Rozłogi miejskie jako przedmiot badań his

toryczno-geograficznych (Acta Universitatis Wratislaviensis, n r  9, Studia Geo g ra
ficzne I, 1963, s. 50). 

s Obliczono na podstawie danych F. A. Z i m mer ma n n a, op. cit., t. IX, 
s. 273-384.
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Głuszyca w powiecie świdnickim. Pod koniec XVIII w. pracowało tam 
35 bielarń i 7 foluszy. 

Zakłady wykańczalnicze w miastach były związane nie tyle z .naj
większymi ośrodkami tkactwa, co z ośrodkami handlu płótnem, ponieważ 
surowe płótna oddawali do apretury nie tkacze, lecz kupcy. Główne 
ośrodki handlu płótnem: Jelenia Góra, Dzierżoniów, Kowary, Kamienna 
Góra, Gryfów, Świdnica oraz mniejsze: Wałbrzych, Srebrna Góra 
i Kłodzko, były równocześnie znaczniejszymi ośrodkami wykańczalnictwa 
tkanin. 

Przemysł włókienniczy wraz z przędzalnictwem zatrudniał znaczną 
część ludności okręgu sudeckiego oraz oddziaływał na rozwój innych 
działów produkcji. Wielka liczba warsztatów tkackich (ok. 18 OOO), bli
chów, foluszy i magli sprzyjała rozwojowi bardziej wyspecjalizowanych 
rzemiosł metalowych (oprócz kowalstwa) i drzewnych, zwłaszcza tractwa, 
stolarstwa i bednarstwa 9

. Rzemiosła drze":'7ne posiadały tu dobre zaple
cze w rozległych lasach górskich oraz w licznych tartakach. Duża aglo
meracja ludności w terenach górskich, nie sprzyjających rozwojowi 
rolnictwa, zmuszała do importowania artykułów żywnościowych, głównie 
zboża, z innych terenów Śląska, a nawet z Wielkopolski. Sprowadzane 
zboże mielono w młynach wodnych, a wypiekiem chłeba zajmowali się 
przeważnie zawodowi piekarze. W okręgu sudeckim było stosunkowo 
dużo młynów zbożowych i piekarzy na wsi. Tutejsza ludność wiejska, 
w znacznym stopniu oddana zajęciom przemysłowym, nie wypiekała 
chleba sama, lecz korzystała z usług zawodowych piekarzy. Np. w powie
cie bolkowskim na 99 wsi przypadało aż 146 piekarzy. Podobnie było 
w całym okręgu sudeckim. Przypominało to w pewnym stopniu stosunki 
miejskie. W 1787 r. w okręgu sudeckim pracowało 979 piekarzy wiej
skich, co stanowiło 49,1 °/o piekarzy wiejskich Śląska. 

Okręg sudecki wyróżniał się na Śląsku dość silnie rozwiniętym prze
mysłem gorzelnianym, podstawowymi rzemiosłami budowlanymi: mu
rarstwem i ciesielstwem, kamieniarstwem, zwłaszcza kamieniołomami 
piaskowca, granitu i marmuru oraz wydobyciem i wypalaniem wapienia. 
Skupiła się tu również zdecydowana większość śląskiej pozamiejskiej 
służby zdrowia oraż większość introligatorów. Dobrze rozwinięty był tu 
przemysł papierniczy, zaopatrujący przemysł włókienniczy w papier pa
kunkowy, a także związany z nim surowcowa 10• 

Słabo rozwinięte były tylko nieliczne gałęzie rzemiosła, jak garn
carstwo, 2-3 razy słabsze niż w innych okręgach Ś1ąska, kowalstwo, co 
było niewątpliwie związane ze względnie słabym stanem sudeckiej gospo-

9 Np. na 48 płocharzy wyrabiających grzebienie tkackie aż 42 występowało na 
· terenie okręgu sudeckiego.

10 K. Ma 1 e czyń sk a, Dzieje starego papiernictwa śląskiego, Wrocław 1961, 
s. 42; Z. Kw a ś ny; 

Rozwój przemysłu w majątkach Schaffgotschów w latach

1750-1850, Wrocław 1965, s. 43.
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darki rolnej, oraz kuśnierstwo i piwowarstwo. Podobnie nieznaczna była 
tu liczba rzemiosł reprezentujących średni poziom rozwoju (por. tabelę). 

Można więc stwierdzić, że okręg sudecki odznaczał się silnie i wszech
stronnie Tozwiniętym rzemiosłem miejskim i wi€jskim. Na wsi występo
wało więcej rodzajów rzemiosła niż w innych rejonach Śląska, przy czym 
większość rzemiosł była tu rozwinięta najsilniej na Śląsku. Okręg 
sudecki ze względu na duży odsetek gospodarstw domowych trudniących 
się rzemiosłem oraz wzajemne wewnętrzne powiązania tych rzemiosł 
można uznać za okręg o charakterze przemysłowym. Był on wyspecjali
zowany w rzemiośle tkackim, przede wszystkim •lnianym, a częściowo 
także w bawełnianym i materiałów mi€szanych. W 7 powiatach okręgu 
sudeckiego majstrowie działu włókiennicza-odzieżowego stanowili 530/o 
ogólnej liczby majstrów wiejskich w ok·ręgu i 41 °/o' w miastach, łącznie 
49°/o. Na obszarach właściwego okręgu (zaznaczonego na mapie) dział 
włókiennicza-odzieżowy dominował bezwzględnie. Wysoki stopień roz
woju przemysłu włókienniczego pociągał za sobą silniejszy rozwój wielu 
innych rremiosł oTaz daleko posunięty podział pracy, charakterystyczny 
dla o·bszarów silniej uprzemysłowionych fob znajdujących się na wyż
szym poziomie rozwoju gospodarczego. 

·W okręgu sudeckim poza rzemiosłem rozwinęło się wszechstronnie
także górnictwo. W Zagłębiu Wałbrzyska-Noworudzkim rozpoczęto naj
wcześniej na ziemiach polskich eksploatację złóż węgla kamiennego, 
Przez długi okres przodowało ono pod względem wielkości wydobycia. 
W 1787 r. istni"ało tu 35 niewielkich kopalń, które zatrudniały 425 górni
ków i dały 47 873 tony węgla, gdy na Górnym Śląsku wydobyto wówczas 
tylko 5823 tony. Przewaga Zagłębia Wałbrzyska-Noworudzkiego utrzy
mała się do 1822 r., kiedy to Górny Śląsk po Taz pierwszy wysunął się 
na czoło, a później szybko zdystansował Zagłębie Dolnośląskie 11. Jeszcze 
w 1798 r. wydobyto tu 47°/o tego, co w Zagłębiu Westfalskim, natomiast 
na Górnym Śląsku tylko 290/o tego, co w Zagłębiu Dolnośląskim 12. W Za
głębiu Dąbrowskim i Krakowskim górnictwo węgła kamiennego było 
wówczas znikome, gdyż eksploatacja dopi€ro się rozpoczynała. W 1805 r. 
wydobyto tam łącznie 8831 ton węgla, czyli z1:1ledwie 100/o wydobycia 
Zagłębia Górnośląskiego 1a_

Rozwój górnictwa węglowego przed budową linii kolejowych był 
silnie uzałeżniony od lokalnego rynku zbytu ze względu na nieopłacal
ność transportu kołowego na dalsze odległości. Znaczne uprzemysłowie-

11 H. Fe c h ne r, Geschichte des schlesischen Berg- und Huttenwesens in der

Zeit Friedrich's des Grossen, Friedrich Wilhelm's II und Friedrich Wilhelm's III, 

1741 bis 1806, Berlin 1903, s. 559-612; J. West p ha I, Jahrbuch fur den Ober

bergamtsbezirk Breslau, Katowice, 1913, s. 666-670. 
12 K. Kr u g, Betrachtungen uber den National-Reichtum des preussischen 

Staats, und ii.ber den Wohlstand seiner Bewohner, t. I, Berlin 1805, s. ·150, 178. 
13 Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich, pad red. S. Pazdura, t. II,

Katowice 1961, s. 66. _ 
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nie okręgu sudeckiego stwarzało warunki rozwoju m1eJscowego górni
ctwa. Wśród szerokiego wachlarza różnych drobnych zakładów przemy
słowych, rzeczywistych i potencjalnych odbiorców węgla, s�zególne 
znaczenie miały liczne zakłady wykańczalnicze związane z przemysłem 
tkackim. Część węgla sprzedawano także do Wrocławia i innych więk
szych miast dolnośląskich, a częściowo za pośrednictwem składu ekspe
dycyjnego w Malczycach do innych prowincji pruskich i do Saksonii. 
Węgiel sprzedawany poza Śląsk stanowił pod koniec XVIII w. 15-190/o 
całego wydobycia Zagłębia Dolnośląskiego 14. 

Oprócz węgla kamiennego w okręgu sudeckim prowadzono eksploata
cję rud kobaHu, siarki, miedzi i arsenu. Rudy te przerabiano na miejscu 
w odpowiednich zakładach produkcyjnych. Wytwórnia farby koba-ltowej, 
używanej głównie do barwienia tkanin oraz w przemyśle ceramicznym 
i szklarskim, istniała w Przecznicy, witriolu i kwasu siarkowego w Szklar
skiej Porębie, huta miedzi w Miedziance, a wytwórnia arszeniku w Zło
tym Stoku 15_ W końcu XVIII w. w okręgu sudeckim czynnych było też 
19 papierni (na ogólną liczbę 43 na Śląsku), 4 duże huty szkła oraz kilka
naście kamieniołomów. W miastach istniały. liczne manufaktury o cha
rakterze rpzproszonym, przeważnie tkackie. 

Liczne zakłady górnicze i przemysłowe podnosiły stopień uprzemy
słowienia okręgu sudeckiego, określony głównie wysokim wskaźnikiem 
zatrudnionych w rzemiośle i przemyśle domowym, oraz jego znaczenie 
gospodarcze poprzez eksport produktów górnictwa i przemysłu na rynk! 
pozalokalne. 

Obecność silnie rozwiniętego wiejskiego przemysłu tkackiego określa
ła w dużym stopniu charakter funkcjonalny sudeckich miast 16_ Tworzyły 
one zespół o specyficznej strukturze funkcjonalnej. Pod względem tery
torialnego zasięgu pokrywał się on niemal dokładnie z granicami Sudec
kiego Okręgu Przemysłowego. Miasta akcyzowe tego obszaru wyróżniały 
się silną koncentracją funkcji przemysłowych i organizacyjno-handlo
wych. Na 33 miasta aż 850/o miało ponad 250/o ludności zatrudnionej 
w rzemiośle i przemyśle miastotwórczym, tj. pracującym na rynek 
zewnętrzny w stosunku do danego miasta. Większość tych miast specja
lizowała się w płóciennictwie (8), sukiennictwie (4) lub ogólnie w dziale 
włókienniczo-odzieżowym. Rozbudowane funkcje organizacyjno-handlowe 
polegały na dostawach surowców i żywności oraz skupie wyrobów prze-

14 P. Gi m m 1 er, Chronik von Maltsch a.d. Oder, Dziwigórz 1928, s. 49-53. 

Procent węgla sprzedanego poza Śląsk obliczono dla okresów pięcioletnich w latach· 

1785-1800 według danych Fe c h n er a, op. cit., s. 598, 611. Wyno sił on kolejno: 15, 

41, 19, 43 i 15,000/o. 
15 Fe c h n er, op. cit., s. 405-436, 491-511, 513-530; Kw a ś n Y, op. cit., s. 27. 

101, 130; B. Kac z ma: r ski, Charakter funkcjonalny miast śląskich w końcu 

XVIII wieku (KHKM, 1966, nr 2, s. 266). 
16 K a c z m a r  s k i, op. cit., s. 209-240. 
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mysłowych (głównie płótna, welonów, i sukna), ich uszlachetnianiu (bie
·lenie, maglowanie, krochmalenie, farbowanie) i sprzedaży. Miasta sudec
kie skupiały 33°/o przedstawicieli handlu miastotwórczego całego Śląska,
chociaż stanowiły 25fl/o ogólnej liczby miast i obejmowały 23°/o mieszczan.
Charakterystyczna grupa 10 miast handlowo-przemysłowych występo
wała tylko w okręgu sudeckim. Głównymi ośrodkami handlu hudowego
o znaczeniu międzynarodowym były: Jelenia Góra, Kamienna Góra,
Wałbrzych, Kowary i Gryfów. W końcu XVIII w. na tych 5 miast przy
padało około 750/o wa,rtości całego śląskiego eksportu płótna i woali.
Największy udział w omawianym handlu miała Jelenia Góra: w la
tach 1781-1785 jej przeciętny roczny eksport tkanin lnianych wy
nosił 1 285 OOO rtl.

Miasta okręgu sudeckiego tworzyły najgęstszą sieć miejską na Śląsku, 
ale nie należały do największych. Jelenia Góra - najludniejsze miasto 
okręgu, liczące w 1787 r. 6296 mieszkańców - zajmowała dopiero 6 po
zycję wśród miast śląskich, a np. Dzierżoniów aż 20. 

Przemysł włókienniczy okręgu sudeckiego, rozwijający się głównie 
na wsi, wytworzył specyficzne tylko dla tego obszaru zjawisko dużych, 
wiejskich osiedli przemysłowych, w których obok tkactwa występowały 
inne rzemiosła i zakłady przemysłowe, a rozwinięte były także usługi 
i handel. T. Ładogórski wyróżnił 18 takich osiedli przemysłowych na 
czele z największą Bielawą i Pieszycami (w pow. dzierżoniowskim). Bie
lawa podzielona na 5 gmin miała w 1787 r. 6700 mieszkańców, czyli 
o przeszło 1000 osób więcej niż Świdnica. Osiedla przemysłowe i 3 mia
steczka targowe liczyły w sumie w 1787 r. 34 751 mieszkańców, co stano
wiło 50,5°/o ludności miast akcyzowych okręgu sudeckiego (w granicach
administracyjnych 7 powiatów) 11. 

Podsumowując można stwierdzić, że Sudecki Okręg Przemysłowy 
w końcu XVIII w. miał charakter wybitnie tkacki. Pierwszoplanową 
rolę odgrywał w nim przemysł lniany. Był to główny przemysł o charak
terze eksportowym, zatrudniający poza rolnictwem najwięcej mieszkań
ców. Inne rzemiosła okręgu, rozwinięte przeważnie na poziomie wyższym 
niż przeciętnie na Śląsku, z reguły miały cha•rakter uzupełniający lub 
konsumpcyjny o lokałnym znaczeniu. Zapewniały one odpowiednie wa
runki materialno-techniczne dla norma1nego funkcjonowania prz1:mysłu 
włókienniczego lub dostarczały ludności regionu wyrobów i usług po
wszechnego użytku. Znaczenie ponadregionalne, ale także w dużym 
stopniu charakter uzupełniający w stosunku do przemysłu włókiennicze
go, miały liczne w okręgu sudeckim zakłady przemysłowe i górnicze. 
Jednak nie odgrywały one roli pierwszorzędnej, ustępując znacznie pod 
względem wartości produkcji i liczby zatrudnionych przemysłowi wló-

11 T. Ł a do g 6 r s k i, Rozmieszczenie ludności i miast na Siąsku. w końcu

XVIII w. (Przeszłość Demograficzna Polski, 2, Warszawa 1968, s. 83-85, 106). 



Wyszczególnienie w 

miastach 
i 

Powierzchnia w km2 1 104 
Ludność 298 430 
Majstrowie ogółem 32 811 
Dział wlókienniczo-

-odzieżowy 12 337 
w tym: 
tkacze płótna 3 224 
sukiennicy 4 069 
wykaóczalnicy 776 
krawcy 2 232 

Dział spożywczy i che-
miczny 5 622 
w tym: 
piekarze 1 372 
rzeźnicy 1 675 

Dział skórzany 6 347 
Dział metalowy 2 524 

w tym: 
kowale 769 
ślusarze 410 
inni 1 345 

Dział mineralny i bu-
dowlany 1 920 
w tym: 

Powierzchnia, lud�ość, rzemiosło' na śląsku i w okręgu sudeckim w 1787 r. 

Śląsk Okręg sudec k i  
------- -----

majstrów na 1000 majstrów na 1 OOO 
mieszkańców w mieszkańców 

na wsi razem I na wsi razem miastach w 
., 

w . na wsi razem na wsi razem miastach miastach 

36 175 37 279 X X X 258 6 567 I 6 825 X X X 

1 449 177 1 747 607 X X X 68 677 388 790 457 467 X X X 

46 752 79 563 109,9 32,3 45,5 9 534 18 472 28 006 138,8 47,5 61,2 

17 ooo 29 337 41 ,3 11,7 16,8 3 913 9 785 I3 698 57,0 25,2 29,9 

10 923 14 147 10,8 7,5 8,1 l 515 7 181 8 696 22,l 18,5 19,0 
66 4 135 13,6 2,4 726 - 726 10,6 - 1,6

742 1 518 2,6 0,5 0,9 312 525 837 4,5 1,3 1,8 
4 200 6 432 7,5 2,9 3,7 505 1 114 1 619 7,3 2,9 3,5 

12 201 17 823 18,8 8,4 10,2 l 574 3 618 5 192 22,9 9,3 11,3 

1 994 3 366 4,6 1,4 1,9 409 979 1 388 5,9 2,5 3,0 
1 518 3,193 5,6 1,0 1,8 423 489 912 6,2 1,3 2,0 
4 886 11 233 21,3 3,4 6,4 1 668 1 294 2 962 24,3 3,3 6,5 
4 138 6 662 8,4 2,8 3,8 728 942 1 670 10,6 2,4 3,6 

3 870 4 639 2,6 2,7 2,6 233 823 1 056 3,4 2,1 2,3 
86 496 1,4 0,1 0,3 128 29 157 1,9 0,1 0,3 

182 I 527 4,5 0,1 0,9 367 90 457 5,3 0,2 1,0 

3 898 5 818 6,4 2,7 3,3 578 1 399 l 977 8,4 3,6 4,3 
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kamieniarstwo 83 225 308 0,3 0,1 0,2 40 

I
141 181 0,6 

I
0,4 0,4 

ceramika 730 577 1 307 2,4 0,4 0,7 161 J 15 276 2,3 0,3 0,6 
budownictwo 854 2 917 3 771 2,9 2,0 2,2 318 l 066 1 384 4,6 2,7 3,0 

Dział drzewny 2 533 3 516 6 049 8,5 2,4 3,5 714 I 1 204 l 918 10,4 I 3,1 4,2 
Dział papierniczo-

drukarski 208 46 254 0,7 I I 0,1 I 70 I 20 ł 90 I 1,0 I I 0,2 
Dział usługowy i służba 

zdrowia l 320 l 067 2 387 4,4 I 0,1 I i ,4 I 289 210 499 I 4,2 0,5 : J, I 

Źródło: Generalne tabele statystyczne Śląska 1787 rok11, wyd. T. Ładogó·rski, Wrocław 1954; dane o powierzchni zaczerpni<cto z publikacji: 
T. Ładogórski, Rozmieszczenie ludności i miast na Śląsk11 IV ko,icu XVJlf IV. (Przeszłość Demograficzna Polski, 2, Warszawa 1968, s. 100-101).
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kienniczemu. Na rozwoJ przemysłu i górnictwa duży wpływ miały wa
runki naturalne, zwłaszcza występowanie wielu kopalin. 

Poza przemysłem i górnictwem oraz siecią miast o specyficznych 
funkcjach okręg sudecki wyróżniał się na Śląsku w końcu XVIII w. tak
że pod względem produkcji rolnej, stosunków ludnościowych i struktur 
społecznych, a częściowo również pod względem charakteru własności 
feudalnej. Zagadnienia te zostały syntetycznie przedstawione przez 
T. Ładogórskiego w osobnym artykule, a obszerniej w cytowanej tam
literaturze, do której odsyłam czytelników 18 zainteresowanych tymi
problemami.

DER INDUSTRIEBEZIRK SUDETEN ZU ENDE DES 18. JAHRHUNDERTS 

Der Ursprung der wesentlichen Merkmale des heutigen Industriebezirks Su

deten - seine Branchenvielheit und betrachtliche Zerstreuung kleiner Betriebe im 

Gebiet - ist in entlegenen Zeiten zu suchen. Bereits zu Ende des 18. Jh. war dieser 

Bezirk in Hinsicht auf die Industrialisierung fi.ihrend in Schlesien. Die damals 

dominierende handwerkliche Flachsindustrie, deren Erzeugnisse in die ganze Welt 

exportiert wurden, zog die Entwicklung anderer Handwer>kszweige und Industrie

betriebe nach sich. Durch die Ausschopfung der Waldbestande kam es zu einer 

fri.ihen Gewinnung von Steinkohle im Gebiet Wałbrzych und Nowa Ruda. Der all
seitigen Entwicklung der Industrie und des Berg,bauwesens dienten die gi.instigen 
nati.irlichen Bedingungen und der Reichtum an Bodenschatzen. 

Die Webindustrie, die sich hauptsachlich a.uf dem Lande entwickelte, be

einflusste ebenfalls die Funktionen der Stadte in den Sudeten und rief eine spezi

fische Erscheinung hervor, namlich die sog. stadtahnlichen Industries:iedlungen. 
Die beigefi.igte Karte stent die raumliche Gliederung der Weberei, der Industrie

betriebe und des Bergbaus im Sudetenbezirk zu Ende des 18. Jh. 

is Ł a d o g  ó r s k i, Atlas historyczny Sląska ... , s. 538-548. 




