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LESZEK BARG 

DEMOGRAFICZNY ROZWÖJ POLANICY 
OD POLOWY XIV DO POCZA,TKU XX WIEKU * 

Brak jest informacji eo do daty i okolicznosci, w jakich Polanica zo

stala zalozona. W zr6dlach pisanych wyst�puje ona po raz pierwszy w 

1347 r. jako czterolanowy maj<1tek lenny naleiqcy do rycerskiego rodu 

Glubocz6w. W jego posiadaniu Polanica, a w kazdym razie te 4 lany 

z jej obszaru, o kt6rych mamy zr6dlowe wiadomosci, pozostawala przez 

caly prawie wiek. W czasie wojen husyckich (1419-1434) Gluboczowie, 

osiedleni w ziemi klodzkiej, wygin�li. Ich majqtek lenny w Polanicy obj<1l 

znacznie mniejszy i ubozszy rod szlachecki Lazan6w. W 1478 r. Zygmunt 

Lazan zapoczqtkowal podzial polanickich grunt6w lennych, sprzedajqc 

polow� wsi Wenkowi Heringowi z Gieraltowa. Nowy wlasciciel nie utrzy

mal jednak tej posiadlosci w swoim posiadaniu. Po licznych dalszych 

alienacjach zostala ona zakupiona w 1538 r. przez miasto Klodzko jako 

wyposazenie dla miejskiego szpitala. Od tej pory ta cz�sc Polanicy nie 
zmienila wlasciciela przez nast�pnych 300 przeszlo lat i az do czasu uwla

szczenia chlop6w stanowila tzw. ,,szpitalnq" cz�sc wsi. Po smierci Zyg

munta Lazana w 1494 r. panujqcy w6wczas w Klodzku ksiqi� Henryk 
przejql drugq polow� Polanicy jako wakujqce lenno i podarowal i'I klasz

torowi augustian6w z Klodzka. W ten spos6b powstala tzw. ,,klasztorna" 
cz�sc wsi. W 1595 r. zgodnie z poleceniem papieza augustianie przekazali 

sw6j klasztor w Klodzku i naleiqce do niego dobra zakonowi jezuit6w. 

Opr6cz cz�sci wsi stanowü\cej lenno byly r6w.niez w Polanicy grun
ty - o niewiadomej powierzchni - wchodzqce w sklad kr6lewszczyzn. 

W 1577 r. kupil je od skarbu kr6lewskiego rycerz Fryderyk z Falkenhein. 

Jego syn Zygfryd sprzedal z kolei ten majqtek w 1613 r. jezuitom, kt6rzy 

tym samym polqczyli w swych r�kach dwa udzialy, a nast�pnie wcielili 

* Artykul ten jest uzupelnionym fragmentem rozprawy doktorskiej pt. Pola

nica. Monografia wsi dolnoSlqskiej ze szczeg6lnym uwzgli::dnieniem :iycia prawnego 

chlopstwa w schylkowym feudalizmie, wykonanej w Un,iwersytecie Wroclawskim 

pod kierunkiem prof. dra K. Orzechowskiego, �...vroclaw 1963. 
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jeszcze do tej posiadlosci zakupiony w 1630 r. folwark utworzony z trzech 
uprzednio wykupionych gospodarstw chlopskich, powi�kszajqc przez to 
znacznie swojq cz�sc Polanicy. Po rozwiqzaniu zakonu jezuit6w w 1773 r. 
wszystkie dobra tego zgromadzenia, a wi�c r6wniez majqtek w Polanicy, 
przej�o panstwo pruskie. Poklasztorna cz�sc Polanicy dostala si� jednak 
wkr6tce w r�ce prywatne i do czasu zniesienia poddanstwa i uwlaszczenia 
chlop6w wielokrotnie jeszcze zmieniala wlascicieli. Uwlaszczenie chlop6w 
polanickich nastqpilo w latach 1853-1855. W!asciciele folwarku i szpital 
klodzki utracili wtedy swe prawa przyslugujqce im jako zwierzchnosciom 
gruntowym. W 1828 r. w oparciu o byly maj,itek jezuicki zapoczqtkowano 
w Polanicy organizacj� uzdrowiska. Z czasem instytucja ta zostala rozbu
dowana i obj�la swym posiadaniem duz'! cz�sc wsi, zar6wno grunty Iol
warczne, jak i liczne gospodarstwa chlopskie. R6wnoczesnie pewna i!osc 
chlopskich gospodarstw zostala rozparcelowana na dzia!ki budow lane, na 
kt6rych zacz�to wznosic wille i pensjonaty slui&ce przemyslowi i uslugom 
uzdrowiskowym '· 

0 ile zachowane zr6dla od polowy XIV do konca XVIII w. zawieraj& 
liczne informacje o wlascicielach Polanicy, o tyle malo w nich jest wiado
mosci, kt6re pozwolilyby na odtworzenie demograficznego rozwoju wsi 
i na przedstawienie zmian jej arealu w tym samym czasie. Scisle dane 
z tego zakresu mozna ustalic dopiero dla XIX i XX w. na podstawie 
spis6w ludnosci, ksiqg gruntowych i innych urz�d0\1rych dokument6w 
pozostawionych przez pruskq administracj�. Najwi�ksze trudnosci nasuwa 
tu ustalenie stanu zaludnienia Polanicy w epoce feudalnej. W warunkach 
zasadniczego braku statystycznych informacji w zr6dlach odnoszqcych si� 
do tych czas6w na og61 stosuje si� tu metod� szacunkow&, opartq na 
liczebnosci i areale chlopskich gospodarstw, tego rodzaju dane bowiem sq 
dosc cz�sto reprezentowane w feudalnych zr6dlach. T� sam,i metod� za
stosujemy r6wniez w naszej pracy, przyjmujqc mnoinik dla rodziny chlo
pskiej 5 os6b '. 

1 Szczeg6lowe informacje o dziejach Polanicy i jej wlaScicielach zawarte sq
w I cz�Sci (rozdzial 1, s. 19-50) cyt. wyi:ej rozprawy doktorskiej: B a r g, Polanica ... , 

s. 458 (maszynopis). Pod nazwq Polanica. uiywami w artykule, naleiy rozumieC 
stan:1, cz�SC wsi, tzw. Starq Polanic�, ki6ra po polqczeniu si� z Nowc:1 Polanicci 
(zaloion& w 1556 r., lecz obejmujclcct niewiele ziemi ornej, za to duie polacie lasu) 
utworzyla w 1929 r. Polanic�-Zdröj. 

2 Badania nad zaludnieniem Polski wykazaly, Ze dla przeci�tnej rodziny kmiecej 

w XIV w. mnoi;nik 5,5 wydaje si� maksymalnie moZLiwy. Podobnie w studiach nad 
demografiq Dolnego Slqska stwierdzono, i;e w XVII-XVIII w. rodzina chlopska 

liczyla 4,9-5,9 osoby, przy czym Srednia dla ziemi klodzkiej wynosila 5,9. R6wno

czeSnie wykazano, Ze przeci�tne rodziny kmiece byly liczniejsze od przeciE:tnych 

rodzin zagrodniczych i chalupniczych. Wedlug zachowanych frödel w Polanicy od 

pierwszej polowy XVI ai; do koilca XIX w. bylo tylko 10 kmieci (na og6lnq liczb<: 
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Na wst�pie na kilku wybranych przykladach przedstawimy stosunki, 
jakie tstnialy w6wczas w ziemi klod>Jkiej pod omawianym przez nas 
wzgl�dem. Szczeg6lnie interesujqce jest tu ustalenie relacji mi�dzy liczbq 
gospodarstw wiejskich a powierzchni'! posiadanych przez nie grunt6w '· 
J est to niezwykle wazne tarn, gdzie b�dziemy mogli korzystac z niepel
nego lub niejasnego zr6dla. Wedlug W. Dziewulskiego, kt6ry oparl si,: 
na bardzo szerokim zr6dlowym materiale, na przelomie XIV i XV w. 
gospodarstwa kmiece w ziemi klodzkiej, nawet te, kt6re powstaly w wy
niku kolonizacji, rzadko osiqgaly obszar jednego lana. Po wojnach husyc
kich nawet w nowo zakladanych wsiach uposazenie kmieci spadlo do 
mniej wi�cej 1/, lana 4• Niekt6re informacje z lkorica XV w. sugerujq, ze 
6w proces rozdrabniania posuwal si� nast�pnie jeszcze dalej i ze typowe 
gospodarstwo kmiece w Klodzkiem nie przekracza!o w6wczas 1/, lana. 
Mianowicie R. Heck zestawiajqc dane z pi�ciu wsi rycerskich z 1499 r. 
stwierdzil, ze na 65 gospodarstw kmiecych w tych pi�ciu wsiach 34 
(52,30/o) obejmowa!y obszar do 1/, lana; 15 (230/o) da 1/2 lana; 7 (10,80/o) 
do 3/, !ana; 6 (9,3°/o) do 1 !ana i tylko 3 gospodarstwa (4,60/o) posiada!y 
powierzchni� ponad 1'/, !ana. Wi�kszych gospodarstw w og6le nie wy
kazano 5. ,,·11; 

Z innych jednak, p6zniejszych nawet zr6del mozna wnosic, ze srednia 
ta by!a znacznie wyzsza. Bardzo cenne wiadomosci z tego zakresu zawarte 
Sq w klod2Jkiej ksi,:dze dekanalnej z 1560 r. Ksi�ga ta, Liber proventuum, 

21 gospodarstw w 1560 r., 32 w 1631 r. i 57 w 1787 r.) Aby wi�c nie zawyi.yt. 
wskainik6w zaludnienia Polanicy, przyj�liSmy, Ze przeci�tna rodzina chlopska 
w tej wsi od polowy XIV do kori.ca XIX w. liczyla 5 osöb. Por. T. L a d o g 6 rsk i, 
Studia nad zaludnieniem Polski XIV w., Wroclaw 1958, s. 30-45; J. L e s  z c z y ii s k i, 
Struktura spoleczna i stosunki 'demograficzne na wsi klodzkiej w XVII w. (Slijski 

KwartalnJ.k Historyczny Sob6tka, XV, 1960, nr 4, s. 479-496); t e n Z e, Nowe dane 

do stosunk6w demograficznych na Dolnym Slqsku na przelomie XVII i XVIII w. 

(t a m  i e, XIX, 1964, nr 1-2, s. 97-115); Z K w a S n  y, Struktura demograficzna 

ludnoSci wiejskiej w kluczu Gryf w drugiej polowie XVIII i na poczqtku XIX w. 

t a m  i e, XXI, 1966, nr 1, s. 102-123). 

3 Miarq powierzchni w ziemi klodzkiej w ciqgu epoki feudalnej - jak wsz�dzie 
na Slcisku - byl lan (eine Hube). Lan jednak nie zawsze i nie we wszystkich okoli
cach byl jednakowy - obejmowal 60-200 morg6w. W ziemi klodzkiej lan dzielil 
si� na 12 pr�t6w (pr�t - eine Ruthe) po 5 morg6w kaidy. Poniewai pow,ierzchnia 

morga wynosila okolo 30 arCw, lan klodzki byl r6wny okolo 18 ha, a jeden pr�t 
r6wnal si� mniej wi�cej 1,5 ha. Por. W. D z i e w u l s k i, Zatudnienie i germaniza

cja ziemi klodzkiej (Rocznik Klodzki, t. 1, 1948, s. 75); K. 0 r z e c h o w s k i, Prze
ksztalcenie praw chlop6w do ziemi na G6rnym Slqsku w koitcu XVIII i w pierw

szej poiowie XIX w. (Czasopismo Prawno-Historyczne, t. VI, 1954, nr 1, s. 245). 
4 D z i e w u 1 s k i, Zaludnienie i germanizacja ... , s. 76. 
s R. H e c k, Studia nad poloZeniem ekonomicznym ludnoSci wiejskiej na 

Slqsku w XVI w., Wroclaw 1959, s. 80-81; Historia Slqska, pod red. K. Male
czyilskiego, t. I, cz. 2, Wroclaw 1961, s. 66-67. 
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napisana przez archidiakona dekanatu klod�kiego Krzysztofa Naetiusa, 
jest zbiorem protokol6w wizytacji parafü, kosciol6w i szk6l ziemi klodz
kiej 6. Autor wsr6d innych informacji wylicza tarn chlop6w, poddanych 
poszczeg6lnych parafii, oraz podaje wykazy platnik6w dziesi�cin z kaidej 
wsi. Na podstawie notatek Naetiusa trzeba przede wszystkim stwierdzic, 
ie rozmiar (powierzchnia) oraz zaludnienie poszczeg6lnych wsi w ziemi 
klodzkiej byly bardzo zr6znicowane. Obok wsi duiych, liczqcych ponad 
40 gospodarstw i okolo 30 lan6w, byly tei wsie o 4-5 gospodarstwach 
i powierzchni nie przekraczajqcej 21/2 lana. Przykladem wsi duiej moie 

byc Wojborz 7• W tej wsi na 45 gospodarstw 6 posiadalo powierzchni� 
powyzej 1 lana (w tym 2 gospodarstwa ponad 2 lany), 28 - powyiej 
1/, lana, 8 - do 1/, !ana wh,cznie, a 3 mniej ni.i: 11. lana. Lqcznie wies 
obejmowala 29 lan6w; srednia przypadajqca na jedno gospodarstwo wy
nosila blisko 8 pr�t6w, tj.prawie 3/, lana. Za przyklad wsi malej moze 
posluiyc Dolina, gdzie na 5 gospodarstw przypadalo 30 pr�t6w, tj. 21/2 

lana. Najwi�ksze gospodarstwo obejmowalo 9 pr�t6w, najmniejsze 2 pr�ty. 
Sreqnio na jedno gospodarstwo przypadalo 1/2 lana 8. Aby nie poslugiwac 
si� wylqcznie przykladami krancowymi, moina tez wziqc pod uwag� 
wies o srednim areale. L�zyce byly wsi'I licz,ic,i 111/2 lana, ale zasiedlon,i 
ai przez 34 rodziny. Przeci�tna powierzchnia jednego gospodarstwa prze
kraczala 4 pr�ty, wi�c byla wyisza niz 1/, lana 9. 

Na podstawie zaczerpni�tych z Naetiusa i przytoczonych tu przyklad6w 
ilustruj,icych obszar i zaludnienie wsi klodzkiej w 1560 r. moina - jak 
si� zdaje - przyjqc, ie w polowie XVI w. przeci�tne gospodarstwo w zie
mi klodzkiej obejmowalo od 1/, do 1/, lana. Srednia ta powinna byc wlas
ciwa tym bardziej dla okresu wczesniejszego. Pierwsza i jedyna informacja 
z polowy XIV w. (1347 r.) dotyczqca grunt6w polanickich m6wi o 4 la
nach czynszowych b�dqcych w posiadaniu Glubocz6w 10. Na podstawie 
podanych powyiej srednich wymiar6w gospodarstw w Klodzkiem moina 

sqdzic, ie na gruntach Glubocz6w w Polanicy, jeieli obsadzone byly wy
lqcznie prnez kmieci, gospodarzylo 8-16 rodzin. Przy zalozeniu, ze prze
ci�tna rodzina obejmowala 5 os6b, byloby to 40-80 mieszkailc6w. 

6 Ch. Na e t  i u s, Liber proventuum, dotum eccLesiarum singularum, nec non 

et quarundam signaturarum ad archidiaconi seu decani Otficium spectantium, pro

pria manu conscriptus, in communem. utititatem Fratrum .\Comitatus •Glacensis 

per... {Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz, t. III, Bystrzyca Klodzka 1884, 

s. 13-80). 
7 Geschichtsquellen ... , t. III, s. 38-39. 

s Tami:e, t. III, s. 52. 
9 Tam:Ze. 
10 F. Volkme r, W. Hohau s, Aeltestes Glatzer Amtsbuch oder Mann

rechtsverhandtungen von 1346-1390 (Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz, t. V, 

Bystrzyca Klodzka 1891, s. 3). 
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Po tej fragrnentarycznej wiadornosci o powierzchni grunt6w polanic
kich z polowy XIV w. w zr6dlach z kolejnych prawie 200 lat nie zacho
waly siE: na ten ternat zadne istotne wiadornosci. Wiadorno tylko, ze 4 lany 
G!ubocz6w zosta!y podzielone, 2 z nich otrzyrna! w forrnie darowizny 
klaszt@r augustian6w z K!odzka, 2 dalsze posiadali kolejno Hering, Rosen
bach i jego c6rki, Scheffeler, Voit i wreszcie Ullersdorf 11. Brak jest je
dnak jakichkolwiek danych o Jiczbie. kmieci i zagrodnik6w na tych grun
tach, brak wzmianki, kt6ra urnozliwi!aby wysuniE:cie jakiejs sugestii eo 
do Ho.Sei mieszkari.c6w wsi. 

Pierwsza konkretna wiadornosc o osadnikach zarnieszka!ych w Po
lanicy zawarta jest dopiero w urbarzu sporzqdzonym w 1534 r. na pole
cenie hr. Jana z Hardeku i dotyczy jedynie CZE:sci, kt6ra stanowila 
kr6lewszczyznE: 12. Wyrnieniajqc p!atnik6w czynszu dworskiego i wieczy
stego w 1534 r . .stwierdza an, ie w Polanicy 4 gospodarstwa krniece p!a-· 
ci!y czynsz wieczysty. Urbarz nie nie m6wi o zagrodnikach, z czego rnozna 
wnosic, ie albo ich tarn w6wczas nie by!o, albo nie podlegali obowil1zkowi 
placenia czynsz6w. Ta druga alternatywa wydaje si,: bardziej prawdopc>
dobna, urbarz wyrnienia bowiern tylko „erbzinspflichtige Anbauer (Bau
ern) bezw. erbzinspflichtige Ansässi�keiten". Poniewai nie pewnego 
o ewentualnych zagrodnikach krolewskiej cz,:sci wsi nie wiadorno, usta
lenie liczby jej rnieszkanc6w rnusirny oprzec wy!qcznie na inforrnacji 
o osadzonych tarn 4 kmieciach. Zak!adaj,ic jak poprzednio, ie jedna ro
dzina rnia!a przeci,:tnie 5 os6b, rnozerny przyjqc, ze ta cz,:sc Polanicy li
czy!a eo najmniej 20 rnieszkanc6w. W por6wnaniu z innyrni kr6lewszczyz
narni, kt6re wyrnienia urbarz, gdzie by!o kilkunastu, a w niekt6rych 
wypadkach ponad 30 platnik6w 13, a wi,:c 100-200 rnieszkanc6w, kr6Jew
ska czE:sc Polanicy by!a bardzo rna!a. Niewielki tez rnusial byc obszar jej 
grunt6w. Blizsze inforrnacje o nirn pochodzq dopiero z 1560 r. i zawarte 
sq we wspornnianej juz wyzej Liber proventuum Naetiusa. 

Zanim jednak zostanie orn6wiony zapis dotyczqcy Polanicy w tej 
ksiE:dze, trzeba zwr6cic uwag,: na notatkE: zamieszczonq w klodzkiej ksiE:
dze rniejskiej z Jat 1414-1544 14. Jest to wiadornosc prawie wsp6!czesna 
urbarzowi z 1534 r., Jecz dotyczqca innej CZE:sci wsi i innej grupy jej 
rnieszkanc6w. Chodzi o posiad!osc - 6 gospodarstw kmiecych i rn!yn -

11 Ba r g, Pol a n  'i. ca ... , s. 34-36. 
12 B. K o 1 b e, Auszug aus dem Steueramte zu Glatz befindlichen Urbarium des 

Grafen Hans v. Hardeck vom Jahre 1534 (Vd.erteljahrschrift für die Geschichte und 

Heimatskunde der Grafschaft Glatz, R. II, 1882/83, s. 244 i 249). 
1a TamZe, np. Wojciechowice, s. 243. 
14 Archiwum Paristwowe m. Wroclawia i Woj. Wroclawskiego we Wroclawiu, 

sygn. Zesp6l Klodzki 3, fol. 31, recto. 
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Pozostawimy na razie na uboczu szpitalrn1 cz,;sc wsi, kt6ra w 1560 r. 
obejn\owala co najmniej 2 lany i liczyla co najmniej 7 rodzin (w tym 
6 kmieci i mlynarz), i zajmiemy si,; dwoma pozostalymi udzialami, pr6bu
jqc skonfrcmtowac je w szczeg6l:ach z zapisem Naetiusa. Cz�sc klasztorna 
obejmowala 2 lany ziemi ornej uprawianej od polowy XIV w. Si�gajqc do 
informacji Naetiusa byly to byc moze gospodarstwa soltysa (solectwo 
w kr6lewszczyznie ukazuje si� dopiero w 1571 r.), posiadajqcego 5 pr�t6w, 
i 4 gospodarzy, z kt6rych jeden mia! takze 5 pr,;t6w, a pozostali po 4 pr,;
ty (22 pr,;ty = 2 lany bez 2 pri;t6w). ,,Obdzielenie" przez nas najwi,;kszymi 
dzialkami cz,;sci klasztornej nie jest bynajmniej przypadkowe. Gospodar
stwa te powstaly przed 200 przeszlo Iaty, wtedy gdy nadzialy uposazenio
we kmieci by!y najwi,;ksze. Totez taki uk!ad w!asnosci wydaje si,; naj
bardziej prawdopodobny. 

Na kr6lewskq cz�sc wsi pozosta!oby w6wczas 163/, pr�ta, tj. nieco 
mniej niz 11/2 lana, rozlozonego na 9 poddanych. Wymienieni juz w 
1534 r. 4 kmiecie posiadali zapewne wi�kszosc grunt6w tego udzialu -· 
dw6ch po 3 pr,;ty, dw6ch po 2 pr�ty. Reszta ziemi wykazanej przez Nae
tiusa - lqcznie 63/, pr,;ta, nieco wi,;cej niz 1/2 lana - przypadala na 5 za
grodnik6w. Kazdy z nich mia!by zatem dzia!k� obejmujqcq l-l1/2 pr�ta. 
Powyzsze sugestie umozliwiajq uzupe!nienie poprzedniej tabeli, przy 
czym !any ze wzgl,;du na wygod,; por6wnania przeliczono na pr�ty. 

Tab. 2. Powierzchnia gruntöw, liczba gospodarstw i mieszkall

cöw Polanicy w 1560 r. 

Liczba 
Cz�SC wsi 

PrE:t6w gospodarstw J mieszkailc6w 

klasztorna 22 

1 

25 

szpitalna 24 35 

kr6lewska 163/4 45 

Razem 623/4 21 1 105 

Ponadto na terenie wsi znajdowa!a si� - jak wiadomo - zagroda 
podleg!a parafii w Szalejowie o niewiadomej powierzchni. Lqczna powie
rzchnia grunt6w polanickich w 1560 r. obejmowa!a ponad 623/, pr,;ta, 
tj. nieco wi�cej niz 51/• !ana. Pod wzgl�dem powierzchni grunt6w byla to 
wi,;c bardzo ma!a wies, nawet jak na stosunki w K!odzkiem. R6wniez 
wyposazenie poszczeg6lnych gospodarstw w ziemi� bylo male, przeci,;tna 
si�gala zaledwie 3·pr,;t6w, tj. 1/, lana. Uzyskana z szacunku liczba mie
szkaiic6w wykazuje pewien post,;p w por6wnaniu z poprzedniq tabelq 
i swiadczy o demograficznym rozwoju wsi. 

Kolejnym zr6cUem zawierajqcym informacje o ludnosci Polanicy jest 
wspomniany juz kilkakrotnie drugi urbarz kr6lewszczyzn klodzkich spi-
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sany w 1571 r. Z kr6tkiej notatki odnoszqeej si,a do spraw nas w tej 

ehwili interesujqeyeh dowiadujemy si� tylko, ze w kr6lewskiej ez<ase1 

Polaniey opr6ez soltysa bylo jeszeze 11 poddanyeh. W eiqgu 11 lat przy

bylo tu wi<ae da],szyeh 2 zagrodnik6w. Nie wiadomo jednak, ezy r6wnoeze

snie areal wsi zostal powi<akszony, ezy tei: tylko dzialki ehlop6w kr6lew

skieh ulegly dalszemu rozdrobnieniu. R6wniei: interesujqcq wiadomosci'! 

wydaje si<a umiejseowienie tu soltysa. Urzqd ten wymieniony byl jui: 

przez Naetiusa w 1560 r. Urbarz z 1534 r. nie o nim nie m6wi. Jezeli 

solectwo nalei:alo uprzednio do grunt6w klasztornych, eo jest najbardziej 

prawdopodobne, poniewaz - jak si<a zdaje - w tym udziale znajdowaly 

si<a najwi<aksze gospodarstwa, to trzeba stwierdzit':, i:e mi<adzY 1560 a 1571 r. 

przeszlo ono na poddanego z grunt6w kr6lewskieh. 

Sz6stym przekazem umoi:liwiajqcym ustalenie jakiegos konkretnego 

stanu demograficznego Polaniey jest cytowana jui: wyi:ej Liber decanalis, 

ksi<aga napisana w 1613 r. 19 przez dziekana klodzkiego Hieronima Kecka. 

Wzorowana na opraoowanym w 1560 r. przez Krzysztofa Naetiusa Liber 

proventuum, opisuje koseioly, parafie i szkoly ziemi klodzkiej oraz za

wiera wiadomosci dotyezqee dziesi<aein koscielnyeh i ich platnik6w. Ponie
wai: - jak wiadomo - dawna kr6lewska cz<ast': Polaniey przeszla w 1613 r. 
w r<ace jezuit6w, ea!a jui: teraz wies, z wyjqtkiem zagrody podleglej pro

boszczowi, znalaz!a si<a w posiadaniu dw6ch tylko wlaseieieli - klasztoru 

i szpitala. Stan ten znajduje odzwierciedlenie w tekscie Keeka. Z zapis6w 

autora wynika, i:e pod wzgl<adem dziesi<aeiny Polaniea dzielila si<a na dwie 
cz<asei. Pierwsza, obejmujq_ca 17 poddanyeh, nalei:ala do szpitala klodzkie

go i byla z dziesi<aciny zwolniona. Poddani placili z tej CZ<asei szpitalowi 

czynsz roczny w wysokosei 2 k6p 48 gr 1 hal 20• Druga cz<ast': wsi plaeqea 

dziesi<acin<a obejmowala folwark jezuit6w i reszt<a gospodarstw rolnyeh 

pozostajqeyeh pod zwierzchnosci'l klasztoru. Opr6cz jezuit6w, kt6ryeh 

dziesi<aeina wynosila 1 ikorzec, 2 t':wierci i 2 miarki zboi:a, bylo w tej 

ez<asei jeszcze 15 platnik6w, kt6rych swiadezenia r6wnaly si<a 6 korcom 
zboi:a. Najwi<aeej placil soltys Jan Krasse! - 2 t':wierci. Lqcznie Polanica 

byla zobowiqzana do uiszczania dziesi<aeiny w wysokosei 7 korey 2 cwierei 

i 2 miarek zbo.Za rocznie 21. 

Ponadto w rejestrze platnik6w ezynszu dla „domu opiekunezego" (Seel
haus) znajduje si<a nast<apujqca notatka: 14 kmieci z Polanicy, Szalejowa 

G6rnego i Jaszkowej G6rnej swiadezy rocznie 41/, szynki, 44 jaja, 8 ser6w, 

okolo 7 korey pszeniey, 21/, korca owsa i 9 kur" 22. Dom opiekunczy pod-

19 H. Keck, Liber decanalis ab ... quondam decano Glacensi et primo vicario 

Foraneo propria manu conscriptus 1631 (Geschichtsquellen ... , t. III, s. 81-202). 
20 Geschichtsquellen ... , t. III. s. 87. 
21 Tamie, t. III, s. 180. 

n Tamie, t. III, s. 87. 
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legal - jak si,: zdaje - bezposrednio szpitalowi. Rejestr czynsz6w swiad
czonych na jego rzecz zostal umieszczony w Liber decanalis jako aneks 

w rozdziale poswi,:conym wyposazeniu i dochodom szpitala "· Kilku 

kmieci z Polanicy placilo wi,:c czynsz w naturze na rzecz domu opiekun

czego. Bylo to prawdopodobnie dodatkowe obci,izenie niekt6rych gospo
darstw szpitalnej cz,:sci wsi. 

Z informacji podanych przez Kecka mozna ustalic przyblizon,i liczb,: 
mieszkanc6w Polanicy. Wiadomo bowiem, ze 32 rodziny rolnicze mialy 

obowi,izek p!acenia czynszu Jub dziesi,:ciny. Licz,ic jak poprzednio kaid'! 
rodzin,: jako 5 os6b, bylo. to 160 mieszkanc6w, do kt6rych ponadto nalezy 

dodac kilku przebywajqcych w Polanicy czlonk6w zakonu oraz sluzb� 

folwarczn,i. Nie ma wzmianki o zagrodzie nalez,icej do parafii w Szalejo

wie. Byc moze Keck uj,il j,i, podobnie jark Naetius, w wykazie platnik6w 

z Szalejowa, ale bez zaznaczenia, ze chodzi tu o gospodarstwo polanickie. 

Prawdopodobnie zreszt,i by!a to dzialka lez,ica na granicy mi,:dzy obu 
wsiami. 

K:.si,:ga dekanacka Hieronima Kecka nie zawiera, niestety, zadnych 

informacji co do arealu wsi czy tez poszczeg6lnych gospodarstw. Zdaje si,: 

jednak nie ulegac w,itpliwosci, ze powierzchnia grunt6w wsi znacznie si,: 

powi,:kszy!a, i to nie tylko wskutek nabycia i przy!,iczenia pogranicznych 
jui uprawianych grunt6w (folwark), ale tez przez osiedlenie nowych osa

dnik6w i wytrzebienie dalszych po!aci lasu. Prob,: ustalenia area!u grun

t6w polanickich trzeba tu oprzec z jednej strony na liczbie gospodarstw 
w poszczeg6lnych udzia!ach, z drugiej na oplacanej dziesi,:cinie. Wiadomo, 

ze klasztorna cz�sc wsi obejmowala: 1. 2 lany poaugustianskie; 2. byl,i 
kr6lewszczyzn�. kt6ra w 1560 r. liczyla oko!o 1/2 lana, a w 1577 r. ,,4 >kmie

ci i 7 zagrodnik6w"; 3. folwark nabyty w 1630 r. Nie wiemy, jaka byla 

powierzchnia folwarku, ale Keck stwierdza, ze dziesi,:cina przezen wplaca

na wynosila „1 korzec, 2 Cwierci i 2 miarki zboZa", czyli w przeliczeniu 

26 miarek. Jezeli normy oplat z 1560 r. nie ulegly zmianie, od kazdego 
pr,:ta dziesi�cina wynosila 1 miark�. Folwark jezuit6w p!ac,ic dziesi,:cin,: 

w wysokosci 26 miarek musialby wi,:c obejmowac 2 lany i 2 pr�ty 
ziemi. 

Poddani klasztoru p!acili dziesi�cin,: w wysokosci 6 rkorcy zboia, tj. 
96 miarek. Powierzchnia posiadanych przez nich grunt6w powinna wi�c 

wynosic 96 pr�t6w, eo stanowi r6wne 8 lan6w. W ten spos6b klasztorna 
cz,:sc wsi powinna obejmowac !,icznie 10 !an6w i 2 pr�ty, w tym 8 lan6w 

grunt6w czynszowych. Jezeli tak bylo, przeci,:tne gospodarstwo ch!opskie 

obejmowaloby w6wczas 6 pr�t6w ziemi. I chociazby te obliczenia nie byly 
zupe!nie scis!e, np. z powodu ewentualnego podniesienia norm dziesi,:ciny, 

23 Tam:Ze. 
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znaczny wzrost powierzchni grun t6w klasztornej cz�sci wsi oraz wzrost 

powierzchni poszczeg6lnych j ej gospodarstw wydaj e si� oczywisty. 

Podobnych obliczen nie mozemy, niestety, przeprowadzic w odniesie

niu da grunt6w szpitalnych. Nie mamy zadnych danych, zadnej mozliwo

sci por6wnawczej, na podstawie kt6rej mozna by w przyb!izeniu ustalic 

areal gruntu odnosnie do wysokosci wplaconego czynszu. Dlatego tez 

wiadomosc, ze poddani szpitala placili czynsz „2 kopy 48 gr 1 hal.", nlc 

nam nie m6wi o powierzchni uprawianych przez nich grunt6w. Mozna 

jednak s&dzic, ze tak jak w cz�sci klasztornej rozmiary przeci�tnego gos

podarstwa wzrosly i byc moze r6wniez osi&gn�y obszar 6 pr�t6w (1/, lana). 

Na 17 poddanych wypadaloby w6wczas 8 1/2 lana, eo jest zupelnie prawdo

podobne, szczeg6lnie przy por6wnaniu powierzchni tej cz�sci wsi z zapi

sami ksiqg gruntowych z poczqtku XIX w., wedlug kt6rych grunty szpi

talne przewyzszyly nieco swq powierzchni& byle grunty klasztorne ". 

Dokonane obliczenia przedstawilismy w tab. 3. 

Tab. 3. Powierzchnia grunt.öw, Jiczba gospodarst.w 
i mieszkaricöw Polanicy w 1631 r. 

Liczba 
Cz�SC wsi 

pr�t6w j gospodarstw 1 mieszkaric6w 

klasztorna 
a) folwark 26 

b) grunty czynszowe 96 15 75 

szpitalna 102 17 85 

Razem 224 32 160 

Z tab. 3 wynika, ze powierzchnia grunt6w Polanicy wynosila w 1631 r. 

okolo 224 pr�t6w, tj. ponad 181/, lana, to jest mniej wi�cej 333 ha '-5• 

Przeci�tne gospodarstwo chlopskie obejmowalo 6 pr�t6w (1/2 lana - okolo 

9 ha). Ludnosc w por6wnaniu z 1560 r. wzrosla o przeszlo 50°/o. 

Do wyraznego rozwoju wsi w ciqgu drugiej polowy XVI i w XVII w. 
przyczynila si� zapewne specyficzna sytuacja Polanicy, mianowicie jej 

przynaleznosc do klaszforu i szpttala. Unikn�la ona w ten spos6b losu wsi 

typowo feudalnej, eksploatowanej przez jedn& czy tez kilka kolejnych 

,,dynastii" szlacheckich, o tyle w kazdym razie, ze szpital ustalil stosun

kowo nisk& panszczyzn� i niewielkie swiadczenia w naturze. Chlopi uzy
skali tez pewne ulgi, np. w 1560 r., a moze juz od 1538 r., byli zwolnieni 

z obowi&zku uiszczania dziesi�ciny. 

2,a Ba r g, Polanica ... , s. 311, tab. II/1, Areal gospodarstw chlop6w polanickich 
w 1820 r. Folia 1 -29 obejmujc} grunty podlegle szpitalowi, folia 30-56 grunty pod
legle folwarkowi. 

2s TamZe. Areal grunt6w chlop6w polanickich w 1820 r. wynosil 333,69 ha. 
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J ezuici musieli wzüic pod uwag� ten stan rzeczy i chociaz cz�sc10wo 
dostosowac warunki zycia w swojej cz�sci wsi do warunk6w istniejqcych 
w cz�sci szpitalnej. Nie mamy informacji, jak te sprawy wyglqdaly w 
XVI i XVII w., ale z koncem XVIII w., a wi<:c w okresie mak\Symalnego 
nasilenia ci�zar6w panszczyznianych, robocizna w cz�sci klasztornej wy
nosila dla gospodarstw kmiecych 40 dni sprz�zajnych w roku, a dla gospo
darstw zagrodniczych 23 dni piesze. W cz�sci szpitalnej kmiecie mieli 
obowiqzek odwiezc z Wojciechowic do Klodzka 1/2 sqgu drzewa, skosic 
i przewiezc z Polanicy do Mikowic tylez siana, oczyscic rowy i wykarczo
wac krzewy na lqkach, a zagrodnicy i chalupnicy musieli tylko „kosic 
i suszyc- siano" 26. Byln to znacznie mniej od wyrniar6w obowiqzujqcych 
w dobrach szlacheckich. Np. ju:i: w drugiej polowie XVII w. w dobrach 
Herbersteina z Gorzanowa kmiecie w ciqgu roku pe!nili 78 dni pan
szczyzny sprz�zajnej i 4 do 9 dni pieszej. Zagrodnicy byli obowiqzani do 
11/, dnia panszczyzny w tygodniu (tzn. 84 dni w roku), a ponadto do 
4-10 dni przy :i:niwach i sianokosach, eo czyni blisko 100 dni rocznie 27• 

Jak widac, r6:i:nica obciq:i:en byla uderzajqca. 
W zr6dlach dotyczqcych dalszego rozwoju Polanicy mamy po 1631 r. 

niemal 150-letni'l luk�. Zachowaly si� wprawdzie bardco cenne materialy 
r�kopismienne z tego okresu, mianowicie polanickie ksi�gi sqdowe (law
nicze), jednak do studi6w demograficznych S'l one nieprzydatne 28. Wiemy 
jednak, :i:e przez· caly ten czas w Polanicy nie zachodzily zadne istotne 
zmiany. Dopiero kasacja zakonu jezuit6w w 1773 r. i przejscie ich udzialu 
na rzecz skarbu par\stwa, a potem w r�ce prywatne, zmien.ily rady,kalnie 
sytuacj� poklasztornej cz�sci wsi. Byly to ju:i: jednak czasy, o kt6rych 
pojawiajq si� znacznie liczniejsze i bardziej pelne informacje. 

Opierajqc si� na zr6dlach z lat J 787-1788 F. Albert twierdzi, :i:e byla 
posiadlosc jezuit6w w Pol,anicy obejmowala w6wczas „1 wies z 5 kmiecia
mi i 17 mniejszymi gospodarstwami" "· Z tego •samego okresu pochodzi 
kolejne zr6dlo odzwierciedlajqce aktualny stan faktyczny w Polanicy. 
Mamy tu na mysli sporzqdzony w 1787 r. spis - najbardziej wiarygodny 
ze wszystkich spis6w dokonanych na Slqsku za panowania Hohenzoller
n6w. Jak wiadomo, materialy uzyskane w tym spisie posluzyly F. Zirn-

2& Tami.e, s 278 i 279 - tabele przedstawiajijce wykaz ci�Zaröw paliszczyZnia

nych chlopöw podleglych zwierzchnoSci szpitalnej i folwarcznej. 
21 J. L e s  z c z y 11 s k i, Ruchy chlopsk;.e w dzisiejszym Gorzanowie po wojnie 

trzydziestote(niej (Rocznik Ziemi Klodzkiej, t. IV/5, 1959/60, s. 50-51). 
2a Na podstawie materialu zawartego w tych ksiE:gach mogliSmy jednak wyka

zaC, Ze chlopi polaniccy obok rolnictwa trudnil,i si� praCc\ w lesie (zob. niZej o pro

fesjach w Polanicy). 
2& F. A 1 b e r  t, Der Verkauf der Glatzer Jesuitengütter im Jahre 1787/88 

(Glatzer Heimatblätter, 1930, s. 171 i 174). 
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mermannowi do opracowania i opublikowania w 1789 r. t. IX dziela Bei

träge zur Beschreibung von Schlesien, w kt6rym zawarte 'Sq m. in. r6w

niez wiadomosci dotycz11ce Polanicy. Wedlug zapisu Zimmermanna Po

lanica liczyla 60 dom6w i 283 mieszkanc6w, wsr6d nich 10 kmieci i 47 

zagrodnlk6w i chalupnik6w. Z tej ostatniej grupy rekrutowali si� tez 

rzemieslnicy, kt6rych naliczono 13 30. Cala wies byla podzielona na 4 cz�

sci. W najwi�kszej cz�sci, nalezacej w6wczas do von Rhedena, a obejmu

jqcej dw6r, folwark pojezuicki, mlyn wodny, Jas i zr6dla mineralne, znaj

dowaly si� 4 gospodarstwa kmiece oraz 23 gospodarstwa zagrndnicze. 

Druga cz�sc nalezala do szpitala klodzkiego i obejmowala 6 gospodarstw 

kmiecych oraz 21 zagrodnik6w i chalupnik6w. W cz�sci trzeciej, nalez11cej 

do von Haugwitza, bylo tylko 2 zagrodnik6w, a w cz�sci czwartej, kt6n1 

posiadal proboszcz z Szalejowa G6rnego, zaledwie jedno gospodarstwo za

grodnicze 31. 

Zastanawia tu istotna r6�nica mi�dzy informacjami podanymi przez 

F. Alberta i F. Zimmermanna eo do ilosci gospodarstw w pojezuickiej cz�

sci Polanicy. Albert m6wi o 22 gospodarstwach, w tym 5 kmiecych, 

Zimmermann o 27 gospodarstwach, w tym 4 kmiecych. Obydwie informa

cje opierajq si� na zr6dlach z tego samego okresu � z lat 1787-1789. 

Wydaje si� prawdopodobne, ze liczby podane przez Alberta S'! wczesniej

sze od zapisu Zimmermanna i ze r6:i:nica powstala w wyniku rozpadu 

jednego gospodarstwa lkmiecego, byc moze w 1788 r. Jest tez mozliwe, 

ze z tego gospodarstwa wylonily si� zagrody, kt6re kupil v. Haugwitz. 

Zapis Zimmermanna uj�Jismy w tab. 4. 

Tab. 4. Liczba gospodarstw, rni eszka6cöw i domöw Pohmicy w 1787 r. 

Liczba 

CzE:SC wsi 
gospodarstw 

1 
1 zagrodniczych I cha!upniczych 

mies
_
zkan-1 dom6w kmie- cow 

cych 

poklasztorna 

(v. Rhedena) 4 23 

szpitalna 6 21 

v. Haugwitza - 2 

1 

-

proboszcza 

w Szalej o wi e  - 1 -

Razem 10 47 283 60 

30 F. A. zimm e r ma n n, Beiträge zur Beschreibung von Schlesien, t. IX, 

Brzeg 1789, s. 308; Ba r g, Polanica ... , s. 43-44. Zimmermann wymienia 12 rzemie.Slni

k6w, ale dodaje, ie w Polanicy by l mlyn wodny. Wydaj e sit: wi E:C, Ze mlynarz byl 

trzynastym profesjonistc;\ we wsi. 

31 zi mmer ma n n, op. cit., s. 308. 
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Zimmermann nie podaje, ilu mies;,,kanc6w i ile domow by!o w po
szczeg6lnych cz�sciach wsi. Wszystkich dom6w by!o jednak 60. Po odlicze
niu zamku, folwarku i mlyna wymienionych przez Zimmermanna w cz�
sci pojezuickiej pozostaje 57 domostw kmiecych i zagrodniczych. 283 
mieszkanc6w to - liczqc 5 os6b na rodzin� - 57 rodzin, z tym ie jedna 
rodzina sk!ada!a si� tylko z 3 os6b. Na podstawie takiego obliczenia moina 

by wi�c przypuszczac, ie w Polanicy kazda rodzina miala wlasny dom, ze 
zatem brak w niej by!o ludnosci komorniczej. Przypuszczenia takiego nie 
mozna jednak przyjmowac bezkrytycznie. Spraw� da si� wyt!umaczyc
przez uwzgl�dnienie faktu, ie niekt6rzy kmiecie musieli miec na swoich 
gruntach domy wycuznicze dla rodzic6w. W ten spos6b w ich gospodar
stwach by!y po dwa domy, pornstale zas rodziny w og6le dom6w nie 
posiadajqce stanowily zapewne ludnosc komorniczq Polanicy 32• 

Poczqwszy ad prze!omu XVIII i XIX w. posiadamy bardzo liczne urz�
dowe materia!y statystyczne oraz monograficzne opracowania Slqska 
pi6ra wielu autor6w, kt6re obejmujq ca!y szereg informacji tutaj nas 
interesujqcych. Na podstawie material6w �tatystycznych z lat 1825-1827 
J. G. Knie i J. M. L. Melcher podajq wiele szczeg6!6w dotyczqcych Po
lanicy "· Podzia! wsi na cztery cz�sci utrzymal si� wed!ug nich bez zmian, 
zwi�kszy!a si� natomiast liczba dom6w i mieszkanc6w. W cz�sci pojezu
ickiej, naleiqcej obecnie da J6zefa Grolmsa 34, mamy 32 domy i 160 mie
szkanc6w, przyby! jeszcze jeden m!yn wodny, tartak i palarnia produ
kujqca sadz� drzewnq. W cz�sci szpitalnej w 30 darnach zapi5ano 143 
mieszkanc6w, w cz�sci trzeciej, kt6rej w!ascicielem po v. Haugwitzu 
zostal Antoni Franz, by!y 3 domy i 6 mieszkanc6w, w cz�sci czwartej, 
naleiqcej jak poprzednio da proboszcza, byly 2 domy i 4 mieszkanc6w. 

s2 Zgodnie z prawem zwyczajowym starzejc1cy si� ojciec rodziny m6gl prze
kazaC swoje gospodarstwo - za zgodq zwierzchnoSci gruntowej - swemu synowi 
lub ziE:ciowi w formie aktu kupna-sprz-edai:y. Byla to jedna z form dziedziczenia 
tUberlassungsvertrag). Zyjqcy jeszcze „spadkodawca" zastrzegal sobie w6wczas 
w kontrakcie tzw. wymow� (Auszug, Ausgedinge - spolszczony wycug), w kt6rej 
najistotniejszym elementem bylo zabezpieczenie dla niego i mali:onki, ewentualnie 
tei: dla pozostalych dzieci, do:Zywotniego mieszkania i wy:Zywienia w gospodarstwie 
,,spadkobiercy". Bogatsze gospodarstwa kmiece pos.iadaly z tej przyczyny na swych 
gruntach domy „wycui:nicze" dla pozostajqcych tarn na doi:ywociu rodzic6w. 

33 J. G. K n i e, J. M. L. M e 1 c he r, Geographische Beschreibung von Schlesien 

preussischen Antheils, der Grafschaft Glatz ... , cz. III, Alphabetische, topographisch

-statistische Übersicht aller grösseren und kleineren Orte der Provinz Schlesien, 

Wroclaw 1829, s. 247.' 
34 J6zef Grolms, kupiec klodzki, nabyl pojezuickq cz�SC Polanicy w 1827 r. 

i postanowil zorganizowaC tarn uzdrowisko. W 1828 r. uj�to drewnianq cembro
wim\ Zr6dlo „J6zefa" oraz oddano do ui:ytku lazienki o 8 kabinach. Por. L. B a r g, 
Rys historyczny Polani.cy i jej ir6dei mineralnych (Rocznik Ziemi Kloäzkiej, t. IV/V, 
1959/60, s. 151-178). 
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Autorzy nie podajq jednak wiad0mosci o spolecznej strukturze tej lud
noSci. 

Wzrost liczby ludnosci z 283 os6b w 1787 r. do 313 w 1827 r., tj. 
o 16°/o w ciiigu 40 lat, wydaje siG zanizony w por6wnaniu ze wzrostem 
ludnosci wiejskiej calej ziemi klodzkiej, kt6ra liczyla w 1787 r. 74 633 
osoby, a w 1805 r. wzros!a do 84 689 os6b, tj. o 13,40/o w ciiigu 18 lat (Knie 
i Melcher nie podajq globalnych liczb zaludnienia w swojej pracy, dlatego 
nie mozna por6wnac liczby ludnosci wiejskiej z lat 1787 i 1825). Zgodnie 
z przyj�tii zasadii, ze 5 os6b stanowi rodzin�, 313 mieszkmi.c6w 'to 62 lub 
63 rodziny. Dom6w jednak bylo 67. Nie ma tu niezgodnosci, poniewaz 
do dom6w wliczano r6wniez zamek, folwark, m!yn, zapewne tez tartak 
i karczm�. Ponadto trzeba wziiic pod uwag�, ze nie wszyistkie rodziny w 
Polanicy liczyly po 5 os6b. Wynika to z samego zr6dla informacyjnego: 
w cz�sci trzeciej byly 3 domy i 6 mieszkanc6w, w cz�sci czwartej 2 domy 
i 4 rnieszkanc6w. Wreszcie nalezy si� tu jeszcze odwo!ac do naszych po
przednich uwag o ludnosci komorniczej i zabudowaniach wycuzniczych. 
Pelny obraz zaludnienia Polanicy na przelomie XVIII i XIX w. oraz 
w przeciiigu XIX w. przedstawiamy w tab. 5 "· 

Tab. 5. Liczba domöw i mieszkallcöw Polanicy od 
1787 do 1919 r. 

Rok ] dom6w 
Liczba 

mieszkailc6w 
1787 60 283 

1827 67 313 

1840 73 322 

1849 403 

1880 527 ( w  tym 18 z folwar·ku) 
1885 97 524 

1890 544 

1895 100 575 

1905 742 

1910 1152 

1919 2334 

s:; Dane zaczerpni�to kolejno z nast�pujijcych Zr6del: (1787) Zi mme r mann, 
op. cit., t. IX, s. 308; (1827) K nie, M e 1 c he r, op. cit., cz. III, s. 247; (1840) 
A. G .  K nie, Alphabet1sch-statisttsch-tofJographische Ubersicht der Dörfer, Flecken, 
Städte und anderen Orte der Königlichen Preuss. Provinz Schlesien, Wr oclaw 1845, 
s. 213; (1849) ,.Gl atzer Kreiss-Blatt", 1849, n r  1 ,  s. 2; (1880) tamZe, 1882, s. 319; 
(1885) Gemeindelexikon für die Provinz Schlesien, Berlin 1887, s. 172; (1890) ,,Glatzer Kreiss-Bl att", 1891, s. 26; (1895) Gemeindelexikon ... , Berlin 1898, s. 174; (1905) tamZe, 
Berlin 1908, s. 48; (1910) · Schlesisches Ortst::haftsi;erzeichnis, 1913 , s. 92; (1919) tamZe,
1925, s. 3. 
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Tylko raz (w 1885 r.) liczba Judnosci wykazuje spadek. Wyniklo to 
zapewne z nieobj�cia przez statystyk� s!uzby folwarcznej; w 1880 r. po� 
dano bowiem, ze w Polanicy bylo 509 mieszkancöw oraz 18 osöb w fol
wal'ku. W ciiigu 131 lat zaludnienie Polanicy wzroslo o 2051 osöb. Nie 
by! to przyrost röwnomierny. W cü1gu 118 lat (1787-1905) Jiczba miesz
kancöw wzros!a o 459 osöb, w ciqgu dalszych 5 Jat (1905-1910) o 410 
osöb, wreszcie w cü1gu nast�pnych 9 lat az o 1182 osoby. Gwaltowny 
przyrost zaludnienia w ciqgu lat 1905-1919 zwü1zany jest z rozbudowq 
uzdrowiska i utraceniem przez Polanic� charakteru wsi. Wzrost Jiczby 
ludnosci Dolnego Slqska, ziemi k!odzkiej i Polanicy w latach 1787-1919 
przedstawiamy w tab. 6 "· 

Tab. 6. Liczba ludnoSci DoJn ego Sl�ska, ziemi klodz kiej i Polanicy 
w latach 1787-1919 

Rok 
1 

Dolny Sl�sk 
Ziemia klodzka 

1 
og6tem I ludnoSC wiejska 

Pol anica 

1787 90 314 74 633 283 
1796 ,93 606 75 970 
1805 104 015 84 689 
1827 313 
1840 322 
1849 403 
1871 167 657 133 125 
1875 173 937 135 713 
1880 2 566 629 178 496 139 131 527 
1885 176 458 136 790 524 
1890 172 433 133124 544 
1895 169 845 129 311 575 
1905 2 907 010 129 523 742 
1910 3 015 089 174 657 129 956 1 152 
1919 2 974 730 173 262 2 334 

Do 1880 r. liczba ludnosci ziemi k!odzkiej stopniowo rosla. W ciqgu 
nast�pnego czterdziestolecia wystqpil spadek, ktöry mimo niewielkiego 
wzrostu zaludnienia w Jatach 1905-1910 trwa! az do Jat dwudziestych 
XX w. Dopiero w 1925 r. liczba Judnosci tego regionu przekroczy!a stan 

38 Dan e zaczerpni�to kolejno z nast�puj&cych ir6del: (1787) W. D z i e w u 1 s k i, 
Rozw6j zaludnienia ziemi klodzkiej w XVIII w. na tle przemian gospodarczych 

(Przegl&d Zachodni, 1962, nr 1-2, s. 177; (1796) J. W e i g e I, Geographische, natur

historische und technologische Beschreibung des souvereinen Herzogtums Schlesien, 

Berlin 1801, t. IV, Grafschaft Glatz, s. 187; (1805) Dzi ewu l s ki, orp. cit., s. 177; 
(1827, 1840, 1849) tak jak w przyp. 35; (1871, 1875, 1880, 1885, 1890, 1895) Gemein

delexikon ... , Berlin 1898, s. 484-485; (l 905, 1910, 1919) Schlesisches Ortschaftsver

zeichnis z lat 1913 i 1925. 
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z 1880 r. i wynosila 178 770 os6b. Bylo to jednakze wynikiem wzrostu 
ludnosci miast, wsie natomia·st wyludnialy si<, w dalszym cü1gu, gl6wnie 
wskutek emigracji do przemyslowych okrt,g6w Niemiec zachodnich "· 
Przeliczony na wskazniki proces wzrostu liczby miesvkanc6w Polanicy
oraz ludnosci wiejskiej ziemi klodzkiej zamiescilismy w tab. 7. 

Tab. 7. Wskainiki wzrostu liczby ludnoSci wiejskiej ziemi 

klodzkiej i mieszkallcöw Polanicy w latach 1787-191� 

Rok LudnoSC wiejska WskaZnik /Ludnosc 1 Wska.Znik 
ziemi klodzkiej Polanicy 

1787 74 633 100 2S8 100 

1805 84 689 113 

1827 313 110 

1840 322 113 

1849 403 142 

1871 133125 178 

1880 139131 186 527 186 

)885 136 790 183 524 185 

1890 133124 178 544 192 

1895 129 311 173 575 203 

1905 129 523 173 742 262 

1910 129 956 174 1 152 407 

1919 2 334 821 

W tab. 7 mozna wyröinic dwa wyraznie odgraniczone okresy. W la
tach 1787-1880, prawie w ciqgu 100 Iat, wskazniki populacyj,;e wiejskiej 
ludnosci ziemi klodzkiej i ludnosci Polanlcy rosnii do tego stopnia r6w
nomiernie, :i:e w 1880 r. obydwa S'J identyczne i wynosz'l 186. Natomiast 
w latach 1880-1910 wyst<,puje glt,boka dysproporcja. 0 ile wskazniki 
ludnosci wiejskiej ziemi klodzkiej zacz<,ly spadac, wykazujiic eo najwy
:i:ej tendencje stagnacyjne w latach 1895-1910 w granicach liczb 173-
174, to wskazniki mieszkar\.c6w Polanicy w tym czasie rosly nieus\an
nie, osiiigajqc w 1905 r. liczbt, 262, a 1910 r. - 407. Uzyskane wyniki 
swiadcz'l o prt,:i:nyrn i nieustannym rozwoju populacyjnym Polanicy na
wet w okresach wzmoionej emigracji i ucieczki chlop6w z wsi do miast, 
eo bylo zjawiskiem powszechnyrn nie tylko w ziemi klodzkiej, ale i in
nych regionach Dolnego Slqska. 

Na tego rodzaju przebieg zmian w zaludnieniu Polanicy zlo:i:ylo sit, 
kilka r6:i:norodnych czynnik6w. Polanica nie miala pelnego charak\eru 
wsi feudalnej ze wzgl,:du na podzial jej grunt6w. Powinnosci par\.szczy-

37 D z i e w u 1 s k i, Zaludnienie i germanizacja ... , s. 99; H. Getter o w a, Wy

ludnianie si� powiatu bystrzyckiego za czas6w niemieckich (Rocznik KlodzkJ, t. II, 
1949, s. 123-129). 

3 - Sobötka 3/70 
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zniane chlop6w podleglych szpitalowi klodzkiemu ustalone regulaminem 
z 13 X 1767 r. 38 nie naleialy do ci�zkich. Szpital jako instytucja komu
nalna nie byl zainteresowany w bezwzgl�dnym wyzysku swych podda
nych. W cz�sci folwarcznej natomiast wielokrotnie zmieniaj11cy si� w ci11-
gu XIX w. wlasciciele nie byli w stanie egzekwowac swych feudalnych 
uprawnien. Dzi�ki temu chlopi w Polanicy uzyskali znosne warunki zy
cia, szczeg6lnie w por6wnaniu z poddanymi okolicznych latyfundi6w 39• 

Z kolei zainicjowana w 1827 r. organizacja uzdrowiska w Polanicy spo
wodowala cz�sciowe przekwalifikowanie jej ze wsi wyl11cznie rolniczej 
na wies-uzdrowisko, gdzie przynajmniej w okresie sezonu letniego cha
lupnicy mogli otrzymac prac� zarobkow11 w zarz11dzie zdroju jako rze
mieslnicy, robotnicy, ogrodnicy i fornale. 

Najistatniejszym jednak pawadem stalega wzrastu liczby mieszkanc6w 
Polanicy byla umacnienie si� i rozw6j rzemiosla, a potem przemyslu. 
Ostatni ten fakt, a kt6rym nieca szczeg616w zastanie padanych nizej przy 
am6wieniu prafesji wyst�pujqcych w Polanicy obok rolnictwa, musial 
byc zwiqzany z istniejqC'I na miejscu padazq sily roboczej, przede wszy
stjkim - jakby magla si� wydawac - w postaci ludnosci bezrolnej. 
Dedukcja ta skloni!a nas d� przeprowadzenia szacunkowych obliczen ce
lem zorientowania si� w tym problemie. Szacunek obejmuje czas od 
1827 r., dopiero bowiem w 1840 r. powstala w Polanicy huta (kuznica) 
jako pierwszy zaklad przemyslowy 40• Zastosujemy w nim t� samq me,
tod� obliczen eo dotychczas. Liczb� gaspodal\Stw rolnych pomnazymy 
przez 5 i odejmiemy ad glabalnej liczby zaludnienia 41• 

Tab. 8 daje zaskakujqcy i zupelnie nieaczekiwany rezultat. Wynika 
z niej niedwuznacznie, ze w Palanicy da 1890 r. praktycznie nie bylo 
ludnasci bezralnej. Co wi�cej, dla palawy XIX w. szacunkowa liczba pO'
siadaczy ziemi wraz z radzinami ji,st wyzsza od rzeczywistej liczby mie
szkanc6w, eo aczywiscie mozna tlumaczyc tylko w ten spas6b, ze nie 
kazda radzina w Polanicy liczyla 5 os6b, ze byly tez mniejsze rodziny. 
W tej sytuacji wydaje si�. i:e w cü1gu XIX w. zar6wno pierwsi raba
tnicy, jak i rzemieslnicy rekrutowali si� tu nie z ludzi bezrolnych, lecz 

38 Dienst-Reglament z 13 X 1767 r. wymieniany jesiJo wielokrotnie w rubryce n 

„onera perpetua" I tomu dziewi€;1.nastowiecznych ksiqg gruntowych Polanicy jako 

podstawa wymiaru pailszczyzny. Ksi€;gi te, pochodzc1ce z Sc1du Powiatowego 

w Klodzku, przechowywane Sfl obecnie w Archiwum Pal1stwowym we · Wroclawiu. 

39 Zob. przyp. 27. 

40 K n i e, Alphabetische ... Übersicht ... , s. 213. 
41 Obliczenia ludnoSci bezrolnej wykona1iSmy nast€;pujqco: iloSC samodzielnych 

posesji X 5 = liczba os6b w rodzinach posiadajc1:cych ziemi�. Liczb� ti:: odejmowa

liSmy od globalnej liczby rnieszkal1.c6w wsi. Liczby dotyczc1:ce gospodarstw w Pola

nicy zaczerpnii::to z ksiqg gruntowych. Por. Ba r g, Polanica ... , s. 291-364, tab. II 

(1-10). 
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z chalupnik6w, posiadajqcych wprawdzie dzialki ziemi, ale zbyt male, 

aby mogly byc podstaw'l utrzymania rodziny. Wyrazne zwi�kszenie si� 

ludnosci bezrolnej poczqwszy od 1905 r. zwiqzane jest niewqtpliwie z roz

budowq uzdrowiska i pojawieniem si� ludnosci naplywowej. 

Tab. 8. Szacunkowe obliczenie liczby bczrolnych w Polanicy 
w Iatach 1827-1910 

Rok 1 Liczba 1 
gospodarstw 

1827 61 (1830) 

1840 64 

1849 86 (1860) 

1880 106. 

1890 112 

1906 126 

1910 222 

LudnoSC I Posiadacze I Bezrolni 
og6lem ziemi 

313 306 8 

322 320 2 

403 430 -27 

627 626 2 

644 660 -6 

742 626 117 

1162 1110 42 

Dzieje Polanicy jako wsi konczq si� w zasadzie juz w dziesi�cioleciu 

1900-1910. Od 1904 r., po odwierceniu zr6dla Wielkiej Pieniawy, na

stqpil gwaltowny rozw6j Polanicy, w wyniku kt6rego dotychczasowa wies 

przeksztalcila si� w osiedle miejskie. Zasadniczymi elementami tego pro

cesu byl z jednej strony wykup gospodarstw malo- i sredniorolnych 

i ich rozbicie na dzialki budowlane, z drugiej wykup reszty grunt6w 

folwarcznych i gospodarstw kmiecych przez zarzqd uzdrowiska, kt6ry 

utworzyl majqtek rolny o powierzchni przeszlo 116 ha. Majqtek ten po

wi�kszono w latach trzydziestych do 165 ha. R6wnoczesnie na parcelach 

budowlanych, kt6rych wydzielono okofo, 200, zapoczqtkowano willowq za

budow� Polanicy. Proces przemiany Polanicy z wsi w uzdrowisko o cha

rakterze miejskim najlepiej ilustruje przyrost wykaz6w hipotecznych 

odpowiadajqcych poszczegolnym nieruchomosciom. W 1820 r. ksi�gi te 

zawieraly 59 foli6w, w 1900 - 133, a w 1910 r. jui 261. W latach na

st�pnych parcelacja Polanicy byla jeszcze intensywniejsza. Jej przebieg 

przedstawiamy w tab. 9 •2. 

Widac wyraznie, ze w pierwszym dziesi�cioleciu biezqcego wieku Po

lanica zacz�la zatracac charakter w.si. Wystqpil wzrost foli6w i odr�bny,ch 

nieruchomoSci przy nie zmienionym w zasadzie areale grunt6w. Nowo 

wyodr�bniajqce si� nieruchomosci nie byly juz jednak gospodarstwami 

chlopskimi, lecz zwyczajnymi dzialkami budowlanymi. 

Profesjonalizm mieszkanc6w Polanicy w pierwszym okresie jej istnie

nia byl zapewne ograniczony do zawod6w rolniczych. Ludzie osadzani 

na roli - kmiecie i zagrodnicy - opr6cz umiej�tnosci uprawy ziemi 

42 TabelE: opracowano na podstawie ksi9ig gruntowych Polanicy. 



368 Leszek Barg 

Tab. 9. Wzrost liczby nieruchomoSci w Po

lanlcy w latach 1820-1940 

Liczba 
Rok 

[ nieruchomoSci foli6w 

1820 59 56 

1830 65 61 

1840 67 64 

1850 88 86 

1860 92 89 

1870 105 96 

1880 117 105 

1890 124 112 

1900 133 119 

1905 140 125 

1910 261 222 

1920 381 

1930 478 

1940 797 

i hodowli musieli oczywiscie posiadac w6wczas pewrn1 znajomosc kowal
stwa i garncarstwa, a przede wszystkim umiej<:tnosc pracy w lesie, 
chociazby ze wzgl<:du na koniecznosc karczowania teren6w przeznaczo
nych pod plug, jednak byly to dla nich tylko zaj<:cia uboczne. Pierwsza 
wiadomosc o nierolniczym warsztacie pracy w Polanicy pochocl.zi z aktu 
darowizny datowanego 11 XII 1494 r., na podstawie kt6rego ksi'!:i:<: Hen
ryk podarowal klasztorowi augustian6w „p6l wsi Polanica" i inne do
bra 43• W dokumencie tym wsr6d innych czynsz6w swiadczonych przez 
wies wymieniono tez „12 gr z jednego mlyna zbo:i:owego i jednego m!yna 
do kory d<:bowej". Byly to zapewne mlyny wodne poruszane wodami 
Bystrzycy i obsadzone przez dw'6ch r6znych mlynarzy. Produkcja gar
bnik6w musiala byc tylko przez kr6tki czas intratnym zaj<:ciem, skoro 
w urbarzu z 1534 r. jest wzmianka, :i:e w kr6lewskiej cz<:sci wsi znajdo
wal si<: w6wczas opuszczony mlyn garbarski «. R6wnoczesnie z notatki 
w ksi<:dze miejskiej dotyczqcej zakupu cz<:sci Polanicy dla szpitala klodz
kiego dowiadujemy si,:, :i:e w tej cz,:sci wsi takze byl mlynarz. Posiadal 
on na pewno mlyn zbozowy. 

Nast,:pnym zr6dlem, z kt6rego moglismy tu skorzystac, S'! ksi<:gi 
wiejskiego sqdu lawniczego w Polanicy z lat 1606-1836, rejestrujqce 
kontrakty kupna-sprzeda:i:y nieruchomosci chlopskich. W ka:i:dym kon
trakcie obok szeregu formul natury prawnej podawano te:i: m. in. spis 

,s Geschichtsquellen ... , t. II, s. 469. 

u Byl to zapewne drugi mlyn garbarski (kr6lewszczyzna przeszla w posiadanle 

jezuit6w dopiero w 1613 r.). 
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ruchomosci, kt6re wraz z gospodarstwem przejmowal nabywca. Na pod

stawie analizy tych spis6w mozna ustalic, ze gospodarstwa polanickie 
byly bardzo dobrze zaopatrzone w siekiery, topory i pily "· Wskaznik dla 

tych przedmiot6w byl nawet znacznie wyzszy od wskaznik6w dla tak 

typowo rolniczych narz�dzi, jak kosy i sierpy. Zdaje si� wi�c nie ulegac 

w,itpliwosci, i:e w ci,igu XVII i XVIII w. chlopi polaniccy byli r6wno

czesnie drwalami, trudni,ic si� wyr�bem i zw6zk,i drzewa, szczeg6lnie 

w okresie zimowym, kiedy prace te nie kolidowaly z pracami rolnymi. 

Poza tym pojawiali si� zapewne w Polanicy: kowal, ciesla, szewc oraz 

tkacze. Nie pewnego jednak o tym nie mozemy, niestety, powiedziec. 

Kolejne informacje o nierolniczych zawodach mieszkar\cciw Polanicy 

pochodz,i dopiero od Zimmermanna, kt6ry stwierdza, ze w latach 1787-

-1789 bylo w Polanicy 13 profesjonalist6w: 1 mlynarz, 1 piekarz, 3 tka

cze, 1 krawiec, 1 krochmalnik, 1 szewc, 2 ciesli, 2 skupywaczy prz�dzy 

i 1 kramarz "· Polanica liczyla w6wczas 283 mieszkanc6w. Z 57 gospo

darstw istniej,icych we wsi 10 - jak wiemy - to gospodarstwa kmiece, 

reszta zas to gospodarstwa zagrodnicze i chalupnicze. Rodziny rzemieslni

cze stanowily wi�c prawie 230/o wszystkich rodzin mieszkaj,icych w Pola

nicy, a ponad 276/o rodzin zagrodnik6w i chalupnik6w. Oznacza to, ze 

wi�cej niz 1/, posiadaczy najmniejszych gospodarstw polanickich posia

dala dodatkowe zr6dlo utrzymania. 

W latach dwudziestych i trzydziestych XIX w. profesjonalizm mie

szkancciw Polanicy zmienil si� nieco w por6wnaniu z latami 1787-1789. 

Nadal rolnictwo bylo reprezentowane przez 10 kmieci oraz 47 zagrodni
k6w i chalupnikciw, oprcicz tego jednak zawody uboczne byly. teraz wsrcid 

nich liczniejsze. W cz�sci folwarcznej wymieniono 2 kowali, 2 szewc6w 

oraz 2 mlyny, tartak i karczm�. w cz�sci szpitalnej - 1 tkacza, 2 stolarzy, 

1 szewca, 1 bednarza, 1 kowala oraz 1 „robotnika" o nie ustalonym 
blizej zawodzie, l,icznie 10 rzemieslnik6w, 2 mlynarzy, 1 karczmarza, 

1 majstra ta.rtacznego i l „robotnika". Wyliczenie to aparte jest na in

formaciach zawartych w pierwszeJ rubryce polanick1ch ksi,ig grunto

wych. Knie i Melcher podaj,i ponadto, ze w cz�sci folwarcznej byla palar

nia sadzy drzewnej. Por6wnanie informacji na temat profesjorialistciw 

w Polanicy w latach 1787 i 1825 przedstawiamy w tab. 10. 

Og6lna liczba profesjonalist6w wzrosla zaledwie o 3 osoby. W sto

sunku do 1787 r. zmniejszyla si� liczba tkaczy zawodowych z 3 do 1. 

Niewiitpliwie jednak w wielu gospodarstwach posiadano krosna. Prz�dze

nie nici lnianych bylo powszechne, poniewaz stanowilo obowiiizek pan-

,s L. Barg, Inwentarz gospodarstw chlopskich w Swietle wieiskich ksiqg 

lawniczych ($1:;iski Kwartalnik Historyczny Sobötka, XXII, 1967, nr 1-2, s. 89-108). 
4e Zob. przyp. 30. 
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Tab. 10. ProfesjonaUSci w Polanicy w latach 1787 i 1825 

Zaw6d 

piekarz 

tkacz 

krawiec 

krochmalnik 

szewc 

cieSla lub stolarz 

skupywacz prz�dzy 

kramarz 

karczmarz 

mlynarz 

kowal 

majster tartaczny 

bednarz 

robotnik 

producent sadzy drzewnej 

Razem 

1787 r. 1825 r. 

13 16 

szczyzniany prawie wszystkich poddanych. Sprzyjalo to produkcji i sprze
dazy surowca. Znikly w og6le takie zawody, jak piekarz i krawiec, kra
marza zast,ipil karczmarz. Nie ma tez krochmalnika i skupywaczy prz�
dzy. Nie jest jednak wykluczone, ze uprawiali oni swe zaj�cia nadal, ale 
nie podano tego w personaliach do ksi,ig gruntowych. Liczba szewc6w 
wzrosla z 1 do 3, a ponadto pojawili si� 3 kowale, bednarz, majster tar
taczny, producent sadzy drzewnej i pierwszy robotnik, zapewne niewy
kwalifikowany. Zimmermann (1787 r.) wymienia mlyn w cz�sci folwar
cznej. Przyjmujemy wi�c. ze we wsi byl w6wczas 1 mlynarz, w 1825 r. 
bylo ich juz 2. 

W ci,igu dalszych kilkunastu lat nast,ipily nowe, o wiele istotniejsze 
zmiany. W Polanicy powstaly pierwsze zaklady przemyslowe. W 1840 r. 
Polanica posiadala 2 mlyny i gorzelni� nap�dzane energi,i wodn,i oraz 
duz,i kuznic� (hut�) z nap�dem cz�sciowo wodnym (na 6 k6l), pracuj,ic,i na 
w�glu drzewnym i drzewie. Kuznica obejmowala r6wniez walcowni� 
i fryszark�. co kwalifikowalo i'l juz ja'ko pierwsze przedsi�bioi,stwo prze
myslowe. J ej produkcja w 1840 r. wyniosla 900 cetnar6w ( 45 ton) sztab 
zelaznych przerobionych z 1260 cetnar6w lomu i zeliwa. Byl to wi�c 
duzy - jak na 6wczesne warunki - zaklad, zatrudniajqcy kilku, a moze 
kilkunastu robotnik6w •7

• W Jatach szescdziesiiitych do istniej,icych za.kla
d6w doszedl jeszcze jeden, mianowicie tartak z oddzialem produkcji kol-

.i.1 Zob. przyp. 40. 
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k6w i miazgi drzewnej "· a w latach 1870-1890 powsta!y dwie dalsze 
fabryki: fabryka papieru i huta szkla kryszta!owego ze szlifierniq "· Pro
dukcja papieru uleg!a z czasem zahamowaniu, natomiast przemysl szkla
ny znacznie si� rozwinql. Uruchomiono drugi piec, a szlifierni�. kt6rej 
wyroby odznacza!y si� dobrq jakosciq, rozbudowano. 

Wszystkie te zaklady poczqwszy od warsztat6w rzemieslniczych z po
czqtku XIX w. po fabryki w poczqtku XX w. nie tylko wchlanialy nad
miar sily roboczej z ma!ych gospodarstw chalupniczych, ale pozwala!y 
tym chalupnikom uzyskiwac dodatkowe zarobki i utrzymywac gospodar
stwa w swoim posiadaniu, a czasem nawet je powiE;kszaC 50. 

Celem naszej pracy jest przedstawienie demograficznego rozwoju jed
nej z wsi dolnosl')skich od poczqtku jej istnienia az do czasu, gdy prze
obrazajqc si� w osiedle miejskie utraci!a sw6j pierwotny charakter. Cho
dzi nam przy tym nie tylko o ustalenie konkretnych liczb zaludnienia 
w danym okresie, ale tez o uchwycenie momentu i przy;czyn tych zmian, 
a takze o przesledzenie rozwoju demograficznego jednej gminy wiejskiej 
na tle demografii calego regionu. R6wnoczesnie staralismy si�, o ile po
zwalajq na to zr6dla, przedstawic zmiany jej arealu, ujawnic ewolucj� 
struktury gospodarstw chlopskich, zwracaj11c przy tym uwag� na nierol
nicze zawody jej mieszkanc6w. Wydaje si�. ze studia takie mogq byc 
przydatne zar6wno do dalszych badan historycznych, jak i gospodarczych. 

- Umozliwiajq one gl�bsze i wszechstronniejsze poznanie i zrozumienie 
mechanizmu zmian zachodz,icych we wsi przed uw!aszczeniem i po uwla
szczeniu chlop6w, eo z kolei moze byc pomocne w kontynuowaniu prac 
nad bardzo waznym i istotnym problemem: rozdrabnianiem grunt6w 
chlopskich "· Wiemy bowiem, ze opracowanie tego za,gadnienia mozna 
�przec tylko na dokladnym i wyczerpuj,icym poznaniu dziej6w stosun
k6w w!asnosciowych w poszczeg6lnych wsiach. 

48 Handbuch der Provinz Schlesien, Wroclaw, 1869, cz. II, s. 101 i 121. 
·19 G. Hof f m a n  n, Bad Altheide, Klodzko 1888, s. 49. 
$O Ba r g, Polanica ... , s. 291-364 (cz. 3, rozdz. ·2: Rozdrabnianie grunt6w Polanicy). 

Badania nad rozdrabnianiem grunt6w chlopskich w Polanicy wykazaly znaczny 
'':'zrost liczby gospodarstw w latach 1820-1900. Sugeruje to szybkq pauperyzacj� 
chlopöw polanickich. Tak jednak nie bylo ze wzgl�du na r6wnoczesny rozw6j 
rzemiosla, przemyslu i uzdrowiska w tej wsi. 

$t W okresie miE:dzywojennym badania nad rozdrabnianiem grunt6w chlopskich 
w Malopolsce prowadzil W. StyS (Rozdrabnianie grunt6w chlopskich w bylym. za

borze austriackim, Lw6w 1934). Po wojnie prace talde
1 

oparte jednak na innym 
materiale Zr6dlowym, podjql K. Orzechowski w odniesieniu do kilkunastu wsi 
g6rnoS1qskich (,,Sob6tka", IX, 1954

1 
s. 450-504, X, 1955

1 
s. 129-182; ,,Studia i Ma

terialy z Dziej6w Sl�ska", t. II, 1958, s. 5-51 i 81-182, t. III
1 

1960, s. 5-48, t. IV, 
1962, s. 453-467). 
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DIE DEMOGRAPHISCHE ENTWICKLUNG VON POLANICA VOM XIV, JH. BIS 
ZUM BEGINN DES XX. JH. 

Auf Grund von zugänglichen Quellen wurde die demographische Entwicklung 

des Dorfes Polanica von der Mitte des XIV. Jh. bis zum Beginn des XX. Jh. dar

gestellt, das ist von der Entstehung bis in die Zeit, als das Dorf zur städtischen 

Siedlung wurde und seinen ursprünglichen Charakter verloren hatte. 

Der Artikel enthält Informationen über d'ie Veränderungen in der Bevölkerung 

des Dorfes in der genannten Zeitspanne und analysiert die Ursachen dafür auf 

dem Hintergrund der Demographie der ganzen Region. Der Verfasser lenkte die 

Aufmerksamkeit auf die Veränderungen im Areal und auf die Evolution der 

Struktur der Bauernwirtschaften sowie den Einfluss der Entwicklung des Kurortes, 

des Handwerks und der Industrie auf die Beschäftigung der Bewohner von Polanica. 




