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WACLAW DLUGOBORSKI 

POWIJ\ZANIA EKONOMICZNE GÖRNEGO SLl\SKA 
Z MALOPOLSKJ\ W XVIII I W POCZJ\TKACH XIX WIEKU 

Literatura historyczno-gospodarcza nie pomijala problem6w zwü1z
k6w ekonomicznych i spolecznych Sla,ska z Rzecza,pospolita,, a nast,;,pnie 
z poszczeg6lnymi zaborami. Jednak ujmowala je na og6l w skali mi,;,d2y
dzielnicowej. w· zbyt slabym stopniu interesowala si,;, kontaktami o cha
rakterze lokalnym, zachodza,cymi pomi,;,dzy poszczeg6lnymi rejonami nad
granicznymi. 

Tymczasem jest to zagadnienie o tyle istotne, ze az do czasu upo
wszechnienia si,;, kolei zelaznych koszty transportu la,dowego byly tak 
wysokie, iz preferowaly wymian,;, na ·skal,;, lokalna,. Tak np. sukiennictwo 
w p6lnocno-wschodnich powiatach Sla,ska powia,zane bylo z rynkami 
wielkopolskimi, w powiatach poludniowo-zachodnich - z malopolskimi, 
i to raczej tylko nadgranicznymi. Bliskosc rynku, a wraz z tym niskie 
koszty transportu wywolac mogly zjawisko dwukierunkowego obrotu tym 
samym towarem na tym samym pograniczu. W dobie Kr6lestwa Kon
gresowego pszenic,;, z p6lnocnych cz,;,sci woj. kaliskiego eksportowano az 
do Berlina, do Cz,;,stochowy sprowadzano ja, ze Sla,ska, a zn6w dalej na 
poludnie, z nadgranicznych gmin obwodu olkuskiego, wywozono do ksztal
tuja,cej si,;, aglomeracji g6rnosla,skiej 1. 

Podobna wielokierunkowosc wyst,;,powala w nadgranicznym obrocie 
drzewem, · a nawet Zelazem, kt6ry „zdeterminowany byl przede wszyst

kim mozliwosciami komunikacyjnymi, a koszty transportu wytyczaly 
kierunki handlu i zasi,;,g rynk6w regionalnych. Obowia,zywala tutaj zasa
da: sprzedawac jak najblizej". J eszcze w pierwszej polowie XIX w., gdy 
Zagl,;,bie G6rnosla,skie stalo si,;, najpowazniejszym w Europie srodkowej 
eksporterem zelaza, niekt6re z nadgranicznych hut g6rnosla,skich kupowa
ly sur6wk,;, dla jej dalszej obrdbki w zakladach leza,cych na terenie 

1 A. Je zier s k i, Handel zagraniczny Kr6Lestwa Polskiego 1815-1914, War

szawa 1967, s. 44--45. 



550 Wadaw Dlugoborski 

Kr6lestwa Polskiego. Niski koszt transportu pozwalal rekompensowac wy
sokie cla albo tez ryzyko zwiqzane z zalatwianiem tych transakcji drog'l 
przemytu '· 

W artykule rozpatruj� powiqzania w jednej tylko strefie nadgranicz
nej: mi�dzy tq cz�sciq G6rnego Slqska, kt6ra z czasem sta!a si� osrod
kiem zag!�bia g6rniczo-hutniczego, a sqsiednimi ziemiami Ma!opolski. 
W pierwszym wypadku b�dzie to tzw. stary powiat bytomski ,, w dru
gim - nadgraniczna cz�sc Ma!opolski, kt6ra po 1772 r. pozosta!a przy 
RzeczypospoliteJ, a wi�c dawne ksi�two siewierskie. Zajmuj� si� okre
sem poczqtk6w narastania na tych terenach kapitalizmu, z drugiej zas 
strony - dwu kolejnych zmian ich przynaleznosci politycznej. Oba czyn
niki wywar!y znaczny wp!yw na zasi�g i charakter obustronnych kontak
t6w ekonomicznych. Tym silniej uderza ich trwa!osc. 

Przez interesujqcy nas obszar przebiega! jeden ze szlak6w handlowych 
h1czqcych Malopolsk� ze Slqskiem - Krakow z Wroclawiem. Przez B�
dzin, gdzie w XVII i XVIII w. znajdowala si� komora celna, kierowal si� 
on na Bytom lub Tarnowskie G6ry i dalej przez Pyskowice, Strzelce 
Opolskie, Opole do stolicy prowincji. 0 znaczeniu tej drogi swiadczyc 
moie uruchomienie w 1673 r. regularnego ruchu pocztowego. Poczqtkowo 
urzqd pocztowy znajdowal si� tylko w Tarnowskich G6rach, w B�dzinie 
urz�dowal jedynie pocztmistrz zajmujqcy si� wysylkq konnych pos!anc6w 
na Slqsk, kt6rzy rekrutowali si� zwykle sposr6d mieszkanc6w miasta. 
W 1741 r. urz,id pocztowy powstal takze i tutaj z zadaniem posrednicze
nia w regularnym ruchu pocztowym, z czasem takze dylizansowym, 
mi�dzy Krakowem i Tarnowskimi G6rami, kt6re uros!y do rangi central
nej stacji rozdzielczej dla. pol<1czen S1'1ska z Rzecz,ipospolitq 4. 

Przede wszystkim jednak na przechodzqcym przez teren przyszlych 
zagl�bi szlaku Malopolska-Sl,isk rozwija! si� handel tranzytowy prowa
dzony przez kupc6w hurtownik6w z Krakowa i Wroclawia. W korzysciach 
z tego handlu partycypowaly tak:i:e i mniejsze miasta, w kt6rych powsta
waly zajazdy, karczmy, przedsi�biorstwa furmanskie, a okazj� do dodat
kowych zarobk6w mieli kowale, kolodzieje i rymarze. B�dzin uzyska! 
w 1565 r. przywilej na jarmarki pograniczne, dzi�ki czemu mogli przy-

l! B. G ro c h  u 1 s k a, Handel zagraniczny Ksi�stwa Warszawskiego, Z badaii 

nad strukturq gospodarczq, Warszawa 1967, s. 236; Z. K w a S n  y, Hutnictwo ielaza 

na G6rnym Slqsku w pierwszej polowie XIX wieku, Wroclaw 1968, s. 149 i 159. 

s Do 1870 r. pow. bytomski obejmowal wiE:kszc1 cz�SC Zagl�bia G6rno.Slqskiego; 

wraz z rozwojem aglomeracji wielkoprzemyslowej i szybkim wzrostem liczby lud

noSci powiat ten rozdzielono na bytomski, katowicki, tarnog6rski i zabrzal1ski. 
4 Por. E. Kut s che, Postgeschichte von Schlesien bis zum Jahre 1766, Wroclaw 

1936, s. 126 i n.; R. S c  h ü c k, Beiträge zur Geschichte der Verkehrsverhältnisse 

Schiesiens vor der preussischen Occupation (Zeitschrift des Vereins für die Ge

schichte u. Altertum Schlesiens, 11/1877). 
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bywac tu i zaopatrywac si� w towary polskie kupcy ze Slqska. W handel 
ten whiczyli si� tez kupcy miejscowi, jak np. dostarczaj,icy do Wroclawia 
malopolskie woly Jakub Wanczyk (dorobil si� folwarku pod miastem 
nazwanego z czasem od jego nazwiska). Nie znani z nazwiska kupcy 
z Czeladzi wysylali drogq przez B�zin i Bytom s61 z zup w Bocnni 
i Wieliczce. Po wojnach szwedzkich kontakty z gl6wnymi osrodkami 
handlu sl,iskiego powa:imie oslably, utrzymala natomiast swoje znaczenie 
bezposrednia wymiana handlowa G6rnego Slqska z nadgranicznymi rejo
nami Malopolski '· 

W drugiej polowie XVII i w XVIII w. w wymianie tej wyr6znic 
mozna dwie strefy r6zni,ice si� nie tylko zasi�giem terytorialnych powi,i
zar\ z ziemiami Rzeczypospolitej, ale takze przedmiotami i charakterem 
handlu: poludniow,i i p6lnocm1. Do pierwszej z nich zaliczyc mozna kon
takty rejonu Pszczyny, Rybnika, Mikolowa, czy takze polo:ioonego nieco 
dalej na zach6d Raciborza, z i;ejonem Oswi�cimia, Zatora, a nawet 
z Krakowem, gdzie docieraly m. in. ryby ze staw6w pszczyr\skich 
oraz zelazo, jednak w wi�kszosc artykul6w importowanych miasto za
opatrywalo si� we Wroclawiu 6; do drugiej - powi,izania mi�dzy terenami 
om6wionymi wyZej. 

W XVII i pierwszej polowie XVIII w. byly to jeszcze obszary slabo 
lub w og6le nie uprzemyslowione - nawet w feudalnym rozumieniu tego 
poj�cia. Okolo 1750 r. na calym terenie starego powiatu bytomskiego 
czynne byly zaledwie 4 wielkie piece na w�giel drzewny i kilka swieza
rek. Wi�ksze nieco znaczenie mialo kopalnictwo rud zelaza. W calkowitym 
upadku znajdowalo si� natomiast g6rnictwo rud olowiu i srebra, szczeg61-
nie ozywione w XVI w., zanikaj,ice stopniowo w XVII w. W sumie zag�
szczenie dzialalnoSci g6rniczo-hutniczej bylo w rejonie Bytomia, Gliwic1 

Tarnowskich Gör i Myslowic znacznie slabsze niz w niekt6rych innych 
cz�sciach G6rnego S!,iska '· 

Podobnie dzialo si� po drugiej stronie Brynicy - w nadgranicznym 
ksi�stwie siewierskim czynny byl tylko jeden wielki piec i 4 swiezarki, zre
szt,i lez,ice kilkanascie kilometr6w od granicy, a wi�c poza p6zniejszym 

s M. Wo 1 a ii s k i, Zwiqzki handLowe Slqska z Rzeczqpospolitq w XVII wieku7 

ze szczeg6lnym uwzglt:dn eniem Wroct�wia, Wroclaw 1961, s. 51 i n., 84, 249 i 257; 
M. Ka nto r - Mirs k i, Z przeszloSci Zagl�bia Dqbrowskiego, t. I, Sosnowiec 
1931, s. 23 i n. 

s M. Ku 1 c z y k o w s k i, M. Fr an Ci C, Krak6w jako oS'r'odek towarowy Ma
lo'Polski Zachodniej w drugiej polowie XVIII wieku, Warszawa 1963, s. 69 i 100. 

1 L. M u s i o l, S. P l u s z c z e w s k i, Wykaz zaklad6w dawnego tiutnictwa 
ielaza na G6rnym Stqsku. od XIV do polowy XIX wieku. (Studia z dziej6w g6r
nictwa i 'hutnictwa, pod red. J. Pazdura, t. V, Warszawa-Wroclaw 1960, s. 11 i n.); 
B. K a c z m a r s k i, Rozmieszczenie hutnictwa Zelaznego na Stqsku. w okresie 1740-
1806 (Zaranie Sl<1skie, 1'961, nr 4, zwlaszcza mapki na s. 752 i 753). 
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zagl�biem w�glowym; jeszcze dalej na p6lnoony wsch6d w rejonie Zarek 
i Lelowa znajdowalo si� skupisko 4 wielkich piec6w i kilkunastu swie
zarek. Piece budowano zreszt11 wedlug wzor6w g6rnosl11skich, przy uzyciu 
sprowadzonych ze Sl11ska specjalnych kamieni, kt6rych poklady odkryto 
w tym rejonie dopiero okolo 1820 r. Podobnie jak na Sl11sku upadlo po 
stronie malopolskiej g6rnictwo srebro-olowiowe (rejon Olkusza i Slawko
wa), kt6rego ostatni „gwarkowie" juz w pocz11tku XVIII w. szukali zatrud
nienia na G6rnym Sl11sku, gdzie wtedy wlasnie kupiec wroclawsiki Giesche 
rozpocz11l wydobywac galman •. 

Ten wlasnie mineral, uzywany w6wczas nie do produkcji cynku, ale 
jako dodatek do wytopu mosi11dzu czy cyny, ,,grzebano" prawdopodobnie 
w niewielkich ilosciach kolo Boleslawca, a wi�c na obrzezach p6zniejszcgo 
Zagl�bia D11browskiego, i sprzedawano Gieschemu, kt6ry w ten spos6b 
zwi�kszal rozmiary swojej g6rnosl11skiej produkcji, eksportowanej gl6wnie 
poza granice prowincji •. c5 wiele wi�ksz11 rol� odgrywal import rudy ze
laza, kt6ry z czasem .stanowic b�dzie istotn11 cz�sc obrot6w mi�dzy oby
dwu rejonami. Juz w pocz11tkach XVIII w. rudy polskie sprowadzal 
ksi11z� Pszczynski, w wielkich piecach pow. bytomskiego stanowily one 
w niekt6rych latach jedn11 trzeci11 przetapianego surowca. W drugiej po-
1owie stulecia zacz�ly sprowadzac je r6wniez i huty w pow. lubliniec
kim, oleskim i opolskim. 0 rozmiarach tego importu swiadczy fakt, ze 
ok. 1790 r. spowodowal upadek wi�kszosci kopaln rudy czynnych w tych 
powiatach. Sprowadzano je ze wspomnianego juz ,pow. siewierskiego, gdzie 
oczywiscie zuzywane byly takze i do produkcji rodzimej. Poklady rudy 
na obrzezach Zagl�bia D11browskiego, kolo wsi Kozlowa G6ra, S11cz6w, 
T11pkowice, Twardowice, stanowily przedluzenie zl6z g6rnosl11skich wok61 
Nakla, Piekar i Radzionkowa. Zloza w samym Zagl�biu mi�zy B�dzinem 
a Brynic11, kolo wsi Rogozniki, Siemiona i maj11tku G6ra Siewierska, nale
zaly do najplytszych w swiecie. Zalegaly na gl�bokosci 1-10 metr6w, 
niekt6re warstwy ci11gn�ly si� na znacznej -przestrzeni zaledwie 1-4 met
r6w poniZej powierzchni, eo oczywiScie stwarzalo idealne warunki do 

eksploatacji odkrywkowej, nie wymagaj11cej ad zatrudnionych specjalnych 
kwalifikacji, prowadzonej przez panszczyznianych chlop6w 1•. 

s H. M ad ur o w i c z, A. Po d r a z a, Regiony gospodarcze Malopolski Zachod
niej w drugiej polowie XVIII wieku, Wroclaw-Krak6w 1958, s. 94 i n., 217 i n. 

oraz mapki; N. G c\ s i o r o w s k a - Grab ow s k a, Z dziej6w przemyslu w Kr6Le

stwie Polskim 1915-1918, Warszawa 1965, s. 216; P. Pa m p u c h, Fossores ex Po

lonia - szkic o dawniejszym naplywie g6rnik6w z innych ziem Polski do g6rnoSlq

skiego akr<:gu przemyslowego (1704-1885) (Pisma Piotra Pampucha. Wyb6r, K ato

wice 1955, s. 141 i n.). 

' K. Wut k e, Georg von Giesches Erben. Die aUgemeine Geschichte der Gesell

.schaft bis zum Jahre 1851, Wroclaw 1904, s. 38 i n. 

10 Materialy do dziej6w Wie!kich Katowic 1299-1799, wyd. L. Mus i o l, Kato-



G6rny $1:isk a Malopolska w XVIII i XIX w. 553 

Nie neguj,ic znaczenia wywozu rudy dla rozwoju hutnictwa g6rno
fü1skiego, a takze ozywienia g6rnictwa na zachodnim pograniczu Rzec�y
pospolitej, pami�tac trzeba, ze w bilansie wymiany interesuj<1cych nas 
rejon6w nie odgrywal on w6wczas roli dominuj<1cej. Rudy, zwlaszcza 
niskoprocentowe, byly produktem tanim, tym bardziej ze wydobywano 
je w stanie zanieczyszczonym, tani byl r6wniez transport oparty na pan
szczyznie chlop6w z jednej lub drugiej strony granicy. Zar6wno dostawcy 
rudy, jak i jej nabywcy byli feudalami, a transakcje przeprowadzali bez 
posrednictwa kupc6w z miast. Niekiedy obywaly si� one prawdopodobnie 
nawet i bez pieni�dzy: wlasciciele d6br obfituj,icych w poklady rudy 
otrzymywali w zamian za surowiec gotowe produkty - zelazo kowane 
lub zelazne cz�sci narz�dzi rolniczych. 

Starostowie b�dzir\scy, kt6rzy dysponowali kr6lewszczyznami na tere
nie powiatu, w tym r6wniez kompleksami lesnymi w rejonie przyszlego 
Zagl�bia, juz od schylku XVI w. wywozili na S!<1sk drzewo i niekt6re pro
dukty lesne, korzystaj,ic przy tym ze swych uprawnier\ urz<,dowych, jak 
i przyslugujiicych szlachcie znizek celnych. Drzewa nie wywozono w sta
nie surowym, ale obrobionym, jako klepki, cembrowiny do studni czy 
obr�cze, a z przetwor6w - smol� i popi6l. Artykuly te sprzedawano praw
dopodobnie do lez,icych dalej na zach6d, slabiej zalesionych cz�sci S!iiska, 
jak pow. glubczycki, nyski, grodkowski czy raciborski, gdzie okolo polo
wy XIX w. (brak wczesniejszych r6wnie dokladnych danych) lasy stano
wily kolejno 4,4%, 8,60/o, 12,2% i 15,70/o og6lu powierzchni, gdy w nad
granicznych powiatach: bytomskim - 35,50/o, pszczyr\skim - 38,5%, lu
blinieckim - az 50,60/o. Przypuszczalnie jednak produkty lesne ze sta
rostwa b�dzir\skiego kupowali takze mieszkar\cy nadgranicznych miast 
g6rnofü1skich, zwlaszcza Bytomia, Gliwic i Myslowic. Az do schylku 
XVIII w. gospodarka lesna miejscowych feudal6w byla bowiem slabo 
rozwini�ta i nastawiona prawie wylqcznie na zaspokajanie potrzeb domi

nialnego hutnictwa. 0 slabym rozwoju przetw6rstwa drzewnego na G6r
nyrn SJ,isku swiadczy r6wniez fakt, ze w XVIII, a takze p6zniej - w pier
wszej polowie XIX w. do miast nadgranicznych, a zapewne i dalej, 
w gliib prowincji, docierali domokriizcy z teren6w Rzeczypospolitej z wy
twarzanyrni sposobern chalupniczym wyrobami w rodzaju drewnianych 
wrzecion, lyzek, dziezek na mleko itp. Trudno jednak stwierdzic, czy 

wice 1936, s. 150; J. Pr e u s s 1 e r, Die Eisenindustrie an der Liswarthe im Kreise 

Guttentag (Heimatkalender für Kreis Guttentag 1939, s. 55); K. Ma i n  k a, Die 

Eisenerzgräberei im Kreise Beuthen (Aus dem Beuthener Lande, 1924, s. 175); 

J. P a  z d u  r, G6rnictwo rud .ielaza (Zarys dziej6w ·g6rnictwa na ziemiach polskich, 

pod red. J. Pazdura, t. I, Katowice 1960, s. 163--164); K. P i e s  o w i c z, Zaklady 

g6rnicze w Sielcach (Ekonomika g6rnictwa i hutnictwa w Kr61estwie Polskim 
1840-1910

1 
Warszawa 1901, s. 60 i n.). 
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i jaki udzial w ich produkcji i sprzedazy Jbieli mieszkar\cy obszaru p6z
niejszego Zagl�bia 11. 

W latach szescdziesiiitych i siedemdziesiiitych XVIII w. z chwilii 
powstania na terenie przyszlego Zagl�bia G6rnosh1skiego pierwszych ko
palr\ w�gla kamiennego nieznaczne ilosci tego surowca sprzedawac za
cz�to do B�dzina, Czeladzi i okolicznych wsi, rprawie wyliicznie n.a potrze
by miejscowych kowali. Niemal r6wnoc:zesnie, w latach 1766-1767, 
,,grzebac" zacz�to w�giel talcze i w okolicach Szczakowej, a wi�c na tere
nie przyszlego Zagl�bia Krakowsko-Chrzanowskiego. Podobne pr6by za
mierzano podjiic w kr6lewszczyznach b�dzir\skich, a wi�c w p6zniejszym 
Zagl�biu D11browskim, z myslii o potrzebach nie tylko miejscowych ko
wali, ale takze „hamerni [tzn. kuznic i swiezarek] i szklanych hut, jako 
na Sliisku w Raciborzu". Mamy tu wi�c nie tylko pierwszy slad tak cz�ste
go w rozwoju przyszlego Zagl�bia powolywania si� na wzory g6rnosliiskie, 
ale r6wniez posredni dow6d dowozu na teren Rzeczypospolitej w�gla 
kamiennego z drugiej strony granicy. Projekty Komisji Skarbowej z tego 
okresu wspominajii takze o mozliwosciach jego zastosowania do wypa
lania wapna, a przede wszystkim - rozpowszechniania wsr6d wiejskich 
kowali 12. 

W dosc specyficzny spos6b ksztaltowal si� zbyt zelaza i wyrob6w 
zelaznych, kt6re przeciez w caloksztalcie g6rniczo-hutniczej produkcji 
G6rnego S!iiska odgrywaly w tym okresie rol� znacznie powazniejsz,i 
anizeli w�giel. Producentami zelaza byli az do powstania zaklad6w rz<1-
dowych prawie wyl,icznie feudalowie. Oni tez sprzedawali je na sqsiednie 
ziemie polskie za posrednictwem swoich urz�dnik6w lub „faktor6w", 
rzadziej drobnych, samodzielnych handlarzy w miastach, kt6rych obroty 
tym produktem nie przekraczaly, jak to widzimy chociazby na przykla
dzie Myslowic, kilkudziesi�ciu talar6w rocznie 13. 

W poczqtkach XVIII w. pewne nie znane nam ilosci zelaza sprzedawali 
do nadgranicznych ziem Rzeczypospolitej ks. Pszczyr\ski oraz Henckel 
v. Donnersmarck z linii bytomsko-siemianowickiej. Wyw6z do Malopolski 

11 Ka n t o r  - M i r s  k i, op. cit., t. I, s. 101; A. Ny r e k, Lasy gOrnoSlqskie i ich 

struktura w pierwszej polowie XIX w. (Acta Universitatis Wratislaviensis - Histo

ria, t. XXI, pod red. S. Inglota, w druku); PAP Bytom, Magist.rat Beuthen (dalej 

w skr6cie: MB), 45, k. 14. 
12 M. Go t k i e w i c z, Poczqtki dobywania w�gla w Polsee za Stanislawa Augu

sta (WiadomoSci Muzeum Ziemi, 6/1952, s. 106-108); W. K u  1 a, Kopalnia w�gla 

kamiennego w Szczakowej 1789-1791 (Szkice o manufakturach w 1:'olsce XVILI wie

ku, Warszawa 1956, s. 581. i n.). 

u w. D l u g ob o r s k i, Ekoncrrrvj.ka g6rno§lqskiego hutnictwa w XVIII wieku 

(Zeszyty Naukowe Wy:ZSzej Szkoly Ekonomicznej w Katowicach; 19/1963, s. 16 i n.); 

J. Lu s t  i g
1 

Geschichte der Stadt Myslowitz in Oberschlesien, Myslowice 1867� 

s. 169. 
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rozwijal si� pomyslnie przez calq pierwszq polow� stulecia, a nawet i bez
posrednio po wojnie siedmioletniej, jakby o tym swiadczyl przyklad 
Krakowa, · gdzie jeszcze w 1763 r. import z G6rnego Slqska pokrywal 
blisko 90% zapotrzebowania na zelazo ". 

Ksi�stwo siewierskie mialo jednak - jak wspomniano - wlasny wiel
ki piec, kilka dalszych czynnych bylo kolo Lelowa, a od momentu prze
j�cia przez panstwo rozwijalo si� tez hutnictwo w bylych dobrach biskup
stwa krakowskiego w G6rach Swi�tokrzyskich. W rezultacie w dobie 
stanislawowskiej zelazo g6rnoslqskie bylo wy,pierane z rynk6w malopol
skich, tym bardziej ze nie bylo ono ani tansze, ani lepsze od miej
scowego ts. 

Czy jednak miasta nadgraniczne, jak B�dzin i Czeladz, oraz ich zaple
cze nie korzystaly nadal z produkcji s„siednich hut sl„skich? Nad Brynic„ 
czynne byly w drugiej polowie XVIII w. wielki piec i 2 fryszerki, z tego· 
jedna - w Przelajce - niemal na wprost Czeladzi, wszystko zaklady 
powstale w miejsce dawnych kuznic i dymarek, kt6re jak cale nadgrani
czne hutnictwo slqskie polqczone byly z ziemiami Rzeczypospolitej wielo
rakimi wi�zami. Stqd trudno przypuszczac, aby zelazo i wyroby :i:elazne 
z zaklad6w nad Brynicq ust„pic mialy miejsca dostawom z wielkiego 
pieca w Pankach pod Siewierzem, odleglego od granicy o kilkanascie 
kilometr6w 16. 

Bardziej ustabilizowany byl zbyt wyrob6w zelaznych wytwarzanych 
przez rzemieslnik6w z g6rnos!,.skich miast. W Gliwicach juz w XVII w. 
rozwin�la si� produkcja gwozdzi, kt6rej rozmiary znacznie wykraczaly 
poza potrzeby lokalne.· W 1787 r. praoowalo tu 15 gwo:i:dziarzy, eo stano
wilo z g6n1 10% wszystkich przedstawicieli tej branzy na Slqsku. Kowali 
roznych specjalnosci bylo w miescie z gorq 30; poza uslugami zajmowali 
si� oni produkcjq, oczywiscie na skal� drobnotowarow&, Gwozdzie, drut 
i niekt6re inne wyroby kowalsko-slusarskie z Gliwic, a takze Bytomia 
i Tarnowskich Gor, zbywano do Malopolski ju:i: w XVII w., i to nawet 
do Krakowa. W nast�pnym stuleciu miasto to importowalo wyroby zelaz
ne prawie wyl&cznie z Wroclawia. Miasta g6rnosl&skie trac& swoje po
zycje na rynku krakowskim, utrzymujq natomiast, a nawet rozszerzajqi 

na nadgranicznych rynkach lokalnych 17• 

14 Por. memorial Redena i Steina z podr 6i.y po Polsee jesienic1 1781 r., Deutsches 
Zentralarchiv, Abtlg. 11 (dalej w skr6cie: DZA), Rep. 121-D-Il,I, 2, 10, k. 29; zna
czenie tego ir6dla om6wil Ku 1 a, Szkice o manufakturach ... , s. 455 i n.; Ku 1 c z y
k o w s k i, Fr a nCiC, op. cit., s. 100 i n. 

15 J. Pa z du r, G6rnictwo i przemysi polski w drugiej polowie XVIII wieku 

(MySl Wsp61czesna, 1951, na 6-7, s. 326 i n.); M a d  u r  o w i c z, P o  d r a z a, op. 
cit., s. 100 i n.; D l u ·g ob o r s k i, Ekonomika g6rno§lqskiego hutnictwa ... , s. 17. 

1s Mus i o l, Plus z c z e w s k i, op. cit., s. 58. 
11 S. G o  1 a ch o w s k i, Gliwice u progu industrializacji (Przeglijd Zachodni, 
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Poniewaz G6rny 5lqsk by! na og6! samowystarczalny pod wzgl�dem 
zywnosciowym, nie przybiera!y poczqtkowo wi�kszych ro2miar6w dosta
wy zboza czy byd!a z nadgranicznych posiad!osci polskich. Zboze sprowa
dzano prawie wy!qcznie w latach zlych urodzaj6w, handlarze zydowscy 
przywozili je na jarmarki do Mys!owic !ub Bytomia. W latach „normal
nych" ceny po obu stronach granicy by!y na og6! zblizone. Sytuacja 
uleg!a zmianie po przejsciu S!qska pod panowanie Prus, kt6re w interesie 
feudalnych w!ascicieli ziemskich wprowadzi!y c!a na zboze, a w niekt6-
rych latach takze i zakazy przywozu tego produktu. R6wnoczesnie jednak 
wraz z og6lnym ooywieniem zycia gospodarczego 5lqska, w tym zwla
szcza rozwoju rynku wewn�trznego, jaki wyraznie zarysowal si� w okre
sie po wojnie siedmioletniej, zapotrzebowanie na zboze ros!o, rosly takze 
ceny. Import stawal si� coraz bardziej oplacalny, nawet w ilosciach nie
wielkich i przybierajqcy formy przemytu 18• 

Przed 1741 r. granica by!a prawie zupe!nie nie pilnowana. Prusacy 
zorganizowali wprawdzie straz graniczn'l, jednak na kilkunastokilometro
wym odcinku granicy od Mys!owic do Piekar dysponowa!a ona zaledwie 
kilkoma ludzmi. St'!d np. mieszkancy Myslowic mogli jeszcze i w latach 
osiemdziesiqtych utrzymywac sta!e, nielegalne kontakty handlowe z chlo
pami z Niwki, Modrzejowa, Zag6rza. Klasztor francrszkan6w w Bytomiu 
sprowadzal pasz� z nadgranicznych posiadlosci polskich, a landraci 
pszczynski i bytomski grozic musieli surowymi karami za przyw6z pol
skiego zboza z omini�ciem kom6r celnych. Gdy w 1794 r. gliwiccy pie
karze i rzeznicy podniesli ceny chleba i mi�sa, tlumaczyli si� ,,trudno
sciami przy zakupie ziarna i bydla z powodu wydarzen w Polsee" (cho
dzi!o o powstanie kosciuszkowskie), eo wydaje si� wskazywac na powaznq 
rol� dostaw malopolskich w zaopatrywaniu miasta w zywnosc 19• Ze 
ws[iomnianych wyzej trzech wsi dowozono do Myslowic „rozmaitemi spo
sobami kryjomemi" gorzalk�, organizujqc na miejscu jej r6wnie nielegal
ny wyszynk. W podobny spos6b dostarczano do miasta piwo, g!6wnie 
z B�dzina i Czeladzi. W Myslowicach, kt6re polozeniu na granicy za
wdzi�czaly sw6j rozw6j i przyznanie praw „osady targowej", nie brak by-

8/1952, nr dod. Studia Slctskie, s. 288); M. Hais i g, Rzemioslo kowalsko-Slusarskie 

na Slqsku do polowy XVIII wieku, Wroclaw-Opole 1962, s. 68-69; W o  1 a ii. s k i, 
op. cit., s. 194. 

is Historia Slqska, pod. red. W. D l u g o b  o r s k i e g o t. 11, cz. 1, Wroclaw 
1966, s. 125 i n.; J. A. W i 1 der, Traktat handlowy polsko-pruski z roku 1775. 

Gospodarcze znaczenie utraty dosti:pu do morza, Warszawa 1937, s. 194-200. 
19 A. S u 1 i k, Rozw6j gospodarczy, spoleczny i przestrzenny miasta Myslowic 

w dobie kapitalistycznej industrializacji do 1914 roku, Katowice 1967 (praca doktor
ska nie drukowana), s. 2ß.---29; Go 1 ach o w s k i, op. cit., s. 278; PAP BYtom, 
MB, 45. 
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lo lutlzi zawotlowo niemal ze trutlnieicych si� przemytem z miastami 
i wsiami p6zniejszego Zagl,;bia. W Bytomiu, Tarnowskich G6rach czy 
Gliwicach rola tego procetleru byla znacznie mniejsza 20. 

Rozwijal si� tu natomiast hantle! legalny. Obok zboza z seisietlnich 
ziem polskich sprowatlzano bytllo, kupowane na jarmarkach w B�zinie 
beitlz przyp�zane przez zytlowskich hantllarzy na jarmarki tlo Bytomia, 
Gliwic i Myslowic. Sporatlycznie pojawialy si� nawet warzywa, prawtlo
potlobnie ze wsi potlkrakowskich, satllo i slonina, a zapewne i welna na 
potrzeby miejscowych sukiennik6w. Na jarmarkach hantllarze zytlowscy 
zaopatrywali si� w artykuly przemyslowe� wywozone nast�pnie na teren 
Rzeczypospolitej. Byly to zar6wno towary sprowatlzane z Wroclawia, jak 
i protlukcja miejscowa - wspomniane juz wyroby zelazne oraz wl6-
kiennicze: sukno, welniane r�kawiczki, skarpetki, kapelusze, czasem 
i pl6tno. Gliwice byly tlrugim potl wzgl�tlem liczby zatrutlnionych i liczby 
czynnych warsztat6w osrotlkiem sukienniczym G6rnego Sleiska, ust�pu
jeic j,edynie Pszczynie (w Gliwicach w 1787 r. 41 czynnych warsztat6w, 
68 majstr6w i czeladnik6w, w Pszczynie - otlpowietlnio 92 i 141). W By
tomiu i Tarnowskich G6rach sukiennik6w bylo wprawtlzie mniej (39 i 16), 
ale podobnie jak w Gliwicach i Pszczynie stanowili tu najliczniejszei grup� 
wsr6tl og61u rzemieslnik6w 21 _ 

Byt tej kilkusetosobowej grupy, a takze znacznie mniej licznej (po 
3-4 w kaztlym z czterech miast) - kapelusznik6w, r�kawicznik6w, 
dziewiarzy, opieral si� na polskich nadgranicznych rynkach zbytu. Sprze
dawane przez kupc6w zytlowskich tlo B�zina i Czelatlzi g6rnosleiskie 
wyroby welniane tlocieraly na teren okolicznych wsi, czasem i dalej -
tlo Siewierza, Lelowa, niekietly tlo Krakowa. Na jarmarkach w Bytomiu 
i Myslowicach chlopi malopolscy kupowali je bez;posretlnio u miejscowych 
rzemieslnik6w. Nie trzeba dotlawac, ze kontakty te ulatwial wsp6lny j�
zyk, obyczaje, tratlycje lutlnosci z obu stron granicy, potlkreslane nawet 
prze.z wsp6lczesnych obserwator6w niemieckich, a takze fakt, ze hantle! 
mi�tlzy miastami Gornego Sleiska i zachotlniej cz�sci Malopolski znajtlowal 
si� w n;kach kupc6w zytlowskich zamieszkalych wprawtlzie na dwu r6z
nych obszarach pari.stwowych, cz�sto jednak spokrewnionych beitlz spowi
nowaconych, zwieizanych przy tym rozleglei sieciei r6znorakich kontakt6w 
finansowych, wyznaniowych, kulturalnych 22. 

2o Lustig, op. cit., s. 54; H. Fe c h n er, Wirtschaftsgeschichte der preussischen 
Provinz Schlesien in der Zeit ihrer provinzieUen Selbständigkeit 1741-1806, Wroc

law 1907, s. 38-39. 
21 Kulczyko ws ki, Fr anCiC, op. cit., s. 47 i 65; Gola cho ws k i, op. 

cit., s. 288; Generalne tabele statystyczne Slqska 1787 roku, wyd. T. Lad o g 6 r s k i, 

Wroclaw 1954, s. 153. 
22 Wedl u.� szacu nku A. Grabowskiego z 1791 r. eo najmniej 1/3 kupc6w Zydow-
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Tylko 20% miast malopolskich obywato si<; w kontaktach handlowych 
bez udziatu Zyd6w; nie dlatego jednak, aby kupiectwo chrzescijanskie 
byto szczeg6lnie silne, ale po prostu wskutek zakazu zamieszkania os6b 
wyznania mojzeszowego. Nie nalezat do tych osrodk6w B<;dzin, gdzie 
w drugiej polowie XVIII w. Zydzi stanowili jedrnt czwartq, a wedtug 
innych szacunk6w nawet potow<; mies;,;kanc6w. Poza kontaktami handlo
wymi promieniowal on na nadgraniczne miasta s]qskie jako osrodek 
kultu. Tamtejsze skupiska zydowskie podlegaly wladzy b,;dzinskiego ka
halu, chowaty na b<,dzinskim cmentarzu swych zmarlych, odwiedzaty b<;
dzinsk'l synagog<;. Zreszt'l wi,;kszosc Zyd6w osiadlych w Bytomiu i My
slowicach pochodzita wtasnie z B<;dzina, Czeladzi, Siewierza, a tak:ze 
z okolicznych wsi matopolskich. Z tamtejszego srodowiska zydowskiego 
rekrutowali si,; r6wniez dzierzawcy karczm w g6rnoslqskich miastach 
az po Zory, Mikot6w i Pszczyn,; i w niekt6rych wsiach, zwlaszcza le:i:q
cych przy gl6wnych szlakach komunikacyjnych "· 

W Bytomiu udzial wywozu do Polski w caloksztalcie produkcji sukna 
wzr6st z 21% w 1744 r. do 78,6% w 1790 r. R6wniez zbyt dw6ch dal
szych gat<;zi rzemiosta, kt6rych produkcja przekraczala potrzeby lokal
ne - szewstwa i garncarstwa - opieral si,; w pewnym stopniu, juz je
dnak nie tak znacznym, jak sukiennictwa, na kontaktach z ziemiami 
polskimi. 0 ile jednak wi<;ksza cz<;sc sukna wywozona byla do Rzeczy
pospolitej za posrednictwem kupc6w hurtownik6w (sytuacja tego rodza
ju sktonita miejscowy cech do scentralizowania sprzedazy swoich wyro
b6w), o tyle buty czy garnki kupowali tylko przybywaj[\cy na bytomskie 
jarmarki chtopi z drugiej strony Brynicy lub eo najwyzej wspomniani 
juz handlarze bydta. Z potrzebami rynku polskiego wiqzato si,; tez praw
dopodobnie powstanie w Bytomiu pierwszych manufaktur scentralizo
wanych - w 1783 r. cajgu i mezzolanu, kt6ra zbywata do Rzeczypospo
litej polow,; produkcji, a w 1787 r. perkalu (w budynku wlasciciela od
bywat si,; tutaj tylko druk tkanin). Podobne przyczyny sktonily w Gli
wicach wzbogaconego na handlu z Polsk'I kupca Galli do zalozenia 
farbiarni sukna. Sprzedawali je r6wniez gliwiccy kramarze. Wi"kszosc 

skich z rejon6w nad granicznych Rze czypo s politej trudnila siE: handl em z e  Slc;lskiem, 

por. AGAD, Warszawa, Biblioteka Baw orow skich, nr 264; por. teZ J. Z i e k ur s c h ,  
Das Ergebnis der friderizianischen Städteverwaltung und die Städteordnung Steins. 

Am Beispiel der schlesischen Städte dargestellt, Jena 1908, s. 63-68; S. B. W e in
r y b, Neuste Wirtschaftsgeschichte der Juden in Russland und Polen, t. 1, Wroclaw 
1,934, s. 31 i n. 

23 Ku 1 c z y k o w s k i, Fr a n  Ci C, op, cit., s. 140; Ka n t o r  - Mir s k i, op. cit., 

t. I, s. 96-97; E. Zivi e r, Geschichte der Juden in Beuthen (Aus d em B e uth en er 
Lande, 1/1924); -PAP Psz czyna, Ks. Psz czyriski XIX/14, protokoly dzieriawy karcz em 
z lat 1799-1800. 
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jednak miejscowej produkcji welnianej bezposrednio od rzemieslni
k6w skupywal Galli i w jego r�kach znajdowal si� eksport tych 
wyrob6w". 

Tak wis'C w obu miastach wczesnokapitalistyczne formy produkcji 
rozwins'IY sis' w oparciu o potrzeby nadgranicznych rynk6w polskich 
oraz o kai:,italy zakumulowane dzis'ki zyskom pochodzqcym z wymiany 
mis'dzy badanymi przez nas rejonami. Przy tym zar6wno Galli, jak i hur
townicy z Bytomia nie ograniczali swych kontakt6w z Rzeczqpospolitq 
do eksportu wyrob6w g6rnoslqskich, ale r6wnoczesnie sprowadzali stam
tqd zywnosc, zapewne takze welns' i niekt6re produkty pochodzenia 
lesnego. 

Przy zalElli:nosci produkcji sukienniczej od nadgranicznych rynk6w pol
skich ta najpowainiejsza w XVIII w. gal'lz g6rnoslqskiego rzemiosla 
szczeg6lnie dotkliwie odczuwala wszelkie utrudnienia w handlu mis'dzy 
Prusami i Rzeczqpospolitl\. Wladze nie stawialy tym kontaktom specjal
nych przeszk6d, nakladajqc jedynie na niekt6re produkty sprowadzane 
z Polski na Sl�sk nieznaczne, kilkuprocentowe clo. Rzqd pruski w dqi:eniu 
do skupienia we Wroclawiu calego polskiego tranzytu podni6sl to clo do 
kilkunastu (niekiedy nawet wis'cej) procent wartosci towaröw, import 
zboza - jak wspomniano - wstrzymal calkowicie, po 1763 r. wprowa
dzil szereg klopotliwych obostrzen i formalnosci granicznych, a w trakta
cie handlowym z Rzeczqpospolitq z 1775 r. rozszerzyl zakres podlegajq
cych ocleniu towar6w i utrudnien w ruchu tranzytowym. Coraz mniej 
oplacalny stawal sis' import polskich wol6w, tym bardziej ze wskutek 
wybuchajqcych w Bs'dzinie i okolicy epidemii bydla zamykano CZs'Sto 
przejscia graniczne, eo w 1781 r. doprowadzito do zmniejszenia liczby jar
mark6w w Myslowicach "· 

Wspomniane utrudnienia w handlu zbozem spowodowaly, ie kupcy 
z drugiej strony granicy ograniczali swoje zakupy na G6rnym S!qsku. 
W rezultacie przez calq drugq polows' stulecia mnoi:<1, sis' skargi sukienni
k6w bytomskich na zakl6canie sprzedazy do Polski, a nawet jej CZs'SCio
wy, okresowy spadek, eo bylo tym bolesniejsze, ze - jak wspomniano -
udzial tej sprzedazy w caloksztalcie zbytu sukna nieustannie wzrastal. 
Podobna byla sytuacja sukiennik6w gliwickich, kt6rzy w 1791 r. skarzyli 

2,1 Obliczenia W. D z i e w u 1 s k i e g o z przygotowanej da druku monografii 

Bytomia, na podstawie PAP Bytom, MB 3132, zestawienia statystyczne z poszcze

g6lnych lat; por. teZ Dziewi�C wiek6w Bytomin. Szkice z dziej6w miasta i ziemi 

bytomskiej, pod red. F. Ryszki, Katowice 1956, s. 97 i n.; Go 1 ach o w s k i, op. 

dt., s. 293-294. 

2.s W. D l u g ob o r sk i, J. Gier ow s k i, K. Male czy n sk i, Dzieje Wroc

lawia da r. 1807, Warszawa 1958, s. 548 i n., 609 i n.; W i 1 der, op. cit., s. 184 i n., 

215 i n.; Fe c h n er, Wirtschaftsgeschichte ... , s. 464; S u 1 i k, op. cit., s. 27. 
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s i <,, ze „cena welny podskoczyla, a sprzedaz zmniejszyla si<,, szczeg6lnie 
wskutek utraty rynk6w w Polsee" "· 

Mimo wszystko jednak kontakty „ ziemiami polskimi, kt6re po 1772 r. 
pozostaly w granicach Rzeczypospolitej, a wi<,c r6wniez z terenem Zagl<,
bia, rozwijaly si<, o wiele lepiej niz z ziemiami zagarni<;tymi przez Austri<,. 
Od chwili zaj<,cia S!qska.Prusy znajdowaly si<, z tym paiistwem w stanie 
permanentnej wojny handlowej, na towary austriackie nakladaly szcze
g6lnie wysokie da, kt6re wywolywaly austriackie da odwetcwe, eo 
z kolei sklanialo rz'ld pruski do dalszych posuni<,c represyjnych, itd. Stqd 
opanowanie przez koron<, habsbursk'l, a wraz z tym wciqgni<,cie w tryby 
tej walki wi"kszej cz<,sci Malopolski, z kt6r'l - jak widzielismy - lqczyly 
S!qsk szczeg6lnie zywe i wielostronne wi<,zy, bylo ci<,zkim ciosem dla han
dlu nie tylko Wroclawia, ale i miast g6rnoslqskich. W tych warunkach 
szczeg6lna rola przypadla po I rozbiorze wymianie z pozostal'l cz<,sci'l 
polskiego pasa nadgranicznego, l'lcznie z obszarem przyszlego Zagl<,bia, 
tym bardziej ze po stronie pruskiej wymiana ta ogniskowala si<, w mia
stach 27• Ich rola nie ograniczala si<, do posrednictwa handlowego; na po
trzeby rynk6w malopolskich rozszerzaly tez produkcj<, wlasnq, zwlaszcza 
sukna i wyrob6w metalowych. Sprowadzano z Rzeczypospolitej artykuly 
rolno-hodowlane, lesne oraz mineralne. Wymiana mi"dzy obszarami obu 
przyszlych zagl<,bi, podobnie jak caloks:?ltalt obrot6w malopolsko-sl'lskich, 
przybiera charakter wymiany nie tyle moze - jak twierdzi M. Kulczy
kowski - ,,mi<,dzy dwoma regionami gospodarczymi o odmiennej struktu
rze spoleczno-gospodarczej" 28, ile raczej mi<,dzy rejonami o r6znym stop
niu rozwoju produkcji przemyslowej. Byly to zres.ot'l •r6znice ilosciowe, 
a nie jakosciowe, strukturalne. 

W wymianie tej slabnie znaczenie feudal6w, roSnie - kupiectwa, 

zwlaszcza zydowskiego z obu stron granicy. Na G6rnym Sl'lsku pobu
dzala ona ksztaltowanie si<, kapitalistycznych form produkcji. Potrzeby 
eksportu do Rzeczypospolitej zacz<,ly bowiem przekraczac mozliwosci 
ekonomiczne i organizacyjne indywidualnego rzemiosla cechowego. Nie 
neguj'lc roli importu polskiego zboza i bydla w aprowizowaniu miast 
gornoslqskich pami<,tac trzeba jednak, ze ,przyczyn'l wzrostu jego znacze
nia byl nie tyle rozrost tych osrodk6w, ile raczej niski stopieii towaro
wosci miejscowego rolnictwa. Wielka wlasnosc zacz<,la wprawdzie osiq
gac w drugiej polowie XVIII w. nadwyi,ki towarowe, starala si<, jednak 

26 Dziewi�C wiek6w Bytomia ... , s. 98; Go 1 ach o w s k i, op. cit., s. 277. 
21 H. Fe eh n e r, Die handelspolitischen Beziehungen Preussens zu Oesterreich 

während der provinziellen Selbständigkeit Schlesiens 1741-1806, Berlin 1886, s. 273 

i n.; H. Gros s man, Oesterreichs Handelspolit�k in der Reformperiode 1772-1779, 
Wien 1914, s. 314 i n. 

2s Ku 1 c z y k o w s k i, Fr an Ci C, op. cit., s. 148. 
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wykorzystujqc popraw� zeglownosci Odry zbywac je na Dolny Sl<1sk, 
gdzie ceny zboza byly o blisko 300/o wyzsze niz na G6rnym. Gospodar
stwa chlopskie natomiast byly zbyt silnie obciqzone swiadczeniami feu
dalnymi, aby mog!y pokusic si� o szersze kontakty z rynkiem "· 

Feudalowie g6rnoslqscy obok zboza zbywali do innych cz�sci pro
wincji zelazo, a pod koniec XVIII w. takze i drzewo, z Polski sprowa
dzali eo najwyzej rudy, wywozili zelazo, jednak w drugiej polowie 
stulecia w znacznie mniejszych ilo.Sciach niZ w pierwszej. Mieszczailstwo 

sprowadzalo z Dolnego S!<1ska, gl6wnie z Wroclawia, niekt6re wyroby 
przemyslowe celem ich sprzedazy do Rzeczypospolitej; jednak w handlu 
tym odgryw�ly one rol� uboczn<1, dominowala produkcja w!asna. Uwzgl�d
niajqC r6wnoczesny import z nadgranicznych rejon6w Rzeczypospolitej, 
wymianie tej przyznac trzeba istotn<1 rol� w rozwoju miast g6rnoslqskich. 
Nie byl to handel na wielk'I, mi�dzynarodow<1 skal�, jaki z ziemiami Rze
czypospolitej !qczyl stolic� prowincji, ale tez miastom g6rnoslqskim da
leko bylo do rangi Wroclawia, opieraly swoje istnienie na zaspokajaniu 
potrzeb lokalnych rynk6w zbytu. Wydaje si�, ze w wypadku Bytomia, 
Myslowic, a w slabszym stopniu i Gliwic, nadgraniczne ziemie polskie 
spelnialy tak<1 wlasnie rol�. Wprawdzie wies malopolska byla r6wnie sla
bo, a moze jeszcze slabiej utowarowiona · niz g6rnoslqska, ale tez nadgra
niczne miasta Rzeczypospolitej ust�powa!y g6rnosl<1skim pod wzgl�dem 
zaludnienia, liczby rzemieS1nik6w oraz r6Znorodn0Sci i rozmiar6w ich 

produkcji. St<1d mozliwosci rozszerzania kontakt6w z rynkami malopol
skimi rekompensowaly w pewnym stopniu zrozumialq wskutek wspom
nianych wyzej przyczyn stagnacj� si!y nabywczej g6rnosl<1skiej wsi. Dia 
lezqcych na samej granicy Myslowic i oc:lleglego od niej zaledwie par� 
kilometr6w Bytomia nadgraniczne wsie polskie stanowily r6wnie natu
ralne zaplecze, jak g6rnosl<1skie, tym bardziej ze ruch graniczny nie 
podlegal jeszcze powazniejszym ograniczeniom. 

Podobny charakter mialy kontakty mi�dzy wsiami z obu stron gra
nicy. Tak np. chlopi g6rnoslqscy z okolic Myslowic melli zboze w mlynach 
lezqcych na terenie Rzeczypospolitej, korzystali z uslug tamtejszych 
wiejskich kowali, ciesli czy kolodziej6w. Na innych odcinkach sytuacja 
mogla byc odwrotna. Pograniczne stawy kolo Bytomia uzytkowane byly 
wsp6lnie przez mieszkanc6w s<1siedniej D<1br6wki Wielkiej i Bobrownik, 
lez<1cych juz po drugiej stronie granicy. Choc sytuacja taka prowadzila 
do ci<1glych zatarg6w, zwlaszcza wobec obfitosci ryb w stawach, utrzy
mala si� az do polowy XIX w. '°

29 W. D l u g ob o r s k i, Przem'any struktury agrarnej G6rnego Slqska w XVIII 

wieku (Zaranie $lc1skie, 1963, nr 3, s. 344, 353 i n.); Historia Slqska, t. II, cz. 1, 

s. 125 i n. 
so O przemiale zboZa z drugiej strony granicy wspomina zarzc1dzenie landrata 
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W literaturze historyczno-gospodarczej podkreslano, ze powi&zania 
rynkowe ziem polskich ksztaltowaly si" w drugiej polowie XVIII w. nie
zaleznie od granic panstwowych. Niekt6re wschodnie po!acie Rzeczy
pospolitej nie utrzymywaly :i:adnych niemal kontakt6w handlowych z zie
miami Polski centralnej, r6wnoczesnie takie dzielnice, jak Wielkopolska 
i Ma!opols.ka, powiiizane byly r6znorodnymi wi"zami ze S!iiskiem, Je:i:<1-
cym w6wczas poza granicami paJ\.stwa polskiego "· Wi"zy te okreslone 
jako „intensywne11 i "obejmujqce szeroki asortyment towarowy" rozwija

ly si" na dw6ch plaszczyznach: wymiany mi"dzy wielkimi miastami -
Krakowem i Poznaniem z jednej, a Wroclawiem z drugiej strony, oraz 
wymiany mi"dzyregionalnej w pasie nadgranicznym "· W tym ostatnim 
wypadku, jak to widac r6wniez na przykladzie obu przyszlych zagl"bi, 
wyst"powaly podobne tendencje jak w skali og6lnokrajowej: powiqzania 
ekonomiczne G6rnego S!<1ska z sqsiednimi ziemiami polskimi byly chyba 
bardziej wszechstronne, scisle i regularne niz z pozostalymi cz"sciami 
prowincji. 

Niekt6re z tych dziedzin wymiany, kt6re uksztaltowa!y si" w 
XVIII w., rozwin"ly si" w nast"pnym stuleciu, oczywiscie w warunkach 
zmienionych, w powüizaniu z procesami industrializacji, a wi�c i w spos6b 

bardziej intensywny. Dotyczy to zwlaszcza dostaw na G6rny S!<1sk pol
skich artykul6w rolno-hodowlanych i rudy oraz zbytu g6rnosl<1skiego 
zelaza, wyrob6w zelaznych i w"gla. 

Gdy w 1795 r. po III rozbiorze pod panowanie pruskie przeszla wi"k
sza cz"sc ziem etnicznie polskich, w tym r6wniez terytoria mi"dzy_ Bryni
Cq i Pilicq, panstwo to mialo za sobii kilkunastoletnie tradycje nowoczes
nej jak na owe czasy polityki industrializacyjnej. Na G6rnym Shisku 
w oparciu o angielskie wzory technologiczne i ekonomiczno-organizacyj
ne starano si" wykorzystac bogactwa naturalne - rudy olowiu, :i:elaza 
i w"giel. W latach osiemdziesiiitych uruchomiono kopalni" rud olowia
nych ko!o Tarnowskich Gor, w kt6rej do odwadniania zastosowano ma
szyn" parowii, a nast"pnie - hut" olowiu, wykorzystuj'!C'l jako paliwo 
wylqcznie w"giel kamienny. Z pocziitkiem lat dziewi"cdziesiqtych paJ\.
stwo za!ozylo dwie kopalnie w"gla w okolicach Zabrza i Chorzowa -

pszczyilskiego z 27 IX 1791, Sk.ladnica akt PMRN w Myslowicach, Akta Miasta 
Myslowic (dalej w skr6cie: AMM)), nr 246 (informacj� powyiszc1 zawdzh:czam dr 
Sulikowi); PAP Bytom, MB 3154. 

31 K u  1 a, Ksztaltowanie sit: kapitalizmu ... , s. 21-23; t e nie, Szkice o manu

fakturach ... , s. 27 i 149. 
til! c. B ob ins k a, Niekt6re przeslanki rozwoju rynku wewn�trznego w Malo

potsce w XVIII wieku. (VIII Powszechny Zjazd HistorykÖw Polskich w Krakowie ... 
1958, t. VI, Historia gospodarcza, pod red. G c\ s i o r o w s k i e j, s. 198--199 i 203-
204); Kul c z y k o w s k i, Fr a nCiC, op. cit., s. 148. 
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„Kr61" i „Kr6lowa Luiza" (przedtem zaklady w Tarnowskich G6rach 
kupowac musialy w�giel w kopalniach prywatnych) oraz przysteipilo cto 
budowy huty zelaza w Gliwicach (uruchomiona w 1796 r.) z pierwszym 
w Europie srodkowej wielkim piecem na koks, a takze do planowania 
podobnej „Kr6lewskiej" w okolicach Chorzowa (uruchomiona 
w 1802 r. "). 

Nowe zaklady odczuwal:y trudnosci w zdobyciu sily roboczej, kt6ra 
wobec obowiqzujeicego wciqz jeszcze poddanstwa osobistego znajdowal:a 
si� w dyspozycji miejscowych feudal:6w, a wskutek wspomnianego juz 
niskiego utowarowienia gospodarstw chlopskich - takze i w zaaprowi
dowaniu kompletowanych z wielkim wysilkiem zal:6g; nie znajqc w pel:riI 
rozleglosci g6rnosleiskich pokl:ad6w w�gla, obawiano si� ich szybkiego 
przedwczesnego wyczerpania. Wzgl�dy te, obok szeregu innych przyczyn, 
wplyn�ly na decyzj� przyleiczenia rejonu mi<;dzy Brynieq i Pilic&, tj. 
byl:ego ksi�stwa siewierskiego oraz cz�sci powiat6w Lel6w i Ksiqdz, o po
wierzchni okolo 2,5 tys. km2 z 52 tys. mieszkanc6w, nie do utworzonej 
z ziem zagarni�tych w II rozbiorze nowej prowincji, tzw. Prus Poludnio
wych, ale do prowincji s1';skiej "· Wroclawski Wyzszy Urzeid G6rniczy, 
a takze podlegly mu urzqd g6rniczy w Tarnowskich G6rach stusznie upa
trywal:y w tym tzw. Nowym Sleisku naturalne zaplecze, a zarazem prze
dl:uzenie rozbudowywanego z wielkim nakl:adem sil i srodk6w przemyslu 
g6rnosleiskiego. 

Rachuby te byly o tyle sluszne, ze r6wnolegle z industrializacjei G6r
nego Sl'lska podj�to pierwsze pr6by eksploatacji bogactw mineralnych 
przyszlego Zagl�bia Dqbrowskiego, w tym przede wszystkim w�gla. Byly 
to przedsi�wzi�cia na znacznie mniejszei skal� niz aparte na kapital:ach 
panstwowych inwestycje w rejonie Tarnowskich G6r, Gliwic i Chorzowa. 
W 1786 r. ki!ku mieszczan b�dzinskich rozpocz�lo odkrywkOW'l eksploata
cj� pokhrd6w w�gla kolo wsi Deibrowa, kilka lat p6iniej w�giel „grzebac" 
zacz�li chlopi ze Strzyzowic, Sielec, Pogoni i Por&bki. Zuzywano go na 
opal, sprzedawano kowalom oraz wla.Scicielom wapienni'k6w i cegielni. 

Zastosowanie do wytopu sur6wki nie wyszlo poza postulaty publicyst6w 35• 
W 1796 r. urz&d g6rniczy w Tarnowskich G6rach przejql poklady 

33 Historia Slqska, t. II, cz. 1, s. 205 i n. 

34 F. Herzberg, Südpreussen und Ne-u-Ostpreussen nebst dem zu dem 

Preussischen Schlesien geschlugenen Theile der vormahligen Woiwodschaft Krakau 

und den der Provinz Westpreussen einverleibten Handelsstädten Danzig und Thorn. 

Eine geographisch-statistische Skizze, Berlin 1798, s. 10 i n.; J. W q s i c k i, Ziemie 
polskie pod zaborem pruskim. Prusy Nowowschodnie (Neuostpreussen) 1795-1806, 

Poznaii 1963, s. 15 i n. 
ss Kantor - Mirs k i, op. cit., t. I, s. 226-227, t. LI, s. 203 i n.; Dqbrowa 

G6rnicza. Monografia miasta, pod red. W. D l u g ob o r s k i e g o (w druku). 

11 - Sob6tka 4/71 
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w D&browie, zakladaj11c kopalni<l „Reden" (od nazwiska dyrekt.ora Wyz
szego Urz<ldu G6rniczego we Wroclawiu), a w nast!lPnym roku uruchomil 
drug& kopalni<l - ,,Hoym" w Strzyzowicach (od nazwiska 6wczesnego 
ministra dla Sl&ska). Prowadzono je pocz&tkowo jako odkrywkowe, gdy 
jednak naklad okazal si!l zbyt gruby, zaczllt.o w 1798 r. glllbic na „Redenie" 
szyb upadowy i sztolnie odwadniaj&ce. R6wnoczesnie w calym rejonie 
podj!lto pr6bne wiercenia, uruchamiaj&c w rezultacie kopalnie W!lgla 
w Ozarowicach i Dar\.d6wce, w kt6rych jednak nie zdolano rozwin&c 
przed 1806 r. regularnej eksploatacji g6rniczej. L&czne wydobycie nowego 
rejonu wykazywalo znaczne wahania sezonowe, w miesi&cach Jetnich bylo 
pillciokrotnie nizsze niz w zimowych, roslo jednak z roku na rok: z ok. 
4 tys. korcy w 1799, do 12 tys. w 1802 i 20 tys. w 1805 r. •• 

W<lgiel zbywano nadal wsr6d dotychczasowych, miejscowych odbior

c6w, o wzroscie wydobycia zadecydowaly jednak mozliwosci dostaw do 
hut g6rnosl&skich - najpierw gliwickiej, a od 1802 r. takze i „Kr6lew
skiej", gdzie podejmowano nawet pr6by koksowania W<lgla z D&browy 
i Strzyzowic. Zapotrzebowanie zaklad6w rz&dowych przyczynilo Sill tez 
do zwi<lkszenia wydobycia i dostaw na S!&sk zagl<lbiowskich rud zelaza. 
Ich zbyt przybiera teraz charirkter bardziej regularny niz w okresie, gdy 
znajdowal sill w r!lkach feudal6w z obu stron granicy. Koncepcje lokaliza
cji Kr6lewskiej Huty uwzgllldnialy m. in. mozliwosc dowozu rud z No
wego Sl&ska, w tym przede wszystkim z Wojkowic Komornych, Mierz<lcic, 
Rogoznik, D&browy, Zag6rza i Sielec. W nieco dalej polozonym Kostrzyniu 
(starostwo krzepickie) dokopano sill nawet rudy o 600/o zawartosci Fe, 
eo sklonilo urz&d g6rniczy do zastosowania - po raz pierwszy w tym 
dziale g6rnictwa - regularnej obudowy chodnrkowej, takze z mysl& o do
stawach do hut g6rnosl&skich "· 

W 1806 r. Prusacy rozpocz<lli w Strzyzowicach przygotowania do bu
dowy wielkiego pieca, byc moze na koks, przerwal je wybuch wojny 
z Francj&. W rezultacie teren przyszlego Zaglllbia nadal pozbawiony byl 
hut zelaza. Czynne byly one na jego obrzezach, gdzie urz&d gcirniczy 
przej&I wielkie piece i swiezarki w Pankach, Cygance, Kostrzyniu i Pra
szczkach. Pod kierunkiem inspekt.ora hutniczego Vossa z Kr6lewskiej 
Huty wybudowano tu w latach 1801-1803 trzy swiezarki, ulepszono sy-

38 H. H. Ne h mit z, Das Nordosten der Regierungsbezirk Kattowitz (Deutsche 

Monatshefte, 7/1941, s. 427 i n.); WAP Katowice, Archiwum G6rnicze D&browa 

(dalej w skr6cie: AGD), 694 i 1821, rachunki za poszczeg6lne lata. 
37 0. Ju n g  h a n  n, 1802-1902. Die Gründung und Weiterentwicklung der 

Königshütte (Oberschlesien). Festschrift zur 100-jährigen Jubelfeier ... , Berlin (1902), 

s. 11-19; WAP Katowice, AGD 1821; H. La b� c k i, G6rnictwo w Polsee. Opis 

kopalnictwa i hutnirtwa polskiego pod wzgh;dem technicznym, historyczno-sta

tystycznym i prawnym, t. I, Warszawa 1841, s. 332 i n. 
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stem irygacyjny, cajniarnie w Praszczkach wyposazono w nowe dmucha
wy i mloty 38. Wczesniej jeszcze, w 1799 r., przystqpiono w Pankach do 
budowy nowego wielkiego pieca i urzijdzen towarzysziicych, kt6ra trwala 
niemal do konca rziid6w pruskich. Na inwestycjs> ts>, najwis>kszii na przy
liiczonych w III rozbiorze terenach, wladze g6rnicze uzyskaly kredyty 
rziidowe sis>gajiice miliona zlotych. Weszly one w sklad slynnych „sum 
bajonskich", wierzytelnosci pruskich przej"tych przez Napoleona, scedo
wanych w 1808 r. umowii w Bajonnie rzijdowi Ksis>stwa Warszawskiego 
w zamian za wyplacenie w cü1gu 4 lat polowy ich nominalnej wartosci. 
Kongres wiedenski przyznal owe naleznosci pierwotnemu wierzycielowi, 
tj. rzqdowi pruskiemu. Splatii cz"sci „sum bajonskich" przypadajqcych na 
Panki obciq:rone zostalo g6rnictwo rzqdowe Kr6lestwa Kongresowego. 
Wraz z zaleglymi odsetkami·osiqgn"ly one w 1836 r. kwot" r6wnq niemal 
nakladom inwestycyjnym Wydzialu G6rniczego z pierwszych 10 lat jego 
dzialalnosci, oslabiajqc w ten spos6b mo:i:liwosci rozwoju przemyslu rzq
dowego ••. 

Wis>z ekonomiczna przyszlego Zagl"bia z G6rnym Slqskiem nie ograni
czala si" do organizacyjnego podporzqdkowania g6rnictwa i zacz11tk6w 
hutnictwa (w Dqbrowie zalo:i:ono te:i: huts> alunu) urzs>dowi w Tarnow
skich G6rach oraz dostaw surowc6w na potrzeby zaklad6w z drugiej 
strony Brynicy. Do kopaln zagl"biowskich dostarczano z G6rnego Slqska 
narzs>dzia i instalacje, w tym pierwszq na terenie Zagls>bia pomp" me
chanicznq i maszyns> parowq do jej poruszania (na kopalni „Hoym" 
w Strzy:i:owicach) to, a przede wszystkim - fachowc6w. 

Pierwsza grupa g6rnik6w z G6rnego Slqska przybyla do Dqbrowy ju:i: 
w 1796 r. Byli wsr6d nich pochodzqcy z Saksonii sztygarzy oraz kilku 
r"baczy, prawdopodobnie Polak6w g6rnoslqskich pracuj<1cych uprzednio 
w kopalni rud olowianych. Warunki bytowe okazaly sis> na nowym miej
scu jeszcze trudniejsze ni:i: w okolicach Tarnowskich G6r, gdzie przynaj
mniej znalezc mo:i:na bylo pomieszczenia mieszkalne w pobliskim mie
scie. W D<1browie kierujqcego kopalniq urzs>dnika ulokowano w karczmie, 
g6rnicy gniezdzili sis> w chatach chlopskich. Stqd wis>kszy naplyw G6rno
slqzak6w, odpowiadajqcy potrzebom rozwijajqcego si" tu g6rnictwa, na
st<1pil dopiero w pierwszych latach XIX w., gdy wladze pruskie postawily 
pierwsze domy dla g6rnik6w: w D<1browie dom wielorodzinny �tzw. 
fam_pok), w Strzy:i:owicach - kilka domk6w jednorodzinnych. Byly to nie 

:1s G q s i o r o w s k a - Grabo w s k a, op. cit., s. 360 i n.; ·W. Kuh n, Siedlu.1igs

geschichte Oberschlesiens, Würzburg 1954, s. 239. 

311 J. Je d 1 i c k i, Nieudana pr6ba kapitalistycznej industriaLizacji, Warszawa 

1964, s. 50. 

40 WAP Katowice, AGD 684, prot. z 1803 r. i 2596, prot. z 1807 r.; Ne h mit z, 

op. cit., s. 427. 
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tylko pierwsze na terenie p6zniejszego Zagl"bia zaczi,tki popularnych tu 
z czasem· kolonü robotniczych, ale pierwsze domy kryte dach6wki,, z ce
glanymi kominami i piecami opalanymi w<,glem kamiennym. Te ostatnie 
dla rozszerzenia zbytu miejscowych kopa1Ii. zacz<,to takze propagowac 
w okolicznych wsiach ••. 

G6rnosh1zacy stanowili w kopalniach Dqbrowy i Strzyzowic tylko nie
wielk'l kilkunastoosobowq grup<, g6rnik6w kwalifikowanych, reszt<, kilku
dziesi<,cioosobowej zalogi rekrutowano sposr6d ludnosci miejscowej. Chlopi 
zglaszali si<, do g6rnictwa ch<,tnie, p6ki prowadzone bylo ono w spos6b 
odkrywkowy. Do tego rodzaju pracy byli przyzwyczajeni jeszcze z okresu 
przedrozbiorowego, mniej wdrozeni i ch<,tni okazali si<, do eksploatacji 
·chodnikowej. St,id mlodych g6rnik6w z Zagl<,bia: wysylac zacz<,to do ko
pa1Ii. g6rnosh1skich, ski,d po kilkunastomiesi<,cznym przeszkoleniu wracali 
juz jako tzw. r<,bacze pomocniczy. Najzdolniejszych zatrzymywano na 
iniejscu. 0 ich przydatnosci do nowego zawodu swiadczyc moze fakt, ze 
gdy w 1804 r. urzc1d w Tarnowskich G6rach zestawial ekip<, do kopania 
studzien w Wielkopolsce, zaangazowal do niej m. in. kilku g6rnik6w 
z Di,browy i Strzyzowic 42• 

Obok zorganizowanych migracji sily roboczej uprzemyslowienie G6r
nego Sli,ska wywolywalo juz w swej poczc1tkowej fazie zywiolowy naplyw 
ludnosci malo- i bezrolnej z Nowego Slc1ska, zwlaszcza ze wsi lezi,cych 
blisko dawnej granicy polsko-pruskiej. Do pracy w kopalni rud olowia
nych „Fryderyk" kolo Tarnowskich Gor dochodzilo po kilkunastu, w nie
kt6rych latach ponad dwudziestu robotnik6w sezonowych z Bobrownik, 
Kozlowej G6ry i okolic, niekt6rzy z nich pozostawali na Slc1sku na stale, 
awansowali na r<,baczy i skladali przysi<,g<, g6rniczi, 43. 

Te kierowane i nie kierowane w"dr6wki ulatwiala podkreslana tu juz 
wsp6lnota narodowosciowa ludnosci z obu stron Brynicy. ,,Prosty czlo
wiek z Prus Poludniowych i Nowego Sli,ska - stwierdzal w 1800 r. jeden 
z urz<,dnik6w Wyzszego Urz<,du G6rniczego - najlepiej nadaje si<, na 
robotnika g6rnosli,skiego okr<,gu g6rniczego; m6wi bowiem tym samym 
j"zykiem, co mieszkaii.cy tej cz<,sci Slc1ska, zyje na tej samej stopie zy
ciowej i ma rüwnie skromne wymagania, eo niZsze klasy ludu g6rn0Shl

skiego". Wladze g6rnicze nie byly zainteresowane germanizacjc1 robotni
k6w z nowo przyli,czonych powiat6w, scii,gajqc ich na G6rny Slc1sk 
Kferowaly si<, wylc1cznie potrzebami produkcji "· Od niemieckich urz<,-

41 WAP Katowice, AGD 1823, 2045 i 2046; Nehmitz, op. cit., s. 428-429. 
,2 WAP Katowice, Oberberga mt (dalej w skr6cie: OBB), 671, k. 74--75 i 126. 
43 W. D l u g o b  o r s k i, Rekrutacja g6rnik6w w Zagl�biu G6rn0Slqskim w okre-

..sie przed zniesieniem poddaTistwa (Przeglc1d Zachodni, 1950, nr 7 -8, s. 68---71 i 86). 
H WAP Katowice, O�B, 389, niem. z r. 1800. 



G6rny $lijsk a Ma!opolska w XVIII i XIX w. 567 

dnik6w i sztygar6w wysylanych do D<abrowy czy Strzyzowic wymagano 
znajomosci j�yka polskiego. Nie zywily r6wniez obaw, aby naplyw przy
byszy zza Brynicy wplynqc mial ujemnie na postaw<, robotnik6w g6rno
shiskich, od kt6rych wymagano jedynie zdyscyplinowania i lojalnosci. 
Obok wzgl<,d6w utylitarnych oddzialywaly tu idee Oswiecenia, kt6re 
rzutowaly r6wniez na postaw<, dzialaj,rcych na G6rnym i Nowym Sl<asku 
wizytator6w szkolnych; jeden z nich na podstawie obserwacji ,r;iejsco
wych stosunk6w podkreslal w 1802 r., ze „zaniedbanie mowy ojczystej 
prowadzi raczej do zdziczenia niZ do podniesienia kultury", a „Polak ze 

wzgl�u na sw6j charakter nigdy nie da si<, zgermanizowac" •s. Tak wi<,c 
w okresie przynaleznosci do Prus nie tylko G6rnego Sl<aska, ale i ziem 
z drugiej strony Brynicy nawet urz�nicy pruscy przeciwstawiali wsp61-
not<, narodowosciowo-obyczajowq Zagl<,biak6w i G6rnosl<azak6w r6znicom 
dzielqcym tych ostatnich od ludnosci niemieckiej. 

Wladze pruskie zdawaly sobie spraw<, z powi<azari mi<,dzy G6rnym 
Sl<askiem a obszarami przyszlego Zagl<,bia i mozliwosci ich rozszerzenia 
wraz z post<,puj<acym uprzemyslowieniem obu rejon6w. Stqd dqiyly do 
ich integracji, a wraz z tym do ozywienia g6rnictwa w rejonie D<abrowy 
i Strzyzowic. Rozw6j ten nie przebiega! jednak r6wnomiernie i r6wno
legle po obu stronach Brynicy. Chodzi tu nie tyle o historyczny priorytet 
Zag!<,bia G6rnosl<askiego, kt6ry po kilkunastu zaledwie latach pruskiej 
polityki industrializacyjnej nie zapewnial jeszcze trwa!ej dominacji, ale 
o swiadom<a polityk<, w!adz g6rniczych, oceniajqcych wartosc teren6w 
przylqczonych w 1795 r. przede wszystkim z punktu widzenia potrzeb 
G6rnego Sl<aska. Dostrzec mozna pewne przejawy dyskryminacji tych 
teren6w, jak np. jednostronnego rozwijania g6rnictwa w<,gla i rudy, pro
dukt6w dowozonych do hut g6rnosl<askich, przy r6wnoczesnym spychaniu 
na plan dalszy rozbudowy hutnictwa, kt6re dopiero zapewniloby pelne 
wykorzystanie miejscowych bogactw mineralnych. 

Niemniej wyraznie wyst<,powa!a dyskryminacja spoleczna. Do rz<ado
wych hut i kopalri na G6rnym Slqsku przyjmowano wyl<acznie robotnik6w 
z wolnego najmu, w D<abrowie i Strzyzowicach korzystano nie tylko z pra
cy wolnonajemnej, ale i pariszczyznianej, pociqgajqc do niej poddanych 
z miejscowych kr6lewszczyzn, przej<,tych przez wladze pruskie. Place byly 
w Zagl<,biu eo najmniej 500/o nizsze niz na G6rnym S!<asku: u schyrku 
stulecia r<,bacz w Tarnowskich G6rach czy Zabrzu otrzymywal za 12-go
dzinn<a dni6wk<, 6-8 groszy, w D<abrowie i Strzyzowicach - tylko 4 gro
·sze. Na tym samym natomi�st poziomie pozostawaly zarobki nadzoru 

technicznego, sztygarzy np. otrzymywali po 2 talary tygodniowo, w kopal-

4s Cyt. wedlug F. Kamins k y, Oberschlesien i;or hundert Jahren. Kulturstu

dien, Kr6lewska Huta 1912, s. 80-81. 
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niach nowosliiskich uzyskiwali ponadto specjalny dodatek, kt6ry rekom
pensowac mial tru"dne warunki zyciowe i zach�cic do pracy w nowym 
miejscu 46• 

Przybysze z G6rnego Sliiska, na r6wni zresztq Niemcy i Polacy, uprzy
wilejowani byli takze w dziedzinie opieki spolecznej. Nowe zaklady obj�te 
zostaly pruskimi ustawami o kasacb brackich. Za skladki potriicane z za
robk6w i dotacje wladz g6rniczych robotnicy korzystac mogli z bezpla
tnej opieki lekarskiej, swiadczen chorobowych oraz rent. Uprawnienia 
te przyslugiwaly tylko g6rnikom stalym, zaprzysi�zonym, wpisanym do 
tzw. rodowodu g6rniczego (Knappschaftsrollen). Poniewaz jednak na No
wym Sliisku nie przeprowadzano tych formalnosci, kriig uprawnionych 
ograniczal si� do G6rnosliizak6w, zaprzysi�zonych uprzednio w Tarnow
skich G6rach lub Kr6lewskiej Hucie. Robotnicy miejscowi pozostawali 
poza dobrodziejstwami kasy brackiej. Korzystali z nich tylko nieliczni 
„N owosl.izacy" przeniesieni do kopaln g6rnosliiskich, gdzie zdobywali 
kwalifikacje r,:baczy i skladali przysi�g,:. Inna sprawa, ze tradycje pru
skiej kasy brackiej przetrwaly w Zagl�biu okres Ksi,:stwa Warszawskie
go, ·przyczyniajiic si,: do reaktywowania tej instytucji po 1815 r., juz 
w nowych warunkach i o znacznie szerszym zasi�gu spolecznym 47• 

Feudalowie, kt6rzy na G6rnym Sliisku odgrywali wciiiz jeszcze do
minujiicii rol� w produkcji zelaza i wydobyciu rudy, powoli tylko, zna
cznie p6Zniej niZ pat1stwo, wprowadzali nowe wzory techniczne. Pierwszy 

prywatny wielki piec na koks uruchomiony zostal dopiero w 1805 r.; 
znacznie szybciej wykorzystywali natomiast mozliwosci, jakie na przelo
mie XVIII i XIX w. otwieraly si� przed g6rnictwem w,:glowym. Na No
wym Sliisku natomiast dominacja panstwa byla bezsporna. Ulatwialo Ji\ 
przej�cie kr6lewszczyzn, kt6re w powiecie siewierskim zajmowaly okolo 
500/o obszaru (byly to dawne dobra biskupstwa krakowskiego, skonfisko
wane jeszcze przez Rzeczpospolitii), i to silnie zalesionego, obfitujiicego 
w bogactwa naturalne. Feudalom pruskim, gl6wnie z G6rnego Sliiska, 
trudniej przychodzilo tutaj uzyskac nowe posiadlosci niz na pozosta!ych 
ziemiach II i III rozbioru. Panstwo nie szafowalo na Nowym Stiisku da
rowiznami, eo najwyzej kupic mozna bylo po stosunkowo niskiej cenie 
zad!uzone majiitki polskiej szlachty "· 

Lazarz !Henckel v. Donnersmarck, kt6ry juz przed 1795 r. posiadal 
dobra na terenie starostwa b,:dzinskiego, wykorzystal przej�cie tej ziemi 
przez Prusy i zagarrnil silii grunty mieszczanskie i plebanskie, o kt6re 

46 Place w ZaglE:biu Dqbrowskim wedlug Ne h mit z, op. cit., s. 428; na G6r
nym Slqsku - D l u g ob o r s k i, Rekrutacja g6rnik6w ... , s. 75-76. 

41 Gqsiorowska-Grabow ska, op. cit., s. 431. 
,s J. W q s i c k i, Ziemie polskie pod zaborem1 pruskim. Pru5y Poludniowe 1793-

1806. Studium historycznoprawne, Wroclaw 1957, s. 223 i n., 298. 
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toczyl zadawnione spory z mieszkaricami Czeladzi. Mimo korzystnej dla 
nich decyzji wladz pruskich zdolali odebrac je dopiero w momencie obej
mowania tych teren6w przez wojska polskie. Donnersmarck, uprzemysla
wiajiicy swoje dobra na G6rnym Sliisku, nie podjiil podobnej dzialalnosci 
z drugiej strony Brynicy. Natomiast wlasciciel Lubszy w pow. lubliniec
ki�, pplk von Diebitsch, przejiiwszy w niewiadomych okolicznosciach 
siisiednie dobra nowosliiskie Rudniki Wielkie, zalozyl w nich wielki piec, 
i to juz w 1795 r. Inny feudal g6rnosl&ski, Herdlitzki (?), zakupiwszy 
obfitujiice w rudy Rogozniki, zalozyl tu w 1802 r. kopalni<, galmanu 
„Fanny", eksploatowanii zapewne w spos6b odkrywkowy, podobnie jak 
wspomniane juz rudy zelaza z tej miejscowosci. Pewne nie znane blizej 
transakcje, zwiiizane jednak niewqtpliwie z dzialalnosciii przemyslowii, 
przeprowadzal na terenie pozniejszego Zagl<,bia bankier wroclawski Prings
heim, kt6ry ok. 1800 r. nabyc mial od polskiego wlasciciela Por<,by 
Jablotiskiego, sam zaklad hutniczy. Najwi<,kszii jednak transakcjii, i to 
w samym centrum przyszlego Zagl<,bia, bylo nabycie w 1802 r. d6br 
Sielce-Modrzej6w przez pruskiego generala Schimmelpfenig von der Oye. 
Nowy wlasciciel zainicjowal poszukiwania g6rnicze uwiericzone w 1806 r. 
zalozeniem kopalni w<,gla w Sielcach. Nie wiadomo jednak, czy wskutek 
wybuchu wojny zdolal i'l w og6le uruchomic. Stiid niekt6re zr6dla datujii 
powstanie kopalni sieleckiej dopiero na 1817 r. Poszukiwania podjiil r6w
niez nowy nabywca Blanowic - von. Drake. Nie przyniosly one jednak 
pozytywnych rezultat6w. Feudal6w pruskich nasladowal Polak, hr. J6zef 
Mieroszewski, wlasciciel d6br po obu stronach dawnej granicy: na G6r
nym Siiisku - ,,paristwa" myslowickiego, w Zagl<,biu - Zag6rza. 
W 1806 r. Mieroszewski zatozyl kopalni<, w<,gla w Bobrku, kt6ra podzieli
la - jak si<, zdaje - los sieleckiej. Wi<,kszosc pruskich nabywc6w utrzy
mala dobra nowosliiskie takze i ·po 1807 r., kontynuujiic ich uprzemy
slowienie, torujiic drog<, p6zniejszej ekspansji feudal6w g6rnosl&skich do 
rejonu Zagl<,bia 49• 

Jak rozwijaly si<, kontakty miast g6rnosliiskich z Nowym S!&skiem, 
trudno dzis stwierdzic. Wladze pruskie traktowaly zbyt do tego rejonu 
jako cz<,sc handlu krajowego, ujmujqc go l&cznie ze zbytem do „starych" 
cz<,sci prowincji. Stqd np. w Bytomiu wyst&pil paradoksalny na poz6r 
spadek udzialu sprzedazy do ziem polskich w og6lnej produkcji sukna 
z blisko 800/o przed II rozbiorem do okolo 400/o w 1796 r., a mezzolanu 
i cajgu z ok. 500/o w 1793 r. do 16,70/o w 1799/1800 r. Brak tak cz<,stych 

-49 K antor - M irs k i, op. cit., t. I, s. 165; Kuh n, op. cit., s. 239; Pi 'es o
w i c z, op. cit., s. 55; Gq s io r o w  s k  a-G r ab o w  s k a, op. cit., s. 229; A. Br o
i: e k, z problematyki kapitalu g6rnoS!qskiego w g6rnictwie Zagl�bia Dqbrowskiego 

(Zeszyty Naukowe Wy.Zszej Szkoly Ekonomicznej w Katowicach, 1/1957, s. 156). 
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przed 1795 r. skarg sukiennik6w bytomskich i gliwickich wydaje si,: 
swiadczyc, ze zniesienie granicy celnej i wzgl,:dna swoboda handlu z cz,:
sci'! przynajmniej s<1siaduj<1cych ze Sl<jskiem ziem polskich poprawi!y 
sytuacj,: tej gal,:zi produkcji so. W trudnych warunkach znalazly si,: na
tomiast Myslowice, kt6re po 1795 r. utracily korzysci wynikaj<jce z po!o
zenia granicznego. Gdy do trudnosci tych doszly skutki przemarsz6w 
wojsk, miasto znalazlo si,: w tak ci,:zkiej sytuacji, ze w lipcu 1807 r. za
biegac musia!o o 200 talar6w pozyczki w Czeladzi, kt6r'! zresztii uzyska!o 
od tamtejszej Rady Miejskiej "· 

Fakt ten wskazuje, ze powiiizania mi,:dzy miastami G6rnego i Nowego 
Sliiska wykracza!y poza sfer,: kontakt6w handlowych. Nie brak bylo tu 
zapewne spokrewnionych biidz spowinowaconych rodzin, nie tylko zydow
skich, ale i polskich, czy w,:dr6wek na nauk,: czeladnik6w i uczni6w 
cechowych. Podobnie jak w wypadku migracji robotniczych zaciesnienie 
tego rodzaju wi,:z6w ulatwia!a wsp6lnota narodowo:Sciowo-j,:zykowa mie
szczar'tstwa malopolskiego i g6rnosliiskiego. To ostatnie bylo az do po
cziitk6w XIX w. w swej zdecydowanej wi,:kszosci polskie. Uderzajiice 
podobier'tstwa zachodzii w dziedzinie j,:zyka ksiqg parafialnych, miejskich 
i cechowych. W Bytomiu np. ksi,:gi metrykalne prowadzono w j,:zyku 
polskim az do 1765 r., wprowadzajiic niemiecki dopiero na wyrazne ziida
nie wladz pruskich, w dokumentach najliczniejszego w miescie cechu 
sukiennik6w, i to nawet w sprawozdaniach przekazywanych do magi
stratu, polszczyzna znikla dopiero oko!o 1820 r. Ksi,:gi miejskie natomiast, 
zw!aszcza korespondencje z w!adzami, zacz,:to prowadzic po niemiecku 
z chwilii opanowania Slqska przez Prusak6w. R6wniez w pi,:cdziesiiit lat 
p6zniej w Czeladzi ziidali oni uznania niemczyzny za jedyny j,:zyk urz,:
dowy. Jednak wobec oporu mieszczan i Rady Miejskiej przyj,ito wyjscie 
kompromisowe: wszystkie dokumenty o charakterze wewn,:trznym opra
cowywano nadal po polsku, a jedynie korespondencje z w!adzami zwie
rzchnimi - po niemiecku. Przypomina to, oczywiscie w nieco innych 
proporcjach, stosunki w Bytomiu, gdzie jeszcze po wejsciu w zycie 
ustawy o miastach (Städte-Ordnung) Steina i Hardenberga z 1809 r. nie
kt6re teksty redagowac trzeba bylo w obu j,izykach. Znaczna cz,:sc wywo
dzqcych si,: z-e swobodnych wybor6w radnych (Stadtverordnete) byla 
Polakami i niemieckiego nie zna!a w og6Ie lub znala tylko bardzo s!abo 52. 

Polqczenie obu rejon6w usun,:lo dotychczasowe przeszkody w handlu 
zywnosciq. Zn6w jednak, jak w wypadku sukna, nie dysponujemy od-

so w. D z i e w u 1 s k i, Bytom w monarchii staropruskiej (1741-1807), s. 13, 

w przygotowywanej do druku monografii Bytomia. 
s1 Kantor - Mirs k i, op. cit., t. I, s. 166. 
s2 PAP Bytom,. MB 15, k. 2 -7, 3140, k. 52; Kantor - Mirs k i, op, cit., t. I, 

S. 16S. 
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powiednimi danymi. Liczne w okresie 1795-1806 kl�ski nieurodzaju czy 
trudnosci apröwizacyjne spowodowane przemarszami wojsk stwarzaly 
wystarczajqce bodzce do dowozu na G6rny Slqsk zywnosci z obu przyl'!
czonych w 1795 r. powiat6w. Swiadczy o tym post�powanie w!adz g6r
niczych, kt6re w czasie nieurodzaju i droiyzny, jakie wystqpily w calej 
prowincji w 1803 r., i przy r6wnoczesnych trudnosciach zakupu zywnosci 
we wsiach g6rnoslqskich sprowadzi!y bezposrednio z N owego Slqska wi�
ksze ilosci bydla "i zboia na potrzeby zal6g rzqdowych kopaln i hut 53. 
Zn6w mamy do czynienia z sytuacjq, jaka wielokrotnie powtarzac b�dzie 
si� w XIX w. do momentu, az Zag!�bie Dqbrowskie osiqgnie tak wysoki 
stopien uprzemys!owienia, ze samo b�dzie musia!o sprowadzac zywnosc 
z innych cz�sci Kr6lestwa. 

Wbrew pozorom dwunastoletni epizod pruski nie mirn1l bez sladu 
w rozwoju nadgranicznych cz�sci Malopolski i ich kontakt6w z G6rnym 
Sh1skiem. Z zalozonych w6wczas kopaln „Reden" czynny byl mimo 
wszystkie trudnosci i przeszkody przez caly okres istnienia Ksi�stwa 
Warszawskiego, ,,Hoym" zostal prawdopodobnie unieruchomiony, lecz 
mimo to zabezpieczony, eo umozliwilo wznowienie eksploatacji jui 
w 1816 r. (nazw� kopalni zmieniono na „Tadeusz"). Na miejscu pozostalo 
tez kilku sposr6d sprowadzonych z G6rnego Slqska fachowc6w. Jeden 
z nich, Sas, sztygar Chr. Buchbach, odegral jako dzierzawca i kierownik 
kopaln nieposledniq rol� w kontynuowaniu g6rniczych tradycji rejonu. 
Wydobycie w�gla osiqgn�lo w 1812 r. poziom z pierwszych lat rzqd6w 
pruskich, do czego niewqtpliwie przyczynil si� fakt wdrozenia do pracy 
g6rniczej cz�sci miejscowej ludnosci ••. 

Gdy w 1795 r. Prusy obejmowa!y „Nowy Slqsk", jeden z publicy
st6w wroclawskich zanotowal, ze nie ma tu nie „poza rozleglymi lasami 
i Kilkoma hutami ielaza" "· Po kilkunastu latach opinia publicystyki 
i wladz byla zgola inna. W pertraktacjach pokojowych rzqd zabiegal 
gorqczkowo o utrzymanie w swych r�kach obu powiat6w i w zasadzie 
pok6j tylzycki z 10 VII 1807 r. pozostawi! je Prusom, jednak po kilku 
miesiqcach w tzw. konwencji elblqskiej z 10 listopada udalo si� je Pola
kom odzyskac, eo stanowi!o swego rodzaju rekompensat� za zaniechanie 
projekt6w przylqczenia do Ksi�stwa calego Slqska 56• Odtqd obszar na 
wsch6d od Brynicy dzielic b�dzie losy tych ziem polskich, kt6re znala
zlszy si� w 1807 r. w granicach Ksi�stwa Warszawskiego weszly w 1815 r. 

;;a WAP Katowice, OBB 389, pismo kop. ,,Kr61 z 7 VI 1800; OBB 455, m emo-
rial urzt::du -g6rniczego z 22 X 1800, oraz podobne materialy w OBB 314. 

54 G cl s i o r o w s k a - Grabow s k a, op. cit., s. 148 i n. 
55 „Schlesische Provinzial-Blätter", 26/1797, s. 65. 
56 Historia Siqska, IH PAN, t. H, cz. 2, pod red. S. M ich a l k i e w i c z a. 

Wroclaw-Wai·szawa-Krak6w 1970, s. 40. 
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w sk!ad Kr6lestwa Polskiego; wi<;z polityczno-administracyjna z G6rnym 
Slqskiem zostala na dlugie lata zerwana. 

G6rnictwo i hutnictwo Slqska G6rnego znalaz!o si,: bezposrednio po 
kl,:sce Prus w 1807 r. w znacznie korzystniejszej sytuacji niz tzw. No
wego. W Pankach, Dqbrowie i Strzyzowicach pozosta! wprawdzie skie
rowany tarn z Tarnowskich G6r personel techniczny, gdy jednak w po
czqtkach 1807 r., a wi,:c jeszcze przed traktatem tylzyckim, Nowy Slqsk 
przekazano administracji polskiej, wi,:zy organizacyjne mi,:dzy obu rejo
nami zostaly zerwane. Kopalnie „Reden" i „Hoym" przej�li mieszczanie 

b,:dzinscy, prowadzqc tarn wed!ug 6wczesnego okreslenia „lupiestwo 
dolne", czylr obudow,: Tabunkowq, wielkie piece prawdopodobnie wyga
szono, jedynie g6rnoslqscy feuda!owie nadal eksploatowali pok!ady rudy 
w swych swiezo nabytych dobrach, a w!asciciel nadgranicznych hut zelaza 
hr. Bethuzy przez caly okres istnienia Ksi,:stwa korzysta! z przyznanego 
mu przez wroclawski urzqd prawa wywozu tego mineralu z kr6lew
szczyzn by!ego ksi,:stwa siewierskiego. Tolerancja dotyczyla tylko pru
skiej wlasnosci prywatnej, panstwowq przej,:ly ca!kowicie wladze polskie, 
konfiskujqc nawet przygotowane dla Kr6lewskiej Huty zapasy rudy 
wartosci ok. 2,5 tys. talar6w, eo postawi!o zaklad w bardzo trudnej sy
tuacji 57. 

Na G6rnym Siqsku produkcja nigdzie nie zosta!a wstrzymana, nie 
ulegly tez wi,:kszym zmianom organizacyjne podstawy g6rnictwa i hut
nictwa, a wladzom pruskim uda!o si,: tu uniknqc ingerencji francuskiej. 
G6rnicy i hutnicy pozostali grupq w pewnym sensie uprzywilejowanq, 
nie podlegajqc ci,:zarom nakladanym przez okupanta, jak obowiqzek 
kwaterowania zolnierzy, p!acenia kontrybucji czy udzialu w r6znego 
rodzaju szarwarkach 58_ Panstwo pruskie ograniczylo inwestycje g6rni
czo-hutnicze, ale nie produkcj,:; przeciwnie - w celu podniesienia nad
szarpni,:tych dochod6w, a takze przygotowania rozprawy zbrojnej z Fran
cjq dqzylo do jej zwi,:kszenia. W jeszcze s!abszym stopniu odczul skutki 
wydarzen polityczno-militarnych przemys! prywatny, w kt6rym wlasnie 
na okres· napoleonski przypada podj,:cie regularnej produkcji cynku, 
otwierajqcej nowy rozdzial w rozwoju Zag!,:bia G6rnoslqskiego 59

• 

Wydobycie w,:gla kamiennego spadlo ze 104,6 tys. ton w 1806 r. do 
59,9 w 1807 r., potem jednak systematycznie roslo, przekraczajqc 
w 1811 r. poziom przedwojenny (113,7 tys.). Produkcja sur6wki poziom 

s1 G q s i o r o w s k a - G r ab o w s k a, op. cit., s. 164 i n.; K. W u t k e, Aus 

der Vergangenh;eit d'es• schtesischen Berg- und Hü.ttentebens. Ein Beitrag zur 

Preussischen Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte des 18/19. Jahrhunderts, Wroc

law J9.J3, s. 29&----297, 310, 3�1. 
sa Zarziaidzenie Kamery Wroclawskiej z 17 II 1807; PAP Bytom, MB 3029, k. 40. 
sa Historia Slqska, t. II, cz. 2, s. 243 i n. 
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ten przekroczyla dopiero w 1819 r., jednak nie przezywala w tym cza
sie r6wnie gwaltownego spadku, jak g6rnictwo w�glowe. Natomiast na 
bylym Nowym Sl&sku produkcja sur6wki spadla w latach 1806-1810 
o co najmniej 600/o, a wydobycie w�gla nie przekroczylo rozmiar6w z osta
tniego roku rzqd6w pruskich 60

• Rz&dowe kopalnie i huty przechodzily 
w Ksi�stwie z qk do r&k, prowadwne byly w spos6b niefachowy i nie
dbaly, instalacje niszczaly, nast�powala ich powolna -dekapitalizacja. 
Na G6rnym Slqsku mimo oslabienia tempa uprzemyslowienia nie rezy
gnowano z prob udoskonalen technicznych, nie dopuszczano tez do uszczu
plenia potencja!u produkcyjnego ••. W tych warunkach nawet w�giel 
zacz�to w Ksi�stwie sprowadzai: ze Sl,iska. Do kopaln prywatnych w re
jonie Bytomia i Myslowic przybywali chlopi lub zawodowi furmani 
z drugiej strony granicy, dostarczajqc zywnosi:, a kupuj,ic w zamian 
WE:giel 6:!. 

Powyzsze dysproporcje nie pozostaly bez wp!ywu na powi,izania 
mi�dzy obu rejonami. Staj& si� one coraz bardziej jednostronne: z nad
granicznych teren6w Ksi�stwa dostarczano na G6rny Sl,isk surowce, 
gl6wnie rudy, zanikly dostawy w�gla kamiennego, kt6re przed 1806 r. 
stanowily jeden z bodzc6w rozwojowych miejscowego g6rnictwa; w kie
runku odwrotnym wywozono p6liabrykaty i wyroby gotowe. Z nadgra
nicznych ziem Ksi�stwa nadal naplywala na G6rny Sl,isk niekwalifiko
wana sila robocza, zanikala organizowana przez w!adze pruskie rekru
tacja kwalifikowanych robotnik6w g6rnosl,iskich do zaklad6w na Nowym 
Sl,isku, mimo ze rz,id Ksi�stwa nie szcz�dzil staran o ich pozyskanie, 
ustaly tez staze g6rnik6w z D,ibrowy i Strzyzowic w kopalniach po· dru
giej stronie Brynicy. 

G6rny Sl,isk staje si� w stosunku do s,isiednich ziem polskich rejonem 
silniej rozwini�tym. Czy jednak - jak w 1812 r. pisal Wawrzyniec Su
rowiecki - ,,departamenta poznanski, kaliski i krakowski z wielu wzgl�
d6w wi�cej uposledzone od natury anizeli warszawski i cz�si: poludniowa 
bydgoskiego, nier6wnie przeciez wi�cej od tych tu maj,i ludnosci ... ze 
si� stykaj& z przemyslnym [tzn. uprzemyslowionym - red.] Sl,iskiem ...• , .. , 
czy kontakty z partnerem gospodarczo silniejszym wywierai: mia!yby 
na ich rozw6j wplyw pozytywny? Analiza obustronnych stosunk6w wy-

so J. Ja r o s, Historia g6rnictwa w,:glowego w Zagl�biu. G6rn0Slqskim do 1914 

rok�. Wroclaw-Warszawa-Kr ak6w 1965, s. 23; K w a Sn y, op. cit., s. 262 . 
Gl G�s i or owsk a-G r a bowsk a ,  op. cit., s. 148 in ., 164 i n.; Wutke, 

Aus der Vergangenheit ... , s. 414 i n. 
&2 WAP K atowice, OBB, 822/2, mem. Lindner a z r . 1810 o zby c ie WE:gla kamien

nego; AG AD Warszawa, Rada Stanu, 194, k. 15 . 
63 W. S u r ow i e c k i, Wyb6r pism, pod red. J. Gr zywickiej i A. Lukaszewic za, 

Warszawa 1957, s. 399. 
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daje si� wskazywac, ze przeciwnie - kontakty te pogl�bia!y raczej ist
niejqce r6Znic.e. 

Upadek hut w pasie nadgranicznym spowodowal z jednej strony 
nap!yw g6rnoslqskiej sur6wki, przekraczajqcy 300/o produkcji miejsco
wej, z drugiej zas wzmozony wyw6z rudy na 8lqsk z wyraznq szkodq dla 
przemyslu Ksi�stwa. Podnoszqc w 1811 r. c!o eksportowe na rud� do 
z g6rq 200/o wartosci towaru pragn�la Rada Stanu „nie u!atwiac wzrostu 
fabrykom pogranicznym szlqskim, kt6re najwi�cej sprzedajq swego do 
nas zelaza i gn�biq fabryki nasze", a zarazem „sklonic wlascicieli tych 
bogatych rud, jakimi sq w pogranicznych krajach Szlqska, aby starali 
si� uzyc je do wyrobu w wlasnym naszym kraju, przez zalozenie wi�cej 
fabryk i kuznic ... " Dla ratowania kuznic w Pankach czy w og6le ozywie
nia krajowego hutnictwa rozwazany byl tez piojekt podniesienia cel lub 
calkowitego zakazu importu slqskiej sur6wki i wyrob6w zelaznych. Przed 
jego realizacjq powstrzyma! rzqd Ksi�stwa wzglqd na interesy departa
ment6w bydgoskiego, poznanskiego i kaliskiego, pozbawionych w!asnych 
hut, zmuszonych sprowadzac narz�dzia rolnicze ze 8lqska 64• 

Okolice obfitujqce w rud� byly stosunkowo slabo zalesione, a przez to 
pozbawione podstawowego dla 6wczesnego hutnictwa paliwa. Gdy jeszcze 
w XVI, XVII i poczqtkach XVIII w. ze starostwa b�dzinskiego wywozono 
na 8lqsk drzewo i przetwory lesne, to w poczqtkach XIX w. poludniowo
-zachodnie powiaty ksi�stwa, w tym r6wniez lelowski, obejmujqcy obszar 
Zag!�bia, sprowadza!y te produkty ze Slqska 65• Okolo 1815 r. lasy obej
mowaly tu zaledwie 23,60/o powierzchni, gdy natomiast w nadgranicznych 
powiatach g6rnoslqskich 35-500/o, i to jeszcze w 1855 r. 66 „Produkt ten 
bezuzytecznie teraz lezqc - protestowali przeciwko podnoszeniu cel wy
wozowych w!asciciele poklad6w rudy - nie tylko w tym czasie, ale 
i na przyszlosc zadnych widok6w krajowi przyniesc nie moze, tym bar
dziej gdy okolica ta, w kt6rej jest ruda, bez las6w zupelnie znajduje 
siEf' 67. 

Najlepszym wyjsciem z tych trudnosci wydawalo si� si�gni�cie do 
wzor6w g6rnoslqskich i oparcie produkcji zelaza na paliwie mineralnym. 
Koncepcje takie wysuwal w Warszawskim Towarzystwie Przyjaci6l Na
uk Stanislaw Staszic: ,,W wielu miejscach dotqd r6zne kruszcowe rudy 

64 G � o c h u 1 s k a, op. cit., s. 106, 129 i 252; AGAD Warszawa, Rada Stanu 
194, k. 18-19. 

6s AGAD Warszawa, Rada Stanu, 247, k. 28; choC r6wnoczeSnie z Rzeczypospo
litej, a nast�pnie z Ksi�stwa sprowadzali drzewo na potrzeby hutnictwa ci feuda
lowie g6rno.Slqscy, ktörych wlasne zasoby le.Sne byly wyniszczone; por. DZA TI 
Rep. 46 B Nr 76, mem. z 1790 r.; Lu s t ig, op. cit., s. 169-170. 

66 G r o c h  u 1 s k a, op. cit., s. 110; Ny r e k, op. cit. 

67 AGAD Warszawa, Rada Stanu, 194, k. 6. 
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lezii nietkni�te dla niedastatku las6w, chaciaz tui abak nich przygata
wala natura wielkie sklady w�gli ziemnych". Zalecala je ziemianstwu 
z abszaru Zagl�bia Rada Stanu Ksi�stwa: ,,Pasiadacze rud nad granicii 
Szl&ska majii da tega z natury wielkq latwasc, ba rudy sii bardza bagate 
i abfite, a gdzie juz braknie las6w, tarn natura w tej okolicy wielkie 
zlazyla sklady ziemnego w�gla, nalezy im tylka uiyc industryi, kt6rii 
zwykle rodzi patrzeba, aby ten skarb wydabyta" "· Sprawa jednak nie 
przedstawiala si� tak prasta. Przyklad g6rnaslqski pakazywal, jak wiele 
czynnik6w zlazyc musiala si� na skuteczne i trwale wprawadzenie nawej 
techniki. 

W zrujEowanym wojnami Ksi�stwie ani rzqd, ani ziemiallstwo nie 

dyspanawala w tym celu dastatecznymi kapitalami. Brak byla fachaw
c6w, nawet dla nalezytega prawadzenia zaklad6w typu tradycyjnega. 
Dekret Fryderyka Augusta z 30 III 1809 r. zach�cajiicy da przybycia 
zagranicznych rzemieslnik6w i g6rnik6w nie przyni6sl aczekiwanych re
zultat6w, a pr6by azywienia g6rnictwa w�glawega w Dqbrawie i Strzyza
wicach padejmawana w aparciu a persanel pruski z inspektorem g6r
niczym Samuelem Buchbachem na czele. Nie lepsza byla sytuacja 
w g6rnictwie rud zelaza, gdzie zaniechana calkowicie eksplaatacji padzie
mnej, agraniczajiic si� da adkrywkawej i uzywajqc da niej wyliicznie sil 
panszczyznianych. Przedsi�biarcy g6rnasliiscy pragniic uzyskac rud� ad
pawiedniej jakasci wysylali na nadgraniczne tereny wlasnych g6rnik6w, 
a transakcje zawierali jak gdyby „na pniu" 69• 

·w tych warunkach jedynii na terenie Zagl�bia prob� wprawadzenia 
w�gla da produkcji hutniczej padjiil jeden z najbagatszych feudal6w 
g6rnasliiskich ks. Anhalt-Kaethen-Pless. Zakupil an czy tez, tylka wy
dzier:i:awil dabra Sielce-Madrzej6w, kt6re - jak wspamniana - w r�kach 
niemieckich znalazly sr� ju:i: w 1802 r. Paniewa:i: w Sielcach pr6bawana 
za czas6w pruskich eksplaatawac w�giel, a w pabliskim Ragazniku gal
man, ks. Anhalt-Koethen zamierzal zalazyc w tym rejonie „fabryk�" cynku 

i alawiu, uzyskujiic w 1811 r. przywilej na jej prowadzenie, a takze 
agraniczenie pradukcji na karzysc nawega zakladu. Ks. Pszczyr\ski na
sladawal tu wzary z wlasnych d6br g6rnasliiskich, gdzie w 1808 r. zala:i:yl 
pierwszii w Eurapie srodkawej hut� cynku. Uruchamienie padabnega 
zakladu w Zagl�biu ap6znily wajny 1812 i 1813-1814 r. Zamierzenia 
swaje zrealizawa! ks. Pszczyr\ski dapiero pa 1815 r. Niemni.ej jednak kan
cepcja wykarzystania krajowych zasab6w w�gla i galmanu zakarzenila 

sa A. Kraus h a r, Towarzystwo Warszawskie Przyjaci6l Nauk 1800-1832, ksie

·ga 2, tom II, Warszawa 1902, s. 273--274; AGAD Warszawa, Rada Stanu, 194, k. 21. 
69 Ka ntor - Mir s k i, op. cit., t. I, s. 228 i n.; D 1 u ·g ob o r s k i, Ekonomika 

g6rno§lqskiego hutnictwa ... , s. 33. 
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si� juz wsr6d wladz g6rniczych Ksi�stwa, przyspieszajqc w dobie Kr6-
lestwa Kongresowego powstanie rzqdowego przemyslu cynkowego w tzw. 
Zachodnim Okr�gu G6rniczym 10. 

Wyw6z rudy z Ksi�stwa wplywal w istotny spos6b na sytuacj� chlo
p6w z d6br obfitujqcych w jej poklady. Wydobycie rudy na potrzeby 
hut g6rnoslqskich umozliwialo wykorzystanie nie tylko samego mineralu, 
kt6ry w przeciwnym wypadku, jak skarzyl si� wlasciciel Rogoznik 
Grabiar\ski, ,,bez zadnego uzytku lezy i niszczeje", ale r6wniez pariszczy
zny, zwlaszcza w okresach slabego nasilenia rob6t rolnych, kiedy dw6r 
egzekwowal nalezne mu dni6wki jedynie przez zap�dzenie chlop6w do 
kopania rudy 71• Z eksportu rudy na Slq5k korzystali takze i sami chlopi, 
angazujqc si� do jej przewozenia. We wsiach pogranicznych rozwinql si� 
powszechny niemal na G6rnym Slqsku proceder wekturancji - stalego, 
stosunkowo dobrze platnego (koszt transportu rudy do huty byl niekiedy 
trzykrotnie wyzszy od kosztu jej wydobycia) najmowania podw6d chlo
pskich do przewozu produkt6w g6rniczo-hutniczych 72• W slabo utowaro
wionym pow. lelowskim stala si� wekturancja jedynym niemal zr6dlem 
pieni�znych dochod6w chlopa. Prefekt szacowal w 1812 r., ze przewyzsza
ly one sumy osiqgane ze sprzedazy rudy na Slqsk. Sami zas wloscianie, 
jak np. mieszkaricy Tqpkowic i Twardowic, w petycji ze stycznia 1812 r. 
podkreslali, ze z „wywozu rudy z Xstwa Warszawskiego na Slqsko ... 
'mozna bylo tyle zarobic, iz na oplacenie podatk6w rzqdowych i niekt6-
rych gwaltowniejszych potrzeb domowych moglismy utrzymywac naszq 
egzystencj�". Chlopi z G6ry Siewierskiej, Rogoznik, Siemonii i Sqczowa 
za zarobki z wekturancji kupowali na G6rnym Slqsku opal, drzewo lub· 
w�giel kamienny "· 

Zjawiskiem dla gospodarki Ksi,;stwa wysoce niekorzystnym, hamujlj
cym m. in. uprzemyslowienie przyszlego Zagl�bia, byl fakt, ze znaczna 
cz�sc wywozonej rudy wracala ze Slqska pod postaciq sur6wki oraz 
wyrob6w zelaznych, gl6wnie narz�dzi rolniczych. Lqczny import tych 
produkt6w przekraczal 10 tys. cetnar6w rocznie, z czego ok. 600/o przy
padalo na graniczqcy z G6rnym Slqskiem departament kaliski. W prze
ci wieristwie do wlascicieli p61 rudonosny,eh ziemianie prowadzqcy nie
liczne w tym departamencie huty zelaza (Mijacz6w, Zarki, Zloty Potok) 

10 Grochul·ska, op. cit., s. 139; Gc:4siorowska-Grabowska, op, cit., 

s. 226-227. 
11 AGAD Warszawa, Rada Stanu, 194, k. 30; G c\ s i o r o w s k a -Gr ab o'w s k a, 

op. cit., s. 172. 

12 K. s c h rot h, Geschichte der Verkehrs- und Absatzverhältnisse beim ober
schlesischen Steinkohlenbergbau in den ersten 100 Jahren seiner Entwicklung 1748-
1845, Wroclaw 1912, s. 33-34. 

13 AGAD Warszawa, Rada Stanu, 184, k. 10-12 i 15. 



G6rny Slqsk a Malopolska w XVIII i XIX w. 577 

popierali podwyzk<: cel wywozowych na rud,:. Na 6wczesnym stopniu 
uprzemyslowienia i · mozliwosci inwestycyjnych tego rejonu stanowisko 
takie nie bylo chyba uzasadnione. Slusznie podkreslal podprefekt lelow
ski, ze „fabryki szl11skie znaj11c dobry gatunek rudy tej, zakupywa!y i'I 
zawsze nie dlatego, by im na wlasnej zbywa!o, lecz ze ta b,:d<1c w blisko
sci i lepsz<1 od miejscowej [tzn. g6rnosl<1skiej - red.] uzywana byla". 
Po ponownym podwyzszeniu cla, w 1812 r., przekraczalo ono niekiedy 
cen,: samej rudy, wobec czego huty nadgraniczne sprowadzac zacz,:ly i'l 
z dalszych okolic Sl'lska. Przy 6wczesnej technice i kosztach transportu 
w kontaktach mi,:dzy obu rejonami dominowala - jak wspominalismy -
wi,:z lokalna, zasada „sprzedawac jak najblizej" "· 

W podobny spos6b ksztaltowaly si,: stosunki w funej tradycyjnej gal,:zi 
obrotöw mi,:dzy G6mym Sh1skiem i Zagt�biem - przemysle welnianym. 
Kupcy zydowscy z B�dzina i Czeladzi nadal zakupywali sukna bytomskie 
i gliwickie, dostarczajqc teraz na S!<1sk nie tylko zywnosc, ale w coraz 
wi,:kszych ilosciach takze wein,: 75, kt6ra podobnie jak ruda wracala w ten 
spos6b do Ksi,:stwa pod postaci'l gotowego produktu, z oczywistq szkode, 
dla miejscowego rzemiosla. Poniewaz podobnie rozwijaly si� kontakty 
departamentu kaliskiego · z sukiennictwem wroclawskim, w pelni uzasad
nione wydaj'l si,: narzekania jednego ze wsp61czesnych, ze „z innych 
departament6w [poza bydgoskim i poznat\.skim - W. D.] wein,: wywozq 
zamiast i'I tarn przerabiac na sulrno, pot\.czochy, kapelusze itd., dlatego 
takie rzeczy potrzebne kupowac muszq". Wobec upadku po 1806 r. pro
dukcji alunu, w tym m. in. hüty w D'lbrowie G6miczej, wzr6st import 
tego artykulu, w kt6rym udzial G6rnego Sl'lska obracal si,: w grani
cach 350/o 76• 

W sumie bilans handlowy Ksi,:stwa ze Sl'lskiem byt wprawdzie dodatni 
(w 1810 r. sprowadzono produkt6w za ok. 5,4 min zlotych polskich, wy
wieziono za 6,7 min), jednak struktura obrot6w dla Ksi,:stwa niekorzy
stna: importowano artykuly przemyslowe ftylko na lokalnq skal,: niekt6re 
nadgraniczne powiaty sprowadzaly ze Sl'lska Dolnego z,boze, a z G6rnego 
drzewo), eksportowano - naturalne, rolno--hodowlane. Gl6wny udzial 
w handlu Ksi,:stwa ze Sl'lskiem mialy departamenty poznat\.ski i kaliski, 
kt6rych roczne obroty si,:galy tu 6,8 bqdz 3, 7 min zlp. 77, jednak obejmo
waly p6lnocne i srodkowe cz,:sci prowincji, przede wszystkim Wroclaw; 
jesli docieraly tu takze produkty g6rnoslqskie (ol6w, zelazo i wyroby 

74 Tam:ie, k. 5; G roch u I s k a, op. cit., s. 236-237. 
75 PAP Bytom, MB, 45 i 46. 
16 J. B. F 1 a t t, Opis Xü:stwa Warszawskiego z kr6tki� rysem dziej6w Polski aZ 

do naszych czas6w, Poznail 1809, s. 62; G q s i o r o w s k a - G r a b o w s k a, op, cit., 

s. 173. 

77 G r o c h u 1 s k a, op. cit., s. 265. 
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zelazne), to prawie wy!qcznie za posrednictwem kupc6w wroc!awskich 
bqdz agend Wyzszego Urz�du G6rniczego, bezposredniq sprzedaz swych 
wyrob6w do Poznania czy Warszawy, nawet w okresie ich przynaleznosci 
do Prus, podejmowali tylko niekt6rzy z g6rnosl>1skich przedsi�biorc6w 
magnackich "· 

W obrotach zagranicznych obu departament6w p6lnocnych handel ze 
Slqskiem zajmowa! pozycj� dominujqcq, inna by!a sytuacja · departamentu 
krakowskiego, kt6rego g!6wnym partnerem by!y pozostale po 1809 r. przy 
Austrii cz�sci Ma!opolski, udzia! Slqska w jego wymianie zagranicznej 
obraca! si� w granicach 15%, co w liczbach bezwzgl�dnych wyraza!o si� 
po oko!o 250 tys. zlp. wartosci importu i eksportu. Na podstawie wsp6!
czesnych relacji przyj'!C mozna, ze w wymianie departamentu krakow
skiego ze Slqskiem uczestniczy! gl6wnie pow. lelowski, kt6ry obejmowal 
nadgraniczne obszary rudonosne, osrodek hutniczy wok6! Panek, rejon 
w�glowy Dqbrowy G6rniczej i Strzyzowic, miasta B�dzin i Czeladz. Kon
takty. tych· obszar6w z G6rnym Sl>1skiem, w tym przede wszystkim 
z po-.,. bytomskim, byly prawdopodobnie bardziej scisle i ustabilizowane 
niz z Sqsiednimi ziemiami zaboru austriackiego czy nawet Ksi�stwa War
szawskiego. Oddzielenie Slqska tzw. Nowego od G6rnego zerwalo wi�z 
organizacyjnq g6rnictwa i hutnictwa obu rejon6w, nie oslabi!o jednak -
jak wspomniano - obustronnej wymiany handlowej. Istotne zmiany 
w tej dziedzinie przyniesc mia!a dopiero polityka celna Kr6lestwa Kon
gresowego. 

DIE ÖKONOMISCHEN BEZIEHUNGEN OBERSCHLESIENS ZU KLEINPOLEN 

IM XVIII. UND ZU BEGINN DES XIX. JH. 

In der Literatur, die den wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Polen und 

Schlesien ·gewidmet ist, wurde des Problem der lokalen Kontakte ausser acht 

gelassen. Der Autor behandelt die wirtschaftlichen Kontakte zwischen dem sog. 

alten Kreis Bytom und dem früheren Fürstentum Siewierz. Es wird der Umfan·g 

des Austausches von Rohstoffen (Kohle), Halbfabrikaten (Roheisen). landwirtschaft

lichen Produkten (Vieh, Getreide) und anderen Artikeln (Tuche u. a.) gezeigt, 

schliesslich auf die Faktoren hingewiesen, die die Entwicklung dieses Austausches 

förderten bzw. behinderten. 

1s Dlu g o  b o r  s k i, G i e r  o w  s k  i, Ma l e  c zy 11 s k  i, op. cit., s. 641-642. 




