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Crossen an der Oder czêœci¹ Marchii
Brandenburskiej (1482–1701)
1. Przy³¹czenie Krosna
do Nowej Marchii
Schy³ek XV wieku przyniós³ w Kroœnie
ostateczn¹ zmianê dynastii panuj¹cej. W³adcami tych ziem, a¿ po pocz¹tek dwudziestego
wieku stali siê Hohenzollernowie. Panuj¹cy
na pocz¹tku XVI wieku elektor brandenburski Joachim I przewidzia³ w swoim testamencie podzia³ podleg³ego mu terytorium pomiêdzy dwóch synów Joachima i Jana, co mia³o
miejsce po jego œmierci w 1535 roku. W ten
sposób margrabia Jan sta³ siê w³adc¹ Nowej
Marchii, w której sk³ad wesz³y poza w³aœciw¹
Now¹ Marchi¹, Torzym, Krosno, Sulechów,
Lubsko oraz Chociebu¿. Na stolicê swego terytorium wybra³ Kostrzyn.46 Z kroniki kroœnieñskiej Matthiasa dowiadujemy siê, ¿e
obaj bracia przyjêli w 1536 roku ho³d z³o¿ony
przez mieszkañców miasta Krosna, w zamian
za co kroœnianie otrzymali potwierdzenie
swoich przywilejów.47
Po okresie wieloletnich wojen i konfliktów
pomiêdzy w³adcami nasta³ czas pokoju i stabilnoœci. Dotyczy to nie tylko Ziemi Kroœnieñskiej, ale ca³ej Brandenburgii, w struktury
której obszar ten zosta³ w³¹czony. Duch renesansu rozprzestrzenia³ siê w Europie Œrodkowej miêdzy innymi dziêki wynalezieniu druku przez Gutenberga. S³owo pisane sta³o siê
zatem dostêpne szerszym krêgom spo³ecznym, a co za tym idzie wiedza i zapotrzebowanie na ni¹ wzros³o. Teologia i nauki prawnicze wci¹¿ jeszcze odgrywa³y rolê dominuj¹c¹, w momencie jednak za³o¿enia Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie w 1506 roku
i otworzenia kierunku medycznego, wiedza
znachorów zaczê³a ustêpowaæ wykszta³conym medykom. Czwartym fakultetem by³y
sztuki wyzwolone, na którym wyk³adano filozofiê z retoryk¹ i poetyk¹.

Z kolei zainicjowana przez Marcina Lutra
w 1517 roku reformacja da³a pocz¹tek rozrachunkowi z nadu¿yciami przedstawicieli koœcio³a katolickiego. W ma³ych miastach przyjmowa³a ona niejednokrotnie formê niszczenia reliktów
koœcielnych i sztuki sakralnej oraz wypêdzania ksiê¿y
katolickich i rozpowszechniania
nowej nauki przez
zwolenników Lutra. W dziedzinie
gospodarczej natomiast zaobserwowaæ mo¿na by³o korzystn¹ koMarcin Luter
niunkturê w skali
ponadregionalnej, a co za tym idzie intensywny rozwój w wielu dziedzinach ¿ycia spo³ecznego. Sytuacjê tê wykorzystali margrabiowie
brandenburscy, którzy poprzez m¹dre rz¹dy
i wprowadzenie licznych reform i uregulowañ
prawnych, przyczynili siê do stabilizacji i rozkwitu gospodarczego po obu stronach Odry.
Trudno jest dziœ jednoznacznie oceniæ, jak
mieszkañcy Krosna przyjêli zmianê dynastii
panuj¹cej i przy³¹czenie do Brandenburgii.
Z jednej strony kroniki donosz¹ o radoœci z tego powodu (zarz¹dzeniem elektora organizowano w licznych miejscowoœciach 13. paŸdziernika 1482 roku œwiêto dziêkczynne,
a w koœcio³ach brzmieæ mia³o uroczyste Tedeum),48 z drugiej zaœ strony dowiadujemy siê
o niezadowoleniu spo³eczeñstwa z wprowadzenia przez Jana Cicero w 1487 roku podatku od wyszynku piwa. W tym kontekœcie
Matthias pisze: Na wieœæ o tym Kroœnianie
wyst¹pili z protestem. Warzenie piwa by³o dla
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wielu wa¿nym Ÿród³em utrzymania, a do tak
radykalnego opodatkowania nie byli przyzwyczajeni za czasów w³adania ksi¹¿¹t œl¹skich. Ich usilne skargi nie przynios³y jednak
¿adnego skutku.49

2. Regulaminy i przywileje — Krosno
za czasów margrabiego Jana
z Kostrzyna
Krytyczne zazwyczaj stanowisko polskich
historyków w stosunku do elektorów brandenburskich znajduje w osobie Jana z Kostrzyna swoisty wyj¹tek. Zdaniem prof. Labudy margrabia Jan by³ jedn¹ z najwybitniejszych indywidualnoœci rodu Hohenzollernów
tego wieku, choæ skromne mo¿liwoœci terytorialne nie pozwoli³y mu odegraæ powa¿niejszej roli na szerszych wodach polityki œrodkowo-europejskiej. Znany jest on ze swej dzia³alnoœci gospodarczo-administracyjnej i dlatego w historiografii nosi miano Ekonoma.50
Zapocz¹tkowane przez margrabiego Joachima I uregulowania prawne kontynuowane by³y przez jego syna Jana na terenie Nowej Marchii. Zmiany te, wzorowane na prawie rzymskim mia³y na celu stworzenie systemu podatkowego porz¹dkuj¹cego finanse
w pañstwie i gwarantuj¹cego mu stabilny
rozwój.51 Regulacje prawne dotyczy³y równie¿
¿ycia spo³ecznego, a nawet prywatnego. I tak
wprowadzone w 1540 roku rozporz¹dzenie
o nazwie „Polizei-Ordnung”, co mo¿na przet³umaczyæ jako „regulamin policyjny” mo¿e
wywo³aæ dzisiaj raczej mieszane uczucia
i skojarzenia. Rozporz¹dzenie Jana z Kostrzyna mia³o, jak pisze Fontane sprowadziæ
poddane mu mieszczañstwo na w³aœciw¹ drogê.52 W tym celu narzucono nawet prywatnym sferom ¿ycia spo³ecznego normy i odpowiednie przepisy. I tak nie tylko okreœlono ceny wszystkich napojów i produktów spo¿ywczych, p³ótna oraz wysokoœæ zarobków dla
urzêdników i pracowników najemnych, ale
ustalono odgórnie np. ile potraw mo¿e znaleŸæ siê na stole podczas uroczystoœci weselnych czy chrztów oraz jakie zasady nale¿y

Wnêtrze mieszkania z pocz¹tku XVI wieku
Wohnungsinnere vom Anfang des 16. Jh.

przestrzegaæ podczas wizyt towarzyskich.
Rzemieœlnikom natomiast zabroniono spo¿ywania œniadañ w tzw. Bierhäusern, a wiêc
dzisiejszych pijalniach piwa i barach. Wi¹za³o
siê to, jak wyjaœnia kostrzyñski kronikarz
Kutschbach z powszechnymi wówczas nadu¿yciami w spo¿ywaniu alkoholu.
W celu poprawy jakoœci napojów i produktów spo¿ywczych oraz mo¿liwoœci ich kontroli wprowadzono szczegó³owe wytyczne dla
rzeŸników, piekarzy, cukierników, piwowarów
i winiarzy, odnoœnie produkowanych przez
nich towarów. W tym kontekœcie czytamy
u Kutschbacha: Piekarze, którzy piekli chleb
ma³owartoœciowy i niezdrowy, rzeŸnicy, którzy sprzedawali nie zupe³nie œwie¿e miêso,
wyszynki — niedobre piwo lub oszukane wino, po niew³aœciwych cenach — podlegali surowej karze.53 W cytowanym powy¿ej regulaminie miejskim znaleŸæ mo¿na ponadto wytyczne odnoœnie koniecznoœci corocznego rozliczania wydatków miasta i rozs¹dnego nimi
gospodarowania. Podobne obowi¹zki zosta³y
na³o¿one na urzêdników koœcielnych i odpowiedzialnych za przytu³ki dla ubogich. W innym miejscu natomiast mowa jest o zwolnie-
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niu z podatków dla osób, które zagospodaruj¹ zaniedbane tereny w mieœcie lub podejm¹
siê remontu budynków. Zbadanie, na ile restrykcyjne przepisy w rzeczywistoœci by³y respektowane, by³oby ciekawym tematem do
odrêbnej pracy naukowej.

Rzemios³o i handel
Przytoczone przyk³ady uwidaczniaj¹ rolê
kupców i rzemieœlników w ¿yciu miasta.
Przedstawiciele poszczególnych zawodów
zrzeszali siê w cechach i bezwzglêdnie dbali
o swoje prawa i przywileje.54 Podstawowy byt
wiêkszoœci rzemieœlników zwi¹zany by³
przede wszystkim z zaopatrzeniem lokalnego
rynku i najbli¿szego regionu. Tylko nieliczne
cechy nastawione by³y na szersze kontakty
handlowe i produkcjê na wiêksz¹ skalê. Takie
mo¿liwoœci dawa³o nadodrzañskie po³o¿enie
miasta, które oprócz mo¿liwoœci uprawiania
rybo³ówstwa, dawa³o podstawy do wymiany
towarowej na odrzañskiej drodze handlowej,
a tak¿e przy przeprawie przez Odrê. Jednak-

Rybacy na Odrze / Fischfang auf der Oder

¿e monopolistyczna pozycja Frankfurtu i (w
mniejszym wymiarze) Gorzowa, a w szczególnoœci posiadanie przez te miasta prawa sk³adu przez stulecia ogranicza³o rozwój Krosna.
W myœl tego prawa nie mo¿na by³o omin¹æ
miasta, bez wy³adowywania wiezionych towarów i wystawienia go na sprzeda¿ przez
okreœlony czas. Fakt ten by³ Ÿród³em odwiecznych konfliktów pomiêdzy wspomnianymi
miastami. W 1533 roku kroœnianie wywalczyli sobie pewne ulgi w tej kwestii, uzyskuj¹c
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prawo przywo¿enia do Frankfurtu w³asnego
towaru (przede wszystkim sukna) na w³asnych statkach, ale tylko na trzy jarmarki
w roku. Drog¹ l¹dow¹ natomiast do Gorzowa
mogli przewoziæ towary i sprzedawaæ je, jeœli
nie zosta³y zakupione w Szczecinie, gdy¿ te
nale¿a³o przewoziæ przez Frankfurt. Próba
uregulowania stosunków handlowych z dwoma wa¿nymi miastami w regionie nie zlikwidowa³a wszystkich niedogodnoœci. Jednak¿e
handel suknem, winem, piwem, œledziami
i sol¹, które sprzedawane by³y przede wszystkim na Œl¹sku, w Wielkopolsce i Brandenburgii sta³ siê w XVI wieku Ÿród³em bogacenia
siê mieszczañstwa kroœnieñskiego i da³ podstawy do wykszta³cenia siê patrycjatu miejskiego.

Samorz¹d miejski
Najbogatsi mieszkañcy z racji swej uprzywilejowanej pozycji zazwyczaj uczestniczyli
w zarz¹dzaniu miastem. Za rz¹dów margrabiego Jana Krosno, podobnie jak inne miasta
w regionie, otrzyma³o nowe prawo wyborów
do rady miejskiej. Kronikarz Matthias cytuje
ca³¹ treœæ tego dokumentu datowanego na
Montags nach Okuli. Anno Domini 1540,
a wiêc trzeci poniedzia³ek wielkiego postu
1540 roku i podpisanego przez Jana, margrabiego brandenburskiego.55 Dokument jest
o tyle znacz¹cy, ¿e wprowadzone prawo wyborcze obowi¹zywa³o ponad 200 lat, a¿ do
1811 roku. Najwa¿niejsz¹ zmian¹ w tym prawie by³o zniesienie do¿ywotniej w³adzy burmistrzów i ustanowienie corocznych wyborów nowego burmistrza w dniu 13 grudnia.
Ten, jak i co roku wybierana nowa rada miejska musieli zostaæ zatwierdzeni przez panuj¹cego. Cz³onkowie rady, jeœli pe³nili swoje
funkcje bez zarzutu, mogli byæ ponownie wybierani do rady, burmistrz natomiast wybierany by³ zasadniczo na okres jednego roku,
tylko w szczególnych wypadkach margrabia
dopuszcza³ wybór na dalsz¹ kadencjê.56
Jak wspomniano na wstêpie zas³ug¹ margrabiego Jana by³o stworzenie nowoczesnego
systemu zarz¹dzania gospodarczego i finansowego, a tak¿e poprawa obronnoœci swojego
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terytorium. Nie tylko uczyni³ Kostrzyn twierdz¹, ale dba³ te¿ o stan zabudowañ obronnych w innych miastach. Po³o¿one u ujœcia
Bobru do Odry i otoczone bagnami Krosno
by³o wówczas wa¿n¹ twierdz¹. W zwi¹zku
z tym margrabia Jan przeprowadzi³ w Kroœnie w 1540 roku kontrolê murów oraz wie¿
miejskich i obci¹¿y³ mieszkañców tzw. podatkiem tureckim, ze wzglêdu na zagro¿enie tureckie.57 W celu z³agodzenia ciê¿arów ponoszonych na rzecz obronnoœci (nie tylko Krosna, mieszczanie p³acili ponadto podatek na
budowê twierdz w Kostrzynie, Spandau i Peitz58) miasto uzyska³o zezwolenie
na odbywanie od 1536 roku dodatkowo trzeciego jarmarku w dniu
œw. Wincentego (tzw. zimny targ).
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Kroœnieñski wodoci¹g jednym
z pierwszych w rejonie
Wiele z wprowadzonych przez margrabiego Jana uregulowañ prawnych przyczyni³o
siê do poprawy standardu ¿ycia i bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego, jak w przypadku
nakazu wznoszenia w mieœcie tylko budynków murowanych, a drewnianych stodó³ poza
granicami miasta. Do higieny ¿ycia w mieœcie
przyczyni³o siê wybrukowanie wielu ulic oraz
doprowadzenie wody do miasta.60 Fakt, ¿e
Krosno otrzyma³o wodoci¹g ju¿ w 1538 roku

Bractwo kurkowe
Od 1520 roku istnia³o w Kroœnie
bractwo kurkowe. By³o to stowarzyszenie, które uchodzi³o za jedn¹
z najwa¿niejszych gild funkcjonuj¹cych w miastach brandenburskich.
W ich sk³ad, niejako z urzêdu,
wchodzili przedstawiciele w³adz
miejskich. Pozostali mieszczanie
oraz dworzanie elektorscy mogli
nabywaæ cz³onkostwo za pieni¹dze.
Osoby skupione w stowarzyszeniu Bóg Odry trzymaj¹cy garniec, z którego wyp³ywa Ÿród³o daj¹ce
pocz¹tek rzece Odrze. Miedzioryt z 1689
doskonali³y swe umiejêtnoœci strzeDer Oderstromgott, einen Topf haltend, aus dem die Quelle von
leckie na specjalnych placach æwiOder fliesst; ein Stich von 1689
czeñ znajduj¹cych siê zazwyczaj
w przy tzw. Schießhäuser. Obecnoœæ na nich wyró¿nia je w tym wzglêdzie w skali regionu.
z kusz¹ w rêkach by³a obowi¹zkowa. Œwiêta Wodoci¹g kroœnieñski by³ prawdopodobnie
bractw kurkowych stanowi³y wielkie wyda- jednym z pierwszych w ca³ej Brandenburgii.61
rzenia w ¿yciu codziennym miast. By³y to W stolicy pañstwa, Berlinie pierwsze próby
prawdziwe festyny ludowe, w których prócz zbudowania wodoci¹gu i zaopatrywania
ogromnej rzeszy miejscowej ludnoœci brali w wodê zamku i bogatszych domów podjête
udzia³ goœcie z zewn¹trz. Urz¹dzano wówczas zosta³y dopiero w latach siedemdziesi¹tych
zawody strzeleckie, podczas których wy³ania- XVI wieku i powiod³y siê tylko czêœciowo,
no króla kurkowego.59 Zwyciêzca otrzymywa³ gdy¿ woda nie by³a dostatecznie czysta
od rady miejskiej w Kroœnie symbolicznego i nadawa³a siê jedynie do mycia oraz gaszenia
guldena (einen Gulden zu Hosentuch) i na- po¿arów.62
W³adze Krosna zdecydowa³y siê na to
grodê pieniê¿n¹, która przeznaczana by³a na
zakup wina i przygotowanie potraw spo¿ywa- przedsiêwziêcie ze wzglêdu na problemy
z uzyskaniem odpowiedniej jakoœci wody pitnych póŸniej podczas zabawy.
nej w studniach miejskich. Miasto po³o¿one
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na terenach zalewowych, corocznie konfrontowane by³o z faktem podnoszenia siê poziomu wód gruntowych i zalewania piwnic oraz
ni¿ej po³o¿onych obiektów. W zwi¹zku z tym
woda w studniach miejskich nie zawsze nadawa³a siê do spo¿ycia. Postanowiono wiêc sprowadziæ do miasta wodê z odleg³ych o oko³o
2 km wzgórz po³upiñskich. Zadania tego podj¹³ siê hydraulik Jost z Gorlitz. Ruroci¹g wykonany by³ z drewna dêbowego, a poszczególne elementy ³¹czono za pomoc¹ ¿elaznych
opasek. Tak wykonany system rur wymaga³
sta³ej konserwacji. W zwi¹zku z tym miasto
musia³o posiadaæ zapas dêbowych rur, które,
aby siê nie rozesch³y, przetrzymywane by³y
w pobliskim stawie. Mieszkañcy Krosna szybko przekonali siê o czystoœci i wspania³ej jakoœci „wody z gór” i ju¿ w 1544 roku przyst¹pili do budowy drugiego ruroci¹gu. Wówczas
to woda doprowadzona zosta³a bezpoœrednio
do warzelni piwa. Pozostali mieszkañcy mogli
czerpaæ wodê pocz¹tkowo w trzech (na rynku
g³ównym, przy Bramie G³ogowskiej i na Rynku Solnym), a nastêpnie w oœmiu miejscach.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e kroœnieñski ruroci¹g pe³ni³ swoj¹ funkcjê przez
ponad 400 lat, a¿ do koñca drugiej wojny
œwiatowej, zaopatruj¹c stare miasto w doskona³¹, wyj¹tkowo miêkk¹ wodê.

Moneta nova Crossnensis
Do przywilejów miejskich nale¿a³o miêdzy
innymi prawo bicia monet z napisem Moneta
nova Crossnensis, które Krosno otrzyma³o
w 1507 od elektora brandenburskiego Joachima I. Monet¹ szczególnego rodzaju by³y tzw.
Dütchen,63 srebrne monety odpowiadaj¹ce
wartoœci pó³nocnoniemieckich 3 szylingów,
a w Rzeczpospolitej 3 groszom, zaczêto je biæ
w 1544 na podstawie rozporz¹dzenia margrabiego Jana o konfiskacie sreber znajduj¹cych
siê w koœcio³ach kroœnieñskich. Du¿¹ czêœæ
skonfiskowanych kosztownoœci stanowi³y dary z³o¿one przed o³tarzem Matki Boskiej jako
dziêkczynienie za otrzymane uzdrowienie.
By³y to odlane ze srebra d³onie, rêce, stopy,
uszy oraz inne czêœci cia³a, które po poœwieceniu umieszczane by³y w koœciele. Z tych to
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Monety o nominale 3 groszy z 1544 roku z portretem
i napisem „Johann, margrabia brandenburski”
3-Groschen-Münzen von 1544 mit Porträt und
Aufschrift „Johann, Markgraf von Brandenburg”

w³aœnie sreber margrabia Jan kaza³ biæ monety. Po tym jak w 1537 w³adca oficjalnie opowiedzia³ siê za reformacj¹ i nakaza³ swoim
podw³adnym stosowaæ siê do nauki Lutra,
przyst¹piono równie¿ i w Kroœnie do walki
z nadu¿yciami Koœcio³a katolickiego. Pierwsze kazania w duchu reformacji mia³y miejsce
w Kroœnie bardzo wczeœnie, bo ju¿ w 1525 roku, w Kronice Obstfeldera przeczytaæ mo¿na
treœæ listu, jaki Marcin Luter wystosowa³ do
Rady Miasta Krosna 17. kwietnia 1527 roku.64 Pod koniec lat trzydziestych XVI wieku
wszyscy ksiê¿a kroœnieñscy przeszli na wyznanie protestanckie. Mimo to, nawyki religijne tutejszych mieszkañców tylko powoli
ulega³y zmianom. Dowodem na to niech bêdzie fakt, ¿e wy¿ej wspomnianym monetom,
jako ¿e wykonane by³y z poœwiêconego srebra
przypisywano tajemn¹ si³ê i w ci¹gu krótkiego czasu sta³y siê one tak po¿¹danym obiektem, ¿e nikt, kto wszed³ w ich posiadanie, nie
chcia³ siê ju¿ ich pozbyæ. To spowodowa³o, ¿e
przesta³y one funkcjonowaæ jako œrodek p³atniczy i sta³y siê przedmiotem o charakterze
dewocyjnym.
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Dziedzictwo klasztorów katolickich
Inn¹ konsekwencj¹ reformacji by³o zamykanie klasztorów. Równie¿ w Kroœnie miasto
przejê³o mienie klasztorne, a nastêpnie
sprzeda³o je osobom prywatnym. Na chy¿y
czêœæ budynków franciszkañskich zakupi³
Hans von Knobelsdorf, pozosta³y teren przeznaczony zosta³ na cmentarz miejski i kaplicê. Dopiero w 1621 roku na miejscu kaplicy
miejscowi rybacy wybudowali koœció³ pod wezwaniem œw. Krzy¿a. O³tarz ufundowa³ ksi¹¿ê Jan Zygmunt. Po po¿arze miasta w 1631,
ów koœció³ek rybacki musia³ zast¹piæ mieszkañcom na jakiœ czas koœció³ parafialny.
Klasztor dominikanów zosta³ rozebrany,
a na jego terenie powsta³ póŸniejszy plac Lutra, dzisiejszy plac Wolnoœci. Legenda g³osi,
¿e z tego klasztoru prowadziæ mia³o podziemne przejœcie pod korytem Odry, a¿ do wzgórz
przy miejscowoœci Chy¿e.65
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przeczuwaj¹c zamiary Jana zaryzykowa³
ucieczkê, opuœci³ granice kraju i nigdy ju¿ do
niego nie powróci³. Jan z Kostrzyna nie mog¹c zemœciæ siê na niewdziêcznym poddanym,
postanowi³ wy³adowaæ swoj¹ z³oœæ na tych,
którzy do tej ucieczki dopuœcili. I tak chc¹c
uzyskaæ zadowalaj¹ce zeznania, kaza³ torturowaæ dowódcê zamku w S³oñsku, kapitana
von Winning, który a¿ do ostatniego tchnienia przysiêga³ swoj¹ niewinnoœæ. Nastêpnie
¿¹dza zemsty dosiêg³a ziêcia Franza Naumanna, Christopha von Döberitz, który zosta³ oskar¿ony o spiskowanie przeciwko margrabiemu i stracony.66

Historia Franza Neumanna
Jan z Kostrzyna by³ niew¹tpliwie w³adc¹
cenionym i szanowanym, choæ tak przychylny
mu kronikarz, jakim by³ Kutschbach nie
omieszka³ wspomnieæ równie¿ o jego zach³annoœci w powiêkszaniu dóbr oraz mœciwoœci.
Klasycznym i podawanym w wielu Ÿród³ach
przyk³adem tej ostatniej cechy jest fakt, jak
potraktowa³ kroœnieñskiego burmistrza
Franza Neumanna. Kroœnianin ów, maj¹c
okazjê przemawiaæ przed margrabi¹, zachwyci³ go swoj¹ erudycj¹ i bystroœci¹ umys³u. Jan
z Kostrzyna widz¹c w nim wiernego s³ugê
i cenne narzêdzie w swoim rêku, przyczyni³
siê do podniesienia go do stanu szlacheckiego
(co uczyni³ cesarz Karol V w Augsburgu
w 1530 roku), a nastêpnie obdarzy³ go w Kostrzynie wa¿nymi funkcjami, z których najwy¿sz¹ by³o kierowanie zakonem Joannitów.
Niew¹tpliwie oczekiwa³ margrabia od Franza
Neumanna dozgonnej wdziêcznoœci i absolutnego pos³uszeñstwa. Gdy ten dbaj¹c o dobro
zakonu odmówi³ margrabiemu oddania ziem
nale¿¹cych do Jaohannitów, œci¹gn¹³ na siebie gniew w³adcy, który kaza³ go pojmaæ
i sprowadziæ do zamku w S³oñsku. Neumann

Fragment obrazu £ukasza Cranacha M³odszego pt.
„Chrzest Jezusa” z 1556 roku przedstawiaj¹cy Jana
Kostrzyñskiego (1513–71) z ksiê¿n¹ Katarzyn¹ (1518–74)
Ein Ausschnitt des Ölgemäldes von Lucas Cranach
dem Jüngeren von 1556 mit Johann von Küstrin
(1513–71) und Markgräfin Katharina (1518–74)

Ksiê¿na Katarzyna na zamku
kroœnieñskim
Bliskie kontakty Krosna z Kostrzynem
w XVI wieku wi¹za³y siê nie tylko z osob¹
margrabiego Jana, ale równie¿ jego ma³¿onki
Katarzyny von Braunschweig–Wolfenbüttel.
W latach 1537–1571 zamieszkiwa³a ona wraz
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z margrabi¹ pa³ac w Kostrzynie aktywnie
uczestnicz¹c w sprawowanych przez jej ma³¿onka rz¹dach i jak ocenia j¹ Kutschbach odznacza³a siê gospodarnoœci¹, zaradnoœci¹
i inicjatyw¹.67 Po œmierci margrabiego, zgodnie
z wol¹ w³adcy Nowej Marchii ksiê¿na Katarzyna otrzyma³a Krosno, a tutejszy zamek mia³
siê staæ jej siedzib¹. Jeszcze przed 1571 rokiem
rozpoczêto na zamku prace remontowe we
wnêtrzach, a nastêpnie zmieniono elewacjê
i przebudowano po³udniowe skrzyd³o zamku,
wzbogacaj¹c je o renesansowy kru¿ganek.

Pierwsza apteka
W 1544 roku na zlecenie miasta sprowadzony z Wenecji architekt Hans Sultano wybudowa³ na rynku nowy dom handlowy,
w którym otworzono siedem lat póŸniej
pierwsz¹ w mieœcie aptekê. Funkcja aptekarza wi¹za³a siê wówczas jednak z wiele szerszym zakresem zadañ, ni¿ to ma miejsce dzisiaj. By³o to równoczeœnie miejsce destylacji
alkoholu, produkcji wosku, pieczêci, perfum,
kandysu. W 1572 wdowa po Janie odkupi³a
od miasta aptekê w Kroœnie i na wzór kostrzyñskiej obdarzy³a j¹ przywilejem sprzedawania importowanego wina.

Drzeworyt przedstawiaj¹cy aptekê
z pocz¹tku XVI wieku
Apotheke - Holzschnitt vom Anfang des 16. Jh.
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Ksiê¿na Katarzyna za³o¿y³a ponadto
w mieœcie przytu³ek dla najbiedniejszych i ³o¿y³a na jego utrzymanie. Jego dzia³alnoœæ
kontynuowana by³a a¿ do po¿aru w 1631 roku, po czym pozosta³y maj¹tek przejêty zosta³
przez hospicjum œw. Jerzego.
Szczególny wk³ad wnios³a ksiê¿na Katarzyna w wyposa¿enie koœcio³a parafialnego.
Po tym, jak po prze³amaniu siê szczytu wie¿y
koœcio³a pokryto j¹ w 1568 roku na nowo ³upkiem i odrestaurowano, ksiê¿na poleci³a wymalowaæ wnêtrze koœcio³a w kolorach bia³ym,
czerwonym i zielonym. Ponadto odnowiono
na jej zlecenie sklepienie ³ukowe nad o³tarzem i znajduj¹ce siê we wnêtrzu krzy¿e. Katarzyna nie szczêdzi³a równie¿ materia³u,
aby wykonaæ nowe wejœcie do œwi¹tyni od
strony pó³nocnej, ³¹cz¹ce koœció³ z zamkiem.
Na zlecenie rady miasta znany malarz £ukasz Cranach z Wittenbergii wykona³ w 1538
roku umieszczony na o³tarzu obraz Maryi
Cierpi¹cej. Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e wnêtrze ówczesnej fary stanowi³o wówczas przyk³ad sztuki renesansu najwy¿szego lotu.68

Szko³a ³aciñska
W wyniku wizytacji koœcielnych przeprowadzanych w ca³ym pañstwie powstawa³y
w tym czasie w ca³ej Brandenburgii dobrze
zorganizowane szko³y miejskie, tzw. szko³y
³aciñskie. Wprowadzano do nich bogaty program nauczania, obok czytania i pisania, nauki religii i œpiewu du¿o miejsca poœwiêcano
³acinie. Szko³y te utrzymywa³y siê ze specjalnych kas, utworzonych z dotychczasowego
maj¹tku Koœcio³a katolickiego.69 Wymianki
o kroœnieñskiej szkole pojawiaj¹ siê ju¿
w 1382 roku. Jako pierwszego rektora kroœnieñskiej szko³y podaje Matthias Nickela
Czuchindorfa oko³o roku 1432.70 U Obstfeldera natomiast czytamy, ¿e wraz z reformacj¹
przyst¹piono w Kroœnie do porz¹dkowania
doœæ zdzicza³ego systemu szkolnego w mieœcie. W roku 1538 powo³ano na konrektora
drugiego nauczyciela Hallmanna, ponadto
naucza³ w szkole kantor Hänlein i jeszcze jeden nauczyciel Schulz.71 Wynika z tego, ¿e
Krosno przeprowadzi³o reformê swojego
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szkolnictwa na d³ugo przed tym, jak w 1554
roku mia³a miejsce w mieœcie wizytacja koœcielna. Zdaniem Karla Weina, jako rok za³o¿enia szko³y ³aciñskiej nale¿y przyj¹æ 1527
lub 1530.72 Do podwy¿szenia poziomu nauczania w mieœcie przyczyni³a siê równie¿
ksiê¿na Katarzyna, która namówi³a dr Conrada Bergiusa ze Szczecina, aby obj¹³ stanowisko rektora kroœnieñskiej szko³y. Jego nastêpc¹ natomiast (od 1576 roku) zosta³ znany
uczony Nikolaus Leutinger, autor cenionego,
30-tomowego dzie³a Commentariorum de
Marchia brandenburgensii libros XXX, w którym przedstawione zosta³y dzieje Marchii
Brandenburskiej do 1594 roku. On te¿ korzysta³ zapewne z pierwszej biblioteki miejskiej,
która w 1552 roku ufundowana zosta³a przez
rajców miejskich i znajdowa³a siê w koœciele
parafialnym, w pomieszczeniu na piêtrze, tu¿
obok organów.
Ksiê¿na spêdzi³a w mieœcie tylko trzy lata
i zmar³a w Kroœnie 16 maja 1574 roku, zw³oki
jej zosta³y przewiezione do Kostrzyna i tam zosta³a pochowana. Jak podkreœla Obstfelder testament ksiê¿nej jest wyrazem przywi¹zania
do Krosna i jego mieszkañców. Ksiê¿na przekaza³a miastu aptekê oraz znaczne sumy na
utrzymanie hospicjum i przytu³ku oraz na lepsze uposa¿enie urzêdników szkolnych i koœcielnych.73

8

a podczas uroczystego poczêstunku ksiê¿na
œwiêtowa³a to radosne wydarzenie wraz
z mieszczanami przy jednym stole. O tym, ¿e
kroœnianie cenili ksiê¿n¹ i darzyli j¹ zaufaniem niech œwiadczy fakt, ¿e przychodzili do
niej w sprawach spornych i prosili o rozpatrzenie ich sprawy. W 1599 roku na zlecenie
ksiê¿nej przeprowadzony zosta³ na zamku
gruntowny remont, a budynek bramny wyposa¿ono w most zwodzony.

Ksiê¿na El¿bieta Charlotta
Najd³u¿ej, bo ponad dziesiêæ lat spêdzi³a na
zamku kroœnieñskim El¿bieta Charlotta,
ksiê¿niczka von Pfalz, wdowa po ksiêciu Jerzym Wilhelmie i matka wielkiego ksiêcia Fryderyka Wilhelma. Przyby³a do Krosna dopiero
w 1642 roku, dwa lata po œmierci mê¿a, a wiêc
jeszcze w czasie wojny trzydziestoletniej. Kiedy Szwedzi opuœcili miasto na zamku przeprowadzono rozbudowê i gruntowny remont.
W 1644 roku wybudowana zosta³a tu kaplica
do odprawiania mszy w duchu Koœcio³a Zreformowanego. (W 1887 roku kaplica zosta³a przeniesiona do nowo wybudowanego koœcio³a, nazywanego potocznie „zamkowym”, przy dzisiejszej ul. Bankowej). Prace remontowe zosta³y zakoñczone w 1650 roku i wówczas to ksiê¿na na sta³e zamieszka³a w zamku.

3. Zamek siedzib¹ wdów
Ksiê¿na El¿bieta
Pocz¹wszy od ksiê¿nej Katarzyny, zamek
kroœnieñski sta³ siê siedzib¹ wdów po margrabiach brandenburskich. Po 24 latach sta³
siê on ponownie rezydencj¹, tym razem ksiê¿nej Anhaltu, El¿biety, trzeciej ¿ony elektora
brandenburskiego Jana Jerzego, która zamieszkiwa³a w nim latach 1598-1607. Przyby³a do zamku tu¿ po pogrzebie mê¿a, mia³a
wówczas 35 lat i po raz 17 lub 18 by³a w stanie b³ogos³awionym.74 Parê miesiêcy póŸniej
wyda³a na œwiat syna, któremu nada³a po ojcu imiê Jan Jerzy. Chrzestnymi ma³ego ksiêcia zostali wybrani mieszkañcy Krosna,

El¿bieta Charlotta, ksiê¿niczka von Pfalz (1597-1660)
Die Kurfürstin Elisabeth Charlotte,
geb. von der Pfalz (1597-1660)
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El¿bieta Charlotta okaza³a siê byæ dla miasta m¹dr¹ i oddan¹ opiekunk¹. Dziêki jej zaanga¿owaniu Krosno dŸwignê³o siê ze zniszczeñ
wojennych, a czas jej panowania by³ okresem
odbudowy i rozwoju. Prace przy remoncie koœcio³a parafialnego wspar³a ksiê¿na dostarczaj¹c drewno i czêœciowo finansuj¹c przedsiêwziêcie. Z jej inicjatywy koœció³ œw. Andrzeja
otrzyma³ w 1651 roku nowy dzwon, na którym
wypisane zosta³y jej imiona.
Wraz z ksiê¿n¹ mieszka³a na zamku jej siostrzenica Henrietta, która musia³a byæ osob¹
niezwykle œwiat³¹, gdy¿ prowadzi³a o¿ywion¹
korespondencjê z wybitnym ówczesnym filozofem — Kartezjuszem.75 W 1651 roku mia³y tu
miejsce zaœlubiny Henrietty z bratem ksiêcia
Siedmiogrodu.
Na zamku w Kroœnie czêsto odwiedza³
ksiê¿n¹ syn Fryderyk Wilhelm, którego z matk¹ ³¹czy³y szczególnie bliskie wiêzy. Dlatego
te¿ niejednokrotnie podejmowa³ podró¿ z Berlina do nadorzañskiego miasta, która przy ówczesnych œrodkach lokomocji trwaæ mia³a 18
godzin.76 El¿bieta Charlotta zmar³a na zamku
16 kwietnia 1660 roku, a w sierpniu jej zw³oki
zosta³y przewiezione do Berlina. Przez dziewiêtnaœcie tygodni, od jej œmieci do pogrzebu
w stolicy, miasto okry³o siê ¿a³ob¹.
Kroœnieñskie ksiê¿ne odznacza³y siê wykszta³ceniem i wysok¹ kultur¹, przez co wywiera³y znacz¹cy wp³yw na rozwój intelektualny i duchowy miasta. Dziêki nim Krosno ociera³o siê o wp³ywy wielkiego œwiata i czerpa³o
z tego niew¹tpliwe korzyœci. Od koñca XVII
wieku zamek zacz¹³ podupadaæ, jego obronny
charakter nie odgrywa³ ju¿ znacz¹cej roli,
a wdowy po w³adcach pañstwa brandenbursko-pruskiego wola³y pozostaæ w Berlinie lub
wybiera³y na swoje siedziby raczej rezydencje
odpowiadaj¹ce ówczesnemu duchowi czasu.
Kiedy mia³a w nim zamieszkaæ Zofia Dorota,
wdowa po królu pruskim Fryderyku Wilhelmie I, obiekt nie nadawa³ siê ju¿ na przyjêcie
tak dostojnej osoby, jak¹ by³a królowa, matka
Fryderyka II. To z jego rozkazu zamek przejê³a armia na magazyny wojskowe. Od tej pory
niegdyœ niezdobyte mury warowni sta³y siê
tylko milcz¹cym œwiadkiem w dziejach miasta.
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Kronikarze miejscy
Do wybitnych osobistoœci Krosna z tego
okresu zaliczyæ nale¿y ponadto kronikarzy
miejskich: Johanna Prokopiusa, rektora kroœnieñskiej szko³y oko³o 1540 roku,
który zmar³ w 1552 i zas³u¿y³ siê sporz¹dzeniem historii Krosna pt. Crossnische
Ephemerides und Haus-Chronika. Natomiast Johann Puchner by³ pisarzem
miejskim i burmistrzem w latach 1544,
1545, 1552 i 1553 oraz rektorem szko³y ³aciñskiej w latach 1577–85. Dzie³em jego
¿ycia by³a kronika miasta p.t.: Annales
und Zeitbuch der Stadt Crossen, któr¹
ukoñczy³ w 1557 roku. Dzie³a te by³y wa¿nym Ÿród³em najobszerniejszej kroniki
miasta: 14-tomowego dzie³a napisanego
przez Johanna Joachima Mollera
(1659–1733). Niestety ¿adna z wymienionych pozycji nie zachowa³a siê do dziœ.

4. Wojna trzydziestoletnia (1618–1648)
Miejscem wydarzeñ na skalê europejsk¹
by³o Krosno jednak¿e nie w zwi¹zku z rozwojem kultury i cywilizacji, lecz w czasach mniej
chlubnych w dziejach ludzkoœci, jakimi by³y
wojny. Niew¹tpliwie jedn¹ z najstraszniejszych by³a wojna trzydziestoletnia, która
w latach 1618-1648 ogarnê³a swym zasiêgiem
znaczny obszar Europy. Krosno z racji swego
strategicznego po³o¿enia, a tak¿e posiadanych umocnieñ obronnych oraz istniej¹cego
od 1610 roku garnizonu sta³o siê po¿¹danym
obiektem dla ka¿dej z walcz¹cych stron. Warto ponadto dodaæ, ¿e w tej wojnie, w odró¿nieniu od poprzednich w wiêkszoœci uczestniczyli ¿o³nierze najemni, którzy z zamian za odbywan¹ s³u¿bê otrzymywaæ mieli stosowne
wynagrodzenie. W zwi¹zku z wyd³u¿aj¹cymi
siê dzia³aniami wojennymi i coraz trudniejsz¹
sytuacj¹ finansow¹ obu walcz¹cych stron,
a wiêc katolików i protestantów, zaprzestano
wyp³acania ¿o³du, co zmusi³o ¿o³nierzy do zaopatrywania siê kosztem okolicznej ludnoœci.
Poniewa¿, jak wspomniano, byli to najemnicy,
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nie zwi¹zani emocjonalnie z ziemi¹, na której
walczyli i pozostaj¹cy tylko pod ograniczon¹
kontrol¹ swoich dowódców, pozwalali sobie
na rabunki i niejednokrotnie akty bandytyzmu na niewyobra¿aln¹ wrêcz skalê.
W zwi¹zku z tym, wszêdzie tam, gdzie znajdowa³y siê wojska, ludnoœæ cywilna pada³a ich
ofiar¹. Ponadto dowódcy nak³adali na miasta
i wsie wysokie kontrybucje i ¿¹dali dostarczania ¿ywnoœci i produktów potrzebnych dla
wojska. Dzia³o siê tak niezale¿nie o tego, czy
by³a to armia sprzymierzeñcza czy wroga.
Tak by³o na przyk³ad w przypadku Szwedów,
którzy za pozwoleniem margrabiego Jana Jerzego zajêli Krosno w kwietniu 1631 roku.

Po¿ar miasta
¯o³nierze, mimo ¿e nale¿eli do sprzymierzeñców, traktowali miasto jako teren okupowany, bezwzglêdnie wyzyskuj¹c jego mieszkañców. Ponadto Krosno, w którym zabarykadowali siê Szwedzi sta³o siê obiektem oblê¿enia o wiele silniejszych wojsk cesarskich
katolików. Atak zosta³ jednak odparty, a jego
ofiar¹ pad³o jedynie znajduj¹ce siê na przedmieœciu hospicjum œw. Jerzego wraz z nale¿¹cym do niego koœció³kiem. I wydawaæ siê mog³o, ¿e cierpieniom ludnoœci nêkanej przez
wojnê, ale tak¿e przez szerz¹ce siê w tym czasie choroby po³o¿ony zostanie kres. 4 sierpnia
tego¿ roku spad³o jednak¿e na miasto kolejne
nieszczêœcie o niespotykanych dotychczas
rozmiarach. W wyniku nieostro¿noœci stacjonuj¹cych w mieœcie Szwedów wybuch³ po¿ar,
który w ci¹gu kilku godzin spopieli³ ca³e miasto. Kronikarz opisuje to wydarzenie w nastêpuj¹cy sposób: ¯o³nierze szwedzcy bawili
w mieœcie do póŸnego wieczora, upiekli
w ogniu kradzione karpie i kaczki, a nastêpnie popijaj¹c wino rzucili siê ze swymi dziewkami na siano, nie troszcz¹c siê o pozostawione ognisko. W nocy ogieñ zaprószy³ siê i rozprzestrzeni³ tak szybko i z tak¹ moc¹, ¿e
w ci¹gu czterech godzin spopieli³ miasto razem z zamkiem, koœcio³em i budynkami publicznymi.77
Kronikarz oskar¿a ponadto Szwedów, ¿e
zamiast ratowaæ miasto, rabowali co im w rê-
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ce wpad³o. Mieszczanie natomiast nie mogli
poradziæ sobie z po¿arem, gdy¿ pozosta³o ich
w mieœcie niewielu, reszta uciek³a w obawie
przed wojskiem i niebezpieczeñstwem zarazy.
Sp³onê³y wówczas 462 domy i tylko koœció³ek
rybacki oraz kilka domów na chy¿y zdo³ano
uratowaæ. Ten z kolei wraz z koœcio³em œw.
Andrzeja i osad¹ Góra na wysokim brzegu
spalili ¿o³nierze cesarscy, którzy w 1634 roku
zajêli miasto. (Po zakoñczeniu wojny koœció³
œw. Andrzeja odbudowano, natomiast œwi¹tynia na chy¿y przesta³a istnieæ.) Kolejn¹ strat¹ poniesion¹ w tej wojnie by³o zniszczenie
mostu na Odrze. Sta³o siê to za spraw¹ Szwedów, którzy, tym
razem jako wrogowie Brandenburczyków, wkroczyli do Krosna
w
listopadzie
1636 roku. Po
krótkim czasie
zmuszeni zostali
opuœciæ miasto,
po to aby z wiêkszymi si³ami zaj¹æ je ponownie
w maju 1639 ro- Król Szwecji Gustaw Adolf
(1594-1632)
ku, tym razem na
König Gustav Adolf von
d³u¿ej.
Schweden (1594-1632)

Krosno — szwedzk¹ twierdz¹
Pod dowództwem Johanna Gunna rozpoczêto wówczas prace maj¹ce na celu zamieniæ
Krosno w twierdzê. Wokó³ miasta wykopano
g³êboki rów, a przy wszystkich bramach,
a tak¿e na chy¿y wzniesiono masywne szañce
i bastiony drewniano-ziemne. Budynki, które
znalaz³y siê na terenie prowadzonych prac
zosta³y zburzone. Zamek oddzielono od miasta osobnym rowem oraz wysokim wa³em
i uczyniono swoist¹ cytadel¹. Wszystkie te
prace wykonaæ musieli pod nadzorem wojska
mieszkañcy Krosna, a tak¿e okolicznych
miejscowoœci. Komendant Gunn kaza³ równie¿ wybudowaæ ogromny magazyn, w którym
przechowywano zapasy ¿ywnoœci œci¹gane
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z ca³ej okolicy. Od tego czasu Krosno s³u¿y³o
Szwedom jako g³ówny punkt wypadowy
wszelkich operacji wojskowych w Nowej Marchii i na Œl¹sku.78
W 1641 roku nowy w³adca Brandenburgii
Fryderyk Wilhelm podpisa³ ze Szwedami zawieszenie broni, pozostawi³ do ich dyspozycji
jeszcze kilka miejscowoœci, za co w 1634 roku
uzyska³ ich neutralnoœæ. ¯o³nierze pozostali
w mieœcie do 1644 roku, a wiêc opuœcili je na
cztery lata przed podpisaniem Pokoju Westfalskiego i zakoñczeniem tej straszliwej wojny.

Polityka elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma po zakoñczeniu wojny trzydziestoletniej
M³ody w³adca Fryderyk Wilhelm z du¿ym
zaanga¿owaniem zabra³ siê do odbudowy
kraju i przywracania porz¹dku, nie traci³ jednak z oczy konfliktów pomiêdzy pañstwami
s¹siednimi, szukaj¹c w nich korzyœci dla siebie. I tak w wojnie polsko-szwedzkiej najpierw opowiedzia³ siê po stronie Szwedów,
tak d³ugo jak ci utrzymywali przewagê. Gdy
jednak szala zwyciêstwa zaczê³a przechylaæ
siê na polsk¹ stronê, zwróci³ siê przeciwko
wczeœniejszym sprzymierzeñcom. Takie postêpowanie przynios³o mu wymierne korzyœci, gdy¿ w wyniku podpisanych w 1657 roku
traktatów welawsko-bydgoskich, uzyska³
przy³¹czenie do Brandenburgii Prus, co
w przysz³oœci
mia³o dla tego
pañstwa ogromne znaczenie.
Dalsza polityka
elektora brandenburskiego
i anga¿owanie
siê w kolejne
konflikty zbrojne przynios³y co
prawda kolejne
zdobycze terytoPara parobków z po³owy
rialne (np. poXVII wieku
wiat
œwieboLandsknechtpaar
aus
dziñski), nêka³y
der Mitte des 17. Jh.
jednak ludnoœæ

11

cywiln¹ przemarszami obcych wojsk, sta³¹
niepewnoœci¹ i zagro¿eniem wojn¹.

5. Pocz¹tki absolutyzmu
Wojna trzydziestoletnia doprowadzi³a
Rzeszê niemieck¹ do spo³ecznej, gospodarczej
i moralnej ruiny, liczba ludnoœci zmniejszy³a
siê o po³owê. W wyniku Pokoju Westfalskiego
cesarz formalnie utrzyma³ swoj¹ w³adzê, nie
wprowadzono te¿ wiêkszych zmian ustrojowych, jednak¿e pañstwo niemieckie jako centrum Europy przesta³o odgrywaæ decyduj¹c¹
rolê na kontynencie.79 Nast¹pi³o silne rozdrobnienie ksiêstw wchodz¹cych w sk³ad
Rzeszy, ich w³adcy coraz mniej licz¹c siê z cesarzem prowadzili czêsto samodzieln¹ politykê i starali siê umocniæ swoj¹ w³adzê oraz
wp³ywy. Wzorem organizacji pañstwa sta³a
siê Francja, której król by³ w³adc¹ absolutnym. W takiej sytuacji szlachta i mieszczañstwo straci³y swoj¹ silna pozycjê i ukszta³towa³a siê nowa grupa spo³eczna — wysokich
urzêdników pañstwowych. Ich zadaniem by³o
reprezentowanie w³adcy i uzyskiwanie jak
najwy¿szych dochodów w celu utrzymania
kosztownego dworu, armii i instytucji pañstwowych. Taki model pañstwa przyj¹³ równie¿ elektor brandenburski Fryderyk Wilhlem, który za zas³ugi po³o¿one w powiêkszaniu terytorium kraju oraz zdecydowan¹ politykê wewnêtrzn¹ nazwany zosta³ przez potomnych Wielkim Elektorem. Kiedy obejmowa³ w³adzê w 1640 roku Brandenburgia by³a
niewielkim, ma³o znacz¹cym pañstwem, po
48 latach jego rz¹dów sta³a siê drugim co do
wielkoœci ksiêstwem niemieckim.

Handel sol¹
Jednym z przyk³adów ingerencji pañstwa
w samorz¹dnoœæ miast by³o stopniowe ograniczanie przywileju handlu sol¹, a¿ do przekazania go w rêce urzêdników pañstwowych.
Do 1614 roku rada miejska by³a w posiadaniu
wy³¹cznoœci na handel sol¹ i sprzedawa³a wy³¹cznie sól z Lüneburga i ze Szczecina. Ta
dzia³alnoœæ by³a Ÿród³em sta³ego dochodu
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i bogacenia siê miasta. Elektor brandenburski, którym wówczas by³ Jerzy Wilhelm, szukaj¹c sposobu na podreperowanie swojego
bud¿etu najpierw podwy¿szy³ podatek od
sprzeda¿y tego produktu, a nastêpnie w 1633
roku wprowadzi³ nowe przepisy, umo¿liwiaj¹ce mu wybór poœredników w handlu sol¹. Kolejnym krokiem by³o zast¹pienie owych poœredników w³asnymi urzêdnikami i wybudowanie w 1652 roku w Kroœnie nad Odr¹ magazynu soli. W ten sposób pañstwo wyeliminowa³o miasto z handlu sol¹ i stworzy³o swoisty monopol.80

Garnizon od 1610
W wyniku decyzji elektora Jana Zygmunta, od drugiego dziesiêciolecia XVII wieku
Krosno sta³o siê siedzib¹ wojska, a tym samym jednym z jedenastu miast garnizonowych Brandenburgii.81 Fakt stacjonowania
wojska w mieœcie, równie¿ w czasach pokoju,
by³ pocz¹tkowo dla mieszkañców trudny do
przyjêcia. Dzia³o siê tak dlatego, ¿e zawodowi

Dobosz i postaæ z piszcza³k¹ z XVII wieku
Pfeifer und Trommler im 17. Jh.

¿o³nierze pochodzili czêsto z innych krajów
czy regionów i wyró¿niali siê obcymi zwyczajami. Taka innoœæ by³a szczególnie w ma³ych
miastach jak Krosno trudna do zaakceptowania. Niemniej jednak z czasem mieszczanie
zaczêli doceniaæ korzyœci, jakie czerpa³o miasto z faktu posiadania garnizonu. Stwarza³
on mianowicie nowe miejsca pracy, dawa³
mo¿liwoœci zbytu miejscowym producentom
i okolicznym rolnikom. Z czasem wy¿si stop-
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niem ¿o³nierze zaczêli anga¿owaæ siê w ¿ycie
miasta i swoj¹ aktywnoœci¹ przyczyniaæ do jego rozwoju.

Pierwszy adwokat, pierwsza
poczta i gazeta
W skomplikowanych lub wa¿nych sprawach s¹dowych rada miejska korzysta³a do po³owy XVII wieku z us³ug adwokatów z Frankfurtu, Kostrzyna czy Wittenbergi. W 1658 roku osiedli³ siê w Kroœnie na sta³e pierwszy adwokat Jeremias Pestler i zasta³ tu wystarczaj¹c¹ iloœæ spraw spornych, aby siê z pracy w zawodzie utrzymaæ. Zaskakuj¹cy i ma³o prawdopodobny jest fakt podany przez kronikarza
Matthiasa, ¿e 72 lata póŸniej w Kroœnie liczba
adwokatów wynosi³a a¿ siedemdziesiêciu siedmiu.82 Czy¿by Kroœnianie okazali siê byæ nadto k³ótliwi, czy mo¿e owi obroñcy praw byli
w swoim fachu tak dobrzy, ¿e ca³e rzecze decydowa³y siê korzystaæ z ich us³ug?
Wa¿nym wydarzeniem w historii miasta
by³o wprowadzenie w 1662 roku dyli¿ansu
pocztowego regularnie kursuj¹cego do Frankfurtu i Zielonej Góry. Pierwszym urzêdnikiem pocztowym by³ wczeœniejszy pisarz
miejski Martin Thielckau.
Funkcjonowanie poczty umo¿liwi³o z kolei
radnemu miejskiemu magistrowi Jeremiasowi Lorenzowi wydanie w 1675 roku pierwszej, rêcznie pisanej gazety w mieœcie. Nosi³a
ona tytu³ Newe und interessante Nachrichten — Nowe i interesuj¹ce wiadomoœci i by³a
powieleniem ukazuj¹cej siê w Berlinie od
1661 roku gazety Berliner Botenmeisterzeitung, informuj¹cej o najnowszych wydarzeniach z kraju i z regionu. Kroœnieñski wydawca drog¹ pocztow¹ móg³ doœæ szybko otrzymaæ nowe wydanie z Berlina. Nastêpnie
ubarwia³ je nieco lub uzupe³nia³ wiadomoœciami lokalnymi i dawa³ swoim uczniom do
wielokrotnego przepisania. Gazeta w takiej
formie znalaz³a wœród œwiat³ych mieszkañców Krosna licznych czytelników. Dowiadujemy siê tego z Crossnischen Annalen — Roczników kroœnieñskich pióra Johanna Joachima Möllera, który jako uczeñ tutejszego
liceum nale¿a³ prawdopodobnie do owych
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uczniów Lorenza, którzy przepisywali pierwsz¹ gazetê kroœnieñsk¹.83
Z mniejsz¹ aprobat¹ spotka³o siê natomiast za³o¿enie w 1684 roku przez Michaela
Schwarza pierwszej drukarni w mieœcie. Pochodz¹cy z Sulechowa drukarz by³ autorem
broszury Seculum Brandenburgicum. Ze
wzglêdu na krytyczne treœci odnosz¹ce siê do
spraw religijnych, a w szczególnoœci do reformacji zosta³ on skazany i po odbyciu kary
osiedli³ siê w Kroœnie. Po dwunastu latach
dzia³alnoœci drukarnia zosta³a po œmierci jej
w³aœciciela zamkniêta. Kolejnym drukarzem
kroœnieñskim by³ Christian Müller, który wyda³ zachowane do dziœ Leichenpredigten, czyli Mowy pogrzebowe.84 Dzia³alnoœæ Möllera
zakoñczona zosta³a w 1706 roku, a po nim
funkcjê drukarza przej¹³ Johann Friedrich
Liscovius, spokrewniony z kronikarzem miejskim Möllerem. Ta drukarnia funkcjonowa³a
przez ponad piêædziesi¹t lat, do momentu a¿
król pruski Fryderyk II faworyzuj¹c innego
drukarza, Friedricha Grunowa posiadaj¹cego
monopol w ca³ej Nowej Marchii, odmówi³
w 1761 roku drukarni kroœnieñskiej przyznania nowych praw do druku.
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mata utrzymywa³ kontakty z krajem i by³
przez pewien czas ambasadorem Rzeczpospolitej na dworze brandenburskim. Jego syn
Krzysztof Niemirycz by³ autorem pierwszego
polskiego wydania Bajek Ezopowych, a ksi¹¿ka ukaza³a siê we wspomnianej wy¿ej kroœnieñskiej drukarni Christiana Müllera
w 1699 roku. Znamiennym jest, ¿e w wydaniu
tym brak jest polskich znaków diakrytycznych. Drukarnia Müllera posiada³a zapewne
tylko czcionki niemieckie i jak to widaæ na
ilustracji ok³adki, brakuj¹ce czcionki polskie
zastêpowano innymi literami.
Wydanie przez Niemirycza Bajek Ezopowych bêd¹cych w swej moralizatorskiej wymowie wa¿nym elementem epoki oœwiecenia,
wyprzedza³o o pó³ wieku pr¹dy filozoficzne
tkwi¹cej wówczas jeszcze w g³êbokim baroku
kulturze polskiej.

Pierwsze polskie Bajki Ezopowe
wydane w Kroœnie
W tym momencie historii Krosna warto
zwróciæ uwagê na pewien epizod, który
w zdominowanym wówczas przez kulturê
niemieck¹ mieœcie, by³ wa¿nym wydarzeniem
literackim zapisanym na trwa³e w kulturze
polskiej. Otó¿ w 1658 roku polski sejm podj¹³
uchwa³ê o wydaleniu innowierców zwanych
arianami lub braæmi polskimi poza granice
kraju. Fakt ten zmusi³ wiele rodzin, wœród
których nie brakowa³o najbardziej postêpowych i wykszta³conych obywateli Rzeczpospolitej do udania siê na emigracjê. Wówczas
to elektor brandenburski Fryderyk Wilhlem
zgodzi³ siê przyj¹æ czêœæ emigrantów i wyznaczy³ kilka miejscowoœci, w którym mogli siê
osiedlaæ. W okolicach Krosna by³a to wieœ
Gry¿yna i maj¹tek Neudorf (Czarnowo) na lewym brzegu Odry. Tu w³aœnie osiedli³a siê rodzina Stefana Niemirycza, który jako dyplo-

Strona tytu³owa „Bajek Ezopowych” Krzysztofa
Niemirycza z 1699 roku
Titelblatt der „Äsop-Fabeln” von Krzysztof
Niemirycz aus dem Jahre 1699

Bajki dedykowane s¹ Królewiczowi Jegomoœci Polskiemu, Kur-Princowi Elektoratu
Saksoñskiego, a wiêc przysz³emu królowi polskiemu Augustowi III. W 1699 roku mia³ on
zaledwie trzy lata i nie mog³o siê spe³niæ ¿yczenie autora, by nastêpca tronu uczy³ siê na
jego bajkach jêzyka polskiego (którego zreszt¹ August III nie nauczy³ siê do koñca ¿ycia).
W³aœciwym adresatem dedykacji jest zdaniem
Stanis³awa Furmaniaka — ówczesny król
August II.85
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Kroœnieñskie tradycje winiarskie
i piwowarskie
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smakowywali siê tym winem, ¿e nieprzerwanie chcieli wznosiæ toasty, wo³aj¹c „Gorzko!”
do m³odej pary. Po raz ostatni pito owe wino
na weselu aptekarza w 1689 roku.87 W statystyce z roku 1749 dochód z uprawy ziemi na
terenach nale¿¹cych do miasta oszacowano
na 4250 talarów, z czego udzia³ winnic wynosi³ 1390 talarów.88 Produkcja i sprzeda¿ wina
by³y poza przemys³em tkackim do koñca
XVIII wieku najbardziej dochodowym Ÿród³em utrzymania kroœnieñskich mieszczan.

Przez wiele stuleci Krosno szczyci³o siê
mianem najbardziej na pó³noc po³o¿onego
miasta europejskiego, w którym na otwartej
przestrzeni uprawiano winoroœl i produkowano wino. W kronikach kroœnieñskich odnotowywane by³y z ogromn¹ skrupulatnoœci¹ lata, w których w winnicach cieszono siê szczególnie dobrym urodzajem i jakoœci¹ wina lub
te¿ odnotowywano nieurodzaj i niekorzystny rok dla
winiarzy. Dane takie znaleŸæ mo¿na ju¿ od XIII wieku, a pierwsz¹ winoroœl zasadziæ mieli osadnicy znad
Renu w 1154 roku. Nas³onecznione po³udniowe zbocze nadodrzañskich wzgórz
doskonale nadawa³o siê do
takiej uprawy. Winoroœl
miejska ci¹gnê³a siê przez
6 km nad Odr¹, na wschód
do wsi Chy¿e, na zachód do
Marcinkowic,
ponadto
Kroœnieñskie winnice, zdjêcie z pocz¹tku XX wieku
upraw¹ tak¹ zajmowano
Crossener Weinanbau, ein Foto vom Anfang des 20. Jh.
siê równie¿ w licznych wioObok sukna i wina trzecim wa¿nym proskach wokó³ Krosna.86 Do XVI wieku winnice
by³y g³ównie w posiadaniu Koœcio³a oraz duktem wytwarzanym na du¿¹ skalê w Krofranciszkanów i dominikanów. Wraz z refor- œnie by³o piwo. Ju¿ na pocz¹tku XV wieku
macj¹ znaczna ich czêœæ przesz³a w rêce pry- mieszczanie posiadali przywilej gwarantuj¹cy
watne i zaczêto uprawiaæ czerwone odmiany im wy³¹cznoœæ wyszynku piwa dla okoliczwinogron. Wówczas to wino przesta³o byæ wy- nych miejscowoœci. Prawo to sta³o siê w na³¹cznie napojem ludzi zamo¿nych i sta³o siê stêpnych stuleciach obiektem licznych spodostêpne du¿ej czêœci mieszczañstwa. I tak rów i przetargów pomiêdzy kroœnianami
dowiadujemy siê, ¿e przy corocznej kontroli a okoliczn¹ szlacht¹, która widz¹c w nim Ÿrópowo³anych do s³u¿by wojskowej mieszczan d³o powa¿nego dochodu, za wszelk¹ cenê starada miejska czêstowa³a ich winem. W tym ra³a siê pozyskaæ dla siebie ów przywilej. Uzyczasie wyj¹tkowo udanym rokiem mia³ byæ skane u elektorów brandenburskich stopnio1594, a w 1604 winoroœl obrodzi³a tak obficie, we ustêpstwa na korzyœæ ziemiañstwa oraz
¿e osi¹gniêto dwudziestopiêciokrotnoœæ prze- stale podwy¿szany podatek od sprzeda¿y piciêtnych zbiorów. Szczególnie pozytywnie wa czyni³y jego produkcjê w mieœcie coraz
w winnicach kroœnieñskich zapisa³ siê rów- mniej op³acaln¹. W obronie praw mieszczan
nie¿ rok 1666. Matthias odnotowuje wów- do wyszynku piwa stawa³a czêsto wspomniaczas, ¿e tegoroczne wino by³o tak dobre, ¿e oj- na ju¿ wczeœniej ksiê¿a El¿bieta Charlotta,
cowie przechowywali je na zaœlubiny swoich która zdecydowanie walczy³a z nadu¿yciacórek. Podczas uczt weselnych goœcie tak roz- mi w tej kwestii ze strony ziemiañstwa.
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Po œmierci ksiê¿nej konflikt rozgorza³ na nowo, a poniesione przez mieszczañstwo straty
spotêgowane zosta³y przez skutki po¿aru,
który spopieli³ miasto w 1708 roku. O znaczeniu piwa w ¿yciu codziennym niech œwiadczy
fakt, ¿e w sporz¹dzonej po po¿arze liœcie najpotrzebniejszych produktów koniecznych do
prze¿ycia na pierwszym miejscu znalaz³o siê
piwo. Dzisiaj fakt ten mo¿e wywo³ywaæ zdumienie, wówczas jednak napój ten ceniony
by³ wy¿ej ni¿ woda, gdy¿ picie tej ostatniej
wi¹za³o siê z niebezpieczeñstwem zatrucia
lub zaka¿enia chorob¹. Stacji uzdatniania
i kontroli jakoœci wody pitnej wówczas nie
znano, dlatego te¿ du¿o bezpieczniejszym napojem by³o w³aœnie piwo i w zwi¹zku z tym
stosowano je powszechnie.89 Najwiêksz¹ s³aw¹ cieszy³o siê kroœnieñskie piwo pod koniec
XVII wieku. Johann Ludwig Kranz wydzier¿awi³ w 1679 roku ksi¹¿êc¹ warzelnie na
zamku i wytwarza³ tak doskona³e „piwo zamkowe”, ¿e cieszy³o siê one ogromnym wziêciem w samym Berlinie i kroœnieñski warzelnik nie móg³ nad¹¿yæ z jego produkcj¹.

Procesy czarownic i opêtanych
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niem procesu powiesi³a siê w celi wiêziennej.
Kolejny proces mia³ miejsce dwa lata póŸniej,
oskar¿ona o czary „czarna Kaœka” zosta³a utopiona, prawdopodobnie w rowie miejskim.91
Wybuch epidemii tyfusu latem 1625 roku,
która przynios³a œmieræ ponad 1500 osobom,
spowodowa³, ¿e mieszkañcy doszukiwali siê
przyczyn, a w³aœciwie sprawcy tego nieszczêœcia. Oskar¿enie o zatrucie studni pad³o na
¿onê Georga Rühela, kobietê poddano torturom w wyniku których, nie przyznaj¹c siê do
winy zmar³a. Nie usatysfakcjonowani mieszkañcy obci¹¿yli wiêc win¹ jej mê¿a, który
prawdopodobnie podczas procesu postrada³
zmys³y. Fakt ten potraktowany zosta³ jako
dowód na opêtanie przez szatana i mê¿czyzna
zosta³ spalony na stosie. W mieœcie zatrudniony by³ na sta³e kat, karê œmierci za pope³nione przestêpstwa wymierzano na rynku
miejskim, je¿eli by³o to œciêcie g³owy czy
otworzenie têtnic, natomiast szubienica znajdowa³a siê przed Bram¹ G³ogowsk¹. W drugiej po³owie XVII wieku stosunek do tzw. czarownic uleg³ zmianie. W procesie pasterza
z £agowa w 1666 roku zrezygnowano z kary
spalenia na stosie i ograniczono siê do biczowania przy prêgierzu i wypêdzenia z miasta.
Procesy czarownic w innych miastach trwa³y
jednak¿e do 1714 roku, kiedy to zosta³y oficjalnie zabronione, pojedyncze wypadki zdarza³y siê jednak¿e jeszcze do po³owy XVIII
wieku.92

Podobnie jak w ca³ej Europie równie¿
i w Kroœnie mia³y miejsce procesy czarownic.
W tej kwestii bêd¹cy od XVI wieku w wiêkszoœci protestantami kroœnianie nie zapisali siê na
szczêœcie w historii znaczn¹ liczb¹ wykonanych
wyroków, jednak¿e kilka przypadków zosta³o
odnotowanych. Pierwsz¹ wzmiankê
na ten temat znajdujemy u Obstfeldera, który opisuje sposoby karania
osób oskar¿onych o czary. W 1561
roku Rada Miejska zleci³a wykonanie kosza, w którym zmykano domniemane czarownice.90 O pierwszym procesie informuje kronikarz
Matthias pod rokiem 1618. Zamieszka³a w Drzeniowie Rosina
Pech oskar¿ona zosta³a o czary i tak
d³ugo torturowana w ratuszowych
piwnicach, a¿ przyzna³a siê do konszachtów z szatanem. Do spalenia
Przyk³ady kar cielesnych wymierzanych w XVI wieku
na stosie jednak¿e nie dosz³o, gdy¿
Zusammenstellung der verschiedenen Strafen aus dem 16. Jh
umêczona kobieta przed zakoñcze-
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na pierwszym planie œwierk. Imponuj¹co wysoka czworok¹tna wie¿a koœcio³a parafialnePo tragicznych wydarzeniach wojny trzy- go wyró¿nia siê niew¹tpliwie w stosunku do
dziestoletniej, a w³aœciwie jeszcze przed podpi- pozosta³ych zabudowañ i swoj¹ form¹ odbiesaniem Pokoju Westfalskiego w 1648 roku ga od nadanego jej w nastêpnych wiekach
miasto rozpoczê³o odbudowê najwa¿niejszych kszta³tu. Równie¿ koœció³ œw. Andrzeja nie
zabudowañ u¿ytecznoœci publicznej. Z czasem przypomina jego dzisiejszego wizerunku. Jest
powstawa³y nowe domy mieszkalne i architek- to œwi¹tynia szachulcowa, bez wie¿y, odbudoturze miejskiej przywrócono w³aœciwy jej wana po po¿arze w 1634 roku.
kszta³t. Trudno jest dziœ oddaæ ówczesny wyO przestrzennym rozplanowaniu miasta
gl¹d miasta, gdy¿ wiêkszoœæ dokumentów do- mo¿emy siê w przybli¿eniu dowiedzieæ dziêki
tycz¹cych jego przesz³oœci uleg³a zniszczeniu uproszczonemu szkicowi planu miasta z 1650
podczas po¿aru w 1708 roku. Z nielicznych za- roku, jaki za³¹czony zosta³ do kroniki Matchowanych opisów oraz obrazów mo¿na na- thiasa z 1849 roku. WyraŸnie widaæ tu poczyszkicowaæ tylko jego przybli¿ony wygl¹d.
nione przez Szwedów zmiany w architektuNajstarszym dostêpnym widokiem miasta rze miasta i tzw. szwedzkie szañce. W ich wyjest obraz z 1680 roku, wykonany przez ho- niku miasto nabra³o obronnego charakteru,
lenderskiego oficera Doora van Calla, który otoczone murami i odgrodzone ze wszystkich
wraz z innymi specjalistami przyby³ na za- stron ciekami wodnymi by³o wówczas twierproszenie elektora Fryderyka Wilhelma do dz¹ trudn¹ do zdobycia. Wejœcia do miasta
Brandenburgii, aby pomóc w odbudowie kra- strzeg³y trzy bramy, których wysokie wie¿e
ju. Door van Call wykona³ wówczas kilka wi- odznacza³y siê w sylwetce miasta. Ich wygl¹d
doków miasta, ukazuj¹cych doskonale jego mo¿emy odczytaæ jedynie ze sztychu Daniela
Petzolda datowanego na 1711,
przedstawiaj¹cego jednak¿e miasto
sprzed 1705 roku. Brama Odrzañska
wydaje siê byæ wyraŸnie ni¿sza od
pozosta³ych i zakoñczona ostrym
szpicem z gwiazd¹ na szczycie. Brama Kamienna by³a natomiast masywn¹ budowl¹ z dwuspadowym dachem, a w jej wnêtrzu musia³y znajdowaæ siê pomieszczenia dla stra¿y,
byæ mo¿e równie¿ mieszkania, na co
wskazuj¹ liczne okna. Na widoku
Petzolda Brama G³ogowska wydaje
siê staæ w centrum miasta, kiedy
Panorama miasta autorstwa Doora van Calla z 1680
w rzeczywistoœci znajdowa³a siê na
Stadtpanorama gezeichnet 1680 von Door van Call
jego po³udniowym krañcu. Prezentu93
topografiê. Autorce niniejszej ksi¹¿ki uda³o je siê nam ona równie¿ jako wysoki budynek
siê dotrzeæ do dwóch z nich. Jeden z nich po- z p³askim dachem ozdobionym renesansowykazuje na pierwszym planie zabudowania wo- mi blankami. Wszystkie bramy po³¹czone bykó³ koœcio³a œw. Andrzeja i jedynie w tle doln¹ ³y z przedpolem mostem zwodzonym, przeczêœæ miasta. Na tym zniekszta³conym nieco rzuconym przez fosê.
panoramicznym widoku wije siê po prawej
W ówczesnym mieœcie w centrum rynku
stronie Odra, na lewym jego skraju miejsce, sta³ ratusz, renesansowa budowla pokryta wyw którym chcielibyœmy siê dopatrzyæ kro- sokim dwuspadowym dachem. Jego pó³nocn¹
œnieñskiego zamku przykrywa znajduj¹cy siê czêœæ zajmowa³ dom towarowy i pocz¹tkowo

Panorama miasta anno domini 1680

Crossen an der Oder czêœci¹ Marchii Brandenburskiej (1482–1701)
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rokowy kszta³t nadano mu
w 1712 roku.95 W obliczu tych
faktów trudno jest uwierzyæ,
¿e sztych Petzolda wykonany
zosta³ w 1711 roku, lub jak podaj¹ niektóre Ÿród³a pomiêdzy
1710 a 1715. Wygl¹d przedstawionego na tym widoku ratusza wskazuje na to, ¿e sztych
musia³ zostaæ wykonany przed
1705 rokiem.96
Równie¿ doskonale widoczny na sztychcie Petzolda koœció³ parafialny odpowiada
wed³ug opisów Ÿród³owych
formie, jak¹ nadano mu po po¿arze w 1631 roku. Masywn¹,
czworok¹tn¹ wie¿ê podzielon¹
na cztery czêœci gzymsami
ukoñczono w latach piêædziesi¹tych XVII wieku. Wyró¿nia³a siê ona rzêdem w¹skich
i wysokich otworów okiennych i niewielkim, ozdobionym na brzegach, dwuspadowym dachem, na którego
Legenda do planu miasta z 1650 roku
szczycie widnia³y dwie chor¹Zeichenerklärung zum Stadtplan von 1650
giewki. Na pocz¹tku XVIII
apteka przeniesiona póŸniej w inne miejsce. wieku powsta³ plan przebudowy koœcio³a,
Ratusz wyró¿nia³ siê w panoramie miasta prace rozpoczêto w 1705, zosta³y one jednak
wielkoœci¹, a tak¿e ozdobn¹ wie¿¹, która swo- z braku funduszy przerwane i kontynuowano
j¹ form¹ przypomina³a wie¿ê ratusza w Zielo- je od 1707 roku. Postawione wówczas rusztonej Górze i w Sulechowie. Przed wojn¹ trzy- wania sp³onê³y wraz z ca³ym budynkiem
dziestoletni¹ wie¿a posiada³a zegar i miedzia- w 25. kwietnia 1708 roku. Przez kolejne dwan¹ kopu³ê, po po¿arze w 1631 zosta³a powa¿- dzieœcia lat trwa³y prace budowlane, zanim
nie uszkodzona i odbudowana dopiero w 1673 kroœnieñskiej farze nadano znany nam dzisiaj
roku przez Szweda, Petera Jonassohna. barokowy kszta³t.
Z przekazów Möllera dowiadujemy siê, ¿e
Kroœnieñski zamek na sztychu Petzolda
w wie¿y ratuszowej znajdowa³o siê niewielkie prezentuje siê majestatycznie i odró¿nia siê
pomieszczenie, które nale¿a³o do tutejszej go- od miasta architektur¹ budynków i dostojeñspody. Karczmarz chc¹c pomieœciæ jak najwiê- stwem wie¿y z zegarem. W wyniku prac przecej goœci kaza³ usun¹æ jedn¹ ze œcian noœnych prowadzonych przez Szwedów zamek otoczowie¿y, co spowodowa³o, ¿e ta pozbawiona ma- ny zosta³ ze wszystkich stron ciekami wodnysywnej podstawy runê³a 10 maja 1705 roku.94 mi, a wstêpu na jego teren strzeg³a wie¿a
Los ratusza przes¹dzony zosta³ jednak¿e trzy bramna z mostem zwodzonym. Zamek posialata póŸniej, kiedy to ogromny po¿ar dokona³ da³ w³asny m³yn wodny, a pod koniec XVII
ca³kowitego zniszczenia. Po po¿odze ratusz wieku wybudowano w pó³nocnej jego czêœci
przeniesiono w inne miejsce, a ostateczny ba- dwa budynki folwarczne.

