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Crossen an der Oder w granicach
pañstwa pruskiego (1701–1871)
1. Krosno po po¿arze w 1708 roku
Kiedy w 1705 roku przyst¹piono do rozbudowy koœcio³a parafialnego odkryto podczas
prac ziemnych trzy warstwy bêd¹ce pozosta³oœci¹ trzech wielkich po¿arów w mieœcie. Mia³y
one miejsce w 1459, 1482 i w 1631 roku. Przez
siedemdziesi¹t lat od ostatniej po¿ogi miasto
zdo³ano ju¿ w ca³oœci odbudowaæ, powsta³y nowe ulice i liczne domy mieszczañskie. W Kroœnie osiedli³o siê wielu zamo¿nych kupców,
a handel i rzemios³o cieszy³y siê rozkwitem.
Trudno wiêc siê dziwiæ, ¿e koœció³ parafialny
nie móg³ ju¿ pomieœciæ wszystkich wiernych
i postanowiono powiêkszyæ œwi¹tyniê i nadaæ
jej nowy, zgodny z duchem czasu kszta³t. Planom tym po³o¿y³a kres najwiêksza katastrofa
w dotychczasowych dziejach miasta, która nawiedzi³a je 25. kwietnia 1708 roku.

grobli (dzisiejsza ulica Wodna). Ogieñ bardzo
szybko zaj¹³ równie¿ s¹siednie domy i prawie
ca³a osada przed Bram¹ Odrzañsk¹ stanê³a
w p³omieniach. W tych dniach miasto by³o
znacznie wyludnione, gdy¿ wiêkszoœæ kupców
uda³a siê na targi do Lipska, a tak¿e na jarmarki do pobliskiego Czerwieñska i do Bobrowic. Równie¿ garnizon œwieci³ w tym czasie pustkami, rybacy wyp³ynêli na po³ów,
a stra¿nicy okazali siê byæ tej nocy wyj¹tkowo
ospali. Ponadto zabrano im ju¿ przed kilku
laty rogi, które by³y na tyle g³oœne, aby obudziæ ca³e miasto. W tej sytuacji ich zreszt¹
spóŸnione bicie na alarm zdo³a³o przywo³aæ
tylko najbardziej czujnych mieszkañców. Mimo to uda³o siê zabezpieczyæ od ognia pó³nocne krañce miasta, a wiêc 4 domy przy uliczce
Sichdichfür (ul. S³oneczna), most na Odrze,
zabudowania na Rybakach (wokó³ dzisiejszego placu Prusa) i zamek piastowski. Tej nocy
jednak¿e ¿ywio³ ognia nie by³ jedynym prze-

Sztych Daniela Petzolda z 1711 roku przedstawiaj¹cy panoramê Krosna z oko³o 1705 roku
Der Stich von Daniel Petzold von 1711 mit dem Stadtpanorama Crossens aus der Zeit vor 1705

W kronice Matthiasa znajduje siê szczegó³owy opis tego wydarzenia, jaki sporz¹dzi³
najbardziej zas³u¿ony kronikarz kroœnieñski
Johann Joachim Möller, naoczny œwiadek
tamtejszych wydarzeñ.97 Po¿ar wybuch³
o pierwszej w nocy w niewielkim budynku na

ciwnikiem walcz¹cych z nim ludzi. Wspomaga³ go jeszcze wyj¹tkowo silny wiatr, który
nie tylko unosi³ do góry i niszczy³ uratowane
z ognia przedmioty, ale przed wszystkim
przerzuca³ p³omienie na s¹siednie domy skutecznie wspieraj¹c rozprzestrzenianie siê po-
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¿aru w centrum miasta i w jego po³udniowej
czêœci. Bezsilni kroœnianie mogli ju¿ tylko
próbowaæ ocaliæ bardziej wartoœciowe przedmioty i ratowaæ siê ucieczk¹.98 Ofiar¹ ognia
pad³y nie tylko wszystkie budynki w murach
starego miasta, ale tak¿e pieczo³owicie przechowywane od wieków w ratuszu archiwum
miejskie, a w nim wszelkie dokumenty, kroniki i wartoœciowe papiery z bogatej historii
Krosna.
Odbudowa miasta
Kroœnieñska apokalipsa zdawa³a siê dope³niæ, kiedy to okaza³o siê, ¿e ubezpieczenie, na
które miasto ³o¿y³o od wielu lat, tzw. kasa
ogniowa jest pusta i w zwi¹zku z tym kroœnianie nie mog¹ liczyæ na ¿adne pieni¹dze od
króla. Odpowiedzialny za ten stan urzêdnik,
hrabia von Wittgenstein t³umaczy³, ¿e zgromadzony w kasie maj¹tek przeznaczony zosta³ na wydatki dworu królewskiego. Oburzona tym faktem delegacja kroœnieñska z³o¿y³a
skargê u nastêpcy tronu Fryderyka Wilhelma
i za jego wstawiennictwem osi¹gniêto pozba-
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wienie funkcji niegospodarnego ministra
i zgodê króla Fryderyka I na zapomogê w wysokoœci 700 talarów. Ponadto król obieca³
dziesiêcioletni¹ ulgê w podatkach oraz zapewnienie zakupu drewna i wapna na bardzo
dogodnych warunkach.
Plan odbudowy miasta wzorcowym
projektem dla wielu innych miast
w regionie
Wywo³ane przez kroœnian zamieszanie
wokó³ kas ogniowych zwróci³o uwagê króla
na losy miasteczka nad Odr¹. Z jego inicjatywy powsta³ plan odbudowy miasta, w którym,
jak pisze Matthias, w³adca da³ wyraz umi³owania piêkna i przepychu.99 Szczegó³owe
wskazówki odnoœnie przewidzianego wygl¹du
miasta zachowa³y siê w dokumencie po nazw¹ Verordnung, wegen Wiederaufbauung
der abgebrannten Stadt Crossen, und wie es
damit gehalten werden soll. Vom 2ten Augusti 1708 (Zarz¹dzenie odnoœnie odbudowy
spalonego miasta Crossen, z 2. sierpnia 1708
roku), opublikowanym w zbiorze edyktów

Widok starego miasta z lotu ptaka z wyraŸnym uk³adem ulic na linii pó³noc–po³udnie, wschód–zachód.
Tylko niektóre ulice na obrze¿ach miasta zachowa³y swój œredniowieczny, owalny kszta³t
Die Altstadt vom Flugzeug aus gesehen, deutlich zu sehen ist hier das Straßennetz in Nord–Süd – und OstWest–Richtung, nur am Stadtrand ist noch der mittelalterliche ovale Straßenverlauf zu erkennen.
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Myliusa (Corpus Constitutionum Marchicarium.... V. Theil
I. Abtheilung... Berlin und Halle 1740). Dokument ten ma po
dziœ dzieñ unikaln¹ wartoœæ,
gdy¿ jest on dla wielu historyków wa¿nym Ÿród³em do badañ
nad zabudow¹ miast w okresie
baroku. Stworzony dla Krosna
plan odbudowy miasta sta³ siê
mianowicie wzorcowym rozwi¹zaniem, w oparciu o który zbudowane zosta³o wiele dotkniêZachodnia strona rynku z zachowaniem jednakowej
tych katastrof¹ po¿aru miast
linii okien i gzymsów
ówczesnego pañstwa pruskiego.
Die
Westseite
des
Marktplatzes;
sichtbar ist eine Bebauung
Na bazie doœwiadczeñ zebrabei gleicher Höhe von Fenstern und Gesimsen
nych przy odbudowie Krosna,
stworzone zosta³y wytyczne odnoœnie zaopa- a nawet nowoczesnym. Wywa¿one zosta³y
trzenia ludnoœci bezpoœrednio po po¿arze, w nim piêkno i funkcjonalnoœæ. W projekcie
planu finansowania budowy, regulacji ulic przewidziano obszerny rynek (o powierzchni
i sposobu wznoszenia budynków. Prof. Re- 1 ha) i w zwi¹zku z tym ratusz usytuowany
inisch wylicza w okresie 1711–1787 osiem zosta³ na jego pó³nocnej pierzei.101 Wysoki,
miast (miêdzy innymi Göritz /Oder — Górzy- mansardowy dach z wie¿yczk¹ wyró¿nia³ siê
ca ko³o Kostrzyna, Callies / Kalisz Pomorski w stosunku do innych budynków, a swoim
oraz Neuruppin), które odbudowane zosta³y umiejscowieniem budynek zamyka³ oœ widokow¹ ulicy G³ogowskiej (dziœ ¯ymierskiego).
na wzór Krosna.100
Wszystkie domy przy rynku mia³y byæ trzyKroœnieñski rynek
kondygnacyjne, a przy pozosta³ych ulicach
Wspó³czesny znawca historii miasta Han- zalecano dwie kondygnacje. Wysokoœæ ka¿dens–Ulrich Wein uwa¿a, ¿e plan ów nawet dzi- go piêtra zosta³a dok³adnie wyznaczona, tak
siaj wydaje siê byæ do g³êbi przemyœlanym, aby linia okien i gzymsów we wszystkich budynkach zosta³a zachowana. Mansardowe dachy nale¿a³o
pokryæ dachówk¹. Za
wszelkie odstêpstwa
od wyznaczonych zasad grozi³y wysokie
kary. Plan przewidywa³ równie¿ uporz¹dkowanie uk³adu ulic,
tak aby g³ówna droga
z po³udnia na pó³noc,
a wiêc ówczesna ulica
G³ogowska przez rynek w linii prostej
prowadzi³a do mostu.
Ratusz miejski i widok pó³nocnej czêœci rynku w latach 30-tych XX wieku
Blick auf das Rathaus im Norden des Marktplatzes in den 30er Jahren des 20. Jh. Wi¹za³o siê to jednak
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z wyburzeniem kilku ocala³ych po po¿arze
domów w pobli¿u Odry i radnym miejskim
uda³o siê w tej kwestii uzyskaæ pewne ustêpstwa. Nie dokonano równie¿ poszerzenia niektórych ulic w linii wschód–zachód, pozostawiaj¹c w¹skie, utrudniaj¹ce komunikacjê
uliczki.
Bezpieczeñstwo przeciwpo¿arowe
G³ównym za³o¿eniem wymienionych powy¿ej wytycznych by³o zapewnienie bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego w mieœcie i nie dopuszczenie do podobnej tragedii, jaka mia³a
miejsce w 1708 roku. Wyznaczono gruboœæ
i wysokoœæ murów przeciwogniowych, jakie
wznoszone mia³y byæ pomiêdzy poszczególnymi budynkami oraz sposób, w jaki mia³y byæ
wykonane kominy i kana³y wentylacyjne.
W celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego polecono równie¿ na przedmieœciu
przy Bramie Odrzañskiej usun¹æ wyszynki
i postawiæ nowe domy murowane. Poza granice starego miasta przeniesiono farbiarniê cechu sukienników, browar oraz strzelnicê.
Przyczyn¹ przeniesienia tej ostatniej by³o zasypanie rowu miejskiego i utworzenie drogi
zwanej Der alte Graben (dziœ Grobla). W ten
sposób starano siê uzyskaæ szersz¹ obwodnicê

Budowa koœcio³a trwa³a ponad dwadzieœcia lat.
Wie¿a z zegarem mia³a wówczas inny kszta³t, ta
widoczna na zdjêciu pochodzi z koñca XIX wieku
Der Wiederaufbau der Marienkirche dauerte mehr als
20 Jahre.. Der Kirchturm sah damals anders aus, der
auf diesem Bild stammt vom Ende des 19. Jh.

Miasto po odbudowie

Dwukondygnacyjna zabudowa przy ulicy G³ogowskiej
(obecnie ¯ymierskiego), w g³êbi widoczny rynek i ratusz
Die zweistöckige Bebauung der Glogauerstraße, im
Hintergrund ist das Rathaus am Markt zu sehen

zewnêtrzn¹ przy murach miejskich prowadz¹c¹ do mostu na Odrze. Natomiast po wewnêtrznej stronie murów postawiono jednopiêtrowe budynki z wykuszami, których tylna
œciana styka³a siê z murem obronnym.

Cztery lata po po¿arze ukoñczona zosta³a
budowa nowego ratusza, 9 sierpnia po raz
pierwszy uruchomiono zegar na wie¿y koœcielnej (aczkolwiek prace przy œwi¹tyni
trwa³y jeszcze przez dwadzieœcia lat), a okalaj¹ce rynek kamienice zachwyca³y form¹
i kompozycj¹. Do 1719 roku wzniesiono
w Kroœnie 412 nowych murowanych domów,
a w 1750 ich liczba wzros³a do 444. Wówczas
miasto zamieszkiwa³o 3108 mieszkañców, tak
wiêc na jeden dom przypada³o siedem osób.102
Kiedy w 1722 roku król Fryderyk Wilhelm
I odwiedzi³ Krosno, musia³ byæ z realizacji
planu odbudowy miasta zadowolony, gdy¿
obieca³ przekazaæ koœcio³owi parafialnemu
du¿y dzwon z jednego z koœcio³ów berliñskich
oraz podarowa³ 200 talarów na zbudowanie
chóru królewskiego wewn¹trz koœcio³a.
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W tym samym roku œwi¹tynia otrzyma³a nowe organy, wykonane przez Johanna Rödera
z Berlina. 28–g³osowy instrument zosta³
w póŸniejszych stuleciach rozbudowany, a barokowy prospekt zachowa³ siê do dziœ, jednak¿e po 1945 roku usuniête zosta³y z niego
herb pruski, czerwony orze³ brandenburski
i dwa czarne or³y pruskie. Znawca tematyki,
Wolfgang Brylla uwa¿a, ¿e organy kroœnieñskie w du¿ym stopniu przypomina³y instrument, jaki znajdowa³ siê w berliñskiej katedrze.103
Cmentarz na górze
W 1733 roku zapad³a decyzja o przeniesieniu znajduj¹cego siê przy koœciele parafialnym
maleñkiego cmentarza na wysoki brzeg Odry.
Istniej¹cy na Rybakach cmentarz równie¿ wy-
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Wnêtrze koœcio³a parafialnego z bogato zdobionymi
organami i chórem królewskim po prawej stronie
Das Innere der Marienkirche mit schumckvollem
Orgelprospekt und königlichem Chor

Do po³owy XVIII wieku na prawym brzegu
Odry na wysokoœci miasta znajdowa³y siê koœció³ œw. Andrzeja, (w którym w latach 1662
— 1733 odbywa³y siê msze w obrz¹dku kalwiñskim, a nastêpnie
do 1945 w protestanckim), kilka
budynków mieszkalnych, lokal,
w którym sprzedawano wino oraz
poczta, któr¹ przeniesiono tu po
po¿arze w 1708 roku. Resztê terenu przeznaczono na ogródki warzywne, a przede wszystkim na
winnice. W latach 1742 — 44 król
Fryderyk II kaza³ wybudowaæ now¹ drogê w kierunku pó³nocnym,
która nie by³aby tak stroma jak
poprzednia. By³o to niezwykle
Do po³owy XVIII wieku droga z mostu prowadzi³a najpierw wzd³u¿ trudne zadanie, gdy¿ wymaga³o
Odry, a nastepnie w górê w bezpoœrednim s¹siedztwie koœcio³a œw. wykucia drogi w skale. Tak poAndrzeja. Na zdjêciu nowa Bergstraße, dziœ ulica WOP
wsta³a Bergstraße — dzisiejsza
Der Weg auf den Berg führte bis Mitte des 18. Jh. dicht an der
ulica WOP.
Andreaskirche vorbei, erst später wurde die Bergstraße erbaut.

maga³ przeniesienia, gdy¿ wystêpuj¹ce z brzegów wody Odry i Bobru czêsto zalewa³y jego
teren. W tym celu miasto wykupi³o znajduj¹c¹
siê na pó³noc od mostu odrzañskiego dzia³kê
o wielkoœci dwóch mórg i zlokalizowa³o tam
nowy cmentarz, tzw. Bergfriedhof. Z biegiem
lat rozrós³ siê on do pokaŸnych rozmiarów
i zajmowa³ teren, na którym (po brutalnym
zniszczeniu cmentarza przez nowych mieszkañców Krosna) w latach siedemdziesi¹tych
XX wieku utworzono Park Tysi¹clecia.

2. Stosunki spo³eczne, ustrój
i administracja w XVIII wieku
Pañstwo brandenbursko–pruskie za rz¹dów Fryderyka Wilhelma I, nastêpcy Fryderyka I, który w 1701 roku przyj¹³ tytu³ króla
w Prusach, sta³o siê monarchi¹ absolutn¹ o silnie militarnym charakterze. W³adcy z dynastii
Hohenzollernów wst¹pili w XVIII wieku na
drogê modernizacji pañstwowej za pomoc¹
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silnej administracji i scentralizowanych
struktur pañstwowych. Król i centralna administracja starali siê wprowadziæ nowoczesne, zachodnie formy gospodarowania zarówno na szczeblu dóbr pañstwowych, jak i konkretnych rozwi¹zañ.104 Wzmo¿ona ingerencja
króla w wewnêtrzne sprawy miast przejawia³a siê wprowadzaniem do w³adz miejskich
swoich ludzi oraz przejmowaniem niektórych
kompetencji tych w³adz. W miastach, które

Sztych z 1725 roku bêdacy ilustracj¹
krosnieñskiego wydania pieœni koœcielnych
Ein Stich von 1725, der als Abbildung in ein
Crossener Liederbuch aufgenommen wurde

mia³y garnizony wojskowe ich komendant
z regu³y przejmowa³ wszystkie funkcje policyjne, w rêce urzêdników królewskich przeszed³ pobór podatków pañstwowych oraz
kontrybucji, zw³aszcza na cele obronne
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i utrzymanie armii. Równie¿ ordynacje miejskie wydawane by³y w imieniu króla, który
powo³ywa³ ró¿ne komisje badaj¹ce sprawy
miejskie. Dzia³alnoœæ tych komisji zaowocowa³a nie tylko nowymi ordynacjami, ale przygotowa³y one tak¿e ca³oœciow¹ reformê stosunków miejskich wprowadzonych w ¿ycie na
pocz¹tku XIX wieku.105
W przypadku Krosna król Fryderyk Wilhelm I wyda³ 18 lutego 1719 roku edykt, moc¹ którego znosi³ dotychczasowe w³adze miejskie i powo³ywa³ wybrane przez siebie osoby
na stosowne urzêdy. W wyniku tych zmian
przydzielone stanowiska sprawowane mia³y
byæ do¿ywotnio, chyba ¿e król podejmie wczeœniej decyzjê o odwo³aniu. Samorz¹dnoœæ
miejska zosta³a w ten sposób znacznie ograniczona, miasto straci³o trzy podstawowe
prawa: wyboru swoich prze³o¿onych, samodzielny zarz¹d w³asnym maj¹tkiem i wp³yw
na rz¹dy. Kronikarz Matthias cytuj¹c w ca³oœci wspomniany edykt ubolewa nad takim
stanem rzeczy i przytacza liczne przyk³ady
sprzedajnoœci urzêdów i nadu¿yæ króla.106
Mimo podejmowanych wysi³ków o¿ywienia wytwórczoœci rzemieœlniczej i handlu
kondycja ekonomiczna miasta po klêskach
wojennych i ¿ywio³owych ostatnich dziesiêcioleci poprawia³a siê tylko nieznacznie.
W zwi¹zku z tym odpowiednio niski pozostawa³ poziom ¿ycia mieszkañców. Strukturê
spo³eczn¹ miasta charakteryzowa³a ma³a
liczba bogatych i stosunkowo szeroka sfera
ubóstwa. Degradacja spo³eczna objê³a zarówno czêœæ kupców jak i rzemieœlników cechowych, natomiast w najkorzystniejszej sytuacji
pozostawali ci spoœród stanu kupieckiego,
którzy jednoczeœnie sprawowali w³adzê, bêd¹c¹ nie tylko Ÿród³em presti¿u, ale i dodatkowych dochodów. W ci¹gu ostatnich dziesiêcioleci XVII wieku i na pocz¹tku XVIII dokona³y siê istotne przesuniêcia wœród œredniego
mieszczañstwa. W pierwszej, najznakomitszej, ale i najbogatszej grupie spo³ecznej
utrzymali siê g³ównie ci spoœród kupców, którzy jednoczeœnie sprawowali w³adzê w mieœcie. Oprócz burmistrzów i rajców oraz pastorów, oddanych s³u¿bie duszpasterskiej, do elit
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spo³ecznych w mieœcie zaliczali siê urzêdnicy
miejscy i pañstwowi. Ponadto zaliczono do tej
grupy radców tytularnych, referendarzy, landwójtów, rentmistrzów, inspektorów podatkowych, a tak¿e oficerów i nauczycieli. Zabrak³o
natomiast wœród nich cz³onków starszych gildii kupieckich oraz browarników. Kupcy nie
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Powo³any przez radê miasta nadzorca ¿ebraków, ubrany w zielon¹ pelerynê i blaszany
herb Krosna na piersi, mia³ za zadanie pilnowaæ, aby w mieœcie nie pojawili siê obcy prosz¹cy o ja³mu¿nê. Ponadto sta³ na czele ¿ebraków, którzy w œrody i niedziele mieli prawo zbieraæ datki i do specjalnego kosza wk³a-

Fragment sztychu z 1725 roku przedstawiaj¹cy panoramê Krosna w pierwszej po³owie XVIII wieku
Fragment eines Stichs von 1725– mit dem Stadtpanorama von Crossen in der ersten Hälfte des 18.Jh.

pe³ni¹cy funkcji publicznych, w tym sukiennicy oraz czêœciowo kramarze, w 1697 roku
zaliczeni zostali do grupy drugiej, wespó³
z notariuszami, prokuratorami, poborcami
zbo¿a, urzêdnikami s¹dowymi i aptekarzami.
Podstawowy trzon grupy trzeciej stanowi³y
szerokie rzesze rzemieœlników cechowych,
z wy³¹czeniem jednak zawodów uznanych za
poœledniejsze. Do tych ostatnich zaliczeni zostali murarze, cieœle, furmani, s³u¿ba koœcielna, rybacy, robotnicy dniówkowi oraz mieszkañcy tak zwanych bud i ludzie „luŸni”, czyli
najbiedniejsi. Ta grupa stanowi³a najni¿sz¹,
czwart¹ grupê spo³ecznoœci miejskiej.107 Fakt
pauperyzacji mieszczañstwa potwierdzaj¹ informacje o narastaj¹cym w XVIII wieku problemie ubóstwa. W zwi¹zku z tym podjête zosta³y kroki maj¹ce przeciwdzia³aæ zwiêkszaniu siê liczby ¿ebraków, w³óczêgów, zdemobilizowanych ¿o³nierzy i bezdomnych, miêdzy
innymi przez poddanie ich kontroli i rejestracji. Matthias podaje, ¿e w 1690 roku wprowadzono nowe zarz¹dzenie odnoœnie ¿ebraków.

da³ wyznaczon¹ czêœæ zebranych darów, któr¹
przeznaczano na utrzymanie przytu³ku dla
biednych.
Fakt przynale¿noœci do danej grupy spo³ecznej wi¹za³ siê z licznymi uprawnieniami
lub ograniczeniami. Na przyk³ad wydany pod
koniec XVII wieku edykt królewski szczegó³owo precyzowa³, jaki ubiór nosiæ maj¹ przedstawiciele poszczególnych klas. Aby odró¿niæ
mieszczan od szlachty zabraniano na przyk³ad tym pierwszym noszenia klejnotów i kamieni szlachetnych, a tak¿e z³otych i srebrnych szarf i luksusowych gatunków tkanin.108

3. Fryderyk II i wojny XVIII
i pocz¹tku XIX wieku
W XVIII wieku Krosno dzieli³o los wielu ma³ych miasteczek w pañstwie brandenbursko–pruskim, które po koronacji w 1701 roku coraz
czêœciej zaczêto nazywaæ Prusami, nie tylko
w odniesieniu do terenu Prus Wschodnich,
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ale tak¿e do jego brandenburskich terytoriów.
W miasteczku u ujœcia Bobru ¿ycie p³ynê³o
w³asnym tokiem, a wiadomoœci o wa¿nych dla
kraju wydarzeniach dociera³y tu zazwyczaj
z pewnym opóŸnieniem. Jedynie w czasie wojen œl¹skich i wojny siedmioletniej kroœnianie
stawali siê na moment œwiadkami historii pisanej przez wielkie H. Przedmiotem niniejszej ksi¹¿ki s¹ dzieje jednego miasta, nie sposób jednak odizolowaæ ich od wydarzeñ
o szerszym zasiêgu, które niew¹tpliwie wywar³y wp³yw na mentalnoœæ, a czêœciowo te¿
na losy mieszkañców Krosna. Dlatego te¿ kilka kolejnych zdañ pragnê poœwiêciæ osobie
króla pruskiego Fryderyka II (1740–86), którego sposób sprawowania w³adzy odbiega³ od
standardów przyjêtych przez jego poprzedników. Postaæ ta zosta³a przez potomnych poddana silnej mitologizacji, co przyczyni³o siê
do doœæ powszechnego uwielbienia jego osoby
w póŸniejszej Rzeszy niemieckiej. W opinii
pañstw oœciennym pozosta³ on postaci¹ kontrowersyjn¹, a w przypadku Polaków uosobieniem najgorszych cech zwi¹zanych z pojêciem Prusak. O ile jeszcze w po³owie XVII
wieku Wielki Elektor Fryderyk Wilhelm
I w swoim testamencie napisa³, ¿e Prusy ¿yæ
mog¹ tylko w dobrym s¹siedztwie z Polsk¹,
swoim najbli¿szym s¹siadem,109 o tyle stanowisko Fryderyka II w stosunku do s¹siadów
nastawione by³o na wykorzystywanie ich s³aboœci i przejmowanie nowych terytoriów. By³o tak w przypadku wojen œl¹skich (1740–42,
1744–45), w wyniku których Fryderykowi
uda³o siê wydrzeæ austriacki Œl¹sk. Agresywna postawa Fryderyka, który nie stroni³ od
³amania umów i uk³adów przysporzy³a mu
wielu wrogów. Cesarzowa austriacka Maria
Teresa pozyskawszy sobie wielu sprzymierzeñców stara³a siê odebraæ Prusom Œl¹sk.
Tak dosz³o do wojny siedmioletniej
(1756–63), w której po stronie Prus pozosta³a
tylko Anglia. W starciu z silnymi przeciwnikami Fryderyk II poniós³ liczne klêski, aczkolwiek niektóre bitwy uda³o mu siê wygraæ.
Pañstwo jego mimo wyniszczenia i znacznych
strat w ludziach nie ponios³o strat terytorialnych i utrzyma³o Œl¹sk. Doœwiadczenia tej
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wojny pokaza³y, ¿e dalsze rozszerzenie Prus
mo¿e siê odbywaæ jedynie za zgod¹ innych potêg.110 W tej kwestii Fryderyk okaza³ siê byæ
doskona³ym politykiem, który w porozumieniu z Rosj¹ i wspó³udziale Austrii doprowadzi³ do pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku. W wyniku tego nikczemnego aktu pañstwo pruskie powiêkszy³o siê o Prusy Królewskie i Warmiê.
Król Fryderyk II zwany Wielkim by³ niew¹tpliwie cz³owiekiem bardzo oczytanym
i inteligentnym, genialnym dowódc¹ i utalentowanym pragmatykiem, ale tak¿e cynikiem,
który nie zastanawia³ siê zbytnio ile ludzkich

Tablica umieszczona na frontowej œcianie domu
przy rynku, w którym wielokrotnie latach
1740–1786 przebywa³ król Fryderyk II
Eine Erinnerungstafel, die an der Wand eines
Hauses am Markt befestigt war, weist auf den
mehrmaligen Aufenthalt König Friedrich II.
in den Jahren 1740–86 hin.

istnieñ kosztowa³a jego ekspansywna polityka i jakie konsekwencje gospodarcze nios³y za
sob¹ prowadzone przez niego, jak na ówczesne czasy, wyj¹tkowo krwawe wojny. Najnowsze badania wykaza³y, ¿e okres jego panowania, a w szczególnoœci sposoby sprawowania
rz¹dów oceniane by³y przez mu wspó³czesnych, tak¿e przez jego poddanych zazwyczaj
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bardzo krytycznie. Dopiero za czasów Bismarcka dokona³a siê gloryfikacja Prus i Fryderyka Wielkiego i na piedesta³ wyniesiono
skutecznoœæ jego panowania, pomijaj¹c sposoby jakimi siê pos³ugiwa³.111 O tym, ¿e jego popularnoœæ do po³owy XIX wieku nie przybiera³a form kultu niech œwiadczy fakt, ¿e kroœnianin Matthias pisz¹c w 1849 swoj¹ kronikê poœwiêci³ czasom panowania Fryderyka II zaledwie kilka stron, na których przedstawi³ przede
wszystkim straty poniesione przez miasto
w wyniku prowadzonych przez króla wojen.
Wojny Œl¹skie
Kronikarz wypowiada siê jednak pozytywnie o agresywnej polityce w³adcy i w ob³udny
wrêcz sposób t³umaczy powody, które zmusi³y króla do siêgniêcia po Œl¹sk. Nie wspomina
o tym, ¿e na tronie austriackim zasiad³a m³oda, niedoœwiadczona w³adczyni i w zwi¹zku
z tym Fryderyk zdecydowa³ siê z³amaæ ³¹cz¹ce ich kraje uk³ady i si³¹ zaw³adn¹æ jej ziemie.
Matthias t³umaczy ten fakt w nastêpuj¹cy
sposób: Poniewa¿ w pertraktacjach z Dworem wiedeñskim nie uda³o siê polubownie za³atwiæ sprawy, król jeszcze w grudniu 1740
zebra³ w Kroœnie i wokó³ niego armiê licz¹c¹
24 tysi¹ce ¿o³nierzy.112 Dalej dowiadujemy siê,
¿e w mieœcie zgromadzono ogromne zapasy
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¿ywnoœci i produktów potrzebnych do utrzymania armii i z braku miejsca na magazyn
przeznaczono komnaty zamku piastowskiego. Sam król przyby³ nad ujœcie Bobru 13
grudnia i zatrzyma³ siê w domu Nettera przy
rynku. Wówczas to mia³o miejsce nietypowe
zdarzenie, które mieszkañcy odebrali jego
ostrze¿enie, a nawet z³y omen. W wie¿y koœcio³a parafialnego pêk³a belka, na której zawieszony by³ wielki dzwon i ten spad³ z wielkim hukiem. W mieœcie powsta³o poruszenie
i ludzie szeptali miêdzy sob¹, ¿e mo¿e nie nale¿y lekcewa¿yæ tego znaku i powstrzymaæ te
ryzykowne przedsiêwziêcie. Kiedy Fryderyk
II dowiedzia³ siê o tym, mia³ powiedzieæ: Ja
równie¿ traktujê to wydarzenie jako wró¿bê,
ale nie jako z³¹, lecz jako dobr¹ wró¿bê. Gdy¿
tak jak rozbi³ siê ten zawieszony na wysokoœci dzwon, tak rozbity zostanie wielce wysoki
i dumy Dwór austriacki!113
Pomyœlny przebieg wojny o Œl¹sk przyniós³ przez pewien czas i mieszkañcom Krosna korzyœci. W³aœnie st¹d wysy³ano g³ównie
drog¹ wodn¹ zaopatrzenie dla armii, a tak¿e
transportowano wiêŸniów austriackich. Wraz
z przy³¹czeniem Œl¹ska do Prus wzmóg³ siê
ruch handlowy na Odrze i transport tzw. odrakami sta³ siê Ÿród³em utrzymania wielu tutejszych mieszkañców. (Matthias podaje, ¿e

Przy³¹czenie Œl¹ska do Prus spowodowa³o o¿ywienie ruchu handlowego na Odrze
Der Anschluss Schlesiens an Preußen führte zu einer Belebung des Handelsverkehrs auf der Oder.
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w 1749 roku w Kroœnie by³o 39 szyprów i rybaków i 32 pomocników na statkach.114) Na rozkaz króla wybudowano równie¿ now¹ drogê na
prawym brzegu Odry, tzw. Bergstraße (dzisiejsza WOP), gdy¿ wczeœniejsza by³a dla armii
i transportu sprzêtu wojennego zbyt stroma.
Natomiast urz¹dzenia obronne wokó³ zamku
zosta³y rozebrane i wywiezione na Œl¹sk, co
spowodowa³o, ¿e wczeœniejsza siedziba wdów
zatraci³a na zawsze charakter twierdzy.
Wojna siedmioletnia
Po zakoñczeniu wojen œl¹skich nast¹pi³o
dziesiêæ lat pokoju i pewnej stabilizacji. Jednak¿e ju¿ w 1756 roku wybuch³a kolejna wojna, która trwaæ mia³a a¿ siedem lat i przynieœæ miastu wiele cierpieñ i du¿e straty materialne. Po bitwie pod Kijami, podczas której
wojska pruskie ponios³y klêskê, do zupe³nie
zaskoczonego tym faktem Krosna, które
dzieñ wczeœniej opuœci³y stacjonuj¹ce tu jednostki armii pruskiej, wkroczyli Rosjanie. By³
to koniec lipca 1759 roku. ¯o³nierze wymusili na mieszkañcach wysokie kontrybucje, stosuj¹c brutalne metody i szanta¿uj¹c ich spaleniem miasta. W nastêpnych tygodniach, mimo ¿e wroga armia przesunê³a siê na zachód,
kilkakrotnie w Kroœnie pojawiali siê rosyjscy
¿o³nierze, zmuszaj¹c mieszczan do p³acenia
haraczu. Po raz kolejny Rosjanie wtargnêli do
miasta pod koniec wrzeœnia 1760 roku i wówczas to spl¹drowane zosta³y winnice, zamek
i zniszczone niektóre domy. Ponownie ludnoœæ ob³o¿ona zosta³a ogromn¹ kontrybucj¹
i zmuszona do dostarczania ¿ywnoœci i paszy.
Poniewa¿ mieszkañcy nie byli w stanie zebraæ tak znacz¹cej sumy, okupanci zgodzili
siê na wyp³acenie jej w póŸniejszym terminie.
Nie wiadomo jak d³ugo trwa³aby jeszcze ta
wojna, gdyby nie nag³a œmieræ carycy rosyjskiej El¿biety w 1763 roku. Fakt ten spowodowa³ zmianê sytuacji politycznej i sk³oni³
walcz¹ce strony do podpisania pokoju.
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kontrybucje i sp³aciæ wszystkie d³ugi. Pocz¹tek nowego wieku witano z nadziejami na
lepsze czasy, a przede wszystkim na pokój
i stabilizacjê polityczn¹.115
Jednak¿e po wybuchu rewolucji we Francji w 1789, obaleniu monarchii i ustanowieniu republiki oraz po dojœciu do w³adzy dziesiêæ lat póŸniej Napoleona Bonapartego, pañstwa oœcienne, w tym Prusy wci¹gniête zosta³y w kr¹g ekspansywnej polityki cesarza
Francuzów. Przegranie przez Prusy 14 paŸdziernika 1806 roku bitew pod Jen¹ i Auerstädt spowodowa³o, ¿e dziesiêæ dni póŸniej
wojska francuskie wkroczy³y do Berlina. Zaskoczeni takim przebiegiem wydarzeñ kroœnianie do koñca, a wiêc do wkroczenia wojsk
napoleoñskich do miasta w listopadzie tego¿
roku, wierzyli, ¿e chwilowa s³aboœæ armii pruskiej zostanie przezwyciê¿ona i wróg pokonany. Sta³o siê jednak inaczej i Krosno pozosta³o pod francusk¹ okupacj¹ a¿ do roku 1809,
kiedy to po raz pierwszy pruscy ¿o³nierze pojawili siê w mieœcie. W tym samym roku zawarta zosta³a w Berlinie konwencja, która
umo¿liwia³a wojskom napoleoñskim poruszanie siê wyznaczonymi trasami przez terytorium Prus. Krosno mia³o to w¹tpliwe szczêœcie znaleŸæ siê na tej trasie, ponadto wyznaczone zosta³o jako miejsce, w którym ¿o³nierze mieli prawo siê zatrzymywaæ i nale¿a³o
ich zaopatrzyæ w jedzenie i zapewniæ nocleg.
Rola jak¹ przypisano miastu, okaza³a siê byæ
szczególnie dla niego dotkliwa podczas
wyprawy wojsk napoleoñskich na Rosjê.

Wojny napoleoñskie
Matthias podaje, ¿e oko³o roku 1800 miasto zdo³a³o podnieœæ siê z zapaœci finansowej,
jak¹ spowodowa³y wymuszone przez Rosjan

Napoleon ze swoim sztabem podczas jednej
z wypraw wojennych
Napoleon mit seinem Stab während eines Feldzuges
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Wówczas to w okresie 13 miesiêcy od 1 stycznia 1812 do koñca stycznia 1813 przez Krosno przesz³o 370 000 ¿o³nierzy, którym miasto musia³o zapewniæ nocleg i wy¿ywienie.
Ten ogromny balast finansowy, który w latach 1806–09 poprzedzony by³ koniecznoœci¹
p³acenia wysokich kontrybucji Francuzom,
doprowadzi³ do ruiny wielu mieszczan. Kronikarz podaje, ¿e 40 domów w Kroœnie ze
wzglêdu na d³ugi ich w³aœcicieli zosta³o przejêtych przez urz¹d komornika i wystawionych na sprzeda¿.116

4. Reforma pañstwa pruskiego
Geneza g³êbokich reform w Prusach tkwi³a w rozpaczliwej sytuacji finansowej pañstwa
wskutek przegranej wojny z Napoleonem,
kontrybucji i blokady kontynentalnej. Konieczna by³a rozbudowa Ÿróde³ dochodów,
ograniczenie kosztów administracji, podniesienie zdolnoœci ludnoœci do p³acenia podatków i wzmocnienie si³ produkcyjnych kraju.
Poniewa¿ zaœ czekano na godzinê obrachunku z Francuzami, nie bez znaczenia by³o tak¿e podniesienie nastrojów i odpowiednie nastawienie spo³eczeñstwa.
Wœród wewnêtrznych sporów podjêto pod
przewodnictwem barona Karla vom und zum
Sein, a nastêpnie nowego kanclerza pruskiego Hardenberga w 1807 roku trzy wielkie
dzie³a: reformê agrarn¹, ordynacjê miejsk¹
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i reorganizacjê urzêdów. Samorz¹d miejski
wprowadzony zosta³ ustaw¹ o miastach
z 19.10.1808 roku. Dot¹d miasta podlega³y
bezpoœrednio administracji pañstwowej.
Uznanie rosn¹cej roli mieszczañstwa odbi³o
siê w powiêkszeniu zakresu dzia³ania samorz¹du. Rada miejska by³a wybierana przez
mieszkañców posiadaj¹cych obywatelstwo
miasta i którzy legitymowali siê rocznym dochodem 150–200 talarów (zale¿nie od wielkoœci miasta). Rada miejska wybiera³a magistrat zajmuj¹cy siê administrowaniem tych
dziedzin ¿ycia, które powierzono samorz¹dowi. Co prawda system ten dopuszcza³ do w³adzy tylko najbogatszych (tzw. plutokracja,
w 1843 roku na 6500 mieszkañców Krosna
uprawnionych do g³osowania by³ tylko
497119), stwarza³ jednak mo¿liwoœæ powa¿nego o¿ywienia ruchu politycznego w miastach120. W pierwszych latach mieszczañstwo
nie œmia³o jeszcze prowadziæ w³asnej polityki
samorz¹dowej. Odpowiednie podstawy prawne ku temu zosta³y jednak¿e stworzone,
a ustawa o miastach zosta³a w 1831 roku dodatkowo zmodyfikowana.
Pierwsz¹ radê miejsk¹ wybrano w Kroœnie
08.02.1809 roku. W wyniku wyborów wy³oniono 36 radnych i 12 zastêpców. Rada na
pierwszym posiedzeniu wybra³a swojego
przewodnicz¹cego oraz sk³ad magistratu, do
którego weszli: burmistrz i jego zastêpcy,
przewodnicz¹cy siedmiu okrêgów, na które
miasto zosta³o podzielone oraz oœmiu radców
miejskich, którzy sprawowali swoje
funkcje nieodp³atnie. Kadencja rady
miejskiej i magistratu trwa³a 6 lat.119
W wyniku przeprowadzonej w ca³ym pañstwie reorganizacji podzielono
kraj na dziesiêæ prowincji. Krosno podporz¹dkowane zosta³o w³adzom prowincji, które mia³y swoj¹ siedzibê we
Frankfurcie nad Odr¹.
Krosno miastem garnizonowym

Kolejn¹ reform¹ w skali pañstwowej by³a reorganizacja armii. W wyniku tego przedsiêwziêcia garnizon kroGarnisonsstadt war Crossem bereits zu Beginn des 17. Jh.,
umfangreiche Kasernen wurden jedoch erst im 20. Jh.. erbaut. œnieñski przydzielono w 1818 roku
Siedzib¹ garnizonu by³o Krosno od pocz¹tku XVII wieku,
rozleg³e koszary wybudowano jednak¿e dopiero w XX wieku
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pierwszemu batalionowi 12–go pu³ku obrony
krajowej. Ten z kolei w 1821 zosta³ zast¹piony drugim batalionem 12–go pu³ku piechoty, dla którego Krosno sta³o siê sta³ym
garnizonem.
Miasto czerpa³o korzyœci z obecnoœci wojska, a garnizon stanowi³ dla niego powa¿ne
Ÿród³o dochodu. Niech œwiadczy o tym fakt,
¿e kiedy w 1838 roku powsta³y plany przeniesienia garnizonu, rada miejska nie chc¹c do
tego dopuœciæ, zdecydowa³a siê wybudowaæ
na swój koszt salê æwiczeñ dla wojska i udostêpniæ mu w okolicach Po³upina plac do
musztry.
ród³a finansowania wydatków
miejskich
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urzêdników, z których wy¿si rang¹ otrzymywali wynagrodzenie rzêdu 100 do 235 talarów, pozostali natomiast od 30 do 80 talarów.
Po reformie miast pensje urzêdników miejskich znacznie wzros³y. Kronikarz podaje, ¿e
od 1829 burmistrz Heyne otrzymywa³ 800 talarów rocznie, natomiast wynagrodzenie jego
nastêpcy Carla Hermanna Lorenza zosta³o ze
wzglêdów oszczêdnoœciowych obni¿one o 200
talarów.120
Rozwój przemys³u
Miasto czerpa³o równie¿ dochody z podatku p³aconego przez rzemieœlników i fabrykantów. Od czasów Fryderyka II pañstwo
pruskie wspiera³o rozwój manufaktur, które
z czasem przekszta³ca³y siê w fabryki. Dziêki
uzyskaniu lepszej jakoœci we³ny oraz wprowadzeniu zakazu wywo¿enia jej do innych krajów rozwin¹³ siê przemys³ sukienniczy. I tak
jeden z pierwszych fabrykantów kroœnieñskich Georg Vollsack wystawi³ w 1766 roku
na targach na sprzeda¿ ponad 300 sztuk p³ótna, co by³o na ówczesne czasy liczb¹ zawrot-

Na pocz¹tku XIX wieku g³ównym Ÿród³em
wp³ywów do kasy miejskiej by³ pobór c³a od
przywo¿onych do miasta towarów i od transportu ich przez most na Odrze. Dochód z tego tytu³u wynosi³ ok. 1120 talarów rocznie.
Ponadto miasto posiada³o folwarki w Szczawnie i Starym Raduszcu, z których œrednio
uzyskiwano 1114 i 267
talarów rocznie. Cegielnie miejskie uzyskiwa³y dochód oko³o
290 talarów. Bêd¹ce
w posiadaniu miasta
wioski zobowi¹zane
by³y do p³acenia podatku gruntowego oraz
danin w postaci p³odów rolnych i inwentarza ¿ywego. Od 1836
roku op³aty te uiszczane by³y tylko w gotówce i tak Szczawno p³aci³o rocznie 19 700 talarów, Po³upin 7700,
W nieistniej¹cym ju¿ dziœ budynku na wprost mostu istnia³a od 1837 roku
Stary Raduszec 12
fabryka sukiennicza, a nastêpnie koszary wojskowe
975, Chy¿e 2350 talaIn dem heute nicht mehr existierenden Gebäude gegenüber der Oderbrücke
rów. Czêœæ tych posiabefand sich seit 1837 eine Tuchfabrik und danach die so genannte Stromkaserne.
d³oœci zosta³a w po³owie XIX wieku wydzier¿awiona i Krosno n¹. Ponadto zarejestrowanych by³o w Kroœnie
czerpa³o dochody z dzier¿awy. Na utrzyma- w 1780 roku 58 zak³adów tkackich i 160 przêniu miasta by³o natomiast dwudziestu dwóch dzalni zatrudniaj¹cych oko³o 400 pracowni-
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eksport. Na pocz¹tku
XIX wieku zdarza³y siê
dla winiarzy dobre lata
(takim mia³ byæ np.
1834), jednak¿e wprowadzone
w
1810
i w 1811 roku edykty
królewskie zezwalaj¹ce na wolne uprawianie rzemios³a i handlu
oraz wprowadzaj¹ce
ich
opodatkowanie
spowodowa³y, ¿e wygas³y wszelkie przywileje
cechowe i ochrona produkcji. W zwi¹zku
z tym producenci wina
Kroœnieñskie winnice znajdowa³y siê na prawym brzegu Odry. Na zdjêciu widoczny (podobnie jak wytwórich fragment oraz nie istniej¹cy ju¿ budynek Szko³y Winiarsko- Ogrodniczej
cy innych produktów)
Crossener Weingärten auf der Berglehne, links ist das nicht mehr existierende
musieli stawiæ czo³a
Gebäude der Wein- und Obstbauschule zu sehen
konkurencji, co ³¹czy³o
121
ków. W 1825 roku powsta³a w okolicach siê z koniecznoœci¹ poprawy jakoœci i obni¿aBramy G³ogowskiej pierwsza mechaniczna nia kosztów produkcji.
przêdzalnia napêdzana przez m³yn wodny,
Pierwsza linia kolejowa
w nastêpnych latach trzy kolejne, z których
w regionie ominê³a Krosno
jedna napêdzana by³a maszyn¹ parow¹.
W podobny sposób napêdzana by³a powsta³a
w 1843 roku nowa farbiarnia sukna.
Browarnictwo, kolejna wa¿na ga³¹Ÿ produkcyjna w mieœcie zaczê³o natomiast w drugiej po³owie XVIII wieku podupadaæ. Fakt ten
by³ konsekwencj¹ trwaj¹cej ju¿ od kilku stuleci walki pomiêdzy szlacht¹, a miastami
o przywilej warzenia piwa. W zwi¹zku ze
znacznym wzmocnieniem siê pozycji posiadaczy ziemskich ograniczane by³y prawa miast
do sprzeda¿y piwa w okolicznych wioskach.
Matthias podaje, ¿e kroœnieñscy warzelnicy
mieli w 1734 roku zbyt w wysokoœci 4677 ton
piwa, w 1783 roku wielkoœæ ta zmala³a do
1700 ton.122 Nietrudno siê domyœliæ, ¿e w takiej sytuacji iloœæ warzelników w mieœcie musia³a zostaæ zredukowana.
Handel piwem mia³ znaczenie regionalne
i tylko niektórym warzelnikom udawa³o siê
na krótki okres sprzedawaæ swoje towary
w innych miastach. Natomiast produkcja
i sprzeda¿ wina zawsze nastawiona by³a na

Nie jest wykluczone, ¿e kroœnieñskim producentom uda³oby siê sprostaæ wyzwaniom
dokonuj¹cej siê na ich oczach rewolucji przemys³owej, gdyby nie fakt, ¿e w decyzji o budowie pierwszej linii kolejowej na tych terenach
pominiêto miasto u ujœcia Bobru. (Kroœnianie
próbowali odwo³ywaæ siê od tej decyzji, jednak¿e bez skutku.) Pierwszy poci¹g z Berlina
do Wroc³awia przejecha³ w 1846 roku, jednak¿e nie starym szlakiem handlowym przez
Frankfurt, Krosno, Zielon¹ Górê do Wroc³awia, lecz przez Frankfurt, Gubin i Lubsko.
Fakt ten mia³ ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju miasta. Kolej sta³a siê mianowicie
g³ównym œrodkiem transportu towarowego
i tylko producenci maj¹cy do niego dostêp
mogli wytwarzaæ na szerok¹ skalê i sprzedawaæ swoje towary na rynku europejskim
i œwiatowym. W tej sytuacji konwencjonalne
drogi handlowe, a tak¿e szlaki rzeczne zaczê³y odgrywaæ rolê drugorzêdn¹. Co prawda
Krosno uzyska³o po³¹czenie kolejowe 25 lat
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póŸniej (1870), jednak¿e by³a to tylko linia regionalna (Cottbus — Gubin — Krosno — Zb¹szyñ — Poznañ), a oddalony
o 4 kilometry od centrum dworzec (ze
wzglêdu na niebezpieczeñstwo powodzi)
nie móg³ staæ siê integraln¹ czêœci¹ miasta. Powsta³y co prawda plany stworzenia
przemys³owej dzielnicy na odcinku pomiêdzy po³udniow¹ czêœci¹ miasta
a dworcem, czas wielkiego boomu jednak
ju¿ min¹³ i Krosno nie zdo³a³o dogoniæ takich miast jak Lubsko czy Gubin.
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Dworzec kolejowy w Kroœnie, zdjêcie z pocz¹tku XX wieku

Próby ratowania
przemys³u winiarskiego
Negatywne skutki tego faktu widaæ na
przyk³adzie upadku produkcji winiarskiej
i sukienniczej. Powstanie po³¹czeñ kolejowych spowodowa³o mo¿liwoœæ sprowadzania
du¿ej iloœci wina z najodleglejszych zak¹tków
Europy, a konsumenci mogli wybieraæ napoje
najbardziej im odpowiadaj¹ce. W ten sposób
kroœnieñskie wytwórnie, których wino mia³o
zazwyczaj cierpki smak zdo³a³y zadowoliæ tylko nielicznych smakoszy. Trudnoœci ze zbytem wina prowadzi³y do likwidacji winnic.
Prób¹ zahamowania tego procesu by³o za³o¿enie w 1882 roku Towarzystwa Plantatorów
Winoroœli (kroœnieñskie wino na wystawach
w Charlottenburgu w 1889 roku i w Gorzowie
w 1890 wyró¿niono medalami i nagrodami),
a tak¿e Szko³y Winiarsko–Ogrodniczej

Bahnhof von Crossen zu Beginn des 20. Jh.

w 1891 roku.123 Szko³a otrzyma³a 4 morgowy
(1 ha) ogród oraz budynek z piwnicami i t³oczni¹. Trzy lata póŸniej powiêkszy³a swoje tereny uprawne wykupuj¹c na tzw. Ogrodzie Biskupim dalsze 5 mórg (1,4 ha). Mimo w³o¿onych starañ nie uda³o siê pokonaæ niekorzystnego impasu i z czasem program nauczania zacz¹³ koncentrowaæ siê bardziej na uprawach
sadowniczych. Na pocz¹tku XX wieku ogólna
powierzchnia winnic wynosi³a 60 do 65 ha,
a w mieœcie znajdowa³o siê jeszcze 8 przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê przemys³owym przerobem winogron.124 Z ka¿dym dziesiêcioleciem
upadek winiarstwa w Kroœnie by³ coraz bardziej wyraŸny, winnice dotrwa³y do koñca drugiej wojny œwiatowej. W drugiej po³owie XX
wieku Polacy nie podtrzymywali wielowiekowej tradycji uprawy winoroœli.
Upadek przemys³u sukienniczego

Etykieta na butelce kroœnieñskiego wina z 1905 roku
Etikett auf einer Flasche Crossener Rotweins
von 1905

Pominiêcie Krosna przy budowie linii kolejowej Berlin — Wroc³aw nie by³o jedyn¹
przyczyn¹ upadku przemys³u sukienniczego
w mieœcie. Zjawisko to dotyczy³o wówczas ca³ego rejonu, a mo¿na by nawet powiedzieæ, ¿e
sta³o siê problemem w skali europejskiej.
Otó¿ wraz z budow¹ pierwszego statku napêdzanego par¹ (1807) otworzy³y siê nowe mo¿liwoœci transportu produktów z innych kontynentów. I tak kupcy europejscy bardzo
szybko przekonali siê o zaletach uprawianej
w Ameryce bawe³ny. Niskie koszty produkcji
spowodowa³y, ¿e mimo transportu przez
ocean produkt ten sta³ siê konkurencyjny
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wobec
powszechnego
w Europie sukna lnianego
i z czasem zacz¹³ je wypieraæ. Przemys³ sukienniczy
w Kroœnie, który po przejœciu na przemys³owe formy produkcji na pocz¹tku
XIX wieku zacz¹³ siê
intensywnie
rozwijaæ,
w drugiej po³owie tego
stulecia osi¹ga³ ju¿ coraz
mniejsze zyski, a do 1911
roku wszystkie cztery fabryki w Kroœnie zosta³y
zamkniête.
Liczba mieszkañców Parter trzech kamienic po prawej stronie zdjêcia zajmowa³ sklep z konfekcj¹,
którego za³o¿ycielem by³ A.Nippe, a póŸniejszym w³ascicielem Walter Reinicke
od XVIII do XX wieku
Konfektionsladen A. Nippe, dessen Inhaber seit 1910 Walter Reinicke war

Podobny los spotka³
równie¿ innych drobnych wytwórców w mieœcie. Dobra koniunktura, która rozpoczê³a siê
pod koniec wieku XVIII i trwa³a do po³owy
XIX, przekszta³ci³a siê z czasem w upadek
i stagnacjê miasta. Widaæ to dobrze na przyk³adzie liczby mieszkañców. Pod koniec wojny siedmioletniej mieszka³o w Kroœnie tylko

1896 osób (w 1762 roku), liczba ta wzros³a
w 1785 roku do 2984 i w ci¹gu nieca³ych
szeœædziesiêciu lat podwoi³a siê — w 1843 roku Krosno liczy³o ju¿ 6500 mieszkañców. (Z
tej liczby 6310 to protestanci, 113 katolicy
i 77 osób wyznania ¿ydowskiego). Jednak¿e
ju¿ w roku 1845 wiele kroœnieñskich rodzin
wyemigrowa³o do Australii,125 a tak¿e do
uprzemys³owionych czêœci Niemiec w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków ¿ycia.
I tak w ci¹gu kolejnych piêædziesiêciu lat liczba mieszkañców ros³a tylko nieznacznie,
a zdarza³o siê, ¿e spada³a:126
w roku 1852 — 6762 mieszkañców,
w roku 1867 — 7084
''
,
w roku 1875 — 6879
''
,
w roku 1885 — 6785
''
,
w roku 1900 — 7367
''
,
w roku 1925 — 7364
''
,
w roku 1933 — 7526
''
.
Krosno miastem powiatowym

Reklama apteki „Pod Or³em”, dr. A. Henschke
zamieszczona w Kalendarzu Powiatowym w 1930 roku
Werbung der Adlerapotheke von Dr. A. Henschke,
die 1930 im Crossener Kreiskalender erschien

Mimo niekorzystnych tendencji w rozwoju
gospodarczym miastu uda³o siê zachowaæ
dwa wa¿ne fundamenty swojej egzystencji:
Krosno pozosta³o miastem garnizonowym
i siedzib¹ w³adz powiatowych. Znajdowa³o siê
w nim wiêc stosunkowo du¿o urzêdów oraz
sklepów, w których zaopatrywali siê nie tylko
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kroœnianie, ale tak¿e ludnoœæ z okolicznych
miejscowoœci. Wielu rzemieœlników wychodz¹c
naprzeciw trudnej sytuacji gospodarczej, ³¹czy³o prowadzenie zak³adu rzemieœlniczego ze
sklepem, a czêsto z napraw¹ i przeróbkami.
Wœród przedstawicieli przemys³u utrzyma³o siê w Kroœnie prawie do po³owy XX wieku kilka œredniej wielkoœci przedsiêbiorstw.
Do najbardziej znacz¹cych nale¿a³y:
– za³o¿ona w 1869 roku Fabryka Maszyn
Paul Seler, która równie¿ prowadzi³a handel maszynami rolniczymi zatrudniaj¹c
oko³o 100 pracowników,
– Fabryka Wyrobów Miedzianych H. Butting, za³o¿ona w 1877 roku i specjalizuj¹ca
siê przede wszystkim w produkcji rur, które sta³y siê mark¹ znan¹ w ca³ych Niemczech i poza ich granicami. W latach
20–tych pracowa³o tu oko³o 45 osób. (Pod
koniec drugiej wojny œwiatowej firma
przenios³a siê w g³¹b Niemiec. Istnieje do
dziœ w Dolnej Saksonii utrzymuj¹c swoj¹
siln¹ pozycjê na rynku),
– Wytwórnia Produktów Wikliniarskich, zatrudnia³a w miesi¹cach letnich do obróbki
wikliny i trzciny od 80 do 150 pracowników,
– obróbk¹ drewna i produkcj¹ mebli drewnianych i tapicerowanych zajmowa³a siê
Fabryka Georga Zimmermanna, która
uchodzi³a za najstarsz¹ w mieœcie, gdy¿ za³o¿ona zosta³a ju¿ w 1761 roku i do po³owy
XX wieku pozosta³a w³asnoœci¹ rodziny.127
Najstarsz¹ tradycj¹ pochwaliæ siê mog³y
kroœnieñskie apteki. Znajduj¹ca siê pocz¹tkowo przy ratuszu (od 1544 roku) pierwsza apteka miejska, przeniesiona zosta³a w 1628 roku do naro¿nego budynku w po³udniowej czêœci rynku i od 1827 roku by³a w posiadaniu
rodziny Ludwig. Apteka „Pod Or³em” znajduj¹ca siê najpierw w domu rodzinnym Klabunda posiada³a przywilej od 1734 roku. Jej
w³aœciciel Alfred Henschke przeniós³ j¹
w 1892 roku na róg ulicy Zamkowej i póŸniejszej Dr. Henschke–Straße (dziœ pó³nocno–
–wschodni róg placu Œw. Jadwigi).
Ponad stuletni¹ tradycj¹ mog³a pochwaliæ
siê równie¿ firma A. Nippe, która posiada³a w rynku du¿y sklep z konfekcj¹, którego
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w³aœcicielem od 1910 roku by³ Walter Reinicke.
Handel winem prowadzi³y w latach dwudziestych XX wieku w Kroœnie cztery firmy,
wœród których przedsiêbiorstwo Oskara
Müllera szczyci³o siê ponad stuletni¹ tradycj¹
rodzinn¹.

Reklama Fabryki Maszyn Paula Selera zamieszczona
w Kalendarzu Powiatowym w 1916 roku
Werbung der Maschinenfabrik Paul Seler, die 1930
im Crossener Kreiskalender erschien

Wa¿nym elementem funkcjonowania miasta by³y równie¿ us³ugi, a wœród nich wraz
z rozwojem przemys³u samochodowego powsta³y w Kroœnie firmy transportowe. I tak
od dworca do centrum miasta funkcjonowa³y
dwie linie autobusowe, ponadto firmy spedycyjne, które transportowa³y towary pocz¹tkowo za pomoc¹ koni, a nastêpnie samochodów.

Reklama warsztatu samochodowego
Werbung einer Autowerkstatt

