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Z DZIEJÓW GOSPODARCZYCH GORZOWA WLKP.
W prowadzenie zakazu im portu szwedzkiego żelaza

W XVIII wieku Prusy prowadziły skrajnie m erkantylną politykę 
gospodarczą. Jej podstaw ow ym  celem  było utrzym anie niezależności 
ekonomicznej zacofanego jeszcze, w porównaniu z Europą Zachodnią, 
państwa oraz przyspieszenie jego rozw oju1. Jedynie zalecenia protekcjo
nistyczne i wym uszona przez państwo dyscyplina mogły zahamować na
pływ z zagranicy lepszych i tańszych wyrobów m anufakturowych oraz 
produktów spożywczych, w reszcie zm usić ludność Prus do nabywania 
wytworów krajowych, bardzo często znacznie droższych i gorszej jako
ści2. Ponadto polityka gospodarcza Prus m iała jeszcze jeden istotny cel, a 
mianowicie przynieść skarbowi pruskiem u maksym alne zyski3. Zebrane 
w ten sposób fundusze władcy XVUI-wiecznych Prus przeznaczali przede 
wszystkim na budowę podstaw m ocarstwowości swego kraju, a więc silną 
armię i sprawny aparat biurokratyczny4.

1 O. Hintze, Die H ohenzollern und Ihr Werk, Berlin 1915, s. 298-300, 352-355; E. 
Rostworowski, H istoria pow szechna wiek XVIII, W arszawa 1977, s. 37-38, 87; S. 
Salmonowicz, F ryderyk II, W rocław 1981, s .37-39, 144; tegoż: F ryderyk Wielki 
władcą oświeconego absolutyzmu, Przegląd Zachodni, R. 36, 1980. z. 4, s. 40-42.

2 M. Dobb, Studia o rozwoju kapitalizmu. W arszawa 1964, s. 204, 209-217.
' S. Salmonowicz, Prusy. Dzieje państw a i społeczeństwa, Poznań 1989, s. 152-156, 

162-167.
* E. Rostworowski, Europa oświeconych, [w:] Dziesięć wieków Europy, red. J. Zarnow- 

ski. Warszawa 1983, s. 141-146, 170-172; S. Salmonowicz, Fryderyk II... op. cit., s. 
52-53.
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W okresie panowania Fryderyka W ilhelma 1(1713-1740) i Fryde
ryka II (1740-1786) poszczególne dziedziny życia gospodarczego były 
stopniowo obejm owane ochroną, a następnie nadzorem i reglamentacją. 
Dotyczyło to nie tylko manufaktur, rzem iosła czy rolnictwa, ale również 
handlu zagranicznego5. W myśl poglądów merkantylnych obaj w ym ie
nieni wyżej władcy od wymiany towarowej oczekiwali przede wszystkim 
zapewnienia krajowi dodatniego bilansu handlowego. By go utrzymać, 
wprowadzano odgórne zakazy sprow adzania do Prus towarów, których 
produkcja została podjęta już  w kraju i surowców, które można było po
zyskać na miejscu. Dopuszczano jedynie import surowców zagranicz
nych, niezbędnych dla praw idłow ego rozwoju Prus. Natom iast bardzo 
chętnie w idziano wywóz własnych, w ysokoprzetw orzonych w yrobów 
manufakturowych.

W czasach Fryderyka W ilhelm a I Prusy, rozwijając intensywnie 
własną m achinę wojenną, były w zasadzie pozbawione poważniejszych 
złóż żelaza. Nic więc dziwnego, że ten tak ważny strategicznie surowiec w 
dużej części trafiał tu drogą w odną ze Szw ecji6. Jednak K rólew stw o 
Szwedzkie było trudnym partnerem  gospodarczym  dla państw a pruskie
go. W ynikało to przede wszystkim  z ciągłego napięcia między obu kraja
mi, przeradzającego się z częstych okresów zadrażnień w otwartą wojnę 
ekom om iczną7. Niepowodzeniami kończyły się kolejne, podejm owane z 
inicjatywy Prus negocjacje, mające doprowadzić do podpisania kom plek
sowego układu handlowego. W yraźna przewaga gospodarcza Szwecji (do 
około 1750 roku) przejawiała się w pełnej kontroli handlu szczecińskie
go oraz nakładaniu na niego wysokich ceł i licencji w kom orze celnej w 
Wołogoszczy. Szwedom, nadzorującym  wówczas jedyną drogę wodną, 
prowadzącą ze szczecińskiego portu na otwarty Bałtyk (Piana), łatwo było 
ustalać warunki handlu i wpływać poprzez m anipulowanie opłatam i na 
jego strukturę. W śród towarów przyw ożonych ze Szwecji ważną rolę od
grywało właśnie żelazo oraz gotowe wyroby metalowe. Nie mając w iel
kiego wyboru Prusy za czasów Fryderyka W ilhelma I i w początkach pa

5 H. Meyer, Stettin in alten und neuer Zeit, Stettin 1887, s. 51-52.
6 W. Braun, Zur S tettiner Seehandelsgeschichte 1572-1815 , Baltische Studien, t. 52.

1966, s. 89-90.
7 G. Majewska, Polityka handlowa Szwecji w latach 1720-1809, W rocław 1991, s. 18

24, 56-58.
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nowania Fryderyka II m usiały tolerować nakreślony powyżej stan rzeczy 
i szwedzką przewagę gospodarczą8.

W yraźna zm iana sytuacji nastąpiła około 1750 roku, kiedy to za 
sprawą Fryderyka II pogłębiono Świnę i wybudowano port w Świnoujściu 
(lata 1740-1750), co uwolniło handel Szczecina od uciążliwej kurateli 
szwedzkiej9. Ponadto zajęcie Śląska, utrzym anie go, a następnie rozwój 
tamtejszego zagłębia górniczo-hutniczego zadecydowały o zm ianie ja 
kościowej w gospodarce pruskiej. Posiadając odtąd już pod dostatkiem 
własnej rudy żelaza i węgla, Prusy zaczęły stopniowo ograniczać napływ 
tych surowców, głównie zza szwedzkiej granicy.

W nowej sytuacji przed szwedzkim żelazem zaczęto zamykać pru
ski rynek. Ograniczanie importu następowało nie tylko poprzez ustalenie 
wysokich opłat wwozowych, ale również przez podjęcie działań admini
stracyjnych, polegających na limitowaniu i tak już nadmiernego obciążo
nego importu. Wreszcie by ostatecznie przeciąć słabnący strumień szwedz
kiego żelaza, 15 października 1779 roku Fryderyk II wydał reskrypt, kate
gorycznie zakazujący sprowadzania i przerabiania w Prusach tego surow
ca10. Zgodnie z rozporządzeniem od 1 stycznia 1780 roku w całym kraju 
wszystkie manufaktury metalowe i warsztaty rzemieślnicze, po wyczerpa
niu wcześniej nabytych i udokumentowanych zapasów żelaza zagranicz
nego, miały używać tylko żelaza rodzimego. Zarządzenie natomiast wyraź
nie nie zakazywało tranzytu szwedzkiego surowca przez państwo pruskie.

Pierwszym posunięciem  Fryderyka II po wydaniu reskryptu był 
nakaz bezzwłocznego przekazania jego treści Kamerom Wojenno-Skar- 
bowym. Te z kolei miały na swoim terenie zawiadom ić o zarządzeniu 
królewskim wszystkich zainteresowanych. D o Gorzowa stosowna infor
macja o patencie Fryderyka II dotarła 21 listopada 1779 roku bezpośred
nio z kancelarii Nowom archijskiej Kamery W ojenno-Skarbowej". Jedno
cześnie władze Kamery nałożyły na magistrat w yraźny nakaz poinform o

* R. Gaziński, Z  dziejów stosunków gospodarczych między Szwecją a Prusami. Spór o 
handel na Pianie i Świnie m' latach 1720-1763, Przegląd Zachodniopomorski, t. 6, 
1992, z. 1. s. 39-46.

" R. Burkhardt, G eschichte des H afens und der Stadt Swinemiinde, t. 1, Swinemiinde 
1920, s. 13-15, 18-23, zob. także K. Bartoszyński, Obudowanie ujścia Odry. Porty 
morskie Świnoujście i Szczecin, [w:] M onografia Odry, Poznań 1948, s. 559.

10 Archiwum Państwowe w Szczecinie, Oddział w Gorzowie Wlkp. (dalej APG), Akta 
miasta Gorzowa W lkp. (dalej AMG), sygn. 2565, s. 1.

11 APG, AMG, sygn. 2565, s. 1-2.
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wania o zarządzeniu mieszkańców miasta. N a podstawie inform acji uzy
skanych od władz prowincjonalnych gorzowski magistrat pism em  z 10 
grudnia 1779 roku12 zawiadamiał w szystkich kupców handlujących żela
zem oraz rzem ieślników branży m etalowej o zakazie zakupu, sprzedaży i 
przerobu szwedzkiego żelaza, począwszy od 1 stycznia 1780 roku. Jed
nocześnie władze miejskie zdecydow ały się na obliczenie stanu zapasów 
(na grudzień 1779 roku), jakie znajdow ały się w Gorzowie. Ze spisanego 
wówczas materiału rzem ieślnicy mogli jeszcze po 1 stycznia 1780 roku 
legalnie produkować wyroby aż do całkow itego wyczerpania zew iden
cjonowanych zapasów.

Po przeprowadzonej lustracji13 okazało się, iż pod koniec 1779 
roku w Gorzowie było łącznie zm agazynow ane 195 cetnarów  i 38 miar 
okrętowych szwedzkiego żelaza. Ponadto zebrane inform acje w skazyw a
ły, że cały ten zapas został przez m iejscow ych kupców i rzem ieślników 
nabyty legalnie. Jedynie kupiec Brunckow  nie był w stanie udowodnić 
zgodnego z prawem  zakupu 6 m iar okrętow ych żelaza ze Szwecji. Przy 
okazji spisu m ożemy się dokładnie dowiedzieć, ile osób w Gorzowie (w 
tymże roku) zajm owało się handlem  żelazem  i produkcją wyrobów m eta
lowych. Ze specyfikacji jednoznacznie wynika, w mieście handlem  tym 
surowcem zajmowało się tylko 5 kupców  (Schluther, Günther, Flottmann, 
König i wymieniony już  wyżej Brunckow). Łącznie w m agazynach posia
dali oni 177 cetnarów i 20 miar okrętow ych żelaza, którego większość 
pochodziła ze Szwecji. Najw iększe zapasy sięgające 89 cetnarów  zgro
madził kupiec König, najm niejsze zaś G ünter (7 cetnarów  i 70 miar okrę
towych). Rzem ieślników pracujących w branży metalowej było natomiast 
w ówczesnym  Gorzowie 21. Najliczniej reprezentowani byli ślusarze (6 
osób: Seidlitz sen., Seidlitz jun., Jahne, M ichaelis, Krantz i Zuch). Taką 
samą liczbę osób (6) określono ogólnie jako m istrzów branży metalowej, 
bez w yraźnego w skazania specjalności (Degelow, Schum ann, Pflaum , 
Schimming, Schneider i Brauer). Cztery osoby zajm owały się produkcją 
gwoździ (Gottlieb, Andreas i W ilhelm  K ohlerow ie oraz Zachm ann), dwa 
warsztaty wytwarzały wiertła (Beelitz, wdowa Fröhlichs), dw a parały się 
tak zwanym ciężkim kowalstwem (Kruger, wdowa Weber), wreszcie jeden 
produkował ostrogi (Schackow). W śród 21 rzem ieślników tylko 9 posia-

12 Tamże, s. 3-4.
13 Wyniki lustracji w formie tabelarycznej (APG, AM G, sygn. 2565, s. 5).
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dało  n ie w ie lk ie  zapasy  żelaza . N ajw ięcej, bo 10 cetnarów  zgromadził 
gw oździarz W ilhelm  Köhler.

W szyscy  w ym ien ien i w yżej kupcy i rzem ieślnicy zostali poinfor
m ow ani p rzez  m ag istra t o  now ym  zarządzeniu  królew skim  i konsekwen
cjach je g o  n iep rzestrzegan ia . Jednocześn ie w ładze gorzow skie zobowią
zały się do  n adzo row an ia  egzekucji dekretu Fryderyka II na terenie mia
sta. W raz z zak azem  sp row adzan ia  szw edzkiego żelaza wprowadzono 
dystrybucję że laza  k ra jo w eg o 14. D aw ało  to państw u pełną kontrolę nad 
całym  ob ro tem  tym  n iezw ykle w ażnym  dla gospodarki surowcem i po
zw alało  na n ad zó r nad p rodukcją  w yrobów  m etalow ych, wreszcie zapew
niało o d p o w ied n ie  zyski skarbow i. Z aopatrzen ie krajowych producen
tów  w  p ru sk ie  że lazo  m ia ło  odbyw ać się  odtąd poprzez sieć magazynów, 
podp o rząd k o w an ą K rólew skiej A dm inistracji G órniczo-H utniczej (Köni
g liche B erg w erks u n d  H ütten  A dm in is tra tion ) 15. D okładny sposób dys
trybucji że laza  został og łoszony  przez sam ą A dm inistrację G órniczo-H ut
niczą w ów czesne j p rasie . Jednocześn ie  ze sw ej strony 9 stycznia 1780 
roku m ag istra t go rzow sk i po in fo rm ow ał w szystkich zainteresowanych, 
źe d ystrybu to rem  żelaza w G orzow ie został niejaki Koch. Natom iast miej
scem  zao p a trzen ia  w  że lazo  d la  gorzow ian , jeże li chcieliby robić to samo
dzieln ie, sta ł s ię  K ostrzyn , w którym  założono odpowiedni m agazyn16. 
D ow óz su ro w ca  ze  Ś ląska do  K ostrzyna odbyw ał się Odrą.

O d tej p o ry  sam odzie lna  ro la  kupców  gorzow skich w handlu żela
zem  zosta ła  m o cn o  ogran iczona . W łaściw ie m ogli się oni po surowiec 
udaw ać je d y n ie  d o  K ostrzyna. N ie w ydaje się jednak , by przez te protek
c jon istyczne p o su n ięc ia  w ładz państw ow ych (odnośnie szwedzkiego że
laza) pogorszy ło  się  w ydatn ie po łożenie gorzow skich rzemieślników branż 
m etalow ych.

14 A PG , A M G , sygn. 2565, s. 6.
15 Tam że, s. 8.
16 Tamże, s. 9.
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M e d a l o fia ro w a n y  m ia stu  p rzez  P ap ie ża  (proj. p ro f. C zesła w  
D źw iga j, zło to , 44  m m , 6 0  g, p ró b a  917).


