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By³ym i obecnym mieszkañcom miasta, „...gdzie
Bóbr do Odry, a czas do wiecznoœci wp³ywa”

Für die ehemaligen und heutigen Einwohner
der Stadt, „...wo Bober in die Oder, wo Zeit in
die Ewigkeit mündet”



„Dzieje miasta to historia powszechna w mi-
niaturze” — te s³owa wybra³ autor najstarszej
zachowanej do dziœ kroniki Krosna, dr Eduard
Ludwig Wedekind jako motto swego dzie³a. Hi-
storiê powszechn¹ cechuje wysoki stopieñ
uogólnienia i wiele miejsca poœwiêca siê w niej
konfliktom pomiêdzy narodami i pañstwami.
Tego typu problematyka znajduje swoje odbicie
równie¿ w dziejach poszczególnych miast, tu
jednak punkt ciê¿koœci przeniesiony zostaje na
historiê lokaln¹, ¿ycie codzienne i losy poszcze-
gólnych rodzin. Taka perspektywa pozwala
wznieœæ siê ponad podzia³y narodowoœciowe
i wyliczanie, do kiedy miasto by³o „polskie”,
a od kiedy „niemieckie”. Przeœledzenie losów
poszczególnych mieszkañców Krosna pozwala
stwierdziæ pewn¹ prawid³owoœæ: przy ró¿norod-
noœci pogl¹dów politycznych, wyznawanej wiary
oraz przynale¿noœci narodowej i spo³ecznej ³¹-
czy³o ich przywi¹zanie do tego miasta, identyfi-
kowanie siê z nim i nazywanie go (w dzisiejszym
rozumieniu tego s³owa) „ma³¹ ojczyzn¹”. Przez
kolejne stulecia kroœnianie starali siê uczyniæ to
miasto piêkniejszym, a ¿ycie w nim lepszym.
Swój dorobek przekazywali nastêpnym pokole-
niom, powierzaj¹c im to szczególne dziedzictwo.

W dziejach miasta negatywnym piêtnem od-
bi³y siê natomiast zniszczenia wojenne, po¿ary,
choroby i epidemie. Szczególnie bolesnym fak-
tem s¹ wypêdzenia: ludnoœci ¿ydowskiej —
trzykrotnie na przestrzeni wieków i ludnoœci
niemieckiej w 1945 roku. Po zakoñczeniu dru-
giej wojny œwiatowej w wyludnionym i w znacz-
nej czêœci spalonym Kroœnie zaczêli osiedlaæ siê
polscy obywatele — przymusowo wysiedleni
zza Buga lub szukaj¹cy lepszych warunków ¿y-
cia mieszkañcy Polski centralnej. Wielkim wy-
si³kiem uda³o im siê oczyœciæ miasto z gruzów
i rozpocz¹æ w nim nowe ¿ycie. Z czasem zrodzi-
³o siê przywi¹zanie do tego miejsca, poczucie
bycia u siebie. Równoczeœnie jednak mia³o miej-
sce zerwanie z przesz³oœci¹ miasta i regionu

oraz zacieranie wszelkich œladów niemieckiego
dziedzictwa kulturowego. Krzywdy doznane
przez Polaków z r¹k faszystowskiego re¿imu
rekompensowane by³y aktami odwetu w posta-
ci wypêdzeñ ludnoœci rodzimej i niszczenia
wszystkiego co niemieckie. Szybko jednak oka-
za³o siê, ¿e nowi mieszkañcy Ziem Pó³nocnych
i Zachodnich powojennej Polski nie mog¹ ¿yæ
w czasowej pró¿ni, bez przynale¿noœci dziejo-
wej zamieszkiwanych terenów. Œrodkami poli-
tycznej propagandy zaczêto wiêc nag³aœniaæ
s³owiañskie pochodzenie tych ziem, promowaæ
has³a typu: „Myœmy tu nie przyszli, myœmy tu
powrócili” i nazywaæ je Ziemiami Odzyskanymi
(po 700 latach). Taki sposób myœlenia prowadzi
jednak do piek³a niekoñcz¹cych siê wzajem-
nych pretensji. Warto przytoczyæ tu wypowiedŸ
zas³u¿onego dla pojednania polsko–niemiec-
kiego regionalisty i historyka Zbigniewa Czar-
nucha: „Jesteœmy na tej ziemi nie dlatego, ¿e
przed wiekami mieszkali tu S³owianie i dlatego
¿e panowali na niej polscy Piastowie, ale dlate-
go, ¿e takie by³y decyzje zwyciêskich mocarstw,
które pokona³y zaborcze i zbrodnicze nazistow-
skie pañstwo. Jesteœmy tu w nastêpstwie wznie-
conej przez to pañstwo wojny.”

Jeszcze do niedawna zajmowanie siê histori¹
lokaln¹ by³o niepopularne, obci¹¿one pos¹dze-
niami o os³abianie wiêzi ogólnonarodowej. Nie-
mile widziana by³a równie¿ ¿yczliwoœæ w stosun-
ku do odwiedzaj¹cych swe rodzinne miejscowo-
œci Niemców. W ostatnich latach jednak coraz
wiêcej osób u¿ywa okreœlenia „ma³a ojczyzna”
w stosunku do rodzinnego miasta i zaintereso-
wanych jest poznaniem przesz³oœci ich miejsca
zamieszkania, tej dawnej, ale i te¿ tej sprzed stu
i dwustu laty. To doœwiadczenie pozwala na fas-
cynuj¹ce odkrycia, na odnalezienie kontynuacji
dziejowej i poczucie odpowiedzialnoœci za pozo-
stawione nam dziedzictwo kultury. Wszystko to
mo¿e odbyæ siê ponad podzia³ami narodowoœcio-
wymi, poza dzieleniem na teraz i wtedy, na my
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kroœnianie i oni byli mieszkañcy, natomiast
w poczuciu wspólnej odpowiedzialnoœci za pozo-
stawione nam dziedzictwo kultury.

W tym duchu powstawa³a niniejsza publi-
kacja. Jest ona owocem wspó³pracy obecnych
i dawnych mieszkañców Krosna i okolic. Wspó³-
praca ta by³a mo¿liwa dziêki otwartoœci w mó-
wieniu o bolesnych doœwiadczeniach, traktowa-
niu przesz³oœci jako zamkniêtego rozdzia³u
i skoncentrowaniu siê na teraŸniejszoœci i przy-
sz³oœci, które mo¿emy kszta³towaæ. 

Idea napisania tej ksi¹¿ki zrodzi³a siê
w zwi¹zku z przygotowaniami do uroczystoœci
milenijnych pierwszej historycznej wzmianki
o Kroœnie. Du¿a czêœæ wykorzystanych mate-
ria³ów Ÿród³owych udostêpniona zosta³a autor-
ce przez by³ych mieszkañców miasta i okolic.
Do najwa¿niejszych zachowanych pozycji nie-
mieckojêzycznych nale¿y zaliczyæ: kroniki mia-
sta — dr Eduarda Ludwiga Wedekinda z 1838
roku, Gustawa Adolpha Matthiasa z 1849 roku
i dwa wydania autorstwa dr Carla von Obstfel-
dera z 1895 i 1925 roku. Wa¿nym Ÿród³em doty-
cz¹cym zabudowy miasta jest ksi¹¿ka „Kunst-
denkmäler der Provinz Brandenburg, Band VI,
Kreis Crossen an der Oder” z 1921 roku. O ¿y-
ciu mieszkañców Krosna w XIX i pierwszej po-
³owie XX wieku informowa³y regionalne czaso-
pisma i periodyki, z których na szczególn¹ uwa-
gê zas³uguje 27 tomów kalendarza powiato-
wego „Crossener Kreiskalender”. Charakter
wspomnieniowy maj¹ niemieckojêzyczne publi-
kacje wydawane w drugiej po³owie XX wieku
przez by³ych mieszkañców Krosna. W tej dzie-
dzinie wiod¹c¹ rolê odegra³ redaktor i autor
licznych publikacji Hanns–Ulrich Wein. Wspo-
mnienia z ostatnich 60 lat dziejów miasta wy-
dane zosta³y w jedynej dotychczas w jêzyku pol-
skim publikacji ksi¹¿kowej o tym charakterze,
autorstwa Witolda Cieciñskiego. Ponadto wa¿-
nym Ÿród³em s¹ materia³y prasowe z tego okre-
su oraz archiwalia zgromadzone w zielonogór-
skim Archiwum Pañstwowym. Niestety nie za-
chowa³y siê akta dotycz¹ce miasta sprzed 1945
roku, co w znacznym stopniu utrudnia pracê
badawcz¹ nad tym zagadnieniem. Niemniej jed-
nak publikacje polskich historyków w znaczny
sposób przybli¿aj¹ historiê Krosna, w szczegól-

noœci dzieje najdawniejsze i pocz¹tki miasta
w œredniowieczu. Nale¿y wymieniæ tu mono-
grafie Jana Muszyñskiego z 1972 roku i Jerze-
go Piotra Majchrzaka z 1995 i 1997 roku oraz
liczne publikacje historyków zajmuj¹cych siê
tematyk¹ regionaln¹. Jako niedostateczny na-
le¿y oceniæ stan badañ nad nowo¿ytn¹ histori¹
miasta. Okres od przy³¹czenia Ziemi Kroœnieñ-
skiej do Brandenburgii w koñcu XV wieku a¿
do koñca drugiej wojny œwiatowej nie sta³ siê
przedmiotem rzetelnych badañ naukowych
i brakuje stosownych publikacji naukowych za-
równo w jêzyku niemieckim jak i polskim. Ni-
niejsza monografia ma na celu czêœciowe wype³-
nienie istniej¹cej luki w opracowaniach doty-
cz¹cych historii miasta i powsta³a w wyniku
skrupulatnych studiów literatury na temat
Krosna. W ksi¹¿ce tej podjêto próbê przekaza-
nia trudno dostêpnych, bo pisanych typowym
dla XIX wieku jêzykiem i wydanych staronie-
mieckim drukiem treœci i ujêcie ich w mo¿liwie
prostej formie, która umo¿liwia³aby obcowanie
z t¹ tematyk¹ nie tylko historykom, ale tak¿e
osobom zainteresowanym dziejami miasta
i dziedzictwem jego kultury. Publikacja podej-
muje wyzwanie przelania naukowej wiedzy kul-
turoznawczej i historycznej na karty ksi¹¿ki
i udostêpnienia jej szerokim rzeszom obecnych
i by³ych mieszkañców Ziemi Kroœnieñskiej. 

Podjêta próba przedstawienia dorobku kul-
turowego mieszkañców Krosna na przestrzeni
dziesiêciu wieków niesie za sob¹ koniecznoœæ
wybiórczego traktowania dostêpnych materia-
³ów Ÿród³owych, eksponowania niektórych fak-
tów i pomijania innych, co powoduje, ¿e zapre-
zentowane treœci staj¹ siê autorsk¹ interpreta-
cj¹ dziejów Krosna. 

Dodatkow¹ trudnoœci¹, typow¹ dla redago-
wania dzie³ dwujêzycznych jest pisownia naz-
wisk i miejscowoœci. Przyjêto tu zasadê u¿ywa-
nia nazw powszechnie stosowanych w danym
jêzyku i tak na przyk³ad w tekœcie niemieckojê-
zycznym konsekwentnie u¿ywana jest nazwa
Crossen an der Oder, w polskim natomiast Kro-
sno Odrzañskie, bez wzglêdu na fakt, jaka na-
zwa w danej epoce funkcjonowa³a. Aby jednak
zwróciæ uwagê na to, ¿e na przestrzeni ostat-
nich dziesiêciu wieków nazwa miasta ulega³a
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wielokrotnie zmianie, wprowadzam w tytu³ach
rozdzia³ów okreœlenia stosowne do danych
okresów. 

Ksi¹¿ka ta jest owocem wspó³pracy i zaanga-
¿owania wielu ¿yczliwych mi osób, bez wspar-
cia których zrealizowanie tego projektu nie
by³yby mo¿liwe. Zebranie i przygotowanie ma-
teria³u ilustracyjnego, ponad dwustu zdjêæ,
pocztówek i ilustracji, z których znaczna czêœæ
pochodzi z pocz¹tku XX wieku, a nadanie im
odpowiedniej jakoœci wymaga³o ogromnej pracy
i umiejêtnoœci, zawdziêczam Willemu Gerlacho-
wi, by³emu mieszkañcowi powiatu kroœnieñ-
skiego i kroœnianinowi Andrzejowi Antono-
wiczowi. Ich zaanga¿owanie i oddanie idei po-
wstania tej ksi¹¿ki by³o dla mnie siln¹ motywa-
cj¹ i dodawa³o mi si³ w momentach zw¹tpienia.
W tym miejscu chcia³abym im za okazan¹ po-
moc z ca³ego serca podziêkowaæ. 

Nieocenione jest równie¿ wsparcie, jak¹
okaza³ mi by³y mieszkaniec Krosna dr Wil-
fried Reinicke, którego wiedza na temat prze-
sz³oœci miasta i g³êbokie zrozumienie z³o¿o-
nych konfliktów spo³ecznych pomiêdzy ¿ydow-
skimi, niemieckimi i polskimi mieszkañcami
Krosna, pozwoli³y mi spojrzeæ na pewne pro-
blemy z innego punku widzenia i przedstawiæ
je w kontekstach ponadnarodowoœciowych
i poza podzia³ami spo³ecznymi i wyznaniowy-
mi. Za okazan¹ mi pomoc, wsparcie duchowe
i materialne serdecznie dziêkujê.

W tym miejscu chcia³bym ponadto wyraziæ
s³owa podziêkowania by³emu mieszkañcowi
Krosna, Panu Hannsowi Ulrichowi Weinowi,
za wyra¿enie zgody na publikacjê materia³ów
ilustracyjnych z jego bogatych zbiorów oraz za
konsultacje w w¹tpliwych dla mnie kwestiach.
Dziêkuje równie¿ kroœnianinowi Panu Tade-
uszowi S³omiñskiemu za wielogodzinne rozmo-
wy na temat powojennej historii miasta oraz
wszystkim innym osobom i instytucjom (tu
szczególne Muzeum Lubuskiemu w Zielonej Gó-
rze, Bibliotece Miejskiej w Kroœnie i Stowarzy-
szeniu Homo Artifex), których imiennie nie spo-
sób wymieniæ, za okazan¹ pomoc, udostêpnienie
swoich zbiorów i podzielenie siê wiedz¹. 

Panu prof. Wojciechowi Strzy¿ewskiemu
dziêkujê za przeczytanie rêkopisu i za cenne

uwagi odnoœnie jego treœci, Herle Forbrich za
korektê tekstu niemieckiego, a Bogus³awowi
Mykietów za wskazówki redakcyjne. 

Stowarzyszeniu Inicjatyw Spo³ecznych
„Skarpa”, a w szczególnoœci Markowi Cebuli,
sk³adam podziêkowania za prace nad przygo-
towaniem promocji ksi¹¿ki i jej dystrybucji.
Wydanie ksi¹¿ki wzi¹³ na siebie Instytut
Ekologii Stosowanej w Skórzynie. Ponadto do
powstania niniejszej publikacji przyczyni³y
siê nastêpuj¹ce osoby i instytucje: 
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych 
„ S K A R P A ”, 
dr Wilfried Reinicke i Helmut Reinicke, 
Firma H. Butting, 
Instytut historii stosowanej 

— transkultura e. V., Frankfurt/O, 
Kroœnieñskie Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom i M³odzie¿y, 
Marian Jop, 
Jolanta i Marek Cebula, 
Danuta i Marek Górski, 
Tomasz Rogowski, 
Jolanta i Jerzy Kolano, 
Krystyna, Marian, Maria, Janusz Marciniak, 
Jadwiga i Józef Rogowscy, 
Irena i Ryszard Borodo, 
Izabela i Andrzej Sumiñscy, 
Anna i Marek Kolus, 
Diana Kolus, 
Robert Maci¹g, 
Lidia i Jan Cebula, 
Jolanta i Mieczys³aw Celeb¹k, 
Rodzina Garczyñskich, 
Zbigniew Lubczyñski, 
Krzysztof Olechnowicz, 
Ma³gorzata Timoszyk, 
Ewa i Piotr Wojciechowiczowie, 
Dorota i Marek Kopiñscy. 

Wy¿ej wymienionym osobom i instytucjom
sk³adam serdeczne podziêkowania. Ich bezin-
teresowne zaanga¿owanie pozwala mi wyra-
ziæ nadziejê, ¿e ksi¹¿ka ta przyczyni siê do
wzrostu zainteresowania histori¹ miasta i po-
czucia odpowiedzialnoœci za dziedzictwo jego
kultury. 
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1. Pierwsza wzmianka o Kroœnie
Odrzañskim

W roku 2005 dawni i obecni mieszkañcy
miasta œwiêtuj¹ jubileusz tysi¹clecia, jakie
up³ynê³o od momentu pierwszej znanej nam
pisemnej wzmianki o Kroœnie Odrzañskim.
Pojawi³a siê ona w Kronice biskupa merse-
burskiego Thietmara pod rokiem 1005, w opi-
sie wyprawy króla niemieckiego Henryka II
na Polskê i walk z wojskami Boles³awa Chro-
brego. 

Z relacji naocznego œwiadka, uczestnika
wyprawy, Thietmara wynika, ¿e Krosno na
pocz¹tku XI wieku by³o siln¹ twierdz¹, posia-
daj¹c¹ rozbudowany system umocnieñ, który

pozwoli³ Boles³awowi usadowiæ siê tu z „wiel-
kim wojskiem”. Potwierdzaj¹ to wyniki prze-
prowadzonych badañ archeologicznych, które
pozwalaj¹ przyj¹æ, ¿e gród kroœnieñski istnia³
co najmniej od po³owy VIII wieku. Zamiesz-
kuj¹ce te ziemie s³owiañskie plemiê Dziado-
szan znalaz³o siê w X wieku pod panowaniem
Mieszka I i wesz³o w sk³ad ukszta³towanego
organizmu pañstwowego — Polski piastow-
skiej, która w 966 roku przyjê³a chrzeœcijañ-
stwo. Gród kroœnieñski sta³ siê jednym z czo-
³owych punktów strategicznych w systemie
obronnym zachodnich granic tego pañstwa. 

Pierwsi w³adcy Polski dostrzegali niebez-
pieczeñstwo zwi¹zane z niemieck¹ ekspansj¹

na wschód i robili wszystko, aby swoj¹ grani-
cê umocniæ i nie dopuœciæ do utraty ziem na
wschód od Odry i Nysy £u¿yckiej. Cel ten sta-
rano siê równie¿ osi¹gn¹æ zabiegaj¹c o nawi¹-
zanie dobros¹siedzkich stosunków. I tak
prze³om tysi¹clecia i wizyta cesarza Ottona
III w GnieŸnie w 1000 roku odznaczy³y siê ja-
ko czas pokoju i wzajemnego poszanowania
granic.1 Jednak¿e idea stworzenia uniwersal-
nej monarchii zachodnio–chrzeœcijañskiej
upad³a ju¿ dwa lata póŸniej. Po œmierci Otto-
na III ksi¹¿ê polski Boles³aw Chrobry (koro-
nowany na króla w 1025 roku) chc¹c uprze-
dziæ snute przez Henryka II plany kontynu-
owania podboju S³owian, opanowa³ £u¿yce,

Crosna w granicach Polski piastowskiej (966–1163) 1

Crosna w granicach
Polski piastowskiej (966–1163) 

Kronika Thietmara sporz¹dzona zosta³a w jêzyku ³aciñskim. W szóstej ksiêdze, rozdz.
26 widnieje sformu³owanie „in Crosno”, a wiêc „w Kroœnie”, z czego wynika, ¿e ³aciñska
nazwa tego miejsca brzmia³a „Crosnum” (pierwszy przypadek, rodzaj nijaki). Z kolei
w siódmej ksiêdze, rozdz. 17 u¿ywa autor w mianowniku formy „Crosna”, a wiêc rodzaju
¿eñskiego. Tak¹ dowolnoœæ w stosunku do nazw miejscowoœci spotkaæ mo¿na u Thietma-
ra w odniesieniu do wielu nazw w³asnych. Dzisiejsza nazwa miasta odpowiada wiêc ³a-
ciñskiemu nazewnictwu, jednak¿e nie w pierwszym, lecz w pi¹tym przypadku. 
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a w 1003 roku wkroczy³ do
Pragi. Wówczas to Henryk II
zarz¹dzi³ wielk¹ wyprawê
przeciwko Polsce, która ruszy-
³a w 1005 roku. Wojska jego
kierowa³y siê z po³udniowego-
–zachodu na Miêdzyrzecz i Po-
znañ. Pierwszy opór najeŸdŸ-
com stawi³y wojska Boles³awa
Chrobrego obwarowane w Kro-
œnie. Kronikarz Thietmar tak
opisuje te wydarzenia: 

„Owó¿ tak ró¿ne i pod ró¿-
nym przewodnictwem krocz¹ce
oddzia³y dotar³y wnet do Odry
i rozbi³y namioty na krêt¹ rze-
k¹, zwan¹ po s³owiañsku Bóbr,
po ³acinie zaœ Castor. Boles³aw
jednak obwarowawszy brzeg tej
rzeki i usadowiwszy siê w Kroœnie, przeszka-
dza³ jak móg³, w przeprawieniu siê na drug¹
stronê. Kiedy król, zabawiwszy tam siedem
dni, j¹³ przygotowywaæ ju¿ okrêty i mosty,
opatrznoœæ Bo¿a wskaza³a wys³anym przezeñ
wywiadowcom bardzo dogodny bród na rzece.
Z brzaskiem dnia szeœæ legii uda³o siê tam na
rozkaz króla i skorzysta³o bezpiecznie z owego
brodu. Stra¿ Boles³awa, która zauwa¿y³a to
z daleka, zanios³a czym prêdzej swemu w³ad-
cy tê smutn¹ i trudn¹ do wiary wiadomoœæ.
Ten upewniwszy siê wreszcie przez trzykrotnie
czy wiêcej nawet razy wysy³anych wywiadow-
ców, zwin¹³ szybko obóz i uciek³ wraz za swo-
imi, pozostawiaj¹c na miejscu wiele materia-
³u wojennego”.2

Jak wynika z cytowanego fragmentu, Bo-
les³aw Chrobry zdawa³ sobie sprawê ze stra-
tegicznej roli przejœcia przez Odrê pod Kro-
snem i dlatego skoncentrowa³ tu czêœæ swoich
wojsk. Polacy musieli dobrze strzec brodów,
skoro Niemcy nie próbowali nawet przecho-
dziæ bezpoœrednio, lecz przygotowywali praw-
dopodobnie inny sprzêt, byæ mo¿e tratwy,
a w miêdzyczasie szukali niestrze¿onych bro-
dów. Trwa³o to a¿ siedem dni. Wydaje siê, ¿e
Niemcy znaleŸli niestrze¿ony bród w znacz-
nej odleg³oœci od Krosna, skoro Boles³aw mia³
czas na trzykrotne wys³anie zwiadowców, aby

sprawdziæ wiadomoœæ o prze-
prawianiu siê wroga. Polacy
przeprowadzili wiêc zorganizo-
wany odwrót i o pop³ochu oraz
ewentualnej panice nie mog³o
tu byæ mowy. Boles³aw mia³
niewielk¹ za³ogê, zapewne
znacznie s³abiej uzbrojon¹ od
wojsk nieprzyjacielskich i dla-
tego wola³ prowadziæ „wojnê
szarpan¹”.3

Dzia³ania wojenne trwa³y
do 1018 roku, a gród kroœnieñ-
ski mia³ odegraæ raz jeszcze ro-
lê kluczow¹. Henryk II, w miê-
dzyczasie koronowany na cesa-
rza, poleci³ koncentracjê swo-
ich wojsk w okolicach Krosna,
chc¹c zdobyæ gród na prze³o-

mie lipca i sierpnia 1015 roku. O tym, jak
wielk¹ wagê przywi¹zywali Niemcy do zdoby-
cia przyczó³ka kroœnieñskiego, którego broni³
syn Boles³awa Chrobrego, Mieszko, œwiadczy
opis tych wydarzeñ w Kronice Thietmara: 

„St¹d poci¹gn¹³ cesarz a¿ do Odry, do
miejscowoœci zwanej Krosno i wys³a³ najzna-
komitszych wodzów w poselstwie do Mieszka,
który sta³ tam obozem z wojskiem. Pos³owie ci
przypomnieli Mieszkowi z³o¿one przezeñ przy-
rzeczenie i prosili jednog³oœnie, by nie dopro-
wadza³ do tego, i¿by cesarz mia³ przez niego
pozbawiæ ich maj¹tku, skoro podporz¹dkowu-
j¹c mu siê mo¿e temu zapobiec. Mieszko tak
im odpowiedzia³: »Przyznajê, i¿ ³aska cesarza
wyrwa³a mnie z mocy wroga i ¿e wam z³o¿y-
³em przyrzeczenie, gdybym by³ wolny, chêtnie
dochowa³bym go pod ka¿dym wzglêdem.
Obecnie jednak, jak wiecie sami, znajduje siê
pod w³adz¹ mego ojca, a poniewa¿ on mi tego
zabrania, a tak¿e jego przytomni tu rycerze ni-
gdy by siê na to nie zgodzili, choæ wbrew mej
woli. A¿ do przybycia ojca mego jestem zdecy-
dowany broniæ wedle si³ moich ojczyzny, po
któr¹ wyci¹gniecie rêkê, potem bêdê stara³ siê
naprowadziæ go na drogê ³aski cesarza i wa-
szej ¿yczliwoœci« Nasi wys³uchawszy tej odpo-
wiedzi odeszli i przekazali jej treœæ cesarzo-
wi”.4
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Niemcom nie uda³o siê przekonaæ Mieszka
do lojalnoœci wobec cesarza i do sprzeciwienia
siê woli ojca. Kiedy zawiod³y dyplomatyczne
zabiegi, rycerstwo niemieckie rozpoczê³o pró-
by przeprawiania siê przez Odrê. Na odcinku
pó³nocnym spotka³y ich niepowodzenia, nato-
miast w rejonie Krosna w dniu 3 sierpnia
1015 roku Niemcom uda³o siê przeprawiæ
przez rzekê. W czasie przeprawy dosz³o do
krwawej bitwy, a Mieszko zmuszony zosta³
wycofaæ siê na wschód. Jednak¿e na skutek
manewrów Boles³awa Chrobrego Niemcom
nie uda³o siê po³¹czyæ wszystkich swoich si³,
a zarz¹dzony odwrót wydaje siê byæ momen-
tem prze³omowym tej wojny. Wyprawa Hen-
ryka zakoñczy³a siê pogromem jego wojsk, ale
dzia³ania militarne ci¹gnê³y siê do roku 1018
i zakoñczy³y siê pokojem w Budziszynie. Z je-
go postanowieñ wynika, i¿ m³ode pañstwo
polskie potrafi³o nie tylko utrzymaæ, ale i roz-
szerzyæ stan posiadania swoich ziem w rejo-
nie, o który toczy³y siê przez prawie 16 lat
dzia³ania wojenne. Niezadowoleniu Niemców
z postanowieñ w Budziszynie da³ wyraz kil-
kakrotnie ju¿ cytowany Thietmar mówi¹c
krótko, ¿e „by³ to pokój nie, jaki byæ powi-

nien, lecz jaki da³o siê zawrzeæ w ówczesnej
sytuacji”.5

Dogodne przejœcia przez Odrê w okolicach
Krosna sprawia³y, ¿e prawie wszystkie œre-
dniowieczne wyprawy niemieckie na wschód
kierowa³y siê tutaj. Z tego wzglêdu gród kro-
œnieñski jeszcze kilka razy odegra³ wa¿n¹ ro-
lê w obronie polskiej granicy zachodniej,
a w szczególnoœci w roku 1109 za Boles³awa
Krzywoustego i po jego œmieci, kiedy to ce-
sarz Fryderyk I zwany Barbarossa w 1157 ro-
ku osobiœcie poprowadzi³ wyprawê na
wschód, zdobywaj¹c grody Krosno, Bytom
i G³ogów. Ten zbrojny najazd by³ ostatni¹ wy-
praw¹ cesarsk¹ przeciwko Polsce. Odt¹d wal-
czyli o Ziemiê Kroœnieñsk¹ Piastowie œl¹scy
i niemieccy w³adcy pogranicznych marchii. 

2. Gród kroœnieñski

Najstarsz¹ form¹ osadnicz¹, która da³a po-
cz¹tek miastu, by³ powsta³y we wczesnym
œredniowieczu gród obronny. Pod jego opiek¹
rozwinê³y siê dalsze elementy przestrzenne,
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od podgrodzia poprzez osadê targow¹ do re-
gularnie rozplanowanego, œredniowiecznego
miasta. 

Sercem opisywanych mechanizmów urba-
nistycznych musia³ byæ wiêc gród kroœnieñski,
który znajdowa³ siê, nie jak przypuszczano
wczeœniej w okolicy dzisiejszego zamku pia-
stowskiego, lecz w odleg³oœci 150 m na zachód
od dawnego ujœcia Bobru. Potwierdzi³y to ba-
dania archeologiczne i prace wykopaliskowe
przeprowadzone w latach szeœædziesi¹tych
ubieg³ego stulecia. Na tym terenie wybudowa-
no na pocz¹tku XVIII wieku folwark Klette,
a w latach siedemdziesi¹tych XX wieku znaj-
dowa³a siê tam siedziba Rejonu Dróg Wod-
nych. Istniej¹ce zabudowania utrudnia³y pra-
ce wykopaliskowe, niemniej jednak uda³o siê
ustaliæ, ¿e gród znajdowa³ siê na krawêdzi wa-
³u obronnego, który zosta³ powa¿nie zniwelo-
wany, a teren grodziska czêœciowo zasypany,
grunty nale¿¹ce do posesji by³y bowiem upra-
wiane. To wp³ynê³o na zatarcie pierwotnych
form grodziska. Obiekt jednak zachowa³ siê na
tyle dobrze, ¿e mo¿na by³o jego œrednicê okre-
œliæ na ok. 120 — 150 metrów. Materia³ arche-
ologiczny pochodz¹cy z wykopów to w przewa-
¿aj¹cej czêœci zabytki ceramiki i metalowych
wyrobów u¿ytkowych, pozwalaj¹ce stwierdziæ,
¿e gród istnia³ tutaj nieprzerwanie, przecho-
dz¹c ró¿ne koleje losu, od VII do XII wieku.6

Po³o¿enie grodu na terenie nizinnym, oto-
czonym podmok³ymi ³¹kami, w miêdzyrzeczu
Odry i Bobru, stwarza³o dogodne naturalne
warunki obronne. Zosta³y one uzu-
pe³nione szeroko rozbudowanym
systemem sztucznych umocnieñ
obronnych. Niezale¿nie od drew-
niano — ziemnego wa³u z palisad¹,
obejmuj¹cego koliœcie gród, istnia³
dodatkowy system fortyfikacji
w postaci wa³ów otaczaj¹cych jego
przedpole od po³udniowego zacho-
du. Gród obejmowa³ obszar o po-
wierzchni 1 km2. W tym œwietle wy-
daje siê rzecz¹ niew¹tpliw¹, ¿e ple-
mienny gród wczesnodziejowy wy-
korzystany zosta³ przez pierwszych
Piastów i po odpowiednim wzmoc-

nieniu przystosowany do pe³nienia roli grodu
pañstwowego.7

W okolicy Krosna istnia³y ponadto inne
osady obronne, na uwagê zas³uguj¹ tu przede
wszystkim: grodzisko wzniesione w Po³upinie
(VI/VII wiek) i grodzisko cyplowe na wysokiej
krawêdzi pradoliny Odry w Gostchorzu (dru-
ga po³owa VII wieku).8 G³ównym zadaniem
grodu by³a obrona zachodniej granicy pañ-
stwa polskiego. Po³o¿enie Krosna broni¹cego
przejœcia przez Bramê £u¿yck¹ do Wielkopol-
ski nadawa³o mu we wczesnym œredniowie-
czu szczególne znaczenie strategiczne. By³ to
wiêc przede wszystkim gród warowny, miesz-
cz¹cy za³ogê wojskow¹. 

Kronikarze miasta Matthias i Obstfelder
podaj¹, ¿e gród kroœnieñski mia³ powstaæ ju¿
za czasów Piasta, ojca pierwszej polskiej ro-
dziny królewskiej, a wiec w latach 842 — 861.
Legenda zapisana przez kronikarza Möllera
natomiast g³osi, ¿e gród zbudowa³ w roku 848
polski wojewoda (comes) o imieniu Noricus
Kroscz lub Kruscz i od niego pochodziæ ma
nazwa miasta. Bardziej prawdopodobnym
wydaje siê jednak nadanie nazwy wywodz¹cej
siê z charakterystyki otaczaj¹cego krajobra-
zu. I tak wiêkszoœæ polskich historyków zga-
dza siê co do faktu pochodzenia nazwy miasta
od s³owa „chrost” oznaczaj¹cego g¹szcz, wi-
klinê, prêcie, uzasadniaj¹c, ¿e miejsce, w któ-
rym ulokowa³o siê Krosno otoczone by³o ³oza-
mi i sitowiem, rosn¹cym wokó³ na starorze-
czach. 
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Legenda o pogañskiej ksiê¿niczce

Na zamku w Kroœnie panowa³ kiedyœ pewien ksi¹¿e polskiego rodu. Mieszka³ tu z cór-
k¹ i dwoma niedoros³ymi jeszcze synami, gdy¿ matka jego dzieci ju¿ dawno umar³a. No-
wa nauka o Bogu, zwana chrzeœcijañstwem, jak¹ zaczêto wówczas rozpowszechniaæ, przy-
nios³a tej zgodnej dotychczas rodzinie, nieodwracalny roz³am. O ile ojciec waha³ siê po-
miêdzy star¹ a now¹ nauk¹, to córka zdecydowanie opowiada³a siê za star¹ pogañsk¹ wia-
r¹. Synowie natomiast otworzyli swe serca nauce Chrystusa, której naucza³ ich potajem-
nie stary, poznany podczas leœnych wêdrówek pustelnik. 

Pewnego razu, kiedy ojciec wyruszy³ na wojnê, córka wybra³a siê na polowanie. Po dru-
giej stronie Odry, w dêbowym lesie ujrza³a nagle swych braci siedz¹cych ko³o chatki pu-
stelnika i zas³uchanych w s³owa g³oszonej przez niego nauki. Ten widok tak rozz³oœci³
ksiê¿niczkê, ¿e nie zastanawiaj¹c siê wcale wycelowa³a ostatni¹ strza³ê prosto w serce star-
ca, a nastêpnie nie maj¹c ju¿ ¿adnej innej broni rzuci³a z wœciek³oœci¹ w swych braci wi-
sz¹cym u jej boku ciê¿kim pêkiem kluczy. I — có¿ za nieszczêœcie — klucze trafiaj¹ w g³o-
wê m³odszego, ukochanego przez ojca syna. Ten upada bez ducha na ziemiê a z jego ust
i uszu p³ynie krew rozlewaj¹c siê purpur¹ na trawie. Widz¹c to starszy brat ucieka w prze-
ra¿eniu na zamek. Dziewczyna stoj¹c bez ruchu, jakby skamienia³a, zdaje siê nie wierzyæ
w³asnym oczom. Wtedy to umieraj¹cy starzec przemówi³ do niej matowym g³osem:

» — Nieszczêsna, z³e fatum bêdzie ci deptaæ po piêtach, bo œci¹gnê³aœ na siebie przekleñ-
stwo nieba i nie opuœci ciê ono tak d³ugo, a¿ ca³a ludzkoœæ nie bêdzie czciæ tego krzy¿a, sym-
bolu naszej wiary, który ty tak znienawidzi³aœ. Kiedy to siê stanie wyroœnie z tej, splamio-
nej krwi¹ niewinnego dziecka ziemi z³oty jak s³oñce krzy¿. Wówczas nadejdzie godzina
twojego wybawienia. Do tego jednak czasu nie zaznasz spokoju w grobie.«

Jak powiedzia³, tak siê sta³o. Mimo ¿e starszy brat przyrzek³ milczeæ jak grób, wzbudzi³
jednak niepostrze¿enie wypowiedzianym s³owem podejrzliwoœæ ojca i ten doszed³ w koñcu
ca³ej prawdy o tragicznej œmierci swego ukochanego syna. Wtedy to ogarnê³a go niepoha-
mowana z³oœæ i podniós³ swój ¿¹dny zemsty miecz na sw¹ pogañsk¹ ksiê¿niczkê. Ta ucie-
kaj¹c w przera¿eniu, wbieg³a do wie¿y zamkowej i dostawszy siê na jej szczyt, zdawa³a siê
nie mieæ odwrotu. Maj¹c za sob¹ nieuchronn¹ œmieræ z rêki rozwœcieczonego ojca, ujrza³a
przed sob¹ byæ mo¿e jedyny ratunek. Nie zastanawiaj¹c siê d³ugo rzuci³a siê w dó³, w fale
p³yn¹cej poni¿ej Odry. 

Rzeka nie okaza³a siê jednak dla nieszczêsnej dziewczyny ³askawa i wyrzuci³a po kilku
dniach jej nie¿ywe cia³o na brzeg. Skruszony ojciec pochowa³ je w ustronnym zak¹tku, nie-
daleko zamku, a przyj¹wszy chrzest wybudowa³ w tym miejscu koœció³ — dzisiejszy koœció³
parafialny. Ukoñczywszy to dzie³o, wyruszy³ wraz z synem na pielgrzymkê do Œw. Grobu
w Jeruzalem, aby odkupiæ grzechy swoje i swojej rodziny, i tam umrzeæ. 

Do dziœ ci¹¿y przekleñstwo umieraj¹cego pustelnika na z³ej ksiê¿niczce, gdy¿ ci¹gle
jeszcze nie wszyscy ludzie czcz¹ krzy¿ Chrystusa. I tak nieszczêsna dziewczyna nie mo¿e za-
znaæ spokoju w swym grobowym ³o¿u. 

Jak g³osi legenda, gdy wybija pó³noc podnosi siê kamieñ w krypcie œw. Jadwigi i wy-
chodzi z niego postaæ w œmiertelnie bia³ej sukni z nieszczêsnym pêkiem kluczy w rêce.
I snuje siê ona ponad falami Odry i dalej w górê, ku pamiêtnym wzgórzom, aby tam z naj-
wy¿szego miejsca, jêcz¹c i zawodz¹c, wypatrywaæ b³yszcz¹cego krzy¿a, który ma przynieœæ
jej wybawienie. Ten jednak ci¹gle i ci¹gle nie chce siê pokazaæ. 

I tak w³óczy siê zjawa poprzez nocne godziny, a¿ do pierwszego promyka poranka. Wte-
dy wraca niepocieszona do swojej grobowej kryjówki. Zdarza siê, ¿e ujrzy j¹ samotny wê-
drowiec. Przera¿ony jej straszliwym widokiem odmawia w poœpiechu »Ojcze nasz...«
i wraca czym prêdzej do domu. Tam opowiada dr¿¹cym g³osem swoim najbli¿szym, ¿e z³a
ksiê¿niczka, duch z gór znów siê ukaza³. 

Wg. Matthias, 1849, s. 16
Z niemieckiego prze³o¿y³a Beata Halicka



3. Podgrodzie i osada targowa

Obok grodu i pod jego opiek¹ rozwinê³o siê
z czasem podgrodzie. Pocz¹tkowo przylega³o
ono bezpoœrednio do pierwotnego grodu,
a nastêpnie ju¿ w XI wieku zlokalizowane zo-
sta³o po wschodniej stronie Bobru, na terenie
póŸniejszej osady rybackiej, chy¿y (obecny
plac Boles³awa Prusa i otoczenie). 

Gród kroœnieñski wraz z obwarowanym
podgrodziem tworzy³ ca³oœæ o charakterze
obronnym. Zespó³ ten w stosunku do drogi
zachowa³ po³o¿enie ustronne. Z czasem, poza
obwarowanym oœrodkiem, wyros³a otwarta
osada o charakterze handlowym. Z racji swej
funkcji po³o¿ona by³a przy przebiegaj¹cym tu
szlaku handlowym. Osady targowe sytuowa-
ne by³y w przewa¿aj¹cej czêœci po przeciwnej
stronie rzeki w stosunku do grodu. Kronika-
rze miasta wspominaj¹ równie¿ o osadzie tar-
gowej w okolicach koœcio³a Œw. Andrzeja, któ-
ry jako drewniana œwi¹tynia mia³ istnieæ ju¿
przed 1065 rokiem.9

Sonda¿owe badania archeologiczne nie po-
twierdzi³y jednak tak wczesnej metryki osad-
nictwa na tym obszarze. Kwestie tê rozstrzy-
gn¹æ mog³oby jedynie przeprowadzenie szero-

kich badañ wykopaliskowych. Jan Muszyñski
natomiast sugeruje, ¿e osada targowa mog³a
byæ zlokalizowana ju¿ w XI wieku na niskim
brzegu Odry, w pó³nocno–zachodniej czêœci
staromiejskiego oœrodka, poza obrêbem ob-
warowañ.10 Przypuszczenie takie jest tym
bardziej prawdopodobne, ¿e w tym w³aœnie
miejscu zbiega³y siê œredniowieczne szlaki
handlowe ku przeprawie przez Odrê. 

Wraz z rozwojem handlu i wzrostem go-
spodarczego znaczenia osada
targowa rozszerzy³a siê tery-
torialnie w kierunku po³u-
dniowo–wschodnim i rozro-
s³a siê do regularnie rozpla-
nowanego, œredniowiecznego
miasta. 

4. Zamek

Pocz¹tki kroœnieñskiego
zamku ³¹cz¹ siê œciœle z objê-
ciem w³adzy na Œl¹sku przez
Henryka I Brodatego, a wiêc
pierwszymi latami XIII wie-
ku. Badania archeologiczne
wykaza³y, ¿e zlokalizowany
na zachód od ujœcia Bobru
gród przesta³ istnieæ na

prze³omie XII i XIII wieku. W tym czasie na-
st¹piæ musia³a translokacja punktu strate-
gicznego, zwi¹zana ze zmian¹ konstrukcji
obronnej i zast¹pieniem umocnieñ drewnia-
nych murowanymi. Decyzja o wybudowaniu
zamku w nowym miejscu wi¹zaæ siê mog³a
równie¿ z istniej¹cym ju¿ na wschód od ujœcia
Bobru rozwiniêtym organizmem osadniczym,
z którym nowy punkt strategiczny zosta³
zwi¹zany. O wygl¹dzie i rozplanowaniu naj-
starszego zamku nic pewnego obecnie nie
mo¿na powiedzieæ. Istnieje du¿e prawdopodo-
bieñstwo, ¿e ziemia kryje relikty murowanej
twierdzy Henryka Brodatego. Z przeprowa-
dzonych badañ wynika,11 ¿e najstarsze du¿e
partie murowane z kamienia narzutowego,
zachowane w najni¿szych kondygnacjach czê-
œci po³udniowej oraz ceglane partie skrzyd³a
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pó³nocnego i zewnêtrznego muru skrzyd³a
zachodniego, pochodz¹ z po³owy XIII wieku.
Wiadomo z kolei, ¿e w czasie najazdu Tata-
rów w 1241 roku zamek kroœnieñski sta³ siê
schronieniem dla ksiê¿nej Jadwigi oraz mni-
szek z trzebnickiego klasztoru cysterskiego.
Ten fakt wskazuje, ¿e zamek musia³ byæ
w tym czasie siln¹ twierdz¹, gwarantuj¹c¹
bezpieczeñstwo ksiê¿nej. 

5. Kasztelania

Pod koniec XII lub na pocz¹tku XIII wieku
Krosno ze zwyk³ego grodu zostaje przekszta³-
cone w kasztelaniê. Czas jej powstania nie
jest œciœle udokumentowany. Wiadomo nato-
miast, ¿e powsta³a na pewno po 1155 roku,
z przed 1222. Profesor Kaczmarczyk przypi-
suje utworzenie kasztelanii w Kroœnie ojcu
Henryka Brodatego, Boles³awowi Wysokiemu
w drugiej po³owie XII wieku.12 Kronikarz
Matthias podaje, ¿e pierwszym kasztelanem
kroœnieñskim by³ w roku 1203 Wicis³aw.13

Równoczeœnie czytamy w tej¿e kronice, ¿e
z dokumencie wydanym przez Henryka Bro-
datego w zapisie z 28 czerwca 1203 r. o utwo-
rzeniu zakonu w Trzebnicy, jako œwiadek wy-
stêpuje kasztelan kroœnieñski Boguchwa³.
Ten dokument zosta³ jednak¿e przez polskich
historyków zbadany i okaza³ siê byæ falsyfika-
tem. 

Kasztelan by³ pe³nomocnikiem ksiêcia,
pe³ni¹cym w jego imieniu w³adzê wojskow¹,
polityczn¹, gospodarcz¹ i s¹dow¹. Broni³ pod-
leg³ego sobie terytorium przed wrogiem, œci¹-
ga³ daniny od ludnoœci i egzekwowa³ wykony-
wanie pos³ug. Kasztelan sprawowa³ w³adzê
poprzez urzêdników. Nale¿eli do nich: 
– tribunus, pe³ni¹cy równoczeœnie funkcjê

zastêpcy kasztelana, dowodzi³ za³og¹ woj-
skow¹ w wyprawach wojennych lub je¿eli
na czele wojska stawa³ kasztelan, odpowie-
dzialny by³ za obronê zamku; 

– sprawy gospodarcze nale¿a³y do w³odarza,
który zarz¹dza³ uzyskanymi daninami,
a w sprawach spornych zwraca³ siê do s¹-
du grodzkiego; 

– ponadto dla kasztelana pracowali ³owczy,
celnicy, mincerze i inni.14

Wraz z powstaniem kasztelanii, gród sta³
siê oœrodkiem w³adzy administracyjno–
–wojskowej i s¹dowej. 
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1. Panowanie Henryka I Brodatego

W XIII wieku tereny nadodrzañskie prze-
¿ywa³y rozkwit gospodarczy. Ju¿ istniej¹ce
miasta polskie i s³owiañskie otrzymywa³y
prawa miejskie oraz powstawa³y zupe³nie no-
we. W nich osiedlali siê nowi mieszkañcy,
przewa¿nie z Niemiec, którzy stopniowo za-
czêli dominowaæ gospodarczo i politycznie. 

Kasztelania kroœnieñska nale¿a³a wów-
czas do Œl¹ska, który po okresie rozbicia
dzielnicowego uda³o siê zjednoczyæ Henryko-
wi Brodatemu (1201 — 1238). 

Ksi¹¿ê ten by³ wnukiem W³adys³awa Wy-
gnañca, który w wyniku testamentu Boles³a-
wa Krzywoustego (1138) otrzyma³ Œl¹sk
i Ziemiê Lubusk¹ jako dzielnicê dziedziczn¹.
Po tym, jak zosta³ wygnany z kraju przez
swoich braci, zwróci³ siê o pomoc do swojego
szwagra, cesarza niemieckiego Konrada III.
Ten wyruszy³ z wojskiem na Œl¹sk, utkn¹³
jednak pod Krosnem Odrzañskim, sk¹d
w wyniku skutecznej obrony grodu musia³ siê
wycofaæ. Kolejn¹ wyprawê dla przywrócenia
w³adzy W³adys³awowi podj¹³ nastêpny cesarz
niemiecki Fryderyk Barabossa w 1157 roku.
Tym razem przeprawa przez Odrê pod Kro-
snem, jak i walki o kolejne punkty strategicz-
ne okaza³y siê dla wojsk niemieckich pomyœl-
ne. Jednak, mimo militarnych sukcesów, nie
uda³o siê pozytywnie za³atwiæ sprawy W³ady-
s³awa Wygnañca. Nale¿ne mu ziemie otrzy-
mali dopiero w 1163 roku, dziêki interwencji
cesarza niemieckiego jego najstarsi synowie
Mieszko i Boles³aw. Krosno przypad³o temu
ostatniemu. Boles³aw Wysoki wychowa³ siê
i spêdzi³ swoje m³ode lata w Niemczech i we
W³oszech. Uchodzi³ za dobrego administrato-
ra i gospodarza ziemi œl¹skiej. To prawdopo-
dobnie za jego rz¹dów Krosno podniesione

zosta³o do rangi ksi¹¿êcej kasztelani. Pano-
wa³ na Œl¹sku 38 lat i pod koniec jego ¿ycia
Henryk Brodaty by³ na tyle doros³y, ¿e móg³
wspó³uczestniczyæ w zarz¹dzaniu ksiêstwem.
Œwiadcz¹ o tym liczne dokumenty, na któ-
rych, obok podpisów Boles³awa Wysokiego,
widniej¹ podpisy jego syna Henryka.15

Ten ostatni, jako niespe³na dwudziestolet-
ni m³odzieniec, poj¹³ za ¿onê ksiê¿niczkê Me-
ranu z bawarskiego rodu Andechsów, Jadwi-
gê. Œlub odby³ siê prawdopodobnie pomiêdzy
rokiem 1186 a 1193 na zamku w Andechs nie-
daleko Monachium i zaraz po nim dwunasto-
letnia wówczas ksiê¿niczka uda³a siê wraz
ze swym mê¿em na Œl¹sk. Tu zamieszkali
najpierw wraz z jej teœciem Boles³awem Wy-
sokim, a po jego œmierci w 1201 roku Henryk
przej¹³ po nim w³adanie podleg³ymi mu
ziemiami. Ksi¹¿êta œl¹scy nie posiadali wów-
czas sta³ych rezydencji i przemieszczali siê od
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kasztelanii do kasztelanii, zarz¹dzaj¹c podle-
g³ymi im ziemiami, czêsto je odwiedzaj¹c.
Niew¹tpliwie miejscami pobytu Henryka i Ja-
dwigi by³y siedziby biskupie we Wroc³awiu,
Legnicy i G³ogowie, a tak¿e klasztor benedyk-
tynów w Lubi¹¿u nad Odr¹, który Boles³aw
Wysoki przekaza³ w rêce cystersów. Rodzina
ksi¹¿êca wraz z urzêdnikami, duchownymi
i s³u¿b¹ goœci³a niejednokrotnie równie¿
w Kroœnie, które by³o wówczas najbardziej na
pó³nocny zachód wysuniêtym przyczó³kiem
œl¹skim. Zamek ten wraz z ca³¹ Ziemi¹ Lubu-
sk¹ by³ wówczas wa¿nym oœrodkiem. W Ÿró-
d³ach historycznych odnotowane zosta³y na-
stêpuj¹ce wydarzenie zwi¹zane z pobytem
Henryka lub ksiê¿nej Jadwigi w Kroœnie: 
– w 1229 Henryk, chc¹c odzyskaæ utracony

Lubusz, zebra³ w Kroœnie pospolite rusze-
nie ad expedicionem contra Teutonicos (na
wyprawê przeciw Niemcom)16 i rok póŸniej
przeciwko arcybiskupowi magdeburskie-
mu (occurentes cum exercitu archiepisco-
po Magdeburgensi),17

– pi¹tek, 19 marca 1238 jest dniem œmierci
Henryka Brodatego, który po krótkiej cho-
robie zakoñczy³ swe d³ugie ¿ycie na zamku
w Kroœnie,18

– w roku 1241 w czasie najazdu Tatarów
ksiê¿na Jadwiga oraz mniszki z trzebnic-
kiego klasztoru cysterskiego schroni³y siê
w zamku kroœnieñskim.19

Istnieje jednak du¿e prawdopodobieñstwo,
¿e ksi¹¿êca para przebywa³a w Kroœnie jesz-
cze przed objêciem w³adzy przez Henryka,
a tak¿e wielokrotnie po roku 1202. W tym
czasie trwa³a przecie¿ budowa kroœnieñskie-
go zamku, a nasilona przez Henryka w 1225
roku akcja kolonizacyjna na Ziemi Lubuskiej
wi¹za³a siê zapewne z jego bytnoœci¹ na tych
terenach. 

Po tym jak w 1202 roku kasztelan lubuski,
komes Wilczek nada³ zakonowi cystersów
w Lubi¹¿u, posiad³oœci ziemskie dóbr zwa-
nych Osiecznic¹, minisi za³o¿yli tu miejsco-
woœci Güntersberg (od imienia opata lubi¹-
skiego) i Münchenberg (tj. wieœ mnichów,
dziœ nazywa siê Sarbia).20 I tak zakonnicy
z Lubi¹¿a w znaczny sposób przyczynili siê

nie tylko do szerzenia chrzeœcijañstwa na
tych terenach, ale tak¿e do rozwoju gospodar-
czego rejonu. Z faktu tego musieli zdawaæ so-
bie sprawê Henryk i Jadwiga, którzy konty-
nuowali zapocz¹tkowan¹ przez Boles³awa
Wysokiego politykê osiedlania na s³abo zalud-
nionych terenach nadodrzañskich ludnoœci
z lepiej rozwiniêtych, lecz przeludnionych
pañstw Europy Zachodniej, g³ównie z Nie-
miec. Ta pokojowa kolonizacja, która wynika-
³a z potrzeb gospodarczych i wolna by³a od
wszelkich antagonizmów narodowoœciowych,
przynios³a ze sob¹ powstawanie wielu no-
wych osad, które z czasem rozrasta³y siê sta-
j¹c siê wioskami lub miastami.21

2. Dwa klasztory i dwa koœcio³y

Wraz z zaludnieniem terenów wiejskich
ros³o znaczenie Krosna jako osady targowej,
która z czasem przekszta³ci³a siê w miasto,
bêd¹ce siedzib¹ w³adzy administracyjnej,
wojskowej i s¹dowej. Za panowania Henryka
I Brodatego wybudowano w Kroœnie nie tylko
zamek, ale i z inicjatywy ksiê¿nej Jadwigi
za³o¿ony zosta³ klasztor franciszkanów. Kro-
nikarze miasta podaj¹ nawet, ¿e z tej okazji
na zaproszenie ksiê¿nej przyby³ do Krosna
za³o¿yciel zakonu,
œw. Franciszek
z Asy¿u. Mia³o
to mieæ miejsce
w 1221 roku. Jed-
nak¿e znawcy te-
matu podkreœlaj¹
jednoznacznie, ¿e
wizyta zakonnika
w tak odleg³ym
miejscu nie by³a
mo¿liwa. Równie¿
rok za³o¿enia
klasztoru, œwiad-
cz¹cy o tym, ¿e by³by to pierwszy i najstarszy
zakon franciszkañski na Œl¹sku, wydaje siê
ma³o prawdopodobny. Fakt istnienia zakonu
na terenie dawnego podgrodzia, zwanego
póŸniej chy¿¹ jest jednak bezsporny. O wygl¹-
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dzie budowli klasztornej nie mo¿na wiele po-
wiedzieæ. Matthias, powo³uj¹c siê na Proko-
piusa, kronikarza kroœnieñskiego z XVI wie-
ku, podaje, ¿e by³a to skromna budowla drew-
niana, za³o¿ona na planie prostok¹ta. Lokali-
zacja klasztoru na terenie chy¿y (dawnego
podgrodzia) wskazuje, ¿e istnia³o w tym cza-
sie miasto lokacyjne, do którego przenios³a
siê w ca³oœci lub czêœci ludnoœæ podgrodzia.
Klasztor wzniesiono poza obszarem miasta
lokacyjnego, na terenie bêd¹cym w³asnoœci¹
ksiêcia, a wiêc nie podlegaj¹cym jurysdykcji
miejskiej. 

Jak podaje Wedekind, klasztor sp³on¹³ ju¿
w po³owie XIII w. Poniewa¿ w tych niespokoj-
nych czasach nie znalaz³ siê nikt, kto podj¹³-
by siê odbudowy klasztoru, mnisi pozostali
bez dachu nad g³ow¹. Dopiero Albrecht von
Dewin, ówczesny w³adca ¯ar, zgodzi³ siê przy-
j¹æ franciszkanów i wybudowa³ im w ¯arach
w 1274 nowy klasztor. W po³owie XIV w. mia-
no równie¿ odbudowaæ klasztor w Kroœnie,
nie wiadomo jednak z czyjej inicjatywy.22

Z kolei dowodem na rozwój przestrzenny
œredniowiecznego miasta jest lokalizacja na
jego terenie (przy dzisiejszym placu Wolnoœci)
klasztoru dominikanów. Matthias przypusz-
cza, ¿e mia³o to miejsce jeszcze za ¿ycia ksiê¿-
nej Jadwigi. Znawca œredniowiecznej historii
miasta Jan Muszyñski podaje, ¿e istnia³ on
na pewno w 1285 roku.23

Nie jest wykluczone, ¿e mnisi z jednego
lub drugiego zakonu spisali najstarsz¹ histo-

riê Krosna. Kronikarz z XVIII wieku Möller
podaje, ¿e znalaz³ kiedyœ przez przypadek
fragment pergaminu, z którego tekstu mo¿na
by³o siê domyœliæ, ¿e chodzi w³aœnie o historiê
Krosna. Mimo usilnych poszukiwañ, nie uda³
mu siê jednak nic wiêcej na ten temat dowie-
dzieæ.24

Poza koœcio³em przy osadzie targowej,
w miejscu dzisiejszego koœcio³a œw. Jadwigi,
o dacie powstania którego milcz¹ wszelkie
przekazy Ÿród³owe, wybudowano w Kroœnie,
prawdopodobnie w po³owie XI wieku, na
przeciwleg³ym, wysokim brzegu Odry drew-
nian¹ œwi¹tyniê po wezwaniem œw. Andrzeja,
która z inicjatywy ksiê¿nej Jadwigi zosta³a
w 1232 rozebrana i wybudowana na nowo.
Zgodni s¹ co do tego zarówno kronikarze mia-
sta jak i wiêkszoœæ historyków. Mylne fakty
poda³ w tej kwestii prof. Kaczmarczyk utrzy-
muj¹c, ¿e do 1231 roku w Kroœnie istnia³a tyl-
ko jedna parafia.25 Jeszcze przed przebudow¹
koœcio³a, pleban tej parafii Silbracht by³ ar-
chiprezbiterem, a wiêc parafia jego musia³a
mieæ znaczny obszar, typowy dla starych pa-
rafii grodowych (na ten charakter wskazuje
równie¿ stare wezwanie — œw. Andrzej). Dru-
gi pleban Jan sta³ zapewne na czele parafii
miejskiej, zwi¹zanej z koœcio³em Panny Marii
(wezwanie bardzo czêste w koœcio³ach far-
nych miast lokacyjnych), usytuowanym
w miejscu dzisiejszego koœcio³a œw. Jadwigi.26

W póŸniejszych stuleciach obie budowle
podzieli³y los wielu innych zniszczonych pod-
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czas wojen koœcio³ów, dlatego te¿ o ich pier-
wotnym kszta³cie trudno jest dzisiaj cokol-
wiek powiedzieæ. Warto natomiast przypo-
mnieæ, ¿e parafia przy koœciele œw. Andrzeja
podleg³a biskupowi wroc³awskiemu, do które-
go nale¿a³a równie¿ uprawiana ju¿ wówczas
na wzgórzach kroœnieñskich winoroœl. Teren
w okolicy koœcio³a œw. Andrzeja a¿ do po³owy
ubieg³ego wieku nosi³ nazwê Bischofsgarten,
w wiêc Ogród biskupi. 

3. Nadanie praw miejskich

Nadanie praw miejskich to niew¹tpliwie
jedno z wa¿niejszych wydarzeñ w historii
miasta. Nie nale¿y go jednak myliæ z jego na-
rodzinami. Kszta³towanie siê organizmu
miejskiego to proces d³ugi i skomplikowany,
sk³adaj¹cy siê z wielu etapów, a przyznanie
praw miejskich to ukoronowanie pewnego
okresu jego rozwoju. Krosno Odrzañskie
otrzyma³o takie prawa za czasów Henryka
Brodatego, który niew¹tpliwie przyczyni³ siê
do jego rozkwitu. Niestety nie zachowa³ siê
dokument stwierdzaj¹cy dok³adn¹ datê nada-
nia oraz wyszczególniaj¹cy, jakie prawa mia-
sto otrzyma³o. Nie ma zgodnoœci w tej kwe-
stii, nadanie praw musia³o mieæ jednak miej-
sce przed rokiem 1233, kiedy to Nowogro-
dziec nad Kwis¹ otrzyma³
zwolnienie z c³a na wzór
Krosna i Lwówka. Ponie-
wa¿ Lwówek posiada akt
nadania datowany na 1217
rok, istnieje prawdopodo-
bieñstwo, ¿e lokacja Kro-
sna pochodzi z tego samego
roku. Du¿o wczeœniejsz¹
datê podaje natomiast kro-
nikarz Matthias, a za nim
Obstfelder i publikacja
Kunstdenkmäler des Kre-
ises Crossen an der Oder,
wskazuj¹c na rok 1203.27

U¿yty powy¿ej termin
„lokacja” oznacza³ pier-
wotnie osadzanie nowych

mieszkañców po³¹czone z wyznaczaniem
miejsca na zabudowania. Za czasów Henryka
Brodatego lokacja polega³a zarówno za³o¿e-
niu nowej wsi lub miasta, ale równie¿ reorga-
nizacja osady istniej¹cej, w celu racjonalnego
skupienia zabudowañ i instytucji miejskich
na ma³ej przestrzeni i otoczenia ich wa³em
lub murem. Równoczeœnie wprowadzano no-
we uregulowania prawne, które zwi¹zane by-
³y z wyodrêbnieniem praw dla osadników cu-
dzoziemskich, zwolnionych od miejscowej ju-
rysdykcji, osiedlaj¹cych siê na podstawie za-
gwarantowanych im przywilejów. Z czasem te
nowe zwyczaje prawne zaczêto okreœlaæ jako
„prawo niemieckie” lub „magdeburskie”,
zgodnie z wzorcem, jaki posiada³o miasto
Magdeburg (ju¿ w roku 1188). W póŸniejszym
okresie zaczêto traktowaæ termin „lokacja”
jako synonim wprowadzenia prawa niemiec-
kiego. Termin ten u¿ywany by³ równie¿
w stosunku do tych osad, w których nie prze-
prowadzono lokacji w sensie pierwotnym, tj.
gdzie przenoszono po prostu na prawo nie-
mieckie istniej¹c¹ od dawna osadê, nie zmie-
niaj¹c nawet jej uk³adu przestrzennego.28 Tak
by³o i w przypadku Krosna, którego w ten
sposób rozumiana lokacja ³¹czy³a siê z nada-
niem miastu szeregu przywilejów, jak zwol-
nienie z danin czy ciê¿arów prawa ksi¹¿êce-
go. Tym samym miasto stanowi³o od tego cza-

su autonomiczn¹ jednostkê
administracyjn¹ i s¹dow¹.
W³adzê w mieœcie sprawo-
wa³ wójt, który by³ wasa-
lem ksiêcia. Do obowi¹z-
ków wójta nale¿a³o prze-
wodniczenie ³awie s¹dowej,
pe³nienie funkcji policyjnej,
przygotowywanie miasta
do obrony. 

Jak ju¿ wczeœniej wspo-
mniano, akt lokacji miasta
nie zachowa³ siê i dlatego
nie wiemy, jakie dok³adnie
prawa i przywileje Krosno
otrzyma³o. Nie ulega jed-
nak w¹tpliwoœci, ¿e by³o
ono jednym z pierwszych
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Pieczêæ rady miejskiej z 1380 roku, 
na której widnieje nazwa "Crozna"

Siegel des Stadtrates von 1380, auf dem
der Name "Crozna" zu lesen ist.



miast na Œl¹sku, które otrzyma³y prawa miej-
skie, a œwiadcz¹ o tym liczne dokumenty. Lo-
kacje Zielonej Góry, Szprotawy i ¯agania wzo-
rowane by³y na prawie kroœnieñskim i odwo-
³ywa³y siê do jego formy jako pierwszej
i wzorcowej. Niemniej jednak istnieje przy-
puszczenie, ¿e za czasów Henryka Brodatego
Krosno nie otrzyma³o pe³nych praw magde-
burskich, gdy¿ rozszerzone zosta³y one o no-
we prawo s¹dowe w 1317 roku. Tym samym
rada miejska przejê³a funkcjê wójta i stworzy-
³a samorz¹d miejski.29

4. Rozwój przestrzenny miasta

Na uk³ad przestrzenny miasta wp³ynê³y
warunki topograficzne i hydrologiczne. Teren
œredniowiecznego Krosna tworzy³ swoist¹
wyspê. Wody Odry oblewa³y miasto od strony
pó³nocno–wschodniej, od zachodu p³yn¹³
Bóbr, zaœ zespó³ licznych kana³ów ³¹cz¹cych
Odrê i Bóbr otacza³ ten obszar od wschodu
i po³udnia. 

Krosno Odrzañskie rozwinê³o siê na po³u-
dnie od miejsca, w którym szlak handlowy do-
chodzi³ do Odry. Przebiega³ on w granicach
miasta jego zachodnim skrajem, ulic¹ dzisiaj
zwan¹ Grobl¹. W rozrastaj¹cym siê organi-
zmie miejskim wytyczono rynek oraz regular-
n¹ siatkê ulic. Uporz¹dkowania przestrzen-
nego dokonano prawdopodobnie przy okazji
nadania miastu prawa magdeburskiego. Zaj-
muj¹cy siê tym zagadnieniem Jan Muszyñski
wyodrêbni³ kilka etapów kszta³towania siê
œredniowiecznego Krosna. 

W pierwszym etapie powsta³ rynek z ota-
czaj¹cymi kwarta³ami zabudowy, z tym ¿e od
po³udnia kwarta³y koñczy³y siê na wysokoœci
pó³nocnej pierzei dzisiejszego placu Wolnoœci,
gdzie przebiega³a fosa. (pierwsza po³owa XIII
w.) W dalszym ci¹gu miasto rozbudowywa³o
siê w kierunku po³udniowym, co wi¹za³o siê
z zasypaniem fosy w tym miejscu i wydziele-
niem dalszych kwarta³ów pod zabudowê. Na-
st¹piæ to musia³o przed rokiem 1285, gdy¿
z t¹ dat¹ ³¹czy siê pierwsza wzmianka
o klasztorze dominikañskim, który znajdowa³

siê w obrêbie obwarowañ miejskich. W tym
czasie musia³o mieæ miejsce otoczenie miasta
jednolitym systemem obwarowañ. Muszyñski
przypuszcza, ¿e wówczas wa³ ziemno–dre-
wniany zast¹piono systemem obronnym
wzniesionym z ceg³y i kamienia. Kronikarz
Matthias z kolei utrzymuje, ¿e mury miejskie
ju¿ w pierwszym etapie kszta³towania siê
miasta by³y czêœciowo wykonane z kamienia.
Natomiast Deutsches Städtebuch podaje, ¿e
miasto wraz z zamkiem otoczone zosta³o ka-
miennymi murami oko³o roku 1350.30

Wytyczenie zasiêgu miasta i objêcie go
murami pod koniec XIII wieku oznacza za-
koñczenie pewnego etapu dzia³alnoœci urba-
nistycznej i skrystalizowanie uk³adu prze-
strzennego miasta. Trudno jednak coœ wiêcej
powiedzieæ na temat tego uk³adu, gdy¿ poza
zamkiem, pozosta³oœciami murów miejskich
i lokalizacj¹ koœcio³a miasto nie zachowa³o

œredniowiecznej architektury. Nie zachowa³
siê tak¿e w literaturze przedmiotu ani opis
uwzglêdniaj¹cy podzia³ na poszczególne
dzia³ki budowlane, ani pomocne w tym
wzglêdzie ilustracje. Dlatego te¿ nie pozosta-
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1. Dawna osada targowa/Alte Marktsiedlung
2. Dawne podgrodzie/Alte Vorburg
3. Koœció³ parafialny/Pfarrkirche
4. Zamek piastowski/Piastenburg
5. Brama odrzañska/Odretor
6. Brama g³ogowska/Glogauertor

Rekonstrukcja œredniowiecznego uk³adu
przestrzennego Krosna wg. Muszyñskiego

Die Rekonstruktion der mittelalterlichen
Stadtbebauung von Crossen nach Muszyñski



je nic innego, jak przyjrzeæ siê planowi miasta
z 1400 roku, naszkicowanemu w 1849 roku
przez kronikarza Matthiasa. Plan powsta³ na
podstawie danych Ÿród³owych zabranych
przez jego poprzednika, kronikarza Möllera.
Poza Odr¹ i Bobrem nie zosta³y na nim jed-
nak zaznaczone cieki wodne nadaj¹ce miastu
wyspiarski charakter. 

Na planie tym wyraŸnie widaæ mury miej-
skie, a tak¿e zabudowania znajduj¹ce siê po-
za ich obrêbem. Pierwotnie prowadzi³y do
miasta dwa wjazdy — od pó³nocnego zachodu
Brama Odrzañska (13) i od po³udnia Brama
G³ogowska (14). W póŸniejszym okresie prze-
bito jeszcze Bramê Kamienn¹ (15) na
wschodniej stronie obwarowañ. Obok trzech
czworok¹tnych bram miasto posiada³o jesz-
cze dwie furty boczne — Strzeleck¹ (16) na
zachodzie i Piaskow¹ (17) od strony Odry.
Mia³y one zapewne u³atwiaæ komunikacjê ze
strzelnic¹ (7) i przedmieœciem zwanym Stara
Wieœ (9) oraz z chy¿¹ (11), klasztorem fran-
ciszkanów (5) i mostem na Odrze. Kolejn¹
osad¹ znajduj¹c¹ siê poza murami by³a Doli-
na Ró¿ana (8), która dopiero w póŸniejszym
okresie przy³¹czona zosta³a do miasta. Od
1380 roku istnia³ niedaleko Bramy G³ogow-
skiej przytu³ek dla chorych i ubogich (6) no-
sz¹cy imiê œw. Jerzego, a ufundowany przez

ksiêdza Piotra z Krakowa, który jak podaje
Matthias przeznaczy³ na ten cel ca³y swój ma-
j¹tek, a w szczególnoœci m³yn i winnice. Bu-
dynek powsta³ w miejscu, gdzie prawdopo-
dobnie wczeœniej ju¿ istnia³a podobna insty-
tucja. Ksi¹dz Piotr prowadzi³ go przez pierw-
sze lata, a w póŸniejszym okresie dobudowa-
no koœció³ek i dalsze pomieszczenia.31

Wszelkie zabudowania z tego okresu, poza
zamkiem Henryka Brodatego, by³y wykona-
ne z drewna. Drewniany by³ wiêc koœció³ pa-
rafialny (2), drewniany ratusz (3), o którego
wygl¹dzie mo¿emy powiedzieæ tylko tyle, ¿e
posiada³ wie¿ê. Wokó³ ratusza mieœci³y siê ³awy
kupieckie. Domy mieszkalne w obrêbie miasta
by³y nieomal wy³¹cznie szczytowe, dwukondy-
gnacyjne o wysokich poddaszach.32 Z wyj¹t-
kiem rynku wiêkszoœæ ulic w mieœcie nie by³a
wówczas wybrukowana. Drewniany by³ rów-
nie¿ most na Odrze, który zast¹pi³ wczeœniej-
sz¹ przeprawê promow¹. Na œrodku mostu
mia³a znajdowaæ siê budka stra¿nicza, w któ-
rej uiszczano op³atê mostow¹. Ponadto stra¿-
nicy odpowiedzialni za bezpieczeñstwo mia-
sta zajmowali punkty obserwacyjne na wie-
¿ach i bramach miejskich stanowi¹cych czêœæ
obwarowañ.33 Ludnoœæ trudni³a siê przede
wszystkim handlem i rzemios³em. W obiegu
by³y dwie monety polska i czeska, które bite
by³y w mieœcie jeszcze przed rokiem 1317.
W tym czasie Krosno otrzyma³o nowe prawo
s¹dowe, które wraz z innymi przywilejami
potwierdzi³ w 1330 roku ówczesny w³adca
Henryk IV, ksi¹¿ê g³ogowski. Wymownym
wydaje siê byæ sposób, w jaki kroœnianie
oznajmiali przybyszom z zewn¹trz fakt posia-
dania w³adzy s¹downiczej. Otó¿ przy œcianie
ratusza na grubych ³añcuchach powieszono
dêbow¹ maczugê, maj¹c¹ byæ symbolem spra-
wowanej w³adzy. O tym, ¿e w nastêpnych stu-
leciach nie straci³a ona na swej wymownoœci
œwiadczy fakt, ¿e kiedy po po¿arze w 1482 od-
budowywano ratusz, maczuga przewieszona
zosta³a na Bramê Odrzañsk¹, a w 1567
w zwi¹zku z postêpuj¹c¹ próchnic¹ drewna,
z jakiego zosta³a wykonana, okuto maczugê
miedzianym p³aszczem, aby mog³a jeszcze
d³ugo s³u¿yæ.34
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W owych czasach nie mog³o siê natomiast
Krosno, podobnie jak wiele innych miast
w regionie poszczyciæ zadowalaj¹cym pozio-
mem wiedzy i kszta³cenia. Za jedynych œwia-
t³ych ludzi uchodzili mnisi i to oni zajmowali
siê propagowaniem sztuki czytania i umiejêt-
noœci podpisywania siê. Do kanonów wy-
kszta³cenia nale¿a³y ponadto podstawy ³aci-
ny, kilka modlitw i pieœni. W takiej sytuacji
trudno siê dziwiæ, ¿e przes¹dy i zabobony
w znaczny sposób kierowa³y ludzkim postê-
powaniem. 

Poniewa¿ o ¿yciu mieszczan w ówczesnych
czasach niewiele wiêcej da siê powiedzieæ,

a nader skromne fakty historyczne wymagaj¹
interpretacji, w których trudno unikn¹æ po-
my³ek, warto wiêc mo¿e siêgn¹æ do literackiej
wizji Krosna z tamtych czasów, jakiej dostar-
czy³ nam kroœnieñski pisarz i poeta Klabund.
Jego opowiadanie z cyklu „Kroœnieñskie hi-
storie” jest wprawdzie fikcj¹ literack¹, autor
jednak opiera³ siê na dostêpnych mu wówczas
materia³ach Ÿród³owych i zinterpretowa³ je
we w³aœciwy sobie sposób. Specyficzny humor
Klabunda i jego sztuka obrazowania sprawia-
j¹, ¿e lektura jego tekstów mo¿e rozbawiæ,
a tak¿e przybli¿yæ nam obraz ówczesnych
czasów. 
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Alfred Henschke–Klabund
Ze zbioru: Celestyna. Historie z dawnego Krosna (1910) 

Objawienie œw. Jadwigi 

W bibliotece tutejszego ratusza znajduje siê stara, pokaŸnych rozmiarów, ksiêga w oprawie ze
œwiñskiej skóry. Na pierwszy rzut oka przykuwa uwagê nie tyle jej treœæ, która nie wydaje siê zbyt
interesuj¹ca, co w³aœnie oprawa. Introligator (którego dzie³em by³o zniszczenie wielu cennych ma-
nuskryptów, nieœwiadomy ich wartoœci, zu¿y³ je do wykonania arcydzie³ sztuki introligatorskiej)
chc¹c zaoszczêdziæ na owej œwiñskiej skórze, wykorzysta³ do oprawy tej ksiêgi kilka stron starej,
rêcznie pisanej wulgaty. 

Rêkopis pewnego mnicha, jest jeszcze widoczny i mo¿na w nim odczytaæ fragmenty listów Pio-
tra i Paw³a. Portrety obu aposto³ów zosta³y kunsztownie wkomponowane w inicja³y o barwie niebie-
skiej, czerwonej i z³otej. Wizerunki obu œwiêtych wyró¿niaj¹ siê przede wszystkim urod¹ postaci
(któr¹ aposto³owie zdaj¹ siê byæ a¿ nadto obdarzeni). Przyjrzeæ siê im dok³adniej, doznaæ mo¿na
przedziwnego odkrycia. Twarze tych s³ug bo¿ych maj¹ w sobie coœ tak dziewczêco s³odkiego i uczu-
ciowego, ¿e nie mo¿na siê oprzeæ wra¿eniu, na tych szczup³ych, umartwionych, stylizowanych cia-
³ach œwiêtych ko³ysz¹ siê, jak kwiaty lilii na ³odydze, dwie piêkne dziewczêce g³owy... 

Mo¿na by siê posun¹æ jeszcze krok dalej: wizerunki aposto³ów s¹ portretami jednej i tej samej,
piêknej dziewczyny. 

W po³owie XV wieku ¿y³ w klasztorze franciszkanów, który znajdowa³ siê na miejscu dzisiejsze-
go Nowego Rynku, pobo¿ny i uczony brat Teodor. W wieku zaledwie dwudziestu dziewiêciu lat jego
wiedza by³a ju¿ tak obszerna, ¿e sta³a siê synonimem uczonoœci nie tylko w tutejszej okolicy, ale a¿
po Frankfurt. Dlatego te¿ przeor klasztoru powierzy³ mu przepisanie Biblii w jêzyku ³aciñskim, gdy¿
tutejszy klasztor nie posiada³ jeszcze takiego egzemplarza wulgaty. 

Brat Teodor zabra³ siê z zapa³em do pracy. Ostrym piórem i czarnym tuszem przepisa³ precyzyj-
nie najpierw Ewangeliê wed³ug Mateusza, potem Marka, £ukasza, œw. Jana i tak dalej, przebrn¹³
jeszcze przez Dzieje Apostolskie, kiedy jednak po kilku miesi¹cach doszed³ do Listów Apostolskich
(a nasta³a w³aœnie wiosna), sta³ siê niespokojny i praca posuwa³a siê naprzód ju¿ tylko powoli i mo-
zolnie jak leniwy strumieñ. Spogl¹daj¹c przez zakratowane okno swojej celi, pod¹¿a³ wzrokiem za
ptakami unosz¹cymi siê w klarownym, srebrnym b³êkicie. Usta jego mamrota³y modlitwy, z piersi
jednak wyrywa³y mu siê œwieckie, wiosenno–œwiêtojañskie piosenki. 

Pewnego dnia, kiedy w³aœnie zabra³ siê do malowania ozdobnego monogramu „P” aposto³a
Paw³a, a wzrok jego na krótk¹ chwilê odwróci³ siê od pergaminu i têsknie b³¹dziæ zacz¹³ poza kra-
tami okna, sp³oszy³ siê nagle. Oto ujrza³ Mariê, naj³adniejsz¹ dziewczynê w mieœcie, córkê szypra,
spaceruj¹c¹ po ³¹ce w porannym s³oñcu. Mariê, o której wzglêdy parobcy i szyprowie uzbrojeni



5. Krosno obiektem przetargów
ksi¹¿¹t œl¹skich

Po œmierci Henryka Pobo¿nego w 1241 ro-
ku Krosno przez ponad dwa wieki pozostawa-
³o w rêkach ksi¹¿¹t œl¹skich. Jednak¿e nie-
koñcz¹ce siê konflikty pomiêdzy potomkami

rodu Piastów spowodowa³y, ¿e Ziemia Kro-
œnieñska, podobnie jak i inne miasta Œl¹ska
sta³y siê obiektem sporów o podzia³ wp³ywów,
które rozwi¹zywane by³y niejednokrotnie
drog¹ staræ zbrojnych. Ówczeœni w³adcy trak-
towali swe ziemie jako maj¹tek, który
w chwilach kryzysu mo¿na zastawiæ u innych
w³adców, w celu uzyskania u nich po¿yczek
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w no¿e obrzucali siê nawzajem przekleñstwami i mimo to ¿adnemu z nich nie uda³o siê uzyskaæ
przychylnoœci dziewczyny. 

M³ody kleryk podniós³ siê ze sto³ka i zacz¹³ chodziæ po swojej ciasnej i ponurej celi. Ju¿ kiedyœ
spotka³ Mariê w w¹skiej uliczce i teraz — zdawa³o siê mu — jej br¹zowe, bystre jak jaszczurka oczy
powêdrowa³y po murze klasztornym. Jakby chcia³y coœ — lub kogoœ — odszukaæ. 

Franciszkaninowi krew wyla³a siê purpur¹ na blad¹, umêczon¹ twarz. Gdyby¿ to za nim oczy
Marii przeskoczy³y przez mur klasztorny! Oburzony odsun¹³ od siebie tê nieœwiêt¹ myœl — ale im
bardziej j¹ od siebie odpêdza³, tym bardziej uparcie wraca³a do niego. Upad³ na kolana i zacz¹³
w modlitwie przywo³ywaæ Matkê Bo¿¹ — i ukaza³a mu siê; jej twarz promienia³a, jak twarz Marii
i uœmiecha³a siê do niego tak boleœnie uwodzicielsko. 

Wzdychaj¹c podniós³ siê i wróci³ do pracy. Kiedy ju¿ uda³o mu siê wkomponowaæ w inicja³y
piêkn¹ postaæ aposto³a Paw³a w czerwieni, b³êkicie i z³ocie, ujrza³, jak z niebieskiego habitu œwiête-
go skinê³a ku niemu ³agodna twarz Marii. 

Brat Teodor przemodli³ ca³¹ noc — a noc ta by³a zmys³owo letnia, taka, jakie bywaj¹ wiosenne
noce, kiedy dr¿y w nich ju¿ lato. Z ci¹gle now¹ si³¹ wraca³o wspomnienie Marii, jej ruchów, ma-
³ych r¹k. Nigdy, przenigdy kobieta nie wydawa³a mu siê przecie¿ godna chocia¿by spojrzenia. 

A teraz diabe³ zsy³a mu pokusê, Mariê, dziewczynê z Rybaków — czy¿ w niej ma siê dope³niæ je-
go los? On nie chcia³ jej ulec. Walczy³... tydzieñ... czternaœcie dni.... i ka¿dego z tych czternastu dni
Maria przechodzi³a ko³o klasztoru i jej br¹zowe, zwinne jak jaszczurka oczy wspina³y siê po murze
klasztornym szukaj¹c czegoœ... kogoœ.... 

Chc¹c od niej uciec, namówi³ przeora, aby wys³a³ go z kazaniami do okolicznych wiosek. Zmê-
czony i rozbity na ciele i duszy wróci³ pewnego wieczoru do Krosna. 

Znów minê³y dwa tygodnie — a on wci¹¿ jeszcze nosi³ w sobie obraz Marii. 
Brat Teodor szed³ przez nadodrzañskie ³¹ki, wœród zaroœli, niedaleko miasta. Ksiê¿yc ukry³ siê

za chmurami. Nagle.... a¿ siê przestraszy³.... wyros³a przed nim z wilgotnej mg³y zjawa kobiety. 
Chcia³ uciekaæ.... Ona go trzyma³a. Chcia³ siê prze¿egnaæ... Ona nie pozwoli³a.... Wiêc pozwoli³

siê wzi¹æ w ramiona. — „Tak to ju¿ jest z mnichami” — jak mówi ówczesna kronika, „kiedy tylko
poczuj¹ krew (nawet jeœli byli wczeœniej najbardziej ³agodnymi zwierz¹tkami domowymi i klasztor-
nymi), staj¹ siê dzikimi lwami. 

Brat Teodor odwa¿y³ siê nawet pewnej nocy przyjœæ do ogrodu przy domu Marii. Kiedy tak sta-
li pod lip¹ w mi³osnym uœcisku — nagle pojawi³ siê ksiê¿yc, a wraz z nim zza domu, grupa krzy-
cz¹cych i gestykuluj¹cych ludzi. 

Rodzice Marii ju¿ dawno coœ podejrzewali. Kiedy ludzie ci ruszyli z dr¹gami i maczugami na
duchownego kochanka, ze strachu jêzyk stan¹³ mu ko³kiem. Wówczas to Maria wysz³a do nich i za-
wo³a³a (jak tylko potrafi¹ to kobiety uduchowione w pe³nej przytomnoœci umys³u): 'Padnijcie na ko-
lana i módlcie siê, bo oto spójrzcie, objawia³a mi siê œw. Jadwiga! '

I upadli wszyscy na kolana (bo g³upota, aby siê dokonaæ, potrzebuje tylko jednej energicznej ko-
mendy); habit franciszkanina wygl¹da³ w pó³mroku jak suknia kobieca (a oni nie wiedzieli prze-
cie¿, ¿e kochankiem Marii jest mnich). 

On podniós³ rêce i b³ogos³awi³ ich. 
I czêœciej jeszcze i nieskrêpowanie nawiedza³a Mariê, piêkn¹ dziewczynê z Rybaków œwiêta Ja-

dwiga. 
Z niemieckiego prze³o¿y³a Beata Halicka



gotówkowych. W ten sposób w konflikt po-
miêdzy ksi¹¿êtami œl¹skimi wci¹gniête zosta-
³y pañstwa s¹siednie, które poprzez udziela-
nie po¿yczek lub w wyniku zawieranych ma³-
¿eñstw, nabywa³y prawa do czêœci Œl¹ska
i stawa³y siê stronami w konflikcie. W przy-
padku Ziemi Kroœnieñskiej spór powsta³y po-
miêdzy piêcioma synami Henryka Pobo¿nego
zakoñczy³ siê powstaniem oko³o roku 1251
odrêbnej dzielnicy g³ogowskiej pod panowa-
niem Konrada, za³o¿yciela „dynastii g³ogow-
skiej” ksi¹¿¹t piastowskich. Krosno, które
wesz³o w sk³ad tej dzielnicy po raz pierwszy
zosta³o zastawione w 1274 roku, doœæ szybko
jednak ponownie wykupione. Historia powta-
rza siê w roku 1277 i 1294; wówczas miasto
pozostaje w rêkach Brandenburczyków przez
23 lata. W tym czasie Waldemar Brandenbur-
ski nada³ nowe prawo s¹downicze, w³¹czaj¹c
tym samym Krosno do zwi¹zku miast (¯agañ,
Gubin, Lubsko i Trzebiel), które mia³y prawo
s¹dziæ przestêpców z³apanych na ich terenie.
Równie¿ w 1317 wprowadzona zosta³a nowa
moneta, a czêœæ p³yn¹cego z niej zysku prze-
znaczono na odnowienie umocnieñ miej-

skich.35 Po œmierci Waldemara ponownie roz-
gorza³ spór o Ziemiê Kroœnieñsk¹ pomiêdzy
Brandenburczykami a Piastami z dynastii
g³ogowskiej.36 Konflikt przybra³ formê dzia-
³añ wojennych, wskutek których 140 miejsco-
woœci zosta³o spalonych. Niezgodê i s³aboœæ
ksi¹¿¹t œl¹skich wykorzysta³ król czeski Jan
Luksemburski, ofiarowuj¹c im swoj¹ opiekê.
W zamian za to Henryk IV w³adaj¹cy w tym
czasie Krosnem,37 zmuszony by³ z³o¿yæ ho³d
lenny królowi czeskiemu. Nastêpcy Henryka
IV, mimo prób wyswobodzenia siê, pozostali
zale¿ni od Czechów przez nastêpne 147 lat.
W zwi¹zku z tym faktem niemieccy znawcy
historii regionu podaj¹ nieco na wyrost, ¿e
ju¿ od 1355 roku wraz z przy³¹czeniem Œl¹-
ska i £u¿yc do korony czeskiej, obszar ten,
a z nim i Krosno znalaz³ siê w Rzeszy nie-
mieckiej. Karol IV by³ w tym czasie jednocze-
œnie królem Czech i cesarzem niemieckim.38

Polscy historycy natomiast utrzymuj¹, ¿e
Ksiêstwo Kroœnieñskie do roku 1482 znajdo-
wa³o siê pod rz¹dami ksi¹¿¹t œl¹skich i dopie-
ro po tej dacie sta³o siê czêœci¹ Marchii Bran-
denburskiej. 

Nie by³y to czasy dla Krosna pomyœlne.
Miasto ucierpia³o nie tylko z powodu czêstej
zmiany w³adców i licznych potyczek wojen-
nych, ale tak¿e z powodu nawiedzaj¹cych je
chorób i epidemii. Najstraszniejsza z nich
mia³a siê wydarzyæ w roku 1349, a nazwano
j¹ „czarn¹ œmierci¹”. Z przekazów Matthiasa,
który powo³uje siê na swojego poprzednika
Möllera dowiadujemy siê, ¿e w mieœcie nali-
czyæ mo¿na by³o najwy¿ej osiem ma³¿eñstw
i mo¿e piêæ domostw, którym uda³o siê uchro-
niæ od zarazy. W wyniku ciê¿kiej choroby
umrzeæ mieli wszyscy piekarze, rzeŸnicy i s³o-
downicy w mieœcie. Wykopano g³êboki dó³,
w którym uk³adano warstwami cia³a zmar-
³ych. W ostatniej fazie zaprzestano nawet
i tego, gdy¿ brakowa³o osób maj¹cych jeszcze
si³y do wykonywania tej pracy. Szukaj¹c przy-
czyn tego nieszczêœcia, zaczêto przypisywaæ
winê za rozpowszechnienie siê zarazy ¯ydom,
którzy rzekomo mieli zatruwaæ Ÿród³a, chc¹c
w ten sposób wyrz¹dziæ szkody chrzeœcija-
nom. W odwecie rozpoczêto przeœladowania
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ludnoœci ¿ydowskiej po³¹czone z torturami,
paleniem ¿ywych ludzi i wieloma najokrut-
niejszymi formami zadawania bólu i œmierci.
W tym straszliwym epizodzie historii kroœnieñ-
scy ¯ydzi dzielili los wielu innych wspó³wy-
znawców zamieszka³ych w tej czêœci Europy.39

W roku 1434 oblegali miasto husyci, zwo-
lennicy nauki czeskiego reformatora Jana
Husa, którzy po jego straceniu w krwawy
sposób mœcili siê na stronnikach papieskich.
W czasie najazdu na Krosno doszczêtnie spa-
lili przedmieœcie zwane Ró¿an¹ Dolin¹ oraz
przytu³ek œw. Jerzego wraz z koœció³kiem,
które znajdowa³y siê poza murami miejskimi.
Zanim jednak husyci przyst¹pili do szturmu
miasta, uda³o siê Henrykowi X ich przekupiæ,
ofiaruj¹c wysoki haracz.40

Wspomniany ksi¹¿ê zmar³ w 1467 roku,
a jego syn otrzyma³ po ojcu po³owê G³ogowa,
Wschowê, Szprotawê, Zielon¹ Górê, Œwiebo-
dzin, Sulechów i Krosno. Henryk XI by³ wów-
czas ju¿ po siedemdziesi¹tce, a mimo to da³
siê namówiæ na ma³¿eñstwo z m³odziutk¹
córk¹ elektora brandenburskiego Alberta

Achillesa. Zarêczyny Henryka XI z siedmio-
letni¹ Barbar¹ mia³y miejsce w Berlinie
w 1470 roku. Trzy lata póŸniej, a wiêc na rok
przed œlubem, narzeczeni przybyli do Krosna,
a miasto mia³o z³o¿yæ ho³d przysz³ej dzie-
dziczce. Kronika Prokopiusa podaje, ¿e
„mieszczanie zamiast cieszyæ siê z zaœlubin,
wielki podnieœli lament, gdy¿ przewidywali,
¿e z tego przedwczesnego maria¿u nie bêdzie
potomstwa, a to niew¹tpliwie wywo³a spory
o dziedzictwo”.41

Kontrakt œlubny g³osi³, ¿e w zamian za
szeœæ tysiêcy guldenów posagu Henryk zapi-
sze Barbarze Krosno, Ko¿uchów i Zielon¹ Gó-
rê wraz z okolicznymi wioskami. Henryk XI
zmar³ w 1476 czyni¹c Barbarê dziedziczk¹
wszystkich swoich ziem. M³oda ksiê¿na pozo-
stawi³a rz¹dy w kraju swemu ojcu i braciom,
a sama uda³a siê do Frankonii, gdzie ¿y³a do
1510 roku. Trudno siê dziwiæ, ¿e Barbara nie
chcia³a pozostaæ w kraju, z którego Jan II ¯a-
gañski roszcz¹cy sobie prawo do tych ziem
kaza³ j¹ wywieŸæ do ojca na wozie gospodar-
skim. Albert Achilles natomiast chc¹c zabez-
pieczyæ posiad³oœci córki, próbowa³ doprowa-
dziæ do jej ma³¿eñstwa z w³adaj¹cym w Cze-
chach W³adys³awem Jagielloñczykiem. Ten
jednak zrezygnowa³ z przyjêcia tej propozycji
i opowiedzia³ siê po stronie przeciwników
Brandenburgii. W ten sposób pretensje do za-
jêtych przez margrabiego Achillesa ziem zg³o-
sili: wspomniany ju¿ Jan II ¯agañski, krew-
niak zmar³ego Henryka XI, Maciej Korwin,
król wêgierski, któremu ksi¹¿êta œl¹scy z³o-
¿yli ho³d lenny oraz W³adys³aw Jagielloñ-
czyk, król Czech, tak¿e roszcz¹cy prawa len-
ne do Œl¹ska. Ponadto w konflikcie brali rów-
nie¿ udzia³ Saksonia, Zakon Krzy¿acki i ku-
ria papieska.42 Jednak zasadnicza walka roze-
gra³a siê miêdzy Brandenburgi¹ a ksiêciem
Janem II ¯agañskim. W wojnie tej Ziemia
Kroœnieñska odegra³a wa¿n¹ rolê, Branden-
burczycy uczynili z zamku w Kroœnie twier-
dzê nie do zdobycia, któr¹ Jan II kilkakrotnie
bez powodzenia atakowa³. 

Konflikt ten zwany sukcesyjn¹ wojn¹ g³o-
gowsk¹ mia³ z jednej strony charakter miê-
dzynarodowy, poniewa¿ brali w nim udzia³
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w³adcy pañstw oœciennych i ich wojska, z dru-
giej zaœ strony wci¹gniêci zostali w przebieg
wydarzeñ równie¿ mieszkañcy spornych
ziem, którzy z ró¿nych wzglêdów znaleŸli siê
po przeciwnych stronach barykady. I tak na
przyk³ad miasta Szprotawa, Ko¿uchów, Zielo-
na Góra, Œwiebodzin i Lubsko zosta³y podbi-
te przez Jana II ¯agañskiego, Krosna nato-
miast strzegli Brandenburczycy. Podczas ko-
lejnej próby zdobycia grodu kroœnieñskiego
z pomoc¹ Janowi pospieszyli mieszkañcy Zie-
lonej Góry. Tego¿ samego roku, w lipcu 1477
kroœnianie w odwet napadli na Zielon¹ Górê
i zrabowali miasto. W drodze powrotnej zielo-
nogórzanie jednak dogonili ich pod Leœnio-
wem Wielkim, pobili i odebrali zdobycz.
W walkach tych, jak podaje kronika zginê³o
60 mieszkañców Krosna, 150 wziêto do nie-
woli, a nastêpnie uwolniono po zap³aceniu su-
tego okupu.43

Jan II oblega³ ponadto Frankfurt, Torzym,
Oœno i Rzepin. We wrzeœniu 1478 po raz trzeci
oblega³ Krosno. Nie mog¹c zdobyæ miasta spa-
li³ most na Odrze, zniszczy³ winnice i sady oraz
spustoszy³ okoliczne miejscowoœci. Jednak¿e
na wieœæ o zbli¿aniu siê wojsk margrabiego Al-
berta Achillesa Jan II zarz¹dzi³ odwrót i prze-
kroczy³ Bóbr. Brandenburczycy zdo³ali go jed-
nak dogoniæ ju¿ w okolicach D¹bia i P³awia,
a do bitwy dosz³o 10 paŸdziernika tego¿ roku
pod miejscowoœci¹ Drzonów. Obie strony wy-
stawi³y po oko³o 4 tysi¹ce ¿o³nierzy i ponio-
s³y dotkliwe straty. Jan II poniós³ klêskê
i sam ledwo uchodz¹c z ¿yciem.44

Do rokowañ pokojowych przyst¹piono
w grudniu 1478 roku w Fürstenburgu.
Rozmowy by³y trudne, gdy¿ ka¿da ze
stron chcia³a uzyskaæ dla siebie jak naj-
wiêksze korzyœci. Pertraktacje przerywa-
no, a nastêpnie po konsultacjach podej-
mowano na nowo. Tak wiêc po kolejnych
rokowaniach we Frankfurcie i O³omuñcu,
ostateczny uk³ad zawarto w Kamieñcu
Z¹bkowickim 16 wrzeœnia 1482 roku. Po-
stanowienia tego pokoju by³y nastêpuj¹-
ce: Barbara za przyrzeczon¹ jej sumê 50
000 florenów otrzyma Krosno, Sulechów,
Bobrowice i Lubsko wraz z przylegaj¹cy-

mi ziemiami. Maciej Korwin mia³ prawo od-
kupiæ te ziemie za powy¿sz¹ sumê, czego jed-
nak nigdy nie uczyni³. Elektor brandenburski
by³ lennikiem króla wêgierskiego Macieja
Korwina i jego nastêpców, a wiêc sytuacja
w jakiej znalaz³a siê Ziemia Kroœnieñska nie
oznacza³a jeszcze ostatecznego zerwania
zwi¹zków ze Œl¹skiem. Nast¹pi³o to czêœcio-
wo 35 lat póŸniej, kiedy to zwierzchnie prawa
do Krosna otrzyma³ Karol Podiebradowicz,
ksi¹¿ê Ziêbic i Œl¹ska i sprzeda³ je w 1517 ro-
ku za sumê 6 000 guldenów elektorowi bran-
denburskiemu Joachimowi I, a nastêpnie
w 1537 roku, kiedy król czeski Ferdynand
zrzek³ siê w Budziszynie swych praw do Kro-
sna na rzecz margrabiego brandenburskiego
Joachima II.45 Wówczas to wywodz¹cy siê z ro-
dziny Hohenzollernów w³adcy Brandenburgii
przyjêli tytu³ 'ksi¹¿ê œl¹ski w Kroœnie', mimo,
¿e ich œl¹skie posiad³oœci ogranicza³y siê tylko
do ziem wokó³ Krosna i Sulechowa. W herbie
margrabiów brandenburskich pojawi³a siê tar-
cza ze œl¹skim or³em. W zwi¹zku z tym tytu-
³em w pismach urzêdowych zaczê³o u¿ywaæ
okreœlenia „Ksiêstwo Kroœnieñskie” i jako ta-
kie przetrwa³o w literaturze przedmiotu do po-
³owy dwudziestego wieku. W historiografii pol-
skiej pró¿no szukaæ tego okreœlenia, zapewne
traktowane by³o ono jako tytu³, który Bran-
denburczycy nies³usznie sobie przyw³aszczyli
i dlatego unikano tego sformu³owania. 
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1. Przy³¹czenie Krosna 
do Nowej Marchii

Schy³ek XV wieku przyniós³ w Kroœnie
ostateczn¹ zmianê dynastii panuj¹cej. W³ad-
cami tych ziem, a¿ po pocz¹tek dwudziestego
wieku stali siê Hohenzollernowie. Panuj¹cy
na pocz¹tku XVI wieku elektor brandenbur-
ski Joachim I przewidzia³ w swoim testamen-
cie podzia³ podleg³ego mu terytorium pomiê-
dzy 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 te-
rytorium wybra³ Kostrzyn.46 Z kroniki kro-
œnieñskiej 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 sta-
bilnoœci. Dotyczy to nie tylko Ziemi Kroœnieñ-
skiej, ale ca³ej Brandenburgii, w struktury
której obszar ten zosta³ w³¹czony. Duch rene-
sansu rozprzestrzenia³ siê w Europie Œrodko-
wej miêdzy innymi dziêki wynalezieniu dru-
ku przez Gutenberga. S³owo pisane sta³o siê
zatem dostêpne szerszym krêgom spo³ecz-
nym, a co za tym idzie wiedza i zapotrzebo-
wanie na ni¹ wzros³o. Teologia i nauki praw-
nicze wci¹¿ jeszcze odgrywa³y rolê dominuj¹-
c¹, w momencie jednak za³o¿enia Uniwersy-
tetu Viadrina we Frankfurcie w 1506 roku
i otworzenia kierunku medycznego, wiedza
znachorów zaczê³a ustêpowaæ wykszta³co-
nym medykom. Czwartym fakultetem by³y
sztuki wyzwolone, na którym wyk³adano filo-
zofiê z retoryk¹ i poetyk¹. 

Z kolei zainicjowana przez Marcina Lutra
w 1517 roku reformacja da³a pocz¹tek rozra-
chunkowi z nadu¿yciami przedstawicieli ko-
œcio³a katolickiego. W ma³ych miastach przyj-
mowa³a ona nie-
jednokrotnie for-
mê niszczenia re-
liktów koœciel-
nych i sztuki sa-
kralnej oraz wy-
pêdzania ksiê¿y
katolickich i roz-
powszechniania
nowej nauki przez
zwolenników Lu-
tra. W dziedzinie
gospodarczej na-
tomiast zaobser-
wowaæ mo¿na by-
³o korzystn¹ ko-
niunkturê w skali
ponadregionalnej, a co za tym idzie intensyw-
ny rozwój w wielu dziedzinach ¿ycia spo³ecz-
nego. Sytuacjê tê wykorzystali margrabiowie
brandenburscy, którzy poprzez m¹dre rz¹dy
i wprowadzenie licznych reform i uregulowañ
prawnych, przyczynili siê do stabilizacji i roz-
kwitu 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 te-
go powodu (zarz¹dzeniem elektora organizo-
wano w licznych miejscowoœciach 13. paŸ-
dziernika 1482 roku œwiêto dziêkczynne,
a w koœcio³ach brzmieæ mia³o uroczyste Te-
deum),48 z drugiej zaœ strony dowiadujemy siê
o niezadowoleniu spo³eczeñstwa z wprowa-
dzenia przez Jana Cicero w 1487 roku podat-
ku 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 przy-
zwyczajeni za czasów w³adania ksi¹¿¹t œl¹-
skich. 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 bran-
denburskich znajduje w osobie Jana z Ko-
strzyna swoisty wyj¹tek. Zdaniem prof. Labu-
dy margrabia Jan by³ jedn¹ z najwybitniej-
szych indywidualnoœci rodu Hohenzollernów
tego wieku, choæ skromne mo¿liwoœci teryto-
rialne nie pozwoli³y mu odegraæ powa¿niej-
szej roli na szerszych wodach polityki œrodko-
wo-europejskiej. Znany jest on ze swej dzia-
³alnoœci gospodarczo-administracyjnej i dlate-
go w historiografii nosi miano Ekonoma.50

Zapocz¹tkowane przez margrabiego Jo-
achima I uregulowania prawne kontynuowa-
ne by³y przez jego syna Jana na terenie No-
wej Marchii. Zmiany te, wzorowane na pra-
wie rzymskim mia³y na celu stworzenie syste-
mu 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 prze-
t³umaczyæ jako „regulamin policyjny” mo¿e
wywo³aæ dzisiaj raczej mieszane uczucia
i skojarzenia. Rozporz¹dzenie Jana z Ko-
strzyna mia³o, jak pisze Fontane sprowadziæ
poddane mu mieszczañstwo na w³aœciw¹ dro-
gê.52 W tym celu narzucono nawet prywat-
nym sferom ¿ycia spo³ecznego normy i odpo-
wiednie przepisy. I tak nie tylko okreœlono ce-
ny wszystkich napojów i produktów spo¿yw-
czych, p³ótna oraz wysokoœæ zarobków dla
urzêdników i pracowników najemnych, ale
ustalono odgórnie np. ile potraw mo¿e zna-
leŸæ siê na stole podczas uroczystoœci wesel-
nych czy chrztów oraz jakie zasady nale¿y

przestrzegaæ podczas wizyt towarzyskich.
Rzemieœlnikom natomiast zabroniono spo¿y-
wania œniadañ w tzw. Bierhäusern, a wiêc
dzisiejszych pijalniach piwa i barach. Wi¹za³o
siê to, jak wyjaœnia kostrzyñski kronikarz
Kutschbach z powszechnymi wówczas nad-
u¿yciami w spo¿ywaniu alkoholu. 

W celu poprawy jakoœci napojów i produk-
tów spo¿ywczych oraz mo¿liwoœci ich kontro-
li 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, któ-
rzy sprzedawali nie zupe³nie œwie¿e miêso,
wyszynki — niedobre piwo lub oszukane wi-
no, po niew³aœciwych cenach — podlegali su-
rowej karze.53 W cytowanym powy¿ej regula-
minie miejskim znaleŸæ mo¿na ponadto wy-
tyczne odnoœnie koniecznoœci corocznego roz-
liczania wydatków miasta i rozs¹dnego nimi
gospodarowania. Podobne obowi¹zki zosta³y
na³o¿one na urzêdników koœcielnych i odpo-
wiedzialnych za przytu³ki dla ubogich. W in-
nym miejscu natomiast mowa jest o zwolnie-
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niu z podatków dla osób, które zagospodaru-
j¹ zaniedbane tereny w mieœcie lub podejm¹
siê remontu budynków. Zbadanie, na ile re-
strykcyjne przepisy w rzeczywistoœci by³y re-
spektowane, 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-

¿e monopolistyczna pozycja Frankfurtu i (w
mniejszym wymiarze) Gorzowa, a w szczegól-
noœci posiadanie przez te miasta prawa sk³a-
du przez stulecia ogranicza³o rozwój Krosna.
W myœl tego prawa nie mo¿na by³o omin¹æ
miasta, bez wy³adowywania wiezionych to-
warów i wystawienia go na sprzeda¿ przez
okreœlony czas. Fakt ten by³ Ÿród³em odwiecz-
nych konfliktów pomiêdzy wspomnianymi
miastami. W 1533 roku kroœnianie wywalczy-
li sobie pewne ulgi w tej kwestii, uzyskuj¹c

prawo przywo¿enia do Frankfurtu w³asnego
towaru (przede wszystkim sukna) na w³a-
snych 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 dwo-
ma wa¿nymi miastami w regionie nie zlikwi-
dowa³a wszystkich niedogodnoœci. Jednak¿e
handel suknem, winem, piwem, œledziami
i sol¹, które sprzedawane by³y przede wszyst-
kim na Œl¹sku, w Wielkopolsce i Brandenbur-
gii sta³ siê w XVI wieku Ÿród³em bogacenia
siê mieszczañstwa kroœnieñskiego i da³ pod-
stawy do wykszta³cenia siê patrycjatu miej-
skiego. 

Samorz¹d miejski
Najbogatsi mieszkañcy z racji swej uprzy-

wilejowanej pozycji zazwyczaj uczestniczyli
w zarz¹dzaniu miastem. Za rz¹dów margra-
biego 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, margra-
biego brandenburskiego.55 Dokument jest
o tyle znacz¹cy, ¿e wprowadzone prawo wy-
borcze obowi¹zywa³o ponad 200 lat, a¿ do
1811 roku. Najwa¿niejsz¹ zmian¹ w tym pra-
wie by³o zniesienie do¿ywotniej w³adzy bur-
mistrzów i ustanowienie corocznych wybo-
rów nowego burmistrza w dniu 13 grudnia.
Ten, jak i co roku wybierana nowa rada miej-
ska musieli zostaæ zatwierdzeni przez panu-
j¹cego. Cz³onkowie rady, jeœli pe³nili swoje
funkcje bez zarzutu, mogli byæ ponownie wy-
bierani do rady, burmistrz natomiast wybie-
rany by³ zasadniczo na okres jednego roku,
tylko w szczególnych wypadkach margrabia
dopuszcza³ wybór na dalsz¹ kadencjê.56

Jak wspomniano na wstêpie zas³ug¹ mar-
grabiego Jana by³o stworzenie nowoczesnego
systemu zarz¹dzania gospodarczego i finan-
sowego, a tak¿e poprawa obronnoœci swojego
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terytorium. Nie tylko uczyni³ Kostrzyn twier-
dz¹, ale dba³ te¿ o stan zabudowañ obron-
nych 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 Kro-
œnie w 1540 roku kontrolê murów oraz wie¿
miejskich i obci¹¿y³ mieszkañców tzw. podat-
kiem tureckim, ze wzglêdu na zagro¿enie tu-
reckie.57 W celu z³agodzenia ciê¿arów pono-
szonych na rzecz obronnoœci (nie tylko Kro-
sna, mieszczanie p³acili ponadto podatek na
budowê twierdz w Kostrzynie, Spandau i Pe-
itz58) miasto uzyska³o zezwolenie
na odbywanie od 1536 roku dodat-
kowo trzeciego jarmarku w dniu
œw. Wincentego (tzw. zimny targ). 

Bractwo kurkowe
Od 1520 roku istnia³o w Kroœnie

bractwo kurkowe. By³o to stowa-
rzyszenie, które uchodzi³o za jedn¹
z najwa¿niejszych gild funkcjonuj¹-
cych 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
doskonali³y swe umiejêtnoœci strze-
leckie na specjalnych placach æwi-
czeñ znajduj¹cych siê zazwyczaj
w przy tzw. Schießhäuser. Obecnoœæ na nich
z kusz¹ w rêkach by³a obowi¹zkowa. Œwiêta
bractw kurkowych stanowi³y wielkie wyda-
rzenia w ¿yciu codziennym miast. By³y to
prawdziwe festyny ludowe, w których prócz
ogromnej rzeszy miejscowej ludnoœci brali
udzia³ goœcie z zewn¹trz. Urz¹dzano wówczas
zawody strzeleckie, podczas których wy³ania-
no króla kurkowego.59 Zwyciêzca otrzymywa³
od rady miejskiej w Kroœnie symbolicznego
guldena (einen Gulden zu Hosentuch) i na-
grodê pieniê¿n¹, która przeznaczana by³a na
zakup wina i przygotowanie potraw spo¿ywa-
nych póŸniej podczas zabawy. 

Kroœnieñski wodoci¹g jednym
z pierwszych w rejonie
Wiele z wprowadzonych przez margrabie-

go Jana uregulowañ prawnych przyczyni³o
siê do poprawy standardu ¿ycia i bezpieczeñ-
stwa przeciwpo¿arowego, jak w przypadku
nakazu wznoszenia w mieœcie tylko budyn-
ków 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

wyró¿nia je w tym wzglêdzie w skali regionu.
Wodoci¹g kroœnieñski by³ prawdopodobnie
jednym z pierwszych w ca³ej Brandenburgii.61

W stolicy pañstwa, Berlinie pierwsze próby
zbudowania wodoci¹gu i zaopatrywania
w wodê zamku i bogatszych domów podjête
zosta³y dopiero w latach siedemdziesi¹tych
XVI wieku i powiod³y siê tylko czêœciowo,
gdy¿ woda nie by³a dostatecznie czysta
i nadawa³a siê jedynie do mycia oraz gaszenia
po¿arów.62

W³adze Krosna zdecydowa³y siê na to
przedsiêwziêcie ze wzglêdu na problemy
z uzyskaniem odpowiedniej jakoœci wody pit-
nej w studniach miejskich. Miasto po³o¿one
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na terenach zalewowych, corocznie konfron-
towane by³o z faktem podnoszenia siê pozio-
mu wód gruntowych i zalewania piwnic oraz
ni¿ej po³o¿onych obiektów. W zwi¹zku z tym
woda w studniach miejskich nie zawsze nada-
wa³a siê do spo¿ycia. Postanowiono wiêc spro-
wadziæ do miasta wodê z odleg³ych o oko³o
2 km wzgórz po³upiñskich. Zadania tego pod-
j¹³ siê hydraulik Jost z Gorlitz. Ruroci¹g wy-
konany by³ z drewna dêbowego, a poszczegól-
ne 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 szyb-
ko przekonali siê o czystoœci i wspania³ej ja-
koœci „wody z gór” i ju¿ w 1544 roku przyst¹-
pili 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 Ryn-
ku Solnym), a nastêpnie w oœmiu miejscach.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e kro-
œnieñski ruroci¹g pe³ni³ swoj¹ funkcjê przez
ponad 400 lat, a¿ do koñca drugiej wojny
œwiatowej, zaopatruj¹c stare miasto w dosko-
na³¹, 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 Joachi-
ma 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 margra-
biego Jana o konfiskacie sreber znajduj¹cych
siê w koœcio³ach kroœnieñskich. Du¿¹ czêœæ
skonfiskowanych kosztownoœci stanowi³y da-
ry 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 poœwiece-
niu umieszczane by³y w koœciele. Z tych to

w³aœnie sreber margrabia Jan kaza³ biæ mo-
nety. Po tym jak w 1537 w³adca oficjalnie opo-
wiedzia³ siê za reformacj¹ i nakaza³ swoim
podw³adnym stosowaæ siê do nauki Lutra,
przyst¹piono równie¿ i w Kroœnie do walki
z nadu¿yciami Koœcio³a katolickiego. Pierw-
sze kazania w duchu reformacji mia³y miejsce
w Kroœnie bardzo wczeœnie, bo ju¿ w 1525 ro-
ku, w Kronice Obstfeldera przeczytaæ mo¿na
treœæ listu, jaki Marcin Luter wystosowa³ do
Rady Miasta Krosna 17. kwietnia 1527 ro-
ku.64 Pod koniec lat trzydziestych XVI wieku
wszyscy ksiê¿a kroœnieñscy przeszli na wy-
znanie protestanckie. Mimo to, nawyki reli-
gijne tutejszych mieszkañców tylko powoli
ulega³y zmianom. Dowodem na to niech bê-
dzie fakt, ¿e wy¿ej wspomnianym monetom,
jako ¿e wykonane by³y z poœwiêconego srebra
przypisywano tajemn¹ si³ê i w ci¹gu krótkie-
go czasu sta³y siê one tak po¿¹danym obiek-
tem, ¿e nikt, kto wszed³ w ich posiadanie, nie
chcia³ siê ju¿ ich pozbyæ. To spowodowa³o, ¿e
przesta³y one funkcjonowaæ jako œrodek p³at-
niczy i sta³y siê przedmiotem o charakterze
dewocyjnym. 

Crossen an der Oder czêœci¹ Marchii Brandenburskiej (1482–1701) 5

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”



Dziedzictwo klasztorów katolickich
Inn¹ konsekwencj¹ reformacji by³o zamy-

kanie 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 prze-
znaczony zosta³ na cmentarz miejski i kapli-
cê. Dopiero w 1621 roku na miejscu kaplicy
miejscowi rybacy wybudowali koœció³ pod we-
zwaniem œw. Krzy¿a. O³tarz ufundowa³ ksi¹-
¿ê Jan Zygmunt. Po po¿arze miasta w 1631,
ów koœció³ek rybacki musia³ zast¹piæ miesz-
kañcom na jakiœ czas koœció³ parafialny. 

Klasztor dominikanów zosta³ rozebrany,
a na jego terenie powsta³ póŸniejszy plac Lu-
tra, dzisiejszy plac Wolnoœci. Legenda g³osi,
¿e z tego klasztoru prowadziæ mia³o podziem-
ne przejœcie pod korytem Odry, a¿ do wzgórz
przy miejscowoœci Chy¿e.65

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 zach³an-
noœci 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, zachwy-
ci³ 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 Ko-
strzynie wa¿nymi funkcjami, z których naj-
wy¿sz¹ by³o kierowanie zakonem Joannitów.
Niew¹tpliwie oczekiwa³ margrabia od Franza
Neumanna dozgonnej wdziêcznoœci i absolut-
nego pos³uszeñstwa. Gdy ten dbaj¹c o dobro
zakonu odmówi³ margrabiemu oddania ziem
nale¿¹cych do Jaohannitów, œci¹gn¹³ na sie-
bie gniew w³adcy, który kaza³ go pojmaæ
i sprowadziæ do zamku w S³oñsku. Neumann

przeczuwaj¹c zamiary Jana zaryzykowa³
ucieczkê, opuœci³ granice kraju i nigdy ju¿ do
niego nie powróci³. Jan z Kostrzyna nie mo-
g¹c zemœciæ siê na niewdziêcznym poddanym,
postanowi³ wy³adowaæ swoj¹ z³oœæ na tych,
którzy do tej ucieczki dopuœcili. I tak chc¹c
uzyskaæ zadowalaj¹ce zeznania, kaza³ tortu-
rowaæ dowódcê zamku w S³oñsku, kapitana
von Winning, który a¿ do ostatniego tchnie-
nia przysiêga³ swoj¹ niewinnoœæ. Nastêpnie
¿¹dza zemsty dosiêg³a ziêcia Franza Na-
umanna, Christopha von Döberitz, który zo-
sta³ oskar¿ony o spiskowanie przeciwko mar-
grabiemu i stracony.66

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 od-
znacza³a siê gospodarnoœci¹, zaradnoœci¹
i inicjatyw¹.67 Po œmierci margrabiego, zgodnie
z wol¹ w³adcy Nowej Marchii ksiê¿na Katarzy-
na 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 sprowa-

dzony z Wenecji architekt Hans Sultano wy-
budowa³ na rynku nowy dom handlowy,
w którym otworzono siedem lat póŸniej
pierwsz¹ w mieœcie aptekê. Funkcja apteka-
rza wi¹za³a siê wówczas jednak z wiele szer-
szym zakresem zadañ, ni¿ to ma miejsce dzi-
siaj. 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 ko-
strzyñskiej obdarzy³a j¹ przywilejem sprzeda-
wania importowanego wina. 

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 ro-
ku, po czym pozosta³y maj¹tek przejêty zosta³
przez hospicjum œw. Jerzego. 

Szczególny wk³ad wnios³a ksiê¿na Kata-
rzyna w wyposa¿enie koœcio³a parafialnego.
Po tym, jak po prze³amaniu siê szczytu wie¿y
koœcio³a pokryto j¹ w 1568 roku na nowo ³up-
kiem i odrestaurowano, ksiê¿na poleci³a wy-
malowaæ wnêtrze koœcio³a w kolorach bia³ym,
czerwonym i zielonym. Ponadto odnowiono
na jej zlecenie sklepienie ³ukowe nad o³ta-
rzem i znajduj¹ce siê we wnêtrzu krzy¿e. Ka-
tarzyna nie szczêdzi³a równie¿ materia³u,
aby wykonaæ nowe wejœcie do œwi¹tyni od
strony pó³nocnej, ³¹cz¹ce koœció³ z zamkiem.
Na zlecenie rady miasta znany malarz £u-
kasz Cranach z Wittenbergii wykona³ w 1538
roku umieszczony na o³tarzu obraz Maryi
Cierpi¹cej. Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e wnê-
trze ówczesnej fary stanowi³o wówczas przy-
k³ad sztuki renesansu najwy¿szego lotu.68

Szko³a ³aciñska
W wyniku wizytacji koœcielnych przepro-

wadzanych w ca³ym pañstwie powstawa³y
w tym czasie w ca³ej Brandenburgii dobrze
zorganizowane szko³y miejskie, tzw. szko³y
³aciñskie. Wprowadzano do nich bogaty pro-
gram nauczania, obok czytania i pisania, na-
uki religii i œpiewu du¿o miejsca poœwiêcano
³acinie. Szko³y te utrzymywa³y siê ze specjal-
nych kas, utworzonych z dotychczasowego
maj¹tku Koœcio³a katolickiego.69 Wymianki
o kroœnieñskiej szkole pojawiaj¹ siê ju¿
w 1382 roku. Jako pierwszego rektora kro-
œnieñskiej szko³y podaje Matthias Nickela
Czuchindorfa oko³o roku 1432.70 U Obstfelde-
ra natomiast czytamy, ¿e wraz z reformacj¹
przyst¹piono w Kroœnie do porz¹dkowania
doœæ zdzicza³ego systemu szkolnego w mie-
œcie. W roku 1538 powo³ano na konrektora
drugiego nauczyciela Hallmanna, ponadto
naucza³ w szkole kantor Hänlein i jeszcze je-
den nauczyciel Schulz.71 Wynika z tego, ¿e
Krosno przeprowadzi³o reformê swojego
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Drzeworyt przedstawiaj¹cy aptekê 
z pocz¹tku XVI wieku

Apotheke - Holzschnitt vom Anfang des 16. Jh.



szkolnictwa na d³ugo przed tym, jak w 1554
roku mia³a miejsce w mieœcie wizytacja ko-
œcielna. Zdaniem Karla Weina, jako rok za³o-
¿enia szko³y ³aciñskiej nale¿y przyj¹æ 1527
lub 1530.72 Do podwy¿szenia poziomu na-
uczania w mieœcie przyczyni³a siê równie¿
ksiê¿na Katarzyna, która namówi³a dr Con-
rada Bergiusa ze Szczecina, aby obj¹³ stano-
wisko rektora kroœnieñskiej szko³y. Jego na-
stêpc¹ natomiast (od 1576 roku) zosta³ znany
uczony Nikolaus Leutinger, autor cenionego,
30-tomowego dzie³a Commentariorum de
Marchia brandenburgensii libros XXX, w któ-
rym przedstawione zosta³y dzieje Marchii
Brandenburskiej do 1594 roku. On te¿ korzy-
sta³ 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 zo-
sta³a pochowana. Jak podkreœla Obstfelder te-
stament ksiê¿nej jest wyrazem przywi¹zania
do Krosna i jego mieszkañców. Ksiê¿na prze-
kaza³a miastu aptekê oraz znaczne sumy na
utrzymanie hospicjum i przytu³ku oraz na lep-
sze uposa¿enie urzêdników szkolnych i ko-
œcielnych.73

3. Zamek siedzib¹ wdów

Ksiê¿na El¿bieta
Pocz¹wszy od ksiê¿nej Katarzyny, zamek

kroœnieñski sta³ siê siedzib¹ wdów po mar-
grabiach brandenburskich. Po 24 latach sta³
siê on ponownie rezydencj¹, tym razem ksiê¿-
nej Anhaltu, El¿biety, trzeciej ¿ony elektora
brandenburskiego Jana Jerzego, która za-
mieszkiwa³a w nim latach 1598-1607. Przy-
by³a do zamku tu¿ po pogrzebie mê¿a, mia³a
wówczas 35 lat i po raz 17 lub 18 by³a w sta-
nie b³ogos³awionym.74 Parê miesiêcy póŸniej
wyda³a na œwiat syna, któremu nada³a po oj-
cu imiê Jan Jerzy. Chrzestnymi ma³ego ksiê-
cia zostali wybrani mieszkañcy Krosna,

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 zaufa-
niem niech œwiadczy fakt, ¿e przychodzili do
niej w sprawach spornych i prosili o rozpa-
trzenie ich sprawy. W 1599 roku na zlecenie
ksiê¿nej przeprowadzony zosta³ na zamku
gruntowny remont, a budynek bramny wypo-
sa¿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 Je-
rzym Wilhelmie i matka wielkiego ksiêcia Fry-
deryka Wilhelma. Przyby³a do Krosna dopiero
w 1642 roku, dwa lata po œmierci mê¿a, a wiêc
jeszcze w czasie wojny trzydziestoletniej. Kie-
dy Szwedzi opuœcili miasto na zamku przepro-
wadzono rozbudowê i gruntowny remont.
W 1644 roku wybudowana zosta³a tu kaplica
do odprawiania mszy w duchu Koœcio³a Zrefor-
mowanego. (W 1887 roku kaplica zosta³a prze-
niesiona do nowo wybudowanego koœcio³a, na-
zywanego potocznie „zamkowym”, przy dzi-
siejszej ul. Bankowej). Prace remontowe zosta-
³y zakoñczone w 1650 roku i wówczas to ksiê¿-
na na sta³e zamieszka³a w zamku. 
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El¿bieta Charlotta okaza³a siê byæ dla mia-
sta m¹dr¹ i oddan¹ opiekunk¹. Dziêki jej zaan-
ga¿owaniu Krosno dŸwignê³o siê ze zniszczeñ
wojennych, a czas jej panowania by³ okresem
odbudowy i rozwoju. Prace przy remoncie ko-
œcio³a parafialnego wspar³a ksiê¿na dostarcza-
j¹c drewno i czêœciowo finansuj¹c przedsiê-
wziêcie. 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 sio-
strzenica Henrietta, która musia³a byæ osob¹
niezwykle œwiat³¹, gdy¿ prowadzi³a o¿ywion¹
korespondencjê z wybitnym ówczesnym filozo-
fem — 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 mat-
k¹ ³¹czy³y szczególnie bliskie wiêzy. Dlatego
te¿ niejednokrotnie podejmowa³ podró¿ z Ber-
lina do nadorzañskiego miasta, która przy ów-
czesnych 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 dzie-
wiêtnaœcie tygodni, od jej œmieci do pogrzebu
w stolicy, miasto okry³o siê ¿a³ob¹. 

Kroœnieñskie ksiê¿ne odznacza³y siê wy-
kszta³ceniem i wysok¹ kultur¹, przez co wy-
wiera³y znacz¹cy wp³yw na rozwój intelektual-
ny i duchowy miasta. Dziêki nim Krosno ocie-
ra³o 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 brandenbur-
sko-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 Wilhel-
mie I, obiekt nie nadawa³ siê ju¿ na przyjêcie
tak dostojnej osoby, jak¹ by³a królowa, matka
Fryderyka II. To z jego rozkazu zamek przejê-
³a armia na magazyny wojskowe. Od tej pory
niegdyœ niezdobyte mury warowni sta³y siê
tylko milcz¹cym œwiadkiem w dziejach miasta. 

4. Wojna trzydziestoletnia (1618–1648) 

Miejscem wydarzeñ na skalê europejsk¹
by³o Krosno jednak¿e nie w zwi¹zku z rozwo-
jem kultury i cywilizacji, lecz w czasach mniej
chlubnych w dziejach ludzkoœci, jakimi by³y
wojny. Niew¹tpliwie jedn¹ z najstraszniej-
szych by³a wojna trzydziestoletnia, która
w latach 1618-1648 ogarnê³a swym zasiêgiem
znaczny obszar Europy. Krosno z racji swego
strategicznego po³o¿enia, a tak¿e posiada-
nych umocnieñ obronnych oraz istniej¹cego
od 1610 roku garnizonu sta³o siê po¿¹danym
obiektem dla ka¿dej z walcz¹cych stron. War-
to ponadto dodaæ, ¿e w tej wojnie, w odró¿nie-
niu od poprzednich w wiêkszoœci uczestniczy-
li ¿o³nierze najemni, którzy z zamian za od-
bywan¹ 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  za-
opatrywania siê kosztem okolicznej ludnoœci.
Poniewa¿, jak wspomniano, byli to najemnicy,
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Kronikarze miejscy

Do wybitnych osobistoœci Krosna z tego
okresu zaliczyæ nale¿y ponadto kronikarzy
miejskich: Johanna Prokopiusa, rekto-
ra kroœnieñskiej szko³y oko³o 1540 roku,
który zmar³ w 1552 i zas³u¿y³ siê sporz¹-
dzeniem historii Krosna pt. Crossnische
Ephemerides und Haus-Chronika. Nato-
miast Johann Puchner by³ pisarzem
miejskim i burmistrzem w latach 1544,
1545, 1552 i 1553 oraz rektorem szko³y ³a-
ciñskiej 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 wymienio-
nych pozycji nie zachowa³a siê do dziœ. 



nie zwi¹zani emocjonalnie z ziemi¹, na której
walczyli i pozostaj¹cy tylko pod ograniczon¹
kontrol¹ swoich dowódców, pozwalali sobie
na rabunki i niejednokrotnie akty bandyty-
zmu na niewyobra¿aln¹ wrêcz skalê.
W zwi¹zku z tym, wszêdzie tam, gdzie znaj-
dowa³y siê wojska, ludnoœæ cywilna pada³a ich
ofiar¹. Ponadto dowódcy nak³adali na miasta
i wsie wysokie kontrybucje i ¿¹dali dostarcza-
nia ¿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 Je-
rzego zajêli Krosno w kwietniu 1631 roku. 

Po¿ar miasta
¯o³nierze, mimo ¿e nale¿eli do sprzymie-

rzeñców, traktowali miasto jako teren okupo-
wany, bezwzglêdnie wyzyskuj¹c jego miesz-
kañców. Ponadto Krosno, w którym zabary-
kadowali 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 przed-
mieœciu hospicjum œw. Jerzego wraz z nale¿¹-
cym do niego koœció³kiem. I wydawaæ siê mo-
g³o, ¿e cierpieniom ludnoœci nêkanej przez
wojnê, ale tak¿e przez szerz¹ce siê w tym cza-
sie choroby po³o¿ony zostanie kres. 4 sierpnia
tego¿ roku spad³o jednak¿e na miasto kolejne
nieszczêœcie o niespotykanych dotychczas
rozmiarach. W wyniku nieostro¿noœci stacjo-
nuj¹cych w mieœcie Szwedów wybuch³ po¿ar,
który w ci¹gu kilku godzin spopieli³ ca³e mia-
sto. Kronikarz opisuje to wydarzenie w nastê-
puj¹cy sposób: ¯o³nierze szwedzcy bawili
w mieœcie do póŸnego wieczora, upiekli
w ogniu kradzione karpie i kaczki, a nastêp-
nie popijaj¹c wino rzucili siê ze swymi dziew-
kami na siano, nie troszcz¹c siê o pozostawio-
ne ognisko. W nocy ogieñ zaprószy³ siê i roz-
przestrzeni³ tak szybko i z tak¹ moc¹, ¿e
w ci¹gu czterech godzin spopieli³ miasto ra-
zem z zamkiem, koœcio³em i budynkami pu-
blicznymi.77

Kronikarz oskar¿a ponadto Szwedów, ¿e
zamiast ratowaæ miasto, rabowali co im w rê-

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 œwi¹ty-
nia na chy¿y przesta³a istnieæ.) Kolejn¹ stra-
t¹ poniesion¹ w tej wojnie by³o zniszczenie
mostu na Odrze. Sta³o siê to za spraw¹ Szwe-
dów, którzy, tym
razem jako wro-
gowie Branden-
burczyków, wkro-
czyli do Krosna
w listopadzie
1636 roku. Po
krótkim czasie
zmuszeni zostali
opuœciæ miasto,
po to aby z wiêk-
szymi si³ami za-
j¹æ je ponownie
w maju 1639 ro-
ku, tym razem na
d³u¿ej. 

Krosno — szwedzk¹ twierdz¹
Pod dowództwem Johanna Gunna rozpo-

czêto 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 mia-
sta 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 rów-
nie¿ 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 Mar-
chii i na Œl¹sku.78

W 1641 roku nowy w³adca Brandenburgii
Fryderyk Wilhelm podpisa³ ze Szwedami za-
wieszenie 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 Westfal-
skiego i zakoñczeniem tej straszliwej wojny. 

Polityka elektora brandenburskie-
go Fryderyka Wilhelma po zakoñ-
czeniu wojny trzydziestoletniej
M³ody w³adca Fryderyk Wilhelm z du¿ym

zaanga¿owaniem zabra³ siê do odbudowy
kraju i przywracania porz¹dku, nie traci³ jed-
nak z oczy konfliktów pomiêdzy pañstwami
s¹siednimi, szukaj¹c w nich korzyœci dla sie-
bie. I tak w wojnie polsko-szwedzkiej naj-
pierw 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 po-
stêpowanie przynios³o mu wymierne korzy-
œci, gdy¿ w wyniku podpisanych w 1657 roku
traktatów welawsko-bydgoskich, uzyska³
przy³¹czenie do Brandenburgii Prus, co
w przysz³oœci
mia³o dla tego
pañstwa ogrom-
ne znaczenie.
Dalsza polityka
elektora bran-
denburskiego
i anga¿owanie
siê w kolejne
konflikty zbroj-
ne przynios³y co
prawda kolejne
zdobycze teryto-
rialne (np. po-
wiat œwiebo-
dziñski), nêka³y
jednak ludnoœæ

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 ustrojo-
wych, jednak¿e pañstwo niemieckie jako cen-
trum Europy przesta³o odgrywaæ decyduj¹c¹
rolê na kontynencie.79 Nast¹pi³o silne roz-
drobnienie ksiêstw wchodz¹cych w sk³ad
Rzeszy, ich w³adcy coraz mniej licz¹c siê z ce-
sarzem prowadzili czêsto samodzieln¹ polity-
kê i starali siê umocniæ swoj¹ w³adzê oraz
wp³ywy. Wzorem organizacji pañstwa sta³a
siê Francja, której król by³ w³adc¹ absolut-
nym. W takiej sytuacji szlachta i mieszczañ-
stwo straci³y swoj¹ silna pozycjê i ukszta³to-
wa³a 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 pañ-
stwowych. Taki model pañstwa przyj¹³ rów-
nie¿ elektor brandenburski Fryderyk Wilh-
lem, który za zas³ugi po³o¿one w powiêksza-
niu terytorium kraju oraz zdecydowan¹ poli-
tykê wewnêtrzn¹ nazwany zosta³ przez po-
tomnych Wielkim Elektorem. Kiedy obejmo-
wa³ 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 ogra-
niczanie przywileju handlu sol¹, a¿ do prze-
kazania go w rêce urzêdników pañstwowych.
Do 1614 roku rada miejska by³a w posiadaniu
wy³¹cznoœci na handel sol¹ i sprzedawa³a wy-
³¹cznie sól z Lüneburga i ze Szczecina. Ta
dzia³alnoœæ by³a Ÿród³em sta³ego dochodu
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Para parobków z po³owy 
XVII wieku

Landsknechtpaar aus 
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i bogacenia siê miasta. Elektor brandenbur-
ski, którym wówczas by³ Jerzy Wilhelm, szu-
kaj¹c sposobu na podreperowanie swojego
bud¿etu najpierw podwy¿szy³ podatek od
sprzeda¿y tego produktu, a nastêpnie w 1633
roku wprowadzi³ nowe przepisy, umo¿liwiaj¹-
ce mu wybór poœredników w handlu sol¹. Ko-
lejnym krokiem by³o zast¹pienie owych po-
œredników w³asnymi urzêdnikami i wybudo-
wanie w 1652 roku w Kroœnie nad Odr¹ ma-
gazynu soli. W ten sposób pañstwo wyelimi-
nowa³o miasto z handlu sol¹ i stworzy³o swo-
isty monopol.80

Garnizon od 1610
W wyniku decyzji elektora Jana Zygmun-

ta, od drugiego dziesiêciolecia XVII wieku
Krosno sta³o siê siedzib¹ wojska, a tym sa-
mym jednym z jedenastu miast garnizono-
wych Brandenburgii.81 Fakt stacjonowania
wojska w mieœcie, równie¿ w czasach pokoju,
by³ pocz¹tkowo dla mieszkañców trudny do
przyjêcia. Dzia³o siê tak dlatego, ¿e zawodowi

¿o³nierze pochodzili czêsto z innych krajów
czy regionów i wyró¿niali siê obcymi zwycza-
jami. Taka innoœæ by³a szczególnie w ma³ych
miastach jak Krosno trudna do zaakceptowa-
nia. Niemniej jednak z czasem mieszczanie
zaczêli doceniaæ korzyœci, jakie czerpa³o mia-
sto z faktu posiadania garnizonu. Stwarza³
on mianowicie nowe miejsca pracy, dawa³
mo¿liwoœci zbytu miejscowym producentom
i okolicznym rolnikom. Z czasem wy¿si stop-

niem ¿o³nierze zaczêli anga¿owaæ siê w ¿ycie
miasta i swoj¹ aktywnoœci¹ przyczyniaæ do je-
go rozwoju. 

Pierwszy adwokat,  pierwsza 
poczta i gazeta
W skomplikowanych lub wa¿nych spra-

wach s¹dowych rada miejska korzysta³a do po-
³owy XVII wieku z us³ug adwokatów z Frank-
furtu, Kostrzyna czy Wittenbergi. W 1658 ro-
ku osiedli³ siê w Kroœnie na sta³e pierwszy ad-
wokat Jeremias Pestler i zasta³ tu wystarcza-
j¹c¹ iloœæ spraw spornych, aby siê z pracy w za-
wodzie utrzymaæ. Zaskakuj¹cy i ma³o prawdo-
podobny jest fakt podany przez kronikarza
Matthiasa, ¿e 72 lata póŸniej w Kroœnie liczba
adwokatów wynosi³a a¿ siedemdziesiêciu sied-
miu.82 Czy¿by Kroœnianie okazali siê byæ nad-
to k³ótliwi, czy mo¿e owi obroñcy praw byli
w swoim fachu tak dobrzy, ¿e ca³e rzecze decy-
dowa³y siê korzystaæ z ich us³ug?

Wa¿nym wydarzeniem w historii miasta
by³o wprowadzenie w 1662 roku dyli¿ansu
pocztowego regularnie kursuj¹cego do Frank-
furtu i Zielonej Góry. Pierwszym urzêdni-
kiem pocztowym by³ wczeœniejszy pisarz
miejski Martin Thielckau. 

Funkcjonowanie poczty umo¿liwi³o z kolei
radnemu miejskiemu magistrowi Jeremiaso-
wi Lorenzowi wydanie w 1675 roku pierw-
szej, rêcznie pisanej gazety w mieœcie. Nosi³a
ona tytu³ Newe und interessante Nachrich-
ten — Nowe i interesuj¹ce wiadomoœci i by³a
powieleniem ukazuj¹cej siê w Berlinie od
1661 roku gazety Berliner Botenmeisterze-
itung, informuj¹cej o najnowszych wydarze-
niach z kraju i z regionu. Kroœnieñski wydaw-
ca drog¹ pocztow¹ móg³ doœæ szybko otrzy-
maæ nowe wydanie z Berlina. Nastêpnie
ubarwia³ je nieco lub uzupe³nia³ wiadomo-
œciami lokalnymi i dawa³ swoim uczniom do
wielokrotnego przepisania. Gazeta w takiej
formie znalaz³a wœród œwiat³ych mieszkañ-
ców Krosna licznych czytelników. Dowiaduje-
my siê tego z Crossnischen Annalen — Rocz-
ników kroœnieñskich pióra Johanna Joachi-
ma Möllera, który jako uczeñ tutejszego
liceum nale¿a³ prawdopodobnie do owych
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uczniów Lorenza, którzy przepisywali pierw-
sz¹ gazetê kroœnieñsk¹.83

Z mniejsz¹ aprobat¹ spotka³o siê nato-
miast za³o¿enie w 1684 roku przez Michaela
Schwarza pierwszej drukarni w mieœcie. Po-
chodz¹cy z Sulechowa drukarz by³ autorem
broszury Seculum Brandenburgicum. Ze
wzglêdu na krytyczne treœci odnosz¹ce siê do
spraw religijnych, a w szczególnoœci do refor-
macji 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 wy-
da³ zachowane do dziœ Leichenpredigten, czy-
li Mowy pogrzebowe.84 Dzia³alnoœæ Möllera
zakoñczona zosta³a w 1706 roku, a po nim
funkcjê drukarza przej¹³ Johann Friedrich
Liscovius, spokrewniony z kronikarzem miej-
skim 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 przyzna-
nia nowych praw do druku. 

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 postêpo-
wych i wykszta³conych obywateli Rzeczpo-
spolitej do udania siê na emigracjê. Wówczas
to elektor brandenburski Fryderyk Wilhlem
zgodzi³ siê przyj¹æ czêœæ emigrantów i wyzna-
czy³ kilka miejscowoœci, w którym mogli siê
osiedlaæ. W okolicach Krosna by³a to wieœ
Gry¿yna i maj¹tek Neudorf (Czarnowo) na le-
wym brzegu Odry. Tu w³aœnie osiedli³a siê ro-
dzina Stefana Niemirycza, który jako dyplo-

mata utrzymywa³ kontakty z krajem i by³
przez pewien czas ambasadorem Rzeczpospo-
litej na dworze brandenburskim. Jego syn
Krzysztof Niemirycz by³ autorem pierwszego
polskiego wydania Bajek Ezopowych, a ksi¹¿-
ka ukaza³a siê we wspomnianej wy¿ej kro-
œnieñskiej drukarni Christiana Müllera
w 1699 roku. Znamiennym jest, ¿e w wydaniu
tym brak jest polskich znaków diakrytycz-
nych. Drukarnia Müllera posiada³a zapewne
tylko czcionki niemieckie i jak to widaæ na
ilustracji ok³adki, brakuj¹ce czcionki polskie
zastêpowano innymi literami. 

Wydanie przez Niemirycza Bajek Ezopo-
wych bêd¹cych w swej moralizatorskiej wy-
mowie wa¿nym elementem epoki oœwiecenia,
wyprzedza³o o pó³ wieku pr¹dy filozoficzne
tkwi¹cej wówczas jeszcze w g³êbokim baroku
kulturze polskiej. 

Bajki dedykowane s¹ Królewiczowi Jego-
moœci Polskiemu, Kur-Princowi Elektoratu
Saksoñskiego, a wiêc przysz³emu królowi pol-
skiemu Augustowi III. W 1699 roku mia³ on
zaledwie trzy lata i nie mog³o siê spe³niæ ¿y-
czenie autora, by nastêpca tronu uczy³ siê na
jego bajkach jêzyka polskiego (którego zresz-
t¹ August III nie nauczy³ siê do koñca ¿ycia).
W³aœciwym adresatem dedykacji jest zdaniem
Stanis³awa Furmaniaka — ówczesny król
August II.85

Crossen an der Oder czêœci¹ Marchii Brandenburskiej (1482–1701) 13

Strona tytu³owa „Bajek Ezopowych” Krzysztofa
Niemirycza z 1699 roku

Titelblatt der „Äsop-Fabeln” von Krzysztof 
Niemirycz aus dem Jahre  1699



Kroœnieñskie tradycje winiarskie 
i piwowarskie
Przez wiele stuleci Krosno szczyci³o siê

mianem najbardziej na pó³noc po³o¿onego
miasta europejskiego, w którym na otwartej
przestrzeni uprawiano winoroœl i produkowa-
no wino. W kronikach kroœnieñskich odnoto-
wywane by³y z ogromn¹ skrupulatnoœci¹ la-
ta, w których w winnicach cieszono siê szcze-
gólnie dobrym urodzajem i jakoœci¹ wina lub
te¿ odnotowywano nieuro-
dzaj i niekorzystny rok dla
winiarzy. Dane takie zna-
leŸæ mo¿na ju¿ od XIII wie-
ku, a pierwsz¹ winoroœl za-
sadziæ mieli osadnicy znad
Renu w 1154 roku. Nas³o-
necznione po³udniowe zbo-
cze 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
upraw¹ tak¹ zajmowano
siê równie¿ w licznych wio-
skach wokó³ Krosna.86 Do XVI wieku winnice
by³y g³ównie w posiadaniu Koœcio³a oraz
franciszkanów i dominikanów. Wraz z refor-
macj¹ znaczna ich czêœæ przesz³a w rêce pry-
watne i zaczêto uprawiaæ czerwone odmiany
winogron. Wówczas to wino przesta³o byæ wy-
³¹cznie napojem ludzi zamo¿nych i sta³o siê
dostêpne du¿ej czêœci mieszczañstwa. I tak
dowiadujemy siê, ¿e przy corocznej kontroli
powo³anych do s³u¿by wojskowej mieszczan
rada miejska czêstowa³a ich winem. W tym
czasie wyj¹tkowo udanym rokiem mia³ byæ
1594, a w 1604 winoroœl obrodzi³a tak obficie,
¿e osi¹gniêto dwudziestopiêciokrotnoœæ prze-
ciêtnych zbiorów. Szczególnie pozytywnie
w winnicach kroœnieñskich zapisa³ siê rów-
nie¿ rok 1666. Matthias odnotowuje wów-
czas, ¿e tegoroczne wino by³o tak dobre, ¿e oj-
cowie przechowywali je na zaœlubiny swoich
córek. Podczas uczt weselnych goœcie tak roz-

smakowywali siê tym winem, ¿e nieprzerwa-
nie chcieli wznosiæ toasty, wo³aj¹c „Gorzko!”
do m³odej pary. Po raz ostatni pito owe wino
na weselu aptekarza w 1689 roku.87 W staty-
styce z roku 1749 dochód z uprawy ziemi na
terenach nale¿¹cych do miasta oszacowano
na 4250 talarów, z czego udzia³ winnic wyno-
si³ 1390 talarów.88 Produkcja i sprzeda¿ wina
by³y poza przemys³em tkackim do koñca
XVIII wieku najbardziej dochodowym Ÿró-
d³em utrzymania kroœnieñskich mieszczan. 

Obok sukna i wina trzecim wa¿nym pro-
duktem wytwarzanym na du¿¹ skalê w Kro-
œnie by³o piwo. Ju¿ na pocz¹tku XV wieku
mieszczanie posiadali przywilej gwarantuj¹cy
im wy³¹cznoœæ wyszynku piwa dla okolicz-
nych miejscowoœci. Prawo to sta³o siê w na-
stêpnych stuleciach obiektem licznych spo-
rów i przetargów pomiêdzy kroœnianami
a okoliczn¹ szlacht¹, która widz¹c w nim Ÿró-
d³o powa¿nego dochodu, za wszelk¹ cenê sta-
ra³a siê pozyskaæ dla siebie ów przywilej. Uzy-
skane u elektorów brandenburskich stopnio-
we ustêpstwa na korzyœæ ziemiañstwa oraz
stale podwy¿szany podatek od sprzeda¿y pi-
wa czyni³y jego produkcjê w mieœcie coraz
mniej op³acaln¹. W obronie praw mieszczan
do wyszynku piwa stawa³a czêsto wspomnia-
na ju¿ wczeœniej ksiê¿a El¿bieta Charlotta,
która zdecydowanie walczy³a z nadu¿ycia-
mi w tej kwestii ze strony ziemiañstwa.
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Po œmierci ksiê¿nej konflikt rozgorza³ na no-
wo, a poniesione przez mieszczañstwo straty
spotêgowane zosta³y przez skutki po¿aru,
który spopieli³ miasto w 1708 roku. O znacze-
niu piwa w ¿yciu codziennym niech œwiadczy
fakt, ¿e w sporz¹dzonej po po¿arze liœcie naj-
potrzebniejszych produktów koniecznych do
prze¿ycia na pierwszym miejscu znalaz³o siê
piwo. Dzisiaj fakt ten mo¿e wywo³ywaæ zdu-
mienie, 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 na-
pojem by³o w³aœnie piwo i w zwi¹zku z tym
stosowano je powszechnie.89 Najwiêksz¹ s³a-
w¹ 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 zam-
kowe”, ¿e cieszy³o siê one ogromnym wziê-
ciem w samym Berlinie i kroœnieñski warzel-
nik nie móg³ nad¹¿yæ z jego produkcj¹. 

Procesy czarownic i opêtanych
Podobnie jak w ca³ej Europie równie¿

i w Kroœnie mia³y miejsce procesy czarownic.
W tej kwestii bêd¹cy od XVI wieku w wiêkszo-
œci 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 Obstfel-
dera, który opisuje sposoby karania
osób oskar¿onych o czary. W 1561
roku Rada Miejska zleci³a wykona-
nie kosza, w którym zmykano do-
mniemane czarownice.90 O pierw-
szym procesie informuje kronikarz
Matthias pod rokiem 1618. Za-
mieszka³a w Drzeniowie Rosina
Pech oskar¿ona zosta³a o czary i tak
d³ugo torturowana w ratuszowych
piwnicach, a¿ przyzna³a siê do kon-
szachtów z szatanem. Do spalenia
na stosie jednak¿e nie dosz³o, gdy¿
umêczona kobieta przed zakoñcze-

niem procesu powiesi³a siê w celi wiêziennej.
Kolejny proces mia³ miejsce dwa lata póŸniej,
oskar¿ona o czary „czarna Kaœka” zosta³a uto-
piona, 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 nieszczê-
œcia. Oskar¿enie o zatrucie studni pad³o na
¿onê Georga Rühela, kobietê poddano tortu-
rom w wyniku których, nie przyznaj¹c siê do
winy zmar³a. Nie usatysfakcjonowani miesz-
kañcy 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 zatrud-
niony by³ na sta³e kat, karê œmierci za pope³-
nione przestêpstwa wymierzano na rynku
miejskim, je¿eli by³o to œciêcie g³owy czy
otworzenie têtnic, natomiast szubienica znaj-
dowa³a siê przed Bram¹ G³ogowsk¹. W dru-
giej po³owie XVII wieku stosunek do tzw. cza-
rownic uleg³ zmianie. W procesie pasterza
z £agowa w 1666 roku zrezygnowano z kary
spalenia na stosie i ograniczono siê do biczo-
wania przy prêgierzu i wypêdzenia z miasta.
Procesy czarownic w innych miastach trwa³y
jednak¿e do 1714 roku, kiedy to zosta³y ofi-
cjalnie zabronione, pojedyncze wypadki zda-
rza³y siê jednak¿e jeszcze do po³owy XVIII
wieku.92
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Panorama miasta anno domini 1680
Po tragicznych wydarzeniach wojny trzy-

dziestoletniej, a w³aœciwie jeszcze przed podpi-
saniem Pokoju Westfalskiego w 1648 roku
miasto rozpoczê³o odbudowê najwa¿niejszych
zabudowañ u¿ytecznoœci publicznej. Z czasem
powstawa³y nowe domy mieszkalne i architek-
turze miejskiej przywrócono w³aœciwy jej
kszta³t. Trudno jest dziœ oddaæ ówczesny wy-
gl¹d miasta, gdy¿ wiêkszoœæ dokumentów do-
tycz¹cych jego przesz³oœci uleg³a zniszczeniu
podczas po¿aru w 1708 roku. Z nielicznych za-
chowanych opisów oraz obrazów mo¿na na-
szkicowaæ tylko jego przybli¿ony wygl¹d. 

Najstarszym dostêpnym widokiem miasta
jest obraz z 1680 roku, wykonany przez ho-
lenderskiego oficera Doora van Calla, który
wraz z innymi specjalistami przyby³ na za-
proszenie elektora Fryderyka Wilhelma do
Brandenburgii, aby pomóc w odbudowie kra-
ju. Door van Call wykona³ wówczas kilka wi-
doków miasta, ukazuj¹cych doskonale jego

topografiê.93 Autorce niniejszej ksi¹¿ki uda³o
siê dotrzeæ do dwóch z nich. Jeden z nich po-
kazuje na pierwszym planie zabudowania wo-
kó³ koœcio³a œw. Andrzeja i jedynie w tle doln¹
czêœæ miasta. Na tym zniekszta³conym nieco
panoramicznym widoku wije siê po prawej
stronie Odra, na lewym jego skraju miejsce,
w którym chcielibyœmy siê dopatrzyæ kro-
œnieñskiego zamku przykrywa znajduj¹cy siê

na pierwszym planie œwierk. Imponuj¹co wy-
soka czworok¹tna wie¿a koœcio³a parafialne-
go wyró¿nia siê niew¹tpliwie w stosunku do
pozosta³ych zabudowañ i swoj¹ form¹ odbie-
ga od nadanego jej w nastêpnych wiekach
kszta³tu. Równie¿ koœció³ œw. Andrzeja nie
przypomina jego dzisiejszego wizerunku. Jest
to œwi¹tynia szachulcowa, bez wie¿y, odbudo-
wana po po¿arze w 1634 roku. 

O przestrzennym rozplanowaniu miasta
mo¿emy siê w przybli¿eniu dowiedzieæ dziêki
uproszczonemu szkicowi planu miasta z 1650
roku, jaki za³¹czony zosta³ do kroniki Mat-
thiasa z 1849 roku. WyraŸnie widaæ tu poczy-
nione przez Szwedów zmiany w architektu-
rze miasta i tzw. szwedzkie szañce. W ich wy-
niku miasto nabra³o obronnego charakteru,
otoczone murami i odgrodzone ze wszystkich
stron ciekami wodnymi by³o wówczas twier-
dz¹ trudn¹ do zdobycia. Wejœcia do miasta
strzeg³y trzy bramy, których wysokie wie¿e
odznacza³y siê w sylwetce miasta. Ich wygl¹d
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. Bra-
ma Kamienna by³a natomiast ma-
sywn¹ budowl¹ z dwuspadowym da-
chem, a w jej wnêtrzu musia³y znaj-
dowaæ 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
w rzeczywistoœci znajdowa³a siê na
jego po³udniowym krañcu. Prezentu-

je siê nam ona równie¿ jako wysoki budynek
z p³askim dachem ozdobionym renesansowy-
mi blankami. Wszystkie bramy po³¹czone by-
³y z przedpolem mostem zwodzonym, prze-
rzuconym przez fosê. 

W ówczesnym mieœcie w centrum rynku
sta³ ratusz, renesansowa budowla pokryta wy-
sokim dwuspadowym dachem. Jego pó³nocn¹
czêœæ zajmowa³ dom towarowy i pocz¹tkowo
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apteka przeniesiona póŸniej w inne miejsce.
Ratusz wyró¿nia³ siê w panoramie miasta
wielkoœci¹, a tak¿e ozdobn¹ wie¿¹, która swo-
j¹ form¹ przypomina³a wie¿ê ratusza w Zielo-
nej Górze i w Sulechowie. Przed wojn¹ trzy-
dziestoletni¹ wie¿a posiada³a zegar i miedzia-
n¹ kopu³ê, po po¿arze w 1631 zosta³a powa¿-
nie uszkodzona i odbudowana dopiero w 1673
roku przez Szweda, Petera Jonassohna.
Z przekazów Möllera dowiadujemy siê, ¿e
w wie¿y ratuszowej znajdowa³o siê niewielkie
pomieszczenie, które nale¿a³o do tutejszej go-
spody. Karczmarz chc¹c pomieœciæ jak najwiê-
cej goœci kaza³ usun¹æ jedn¹ ze œcian noœnych
wie¿y, co spowodowa³o, ¿e ta pozbawiona ma-
sywnej podstawy runê³a 10 maja 1705 roku.94

Los ratusza przes¹dzony zosta³ jednak¿e trzy
lata póŸniej, kiedy to ogromny po¿ar dokona³
ca³kowitego zniszczenia. Po po¿odze ratusz
przeniesiono w inne miejsce, a ostateczny ba-

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 po-
daj¹ niektóre Ÿród³a pomiêdzy
1710 a 1715. Wygl¹d przedsta-
wionego na tym widoku ratu-
sza wskazuje na to, ¿e sztych
musia³ zostaæ wykonany przed
1705 rokiem.96

Równie¿ doskonale widocz-
ny na sztychcie Petzolda ko-
œció³ 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 piêædzie-
si¹tych XVII wieku. Wyró¿-
nia³a siê ona rzêdem w¹skich
i wysokich otworów okien-
nych i niewielkim, ozdobio-
nym na brzegach, dwuspado-
wym dachem, na którego

szczycie widnia³y dwie chor¹-
giewki. Na pocz¹tku XVIII

wieku powsta³ plan przebudowy koœcio³a,
prace rozpoczêto w 1705, zosta³y one jednak
z braku funduszy przerwane i kontynuowano
je od 1707 roku. Postawione wówczas ruszto-
wania sp³onê³y wraz z ca³ym budynkiem
w 25. kwietnia 1708 roku. Przez kolejne dwa-
dzieœcia lat trwa³y prace budowlane, zanim
kroœnieñskiej farze nadano znany nam dzisiaj
barokowy kszta³t. 

Kroœnieñski zamek na sztychu Petzolda
prezentuje siê majestatycznie i odró¿nia siê
od miasta architektur¹ budynków i dostojeñ-
stwem wie¿y z zegarem. W wyniku prac prze-
prowadzonych przez Szwedów zamek otoczo-
ny zosta³ ze wszystkich stron ciekami wodny-
mi, a wstêpu na jego teren strzeg³a wie¿a
bramna z mostem zwodzonym. Zamek posia-
da³ w³asny m³yn wodny, a pod koniec XVII
wieku wybudowano w pó³nocnej jego czêœci
dwa budynki folwarczne. 
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Legenda do planu miasta z 1650 roku

Zeichenerklärung zum Stadtplan von 1650



1. Krosno po po¿arze w 1708 roku

Kiedy w 1705 roku przyst¹piono do rozbu-
dowy koœcio³a parafialnego odkryto podczas
prac ziemnych trzy warstwy bêd¹ce pozosta³o-
œci¹ 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 no-
we ulice i liczne domy mieszczañskie. W Kro-
œnie 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. Pla-
nom tym po³o¿y³a kres najwiêksza katastrofa
w dotychczasowych dziejach miasta, która na-
wiedzi³a je 25. kwietnia 1708 roku. 

W kronice Matthiasa znajduje siê szczegó-
³owy 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

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 jar-
marki do pobliskiego Czerwieñska i do Bo-
browic. Równie¿ garnizon œwieci³ w tym cza-
sie 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 obu-
dziæ ca³e miasto. W tej sytuacji ich zreszt¹
spóŸnione bicie na alarm zdo³a³o przywo³aæ
tylko najbardziej czujnych mieszkañców. Mi-
mo to uda³o siê zabezpieczyæ od ognia pó³noc-
ne krañce miasta, a wiêc 4 domy przy uliczce
Sichdichfür (ul. S³oneczna), most na Odrze,
zabudowania na Rybakach (wokó³ dzisiejsze-
go placu Prusa) i zamek piastowski. Tej nocy
jednak¿e ¿ywio³ ognia nie by³ jedynym prze-

ciwnikiem walcz¹cych z nim ludzi. Wspoma-
ga³ 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 sku-
tecznie wspieraj¹c rozprzestrzenianie siê po-
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Crossen an der Oder w granicach
pañstwa pruskiego (1701–1871)

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



¿aru w centrum miasta i w jego po³udniowej
czêœci. Bezsilni kroœnianie mogli ju¿ tylko
próbowaæ ocaliæ bardziej wartoœciowe przed-
mioty i ratowaæ siê ucieczk¹.98 Ofiar¹ ognia
pad³y nie tylko wszystkie budynki w murach
starego miasta, ale tak¿e pieczo³owicie prze-
chowywane od wieków w ratuszu archiwum
miejskie, a w nim wszelkie dokumenty, kroni-
ki i wartoœciowe papiery z bogatej historii
Krosna. 

Odbudowa miasta

Kroœnieñska apokalipsa zdawa³a siê dope³-
niæ, kiedy to okaza³o siê, ¿e ubezpieczenie, na
które miasto ³o¿y³o od wielu lat, tzw. kasa
ogniowa jest pusta i w zwi¹zku z tym kro-
œnianie nie mog¹ liczyæ na ¿adne pieni¹dze od
króla. Odpowiedzialny za ten stan urzêdnik,
hrabia von Wittgenstein t³umaczy³, ¿e zgro-
madzony w kasie maj¹tek przeznaczony zo-
sta³ na wydatki dworu królewskiego. Oburzo-
na tym faktem delegacja kroœnieñska z³o¿y³a
skargê u nastêpcy tronu Fryderyka Wilhelma
i za jego wstawiennictwem osi¹gniêto pozba-

wienie funkcji niegospodarnego ministra
i zgodê króla Fryderyka I na zapomogê w wy-
sokoœci 700 talarów. Ponadto król obieca³
dziesiêcioletni¹ ulgê w podatkach oraz za-
pewnienie 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 inicjaty-
wy powsta³ plan odbudowy miasta, w którym,
jak pisze Matthias, w³adca da³ wyraz umi³o-
wania piêkna i przepychu.99 Szczegó³owe
wskazówki odnoœnie przewidzianego wygl¹du
miasta zachowa³y siê w dokumencie po na-
zw¹ Verordnung, wegen Wiederaufbauung
der abgebrannten Stadt Crossen, und wie es
damit gehalten werden soll. Vom 2ten Augu-
sti 1708 (Zarz¹dzenie odnoœnie odbudowy
spalonego miasta Crossen, z 2. sierpnia 1708
roku), opublikowanym w zbiorze edyktów
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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 Ost-
West–Richtung, nur am Stadtrand ist noch der mittelalterliche ovale Straßenverlauf zu erkennen.



Myliusa (Corpus Constitutio-
num Marchicarium.... V. Theil
I. Abtheilung... Berlin und Hal-
le 1740). Dokument ten ma po
dziœ dzieñ unikaln¹ wartoœæ,
gdy¿ jest on dla wielu history-
ków wa¿nym Ÿród³em do badañ
nad zabudow¹ miast w okresie
baroku. Stworzony dla Krosna
plan odbudowy miasta sta³ siê
mianowicie wzorcowym rozwi¹-
zaniem, w oparciu o który zbu-
dowane zosta³o wiele dotkniê-
tych katastrof¹ po¿aru miast
ówczesnego pañstwa pruskiego.
Na bazie doœwiadczeñ zebra-
nych przy odbudowie Krosna,
stworzone zosta³y wytyczne odnoœnie zaopa-
trzenia ludnoœci bezpoœrednio po po¿arze,
planu finansowania budowy, regulacji ulic
i sposobu wznoszenia budynków. Prof. Re-
inisch wylicza w okresie 1711–1787 osiem
miast (miêdzy innymi Göritz /Oder — Górzy-
ca ko³o Kostrzyna, Callies / Kalisz Pomorski
oraz Neuruppin), które odbudowane zosta³y
na wzór Krosna.100

Kroœnieñski rynek

Wspó³czesny znawca historii miasta Han-
ns–Ulrich Wein uwa¿a, ¿e plan ów nawet dzi-
siaj wydaje siê byæ do g³êbi przemyœlanym,

a nawet nowoczesnym. Wywa¿one zosta³y
w nim piêkno i funkcjonalnoœæ. W projekcie
przewidziano obszerny rynek (o powierzchni
1 ha) i w zwi¹zku z tym ratusz usytuowany
zosta³ na jego pó³nocnej pierzei.101 Wysoki,
mansardowy dach z wie¿yczk¹ wyró¿nia³ siê
w stosunku do innych budynków, a swoim
umiejscowieniem budynek zamyka³ oœ wido-
kow¹ ulicy G³ogowskiej (dziœ ¯ymierskiego).
Wszystkie domy przy rynku mia³y byæ trzy-
kondygnacyjne, a przy pozosta³ych ulicach
zalecano dwie kondygnacje. Wysokoœæ ka¿de-
go piêtra zosta³a dok³adnie wyznaczona, tak
aby linia okien i gzymsów we wszystkich bu-

dynkach zosta³a za-
chowana. Mansardo-
we dachy nale¿a³o
pokryæ dachówk¹. Za
wszelkie odstêpstwa
od wyznaczonych za-
sad grozi³y wysokie
kary. Plan przewidy-
wa³ równie¿ uporz¹d-
kowanie uk³adu ulic,
tak aby g³ówna droga
z po³udnia na pó³noc,
a wiêc ówczesna ulica
G³ogowska przez ry-
nek w linii prostej
prowadzi³a do mostu.
Wi¹za³o siê to jednak
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Zachodnia strona rynku z zachowaniem jednakowej
linii okien i gzymsów

Die Westseite des Marktplatzes; sichtbar ist eine Bebauung
bei gleicher Höhe von Fenstern und Gesimsen

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.



z wyburzeniem kilku ocala³ych po po¿arze
domów w pobli¿u Odry i radnym miejskim
uda³o siê w tej kwestii uzyskaæ pewne ustêp-
stwa. Nie dokonano równie¿ poszerzenia nie-
których ulic w linii wschód–zachód, pozosta-
wiaj¹c w¹skie, utrudniaj¹ce komunikacjê
uliczki. 

Bezpieczeñstwo przeciwpo¿arowe

G³ównym za³o¿eniem wymienionych powy-
¿ej wytycznych by³o zapewnienie bezpieczeñ-
stwa przeciwpo¿arowego w mieœcie i nie do-
puszczenie do podobnej tragedii, jaka mia³a
miejsce w 1708 roku. Wyznaczono gruboœæ
i wysokoœæ murów przeciwogniowych, jakie
wznoszone mia³y byæ pomiêdzy poszczególny-
mi budynkami oraz sposób, w jaki mia³y byæ
wykonane kominy i kana³y wentylacyjne.
W celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa przeciw-
po¿arowego polecono równie¿ na przedmieœciu
przy Bramie Odrzañskiej usun¹æ wyszynki
i postawiæ nowe domy murowane. Poza grani-
ce starego miasta przeniesiono farbiarniê ce-
chu sukienników, browar oraz strzelnicê.
Przyczyn¹ przeniesienia tej ostatniej by³o za-
sypanie rowu miejskiego i utworzenie drogi
zwanej Der alte Graben (dziœ Grobla). W ten
sposób starano siê uzyskaæ szersz¹ obwodnicê

zewnêtrzn¹ przy murach miejskich prowadz¹-
c¹ do mostu na Odrze. Natomiast po we-
wnêtrznej stronie murów postawiono jedno-
piêtrowe budynki z wykuszami, których tylna
œciana styka³a siê z murem obronnym. 

Miasto po odbudowie

Cztery lata po po¿arze ukoñczona zosta³a
budowa nowego ratusza, 9 sierpnia po raz
pierwszy uruchomiono zegar na wie¿y ko-
œcielnej (aczkolwiek prace przy œwi¹tyni
trwa³y jeszcze przez dwadzieœcia lat), a okala-
j¹ce 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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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.

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



W tym samym roku œwi¹tynia otrzyma³a no-
we organy, wykonane przez Johanna Rödera
z Berlina. 28–g³osowy instrument zosta³
w póŸniejszych stuleciach rozbudowany, a ba-
rokowy prospekt zachowa³ siê do dziœ, jed-
nak¿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 kroœnieñ-
skie w du¿ym stopniu przypomina³y instru-
ment, jaki znajdowa³ siê w berliñskiej kate-
drze.103

Cmentarz na górze

W 1733 roku zapad³a decyzja o przeniesie-
niu znajduj¹cego siê przy koœciele parafialnym
maleñkiego cmentarza na wysoki brzeg Odry.
Istniej¹cy na Rybakach cmentarz równie¿ wy-

maga³ przeniesienia, gdy¿ wystêpuj¹ce z brze-
gów 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 miesz-
kañców Krosna) w latach siedemdziesi¹tych
XX wieku utworzono Park Tysi¹clecia. 

Do po³owy XVIII wieku na prawym brzegu
Odry na wysokoœci miasta znajdowa³y siê ko-
œció³ œw. Andrzeja, (w którym w latach 1662

— 1733 odbywa³y siê msze w ob-
rz¹dku 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 tere-
nu przeznaczono na ogródki wa-
rzywne, a przede wszystkim na
winnice. W latach 1742 — 44 król
Fryderyk II kaza³ wybudowaæ no-
w¹ drogê w kierunku pó³nocnym,
która nie by³aby tak stroma jak
poprzednia. By³o to niezwykle
trudne zadanie, gdy¿ wymaga³o
wykucia drogi w skale. Tak po-
wsta³a Bergstraße — dzisiejsza
ulica WOP. 

2. Stosunki spo³eczne, ustrój 
i administracja w XVIII wieku

Pañstwo brandenbursko–pruskie za rz¹-
dów Fryderyka Wilhelma I, nastêpcy Frydery-
ka I, który w 1701 roku przyj¹³ tytu³ króla
w Prusach, sta³o siê monarchi¹ absolutn¹ o sil-
nie militarnym charakterze. W³adcy z dynastii
Hohenzollernów wst¹pili w XVIII wieku na
drogê modernizacji pañstwowej za pomoc¹
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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 droga z mostu prowadzi³a najpierw wzd³u¿
Odry, a nastepnie w górê w bezpoœrednim s¹siedztwie koœcio³a œw.

Andrzeja. Na zdjêciu nowa Bergstraße, dziœ ulica WOP

Der Weg auf den Berg führte bis Mitte des 18. Jh. dicht an der
Andreaskirche vorbei, erst später wurde die Bergstraße erbaut.



silnej administracji i scentralizowanych
struktur pañstwowych. Król i centralna ad-
ministracja starali siê wprowadziæ nowocze-
sne, zachodnie formy gospodarowania zarów-
no na szczeblu dóbr pañstwowych, jak i kon-
kretnych rozwi¹zañ.104 Wzmo¿ona ingerencja
króla w wewnêtrzne sprawy miast przejawia-
³a siê wprowadzaniem do w³adz miejskich
swoich ludzi oraz przejmowaniem niektórych
kompetencji tych w³adz. W miastach, które

mia³y garnizony wojskowe ich komendant
z regu³y przejmowa³ wszystkie funkcje poli-
cyjne, w rêce urzêdników królewskich prze-
szed³ pobór podatków pañstwowych oraz
kontrybucji, zw³aszcza na cele obronne

i utrzymanie armii. Równie¿ ordynacje miej-
skie wydawane by³y w imieniu króla, który
powo³ywa³ ró¿ne komisje badaj¹ce sprawy
miejskie. Dzia³alnoœæ tych komisji zaowoco-
wa³a nie tylko nowymi ordynacjami, ale przy-
gotowa³y one tak¿e ca³oœciow¹ reformê sto-
sunków miejskich wprowadzonych w ¿ycie na
pocz¹tku XIX wieku.105

W przypadku Krosna król Fryderyk Wil-
helm I wyda³ 18 lutego 1719 roku edykt, mo-
c¹ którego znosi³ dotychczasowe w³adze miej-
skie i powo³ywa³ wybrane przez siebie osoby
na stosowne urzêdy. W wyniku tych zmian
przydzielone stanowiska sprawowane mia³y
byæ do¿ywotnio, chyba ¿e król podejmie wcze-
œniej decyzjê o odwo³aniu. Samorz¹dnoœæ
miejska zosta³a w ten sposób znacznie ogra-
niczona, miasto straci³o trzy podstawowe
prawa: wyboru swoich prze³o¿onych, samo-
dzielny zarz¹d w³asnym maj¹tkiem i wp³yw
na rz¹dy. Kronikarz Matthias cytuj¹c w ca³o-
œci wspomniany edykt ubolewa nad takim
stanem rzeczy i przytacza liczne przyk³ady
sprzedajnoœci urzêdów i nadu¿yæ króla.106

Mimo podejmowanych wysi³ków o¿ywie-
nia wytwórczoœci rzemieœlniczej i handlu
kondycja ekonomiczna miasta po klêskach
wojennych i ¿ywio³owych ostatnich dziesiê-
cioleci poprawia³a siê tylko nieznacznie.
W zwi¹zku z tym odpowiednio niski pozosta-
wa³ poziom ¿ycia mieszkañców. Strukturê
spo³eczn¹ miasta charakteryzowa³a ma³a
liczba bogatych i stosunkowo szeroka sfera
ubóstwa. Degradacja spo³eczna objê³a zarów-
no czêœæ kupców jak i rzemieœlników cecho-
wych, natomiast w najkorzystniejszej sytuacji
pozostawali ci spoœród stanu kupieckiego,
którzy jednoczeœnie sprawowali w³adzê, bê-
d¹c¹ nie tylko Ÿród³em presti¿u, ale i dodat-
kowych dochodów. W ci¹gu ostatnich dziesiê-
cioleci XVII wieku i na pocz¹tku XVIII doko-
na³y siê istotne przesuniêcia wœród œredniego
mieszczañstwa. W pierwszej, najznakomit-
szej, ale i najbogatszej grupie spo³ecznej
utrzymali siê g³ównie ci spoœród kupców, któ-
rzy jednoczeœnie sprawowali w³adzê w mie-
œcie. Oprócz burmistrzów i rajców oraz pasto-
rów, oddanych s³u¿bie duszpasterskiej, do elit

Crossen an der Oder w granicach pañstwa pruskiego (1701–1871) 6
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spo³ecznych w mieœcie zaliczali siê urzêdnicy
miejscy i pañstwowi. Ponadto zaliczono do tej
grupy radców tytularnych, referendarzy, lan-
dwójtów, rentmistrzów, inspektorów podatko-
wych, a tak¿e oficerów i nauczycieli. Zabrak³o
natomiast wœród nich cz³onków starszych gil-
dii kupieckich oraz browarników. Kupcy nie

pe³ni¹cy funkcji publicznych, w tym sukien-
nicy 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 zo-
stali murarze, cieœle, furmani, s³u¿ba koœciel-
na, rybacy, robotnicy dniówkowi oraz miesz-
kañcy tak zwanych bud i ludzie „luŸni”, czyli
najbiedniejsi. Ta grupa stanowi³a najni¿sz¹,
czwart¹ grupê spo³ecznoœci miejskiej.107 Fakt
pauperyzacji mieszczañstwa potwierdzaj¹ in-
formacje o narastaj¹cym w XVIII wieku pro-
blemie ubóstwa. W zwi¹zku z tym podjête zo-
sta³y kroki maj¹ce przeciwdzia³aæ zwiêksza-
niu siê liczby ¿ebraków, w³óczêgów, zdemobi-
lizowanych ¿o³nierzy i bezdomnych, miêdzy
innymi przez poddanie ich kontroli i rejestra-
cji. Matthias podaje, ¿e w 1690 roku wprowa-
dzono nowe zarz¹dzenie odnoœnie ¿ebraków.

Powo³any przez radê miasta nadzorca ¿ebra-
ków, ubrany w zielon¹ pelerynê i blaszany
herb Krosna na piersi, mia³ za zadanie pilno-
waæ, aby w mieœcie nie pojawili siê obcy pro-
sz¹cy o ja³mu¿nê. Ponadto sta³ na czele ¿e-
braków, którzy w œrody i niedziele mieli pra-
wo zbieraæ datki i do specjalnego kosza wk³a-

da³ wyznaczon¹ czêœæ zebranych darów, któr¹
przeznaczano na utrzymanie przytu³ku dla
biednych. 

Fakt przynale¿noœci do danej grupy spo-
³ecznej wi¹za³ siê z licznymi uprawnieniami
lub ograniczeniami. Na przyk³ad wydany pod
koniec XVII wieku edykt królewski szczegó-
³owo precyzowa³, jaki ubiór nosiæ maj¹ przed-
stawiciele poszczególnych klas. Aby odró¿niæ
mieszczan od szlachty zabraniano na przy-
k³ad tym pierwszym noszenia klejnotów i ka-
mieni szlachetnych, a tak¿e z³otych i srebr-
nych szarf i luksusowych gatunków tkanin.108

3. Fryderyk II i wojny XVIII 
i pocz¹tku XIX wieku

W XVIII wieku Krosno dzieli³o los wielu ma-
³ych 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 wo-
jen œl¹skich i wojny siedmioletniej kroœnianie
stawali siê na moment œwiadkami historii pi-
sanej przez wielkie H. Przedmiotem niniej-
szej ksi¹¿ki s¹ dzieje jednego miasta, nie spo-
sób jednak odizolowaæ ich od wydarzeñ
o szerszym zasiêgu, które niew¹tpliwie wy-
war³y wp³yw na mentalnoœæ, a czêœciowo te¿
na losy mieszkañców Krosna. Dlatego te¿ kil-
ka kolejnych zdañ pragnê poœwiêciæ osobie
króla pruskiego Fryderyka II (1740–86), któ-
rego sposób sprawowania w³adzy odbiega³ od
standardów przyjêtych przez jego poprzedni-
ków. Postaæ ta zosta³a przez potomnych pod-
dana silnej mitologizacji, co przyczyni³o siê
do doœæ powszechnego uwielbienia jego osoby
w póŸniejszej Rzeszy niemieckiej. W opinii
pañstw oœciennym pozosta³ on postaci¹ kon-
trowersyjn¹, a w przypadku Polaków uoso-
bieniem najgorszych cech zwi¹zanych z pojê-
ciem 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 stano-
wisko Fryderyka II w stosunku do s¹siadów
nastawione by³o na wykorzystywanie ich s³a-
boœci i przejmowanie nowych terytoriów. By-
³o tak w przypadku wojen œl¹skich (1740–42,
1744–45), w wyniku których Fryderykowi
uda³o siê wydrzeæ austriacki Œl¹sk. Agresyw-
na postawa Fryderyka, który nie stroni³ od
³amania umów i uk³adów przysporzy³a mu
wielu wrogów. Cesarzowa austriacka Maria
Teresa pozyskawszy sobie wielu sprzymie-
rzeñców stara³a siê odebraæ Prusom Œl¹sk.
Tak dosz³o do wojny siedmioletniej
(1756–63), w której po stronie Prus pozosta³a
tylko Anglia. W starciu z silnymi przeciwni-
kami Fryderyk II poniós³ liczne klêski, acz-
kolwiek niektóre bitwy uda³o mu siê wygraæ.
Pañstwo jego mimo wyniszczenia i znacznych
strat w ludziach nie ponios³o strat terytorial-
nych i utrzyma³o Œl¹sk. Doœwiadczenia tej

wojny pokaza³y, ¿e dalsze rozszerzenie Prus
mo¿e siê odbywaæ jedynie za zgod¹ innych po-
têg.110 W tej kwestii Fryderyk okaza³ siê byæ
doskona³ym politykiem, który w porozumie-
niu z Rosj¹ i wspó³udziale Austrii doprowa-
dzi³ do pierwszego rozbioru Polski w 1772 ro-
ku. W wyniku tego nikczemnego aktu pañ-
stwo pruskie powiêkszy³o siê o Prusy Królew-
skie i Warmiê. 

Król Fryderyk II zwany Wielkim by³ nie-
w¹tpliwie cz³owiekiem bardzo oczytanym
i inteligentnym, genialnym dowódc¹ i utalen-
towanym pragmatykiem, ale tak¿e cynikiem,
który nie zastanawia³ siê zbytnio ile ludzkich

istnieñ kosztowa³a jego ekspansywna polity-
ka i jakie konsekwencje gospodarcze nios³y za
sob¹ prowadzone przez niego, jak na ówcze-
sne czasy, wyj¹tkowo krwawe wojny. Najnow-
sze badania wykaza³y, ¿e okres jego panowa-
nia, a w szczególnoœci sposoby sprawowania
rz¹dów oceniane by³y przez mu wspó³cze-
snych, tak¿e przez jego poddanych zazwyczaj
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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.



bardzo krytycznie. Dopiero za czasów Bi-
smarcka dokona³a siê gloryfikacja Prus i Fry-
deryka Wielkiego i na piedesta³ wyniesiono
skutecznoœæ jego panowania, pomijaj¹c sposo-
by jakimi siê pos³ugiwa³.111 O tym, ¿e jego po-
pularnoœæ do po³owy XIX wieku nie przybiera-
³a form kultu niech œwiadczy fakt, ¿e kroœnia-
nin Matthias pisz¹c w 1849 swoj¹ kronikê po-
œwiêci³ czasom panowania Fryderyka II zaled-
wie kilka stron, na których przedstawi³ przede
wszystkim straty poniesione przez miasto
w wyniku prowadzonych przez króla wojen. 

Wojny Œl¹skie

Kronikarz wypowiada siê jednak pozytyw-
nie o agresywnej polityce w³adcy i w ob³udny
wrêcz sposób t³umaczy powody, które zmusi-
³y króla do siêgniêcia po Œl¹sk. Nie wspomina
o tym, ¿e na tronie austriackim zasiad³a m³o-
da, niedoœwiadczona w³adczyni i w zwi¹zku
z tym Fryderyk zdecydowa³ siê z³amaæ ³¹cz¹-
ce ich kraje uk³ady i si³¹ zaw³adn¹æ jej ziemie.
Matthias t³umaczy ten fakt w nastêpuj¹cy
sposób: Poniewa¿ w pertraktacjach z Dwo-
rem wiedeñskim nie uda³o siê polubownie za-
³atwiæ 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

¿ywnoœci i produktów potrzebnych do utrzy-
mania armii i z braku miejsca na magazyn
przeznaczono komnaty zamku piastowskie-
go. 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 ko-
œcio³a parafialnego pêk³a belka, na której za-
wieszony by³ wielki dzwon i ten spad³ z wiel-
kim hukiem. W mieœcie powsta³o poruszenie
i ludzie szeptali miêdzy sob¹, ¿e mo¿e nie na-
le¿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 wysoko-
œci dzwon, tak rozbity zostanie wielce wysoki
i dumy Dwór austriacki!113

Pomyœlny przebieg wojny o Œl¹sk przy-
niós³ przez pewien czas i mieszkañcom Kro-
sna 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. od-
rakami sta³ siê Ÿród³em utrzymania wielu tu-
tejszych mieszkañców. (Matthias podaje, ¿e
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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.



w 1749 roku w Kroœnie by³o 39 szyprów i ryba-
ków i 32 pomocników na statkach.114) Na roz-
kaz króla wybudowano równie¿ now¹ drogê na
prawym brzegu Odry, tzw. Bergstraße (dzisiej-
sza 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. Jed-
nak¿e ju¿ w 1756 roku wybuch³a kolejna woj-
na, która trwaæ mia³a a¿ siedem lat i przy-
nieœæ miastu wiele cierpieñ i du¿e straty ma-
terialne. Po bitwie pod Kijami, podczas której
wojska pruskie ponios³y klêskê, do zupe³nie
zaskoczonego tym faktem Krosna, które
dzieñ wczeœniej opuœci³y stacjonuj¹ce tu jed-
nostki armii pruskiej, wkroczyli Rosjanie. By³
to koniec lipca 1759 roku. ¯o³nierze wymusi-
li na mieszkañcach wysokie kontrybucje, sto-
suj¹c brutalne metody i szanta¿uj¹c ich spa-
leniem miasta. W nastêpnych tygodniach, mi-
mo ¿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 wów-
czas to spl¹drowane zosta³y winnice, zamek
i zniszczone niektóre domy. Ponownie lud-
noœæ ob³o¿ona zosta³a ogromn¹ kontrybucj¹
i zmuszona do dostarczania ¿ywnoœci i paszy.
Poniewa¿ mieszkañcy nie byli w stanie ze-
braæ 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 rosyj-
skiej El¿biety w 1763 roku. Fakt ten spowo-
dowa³ zmianê sytuacji politycznej i sk³oni³
walcz¹ce strony do podpisania pokoju. 

Wojny napoleoñskie

Matthias podaje, ¿e oko³o roku 1800 mia-
sto zdo³a³o podnieœæ siê z zapaœci finansowej,
jak¹ spowodowa³y wymuszone przez Rosjan

kontrybucje i sp³aciæ wszystkie d³ugi. Pocz¹-
tek nowego wieku witano z nadziejami na
lepsze czasy, a przede wszystkim na pokój
i stabilizacjê polityczn¹.115

Jednak¿e po wybuchu rewolucji we Fran-
cji w 1789, obaleniu monarchii i ustanowie-
niu republiki oraz po dojœciu do w³adzy dzie-
siêæ lat póŸniej Napoleona Bonapartego, pañ-
stwa oœcienne, w tym Prusy wci¹gniête zosta-
³y w kr¹g ekspansywnej polityki cesarza
Francuzów. Przegranie przez Prusy 14 paŸ-
dziernika 1806 roku bitew pod Jen¹ i Au-
erstädt spowodowa³o, ¿e dziesiêæ dni póŸniej
wojska francuskie wkroczy³y do Berlina. Za-
skoczeni takim przebiegiem wydarzeñ kro-
œnianie do koñca, a wiêc do wkroczenia wojsk
napoleoñskich do miasta w listopadzie tego¿
roku, wierzyli, ¿e chwilowa s³aboœæ armii pru-
skiej zostanie przezwyciê¿ona i wróg pokona-
ny. Sta³o siê jednak inaczej i Krosno pozosta-
³o pod francusk¹ okupacj¹ a¿ do roku 1809,
kiedy to po raz pierwszy pruscy ¿o³nierze po-
jawili siê w mieœcie. W tym samym roku za-
warta zosta³a w Berlinie konwencja, która
umo¿liwia³a wojskom napoleoñskim porusza-
nie siê wyznaczonymi trasami przez teryto-
rium Prus. Krosno mia³o to w¹tpliwe szczê-
œcie znaleŸæ siê na tej trasie, ponadto wyzna-
czone zosta³o jako miejsce, w którym ¿o³nie-
rze 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.
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Wówczas to w okresie 13 miesiêcy od 1 stycz-
nia 1812 do koñca stycznia 1813 przez Kro-
sno przesz³o 370 000 ¿o³nierzy, którym mia-
sto musia³o zapewniæ nocleg i wy¿ywienie.
Ten ogromny balast finansowy, który w la-
tach 1806–09 poprzedzony by³ koniecznoœci¹
p³acenia wysokich kontrybucji Francuzom,
doprowadzi³ do ruiny wielu mieszczan. Kro-
nikarz podaje, ¿e 40 domów w Kroœnie ze
wzglêdu na d³ugi ich w³aœcicieli zosta³o prze-
jêtych przez urz¹d komornika i wystawio-
nych na sprzeda¿.116

4. Reforma pañstwa pruskiego

Geneza g³êbokich reform w Prusach tkwi-
³a w rozpaczliwej sytuacji finansowej pañstwa
wskutek przegranej wojny z Napoleonem,
kontrybucji i blokady kontynentalnej. Ko-
nieczna by³a rozbudowa Ÿróde³ dochodów,
ograniczenie kosztów administracji, podnie-
sienie zdolnoœci ludnoœci do p³acenia podat-
ków i wzmocnienie si³ produkcyjnych kraju.
Poniewa¿ zaœ czekano na godzinê obrachun-
ku z Francuzami, nie bez znaczenia by³o tak-
¿e podniesienie nastrojów i odpowiednie na-
stawienie spo³eczeñstwa. 

Wœród wewnêtrznych sporów podjêto pod
przewodnictwem barona Karla vom und zum
Sein, a nastêpnie nowego kanclerza pruskie-
go Hardenberga w 1807 roku trzy wielkie
dzie³a: reformê agrarn¹, ordynacjê miejsk¹

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 samo-
rz¹du. Rada miejska by³a wybierana przez
mieszkañców posiadaj¹cych obywatelstwo
miasta i którzy legitymowali siê rocznym do-
chodem 150–200 talarów (zale¿nie od wielko-
œci miasta). Rada miejska wybiera³a magi-
strat zajmuj¹cy siê administrowaniem tych
dziedzin ¿ycia, które powierzono samorz¹do-
wi. Co prawda system ten dopuszcza³ do w³a-
dzy 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 miasta-
ch120. W pierwszych latach mieszczañstwo
nie œmia³o jeszcze prowadziæ w³asnej polityki
samorz¹dowej. Odpowiednie podstawy praw-
ne ku temu zosta³y jednak¿e stworzone,
a ustawa o miastach zosta³a w 1831 roku do-
datkowo zmodyfikowana. 

Pierwsz¹ radê miejsk¹ wybrano w Kroœnie
08.02.1809 roku. W wyniku wyborów wy³o-
niono 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 ca-
³ym pañstwie reorganizacji podzielono
kraj na dziesiêæ prowincji. Krosno pod-
porz¹dkowane zosta³o w³adzom pro-
wincji, które mia³y swoj¹ siedzibê we
Frankfurcie nad Odr¹. 

Krosno miastem garnizonowym

Kolejn¹ reform¹ w skali pañstwo-
wej by³a reorganizacja armii. W wyni-
ku tego przedsiêwziêcia garnizon kro-
œnieñski przydzielono w 1818 roku
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pierwszemu batalionowi 12–go pu³ku obrony
krajowej. Ten z kolei w 1821 zosta³ zast¹-
piony drugim batalionem 12–go pu³ku pie-
choty, dla którego Krosno sta³o siê sta³ym
garnizonem. 

Miasto czerpa³o korzyœci z obecnoœci woj-
ska, a garnizon stanowi³ dla niego powa¿ne
Ÿród³o dochodu. Niech œwiadczy o tym fakt,
¿e kiedy w 1838 roku powsta³y plany przenie-
sienia garnizonu, rada miejska nie chc¹c do
tego dopuœciæ, zdecydowa³a siê wybudowaæ
na swój koszt salê æwiczeñ dla wojska i udo-
stêpniæ mu w okolicach Po³upina plac do
musztry. 

�ród³a finansowania wydatków 
miejskich

Na pocz¹tku XIX wieku g³ównym Ÿród³em
wp³ywów do kasy miejskiej by³ pobór c³a od
przywo¿onych do miasta towarów i od trans-
portu ich przez most na Odrze. Dochód z te-
go tytu³u wynosi³ ok. 1120 talarów rocznie.
Ponadto miasto posiada³o folwarki w Szczaw-
nie i Starym Raduszcu, z których œrednio
uzyskiwano 1114 i 267
talarów rocznie. Ce-
gielnie miejskie uzy-
skiwa³y dochód oko³o
290 talarów. Bêd¹ce
w posiadaniu miasta
wioski zobowi¹zane
by³y do p³acenia podat-
ku gruntowego oraz
danin w postaci p³o-
dów rolnych i inwenta-
rza ¿ywego. Od 1836
roku op³aty te uiszcza-
ne by³y tylko w gotów-
ce i tak Szczawno p³a-
ci³o rocznie 19 700 ta-
larów, Po³upin 7700,
Stary Raduszec 12
975, Chy¿e 2350 tala-
rów. Czêœæ tych posia-
d³oœci zosta³a w po³o-
wie XIX wieku wydzier¿awiona i Krosno
czerpa³o dochody z dzier¿awy. Na utrzyma-
niu miasta by³o natomiast dwudziestu dwóch

urzêdników, z których wy¿si rang¹ otrzymy-
wali wynagrodzenie rzêdu 100 do 235 tala-
rów, pozostali natomiast od 30 do 80 talarów.
Po reformie miast pensje urzêdników miej-
skich znacznie wzros³y. Kronikarz podaje, ¿e
od 1829 burmistrz Heyne otrzymywa³ 800 ta-
larów 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 podat-
ku p³aconego przez rzemieœlników i fabry-
kantów. Od czasów Fryderyka II pañstwo
pruskie wspiera³o rozwój manufaktur, które
z czasem przekszta³ca³y siê w fabryki. Dziêki
uzyskaniu lepszej jakoœci we³ny oraz wprowa-
dzeniu zakazu wywo¿enia jej do innych kra-
jów rozwin¹³ siê przemys³ sukienniczy. I tak
jeden z pierwszych fabrykantów kroœnieñ-
skich Georg Vollsack wystawi³ w 1766 roku
na targach na sprzeda¿ ponad 300 sztuk p³ót-
na, co by³o na ówczesne czasy liczb¹ zawrot-

n¹. Ponadto zarejestrowanych by³o w Kroœnie
w 1780 roku 58 zak³adów tkackich i 160 przê-
dzalni zatrudniaj¹cych oko³o 400 pracowni-
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W nieistniej¹cym ju¿ dziœ budynku na wprost mostu istnia³a od 1837 roku
fabryka sukiennicza, a nastêpnie koszary wojskowe

In dem heute nicht mehr existierenden Gebäude gegenüber der Oderbrücke
befand sich seit 1837 eine Tuchfabrik und danach die so genannte Stromkaserne.



ków.121 W 1825 roku powsta³a w okolicach
Bramy G³ogowskiej pierwsza mechaniczna
przêdzalnia napêdzana przez m³yn wodny,
w nastêpnych latach trzy kolejne, z których
jedna napêdzana by³a maszyn¹ parow¹.
W podobny sposób napêdzana by³a powsta³a
w 1843 roku nowa farbiarnia sukna. 

Browarnictwo, kolejna wa¿na ga³¹Ÿ pro-
dukcyjna w mieœcie zaczê³o natomiast w dru-
giej po³owie XVIII wieku podupadaæ. Fakt ten
by³ konsekwencj¹ trwaj¹cej ju¿ od kilku stu-
leci walki pomiêdzy szlacht¹, a miastami
o przywilej warzenia piwa. W zwi¹zku ze
znacznym wzmocnieniem siê pozycji posiada-
czy 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 ta-
kiej sytuacji iloœæ warzelników w mieœcie mu-
sia³a 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

eksport. Na pocz¹tku
XIX wieku zdarza³y siê
dla winiarzy dobre lata
(takim mia³ byæ np.
1834), jednak¿e wpro-
wadzone w 1810
i w 1811 roku edykty
królewskie zezwalaj¹-
ce na wolne uprawia-
nie rzemios³a i handlu
oraz wprowadzaj¹ce
ich opodatkowanie
spowodowa³y, ¿e wyga-
s³y wszelkie przywileje
cechowe i ochrona pro-
dukcji. W zwi¹zku
z tym producenci wina
(podobnie jak wytwór-
cy innych produktów)
musieli stawiæ czo³a
konkurencji, co ³¹czy³o

siê z koniecznoœci¹ poprawy jakoœci i obni¿a-
nia kosztów produkcji. 

Pierwsza linia kolejowa 
w regionie ominê³a Krosno

Nie jest wykluczone, ¿e kroœnieñskim pro-
ducentom uda³oby siê sprostaæ wyzwaniom
dokonuj¹cej siê na ich oczach rewolucji prze-
mys³owej, gdyby nie fakt, ¿e w decyzji o budo-
wie pierwszej linii kolejowej na tych terenach
pominiêto miasto u ujœcia Bobru. (Kroœnianie
próbowali odwo³ywaæ siê od tej decyzji, jed-
nak¿e bez skutku.) Pierwszy poci¹g z Berlina
do Wroc³awia przejecha³ w 1846 roku, jed-
nak¿e nie starym szlakiem handlowym przez
Frankfurt, Krosno, Zielon¹ Górê do Wroc³a-
wia, lecz przez Frankfurt, Gubin i Lubsko.
Fakt ten mia³ ogromne znaczenie dla dalsze-
go rozwoju miasta. Kolej sta³a siê mianowicie
g³ównym œrodkiem transportu towarowego
i tylko producenci maj¹cy do niego dostêp
mogli wytwarzaæ na szerok¹ skalê i sprzeda-
waæ swoje towary na rynku europejskim
i œwiatowym. W tej sytuacji konwencjonalne
drogi handlowe, a tak¿e szlaki rzeczne zaczê-
³y odgrywaæ rolê drugorzêdn¹. Co prawda
Krosno uzyska³o po³¹czenie kolejowe 25 lat
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Kroœnieñskie winnice znajdowa³y siê na prawym brzegu Odry. Na zdjêciu widoczny
ich fragment oraz nie istniej¹cy ju¿ budynek Szko³y Winiarsko- Ogrodniczej

Crossener Weingärten auf der Berglehne, links ist das nicht mehr existierende
Gebäude der Wein- und  Obstbauschule zu sehen



póŸniej (1870), jednak¿e by³a to tylko li-
nia regionalna (Cottbus — Gubin — Kro-
sno — Zb¹szyñ — Poznañ), a oddalony
o 4 kilometry od centrum dworzec (ze
wzglêdu na niebezpieczeñstwo powodzi)
nie móg³ staæ siê integraln¹ czêœci¹ mia-
sta. Powsta³y co prawda plany stworzenia
przemys³owej dzielnicy na odcinku po-
miêdzy po³udniow¹ czêœci¹ miasta
a dworcem, czas wielkiego boomu jednak
ju¿ min¹³ i Krosno nie zdo³a³o dogoniæ ta-
kich miast jak Lubsko czy Gubin. 

Próby ratowania
przemys³u winiarskiego

Negatywne skutki tego faktu widaæ na
przyk³adzie upadku produkcji winiarskiej
i sukienniczej. Powstanie po³¹czeñ kolejo-
wych 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 tyl-
ko nielicznych smakoszy. Trudnoœci ze zby-
tem 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

w 1891 roku.123 Szko³a otrzyma³a 4 morgowy
(1 ha) ogród oraz budynek z piwnicami i t³ocz-
ni¹. Trzy lata póŸniej powiêkszy³a swoje tere-
ny uprawne wykupuj¹c na tzw. Ogrodzie Bi-
skupim dalsze 5 mórg (1,4 ha). Mimo w³o¿o-
nych starañ nie uda³o siê pokonaæ niekorzyst-
nego impasu i z czasem program nauczania za-
cz¹³ 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 przedsiê-
biorstw zajmuj¹cych siê przemys³owym prze-
robem winogron.124 Z ka¿dym dziesiêcioleciem
upadek winiarstwa w Kroœnie by³ coraz bar-
dziej wyraŸny, winnice dotrwa³y do koñca dru-
giej wojny œwiatowej. W drugiej po³owie XX
wieku Polacy nie podtrzymywali wielowieko-
wej tradycji uprawy winoroœli. 

Upadek przemys³u sukienniczego

Pominiêcie Krosna przy budowie linii ko-
lejowej Berlin — Wroc³aw nie by³o jedyn¹
przyczyn¹ upadku przemys³u sukienniczego
w mieœcie. Zjawisko to dotyczy³o wówczas ca-
³ego rejonu, a mo¿na by nawet powiedzieæ, ¿e
sta³o siê problemem w skali europejskiej.
Otó¿ wraz z budow¹ pierwszego statku napê-
dzanego par¹ (1807) otworzy³y siê nowe mo¿-
liwoœci transportu produktów z innych kon-
tynentów. 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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Dworzec kolejowy w Kroœnie, zdjêcie z pocz¹tku XX wieku
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wobec powszechnego
w Europie sukna lnianego
i z czasem zacz¹³ je wypie-
raæ. Przemys³ sukienniczy
w Kroœnie, który po przej-
œciu na przemys³owe for-
my 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 fa-
bryki w Kroœnie zosta³y
zamkniête.

Liczba mieszkañców 
od XVIII do XX wieku

Podobny los spotka³
równie¿ innych drobnych wytwórców w mie-
œcie. 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 przy-
k³adzie liczby mieszkañców. Pod koniec woj-
ny 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 ro-
ku 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 poszu-
kiwaniu pracy i lepszych warunków ¿ycia.
I tak w ci¹gu kolejnych piêædziesiêciu lat licz-
ba 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

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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Parter trzech kamienic po prawej stronie zdjêcia zajmowa³ sklep z konfekcj¹,
którego za³o¿ycielem by³ A.Nippe, a póŸniejszym w³ascicielem Walter Reinicke

Konfektionsladen A. Nippe, dessen Inhaber seit 1910 Walter Reinicke war

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



kroœnianie, ale tak¿e ludnoœæ z okolicznych
miejscowoœci. Wielu rzemieœlników wychodz¹c
naprzeciw trudnej sytuacji gospodarczej, ³¹-
czy³o prowadzenie zak³adu rzemieœlniczego ze
sklepem, a czêsto z napraw¹ i przeróbkami.

Wœród przedstawicieli przemys³u utrzy-
ma³o siê w Kroœnie prawie do po³owy XX wie-
ku kilka œredniej wielkoœci przedsiêbiorstw.
Do najbardziej znacz¹cych nale¿a³y: 
– za³o¿ona w 1869 roku Fabryka Maszyn

Paul Seler, która równie¿ prowadzi³a han-
del maszynami rolniczymi zatrudniaj¹c
oko³o 100 pracowników, 

– Fabryka Wyrobów Miedzianych H. But-
ting, za³o¿ona w 1877 roku i specjalizuj¹ca
siê przede wszystkim w produkcji rur, któ-
re sta³y siê mark¹ znan¹ w ca³ych Niem-
czech 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, za-
trudnia³a w miesi¹cach letnich do obróbki
wikliny i trzciny od 80 do 150 pracowników,

– obróbk¹ drewna i produkcj¹ mebli drew-
nianych i tapicerowanych zajmowa³a siê
Fabryka Georga Zimmermanna, która
uchodzi³a za najstarsz¹ w mieœcie, gdy¿ za-
³o¿ona zosta³a ju¿ w 1761 roku i do po³owy
XX wieku pozosta³a w³asnoœci¹ rodziny.127

Najstarsz¹ tradycj¹ pochwaliæ siê mog³y
kroœnieñskie apteki. Znajduj¹ca siê pocz¹tko-
wo przy ratuszu (od 1544 roku) pierwsza ap-
teka miejska, przeniesiona zosta³a w 1628 ro-
ku do naro¿nego budynku w po³udniowej czê-
œci rynku i od 1827 roku by³a w posiadaniu
rodziny Ludwig. Apteka „Pod Or³em” znaj-
duj¹ca siê najpierw w domu rodzinnym Kla-
bunda posiada³a przywilej od 1734 roku. Jej
w³aœciciel Alfred Henschke przeniós³ j¹
w 1892 roku na róg ulicy Zamkowej i póŸniej-
szej Dr. Henschke–Straße (dziœ pó³nocno–
–wschodni róg placu Œw. Jadwigi). 

Ponad stuletni¹ tradycj¹ mog³a pochwaliæ
siê równie¿ firma A. Nippe, która posiada-
³a w rynku du¿y sklep z konfekcj¹, którego

w³aœcicielem od 1910 roku by³ Walter Reinicke.
Handel winem prowadzi³y w latach dwu-

dziestych XX wieku w Kroœnie cztery firmy,
wœród których przedsiêbiorstwo Oskara
Müllera szczyci³o siê ponad stuletni¹ tradycj¹
rodzinn¹. 

Wa¿nym elementem funkcjonowania mia-
sta by³y równie¿ us³ugi, a wœród nich wraz
z rozwojem przemys³u samochodowego po-
wsta³y w Kroœnie firmy transportowe. I tak
od dworca do centrum miasta funkcjonowa³y
dwie linie autobusowe, ponadto firmy spedy-
cyjne, które transportowa³y towary pocz¹tko-
wo za pomoc¹ koni, a nastêpnie samochodów. 
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1. Spacer ulicami XIX–wiecznego 
miasta

W stosunku do wielu miast w rejonie, któ-
re w tym okresie prze¿ywa³y intensywny roz-
wój zwi¹zany z powstawaniem du¿ych zak³a-
dów przemys³owych, Krosno pozosta³o wy-
raŸnie w tyle. Niemniej jednak i tu da³ siê od-
czuæ postêp, w mieœcie powsta³o wiele no-
wych domów, wybrukowano drogi, doprowa-
dzono gaz, zmodyfikowano wodoci¹g, wybu-
dowano boisko sportowe i nowe szko³y. Wiry
wojny i konflikty zbrojne omija³y miasto
przez ponad sto lat, a to pozwoli³o mieszkañ-
com osi¹gn¹æ dobrobyt i cieszyæ siê ¿yciem. 

Trudno by³oby zaprezentowaæ wszystkie
nowinki i zmiany, jakie nast¹pi³y w tym okre-
sie w chronologicznym uk³adzie, unikaj¹c
przy tym monotonii wyliczania kolejnych dat.
Dlatego te¿ proponujê odbyæ spacer ulicami
XIX–wiecznego miasta, który pozwoli przyj-
rzeæ siê bli¿ej niektórym jego czêœciom, a tak-
¿e losom budowli i zwi¹zanych z nimi ludzi. 

Srebrna Góra i okolice

Rozpoczynamy od Srebrnej Góry i siedziby
w³adz powiatowych, a dziœ w³adz miejskich
i gminnych. Ówczesny starosta — Landrat
przeniós³ siê tutaj dopiero w 1892 roku, wcze-
œniej jednak i to ju¿ w pierwszej po³owie
XVIII wieku znajdowa³ siê tu ulubiony lokal
wielu kroœnian, w którym serwowano tutej-
sze wino. 

W roku 1865 budynek kupi³ wysoki rang¹
urzêdnik Viktor Ambronn i kaza³ wybudowaæ
kompleks o charakterze rezydencji rodzinnej.
Jeden z powsta³ych budynków (dzisiejsza sie-
dziba burmistrza) nazywano „Rumuñsk¹
Will¹”. Wnuczka kronikarza kroœnieñskiego

dr. Obstfeldera, pani Hadwig Stöting znalaz³a
w zbiorach dziadka nastêpuj¹c¹ informacjê:
O dwóch willach na Srebrnej Górze opowia-
dali ludzie, ¿e jedna wybudowana zosta³a
w stylu rumuñskim, druga (póŸniejsze miesz-
kanie starosty) w stylu marchijsko–pozna-
ñskim. Wi¹za³o siê to z faktem, ¿e radca skar-
bowy Ambronn (prawdopodobnie jako akcjo-
nariusz) zarobi³ ogromn¹ iloœæ pieniêdzy na
budowie kolei w Rumunii oraz kolei marchij-
sko–poznañskiej (na odcinku Cottbus –
Gubin – Krosno – Poznañ).128 W 1892 roku
w³adze powiatowe zdecydowa³y siê odkupiæ
oba budynki od owdowia³ej córki Ambronna
i poczyni³y prace budowlane w celu przysto-

sowania ich na pomieszczenia dla urzêdni-
ków i mieszkanie starosty. 31 sierpnia 1905
roku sp³on¹³ doszczêtnie budynek po lewej
stronie kompleksu (patrz¹c od Odry), a na-
stêpnie zosta³ odbudowany w zmienionej nie-
co formie.129

Ze Srebrnej Góry do mostu na Odrze dojœæ
mo¿na by³o alejk¹ prowadz¹c¹ przez cmentarz
lub ulic¹ Bergstraße (dzisiejsza WOP). Jak ju¿
wczeœniej wspomniano, zosta³a ona wybudo-
wana za czasów Fryderyka II. Na prawo od tej

Crossen an der Oder w Rzeszy Niemieckiej, 
Republice Weimarskiej i za rz¹dów Hitlera
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„Rumuñska Willa” na Srebrnej Górze, dzisiejsza siedziba
w³adz miejskich i gmninnych, widok z ok. 1900 roku

Die Rumänische Villa auf dem Silberberg um 1900, der
heutige Sitz von Stadt- und Gemeindebehörden



ulicy od stuleci sta³ koœció³ œw. Andrzeja. Na
pocz¹tku XIX wieku budowla ta grozi³a zawa-
leniem i miasto zdecydowa³o siê na gruntowny
remont. Koœció³ zamkniêto w paŸdzierniku
1825 roku. Stawiaj¹c nowe fundamenty
umieszczono pod póŸniejsz¹ kazalnic¹ dziesiêæ
szklanych tabliczek, na których przedstawione
zosta³y najwa¿niejsze wydarzenia z historii
miasta.130 Niektóre Ÿród³a podaj¹, ¿e projekt
koœcio³a powsta³ przy wspó³udziale wybitnego
architekta niemieckiego Karla Friedricha
Schinkla.131 Niestety ani kronikarze miasta,
ani bêd¹cy znawcami historii sztuki autorzy

tomu Die Kunstdenkmäler des Kreises Cros-
sen nie podaj¹ nazwiska architekta tej neogo-
tyckiej œwi¹tyni, nie wspominaj¹ te¿ o ewentu-
alnych kontaktach z Schinklem. Dowiadujemy
siê od nich jedynie, ¿e nowy koœció³ zosta³ po-
œwiêcony 4 marca 1827 roku.132

Podczas prac budowlanych prowadzonych
wokó³ koœcio³a nie pomyœlano wówczas o wy-
znaczeniu drogi wzd³u¿ Odry w kierunku za-
chodnim. Taki plan powsta³ dopiero w 1881
roku, a 25 lat póŸniej nazwano now¹ ulicê
imieniem wczeœniejszego burmistrza Krosna
Lorenza. Na wysokim brzegu po tej stronie
wybudowano w 1908 roku bloki dla urzêdni-
ków (dzisiejsza siedziba policji), a nastêpnie
zaczê³y powstawaæ tu piêkne wille. Ta czêœæ
miasta o¿ywi³a siê ponadto, kiedy to w 1911
roku powsta³a przystañ dla statków, a na
wzgórzu nowy lokal „Geikes Weinlokal”. Do-
datkow¹ atrakcj¹ lokalu by³a drewniana wie-
¿a widokowa. Niestety ze wzglêdu na wysokie
koszty utrzymania zosta³a ona ju¿ pod koniec
lat dwudziestych rozebrana. 

Droga wzd³u¿ Odry prowadz¹ca na
wschód od mostu powsta³a natomiast du¿o
wczeœniej. Wi¹za³o siê to z podejmowanymi
ju¿ w pierwszej po³owie XIX wieku intensyw-
nymi pracami przy budowie dróg. Najpierw
utwardzono kamieniami przechodz¹c¹ przez
Krosno drogê z Berlina do Wroc³awia
(1819–21), a tak¿e po³¹czenia pomiêdzy Kro-
snem i Sulechowem (1853) oraz Œwiebodzi-
nem. Wówczas w³adze miasta postanowi³y
wybudowaæ now¹ ulicê, która umo¿liwi³aby
kierowanie ruchu do owych s¹siednich miast,
nie przez stromy podjazd pod górê (dzisiejsz¹
ulic¹ WOP), lecz wzd³u¿ Odry na wschód.
Tak powsta³a ówczesna nowa ulica Sulechow-
ska (Neue Zullichauer Straße, dziœ Boles³awa
Chrobrego). Budowê rozpoczêto w 1859 roku,
a po jej ukoñczeniu posadzono na ca³ej d³ugo-
œci drzewa orzecha w³oskiego. Na pocz¹tku
ulicy, tu¿ przy moœcie znajdowa³a siê od 1837
roku fabryka sukna.133 Jej dzia³alnoœæ usta³a
po piêædziesiêciu latach i budynek fabryki za-
kupi³ przedsiêbiorca kroœnieñski Paul Seler,
który dostosowa³ go do celów mieszkalnych
i wynajmowa³ jako koszary dla wojska. Po
pierwszej wojnie œwiatowej miasto wykorzy-
stywa³o budynek na cele biurowe, a nastêpnie
umieszczono tam, za³o¿on¹ w 1919 roku
szko³ê rolnicz¹. Dzisiejszym kroœnianom bu-
dynek ten nie jest znany, gdy¿ nie przetrwa³
on kolejnej wojny œwiatowej. 
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Widokówka z 1927 roku wydana z okazji jubileuszu
100-lecia neogotyckiego koœcio³a œw. Andrzeja

Ansichtskarte von 1927, herausgegeben anlässlich
des 100-jährigen Jubiläums der neogotischen

Andreaskirche

Bloki urzêdników powsta³e w 1908 roku, na
pierwszym planie dzieci k¹pi¹ce siê w Odrze

Beamtenhäuser erbaut 1908, im Vordergrund
Kinder an der Oder



Ulica willowa

Zabudowa dalszej czêœci dzisiejszej Chro-
brego ulicy rozpoczê³a siê pod koniec XIX wie-
ku, a udostêpnione przez miasto dzia³ki pod
zabudowê okaza³y siê byæ po¿¹danym obiek-
tem wœród najbogatszych mieszkañców Kro-
sna. Wówczas to nadano ulicy bardziej dostoj-
n¹ nazwê — Bismarckstraße, upamiêtniaj¹c
w ten sposób ¿yj¹cego jeszcze (1895), lecz po-
zbawionego funkcji kanclerza Niemiec. I tak

na prze³omie wieków powsta³ tu szereg cieka-
wych architektonicznie willi, z których wiêk-
szoœæ sk³ania siê ku secesji i nie brakuje wœród
nich oryginalnych, nietypowych rozwi¹zañ.
Przy ca³ej ró¿norodnoœci tych budynków po-
siadaj¹ one kilka cech wspólnych. Wszystkie
zwrócone s¹ ku Odrze i zdobi¹ je po³o¿one na
skarpie ogródki kwiatowe. Z czasem w³aœciciele
tych domów zmieniali siê i w³adze miasta
chêtnie wykorzystywa³y zwalniaj¹ce siê
domy na zakwaterowanie w nich swoich
urzêdników i stworzenie dla nich biur.
Aleja orzechów w³oskich ucierpia³a
znacznie po kilku nastêpuj¹cych po sobie
ostrych zimach i zast¹piono j¹ na pocz¹t-
ku XX wieku szybko rosn¹cymi lipami.
Wówczas to miasto przejê³o ulicê od po-
wiatu i w 1911 roku z funduszy przezna-
czonych przez Hermanna Schaede wy-
brukowa³o drogê i po³o¿y³o kanalizacjê.

Fundacja Hermanna Schaedego

W tym miejscu nale¿a³oby wyjaœniæ,
kim by³ ów cz³owiek, za którego pieni¹-

dze miasto budowa³o drogi. Hermann Schaede
urodzi³ siê w Kroœnie w 1830 roku. Jako 25–l-
atek zamieszka³ w Zeitz niedaleko Drezna i za-
³o¿y³ tam fabrykê maszyn i odlewniê. W ci¹gu
dziesiêciu lat dorobi³ siê ogromnych pieniêdzy
i sta³ siê cenionym obywatelem miasta i rad-
nym. Funkcjê tê pe³ni³ a¿ do swojej œmierci
w 1900 roku, pomna¿aj¹c równoczeœnie zgro-
madzony maj¹tek. W swoim testamencie Her-
mann Schaede, który do koñca ¿ycia pozosta³
kawalerem, przeznaczy³ 464 tyœ. marek w z³o-
cie miastu Zeitz i 928 000 swojemu rodzinne-
mu miastu, z zastrze¿eniem, ¿e pieni¹dze te
maj¹ byæ przeznaczone dla dobra ogólnego.134

Zgodnie z wol¹ ofiarodawcy za³o¿ona zosta³a
fundacja, a dochody p³yn¹ce z odsetek miasto
inwestowa³o g³ównie w brukowanie dróg
w mieœcie. W dowód wdziêcznoœci w³adze mia-
sta nazwa³y jedn¹ z ulic w centrum miasta je-
go imieniem oraz ufundowa³y dobroczyñcy po-
mnik, który poœwiêcono 8. lipca 1914 roku.
Autorem pomnika by³ berliñski rzeŸbiarz Ri-
chard Wagner, który z wapienia muszlowego
zbudowa³ fontannê, na której na tablicy z br¹-
zu umieszczono portret Hermanna Schaede-
go.135 Do po³owy XX wielu pomnik sta³ w dol-
nej czêœci ulicy zwanej Bergstraße (ul. WOP).
Nieco wy¿ej od tego miejsca, ju¿ na terenie ów-
czesnego cmentarza kroœnianie postawili
w 1875 roku pomnik w stylu neogotyckim,
który upamiêtniaæ mia³ ¿o³nierzy poleg³ych
w latach 1864, 1866 i 1870/71. 
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Zabudowa willowa przy Bismarckstraße / ul. B. Chrobrego

Beamtenhäuser an der Bismarckstraße

Widok mostu na Odrze i starego miasta w aurze zimowej

Die Aussicht auf die Oderbrücke und die Altstadt im Winter



Most na Odrze

Most na Odrze jest obok wie¿y koœcio³a pa-
rafialnego i zamku piastowskiego wa¿nym ele-
mentem wyró¿niaj¹cym siê w sylwetce miasta.
Miejsce, w którym zosta³ póŸniej zbudowany
mia³o du¿e znaczenie w historii siêga pocz¹t-
ków grodu s³owiañskiego, jako miejsce dogod-
niej przeprawy przez rzekê. To ona da³a pocz¹-
tek osadzie, a póŸniej miastu. Pierwsza
wzmianka o drewnianym moœcie na Odrze po-
chodzi z oko³o 1300 roku. W ci¹gu minionych
stuleci most niejednokrotnie by³ niszczony
w wyniku dzia³añ wojennych, ale tak¿e kra na
rzece czy wysoki stan wody sprawia³y, ¿e nie
wytrzymywa³a jego drewniana konstrukcja.
W takich sytuacjach próbowano ratowaæ most
obci¹¿aj¹c go workami z piasku i kamieniami
polnymi lub te¿ wzmacniaj¹c konstrukcjê. Mi-
mo ¿e kronikarze miasta skrupulatnie to odno-
towywali, trudno by³oby dziœ policzyæ, ile razy
most ulega³ zniszczeniu i ile razy go odbudowy-
wano. Mo¿liwe to jest natomiast w przypadku
ostatniego stulecia, kiedy to jego masywna kon-
strukcja sta³a nienaruszona przez prawie czter-
dzieœci lat, do momentu, kiedy to 15 lutego
1945 roku wycofuj¹cy siê ¿o³nierze kroœnieñ-
skiego pu³ku piechoty wype³nili rozkaz wysa-
dzenia mostu odrzañskiego.136 Mimo ¿e uszko-
dzenie nie by³o zbyt du¿e most uda³o siê
naprawiæ dopiero kilka lat po wojnie.
W 2005 roku kroœnianie wraz z by³ymi
mieszkañcami Crossen œwiêtuj¹ stulecie
powstania mostu. Warto wiêc przypo-
mnieæ, jak dosz³o do jego budowy i z jaki-
mi konsekwencjami ³¹czy³ siê ten fakt. 

Do koñca XIX wieku Krosno posia-
da³o most drewniany, podnoszony
w pó³nocnej czêœci, aby umo¿liwiæ ruch
statków na Odrze. Poniewa¿ transport
drogowy, jak i rzeczny nie by³ wówczas
jeszcze zbyt nasilony, taka konstrukcja
mostu nie stanowi³a du¿ego utrudnie-
nia dla mieszkañców i przyjezdnych.
Ponadto statki i tak musia³y siê zatrzy-
mywaæ w mieœcie, aby uiœciæ op³atê mo-
stow¹. Mankamentem starego mostu
by³ fakt, ¿e nie by³ on usytuowany pro-

stopadle do pr¹du rzeki, co powodowa³o, ¿e
barki rzeczne, tzw. odraki mia³y du¿y pro-
blem z bezkolizyjnym wp³yniêciem w w¹ski
przesmyk podnoszonej czêœci mostu. Zdarza-
³o siê wiêc, ¿e pr¹d spycha³ je na elementy
mostu zwane lodo³amaczami i jednostki te
ulega³y zniszczeniu. Wzmo¿enie siê ruchu na
Odrze pod koniec XIX wieku spowodowa³o, ¿e
iloœæ takich wypadków znacznie wzros³a, do
tego doszed³ wzrastaj¹cy ruch ko³owy przez
most, tak wiêc powsta³a koniecznoœæ budowy
nowego mostu. Decyzja ta, po³¹czona z ko-
niecznoœci¹ przesuniêcia mostu na wschód,
zapad³a w pierwszych latach XX wieku. Wi¹-
za³o siê to z zamkniêciem dotychczasowej
Dammstraße (ul. Wodna) przy Odrze i wybu-
dowaniem nowej ulicy, bêd¹cej przed³u¿e-
niem Rossstraße (póŸniejszej Dr. Henschke-
straße, dziœ ulica Karola Marksa). Usuniêto
wówczas pozosta³oœci Bramy Odrzañskiej
i kilka budynków przy ówczesnej Mälzergas-
se. Zak¹tek ten nie by³ chlub¹ miasta, (nazy-
wano go nawet „szczurzy zau³ek”), w zwi¹z-
ku z tym mieszkañcy byli raczej zadowoleni
z faktu uporz¹dkowania go. Mniej podoba³ im
siê natomiast sam most. Jego surowa metalo-
wa konstrukcja zdawa³a siê nie pasowaæ do
charakteru miasta i choæ z zaoszczêdzonych
przy budowie pieniêdzy ozdobiono go z obu
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Nowy most na Odrze ozdobiony or³ami brandenburskimi,
œrodkiem drogi spaceruje ch³opiec, ruch ko³owy na moœcie

musia³ byæ wiêc w 1910 roku jeszcze niewielki

Neue Oderbrücke geschmückt mit brandenburgischen Adlern,
mitten auf dem Weg ein kleiner Junge, der Straßenverkehr

dürfte also im Jahre 1910 noch gering gewesen sein



stron dwoma brandenburskimi or³ami, kro-
œnianie nie zdecydowali siê hucznie œwiêto-
waæ jego otwarcia 10 czerwca 1905 roku.
(Miesi¹c póŸniej miasto obchodzi³o 900–lecie
pierwszej historycznej wzmianki o Kroœnie
i wszelkie uroczystoœci skupi³y siê wokó³ tej
daty.) Rudolf Zeidler w opublikowanym 30 lat
póŸniej w Crossener Kreiskalender artykule,
zarzuca architektom, ¿e nie przewidzieli
wzmo¿enia siê ruchu ko³owego i nie zaprojek-

towali szerszego mostu. Ju¿ w po³owie lat
trzydziestych iloœæ samochodów na tyle wzro-
s³a, ¿e most oraz uk³ad ulic prowadz¹cych do
niego sta³ siê pewnym utrudnieniem dla ru-
chu.137

Nowa ulica prowadz¹ca do mostu zosta³a
póŸniej nazwana Hindenburgstraße, na czeœæ
zas³u¿onego feldmarsza³ka i prezydenta Re-
publiki Weimarskiej w latach 1925–34.
W bezpoœrednim s¹siedztwie mostu powsta³y
do 1908 roku trzy nowe, trzykondygnacyjne
budynki. W jednym z nich, najbli¿ej mostu
znalaz³a siê chêtnie odwiedzana kawiarnia
„An der Brücke” (Przy moœcie). W planach
rozbudowy miasta nowe bloki mia³y wype³niæ
przestrzeñ na ca³ej d³ugoœci tej strony ulicy.
W zwi¹zku z kryzysem gospodarczym póŸ-
nych lat dwudziestych plany te zosta³y jed-
nak wstrzymane. I tak stare budynki zosta³y
zamienione na sklepy i punkty us³ugowe, któ-
re swoj¹ specyfik¹ nadawa³y uroku tej czêœci
miasta. 

Przesuniêcie ujœcia Bobru

Kolejn¹ wa¿n¹ zmian¹ w wizerunku mia-
sta by³o podjête w latach 1908–10 przedsiê-
wziêcie przesuniêcia o dwa kilometry na za-
chód ujœcia Bobru. Przyczyn¹ takiej decyzji
by³y nêkaj¹ce miasto od stuleci powodzie,
które w znacznym stopniu zasilane by³y wo-
dami Bobru. Stare koryto rzeki wykorzysta-
no do poprowadzenia wód rowu miejskiego.
Drewniana k³adka ³¹cz¹ca miasto z folwar-
kiem Klette zosta³a zachowana i prezentuje
siê na starych widokówkach nieco chybotli-
wie. Znajduj¹ce siê nad Bobrem k¹pielisko
miejskie zosta³o przeniesione nad brzeg rowu
miejskiego w okolicy mostu Elizy. 

Rybaki

Pomiêdzy pierwotnym ujœciem Bobru
a centrum starego miasta znajduj¹ siê Ryba-
ki, ówczesna Fischerei. To miejsce, bêd¹ce
przed ponad dziesiêcioma wiekami pierw-
szym podgrodziem, poszczyciæ siê mo¿e naj-
starsz¹ metryk¹ kroœnieñsk¹. Do po³owy XX
wieku oddziela³a je od reszty miasta odnoga
rowu miejskiego (wczeœniej Bobru), co spra-
wia³o, ¿e Rybaki ze swoim wyspowym charak-
terem pozostawa³y w pewnej izolacji od mia-
sta, a ich mieszkañcy ¿yli w swoim œwiecie.
Wi¹za³o siê to z faktem, ¿e mieszkali tu g³ów-
nie rybacy, tworz¹cy swoist¹ grupê spo³eczn¹.
W œredniowieczu znajdowa³ siê tu klasztor
franciszkanów, póŸniej koœció³ i cmentarz.
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Okno wystawowe kawiarni „Przy moœcie”

Schaufenster des Cafés „An der Brücke”

Dzieci przy dawnym ujœciu Bobru, do 1910
znajdowa³o siê tu kapielisko miejskie

Kinder an der alten Bobermündung, bis 1910 befand
sich hier die städtische Badestelle



Podobno nawet rybacy
mieli w³asn¹ szko³ê i (do
1896 roku) so³tysa.138 Cech
rybaków kroœnieñskich
szczyci³ siê przywilejem ³o-
wienia ryb na Odrze z 1472
roku, wystawionym przez
ksiêcia g³ogowskiego Hen-
ryka XI i potwierdzonym
w 1692 roku przez elektora
Fryderyka III.139 Stare
zdjêcia z pocz¹tku XX wie-
ku pokazuj¹ ten malowni-
czy œwiatek z dziesi¹tkami
³odzi rybackich, sieci i ko-
szy pe³nych ryb. Niestety
przemin¹³ on ju¿ na zawsze
i dzisiejsi mieszkañcy Kro-
sno ogl¹daæ go mog¹ tylko
na fotografii.

„Sichdichfür”
i koœció³ katolicki

Pe³nym uroku miej-
scem by³ równie¿ po³u-
dniowy brzeg Odry na wschód od mostu.
Pierwsz¹ ulic¹ na lewo od mostu (dzisiejsza
Ariañska) by³a uliczka o specyficznej nazwie
„Sichdichfür”, co w znaczeniu potocznym
mo¿na przet³umaczyæ jako „Uwa¿aj!” (dziœ
nazwa jest o wiele bardziej wdziêczna — ul.
S³oneczna). Ju¿ w œredniowieczu by³ to spe-
cyficzny zak¹tek na pó³noc od murów miej-
skich, w którym znajdowa³y siê kroœnieñskie
domy uciech, czyli tzw. publiczne. A poniewa¿
klientami takich miejsc by³y czêsto osoby
o podejrzanej reputacji, zdarza³y siê tu czêsto
bijatyki i rozboje. 

Budowa mostu i drogi dojazdowej do niego
przedzieli³a „Sichdichfür” na dwie czêœci,
z których krótsza zachodnia pozosta³a za-
mkniêta dla ruchu i dostêpna dla pieszych od
strony mostu poprzez kilka kamiennych
schodków, czêœæ wschodnia natomiast by³a
enklaw¹ katolików, którzy na wschodnim
skraju ulicy od strony Odry wybudowali
w 1854 roku neogotycki koœció³ pod wezwa-
niem œw. Jadwigi. Po przeciwnej stronie ulicy

znajdowa³a siê szko³a katolicka
i mieszkanie proboszcza, oraz
os³oniêty murem ogródek.
Piêædziesi¹t lat po wybudowa-
niu koœcio³a gmina katolicka
(wraz z nale¿¹cymi do niej
mieszkañcami okolicznych
wiosek) liczy³a 850 osób. Ko-
œció³ek szczêœliwie przetrwa³
wiry wojny oraz po¿ar miasta
w lutym 1945 roku. W pierw-
szych powojennych latach pol-
scy osadnicy odbywali tu
pierwsze msze œwiête. Nastêp-
nie przenieœli siê do koœcio³a
Œw. Andrzeja, a nastêpnie
w 1950 roku po jej remoncie do
kroœnieñskiej fary. W s³abo za-
ludnionym i zniszczonym Kro-
œnie koœció³ek ten sta³ od 1946
roku pusty i nikt siê o niego nie
troszczy³. W latach szeœædzie-
si¹tych znajdowa³ siê ju¿ w tak
op³akanym stanie, ¿e zosta³
w roku 1969 zburzony. 
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Nie istniejca ju¿ odnoga rowu
miejskiego oddzielaj¹ca Rybaki od

centrum miasta

Der heute zugeschüttete Fischergraben,
der die Fischerei von der Stadtmitte

trennte

Wschonia strona neogotyckiego koœcio³a katolickiego
pod wezwaniem œw. Jadwigi

Die Ostseite der im neogotischen Stil erbauten
katholischen Hl. Hedwigskirche



Ludnoœæ ¿ydowska i dzieje 
kroœnieñskiej synagogi

Na zachodnim koñcu tej czêœci ulicy „Sich-
dichfür”, od strony rynku sta³a natomiast od
po³owy XIX wieku synagoga. Pierwsi ¯ydzi
mieli siê pojawiæ w Kroœnie ju¿ w XI wieku za
czasów króla Kazimierza Odnowiciela. Od po-
cz¹tków osadnictwa miejskiego by³a przy bra-
mie Odrzañskiej ulica nazywana ¯ydowski
Zau³ek — Judengasse. W kronikach miej-
skich znaleŸæ mo¿na trzy wzmianki
o pogromach i wypêdzeniach ¯y-
dów. Pierwsza zwi¹zana jest z pa-
nuj¹c¹ z tej czêœci Europy w latach
1348–50 zaraz¹. Wówczas to za
œmieræ tysi¹ca ludzi obwiniono lud-
noœæ ¿ydowsk¹, która prawdopo-
dobnie z racji specyficznych zwy-
czajów ¿ywieniowych i higieny
przygotowywania posi³ków nie by³a
a¿ tak podatna na zara¿enie choro-
b¹. Pogrom w Kroœnie mia³ wyj¹t-
kowo okrutny charakter, Matthias
podaje, ¿e ¯ydów palono na stosie,
torturowano w brutalny sposób,
a uciekaj¹cych z miasta szczuto
psami.140 Po raz kolejny mniejszoœæ
¿ydowska w mieœcie pad³a ofiar¹
nietolerancji i obarczania ogó³u wi-
nami jednostek dwieœcie lat póŸ-
niej. W³adca Brandenburgii Jan Jerzy obci¹-
¿y³ odpowiedzialnoœci¹ za d³ugi swego ojca,
ksi¹¿êcego skarbnika, ¯yda Lippolda, a chc¹c
roz³adowaæ napiêt¹ sytuacjê w zad³u¿onym
pañstwie kaza³ w 1573 roku wypêdziæ z niego
wszystkich ¯ydów.141

Wskutek tak spreparowanego fanatyzmu
przez ponad sto lat nie by³o w Kroœnie miesz-
kañców wyznania judejskiego. Na pocz¹tku
XVIII wieku próbowa³y osiedliæ siê tutaj poje-
dyncze rodziny ¿ydowskie, w³adze miasta od-
mówi³y im jednak wydania stosownego po-
zwolenia. Dopiero wprowadzenie przez króla
pruskiego Fryderyka II w 1750 roku swobód
wyznaniowych stworzy³o prawne warunki do
osiedlania siê innowierców na terenie ca³ego
pañstwa. Ze statystyki Bratringa wynika, ¿e

w 1809 roku Krosno zamieszkiwa³y tylko
dwie rodziny ¿ydowskie.142 Byli to Casprowie
i Lewinsowie, mieli siê oni w krótkim czasie
dorobiæ du¿ego maj¹tku. W 1843 roku liczba
osób wyznania judejskiego wzros³a do 77.143

Statystyka powiatu kroœnieñskiego na lata
1858/61 podaje, ¿e w tym czasie mieszka³y
w Kroœnie 133 osoby wyznania ¿ydowskiego.
W ca³ym powiecie natomiast liczba ich wyno-
si³a 333, z tego: trzech akademików, trzech
rencistów utrzymuj¹cych siê ze zgromadzo-

nego maj¹tku, czterech bogatych kupców, 21
w³aœcicieli sklepów, 19 drobnych handlarzy
i czterech uprawiaj¹cych handel obwoŸny. Po-
nadto by³a ¿ydowska restauracja, knajpa,
agent ubezpieczeniowy oraz dwóch rzemieœl-
ników.144 Kroœnieñska gmina ¿ydowska wybu-
dowa³a oko³o 1851 roku synagogê i zatrudnia-
³a rabina, kantora oraz nauczyciela religii. Do
lat trzydziestych XX wieku udzia³ mniejszoœci
¿ydowskiej wœród mieszkañców Krosna pozo-
sta³ sta³y i nie przekracza³ 2 %. Wraz z przejê-
ciem w³adzy przez faszystów i stworzeniem
odpowiednich warunków prawnych rozpoczê-
³o siê w 1933 roku w ca³ych Niemczech, a wiec
i w Kroœnie przeœladowanie ¯ydów, niszczenie
i (od 1935 roku) przejmowanie ich maj¹tków
oraz zmuszanie do emigracji. Pod wp³ywem
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Kroœnieñska synagoga – do po¿aru w 1938 roku miejsce 
modlitw ludnoœci ¿ydowskiej

Crossener Synagoge – bis zum Brand von 1938 
der Gebetsort jüdischer Mitbürger



wszechobecnej propagandy faszystowskiej
mieszkañcy Krosna prawdopodobnie w wiêk-
szoœci pozostawali bierni wobec takiego bez-
prawia, nie s¹ znane te¿ przyk³ady publiczne-
go wystêpowania przeciw niemu. Faktem jest
natomiast, ¿e kiedy aktywiœci partii NSDAP
zorganizowali w ca³ym kraju 9 listopada 1938
pod has³em „Reichskristallnacht” (kryszta³o-
wa noc Rzeszy) pogrom ¯ydów podpalaj¹c ich
œwi¹tynie, przy ulicy Sichdichfür w Kroœnie
nie zabrak³o gapiów, którzy nie zrobili nic,
aby ratowaæ p³on¹c¹ synagogê. Wed³ug relacji
naocznych œwiadków ten niechlubny epizod
w historii miasta mia³ mieæ miejsce dopiero
nastêpnego dnia, a wiêc 10 listopada przed
po³udniem.145

Trzy lata póŸniej Karl Wein pisa³ w Cros-
sener Kreiskalender zgodnie z duchem ów-
czesnej propagandy: Dziœ element ¿ydowski
zupe³nie znikn¹³ z miasta. Wszystkie dzia³ki
przy naszym piêknym rynku znajduj¹ siê ju¿
w aryjskich rêkach, nie ma te¿ synagogi.146

Wiêkszoœæ czytelników tego wydania kalen-
darza powiatowego nie zdawa³a sobie wów-
czas sprawy z tego, ¿e du¿a czêœæ ich ¿ydow-
skich wspó³mieszkañców znalaz³a siê w na-
stêpnych latach w obozach koncentracyjnych

lub w inny sposób pad³a ofiar¹ faszystowskie-
go ludobójstwa. 

Nazwy ulic — œwiadkami historii miasta

Opisana wy¿ej etymologia nazwy dawnej
ulicy Sichdichfür jest tylko jednym z wielu
przyk³adów nazw œwiadcz¹cych o przesz³oœci
miasta. Przez wiele wieków zachowywano je,
nawet je¿eli instytucje czy budowle, w zwi¹z-
ku z którymi nadano te nazwy przesta³y ju¿
istnieæ. By³o tak w przypadku Placu Klasz-
tornego na Rybakach (dziœ pl. Prusa), gdzie
do po³owy XVI w. znajdowa³ siê klasztor fran-
ciszkanów, czy ulicy Mniszej (dzisiejsza ul.
Walki M³odych), w okolicach której zamiesz-
kiwali w œredniowieczu dominikanie. Na
miejscu, w którym przez kilka stuleci wybija-
ne by³y monety powsta³ póŸniej Münzplatz,
czyli plac Menniczy (dzisiejsza zajezdnia
PKS), od zamku do rynku prowadzi³a ulica
Zamkowa (dziœ ZBOWiD), równolegle do niej,
na po³udnie od koœcio³a mariackiego bieg³a
ulica Steintorstraße — prowadz¹ca do Bramy
Kamiennej. Po dojœciu do w³adzy faszystów
zmieniono kilka nazw, nadaj¹c im imiona czo-
³owych przedstawicieli NSDAP, jednak¿e
g³ównie w górnej czêœci miasta. Po 1945 roku

Crossen an der Oder w Rzeszy Niemieckiej, Republice Weimarskiej i za rz¹dów Hitlera (1871–1945) 8

Wilfried C. Reinicke

Moje ¿ydowskie wspomnienia

Gdy siê rodzi³em w trzydziestym szóstym, 
Nie pomaga³ mojej matce nasz doktor Schlesinger. 
Czy uda³o mu siê ujœæ z ¿yciem, 
Niemcowi, takiemu jak my wszyscy? 
Przy moim porodzie pomaga³ doktor Otto. 

Mam dwa i pó³ roczku, 
widzê, jak stra¿ po¿arna gasi ogieñ, 
starsze rodzeñstwo biegnie ze szko³y: 
»Strze¿ siê« zw¹ tê ulicê, 
strze¿ siê powodzi. 
Ale po¿ar nie przychodzi sam z siebie, 
ktoœ musia³ pod³o¿yæ ogieñ, 
który zniszczy³ dom na rogu. 
PóŸniej — kawa³ek trawnika
w miejscu synagogi, domu Bo¿ego. 

Aryjski sta³ siê rynek, 
na którym handlowali 
koledzy mojego ojca. 

»¯yd« — na pocz¹tku œcierali to: 
Grüntal, Treuherz, Cassirer. 
A potem mówiono, ¿e okpili
urz¹d podatkowy i uciekli za granicê. 
Nie pamiêtacie tego? Przypomnijcie sobie! 

Uciekli, bo musieli ratowaæ ¿ycie; 
wy bêdziecie uciekaæ póŸniej, 
wszystko po kolei! 
Myœleliœcie czasami o nich, 
têskniliœcie za nimi? 
Kto pielêgnowa³ ich groby? 
Gdzie by³ cmentarz, pamiêtam. 

D³ugo siê sprzeczano, 
czy Crossen pisze siê przez C czy przez K. 
Zdecydowano siê na K
i teraz to miasto nazywa siê Krosno. 
Opuœci³em je podczas œnie¿nej zimy. 
To nie niewinnoœæ mia³a kolor bia³y. 

Z niemieckiego prze³o¿y³a
Paulina Schulz



ze zrozumia³ych wzglêdów polskie w³adze do-
kona³y nadania polskich nazw. Inaczej ni¿ to
by³o na przyk³ad we Wroc³awiu, gdzie stara-
no siê w nazewnictwie ulic nawi¹zywaæ do
wielowiekowych tradycji mieszczañskich i re-
gionalnych, (np. Szweska, Browarna, Bram-
na) w Kroœnie po³o¿ono nacisk na piastowsk¹
przesz³oœæ miasta oraz na bohaterów drugiej
wojny œwiatowej. I tak poza ulicami Murn¹,
Grobl¹ i Rybakami, pozosta³e nazwy ulic sta-
rego miasta nie nawi¹zuj¹ do mieszczañskich
tradycji tej ma³ej ojczyzny. 

Nazwy ulicy s¹ wiêc noœnikami dziedzic-
twa kulturowego miasta. Straszliwym skut-
kiem ostatniej wojny œwiatowej by³o nato-
miast znikniêcie z powierzchni nie tylko licz-
nych domów, ale i ca³ych ulic. Sta³o siê tak
w przypadku ulicy Landhausstraße, która
przebiega³a równolegle pomiêdzy ulic¹ Sich-
dichfür i Schloßstraße, czyli zamkow¹. Na jej
miejscu oraz na terenie przyleg³ych do niej
zabudowañ powsta³ w po³owie lat osiemdzie-
si¹tych dworzec PKS. W œredniowieczu znaj-
dowa³ siê tutaj Landhaus, czyli siedziba oko-
licznego ziemiañstwa, a w XIX wieku ta re-
prezentatywna budowla by³a siedzib¹ w³adz
powiatowych. Starostwo przeniesiono w 1892

roku na Srebrn¹ Górê, nazwa ulicy jednak
pozosta³a. Budynek przejê³a firma spedycyj-
na Max Hantke. O wartoœci architektonicznej
tego domu dowiadujemy siê z ksi¹¿ki Kunst-
denkmäler der Kreises Crossen, w której hi-
storycy sztuki chwal¹ jego ozdobn¹ fasadê jak
i wnêtrza a w szczególnoœci salê posiedzeñ
z jej zdobionym bogatymi ornamentami sufi-
tem oraz kominkiem.147

Ulica Landhausstraße po wschodniej stro-
nie dochodzi³a do placu Menniczego, na pó³-
noc od niego znajdowa³ siê plac Solny, w miej-
scu, w którym do po³owy XIX wieku znajdo-
wa³ siê magazyn soli, a nastêpnie teren ten
przejê³a firma Paul Sauer w celu sk³adowania
produkowanych przez ni¹ maszyn rolniczych.
St¹d te¿ œcie¿ka spacerowa prowadzi³a do
Odry i wzd³u¿ jej brzegu do mostu. Miejsce to
od pocz¹tku XVIII wieku nazywano Flügel,
czyli skrzyd³o. Takie okreœlenie przylegaj¹cej
do rzeki czêœci starówki spotyka siê w wielu
niemieckich miastach. Nazwa ta wi¹za³a siê
prawdopodobnie z przystani¹ dla ³odzi zwa-
nych odrakami, które tu wy³adowywa³y przy-
wo¿one do miasta towary. Dziêki pracom po-
czynionym w 2004 roku przy porcie rzecznym
miejsce odzyska³o swój rekreacyjny charak-
ter, a Bulwar Jana Paw³a II zachêca do prze-
bywania nad Odr¹. 

Kontynuuj¹c przechadzkê ulicami miasta
kierujemy siê teraz na po³udnie. Przy placu
Menniczym w bezpoœrednim s¹siedztwie
zamku powsta³ pod koniec XIX wieku budy-
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Nie istniej¹ca ju¿ dziœ ulica Landhausgasse

Die heute nicht mehr vorhandene Landhausgasse

Budynek s¹du rejonowego podczas powodzi, 
spalony w 1945 roku

Das Gebäude des Amtsgerichtes bei Hochwasser,
niedergebrannt 1945



nek s¹du rejonowego wraz z wiêzieniem. Sta-
³o siê tak w zwi¹zku z przeprowadzon¹
w 1879 roku reform¹ s¹downictwa. Wczeœniej
w Kroœnie znajdowa³ siê s¹d powiatowy z sie-
dzib¹ przy rynku g³ównym. Pod koniec XIX
wieku pozosta³ tu tylko s¹d najni¿szej instan-
cji, wy¿sza instancja zosta³a przeniesiona do
Gubina. 

Nowy budynek s¹du przys³oni³ znacznie
piastowski zamek, który po po¿arze w 1708
pozosta³ w cieniu nowo wybudowanego mia-
sta. Brakuje informacji o pracach budowla-
nych podejmowanych od tego czasu na zam-
ku, dlatego te¿ trudno jest ustaliæ, kiedy roze-
brana zosta³a g³ówna wie¿a zamkowa. 

Kroœnieñskie szko³y

W roku 1927 kroœnieñskie szko³y obcho-
dzi³y jubileusz 400–lecia istnienia szko³y
w mieœcie,148 dok³adna data powstania pierw-
szej szko³y publicznej w Kroœnie nie jest jed-
nak¿e znana. Nie sposób dziœ równie¿ stwier-
dziæ, w której czêœci miasta lub w jakich bu-
dynkach znajdowa³y siê pierwsze pomieszcze-
nia szkolne. 

Budynek liceum kro-
œnieñskiego (przedwojenne
gimnazjum), w formie jak¹
dzisiaj znamy, pochodzi
z lat trzydziestych XX wie-
ku. Wówczas to w po³udnio-
wym skrzydle szko³y dobu-
dowano czwart¹ kondygna-
cjê i zmieniono elewacjê ca-
³ego budynku. Ówczesna
ulica Szkolna przebiega³a
jednak¿e nieco dalej, tzn.
w miejscu dzisiejszej ulicy
W¹skiej, gdy¿ to najpierw
tam w 1834 roku usytu-
owano szko³ê podstawow¹.
Dzisiejsza ulica Szkolna po-
wsta³a na miejscu Bramy
Kamiennej, której ruiny
usuniêto na pocz¹tku lat
trzydziestych XIX wieku.
Po zasypaniu rowu na
wschodnich obrze¿ach mia-

sta wybudowano ulicê o na-
zwie Neue Poststraße (no-
wa ulica pocztowa), któr¹
póŸniej przemianowano na
ul. Hansa Schemma (mini-
stra edukacji w latach trzy-
dziestych, który zgin¹³
w 1935 roku). Po³udniowa
czêœæ budynku dzisiejszego
liceum powsta³a dla potrzeb
szko³y dla dziewcz¹t w 1836
roku, natomiast na pocz¹t-
ku lat czterdziestych XIX
wieku dobudowano szko³ê
podstawow¹ i œredni¹ dla
ch³opców. W nowych bu-
dynkach uczy³o siê w 1843
roku 308 dziewcz¹t, 291
ch³opców w szkole podsta-
wowej i 106 w œredniej.149

Szeœædziesi¹t lat póŸniej no-
we budynki szkolne nie by-
³y ju¿ w stanie pomieœciæ
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Dzisiejsza ul. W¹ska, nazywa³a siê wczeœniej
Szkolna, gdy¿ tutaj wybudowano 1834 pierwszy

budynek szkolny w mieœcie

Die heutige ul. W¹ska hieß früher Schulstraße, 
weil hier 1834 das erste Schulgebäude

in der Stadt erbaut wurde

Kroœnieñskie gimnazjum i szko³a dla
dziewcz¹t przed przebudow¹ z lat 1934/37

Crossener Realgymnasium und
Mädchenvolksschule vor dem Umbau

1934/37



wszystkich uczniów i miasto zdecydowa³o siê
wybudowaæ now¹ szko³ê dla dziewcz¹t. Usy-
tuowano j¹ na po³udniowych obrze¿ach za
mostem Elizy. Prace zakoñczono w 1904 ro-
ku, wbrew pierwotnym planom w nowym bu-
dynku umieszczono ch³opców, a nie dziewczê-
ta. Wa¿nym wydarzeniem w szkolnictwie
kroœnieñskim by³o uzyskanie na pocz¹tku lat
trzydziestych XX wieku statusu gimnazjum
zreformowanego, a wiêc szko³y przygotowu-
j¹cej do podjêcia studiów. 

Dom bractwa kurkowego
i kroœnieñskie kino

Na terenach pozyskanych w wyniku zasy-
pania rowu we wschodniej stronie miasta wy-
budowano ju¿ w 1711 siedzibê bractwa kur-
kowego. Now¹ salê widowiskow¹ otrzyma³o
ono jednak¿e dopiero w 1867. Sala wykorzy-
stywana by³a po pierwszej wojnie œwiatowej
do projekcji filmów. Niedaleko st¹d miasto
wybudowa³o w 1836 roku salê æwiczeñ dla
garnizonu, któr¹ póŸniej przejê³a firma Paul
Seler. Stoj¹ca do dziœ hala sportowa przy uli-
cy Pocztowej (dawna Steintorstraße) wybu-
dowana zosta³a w 1889 roku, a stadion po za-
koñczeniu pierwszej wojny œwiatowej.
W okresie miêdzywojennym planowano rów-
nie¿ basen miejski, projekt nie zosta³ jednak
zrealizowany.150

Zabudowa terenu dzisiejszego Krometu
rozpoczê³a siê w latach 40–tych XIX wieku
wraz z za³o¿eniem fabryki wyrobów metalo-

wych Körner. W ci¹gu kolejnych piêædziesiê-
ciu lat zak³ad ten rozrós³ siê znacznie w kie-
runku po³udniowym i w 1874 roku zatrudnia³
ju¿ 90 robotników.151 Jego wschodni¹ granicê
wyznacza³a tak zwana Promenada Wschodnia
(Ostpromenade), która podobnie jak Prome-
nada Zachodnia (Westpromenade — po³u-
dniowa czêœæ ulicy Grobla) powsta³a w wyni-
ku zasypania rowów miejskich i posadzenia
alei drzew oraz utworzenia terenów spacero-
wych. Podjête kroki by³y przede wszystkim
zas³ug¹ ówczesnego burmistrza Friedricha
Hermanna Heyne, który wiele serca w³o¿y³
w sprawê upiêkszania miasta. Na jego czeœæ
park, który powsta³ w miejscu grzêzawiska na
po³udniowo–wschodnim skraju starego mia-
sta, nazwano jego imieniem. W parku tym,
o którego istnieniu œwiadcz¹ dziœ jedynie nie-
liczne, ale wiekowe drzewa, wybudowano
w 1885 roku koœció³ek zwany zamkowym. Na-
zwa ta wynika nie z jego umiejscowienia, lecz
z przeniesienia kapliczki znajduj¹cej siê od
XVII w zamku do tego¿ w³aœnie koœcio³a.
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Budynki Fabryki Kornera,, dzisiejszego Krometu, 
od strony Pl. Wolnoœci

Das Gelände der Körnerschen Fabrik,
heute Kromet, vom Lutherplatz gesehen

Plac M.Lutra, dzisiejszy Plac Wolnoœci z widocznym
w tle koœcio³em zamkowym

Lutherplatz (heute Plac Wolnoœci), 
im Hintergrund die Schlosskirche



Podobnie jak koœció³ katolicki przy Odrze
(dzisiejsza ulica S³oneczna) i ta œwi¹tynia
szczêœliwie przetrwa³a drug¹ wojnê œwiato-
w¹. Po wojnie rozebrano j¹ z braku œrodków
na remont i utrzymanie. Przy parku Heyne
powsta³ ponadto na pocz¹tku XX wieku nowy
budynek urzêdu skarbowego, w którym dziœ
znajduje siê siedziba banku. 

Resztki zamykaj¹cej po³udniowy kraniec
starego miasta Bramy G³ogowskiej zosta³y
rozebrane do 1871 roku, kiedy to istniej¹cy
most drewniany zast¹piono ¿elaznym. Nazy-
wano go mostem Elizy, na czeœæ królowej Eli-
sabeth, ¿ony Fryderyka Wilhelma IV, która za
swego panowania przejazdem odwiedzi³a
Krosno.152 W latach dwudziestych XX metalo-
w¹ konstrukcjê mostu wymieniono na now¹,
nadaj¹c jej pó³kolisty kszta³t. 

Wa¿nym krokiem w rozwoju miasta by³o
wybudowanie w s¹siedztwie póŸniejszego sta-
dionu w 1867 roku gazowni, która od 20
grudnia umo¿liwi³a oœwietlanie miasta.153

Dziêki podejmowanym wysi³kom i inwesty-
cjom Krosno stawa³o siê coraz piêkniejsze.
Mieszkañcy spacerowali promenadami miej-
skimi, cieszyli siê widokiem Odry siedz¹c na
³awkach w alei drzew na tzw. Flügel, a latem
korzystali z k¹pieliska po³o¿onego niedaleko

mostu Elizy. Ruch ko³owy przez miasto odby-
wa³ siê ulic¹ Roßstraße, której pó³nocn¹ czêœæ
nazwano w latach dwudziestych XX wieku
Dr. Henschke–Straße a¿ do nowego mostu, do
którego prowadzi³a nowo wybudowana Hin-

denburgstraße (dziœ ci¹g ulic K. Marksa, 22
lipca i Ariañska). Dojazd do rynku g³ównego
od strony po³udniowej prowadzi³ przez Glo-
gauerstraße (G³ogowsk¹, dziœ ¯ymierskiego). 

Postêp komunikacyjny

Wraz z rozwojem transportu kolejowego
i ko³owego w drugiej po³owie XIX wieku nastê-
powa³ postêp w dziedzinie komunikacji.
W 1861 roku Krosno otrzyma³o mo¿liwoœæ

³¹cznoœci telegraficznej, co by³o rewolucyjnym
osi¹gniêciem tamtych czasów. Przekazywanie
wiadomoœci odbywa³o siê od tego czasu w ci¹-
gu kilku minut, a nie kilkunastu godzin, czy
paru dni. W zwi¹zku z tym urz¹d pocztowy
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Restauracja na Wzgórzu Wilhelma, wczeœniej nazywana „Ogrodem Hermanna”, 
ok. 1900 roku, dziœ okolice ulicy Winnica

Przed hotelami na rynku mo¿na by³o w gor¹cy dzieñ
usi¹œæ i wypiæ coœ orzeŸwiaj¹cego; obszerne kapelusze

pañ pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e zdjêcie pochodzi 
z pierwszych lat XX wieku.

Vor den Hotels am Markt konnte man Platz nehmen
und sich ein Getränkt servieren lassen; das Foto 

mit den so schön behüteten Damen entstand 
zu Beginn des 20.Jh.



przej¹³ kolejn¹ wa¿n¹ funkcjê w ¿yciu miasta.
Wyrazem tego by³o zakupienie w 1890 roku
nieruchomoœci po hotelu „Stadt London”
(Miasto Londyn) i przyst¹pienie w nastêp-
nych latach do bu-dowy nowego reprezenta-
tywnego gmachu pocztowego przy ulicy Ste-
intorstraße (dziœ Pocztowa). Budynek otwar-
ty zosta³ we wrzeœniu 1898 roku i jeszcze
w tym samym roku miasto otrzyma³o pierw-
sz¹ liniê telefoniczn¹. 

Tradycje kroœnieñskiej prasy lokalnej

Postêp w dziedzinie komunikacji otworzy³
równie¿ nowe mo¿liwoœci w dziedzinie wy-
dawniczej, szczególnie je¿eli chodzi o prasê.
Jak ju¿ wczeœniej wspomniano pocz¹tki prasy
miejskiej siêgaj¹ 1675 roku, a pierwsza dru-
karnia otworzona zosta³a w Kroœnie dziewiêæ
lat póŸniej. Przy licznych zmianach w³aœci-
cieli stan ten utrzyma³ siê do po³owy
XVIII wieku, po czym nast¹pi³a
trwaj¹ca prawie pó³ wieku prze-
rwa w dzia³alnoœci wydawniczej.
Dopiero wraz z osiedleniem siê
przy Glogauerstraße (obecna ¯y-
mierskiego) drukarza Samuela
Möllenbecka rozpoczê³a siê nowa
era w dziedzinie prasy lokalnej.
Möllenbeck przeniós³ z Gubina do
Krosna swoj¹ drukarniê i ksiêgar-
niê, a z dniem 1. stycznia 1822 ro-
ku rozpocz¹³ wydawanie pierwsze-
go, drukowanego i regularnie uka-

zuj¹cego siê czasopisma pod nazw¹ „Sonn-
tagsblatt für alle Stände” (Gazeta Niedzielna
dla Wszystkich Stanów). W tym wzglêdzie
Krosno wyró¿nia³o siê w stosunku do innych
miast regionu, z których tylko nieliczne (np.
Frankfurt, Gubin) mog³y poszczyciæ siê w³a-
sn¹ gazet¹. Dopiero w 1840 roku w³adze pañ-
stwa pruskiego wystosowa³y zarz¹dzenie
wzywaj¹ce samorz¹dy lokalne do zak³adania
powiatowych periodyków informacyjnych.154

Kroœnieñska gazeta nie-
dzielna ukazywa³a siê przez
piêæ lat w nak³adzie oko³o 30
sztuk. Nastêpnie przej¹³ j¹ Jo-
hann Christian Riep, który
zmieni³ nazwê na „Crossener
Wochenblatt” (Tygodnik Kro-
œnieñski). Tygodnik zyskiwa³
sobie coraz wiêksz¹ liczbê czy-
telników i pod koniec lat trzy-
dziestych XIX wieku zacz¹³
ukazywaæ siê dwa razy w tygo-
dniu. Kroœnianie mogli prze-
czytaæ w nim krótkie opowia-
dania, fragmenty z kroniki

Möllera, wiadomoœci z ¿ycia miasta i powiatu
oraz og³oszenia prywatne i urzêdowe ob-
wieszczenia. Wszelkie publikowane treœci
podlega³y cenzurze królewskich urzêdników,
a za publikowanie treœci krytycznych w sto-
sunku do pañstwa grozi³o utracenie koncesji
na wydawanie gazety. Dopiero w zwi¹zku
z wydarzeniami Wiosny Ludów 17 marca

1848 zniesiono cenzurê i og³oszono wol-
noœæ s³owa. W tej sytuacji powsta³o

w Kroœnie drugie, konkurencyjne
czasopismo „Crossener Gewerbe–
und Intelligenzbaltt” („Kroœnieñ-
ska Gazeta Bran¿owa i Inteli-
gencka”), które postrzegano jako
organ krytyczny w stosunku do
rz¹du i sympatyzuj¹cy z ruchami

rewolucyjnymi. Z kolei Johann
Christian Riep dystansowa³ siê od
œmiale wypowiadanych hase³ do-
magaj¹cych siê demokracji i wol-
noœci i utrzymywa³ w swojej gaze-
cie kierunek umiarkowany, lojalny
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Ulica Pocztowa, dawna Steintorstraße z budynkiem poczty

Die heutige Poststraße (früher Steintorstraße) mit dem Postgebäude

Johann Christian Riep 
(1827–1865)



w stosunku do rz¹du. Taka postawa pomog³a
mu przetrwaæ niespokojne czasy, kiedy to pi-
smo rewolucjonistów musia³o zawiesiæ swoj¹
dzia³alnoœæ ju¿ w roku 1851. 

Siedziba „Crossener Wochenblatt” przenie-
siona zosta³a na ulicê Roßstraße (obecna
K. Marksa) i w po³owie lat siedemdzie-
si¹tych XIX wieku nak³ad tygodnika
osi¹gn¹³ 1200 egzemplarzy. Po
œmierci ojca w 1865 roku wydaw-
nictwo przej¹³ Ferdynand Riep,
który wprawdzie wyposa¿y³ dru-
karniê w nowe maszyny, ze wzglê-
du jednak na z³y stan zdrowia nie
móg³ siê wykazaæ nowatorsk¹ aktyw-
noœci¹ w redagowaniu gazety. Kiedy
stan jego zdrowia w 1880 roku wy-
raŸnie siê pogorszy³, w wydawnic-
twie zatrudniony zosta³ kroœnianin
Richard Zeidler, który jako 24–latek obj¹³ pro-
wadzenie wydawnictwa. Uznaj¹c talent i wy-
j¹tkowe zdolnoœci swojego pracownika Ferdy-
nand Riep zdecydowa³ siê wydzier¿awiæ, a na-
stêpnie w 1884 roku sprzedaæ wydawnictwo
Richardowi Zeidlerowi. Od momentu jego za-
trudnienia gazeta ukazywa³a siê trzy razy

w tygodniu, a liczba abonamentów w ci¹gu
trzech lat wzros³a do 1500. Zdumiewaj¹cy suk-
ces, jaki odnios³o wydawnictwo w nastêpnych
latach przypisaæ nale¿y nie tylko zaanga¿owa-
niu nowego w³aœciciela, ale równie¿ pomyœlnej
koniunkturze, nowym mo¿liwoœciom szybkie-
go dostêpu do informacji za pomoc¹ telegrafu,
radia i telefonu. I tak w 1904 roku gazeta osi¹-
gnê³a nak³ad 4600 egzemplarzy i zaczê³a uka-
zywaæ siê codziennie jako „Crossener Tages-

blatt” („Dziennik Kroœnieñski”). Do wybuchu
pierwszej wojny œwiatowej liczba egzemplarzy
wzros³a do 6500, a dziêki przedsiêbiorczoœci
w³aœciciela, który kaza³ wysy³aæ gazetê do kro-
œnieñskich ¿o³nierzy walcz¹cych na wszyst-

kich frontach tej wojny, gazeta zwiêkszy³a
na krótki czas swój nak³ad do 10 000.

W 1925 roku budynek wydawnictwa
(powiêkszony o zakupiony ju¿ wcze-
œniej s¹siedni dom) zosta³ gruntow-
nie wyremontowany i otrzyma³ no-
w¹ reprezentatywn¹ fasadê.155

Dzie³o ojca kontynuowa³ od 1924
roku Rudolf Zeidler, który w umie-

jêtny sposób potrafi³ po³¹czyæ wyso-
kie kwalifikacje redaktora i wydaw-
cy z szerok¹ wiedz¹ na temat histo-
rii miasta i regionu. Uda³o mu siê
utrzymaæ dobrze prosperuj¹ce wy-

dawnictwo przez ponad dwadzieœcia lat, co od
1933 roku mo¿liwe by³o tylko przy wspó³pra-
cy ze znajduj¹c¹ siê przy w³adzy parti¹ faszy-
stowsk¹. Ostatni numer „Crossener Tages-
blatt” ukaza³ siê 31 stycznia 1945, po czym
Rudolf Zeidler wraz z ostatnim oddzia³em
obroñców Krosna opuœci³ miasto uciekaj¹c

przed Armi¹ Czerwon¹. 
Historia kroœnieñskiej

prasy jako jedna z niewie-
lu dziedzin dotycz¹cych
przesz³oœci miasta sta³a
siê przedmiotem pracy
naukowej. Na krótko
przed zakoñczeniem dru-
giej wojny œwiatowej Al-
fons Grunewald obroni³
na Uniwersytecie Fryde-
ryka Wilhelma w Berlinie

pracê doktorsk¹ poœwiêcon¹ temu zagadnie-
niu.156 Grunewald wykaza³, ¿e prasa odegra³a
wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu siê samorz¹dnoœci
oraz poczucia identyfikacji z ¿yciem miasta
i jego histori¹. Na tle innych miast regionu wy-
ró¿ni³a siê szczególnie tym, ¿e po pierwszej
wojnie œwiatowej nak³ad, w jakim ukazywa³a
siê kroœnieñska prasa codzienna przekracza³
liczbê mieszkañców miasta, w którym wydaw-
nictwo mia³o swoj¹ siedzibê.
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Rudolf  Zeidler
(1924–1945)

Fragment strony tytu³owej Kroœnieñskiej Gazety Codziennej z 12 lipca 1905 r.

Ein Fragment der Titelseite des Crossener Tageblattes vom 12. Juli 1905



Rynek 

Spacer ulicami XIX–wiecznego miasta
koñczymy na rynku g³ównym. Dziœ a¿ trudno
wyobraziæ sobie, ¿e niegdyœ wokó³ tego placu
istnia³a gêsta zabudowa, a barokowe kamie-
niczki zachwyca³y sw¹ urod¹ i prostot¹. Spa-
lone w lutym 1945 roku stare miasto nie zo-
sta³o odbudowane, a z jego reprezentacyjnych
budowli zachowa³y siê tylko koœció³ parafial-
ny, poczta, szko³a, kilka kamieniczek przy
bocznych ulicach i ruiny zamku, które

w ostatnich latach doczeka³y siê prac remon-
towych. Jako elementy dziedzictwa kulturo-
wego miasta przetrwa³y niektóre jego symbo-
le, np. most odrzañski i koœció³ œw.
Andrzeja. W swej obecnej postaci
najstarszy jest oczywiœcie zamek,
natomiast dzisiejszy koœció³ œw.
Jadwigi uzyska³ swój barokowy
kszta³t na pocz¹tku XVIII wieku.
Jego ozdobna, dominuj¹ca w kra-
jobrazie miasta wie¿a jest znacz-
nie m³odszej daty. Koœció³ od
swych pocz¹tków, a ju¿ na pewno
od XIII wieku poœwiêcony by³ Naj-
œwiêtszej Marii Pannie. Nazwy
œwi¹tyni nie zmieni³o nawet przej-
œcie mieszkañców Krosna na pro-
testantyzm w XVI wieku. Nauka
Lutra odrzuci³a kult Matki Bo¿ej,
jednak¿e tradycja nazywania ko-

œcio³ów parafialnych „mariackimi” — Ma-
rienkirche, okaza³a siê na tyle silna, ¿e posta-
nowiono pozostaæ przy starej nazwie. Dopiero
polscy katolicy w latach siedemdziesi¹tych
XX wieku zdecydowali siê po³o¿yæ kres tej
piêknej tradycji. Chêæ zerwania z przesz³oœci¹
sta³a siê silniejsza od ¿ywego przecie¿ w Pol-
sce kultu maryjnego. 

Orkan nad miastem w maju 1886 roku
i historia powstania wie¿y koœcielnej

Dzieñ 14 maja 1886 roku nale¿y do tych
dat w historii miasta, które za-
pisa³y siê pod has³em — klêska
¿ywio³owa, zniszczenia i ofiary
w ludziach. Sprawc¹ tego
wszystkiego by³a niszcz¹ca si³a
wiatru, który wczesnym popo-
³udniem owego dnia, w ci¹gu
dwóch minut dokona³ w mie-
œcie spustoszenia. Najbardziej
ucierpia³y nowo wybudowany
browar w po³udniowo–zacho-
dniej czêœci miasta, wie¿a ko-
œcio³a parafialnego i dom przy
ulicy Schloßstrasse (Zamkowa,
dziœ ZBOWiD), a na prawym
brzegu Odry restauracje na

wzgórzu Hohenzollernów i Karlshof (wzgó-
rza po obu stronach dolnej czêœci ul. Poznañ-
skiej). Ofiar¹ ¿ywio³u ponadto pad³a rodzina
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Widok starego miasta z 1910 roku / Blick auf die Altstadt 1910

Zdjêcie wykonane po przejœciu orkanu w 1886 roku, wie¿a koœcio³a
maryjnego pozbawiona jest wierzcho³ka

Die Aufnahme wurde nach dem Orkan von 1886 gemacht, 
der Marienturm steht ohne Spitze da



szypra, którego statek przewróci³ siê na inny
stoj¹cy obok, co spowodowa³o zatoniêcie obu
jednostek. Do tragedii dosz³o równie¿ w go-
spodzie przy ulicy Schloßstrasse 204. Orkan
prze³ama³ drewnian¹ konstrukcjê wie¿y ko-
œcio³a parafialnego i ta runê³a na po³o¿ony
w s¹siedztwie dom. W znajduj¹cej siê na par-
terze gospodzie zginê³o dwóch mê¿czyzn
i dziewczyna z bufetu, kilka pozosta³ych osób
odnios³o ciê¿kie rany i dopiero w póŸnych go-
dzinach wieczornych uda³o siê je wyci¹gn¹æ
z gruzów. Dom zosta³ odbudowany, a na pa-
mi¹tkê tego tragicznego wydarzenia umiesz-
czono tablicê w napisem upamiêtniaj¹cym
ten dzieñ i wykonan¹ z drewna miniaturkê
wie¿y koœcielnej.157

Wydarzenie to odbi³o siê g³oœnym echem
w prasie ogólnoniemieckiej, a nastêpnie na
cele odbudowy miasta i okolicznych wiosek
zaczê³y sp³ywaæ dary pieniê¿ne, które pozwo-
li³y w³adzom miasta i jego mieszkañcom na-
prawiæ powsta³e straty materialne. Wœród
wielu inicjatyw podejmowanych przez osoby
zwi¹zane z Krosnem, od lat mieszkaj¹ce jed-
nak poza jego granicami, na uwagê zas³uguje
ta, podjêta przez g³ównego architekta miasta
Lipska, bêd¹cego autorem wielu wspania³ych
budowli — Hugo Lichta. Cz³owiek ten, który
dzieciñstwo swe spêdzi³ w Kroœnie, w³¹czy³
siê do dyskusji publicznej, jaka rozgorza³a
w mieœcie, w której ka¿dy mia³ inny pomys³
na rozwi¹zanie problemu wie¿y koœcielnej.
Hugo Licht opublikowa³ w „Crossener Wo-
chenblatt” artyku³, w którym przedstawi³ do-
minuj¹c¹ rolê monumentalnej wie¿y koœciel-
nej w sylwetce miasta i podkreœli³ koniecz-
noœæ nadania jej szczególnie piêknej formy,
jednak¿e wykonanej nie z drewna, lecz z me-
talu. Dziêki jego zaanga¿owaniu w zdobyciu
œrodków na sfinansowanie inwestycji oraz na
podstawie wykonanego przez niego projektu,
Krosno otrzyma³o dzie³o sztuki, które do dziœ
zdobi miasto i jest dum¹ jego mieszkañców. 

Zawi³e dzieje dzwonu 
z koœcielnej wie¿y

W ostatnim czasie opublikowano w berliñ-
skiej prasie informacjê, z której nale¿y wy-

wnioskowaæ, ¿e najwiêkszy dzwon z koœcio³a
parafialnego w Kroœnie znajduje siê dziœ na
wie¿y koœcio³a maryjnego w Berlinie. Jak to
mo¿liwe? Z zebranych faktów kszta³tuje siê
nastêpuj¹ca historia: wiadomym jest, ¿e
w czasie ostatnich wojen wiele zabytkowych
dzwonów pad³o ofiar¹ machiny wojennej, któ-
ra zu¿ywa³a ich cenny materia³ do w³asnych
celów. Zdaniem autorki artyku³u Angeliki
Stürmer w czasie
drugiej wojny œwia-
towej zamilk³o 80
000 dzwonów. Mar-
sza³ek Rzeszy Her-
mann Göring mia³
nawet powiedzieæ,
¿e w zupe³noœci wy-
starczy, jeœli w Rze-
szy pozostawi siê
dziesiêæ, najwy¿ej
dwanaœcie dzwo-
nów. Resztê nale¿a-
³o przetopiæ. Tak
wiêc najwiêkszy
dzwon kroœnieñ-
skiej fary mia³ podzieliæ losy tysi¹ca innych.
Moment zdjêcia z wie¿y w 1943 roku doku-
mentuj¹ fotografie. Nie wiadomo natomiast,
dok¹d zosta³ odtransportowany. Dopiero po
szeœædziesiêciu latach, dziêki skrupulatnym
badaniom, jakie przeprowadzi³ Johannes Re-
menz okaza³o siê, ¿e kroœnieñski dzwon nie
zosta³ przetopiony, a ¿e po wojnie nie chciano
go oddaæ do polskiego ju¿ wówczas Krosna,
zawieszono go w jednym z berliñskich koœcio-
³ów. Aby dzwon nie czu³ siê zbyt obco w nie-
mieckiej metropolii umieszczono obok jego
„ziomka” — dzwon z koœcio³a w ¯arach.158

Kroœnieñski dzwon ma œrednicê 2,10 m,
a na jednym z jego boków wygrawerowana
zosta³a po ³acinie jego historia. Dowiadujemy
siê z niej, ¿e odlany zosta³ w 1475 roku dla
miasta Bernau w Marchii161. W 1705 roku
znajdowa³ siê w katedrze berliñskiej i pêk³
podczas uroczystoœci ¿a³obnych zwi¹zanych
z pogrzebem pierwszej pruskiej królowej Zofii
Charlotty. Jeszcze tego samego roku zos-
ta³ odlany na nowo przez Johanna Jacobi.
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Dzwon z wie¿y koœcio³a
parafialnego

Die große Glocke vom
Marienturm



Nie dane mu by³o jednak zbyt d³ugo zachwy-
caæ swym brzmieniem prusk¹ stolicê, gdy¿
krótko po tym wie¿a, na której go zawieszono
zawali³a siê i wszystkie trzy dzwony zdjêto.
Kiedy król pruski Wilhelm I odwiedzi³ w 1722
roku odbudowane po po¿arze z 1708 roku
Krosno, obieca³ podarowaæ koœcio³owi para-
fialnemu ów „bernauski” dzwon z berliñskiej
katedry.160 Dzwon zawieszono na wie¿y ko-
œcielnej kroœnieñskiej fary rok póŸniej, gdzie
pozosta³ do 1943 roku. 

Ku Ÿród³om kroœnieñskiej fontanny 

Kroniki nie podaj¹, kiedy w mieœcie wybu-
dowano pierwsz¹ studniê i gdzie dok³adnie na
kroœnieñskim rynku czerpano wodê, jednak-
¿e faktem jest, ¿e w XVI wieku w jego cen-
trum znajdowa³ siê ratusz i dom handlowy.
Kronikarz Mathhias wspomina natomiast, ¿e
wybudowana w rynku w 1590 roku studnia
wykonana zosta³a z drewna i ozdobiona
anio³kami. Natomiast w 1608 roku ozdobiono
j¹ dodatkowo rzeŸb¹ przedstawiaj¹c¹ siedz¹-
cego mê¿czyznê. 

Kiedy w 1708 wybuch³ w mieœcie ogromny
po¿ar i p³omienie odciê³y drogê ucieczki
trzem przera¿onym mieszkañcom, kroœnieñ-
ska studnia na rynku sta³a siê ich jedynym
schronieniem i tu polewaj¹c siê stale wod¹
przetrwali po¿ogê.161

W architekturze odbudowanego w baroko-
wym stylu miasta centralnym miejscem sta³
siê rynek — ogromny plac, w którego pó³noc-
nej czêœci pomiêdzy koœcio³em, ratuszem i ho-
telem „Trzy Korony” usytuowano w 1715 ro-
ku najpierw studniê, a nastêpnie ozdobn¹ fon-
tannê. Jej barokowo — klasycystyczn¹ formê
datuj¹ historycy sztuki na koniec XVIII wie-
ku, nale¿y wiêc przypuszczaæ, ¿e powsta³a ona
oko³o piêædziesi¹t lat po zakoñczeniu odbudo-
wy miasta.162 Wykonana z piaskowca fontan-
na mia³a kszta³t ko³a, a w jej œrodku znajdo-
wa³ siê czworoboczny obelisk ozdobiony spo-
gl¹daj¹cymi w cztery strony œwiata maskami.
Z ust tych na po³y ludzkich, na po³y zwierzê-
cych twarzy wytryskiwa³a woda. 

Ze wspomnieñ dotycz¹cych ¿ycia w przed-
wojennym Kroœnie dowiadujemy siê, ¿e obok

fontanny znajdowa³a siê pompa, z której
szczególnie w dni targowe przekupki sprze-
daj¹ce ryby czerpa³y wodê. Od pocz¹tku XX
wieku pompa ta, podobnie jak kilka innych
na terenie miasta, przesta³a byæ g³ównym
Ÿród³em zaopatrzenia w wodê mieszkañców,
gdy¿ ci po dokonaniu z inicjatywy dr Hensch-
ke wymiany drewnianego ruroci¹gu na meta-
lowy, otrzymali doprowadzenie wody bezpo-
œrednio do mieszkañ. W ten sposób fontanna
na rynku sta³a siê przede wszystkim ozdob¹
i miejscem upamiêtniaj¹cym licz¹cy ju¿ wów-
czas 400 lat kroœnieñski wodoci¹g. 

Zim¹ zamykano dop³yw wody i fontanna
by³a pusta, latem natomiast niejednokrotnie
oblega³y j¹ grupki m³odych ludzi, którzy
szczególnie w upalne dni pozwalali sobie na
najró¿niejsze ¿arty i dowcipy, oblewaj¹c siê
nawzajem wod¹. W jednym ze wspomnieñ
przeczytaæ mo¿na, jak kilku ch³opców zakra-
d³o siê noc¹ do fontanny i zatka³o odp³yw wo-
dy. Kiedy nastêpnego ranka mia³ odbyæ siê na
rynku targ, okaza³o siê, ¿e woda w fontannie
wyst¹pi³a z brzegów rozlewaj¹c siê po placu.
Ukryci w t³umie sprawcy tej psoty œmiali siê
po cichu s³ysz¹c oburzone g³osy szcownych
mieszczan.163
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Pami¹tkowe zdjêcie braci Reinicke
przy kroœnieñskiej fontannie

Erinnerungsfoto der Brüder Reinicke
am Marktbrunnen



To zapewne nie jedyna zabawna historyj-
ka, jak¹ mogliby opowiedzieæ mieszkañcy ów-
czesnego Crossen. Historia zna jednak¿e i in-
ne opowieœci, mroczne i bolesne, wydarzenia,
które sta³y siê pocz¹tkiem koñca kroœnieñ-
skiej fontanny. Otó¿, kiedy partia faszystow-
ska przejê³a w Niemczech w³adzê, w garnizo-
nowym mieœcie u ujœcia Bobru nie brakowa³o
jej zwolenników. Na wezwanie Führera, aby
spaliæ wszelk¹ literaturê uznan¹ za sztukê
zwyrodnia³¹, nie odpowiadaj¹c¹ idea³om fa-
szystowskim, dzia³acze partyjni w wielu mia-
stach organizowali publiczne palenie tysi¹ca
ksi¹¿ek i czasopism. W Kroœnie, w maju 1933
roku na to barbarzyñskie widowisko wybrano
w³aœnie kroœnieñsk¹ fontannê na rynku.
Wœród wrzuconych do niej ksi¹¿ek by³y za-
pewne powieœci Thomasa Manna, dramaty
Bertolda Brechta i wiersze Klabunda, syna
kroœnieñskiej ziemi. Wiêkszoœæ jej mieszkañ-
ców zd¹¿y³a go ju¿ zapomnieæ i ws³uchiwa³a
siê teraz w krzykliwe przemówienia specjali-
stów od propagandy. W nastêpnych latach
fontanna na rynku by³a œwiadkiem przemar-
szów wojsk Wermachtu i demonstracji faszy-
stowskiej w³adzy. PóŸniej mija³y j¹ wozy i wóz-
ki ci¹gniête przez uciekaj¹cych przez Armi¹
Czerwon¹ cywilów niemieckich.164 Kroœnieñ-
ska fontanna sta³a siê równie¿ w lutym 1945
roku niemym œwiadkiem spalenia miasta i ja-
ko jedna z niewielu zabytków przetrwa³a po-
¿ar bez wiêkszej szkody. W zniszczonym i wy-
ludnionym Kroœnie nikt siê teraz o ni¹ nie
troszczy³. Najpierw zniszczono
obelisk, montuj¹c na jego miejscu
rurki, z których s¹czy³a siê woda,
a nastêpnie zamieniono j¹ w miej-
ski œmietnik. Uprz¹tniêty z ruin
rynek sta³ siê miejscem parad Woj-
ska Polskiego, a po³o¿ona central-
nie fontanna przeszkadza³a
w przeprowadzaniu defilad. Dlate-
go te¿ „w trosce o estetykê miasta”
postanowiono j¹ zlikwidowaæ, co
sta³o siê w 1979 roku. 

Dziœ, kiedy w mieœcie zniknê³y
ju¿ wszelkie œlady ruin i Krosno
staje siê z ka¿dym dniem piêkniej-

sze, zrodzi³a siê idea odtworzenia fontanny.
W naszej ma³ej ojczyŸnie mog³aby ona staæ
siê miejscem nawi¹zuj¹cym do pierwszego
kroœnieñskiego wodoci¹gu z 1538 roku, a tak-
¿e symbolem wspólnej historii, tej opowiada-
nej przez ówczesnych i przez dzisiejszych kro-
œnian. 

¯ycie towarzyskie i kulturalne
w przedwojennym Kroœnie

Pozostañmy jeszcze przez chwilê na rynku
g³ównym, aby przyjrzeæ siê tym razem nie bu-
dynkom, ale ludziom. Najwiêcej by³o ich
w mieœcie w czwartki, kiedy to odbywa³ siê
cotygodniowy targ zwany „Pauersonntag”.
Kroœnieñscy sklepikarze wieœæ musieli spo-
kojny i dostatni ¿ywot i sami chwalili siê tym,
¿e w³aœciwie to pracuj¹ w tygodniu tylko
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Taksówkarz Krysostan, który po zakoñczeniu wojny
pozosta³ w Krosnie, zdjêcie z 1957 roku

Taxifahrer Krysostan, der nach dem Kriegsende in
Crossen geblieben ist, auf einem Foto von 1957

Przekupki na rynku kroœnieñskim

Frauen auf dem Crossener Wochenmarkt



jeden dzieñ — w czwartki. W te w³aœnie dni,
kiedy to ludnoœæ z okolicznych wiosek zje¿-
d¿a³a na targ, utarg ze sprzedanych towarów
przewy¿sza³ dochód wypracowany w ci¹gu
pozosta³ych dni tygodnia. Tak wiêc w dzieñ
targowy handlarze uwijali siê jak mogli, a we
wszystkie pozosta³e dni sennie tkwili przy la-
dach sklepowych, leniwie gawêdz¹c z jednym
czy drugim koleg¹ po fachu. Na targu nato-
miast ch³opi (g³ównie ich ¿ony) sprzedawali
swoje produkty. Kroœnieñscy mieszczanie
chêtnie zaopatrywali siê u nich w œwie¿e jaja,
ser, œmietanê, kury, kaczki, a w sezonie w wa-
rzywa i owoce. Zarobione pieni¹dze rolnicy
zazwyczaj wydawali na zakup towarów, jakie
ofiarowa³y im liczne w mieœcie sklepy. 

Kroœnieñskie œwiêta i jarmarki

Wydarzeniem szczególnego rodzaju w ¿y-
ciu miasta by³y jarmarki. Odbywa³y siê one
cztery razy w roku i by³y wyczekiwanym
urozmaiceniem monotonnego ma³omiastecz-
kowego ¿ycia. W te dni na rynku ustawia³y
siê budki kramarzy sprzedaj¹cych wyroby cu-
kiernicze, rêkodzielnictwo, produkty gospo-
darstwa domowego oraz ró¿ne nietypowe
i dziwaczne przedmioty, którym niejedno-
krotnie przypisywano cudowne dzia³anie
i które przyci¹ga³y najwiêksze rzesze ga-
piów.165 Dodatkow¹ atrakcj¹ by³o weso³e mia-
steczko ustawiane na tzw. Flügel (teren dzi-
siejszego portu rzecznego). 

Jarmarki oraz coroczne œwiêto bractwa
kurkowego wywodzi³y siê ze œredniowiecznej

tradycji mieszczañskiej i mia³y charakter ma-
sowy. Podobnie by³o w przypadku obchodzo-
nych corocznie (do koñca pierwszej wojny
œwiatowej) urodzin cesarza Rzeszy. Na uwagê
zas³uguj¹ ponadto jeszcze dwa inne wydarze-
nia, w przygotowanie których w³¹czy³o siê ca-
³e miasto, a w bogatym programie uczestni-
czy³y ca³e rzesze miejscowej ludnoœci. By³y to
œwiêta rocznicowe, zwi¹zane z jubileuszem
400–lecia przy³¹czenia Krosna do Branden-
burgii oraz 900–lecia pierwszej wzmianki
o Kroœnie. W ramach uroczystoœci jubileuszo-
wych w 1882 roku rynek g³ówny wype³ni³ siê
ludŸmi, którzy uczciæ chcieli to, dla niemiec-
kiego wówczas Krosna wa¿ne wydarzenie.
Druga rocznica, któr¹ obchodzono w dniach
8–10 lipca 1905 roku by³a szczególnym wyda-
rzeniem w ¿yciu miasta. W celu sfinansowa-
nia ca³ego przedsiêwziêcia og³oszona zosta³a
kolekta, w ramach której w zbieranie pieniê-
dzy na ten cel zaanga¿owane by³y wszystkie
organizacje miejskie. Powo³ano komitet orga-
nizacyjny, a w przededniu uroczystoœci miesz-
kañcy starego miasta z wielkim zaanga¿owa-
niem zajmowali siê ustrajaniem swoich do-
mów œwierkowymi girlandami, chor¹giewka-
mi, wst¹¿kami i okolicznoœciowymi napisami.
Rudolf Zeidler wspomina, ¿e na udekorowa-
nym ró¿ami budynku drukarni jego ojca wid-
nia³ napis: 

W Kroœnie wszyscy siê tym chlubi¹, 
¿e ojczyznê swoj¹ lubi¹. 
A gdy jad¹ w wielki œwiat, 
bior¹ ze sob¹ Crossener Tageblatt...166
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Jahrmark na rynku g³ównym

Jahrmarkt auf dem Marktplatz

Obchody 900-lecia Krosna w 1905 roku

Die Feierlichkeiten anlässlich des 900–Jahr-
Jubiläums von Crossen



G³ówn¹ atrakcj¹ tych uroczystoœci by³
przemarsz ulicami miasta, a udzia³ w nim by³
zaszczytem i niemal¿e obowi¹zkiem wszyst-
kich dzia³aj¹cych na terenie miasta organiza-
cji. Ka¿da z grup stara³a siê jak najlepiej za-
prezentowaæ, a oklaskami nagradzani byli ci,
którzy zadanie to wype³nili z humorem, roz-
bawiaj¹c gapiów swoimi strojami, rekwizyta-
mi, a tak¿e prezentowanymi na ci¹gniêtych
wozach scenkami okolicznoœciowymi. I tak
nie zabrak³o w tym pochodzie postaci histo-
rycznych, takich jak Boles³aw Chrobry, ce-
sarz Henryk II, król pruski Fryderyk II, Na-
poleon, Bismarck i wiele innych osobistoœci
maj¹cych w przesz³oœci kontakt z nadodrzañ-
skim miastem. Ponadto w pochodzie prezen-
towa³y siê grupy sportowe, ko³a zaintereso-
wañ, a tak¿e cechy rzemieœlnicze, a wiêc ry-
bacy, piekarze, rzeŸnicy, browarnicy i inni. Na
wozie przygotowanym przez Firmê Butting
kowale wielkimi m³otami kuli miedziane ru-
ry, a na innym Fabryka Körnera prezentowa-
³a swoje wyroby.167 Osobn¹ grupê stanowili
kroœnianie, którzy wywêdrowali do Australii,
którzy osiedlili siê w Berlinie, a tak¿e miesz-
kañcy Cybinki w charakterystycznych stro-
jach ludowych. 

Stowarzyszenie Wspierania Sztuki
i Nauki

W trosce o rozwój kultury wysokiej za³o¿o-
ne zosta³o w Kroœnie w 1909 roku Stowarzy-
szenie Wspierania Sztuki i Nauki, które po-
stawi³o sobie za cel o¿ywienie inicjatyw mu-
zycznych i teatralnych. W tym celu zaprasza-
no na koncerty licznych solistów i zespo³y
muzyczne. Du¿¹ atrakcj¹ by³y przedstawie-
nia teatralne w wykonaniu aktorów tzw. scen
objazdowych. Dziêki nim kroœnianie mieli
mo¿liwoœæ zobaczenia sztuk Szekspira, Schil-
lera, Goethego czy Ibsena.168 G³oœnym wyda-
rzeniem by³o wystawienie sztuki kroœnieñ-
skiego poety i pisarza Klabunda pt. „Ko³o
kredowe” w 1926 roku. Autor, znany tu jako
Alfred Henschke przyby³ na przedstawienie,
a nastêpnie wraz z aktorami œwiêtowa³ to wy-
darzenie w hotelu „Trzy Korony”. Dramat
„Ko³o kredowe” grany by³ od premiery

w 1925 ponad sto razy na wszystkich wa¿-
niejszych scenach niemieckich. Znajduj¹cy
siê wówczas u szczytu kariery autor doczeka³
siê tym samym uznania w swojej rodzinnej
miejscowoœci, a namacalnym tego dowodem
by³o ustawienie w czerwcu 1925 roku w auli
gimnazjum popiersia Klabunda. Zosta³o ono
jednak w latach trzydziestych usuniête przez
zwolenników partii faszystowskiej. 

Alfred Henschke–Klabund

Równie¿ pocz¹tki twórczoœci najbardziej
znanego kroœnianina XX wieku nacechowane
by³y brakiem akceptacji ze strony spo³eczno-
œci lokalnej. Urodzony w 1890 roku w domu
przy ulicy Dammstraße (teren pomiêdzy Gro-
bl¹ a ulic¹ Wodn¹), jako syn aptekarza, zas³u-
¿onego radnego miejskiego i póŸniejszego ho-
norowego obywatela Krosna, wychowywa³ siê
w drobnomieszczañskim œrodowisku. Domem
rodzinnym Alfreda Henschke sta³ siê jednak-
¿e budynek na roku ulicy Zamkowej i póŸniej-
szej Dr. Henschkestraße (dziœ pó³nocno–z-
achodni róg placu Œw. Jadwigi), do którego
przeniesiona zosta³a dwa lata po narodzinach
pierwszego syna rodzinna apteka. Ju¿ jako
dojrzewaj¹cy m³odzieniec poeta postrzega³
sw¹ ma³¹ ojczyznê bardzo krytycznie i dawa³
temu wyraz w wierszach i utworach pisanych
proz¹. Jego pierwszy zbiór pt. Celestyna.
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Apteka dr .A. Henschke, na piêtrze dom
rodzinny Klabunda

Die Apotheke von Dr. A. Henschke, im ersten
Stock das Familienheim Klabunds



Historie dawnego Krosna ukaza³ siê w 1912
roku w kroœnieñskim wydawnictwie Zeidlera
i zawiera³ liczne opowiadania zwi¹zane tema-
tycznie z regionem. W czasach licealnych spê-
dzonych we Frankfurcie nad Odr¹ opubliko-
wa³ w grudniu 1912 roku w lokalnej „Frank-
furter Oderzeitung” pod pseudonimem Kla-
bund nie pozbawione ironii i krytycznej oce-
ny otaczaj¹cego go œwiata szkic pt. Epilog.
Konserwatywni w wiêkszoœci kroœnianie nie
ukrywali swojego oburzenia na zbuntowane-
go syna miasta nad Odr¹. Po tym, jak treœæ
jednego z tekstów „m³odego gniewnego” po-
ety uznana zosta³a w wyniku procesu s¹do-
wego (w latach 1913–15) jako gorsz¹ca, kro-
œnianie odwrócili siê od niego i Klabund coraz
rzadziej i z niechêci¹ wraca³ do rodzinnego
miasteczka. W tym czasie jednak¿e podbija³
swoj¹ twórczoœci¹ i dzia³alnoœci¹ kabaretow¹
serca publicznoœci w Berlinie, Monachium
i innych centrach niemieckiej kultury.169 Wy-
razem pojednania ze rodzinnym miastem sta-
³a siê napisana w 1925 roku, a wiêc na trzy la-
ta przed œmierci¹ poety „Oda do Krosna” —

utwór bêd¹cy przyk³adem przepiêknej liryki
tego utalentowanego autora, jego wyczucia
w odniesieniu do melodii jêzyka i operowania
gr¹ s³ów. 
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Alfred Henschke „Klabund”

Oda do Krosna

Czêsto wspominam ciê 
Ma³e miasteczko nad b³êkitn¹, 
Wartk¹ Odr¹, 
Wœród ³¹k pokrytych ros¹, 
Otulone mg³¹, 
Na granicy Œl¹ska i Marchii, 
Tam, gdzie Bóbr do Odry
A czas do wiecznoœci wp³ywa. 
Myœlê o tobie gdy ksiê¿yc na niebie

Œwieci i tobie i mnie 
I jak z³ota gwiazda
Zwisa z mej powieki ³za. (...) 

Na oplecionym dzikim winem balkonie 
Chronionym przed s³oñcem i deszczem
Szklanym daszkiem, 
Siedzi w swym bia³ym, lnianym kitlu
Siwow³osy, dobrotliwy, 
M¹dry cz³owiek — mój ojciec. 
Od³o¿y³ swoje w z³oto oprawione
Okulary, aby lepiej czytaæ
Swój Dziennik Kroœnieñski. 
Obok niego delikatna, uœmiechniêta 

Matka z koszykiem na kolanach
Pracowicie usuwa pestki
Z wiœni lub œliwek. 
Wysoko na niebie
Kr¹¿y sójka jak szara b³yskawica 
Przecina zygzakiem têczê na zachodzie. 
DŸwiêki wieczornych dzwonów
Z wie¿y Maryjnego Koœcio³a
P³osz¹ chmarê s³owików, 
Które ulatuj¹ w mrok. 
Tobie, tak¿e tobie tu³aczu, 
Który pozna³eœ tysi¹c miast, 
Serc, 
I mórz, 
By³a ta ziemia ojczyzn¹
I bêdzie ni¹ znowu, 
Kiedy grudy ziemi za³omoc¹ g³ucho 
O tw¹ trumnê, oddaj¹c ziemi
Twe mizerne, dziecinne
Zmala³e cia³o, 
Ziemi która ciê zrodzi³a, 
Na granicy Œl¹ska i Marchii, 
Gdzie Bóbr do Odry, 
A czas do wiecznoœci wp³ywa. 

Prze³o¿y³a Kazimiera KaŸmierczak170

Alfred Henschke „Klabund” (1890–1928)



Do licznych wierszy Klabunda znani kom-
pozytorzy pisali melodiê, a poeta niejednokrot-
nie œpiewa³ je publicznie akompaniuj¹c sobie
na gitarze lub fortepianie. Nie jest wykluczo-
ne, ¿e niektóre melodie napisa³ sam, gdy¿ ode-
bra³ staranne wykszta³cenie muzyczne jeszcze
w czasach kroœnieñskich i by³ doskona³ym pia-
nist¹. Dowiadujemy siê tego ze wspomnieñ
Fridriecha Waschinskego, póŸniejszego filhar-
monika we Frankfurcie nad Odr¹, który pobie-
ra³ pierwsze lekcje fortepianu u tej samej kro-
œnieñskiej nauczycielki, co Klabund. W pamiê-
ci tutejszych znawców muzyki fortepianowej
pozostaæ mia³a interpretacja znanego utworu
Feruccio Busoni w wykonaniu m³odego poety.
Porywaj¹ce wykonanie Klabunda nagrodzono
gromkimi oklaskami.171

Te muzyczne sukcesy m³odego poety przy-
s³oniête zosta³y w nastêpnych latach niechê-
ci¹ kroœnian do jego twórczoœci. W tej kwestii
spo³ecznoœæ jego rodzinnego miasta ró¿ni³a
siê w pogl¹dach reprezentowanych przez tzw.
ogólno niemieck¹ opiniê publiczn¹. Sytuacja
ta uleg³a w latach dwudziestych pewnej po-
prawie, a po wystawieniu sztuki „Ko³o kredo-
we” w Kroœnie w 1926 roku przy-
jaciel Klabuna Werner Finck na-
pisa³ nastêpuj¹cy wierszyk: 

O Kroœnie
powiedzieæ by siê chcia³o, 
¿e w kwestii Klabunda
jeszcze siê nie zdecydowa³o. 

Alfred Henschke–Klabund, od
1912 roku chory na gruŸlicê,
zmar³ w wielu 38 lat w szwajcar-
skim sanatorium w Davos 14
sierpnia 1928 roku. Pochowany
zosta³ w rodzinnym mieœcie na
cmentarzu na górze (dzisiejszy
Park Tysi¹clecia). Wokó³ grobu
wielkiego kroœnianina zebra³o
siê wówczas wiele znanych oso-
bistoœci niemieckiego œwiata kultury, a mowê
po¿egnaln¹ wyg³osi³ zaprzyjaŸniony z Kla-
bundem ceniony poeta Gottfried Benn.172

Dziœ grób Alfreda Henschke ju¿ nie istnieje,
na polecenie w³adz polskich zrównany zosta³

z ziemi¹ wraz z innymi nagrobkami w latach
siedemdziesi¹tych, w czasach kiedy wszystko
co przypomina³o o niemieckiej kulturze w Kro-
œnie by³o brutalnie niszczone. Pozostaje mieæ
nadziejê, ¿e ta epoka minê³a bezpowrotnie
i wraz z planowanym umieszczeniem tablicy
pami¹tkowej poœwiêconej Klabundowi na zam-
ku w Kroœnie rozpocznie siê czas, w którym hi-
storia miasta, postrzegana jako wspólne dzie-
dzictwo kultur nie bêdzie dzieliæ ludzi wed³ug
przynale¿noœci narodowoœciowej, lecz mierzyæ
ich dokonania zgodnie z kategoriami dobra,
piêkna, prawdy i humanizmu.

Kroœnieñskie organizacje
i stowarzyszenia

Najwiêkszym mankamentem ¿ycia kultu-
ralnego w mieœcie na prze³omie XIX i XX wie-
ku by³ brak pomieszczeñ przystosowanych do
koncertów i przedstawieñ oraz mog¹cych po-
mieœciæ jednorazowo du¿¹ widowniê. W tym
celu wykorzystywano sale w restauracjach
„Reichsadler” czy „Karlshof”. Dopiero wybu-
dowanie nowej siedziby bractwa kurkowego
i przebudowa gmachu dzisiejszego liceum,

który otrzyma³ now¹ aulê, polepszy³o nieco
sytuacjê i liczne imprezy odbywa³y siê w³a-
œnie w tych budynkach.

Wspomniane Stowarzyszenie Wspierania
Sztuki i Nauki rozszerzy³o z czasem swoj¹
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Restauracja „Karlshof” znajdowa³a siê na rogu dzisiejszej
ul. Poznañskiej i Armii Czerwonej

Gaststätte „Karlshof” stand an der Ecke Züllichauer–
und Hermann–Göring–Straße



dzia³alnoœæ na inne dziedziny artystyczne
i tak w ofercie pojawi³y siê wystêpy tancerzy,
wystawy sztuk plastycznych i wieczory recy-
tatorskie, a tak¿e wyk³ady o charakterze po-
pularnonaukowym. 

Stowarzyszenie to nie by³o oczywiœcie je-
dyn¹ prê¿n¹ organizacj¹ dzia³aj¹c¹ w mieœcie.
Paul Kupke w swojej monografii poœwiêconej
¿yciu miejskiemu podaje, ¿e w 1929 roku za-
rejestrowane by³o ponad 120 organizacji dzia-
³aj¹cych na terenie Krosna. Wœród tej ogrom-
nej liczby wymienione zosta³y towarzystwa
i zespo³y muzyczne (najstarsze za³o¿one
w 1841 roku), dwa chóry i piêæ grup wokal-
nych, jedn¹ teatraln¹ i dziewiêæ klubów spor-
towych, miêdzy innymi gimnastyczny, gier
halowych, krêglarski, wêdkarski i wioœlarski,
a tak¿e liczne ko³a zainteresowañ, stowarzy-
szenia koœcielne i militarne, a nawet zwi¹zek
grabarzy.173

Zapocz¹tkowana w po³owie XIX wieku
moda na zrzeszanie siê w zwi¹zkach i organi-
zacjach wydawa³a w kolejnych dziesiêciole-
ciach plon w postaci du¿ej aktywnoœci spo-
³ecznej ró¿nych grup i przejmowaniu licznych
inicjatyw maj¹cych na celu poprawê ¿ycia
w mieœcie. Ten spontaniczny i bardzo pozy-
tywny dla Krosna rozwój zosta³ zahamowany
wraz z przejêciem w³adzy w pañstwie przez
Adolfa Hitlera. Wprowadzony przez niego
system totalitarny przewidywa³ kontrolê
wszelkiej dzia³alnoœci spo³ecznej i w zwi¹zku
z tym przeprowadzona zosta³a selekcja przy-
datnych i mniej przydatnych organizacji. Te

uznane za niepo¿¹dane zmuszone zosta³y do
zawieszenia swej dzia³alnoœci, a pozosta³e
podporz¹dkowane za³o¿eniom faszystowskie-
go pañstwa. Poza kultem führera i pielêgno-
waniem nauki o przynale¿noœci rasowej, k³a-
dziono nacisk na rozwój kultury fizycznej
i sportu. Naród niemiecki potrzebowa³ prze-
cie¿ zdrowych i silnych ¿o³nierzy i m³ode wy-
sportowane kobiety zdolne urodziæ jak naj-
wiêcej dzieci. W zwi¹zku z tym ogromne
wsparcie pañstwa otrzymywa³y organizacje
m³odzie¿owe propaguj¹ce idee faszystowskie
oraz prowadzone w odpowiednim duchu klu-
by sportowe. I tak posiadaj¹ce bogat¹ trady-
cjê i ho³duj¹ce zdrowym zasadom rywalizacji
sportowej zrzeszenia wykorzystywane by³y
jako narzêdzie przejête przez totalitarn¹ pro-
pagandê. 

Wioœlarstwo u ujœcia Bobru

Przyk³adem wy¿ej wspomnianego stanu
rzeczy mo¿e byæ dzia³alnoœci kroœnieñskiego
klubu wioœlarskiego, który za³o¿ony zosta³
w 1885 roku. Jego inicjatorem by³ tutejszy
wydawca Richard Zeidler, który mia³ wcze-
œniej okazjê zapoznaæ siê z t¹ form¹ spêdzania
czasu wolnego we Frankfurcie nad Odr¹.
Pierwsi zwolennicy tego sportu w Kroœnie
szybko stali siê wytrawnymi zawodnikami
i zaczêli odnosiæ sukcesy w skali regionu, a na-
wet zajmowali wysokie pozycje na zawodach
ogólnokrajowych i miêdzynarodowych. Swoj¹
dzia³alnoœæ klub rozwin¹³ jednak dopiero po
zakoñczeniu pierwszej wojny œwiatowej.
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Kroœnieñska dru¿yna pi³karska oko³o 1930 roku

Crossener Fussballteam um 1930

Siedziba Klubu Wioœlarskiego 1885

Der Sitz des Ruderclubs 1885



W 1919 roku dla potrzeb klubu zakupiono
dzia³kê na Rybakach w okolicach k³adki pro-
wadz¹cej do folwarku Klette (póŸniejszej sie-
dziba Zarz¹du Dróg Wodnych). Powsta³o tam
najpierw pomieszczenie do przechowywania
³odzi, a nastêpnie w 1924 roku nowy budynek
z kuchni¹, sto³ówk¹, szatniami i ³azienkami.
Dwa lata póŸniej dobudowano jeszcze dodat-
kowe pomieszczenia, schronisko dla kajaka-
rzy, rampê dla ³ódek i nowy masywny pomost.
W roku 1920 klub liczy³ oko³o 100 cz³onków,
a od 1929 roku na treningi przychodziæ mog³y
równie¿ dziewczêta.174

Przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹ za³o¿ony
zosta³ w Kroœnie drugi klub wioœlarski, który
od roku powstania nazywano „1913” (dla roz-
ró¿nienia pierwotne zrzeszenie nazywano
„1885”). Cz³onkowie nowego klubu postarali
siê o zapewnienie odpowiedniego zaplecza dla
swojej dzia³alnoœci i 1922 roku wybudowali
na lewym brzegu Odry przy ujœciu nie istnie-
j¹cej ju¿ dziœ odnogi rowu miejskiego na Ry-
bakach siedzibê klubu. Prawdziwy rozkwit
prze¿ywa³ klub od 1935 roku, kiedy to orga-
nizacja otworzy³a siê równie¿ na cz³onkostwo
dziewcz¹t i kobiet i pod koniec roku zrzesza-
³a ponad 200 osób.175

Obydwa kluby dzia³a³y bardzo prê¿nie
i zrzesza³y w swoich szeregach zarówno za-
s³u¿one osobistoœci ¿ycia miejskiego, jak
i tzw. Kwiat kroœnieñskiej m³odzie¿y. 

3. Krosno w czasach faszystowskich

To w³aœnie m³odzie¿ pad³a ofiar¹ faszy-
stowskiej propagandy, gdy¿ jej kszta³tuj¹cy
siê dopiero œwiatopogl¹d zosta³ naznaczony
ideologi¹ wy¿szoœci jednej rasy ludzkiej nad
drug¹, pogardy dla ludzkiej s³aboœci i dopusz-
czanie przemocy i zabijania dla osi¹gniêcia
„wy¿szych” celów. O ile tych m³odych ludzi,
zrzeszonych w Hitlerjugend mo¿na nazwaæ
ofiarami faszystowskiej propagandy, o tyle
nie sposób usprawiedliwiæ postaw doros³ych
przedstawicieli spo³eczeñstwa niemieckiego,
którzy œwiadomie stali siê zwolennikami Hi-
tlera. I nawet ci, którzy pasywnie przygl¹dali
siê barbarzyñskim metodom sprawowania
przez niego w³adzy i w obawie przed osobisty-
mi konsekwencjami odwracali oczy i nie
chcieli nic wiedzieæ o obozach koncentracyj-
nych i masowych morderstwach, ponosz¹ od-
powiedzialnoœæ za zbrodnie przeciwko ludz-
koœci pope³nione przez faszystowskie Niemcy
w latach 30–tych i 40–tych XX wieku. 

Rozmiar i okropnoœæ hitlerowskiego sza-
leñstwa ujawni³y siê du¿ej czêœci niemieckie-
go spo³eczeñstwa pod koniec drugiej wojny
œwiatowej lub dopiero po jej zakoñczeniu, kie-
dy doprowadzona do perfekcji machina
œmierci skonstruowana przez aktywistów
NSDAP zosta³a zatrzymana, a jej nieludzkie

¿niwo ujawnione publicznie. 
Zanim jednak to nast¹pi³o wiêk-

szoœæ mieszkañców pañstwa niemiec-
kiego wiod³o w miarê normalny tryb
¿ycia. W ma³ych miasteczkach i na
wsiach propagowano wprawdzie no-
w¹ naukê i wielu mieszkañców z du-
m¹ zaczê³o nosiæ mundury, œwiadcz¹-
ce o przynale¿noœci do partii, tok co-
dziennego ¿ycia jednak¿e niewiele siê
zmieni³, a nawet zaobserwowaæ mo¿-
na by³o pewn¹ poprawê sytuacji go-
spodarczej i minimalizacjê problemu
bezrobocia. W tej kwestii Krosno
uchodziæ mo¿e za klasyczny przyk³ad
ma³omiasteczkowego ¿ycia za czasów
Hitlera. W drugiej po³owie XIX wieku
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i w pierwszych dziesiêcioleciach XX stulecia
¿y³o siê tu spokojnie i jakby na zwolnionych
obrotach. Jak ju¿ wspomniano boom indu-
strializacji omin¹³ miasto, nie powsta³y tu
¿adne wiêksze zak³ady przemys³owe, klasa
robotnicza stanowi³a niewielki odsetek spo³e-
czeñstwa, w mieœcie du¿o by³o urzêdników,
rodzin wojskowych oraz drobnych rzemieœl-
ników i sklepikarzy, zaopatruj¹cych w towary
i us³ugi okoliczne wioski. 

Kryzys gospodarczy koñca lat dwudzie-
stych ograniczy³ jeszcze bardziej perspektywy
rozwojowe miasta i fala emigracji (tzw.
Ostfluchtu) w poszukiwaniu miejsc pra-
cy i lepszego ¿ycia nasili³a siê. Do roku
1928 partia faszystowska w powiecie
kroœnieñskich nie odgrywa³a jeszcze
¿adnej roli, dopiero w wyborach do par-
lamentu niemieckiego na szczeblu po-
wiatowym w 1930 roku NSDAP osi¹-
gnê³a 19,5%, a dwa lata póŸniej ju¿
56,5%. W marcu 1933 roku za führerem
opowiedzia³o siê 64,1% mieszkañców po-
wiatu.176 Wraz z dojœciem do w³adzy fa-
szyœci wyrobili sobie opiniê nowej si³y,
daj¹cej nadziejê na zmianê sytuacji i za-
prowadzenie porz¹dku w znajduj¹cym
siê w g³êbokim kryzysie pañstwie. 

Budowa nowego miasta na prawym
brzegu Odry

Równie¿ inne motywy przyczyni³y siê do
tego, ¿e w Kroœnie zdecydowana wiêkszoœæ
g³osowa³a na NSDAP. Komuniœci, którzy sta-
nowili przeciwwagê do tej nowej partii,
w Kroœnie w³aœciwie siê nie liczyli, a bogate
tradycje wojskowe w mieœcie sprawia³y, ¿e je-
go mieszkañcy reprezentowali raczej pogl¹dy
konserwatywne, sk³aniaj¹ce siê ku silnej w³a-
dzy. Kiedy Hitler doszed³ do w³adzy i rozpo-
cz¹³ program uzdrawiania gospodarki miêdzy
innymi poprzez postawienie na przemys³
zbrojeniowy, kroœnianom mog³o siê wydawaæ,
¿e wygrali los na loterii. ¯ycie w mieœcie,
a przede wszystkim architektura Krosna
zmieni³a siê niemal¿e z dnia na dzieñ. W ci¹-
gu kilkunastu lat wyros³o na wysokim brzegu
Odry nowe miasto. Rozbudowa tej czêœci mia-

sta rozpoczê³a siê ju¿ w latach 1909–11 wraz
z powstaniem pierwszego kompleksu kosza-
rowego, tzw. Alvenslebenkaserne (dzisiejsza
siedziba Wojsk Ochrony Pogranicza) i licz-
nych budynków mieszkalnych wokó³ niego.
Prawdziwy rozmach i szybki postêp prac bu-
dowlanych zaobserwowaæ mo¿na by³o jed-
nak¿e dopiero w latach trzydziestych. Wów-
czas to ulica, przy której od koñca XIX wieku
sta³ jedynie przytu³ek dla sierot i szpital (roz-
budowany w 1925 roku), zmieni³a swoje obli-
cze w ci¹gu zaledwie kilku lat. W s¹siedztwie

szpitala powsta³y koszary artyleryjskie, nieco
dalej, po przeciwnej stronie koszary wojsk
piechoty. Aby nadaæ temu miejscu odpowied-
ni¹ rangê, ulicê tê nazwano Adolf Hitler-
–Straße. Obszerne zabudowania koszarowe
zaprojektowane zosta³y zgodnie z najnowszy-
mi wytycznymi. Mimo nowoczesnych archi-
tektonicznych i technicznych rozwi¹zañ nie
da³o siê unikn¹æ pewnej monotonii i bezbarw-
noœci w formie powsta³ych obiektów. Postano-
wiono wiêc urozmaiciæ j¹ poprzez akcenty ar-
tystyczne. I tak koszary artyleryjskie otrzy-
ma³y rzeŸbê z piaskowca przedstawiaj¹c¹ œw.
Barbarê, patronkê artylerzystów. Przy wej-
œciu do nowych koszar pu³ku piechoty nato-
miast ustawiono rzeŸbê z br¹zu „Knabe mit
Fohlen” (Ch³opiec ze Ÿrebakiem), która
wkomponowa³a siê w przestrzeñ pomiêdzy
bram¹ g³ówn¹ a obszernym dziedziñcem ko-
szar. To dzie³o sztuki wysz³o spod rêki berliñ-
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skiego rzeŸbiarza Krückeberga, który by³ oj-
cem jednego z pierwszych m³odych podpo-
ruczników piechoty, którzy w 1934 roku zna-
leŸli siê w garnizonie.177

Przed rozpoczêciem drugiej wojny œwiato-
wej wybudowano ponadto przy ulicy wyloto-
wej w kierunku Frankfurtu kolejne koszary,
tzw. Pionierkaserne (koszary saperów) oraz
kasyno oficerskie — dzisiejszy Klub Garnizo-
nowy. Wraz z wprowadzeniem w Niemczech
w 1935 roku powszechnego obowi¹zku s³u¿by
wojskowej oraz przygotowaniami do wojny
koszary wojskowe w Kroœnie zape³ni³y siê
i dosz³o do paradoksalnej sytuacji, ¿e iloœæ
¿o³nierzy przewy¿szy³a liczbê mieszkañców
miasta. W 1939 roku Krosno wraz z garnizo-
nem liczy³o 22 813 osób, w tym jedynie10 800
cywilnych mieszkañców.178

Elektrownia w Dychowie

Na o¿ywienie w Kroœnie mia³o wp³yw nie
tylko wojsko, ale tak¿e fakt rozpoczêcia budo-
wy elektrowni w Dychowie. Projekt budowy

elektrowni szczytowo–pompowej, bêd¹cej
dwudziest¹ tego typu w Europie i ósm¹
w Niemczech powsta³ ju¿ w latach dwudzie-
stych, prace ziemne ruszy³y jednak¿e dopiero
jesieni¹ 1933 roku. Drog¹ kolejow¹ i wodn¹
zaczê³y przychodziæ transporty z materia³ami
budowlanymi i czêœciami urz¹dzeñ energe-
tycznych, kilometry rur, kabli i stali zbroje-
niowej. Powsta³o ogromne zapotrzebowanie
na si³ê robocz¹ (ok. 2 do 3 tyœ ludzi). Nie tyl-
ko bezrobotni kroœnianie znajdowali tu pracê,
ale tak¿e ludnoœæ z dalszych okolic. W ci¹gu
kolejnych trzech lat budowy robotników kwa-
terowano w okolicznych miejscowoœciach,
a tak¿e w barakach, namiotach i na starych
odrzañskich barkach. Po wybudowaniu
trzech zbiorników retencyjnych i 21 km ka-
na³u pr¹d pop³yn¹³ pod koniec roku 1936.179

Do lutego 1945 roku elektrownia funkcjono-
wa³a bez zastrze¿eñ, do momentu, kiedy woj-
ska radzieckie zdemontowa³y jej urz¹dzenia
i wywioz³y na wschód. Dopiero cztery lata
póŸniej polskim in¿ynierom uda³o siê elek-
trowniê ponownie uruchomiæ. 

Próby sprzeciwiania siê w³adzy
hitlerowskiej

Obraz Krosna w latach 30–tych XX wieku,
jako miasta zdominowanego przez zwolenni-
ków Hitlera nale¿a³oby uzupe³niæ informacja-
mi o dzia³alnoœci przeciwników tego re¿imu,
nawet je¿eli by³y to tylko pojedyncze jednost-
ki i podejmowane przez nie inicjatywy nie wy-
war³y wp³ywu na dalszy przebieg wydarzeñ. 

W latach osiemdziesi¹tych XX wieku
w Berlinie Zachodnim opublikowane zosta³y
wspomnienia pastora Joachima Kanitza, któ-
ry w 1935 roku przebywa³ w kroœnieñskiej
parafii.180 Nawi¹zuj¹ one do dzia³añ NSDAP,
która próbowa³a nak³oniæ Koœció³ ewangelicki
do przyjêcia wytycznych nowej faszystowskiej
religii. Poniewa¿ czêœæ pastorów zaczê³a przy-
stawaæ na te propozycje i zawi¹za³a nawet
zrzeszenie po nazw¹ „Deutsche Christen”
(Niemieccy Chrzeœcijanie), synod Koœcio³a
ewangelickiego wystosowa³ w marcu 1935 ro-
ku list do wiernych, w którym zdecydowanie
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sprzeciwia³ siê takim praktykom, argumen-
tuj¹c miêdzy innymi, ¿e propaganda faszy-
stowska ³amie pierwsze przykazanie Koœcio-
³a, czyni¹c z wybranego narodu niemieckiego
bo¿yszcze, a ¿¹danie bezwzglêdnego pos³u-
szeñstwa Hitlerowi jest sprzeczne z nauk¹
Koœcio³a, która mówi o poddawaniu siê woli
Boga.181 List ten mia³ zostaæ odczytany we
wszystkich koœcio³ach ewangelickich w dniu
17. marca. Na ten sam dzieñ partia faszy-
stowska przewidzia³a og³oszenie powszechne-
go obowi¹zku s³u¿by wojskowej. W obawie
przed tym, ¿e odczytanie owego listu mog³oby
pokrzy¿owaæ plany partii, wydano rozkaz
aresztowania ponad piêciuset pastorów, któ-
rzy mimo gróŸb ze strony s³u¿b specjalnych
deklarowali, ¿e list pasterski odczytaj¹. Ze
wspomnieñ pastora Joachima Kanitza dowia-
dujemy siê, ¿e wszyscy duchowni ewangeliccy
(prawdopodobnie jednak nie wszyscy, lecz
znaczna wiêkszoœæ, gdy¿ znane s¹ w powiecie
przypadki przynale¿noœci pastorów do „Deut-
sche Christen”) zostali 16 marca 1935 roku
aresztowani i osadzenie w areszcie, a tak¿e
z braku miejsca, w pomieszczeniach ratusza.
Pastor Kanitz, który przebywa³ w Kroœnie
nieoficjalnie i nie figurowa³ na listach du-
chownych w powiecie, nie zosta³ aresztowany.
Wykorzysta³ sytuacjê i w nocy z soboty na
niedzielê sporz¹dzi³ liczne kopie tekstu listu
pasterskiego oraz swojego kazania i nastêp-
nego ranka, zanim funkcjonariusze partyjni
zdo³ali go aresztowaæ, rozda³ je zgromadzo-
nym w koœciele wiernym. Ci œpiewaj¹c pieœni
religijne odprowadzili go t³umnie do aresztu.
Krótko po tym wydarzeniu rozbrzmia³a na
rynku inna muzyka — to orkiestra wojskowa
uœwietnia³a uroczystoœæ powo³ania Wermach-
tu i wprowadzenia powszechnej s³u¿by woj-
skowej. Kroœnieñscy duchowni zostali po kil-
ku dniach zwolnieni, stosunki pomiêdzy par-
ti¹ a koœcio³em pozosta³y jednak¿e do koñca
wojny nie uregulowane. Czêœæ pastorów (miê-
dzy innymi odpowiedzialny za ca³y powiat pa-
stor Riehl przyj¹³ legitymacjê cz³onkowsk¹
NSDAP) szuka³a porozumienia z faszystami,
byli jednak i tacy, którzy nie zdradzili swoich
idea³ów, jednak¿e zdaj¹c sobie sprawê z kon-

sekwencji g³oœnego wypowiadania ich, woleli
milczeæ. Tak sta³o siê na przyk³ad z pastorem
Kanitz, który podobnie jak wielu innych zo-
sta³ powo³any do s³u¿by wojskowej i dopiero
po wojnie mogli dalej pe³niæ s³u¿bê duszpa-
stersk¹. 

4. Lata drugiej wojny œwiatowej

Dzieñ 1 wrzeœnia 1939 roku, kiedy to po
œwiecie rozesz³a siê wieœæ o ataku Niemiec na
Polskê, a fakt ten wywo³a³ w narodzie pol-
skim przera¿enie i najgorsze obawy, wydawa³
siê w Kroœnie min¹æ bez wiêkszego echa. Hi-
tlerowska propaganda na tyle otumani³a na-
ród, ¿e wszelkie kroki niemieckich w³adz,
a szczególnie te podejmowane na arenie miê-
dzynarodowej, przedstawiano jako jedynie
s³uszne i wynikaj¹ce z koniecznoœci sytuacji.
O tym, ¿e wœród tych informacji a¿ mno¿y³o
siê od k³amstw i przeinaczeñ, wiêkszoœæ spo-
³eczeñstwa prawdopodobnie nie zdawa³a so-
bie sprawy. Wywnioskowaæ to mo¿na z podsu-
mowania najwa¿niejszych wydarzeñ roku
1939, jakie opublikowa³ kroœnieñski redaktor
Karl Wein kilka miesiêcy po wybuchu wojny

w „Crossener Kreiskalender” („Kroœnieñski
Kalendarz Powiatowy”). Po obszernym opisie
przedstawiaj¹cym agresywn¹ politykê rz¹du
polskiego w stosunku do Rzeszy Niemieckiej
oraz podaniu licznych przyk³adów akcji dy-
wersyjnych na granicy polsko–niemieckiej
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przeprowadzonych przez polskie jednostki
wojskowe, autor w nastêpuj¹cy sposób infor-
muje o wybuchu drugiej wojny œwiatowej:
W zwi¹zku z powtarzaj¹cymi prowokacjami
(ze strony polskiej) mocarstwo, jakim jest Rze-
sza Niemiecka nie mog³o pozostaæ obojêtnym.
W nocy 1 wrzeœnia führer wyda³ ¿o³nierzom
Wermachtu rozkaz podjêcia kontrofensywy
i odpowiedzenia przemoc¹ na przemoc. Roz-
poczê³a siê „kampania 18–stu dni”, podczas
której oddzia³y niemieckie przesz³y przez Pol-
skê jak burza, zadaj¹c przeciwnikom sromot-
n¹ klêskê. (...) Gdañsk og³osi³ jeszcze tej samej
nocy, której ruszy³a armia niemiecka, swoje
ponowne przy³¹czenie do macierzy, a führer
kilka dni póŸniej witany by³ przez niemieck¹
ludnoœæ Gdañska jako wyzwoliciel.182

Przegl¹daj¹c publikacje kroœnieñskie
z pierwszych lat wojny trudno jest odnieœæ
wra¿enie, ¿e przynios³a ona powa¿ne zmiany
w ¿yciu tutejszego spo³eczeñstwa. Publiko-
wane artyku³y koncentruj¹ siê na opisie zwy-
czajów ludowych, przyrody, wybranych fak-
tów z historii regionu. Jedynie wspomnienia
z udzia³u w walkach na ró¿nych frontach
pierwszej wojny œwiatowej, odpowiadaj¹ te-
matyk¹ wydarzeniom rozgrywaj¹cym siê
w tym czasie w Europie. Uwadze kroœnian
nie móg³ jednak¿e umkn¹æ fakt wiêkszej ak-

tywnoœci w garnizonie oraz zg³oszenie siê do
s³u¿by wojskowej tego czy innego syna kro-
œnieñskiej ziemi. 

Wraz z przed³u¿aj¹c¹ siê wojn¹ ubywa³o
mê¿czyzn w Kroœnie, ich nieobecnoœæ próbo-
wano zast¹piæ robotnikami przymusowymi,
zazwyczaj Polakami, którzy przydzielani byli
do pracy w rolnictwie, w zak³adach rzemieœl-
niczych i przemys³owych. W notatce z posie-
dzenia komisji do spraw wschodnich z 12 lu-
tego 1940 mo¿na przeczytaæ: W obecnej sytu-
acji nasza gospodarka na wschodzie kraju
mo¿e siê tylko utrzymaæ i dalej rozwijaæ, je¿e-
li zapewniona jej zostanie odpowiednia iloœæ
robotników. Tych nale¿y wybraæ spoœród Pola-
ków. (...) Przy³¹czone do Niemiec wschodnie
tereny musz¹ wiêc dostarczyæ do Rzeszy pla-
nowan¹ liczbê robotników.183 Odnoœnie liczby
polskich robotników przymusowych w Rze-
szy podawane s¹ ró¿ne dane liczbowe i waha-
j¹ siê one w granicach od prawie miliona do
1,7 miliona Polaków. 

Taki los spotka³ Ryszarda S³omiñskiego,
syna poznañskiego rzeŸnika, który jako ro-
botnik przymusowy przydzielony zosta³ do
kroœnieñskiego zak³adu masarniczego przy
ulicy Bergstraße 1. W roku 1942 odwiedzi³ go
¿yj¹cy do dziœ brat, póŸniejszy mieszkaniec
Krosna — Tadeusz S³omiñski. Z jego opowie-
œci dowiadujemy siê, ¿e miasto zrobi³o na nim
wra¿enie niezwykle urokliwego, spokojnego
miejsca. Piêkne zadbane budynki, pe³ne

kwiatów ogródki, porz¹dek i dostatek
zdawa³y siê nie mieæ nic wspólnego ze
straszliw¹ wojn¹, która rozgrywa³a
siê gdzieœ daleko. I tylko maszeruj¹cy
ulicami pojedynczy ¿o³nierze w hitle-
rowskich mundurach, których pan
S³omiñski nosz¹c na ramieniu obo-
wi¹zkow¹ opaskê z napisem „P” sta-
ra³ siê omijaæ z daleka, przypominali
do kogo to miasto nale¿y.184

Pierwsze oznaki wojny 

Po raz pierwszy konsekwencje woj-
ny da³o siê odczuæ w Kroœnie pod ko-
niec roku 1944. Wówczas to przyby³a
do miasta i okolicznych wsi ludnoœæ

znad Renu i z Westfalii, która w wyniku bom-
bardowañ alianckich straci³a swoje domostwa
i szuka³a schronienia na spokojniejszym
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wschodzie Niemiec. Podczas œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia prawie nikt jeszcze nie przepusz-
cza³, ¿e los uciekinierów przyjdzie tak¿e po-
dzieliæ mieszkañcom Krosna. Oko³o 20 stycz-
nia 1945 roku pojawi³y siê w mieœcie pierwsze
wozy ci¹gniête przez niemieckich cywili z Ge-
neralnej Guberni, a nastêpnie z pozosta³ej,
zachodniej czêœci okupowanego przez Rzeszê
pañstwa polskiego. Wszyscy oni uciekali
przed posuwaj¹c¹ siê bardzo szybko na za-
chód armi¹ radzieck¹. Rudolf Zeidler tak opi-
suje tamtejsze dni: W dniu 24 lub 25 stycznia
zobaczyliœmy (...) pocz¹tek niekoñcz¹cego siê
pochodu nêdzy ludzkiej, który ze wschodu
Niemiec ci¹gn¹³ ulic¹ Bismarckstraße (dziœ
B. Chobrego), przez most na Odrze na zachód.
(...) Na twarzach tych ludzi widaæ by³o roz-
pacz, a o beznadziejnoœci ich losu nikt z nas
po ów dzieñ nie mia³ nawet pojêcia.185

Dopiero wówczas najwiêksi optymiœci za-
czêli w¹tpiæ w zwyciêstwo armii niemieckiej
w wojnie, wielu jednak¿e nie dopuszcza³o ta-
kiej mo¿liwoœci, ¿e Niemcom nie uda siê
utrzymaæ swoich pozycji na linii Odry. I na-
wet kiedy przeje¿d¿ali przez Krosno ucieki-
nierzy z Sulechowa, wierzono nadal, ¿e Ro-
sjanie nie wejd¹ do powiatu kroœnieñskiego.
Dopiero z pocz¹tkiem lutego ludzie zaczêli

masowo opuszczaæ miasto. Dzia³o siê to jed-
nak w przekonaniu, ¿e jest to sytuacja przej-
œciowa, a w³aœciciele opuszczaj¹c swoje domo-

stwa prosili pozostaj¹ce osoby (czêsto pol-
skich robotników przymusowych) o pilnowa-
nie maj¹tku do ich powrotu. Los okaza³ siê
dla ówczesnych kroœnian niezbyt ³askawy
i wiêkszoœæ z nich nie mog³a ju¿ powróciæ do
rodzinnego miasta. 

W tym czasie rozegra³o siê wiele osobi-
stych tragedii, szczególnie w ostatnich dniach
stycznia, kiedy to ewakuacja mia³a charakter
bezplanowy i chaotyczny. Ci którym uda³o siê
ujœæ z ¿yciem, skazani by³i na wielomiesiêcz-
n¹ tu³aczkê Z trudem szukali dachu nad g³o-
w¹ w przeludnionych i dotkniêtych g³odem
Niemczech. Wed³ug danych szacunkowych
tereny ówczesnej Brandenburgii Wschodniej
opuœci³o oko³o 30–40% mieszkañców.186 Z re-
lacji œwiadków wynika, ¿e w momencie og³o-
szenia Krosna twierdz¹ (30 stycznia) miasto
by³o du¿o bardziej wyludnione. Tego dnia za-
wiesi³a swoja dzia³alnoœæ poczta, a mimo to
dzieñ póŸniej z rozkazu w³adz hitlerowskich
rozwieszono w mieœcie plakaty wzywaj¹ce
mieszkañców do zachowania spokoju i nie-
opuszczania miasta. Mo¿na wiêc by³o prze-
czytaæ: Na ty³ach mamy jeszcze du¿e rezerwy,
które wkrótce przy u¿yciu tajemnej broni
führera przyst¹pi¹ od odzyskiwania zagrabio-
nej ziemi niemieckiej. Gdyby jednak wbrew
oczekiwaniom mia³o zagra¿aæ mieszkañcom
jakieœ niebezpieczeñstwo, zostan¹ oni o tym
odpowiednio wczeœnie poinformowani.187

W tych dniach kroœnianie nie wierzyli ju¿
propagandzie faszystowskiej i w pop³ochu
szukali ucieczki drog¹ kolejow¹ lub ko³ow¹.
Ostatni poci¹g z Krosna odjecha³ 6 lutego
1945 roku. Ci, którzy pozostali, siedzieli na
tzw. walizkach, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e w ka¿-
dej chwili bêd¹ musieli opuœciæ miasto. Z tam-
tych dni zachowa³y siê dwa listy pisane przez
matkê do syna Willego Wolfa, z 3 i 11 lutego,
które jakimœ cudem zdo³a³y dojœæ do adresata.
Z pierwszego listu dowiadujemy siê, ¿e „w
górnej czêœci miasta nie mog¹ przebywaæ ju¿
ani kobiety ani dzieci. Niektórzy tam jednak
i tak pozostali, bo nie chc¹ siê w³óczyæ po uli-
cach. (...) W mieœcie otwartych jest jeszcze tyl-
ko kilka sklepów, piekarz, rzeŸnik i dwa skle-
py ogólno–przemys³owe. Redlich te¿ mia³ dzi-
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siaj otwarte, ale papierosów ju¿ nie by³o.”
W liœcie z 11 lutego widnieje informacja, ¿e
wydano rozkaz ewakuacji mieszkañców rów-
nie¿ z dolnej czêœci miasta, a mimo to niektó-
rzy mieszkañcy jeszcze w nim pozostali. ¯o³-
nierze zakwaterowani zostali w prywatnych
domach. Wszêdzie na œcianach widniej¹ napi-
sy „Kto dopuszcza siê rozbojów i kradnie, zo-
stanie rozstrzelany lub powieszony”.188

Dzia³ania militarne w powiecie
kroœnieñskim

Na prze³omie stycznia i lutego 1945 roku
1 Front Bia³oruski armii radzieckiej bardzo
szybko przesuwa³ siê na zachód, kieruj¹c siê
ku Odrze na wysokoœci Frankfurtu. W tej sy-
tuacji tylko pó³nocne krañce powiatu kro-
œnieñskiego znalaz³y siê na linii jego prze-
marszu, a miasto nie by³o punktem strate-
gicznym. W zwi¹zku z tym, Rosjanie, którzy
ju¿ 1 lutego weszli do Czetowic i okolicznych
wiosek, nie szturmowali miasta, ograniczaj¹c
siê tylko do nieznacznych dzia³añ zaczepnych
i pozostawiaj¹c zdobycie miasta nadci¹gaj¹ce-
mu z po³udniowego wschodu 1 Frontowi
Ukraiñskiemu. 

Wojska niemieckie obsadzi³y przyczó³ek
mostowy na pó³nocnych krañcach miasta,
broni¹c dostêpu do niego przez prawie dwa
tygodnie. �ród³a niemieckie podaj¹, ¿e Kro-
sna broni³y trzy bataliony, od strony £ocho-
wic, Kamienia i Chy¿y.189 Byli to ¿o³nierze bez
odpowiedniego przeszkolenia, zazwyczaj
w podesz³ym wieku lub bardzo m³odzi cz³on-
kowie Hitlerjugend. W du¿ej czêœci bez mun-
durów i ciê¿kiej broni dysponowali jedynie
nielicznymi pistoletami maszynowymi, bro-
ni¹ lekk¹ i ograniczon¹ iloœci¹ amunicji.190

Drugiego lutego pad³y od strony £ochowic
pierwszy strza³y w kierunku miasta, a na-
stêpnego dnia Rosjanie rozpoczêli atak arty-
leryjski, w wyniku którego ucierpia³y koszary
pionierskie przy ulicy Frankfurterstraße
(dzisiejsza Obroñców Stalingradu), cmentarz
na górze, okolice szpitala, dzisiejszej ulicy Po-
znañskiej i koszar przy ulicy Piastów. Wów-
czas to siedzibê sztabu przeniesiono do urzê-
du powiatowego (dzisiejsza siedziba burmi-

strza), a nastêpnie w bezpoœrednie s¹siedz-
two mostu do urzêdu celnego (dziœ gmach Te-
lekomunikacji). W wyniku tych ostrza³ów po-
jedyncze pociski trafia³y w budynki starego
miasta po lewej stronie Odry, powoduj¹c nie-
liczne zniszczenia oraz œmieræ kilku cywili.
Walki trwa³y dziesiêæ dni i zdaniem Rudolfa
Zeildlera zginê³o w nich oko³o 500 ¿o³nierzy
niemieckich. W miarê przybli¿ania siê Rosjan
do pó³nocnej czêœci miasta, grzebanie pole-
g³ych na cmentarzu na górze by³o coraz bar-
dziej utrudnione i prowizoryczny cmentarz
urz¹dzono w okolicach Fabryki Körnera (póŸ-
niejszego Krometu). 

12–ego lutego mia³o miejsce dziwne wyda-
rzenie, które dos³ownie postawi³o na nogi
wszystkich ¿o³nierzy. Otó¿ pochodz¹cy z Gru-
zji czerwonoarmista wjecha³ zaprzêgiem kon-
nym z bia³¹ flag¹ w rêku pomiêdzy oddzia³y
niemieckie. Zupe³nie pijany wykrzykiwa³, ¿e
jest antykomunist¹ i przysi¹g³ zemœciæ siê na
bolszewikach, którzy zmordowali mu rodzi-
ców i rodzeñstwo. Kiedy zaprowadzono go do
dowódcy okaza³o siê, ¿e Rosjanie planuj¹ na
13 lutego zmasowany atak na miasto. Nie bê-
d¹c pewnym prawdziwoœci tej informacji zde-
cydowano siê jednak nastêpnego dnia od 4 ra-
no postawiæ wszystkich ¿o³nierzy w stan naj-
wy¿szej gotowoœci.191 Nic jednak siê nie wyda-
rzy³o, natomiast dosz³y do Krosna wieœci, ¿e
1 Front Ukraiñski na po³udniowy wschód od
miasta przekroczy³ Odrê i zbli¿a siê w okolice
ujœcia Bobru. Tym samym perspektywy oto-
czenia miasta przez Rosjan sta³y siê bardzo
realne i dowództwo podjê³o decyzjê o wycofa-
niu siê wiêkszoœci wojska w okolice Chlebo-
wa. Tylko nieliczni ¿o³nierze pozostaæ mieli
w mieœcie. 

14–ego lutego dotar³y wieœci, ¿e armia ra-
dziecka zajê³a ju¿ Nowogród Bobrzañski
i Lubsko. Wówczas to z dowództwa dywizji
przychodzi rozkaz: Za³ogê przyczó³ka mosto-
wego Crossen wycofaæ tak, aby nie zostaæ za-
uwa¿onym przez wroga, nastêpnie zaj¹æ nowe
pozycje na lewym brzegu Bobru tworz¹c przy-
czó³ki w Alt–Rehfeld (Stary Raduszec)
i Neubrück (Nowy Most). 15 lutego o godz.
6 rano wysadziæ most na Odrze.192 Z relacji
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Rudolfa Zeidlera wynika, ¿e zgodnie z rozka-
zem w nocy z 14 na 15 lutego wszyscy przeby-
waj¹cy w Kroœnie ¿o³nierze opuœcili miasto,
przebywaj¹cy tu jeszcze nieliczni cywile szu-
kali schronienia w okolicznych wioskach.193

Most zaminowany zosta³ w szeœciu miej-
scach ju¿ du¿o wczeœniej i u¿yte zosta³y do te-
go ³adunki piêciocetnarowe. Wysadzenia doko-
na³a rankiem 15 lutego 25–osobowa grupa sa-
perów Wermachtu, która zaraz po tym opuœci-
³a miasto.194 Znajduj¹ce siê na prawym brzegu
Odry wojska radzieckie prawdopodobnie nie
zauwa¿y³y wycofywania siê Niemców i nie we-
sz³y tego dnia do miasta. Zaj¹³ je dopiero praw-
dopodobnie po po³udniu 15 lutego id¹cy od Zie-
lonej Góry 21 Korpus Piechoty, 3 Armii Gwar-
dyjskiej, 1 Frontu Ukraiñskiego.195

W tej kwestii nie mo¿na ju¿ oprzeæ siê na
wspomnieniach Zeidlera, bo ten 15 lutego
opuœci³ miasto. Warto jednak przywo³aæ jego
s³owa wypowiadane, kiedy to trzy dni póŸniej
znalaz³ siê w okolicach Czarnowa: 18 lutego
wieczorem niebo od wschodniej strony zaja-
œnia³o tak ognist¹ ³un¹, jak¹ widzia³em tylko
raz w moim ¿yciu — w roku 1915 w Brzeœciu
Litewskim. I od razu wiedzia³em, co oznacza
to piek³o ognia. Moja twarz zala³a siê ³zami,
bo przecie¿ tam p³onie moje ukochane Krosno!
A ja nie mogê ju¿ mu pomóc.196

Na ³amach Crossener Heimatgrüße opu-
blikowane zosta³y w 1984 roku wspomnienia
by³ej mieszkanki Krosna pani Ilse Kluge, któ-
ra w lutym 1945 by³a naocznym œwiatkiem
podpalenia miasta przez czerwonoarmistów.
W jej relacji mo¿na by³o przeczytaæ: 
Wraz z moimi rodzicami prze¿y³am wejœcie
armii radzieckiej i koniec wojny w Kroœnie.
Moja najstarsza córka urodzi³a siê 17 stycz-
nia 1945 roku przy ulicy Rossstraße (dziœ Ka-
rola Marksa) i zosta³a jako ostatnie niemiec-
kie dziecko ochrzczona przez pastora z Bo-
berhöh (Zagór Stary). Aby przy ewentualnym
wysadzeniu mostów Elizy i Odrzañskiego nie
zostaæ zamkniêtym w mieœcie, przenieœliœmy
siê na ulicê Bahnohofstraße (dziœ Gubiñska?).
(...) Tam te¿ prze¿yliœmy ostrza³ artyleryjski
ponad miastem, wysadzenie mostu na Odrze
przez oddzia³y Wermachtu oraz wejœcie ra-

dzieckich ¿o³nierzy. 
W tym momencie miasto poza nielicznymi wy-
j¹tkami nie by³o zniszczone. Trzeciej nocy po
zajêciu miasta pali³a siê patrz¹c z naszej stro-
ny lewa, a wiêc zachodnia po³owa centrum
miasta. Nastêpnej nocy natomiast druga,
wschodnia po³owa. Po obu stronach pozosta³y
jak wiadomo na obrze¿ach budynki (...) ocala-
³e od po¿ogi. 
Podpalenia dokonali Rosjanie celowo. Przy
pomocy miotaczy ognia podpalali dom po do-
mu. O tym wiedzieli wszyscy mieszkañcy (oko-
³o 60 osób), którzy pozostali wówczas jeszcze
w mieœcie. Tych obydwu nocy widzieliœmy mo-
rze ognia, które w ¿adnym wypadku nie mo-
g³o byæ spowodowane jakimœ przypadkowym
zapaleniem, czy niedopatrzeniem. Mój ojciec
Wilhelm Ruge rozmawia³ w ówczesnym ko-
mendantem, radzieckim ¯ydem o przyczy-
nach po¿aru. Ten odpowiedzia³, ¿e miasto zo-
sta³o spalone, bo wysadzono most i ludnoœæ
uciek³a z miasta. Równie¿ inni sowieccy ¿o³-
nierze nie zaprzeczali podpaleniu i nawet nie
próbowali siê t³umaczyæ. 
Koœció³ maryjny nie zosta³ przez Rosjan
zniszczony. Dopiero jak byli ju¿ Polacy, mia-
³am okazjê zobaczyæ œwi¹tyniê. Koœció³ by³
zdewastowany, w przejœciu le¿a³y gwizdki od
organów. To by³ smutny widok!197

Fakt podpalenia miasta przez Rosjan po-
twierdzaj¹ równie¿ wypowiedzi Polaka Ry-
szarda S³ominskiego, który jako robotnik
przymusowy w tych pamiêtnych dniach prze-
bywa³ w Kroœnie na prawym brzegu Odry.
Niestety ten œwiadek naoczny umar³ w 1981
roku, a jego relacje nie zosta³y zachowane na
piœmie. Jedynym miarodajnym potwierdze-
niem tej kwestii s¹ wypowiedzi jego brata, ho-
norowego obywatela Krosna pana Tadeusza
S³omiñskiego.198 Od niego dowiadujemy siê,
¿e brat za publiczne wypowiadanie siê o spa-
leniu miasta przez Rosjan zosta³ w póŸnych
latach czterdziestych wezwany przez s³u¿by
bezpieczeñstwa, maj¹ce swoj¹ siedzibê wów-
czas przy ulicy B. Chrobrego. Tam zosta³ do-
tkliwie pobity i tak zastraszony, ¿e kiedy wró-
ci³ do domu powiedzia³ tylko, ¿e o najnowszej
historii Krosna nie bêdzie siê ju¿ nigdy wypo-
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wiada³. O tym, ¿e propaganda PRL skutecznie
przeforsowa³a „jedynie s³uszn¹” wersjê kro-
œnieñskiej apokalipsy niech œwiadczy fakt, ¿e
w pierwszej naukowej publikacji ksi¹¿kowej
o Kroœnie wydanej w 1972 roku jej autor bez
najmniejszych w¹tpliwoœci podaje, ¿e ca³kowi-
tego, systematycznego zniszczenia miasta doko-
nali Niemcy. Mog³y to zarówno zrobiæ regular-
ne oddzia³y SS, jak cz³onkowie Werwolfu.199

Tezê o spaleniu centrum miasta przez Ro-
sjan potwierdza równie¿ „Pamiêtnik osadni-
ka” spisany w 1957 roku przez dr Wac³awa
Sautera, wizytatora szkolnictwa i póŸniejsze-
go szefa Lubuskiego Towarzystwa Naukowe-
go. Jego wspomnienia znajduj¹ siê Instytucie
Zachodnim w Poznaniu, w rozdziale V czyta-
my: Kiedy dnia 10.10.1945 roku przyjecha-
³em po raz pierwszy do Krosna n. Odr¹ wy-
gl¹da³o ona na pewno nie lepiej ni¿ Rzym po
po¿arze zgotowanym mu przez Nerona. Cen-
trum miasta na lewym brzegu Odry wypalo-
ne do dna, oczywiœcie d³ugo po zdobyciu przez
wojska radzieckie, które sobie iluminacjê
z p³on¹cego miasta zgotowa³y.200

Krosno w ostatnich miesi¹cach wojny

W momencie, kiedy wojska radzieckie zbli-
¿a³y siê od pó³nocy do Krosna na konferencji
w Ja³cie Stalin, Roosevelt i Churchill wyzna-
czali nowy porz¹dek geograficzny w Europie.

Postanowienia dla Polski by³y druzgoc¹ce. Za-
twierdzono ostatecznie zabór przez ZSRR pol-
skich ziem wschodnich (stanowi¹cych wów-
czas 46% kraju w granicach z 1939 roku). Na-
tomiast kwestii rekompensaty dla Polski w po-
staci ziem na zachodzie i pó³nocy nie rozstrzy-
gniêto i od³o¿ono j¹ na przysz³oœæ.201

Mimo to Stalin œwiadomy swojej silnej po-
zycji wyda³ 20 lutego 1945 roku zarz¹dzenie

ustalaj¹ce zachodni¹ granicê
Polski.202 Na podstawie tej, nie
uznanej przecie¿ przez inne
pañstwa decyzji, polski Rz¹d
Tymczasowy podj¹³ przygoto-
wania do tworzenia polskiej
administracji na ziemiach za-
chodnich i pó³nocnych, które
mia³y zostaæ przy³¹czone do
Polski. Chodzi³o o jak najszyb-
sze zaludnienie tych terenów
przez Polaków, po to by na na-
stêpnej konferencji miêdzyna-
rodowej (w Poczdamie, na
prze³omie lipca i sierpnia 1945
roku) wymusiæ korzystne dla
Polski decyzje poprzez przed-
stawienie faktów dokonanych. 

Proces zasiedlania okaza³ siê wiosn¹ i la-
tem 1945 roku przedsiêwziêciem bardzo
trudnym. Po pierwsze trwa³y jeszcze walki
(np. o Wroc³aw, G³ogów czy Kostrzyn). Z ko-
lei zachêcane przez rz¹d do osiedlania siê spo-
³eczeñstwo polskie w wiêkszoœci obawia³o siê
niepewnej sytuacji prawnej tych terenów
i wola³o z przeprowadzk¹ poczekaæ do osta-
tecznego przyznania tych ziem Polsce. Jedy-
nie nieliczni mieszkañcy Wielkopolski i po-
wiatów granicz¹cych z Rzesz¹ decydowali siê
na osiedlanie w niedalekim s¹siedztwie. Ob-
szary póŸniejszych Ziem Zachodnich i Pó³noc-
nych by³y wówczas mocno wyludnione (przyj-
muje siê, ¿e oko³o po³owa ludnoœci niemiec-
kiej uciek³a przed Armi¹ Czerwon¹). W wyni-
ku przesuwaj¹cego siê frontu oraz licznych
przyk³adów bestialskiego niszczenia wszyst-
kiego co niemieckie, tereny te uchodzi³y za
mocno zniszczone. Polacy obawiali siê ponad-
to o swoje bezpieczeñstwo na tzw. ziemiach
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niczyich, znajduj¹cych siê jedynie pod zarz¹-
dem radzieckich komendantów wojennych.
W sprawowaniu w³adzy tych ostatnich nie
brakowa³o przyk³adów skrajnych: od huma-
nitarnego traktowania ludnoœci cywilnej
i dbania o nienaruszanie w³asnoœci prywatnej
do aktów bezmyœlnego niszczenia i podpala-
nia zabytków kultury (jak to mia³o miejsce
w Kroœnie), grabie¿y, aktów agresji w stosun-
ku do niemieckiej ludnoœci cywilnej, gwa³tów
i morderstw.203

Krosno w zwi¹zku z tym, ¿e wczeœniej zo-
sta³o przez Niemców og³oszone twierdz¹, by-
³o w tym czasie wyj¹tkowo wyludnione. Z re-
lacji œwiadków spalenia miasta wynika, ¿e na
jego obrze¿ach znajdowa³o siê oko³o 60 osób.
Po przejœciu frontu w Kroœnie pozostali jedy-
nie ¿o³nierze radzieccy odpowiedzialni za za-
opatrzenie wojska i zaprowadzenie porz¹dku
na zdobytych terenach. W tym czasie do mia-
sta powracali jego mieszkañcy, którzy w oba-
wie przed bitwami o Krosno ratowali siê
ucieczk¹ do okolicznych wsi. Ci, którzy ucie-
kli na zachód mieli odciêt¹ drogê powrotu,
gdy¿ armia radziecka stacjonowa³a na tych
terenach do 16 kwietnia, a wiêc momentu
rozpoczêcia szturmu na Berlin. Fala powro-
tów Niemców na szersz¹ skalê rozpoczê³a siê
dopiero z pocz¹tkiem maja, kiedy to Rosjanie
wraz z Wojskiem Polskim znajdowali siê ju¿
pod Berlinem. Ludnoœæ niemiecka w wiêkszo-
œci wykorzystywana by³a do
prac maj¹cych na celu przy-
wrócenie normalnego funk-
cjonowania miasta oraz do
prac w rolnictwie. 

Z nielicznych wspomnieñ
ówczesnych mieszkañców
Krosna, jakie zachowa³y siê
z tamtego okresu, przyta-
czam jedno z najwczeœniej-
szych, a mimo to opisuj¹ce
wydarzenia dopiero z wiosny
1945 roku: Z pocz¹tkiem ma-
ja 1945 roku wraca³am wraz
z dzieæmi z Senzig pod Königs
Wusterhausen do Krosna. (...)
Kiedy zobaczyliœmy z daleka

wie¿ê koœcio³a maryjnego przyspieszyliœmy
kroku, aby dojœæ do miasta jeszcze przed
zmrokiem. Pierwsz¹ noc spêdziliœmy w ja-
kimœ zupe³nie pustym mieszkaniu w pobli¿u
dworca. Nastêpnego ranka poszliœmy, aby za-
rejestrowaæ siê w mieœcie. (...) Kiedy stoj¹c na
moœcie Elizy zobaczyliœmy ruiny miasta, byli-
œmy tym widokiem zdruzgotani. Wówczas po-
desz³a do mnie mieszkanka Chy¿y i powie-
dzia³a, ¿e równie¿ i nasza stodo³a siê spali³a.
(...) Pewna m³oda Polka w ró¿owej jedwabnej
bluzce siedzia³a przed maszyn¹ do pisania
i po chwili dostaliœmy od niej stosowne doku-
menty, umo¿liwiaj¹ce nam przejœcie przez
prowizoryczny most na Odrze. 

Na ulicy Bismarckstraße (dziœ B. Chrobre-
go) zarówno na drodze jak i chodniku uprz¹t-
niêto œlady wojny. Natomiast w zaroœlach
mnóstwo by³o przedmiotów gospodarstwa do-
mowego, papierów, zabawek itp. (...) Wiêk-
szoœæ z mieszkañców Chy¿y, z wyj¹tkiem kilku
rodzin, powróci³a ju¿ do swoich domostw. (...)
Niezamieszkane domy by³y natomiast zupe³-
nie ograbione i zdewastowane. Szczególnie
przygnêbiaj¹ce wra¿enie robi³ widok ko³yski,
stoj¹cej jako jedyny mebel na œrodku pokoju
pewnego mieszkania. (...) Mê¿czyŸni pracowa-
li przy robotach porz¹dkowych, zasypywali ro-
wy strzeleckie na skraju góry, grzebali zw³oki
zwierz¹t. My, kobiety zatrudniane by³yœmy
przy sadzeniu kartofli.204
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Od po³owy lutego do pocz¹tków maja Kro-
sno by³o w du¿ym stopniu opustosza³e. Nie-
stety brakuje danych Ÿród³owych, które po-
zwoli³yby ustaliæ, ilu Rosjan, Niemców i Pola-
ków znajdowa³o siê wówczas w mieœcie. Na
ludnoœæ polsk¹ sk³adali siê przede wszystkim
byli robotnicy przymusowi, którzy znaleŸli
siê tu jeszcze podczas okupacji hitlerowskiej
w Polsce. W przypadku innych miast regionu
znane s¹ przypadki, ¿e to w³aœnie ta grupa lu-
dzi w porozumieniu z komendantami radziec-
kimi organizowa³a pierwsze formy admini-
stracji polskiej na tych terenach. Je¿eli cho-
dzi o Krosno, dane Ÿród³owe takich faktów
nie podaj¹. Tadeusz S³omiñski, który przyby³
do miasta 20 kwietnia wspomina, ¿e zasta³
w nim oœmiu Polaków, piêciu mê¿czyzn i trzy
kobiety. Panie pochodz¹ce z Polski wschod-
niej wkrótce opuœci³y Krosno, mê¿czyŸni na-
tomiast pozostali. Wszyscy razem mieszkali
w górnej czêœci miasta, w willi w okolicy dzi-

siejszego ZUS–u (ogrodnictwo). Mia³a wów-
czas miejsce sytuacja doœæ niecodzienna, bio-
r¹c pod uwagê ówczesn¹ niechêæ pomiêdzy
Polakami a Niemcami. Otó¿ pod jednym da-
chem mieszkali owi pierwsi polscy mieszkañ-
cy Krosna i jeden z ostatnich obywateli Cros-
sen — aptekarz dr Henschke wraz z ¿on¹.
I by³a to nie tylko koniecznoœæ chwili, ile
œwiadomy wybór, o którym zdecydowa³y
wzglêdy bezpieczeñstwa w wyludnionym
mieœcie oraz gotowoœæ niesienia sobie wza-
jemnej pomocy. Z relacji pana S³omiñskiego
wynika, ¿e zawi¹za³a siê wówczas pomiêdzy
nimi niæ przyjaŸni, a brat Klabunda pe³ni³
przez wiele miesiêcy nie tylko funkcjê apteka-
rza, ale tak¿e w miarê mo¿liwoœci lekarza,
s³u¿¹c swoj¹ wiedz¹ i rad¹ zarówno Polakom
jak i Niemcom. Miasto zawdziêcza mu ponad-
to uratowanie od dewastacji i kradzie¿y szpi-
tala powiatowego.205
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1. Trudne pocz¹tki polskiej 
administracji w Kroœnie

Ziemie Pó³nocne i Zachodnie, które mia³y
zostaæ przy³¹czone do Polski, moc¹ uchwa³y
Rady Ministrów z 14 marca 1945 roku po-
dzielono na cztery okrêgi. Krosno przydzielo-
no do Pomorza Zachodniego, a tymczasow¹
siedzib¹ w³adz tego okrêgu by³a Pi³a. Jednak-
¿e do lipca 1945 roku wprowadzono kilka
zmian do tej uchwa³y, w wyniku czego grani-
cz¹ca z Dolnym Œl¹skiem Ziemia Kroœnieñ-
ska zmienia³a kilka razy swoj¹ przynale¿-
noœæ. Informacje o tych zmianach, na skutek
braków w ³¹cznoœci nie dociera³y do wszyst-
kich zainteresowanych. Przyk³adem mo¿e
byæ fakt, ¿e w³adze województwa poznañskie-
go wraz z Komitetem Wojewódzkim PPR nie
posiadaj¹c ku temu kompetencji, bêd¹c jed-
nak¿e przekonanym, ¿e ziemie znajduj¹ce siê
w bezpoœrednim ich s¹siedztwie przy³¹czono
do Poznania, wys³a³y jako pierwsze grupê
operacyjn¹ do powiatu kroœnieñskiego w celu
organizowania administracji. 

Grupa tzw. 17 Pionierów

20 kwietnia 1945 roku grupa
tzw. 17 Pionierów wyruszy³a z Po-
znania i po kilkudniowym pobycie
w Torzymiu przyby³a do Krosna
2 maja. Trzy dni póŸniej na gma-
chu siedziby by³ego niemieckiego
starostwa powiatowego wywie-
szono polsk¹ flagê. Przyby³e oso-
by by³y cz³onkami Polskiej Partii
Robotniczej i przewa¿ali wœród
nich robotnicy (8 osób), ponadto
by³o po czterech rzemieœlników
i urzêdników oraz jeden student
— w wiêkszoœci osoby nie posiada-
j¹ce doœwiadczenia w pracy admi-

nistracyjnej. Jak wynika z relacji jednego
z nich, Alfonsa Baranowskiego zostali oni
¿yczliwie przyjêci przez radzieckiego komen-
danta pu³kownika Rogaczewa.206 Na pierw-
szej naradzie podzielono funkcje i stanowi-
ska. Pierwszym Sekretarzem Komitetu Po-
wiatowego PPR zosta³a Leokadia WoŸniak,
pe³nomocnikiem rz¹du na obwód kroœnieñski
— Józef Kaseja, a burmistrzem Krosna — Jó-
zef Budzyñski. 22 maja Józef Kaseja otrzy-
ma³ potwierdzenie nominacji na piastowane
przez siebie stanowisko od wojewody poznañ-
skiego Widy–Wirskiego, który w³aœciwie nie
posiada³ ku temu uprawnieñ, gdy¿ zgodnie ze
wspomnian¹ wy¿ej ustaw¹ Krosno podlega³o
okrêgowi zachodniopomorskiemu, a wiêc pe³-
nomocnikowi rz¹du w Pile.207

Grupa operacyjna z Pi³y

Sytuacja skomplikowa³a siê, kiedy pod ko-
niec maja przyby³a ponad szeœædziesiêciooso-
bowa grupa operacyjna z Tadeuszem Pi³atow-
skim na czele, który otrzyma³ od pe³nomocni-
ka rz¹du w Pile nominacjê na funkcjê pe³no-
mocnika obwodu kroœnieñskiego. Pilanie za-
stawszy grupê z Poznania na prawym brzegu
Odry, zajêli doln¹ czêœæ miasta na jej lewym
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brzegu. Dosz³o do sporów kompetencyjnych.
Znamiennym jest, ¿e konflikt mia³ charakter
polityczny, gdy¿ grupa z Poznania sk³ada³a siê
w cz³onków PPR, natomiast spoœród 65 osób
przyby³ych z Pi³y nikt nie nale¿a³ do Polskiej
Partii Robotniczej. Trudno wiêc siê dziwiæ, ¿e
zmierzaj¹cy do przejêcia w³adzy w Polsce ko-
muniœci zrobili wszystko, aby nie dopuœciæ do
przejêcia administracji w Kroœnie przez tak
du¿¹ grupê ludzi nie zwi¹zanych z parti¹.
O tym, ¿e owa przynale¿noœæ polityczna od-
grywa³a decyduj¹c¹ rolê œwiadczy pismo Ko-
mitetu Powiatowego PPR w Kroœnie wystoso-
wane do wojewódzkich w³adz partii dnia
27.05: Jak wam wiadomo, aparat Starostwa
oraz Zarz¹du Miasta jest obsadzony wy³¹cznie
cz³onkami PPR (...) Panom tym (grupa z Pi³y
— przypis autorki) przedstawiliœmy nasze pe³-
nomocnictwa, lecz mimo to roœcili sobie pre-
tensje do objêcia stanowisk twierdz¹c, ¿e ich
pe³nomocnictwa s¹ od wy¿szych w³adz ni¿ na-
sze. Po naszym stanowczym wyst¹pieniu
i stwierdzeniu, ¿e ¿aden z nich nie jest cz³on-
kiem PPR, grupa ta rozbi³a siê na trzy czêœci,
z których jedna wyjecha³a do Poznania celem
oszczerczego oskar¿enia nas w Urzêdzie Woje-
wódzkim, druga rozjecha³a siê do domów,
a trzecia w liczbie szeœciu osób podporz¹dko-
wuj¹c siê naszym zarz¹dzeniom pozosta³a na
miejscu i zosta³a wcielona do naszej admini-
stracji pozostaj¹c pod nasz¹ obserwacj¹.208

Spory kompetencyjne trwa³y do po³owy
czerwca, kiedy to przyjecha³ do Krosna przed-
stawiciel pe³nomocnika rz¹du na Pomorze
Zachodnie i (prawdopodobnie w wyniku naci-
sków ze strony komunistów z Poznania) za-
twierdzi³ na stanowisku starosty powiatowe-
go wydelegowanego z Poznania Józefa Kase-
jê, na jego zastêpcê zaœ wyznaczy³ przyby³ego
z Pi³y Pi³atowskiego. 

Próby przejêcia w³adzy przez 
grupê operacyjn¹ z Legnicy

Na domiar z³ego w czerwcu pojawi³a siê
w Kroœnie trzecia grupa operacyjna, tym ra-
zem przys³ana z okrêgu dolnoœl¹skiego, z Le-
gnicy. Wprawdzie grupê tê delegowano do Gu-
bina, to jednak ze wzglêdu na dotkliwe znisz-

czenia tego miasta, stoj¹cy na jej czele Cze-
s³aw Zalewski przyprowadzi³ j¹ do Krosna.
Legniczanie zajêli stare miasto, a ich uzbrojo-
ne posterunki nikogo nie wpuszcza³y na zajê-
ty przez siebie teren, nawet udaj¹cych siê do
górnej czêœci miasta na narady so³tysów i wój-
tów z okolicznych miejscowoœci. Zalewski
og³osi³ powstanie powiatu kroœnieñsko–gubi-
ñskiego, mianuj¹c siê jego starost¹.209

Spór o w³adzê w mieœcie i powiecie roz-
strzygnê³a definitywnie uchwa³a Rady Mini-
strów z 7 lipca 1945 roku o nowym podziale
administracyjnym, na mocy której Krosno
w³¹czono do nowo utworzonej jednostki ad-
ministracyjnej pod nazw¹ „Ziemia Lubuska”
podleg³ej wojewodzie poznañskiemu. 

Nadu¿ycia nowych w³adz

Uregulowania prawne nie by³y jednak
w stanie zapewniæ stabilizacji sytuacji w mie-
œcie, które jeszcze przez wiele miesiêcy nêka-
ne by³o nadu¿yciami w³adz na ró¿nym szcze-
blu, niegospodarnoœci¹, oszustwami i rabun-
kiem mienia. Liczne przyk³ady takich nad-
u¿yæ podaje prof. Majchrzak w swojej ksi¹¿ce
poœwiêconej powojennemu Krosnu. Wiêk-
szoœæ przypadków znajduje potwierdzenie
w aktach Archiwum Pañstwowego w Kisieli-
nie pod Zielona Gór¹. Nie chc¹c powtarzaæ
zamieszczonych w ksi¹¿ce Brama II informa-
cji, skupiê siê tylko na kilku przyk³adach oraz
na danych Ÿród³owych uzyskanych w Instytu-
cie Zachodnim w Poznaniu. 
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Wystarczy przyjrzeæ siê okresom admini-
strowania kolejnych w³adz miejskich. Pierw-
szym polskim burmistrzem Krosna by³ Józef
Budzyñski i pozosta³ na tej funkcji przez sie-
dem miesiêcy. Na pierwszym posiedzeniu
Miejskiej Rady Narodowej w dniu 4 grudnia
1945 roku przyjêto votum nieufnoœci w sto-
sunku do burmistrza i jego zastêpcy Edwarda
Grzyba zarzucaj¹c im nadu¿ycia natury pie-
niê¿nej na szkodê miasta oraz opiniê z³ych
gospodarzy. Sprawa trafi³a do prokuratury,
postawionych zarzutów nie udowodniono. Na
nowego burmistrza wybrano Stanis³awa

Rzadkowolskiego, który sprawowa³ swój
urz¹d jedynie przez cztery miesi¹ce i odwo³a-
ny zosta³ 9 kwietnia 1946 roku. Jego miejsce
zaj¹³ Teodor Robaczewski, który zapisa³ siê
w historii miasta swoistym sprawowaniem
w³adzy — nierzadko w stanie nietrzeŸwym,
za co zosta³ odwo³any przez wicewojewodê
poznañskiego Floriana Kroenke. Na jego na-
stêpcê wyznaczony zosta³ by³y starosta Józef
Kaseja.210 Ten zas³u¿ony dla miasta cz³owiek
wytrzyma³ na stanowisku do paŸdziernika
1949 roku, po czym poda³ siê do dymisji. De-
cyzjê swoj¹ umotywowa³ w nastêpuj¹cy spo-
sób: Gospodarka w mieœcie jest bardzo trud-
na. Ale i trudne problemy daj¹ siê rozwi¹zaæ
przy dobrej woli i zbiorowym wysi³ku. Do re-
zygnacji zmusza mnie niezdrowa atmosfera
wytworzona w ostatnim czasie w Zarz¹dzie

Miejskim. Niektórzy urzêdnicy Zarz¹du
i czêœæ cz³onków Rady uzna³a bojkot zarz¹-
dzeñ burmistrza za najw³aœciwsz¹ formê wy-
koñczenia szefa. Mno¿¹ siê intrygi, w wyniku
których oskar¿a siê mnie o ró¿ne rzeczy.211

Ze szcz¹tkowo zachowanych akt z tego
okresu trudno jest dziœ jednoznacznie oceniæ
motywy dzia³ania poszczególnych stron.
O wrogoœci pomiêdzy kroœnieñskimi instan-
cjami w³adz miejskich i powiatowych œwiad-
czy list, jaki 25 lutego 1946 wystosowa³a
Miejska Rada Narodowa w Kroœnie do woje-
wody poznañskiego. Jest on skarg¹ na trudn¹

finansow¹ sytuacjê miasta, a tak¿e
swoistym donosem na dzia³alnoœæ
w³adz powiatowych. Miasto pozbawio-
ne wszelkich Ÿróde³ dochodu i dotacji
od pañstwa próbowa³o uzyskaæ wp³y-
wy finansowe wprowadzaj¹c opodat-
kowanie obywateli. Wszelkie decyzje
w tej kwestii blokowane by³y przez
w³adze powiatowe. W piœmie mowa
jest o trudnej sytuacji bytowej spo³e-
czeñstwa, braku lekarzy, ¿ywnoœci,
podstawowych artyku³ów gospodar-
stwa domowego. Nie brakuje równie¿
uwag odnosz¹cych siê do poszczegól-
nych osób, jak na przyk³ad: W³adze
powiatowe (...) odmawiaj¹ pomocy, je-
¿eli chodzi o umeblowanie i o mieszka-

nia, t³umacz¹c siê brakiem takowych, gdy
tzw. pierwsi pionierzy na czele z by³ym staro-
st¹ Kasej¹ op³ywaj¹ w komfortowo urz¹dzone
wille wielopokojowe.212

Kroœnieñskie UB i milicja

Organem stoj¹cym jakoby ponad wszelk¹
w³adz¹ w mieœcie by³ Urz¹d Bezpieczeñstwa
Publicznego, który przyby³ do Krosna ju¿
zorganizowany i rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ
od zabrania samochodu Starostwu i przez to
zahamowania pracy Starostwa w terenie.213

O brutalnych sposobach dzia³alnoœci tego
urzêdu opowiadaj¹ œwiadkowie tamtych dni.
Bezpodstawne aresztowania, pobicia, szan-
ta¿, zastraszanie, a tak¿e kradzie¿e i wymu-
szanie zgody na przyw³aszczanie mienia sta³y
na porz¹dku dziennym. 
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O przekraczaniu swoich kompetencji lub
te¿ ich niewype³nieniu w pierwszych powo-
jennych latach mo¿na mówiæ równie¿ w przy-
padku kroœnieñskiej milicji, która w pewnym
momencie próbowa³a podporz¹dkowaæ sobie
wszystkie czynniki w³adzy ludowej, a z chwi-
l¹ gdy to jej siê nie uda³o, chcia³a aresztowaæ
samego pe³nomocnika rz¹du Kasejê. Nale¿y
dodaæ, ¿e milicjê tworzono wówczas z przyby-
³ych osadników, nie znaj¹c ich przesz³oœci ani
kompetencji. W zwi¹zku z tym znajdowa³o siê
w jej szeregach wielu, którzy wykorzystywali
zajmowane stanowisko do kradzie¿y i innych
nadu¿yæ.214 Za tego typu dzia³alnoœæ odwo³a-
no komendanta policji i wykluczono go z par-
tii. Cz³onkowie Komitetu Powiatowego PPR
w obawie przed zemst¹ i dla zachowania bez-
pieczeñstwa powo³ali Milicjê Proletariack¹,
która póŸniej zosta³a wcielona w szeregi zre-
organizowanej kroœnieñskiej MO. Nie by³o to
jednak dostateczne rozwi¹zanie, bo Starosta
Kroœnieñski we wrzeœniu 1945 roku ponow-
nie domaga³ siê zwolnienia z pracy wiêkszoœci
funkcjonariuszy milicji.215

Wojsko Polskie i sprawa wypêdzenia
Niemców

Wraz z zakoñczeniem dzia³añ wojennych
nast¹pi³a reorganizacja Wojska Polskiego,
którego najpilniejszym zadaniem sta³o siê te-
raz zamkniêcie zachodniej granicy Polski, mi-
mo ¿e alianci nie ustalili jeszcze jej ostatecz-
nego kszta³tu. I tak Wojsko Polskie obsadzi³o
najpierw liniê graniczn¹ wzd³u¿ Odry i By-
strzycy K³odzkiej, a dziesiêæ dni póŸniej (27
maja 1945 roku) stanê³o na linii Odry i Nysy
£u¿yckiej. Chodzi³o o po³o¿enie kresu powro-
tom niemieckiej ludnoœci rodzimej do ich do-
mów. Mimo to w ci¹gu kilku tygodni maja
wielu Niemcom uda³o siê powróciæ. 

Kolejnym zadaniem, jakie powierzono ¿o³-
nierzom polskim by³a pomoc przy organizo-
waniu osiedlania siê Polaków na tych zie-
miach, szczególnie w wyznaczonym w pasie
przygranicznym osadnictwie wojskowym, do
którego zalicza³ siê równie¿ powiat kroœnieñ-
ski. Mo¿liwe to by³o w zwi¹zku z przesuniê-
ciem jednostek wojskowych do garnizonów

oraz stworzenie licznych placówek komen-
danckich w wiêkszych miejscowoœciach. Pod
koniec czerwca ¿o³nierze otrzymali rozkaz
wysiedlenia wszystkich obywateli niemiec-
kich zamieszka³ych w powiatach nadgranicz-
nych i skierowania ich na zachodni brzeg Od-
ry i Nysy. Podjêta przez dowódcê 2. AWP gen.
Sankowskiego decyzja o wysiedleniu216 by³a
nie zgodna z prawem i zosta³a póŸniej okre-
œlona terminem „dzikie wypêdzenia”, pod-
czas których niejednokrotnie dochodzi³o do
grabie¿y i aktów przemocy na ludnoœci nie-
mieckiej. Istnieje wiele relacji poszkodowa-
nych na temat wypêdzeñ ludnoœci niemiec-
kiej z wiosek w powiecie kroœnieñskim. Brak
natomiast informacji ze strony wpêdzonych
z miasta. Jak to wygl¹da³o w Kroœnie dowia-
dujemy siê jedynie z relacji ówczesnego bur-
mistrza Józefa Budzyñskiego: Tego dnia
(24.06 — przypis autorki) nast¹pi³o odsta-
wienie Niemców do granicy w S³ubicach.
Zbiórka na placu przy ulicy S³ubickiej trwa-
³a do godziny 14. Ewakuowano przede
wszystkim osoby starsze, chore i niezdolne do
pracy. Dla starców i dzieci przygotowano trzy
platformy na ko³ach. Podczas zbiórki jedna
z Niemek splunê³a na mnie. By³em w towa-
rzystwie milicji, która chcia³a zareagowaæ,
lecz opanowa³em siê i nie pozwoli³em zrobiæ
Niemce krzywdy. Nie oby³o siê jednak bez
szturchañców, które za ten czyn otrzyma³a od
w³asnych ziomków. Oko³o 100 Niemców z ro-
dzinami zatrzyma³em, bo potrzebowaliœmy
ich do pracy.217

Jedn¹ z konsekwencji tych wypêdzeñ by³o
ca³kowite wyludnienie terenu i mimo pozo-
stawienia czêœci spo³ecznoœci niemieckiej od-
czuwano brak ludzi do pracy podczas zbli¿a-
j¹cych siê ¿niw, co spowodowa³o utratê
ogromnej iloœci plonów i inwentarza ¿ywego.
W zwi¹zku z tym akcjê wysiedlania wstrzy-
mano 6 lipca 1945 roku.218 Wed³ug danych
z listopada 1945 w powiecie kroœnieñskim
przebywa³o wówczas 4609 obywateli niemiec-
kich,219 natomiast do czerwca 1947 roku ich
liczba zmala³a do 608, a miesi¹c póŸniej pozo-
sta³o w powiecie ju¿ tylko 16 osób narodowo-
œci niemieckiej.220
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W sierpniu 1945 roku rozkazem
Naczelnego Dowództwa WP nast¹pi³o
rozwi¹zanie 1 i 2 armii WP oraz powo-
³anie na terenie ca³ego kraju siedmiu
okrêgów wojskowych. W wyniku tej re-
organizacji powsta³a nowa formacja —
Wojska Ochrony Pogranicza. Utworzo-
ny na Ziemi Lubuskiej 2 oddzia³ WOP,
przemianowany zosta³ w kwietniu
1948 roku na Lubusk¹ Brygadê WOP
z siedzib¹ w Kroœnie Odrzañskim.221

Zajê³a ona poniemieckie koszary oraz
czêœæ mienia pozostawionego przez Ar-
miê Czerwon¹. ¯o³nierze czêsto
uczestniczyli w odgruzowywaniu mia-
sta i innych inicjatywach podejmowa-
nych wspólnie z nowymi mieszkañca-
mi Krosna. 

2. ¯ycie w powojennym Kroœnie 
nad Odr¹

Warto zaznaczyæ, ¿e od zakoñczenia wojny
przynajmniej do koñca roku 1946 miasto
przyjê³o nazwê Krosno nad Odr¹ i tak¹ znaj-
dujemy na pieczêciach burmistrza i w proto-
ko³ach posiedzeñ Miejskiej Rady Narodowej.
Trudno ustaliæ, kiedy owa nazwa zosta³a
zmieniona. Prawdopodobnie inicjatorom tej
zmiany przeszkadza³ fakt bezpoœredniego t³u-
maczenia tej nazwy z niemieckiego Crossen
an der Oder. W ramach polonizacji tych ziem
zarz¹dzono usuwanie wszelkich œladów niem-
czyzny. Niechêtnie mówiono o niemieckiej
przesz³oœci tych ziem, a od historyków wyma-
gano zajmowania siê tylko piastowskimi dzie-
jami tego regionu i histori¹ najnowsz¹. 

Dziœ z perspektywy szeœædziesiêciu lat
trudno jest sobie wyobraziæ, jak wygl¹da³o
miasto w pierwszych miesi¹cach po wojnie.
Mieszkañcy przedwojennego Krosna maj¹
w pamiêci piêkne miasteczko z lat trzydzie-
stych, wspó³czeœni kroœnianie w wiêkszoœci
znaj¹ ju¿ tylko uporz¹dkowane z gruzów, za-
gospodarowane terenami zielonymi i nowymi
budynkami Krosno, które tylko w nieznacz-
nym stopniu przypomina miasto z koñca lat

czterdziestych ubieg³ego wieku. Zachowane
zdjêcia, wspomnienia œwiadków epoki oraz
dane Ÿród³owe pomog¹ nam na tyle, na ile to
mo¿liwie odtworzyæ obraz tych dni. 

Osob¹, która jako jedna z pierwszych przy-
by³a do miasta wiosn¹1945 roku by³ pan Ta-
deusz S³omiñski. Jego wspomnienia o tyle
ró¿ni¹ siê od relacji cz³onków pierwszych
grup operacyjnych, ¿e mia³ on okazjê widzieæ
miasto jeszcze przed jego spaleniem i dlatego
widok, jaki mu siê przedstawi³ 20 kwietnia ze
wzgórz po³upiñskich by³ dla niego szokiem.
Ulica G³ogowska (dziœ ¯ymierskiego) by³a zu-
pe³nie zasypana gruzami. Odgarniêto tylko
w¹ski pas, tak aby móg³ przejechaæ jeden sa-
mochód. Z ruin rynku wyró¿nia³ siê nieznisz-
czony koœció³ i spalony ratusz, który jako naj-
wy¿szy w szeregowej zabudowie stercza³ po-
zosta³oœci¹ murów w stosunku do innych
zgliszcz. Na prawo od ratusza sta³ nietkniêty
ogniem budynek by³ego banku tzw. Sparkas-
se. Rosjanie podpalili go dopiero póŸniej, a ¿e
s³abo siê pali³ oblali œciany benzyn¹. Po wysa-
dzeniu œrodkowej czêœci mostu przez Niem-
ców przeprawa przez Odrê odbywa³a siê zbu-
dowanym przez czerwonoarmistów mostem
pontonowym, który nastêpnie zast¹piony zo-
sta³ konstrukcj¹ drewnian¹. Remont mostu
na Odrze ukoñczono dopiero w 1950 roku.222
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W po¿arze miasta w lutym 1945 roku wschodnie krañce starego
miasta  w wiêkszoœci ocala³y; na zdjêciu róg ulic Pocztowej i

Szkolnej, w g³êbi pusty plac wokó³ rynku

Den Stadtbrand vom Februar 1945 überstand der östliche
Rand der Altstadt zum großen Teil; auf dem Bild ist die Ecke
Steintor- / Schemmstraße zu sehen, im Hintergrund das freie
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Budynki po prawej stronie rzeki w wiêk-
szoœci nie by³y zniszczone, zosta³y jednak¿e
w znacznym stopniu spl¹drowane. Od po³owy
lutego miasto by³o znacznie wyludnione,
a w³adzê w nim sprawowali Rosjanie. Do jed-
nych z zadañ radzieckich komendantów wo-
jennych nale¿a³o wywo¿enie z terenów oku-
powanych maszyn, urz¹dzeñ oraz wszelkiego
przydatnego materia³u do Zwi¹zku Radziec-
kiego. W przypadku Krosna odbywa³o siê to
g³ównie drog¹ wodn¹, dlatego w tutejszym
porcie ci¹gle panowa³ ruch. W Archiwum
Pañstwowym w Zielonej Górze znajduje siê
dokument sporz¹dzony w 1946 roku, w któ-
rym szacunkowo wyliczone zosta³y straty po-
niesione w wyniku zabrania przez Armiê
Czerwon¹ mienia z terenu Ziemi Lubuskiej.
Z tabeli odnosz¹cej siê do Krosna mo¿na od-
czytaæ, ¿e Rosjanie wywieŸli urz¹dzenia z ga-
zowni miejskiej, stacjê pomp, liczne maszyny
z zak³adów przemys³owych w tym obrabiarki
do metali, precyzyjne narzêdzia i zapasy
z magazynów.223 Ponadto rabunku na mniej-
sz¹ skalê dopuszczali siê zwykli ¿o³nierze,
a tak¿e bêd¹ce plag¹ tamtych dni bandy tzw.
szabrowników oraz pojedyncze osoby znajdu-
j¹ce siê w mieœcie przejazdem. 

Mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e pozostaj¹ce
wówczas w zniszczonym mieœcie osoby, czy to
Polacy czy Niemcy nie mieli ³atwego ¿ycia.
Nie tylko musieli obawiaæ siê z³odziei, ale te¿
zwyk³ych przestêpców gotowych z broni¹
w rêku chroniæ swoich ³upów. Znane s¹ rów-
nie¿ przyk³ady gwa³tów pope³nianych
przez ¿o³nierzy radzieckich na niemiec-
kich kobietach. Ze wspomnieñ Herty
Kotsch z Chy¿y, która wraz z dwoma in-
nymi dziewczêtami pracowa³a przy jedno-
stce Wojska Polskiego w Kroœnie, dowia-
dujemy siê, ¿e codziennie po pracy jeden
z polskich ¿o³nierzy odprowadza³ je do do-
mu, gdy¿ musia³y przechodziæ obok znaj-
duj¹cej siê przy ulicy B. Chrobrego ko-
mendantury radzieckiej i obawia³y siê, ¿e
zostan¹ napadniête przez Rosjan.224

Mimo to starano siê przywróciæ miastu
normalny tryb ¿ycia. Z pocz¹tkiem maja
czynne ju¿ by³y dwie piekarnie, oko³o 15

maja bracia S³omiñscy uruchomili masarniê
na ulicy Podgórnej (póŸniejsza WOP). Latem
uda³o siê Janowi Baranowskiemu uruchomiæ
elektrowniê wodn¹ w Raduszcu Starym, dziê-
ki czemu w mieœcie by³ ju¿ pr¹d. W czerwcu
otworzono w „czerwonej” szkole w po³udnio-
wej czêœci miasta punkt Pañstwowego Urzê-
du Repatriacyjnego, który rejestrowa³ przy-
by³e do miasta osoby oraz zajmowa³ siê wysie-
dlaniem Niemców. W sierpniu przyjecha³a
z Poznania ekipa z pozwoleniem na rozbiórkê
„zniszczonej w 90% rzeŸni miejskiej”. Bracia
S³omiñscy udowodnili im, ¿e rzeŸnia wcale
nie jest zniszczona i nie dopuœcili do wejœcia
ekipy. (Poniewa¿ uszkodzone by³y urz¹dzenia
ch³odnicze, rzeŸnia rozpoczê³a swoj¹ dzia³al-
noœæ dopiero na pocz¹tku 1950 roku.225) 

Ciekawe informacje zawieraj¹ wspomnie-
nia Wies³awa Sautera, który jesieni¹ 1945 ro-
ku jako wizytator szkolnictwa odwiedza³ mia-
sta powiatowe Ziemi Lubuskiej. Jego zapiski
z tego okresu znajduj¹ siê obecnie w archi-
wum Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Do
Krosna Wies³aw Sauter przyby³ 10 paŸdzier-
nika i tak opisa³ swoje wra¿enia: Bezpieczeñ-
stwo liche, nawet za dnia maruderzy sowieccy
potrafili napaœæ na drodze, obrabowaæ z pie-
niêdzy, dokumentów, roweru, co spotka³o na
przyk³ad nauczyciela Boles³awa £opucha. Wa-
runki aprowizacyjne fatalne, nauczyciele na
kartki nie otrzymywali nawet chleba. W³adze
administracyjne poni¿ej krytyki. Pierwszy sta-
rosta Kaseja, który ust¹pi³ za stanowiska parê
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dni przed moim przyjazdem, nastêpnego dnia
po po¿egnaniu go w urzêdzie, stan¹³ za kontu-
arem przygotowanego dla siebie sklepu i han-
dlowa³ wyszabrowanymi w czasie urzêdowa-
nia rzeczami. Odruch spo³eczeñstwa by³ tak
silny, ¿e bardzo szybko odebrano mu lokal
i usuniêto z bran¿y kupieckiej. Stoj¹c w ogon-
ku po bilet mia³em okazjê s³yszeæ wyrazy obu-
rzenia ludzi na niego. Nowy starosta Ociepka
zabiera³ siê do pracy powa¿niej, nie wiadomo
tylko jak d³ugo wytrzyma³. Inne rozdŸwiêki
wywo³ywa³o zachowanie siê kierownika urzê-
du informacji i propagandy oraz sekretarza
partyjnego powiatu. Ich areligijne nastawie-
nie sprawia³o, ¿e nie dopuœci-
li oni do osiedlenia siê ksiê¿y
w powiecie ani w mieœcie a¿
do paŸdziernika. Ludnoœæ
w wiêkszoœci wierz¹ca obu-
rza³a siê na to. Inspektor
szkolny podniós³ inicjatywê,
aby odprawiaæ wspólne mo-
dlitwy w koœciele i tak te¿ czy-
niono, ale repatrianci katego-
rycznie domagali siê ksiê¿y.
(...) Pan Julian Kuœnierz
z wielk¹ energi¹ zgromadzi³
wokó³ siebie chêtnych pra-
cowników i od 10 wrzeœnia
1945 roku uruchomi³ w Kro-
œnie szko³ê (...) Nauczyciele
pracowali w bardzo trudnych
warunkach, przewa¿nie niekwalifikowani
i niema³o trudu w prace dla tej szko³y w³o¿yli.
Do szko³y uczêszcza³o 100 uczniów.226

Pierwszy polski ksi¹dz pojawi³ siê w mie-
œcie w paŸdzierniku 1945 roku. By³a to postaæ
nietuzinkowa, która wiele dobrego zrobi³a dla
miasta. Urz¹d Bezpieczeñstwa mia³ o nim
jednak inne zdanie i nie pozwoli³ mu d³u¿ej
zostaæ w Kroœnie. Ks. dr Jan Stêpieñ, wcze-
œniejszy kapelan Narodowych Si³ Zbrojnych
znany by³ tutejszym mieszkañcom jako Sta-
nis³aw Janowski. Skierowa³ go na Ziemie Za-
chodnie prymas Hlond w nadziei, ¿e mo¿e tu
uda mu siê ukryæ przed œcigaj¹cymi go komu-
nistami. By³o to mo¿liwe tylko do stycznia
1947 roku, po czym po udanej próbie ucieczki

i miesiêcznym ukrywaniu siê ksi¹dz zosta³
aresztowany i za publicznie wypowiadan¹ kry-
tykê partii i w³adz komunistycznych spêdzi³
w wiêzieniu osiem lat. Wœród kroœnieñskich
wiernych ksi¹dz cieszy³ siê ogromnym szacun-
kiem i piastowa³ wiele funkcji spo³ecznych.
Msze odbywa³y siê pocz¹tkowo w maleñkim
koœció³ku katolickim na lewym brzegu Odry,
a kiedy tam by³o ju¿ za ciasno, przeniesiono siê
do koœcio³a œw. Andrzeja. Obecny koœció³ œw.
Jadwigi pozostawa³ d³ugo zamkniêty. Dopiero
nastêpca ksiêdza Jankowskiego, przyby³y zza
Buga ks. Paw³owicz podj¹³ w 1947 roku prace
remontowe i kaza³ wyburzyæ balkony wraz

z lo¿¹ królewsk¹, bo rzeko-
mo grozi³y zawaleniem. Ko-
œció³, który pocz¹tkowo
przyj¹³ nazwê pod wezwa-
niem Najœwiêtszej Marii
Panny otworzono na pocz¹t-
ku 1950 roku.227

Ze Sprawozdania z dzia-
³alnoœci Zarz¹du Miejskiego
w okresie lat ubieg³ych
1945–49, napisanego praw-
dopodobnie w 1950 roku
w duchu stalinowskim wy-
czytaæ mo¿na pomiêdzy fra-
zami czczej propagandy cie-
kawe informacje o ¿yciu
w mieœcie.228 W roku 1945
Zarz¹d Miasta nie posiada³

¿adnych dochodów, w administracji pañstwo-
wej zatrudnionych by³o 30 osób, a miasto li-
czy³o oko³o 1000 mieszkañców. Ze sprawozda-
nia na rok 1946 dowiadujemy siê, ¿e do mia-
sta przybywa coraz wiêksza liczba ludzi. Spo-
³eczeñstwo w³asnymi si³ami remontuje
mieszkania, a Zarz¹d Miejski ogranicza siê
tylko do ewidencji ludnoœci i przydzielania
mieszkañ. Powo³ane w roku poprzednim do
¿ycia Miejskie Zak³ady Budowlane przystêpu-
j¹ do oczyszczania miasta z gruzów. Do tych
prac wykorzystywani s¹ przede wszystkim
skoszarowani w mieœcie Niemcy. Bud¿et mia-
sta zaplanowano na nieca³e 6 mln. z³otych,
wykonano jedynie w jednej szóstej, gdy¿ wiê-
cej pieniêdzy nie otrzymano. Z ogromnymi
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trudnoœciami finansowymi boryka³y siê Pu-
bliczna Szko³a Powszechna i Œrednia Szko³a
Zawodowa, które poza skromnymi dotacjami
z powiatu nie otrzyma³y ¿adnych dotacji.
W tym roku powo³ano równie¿ Miejskie
Zak³ady Wodoci¹gowe, w celu rozwi¹za-
nia problemu wody w mieœcie. 

W roku 1947 uda³o siê uzyskaæ kredyt
wysokoœci 800 tys. z³otych, który okaza³
siê niewystarczaj¹cy na pokrycie wszyst-
kich kosztów remontu wodoci¹gów.
W zwi¹zku z tym uruchomiono stacjê
pomp i miasto czêœciowo otrzyma³o wodê.
Powsta³o jednak szereg problemów z nie-
szczelnymi ruroci¹gami, co powodowa³o,
¿e ulicami miasta p³ynê³y wartkie potoki.
O braku kompetencji osób odpowiedzial-
nych za wodê œwiadczy fakt, ¿e nie zabez-
pieczono rur w zniszczonych, niezamiesz-
ka³ych budynkach i te po uruchomieniu
pomp zalewane by³y przez wydostaj¹c¹ siê
z rur wodê. Z tym zadaniem uporano siê
dopiero w roku nastêpnym i wówczas to do-
prowadzono wodê do zachodniej strony dolne-
go miasta, na tzw. Rybaki. Rok 1947 zakoñ-
czono deficytem w wysokoœci 2 mln. z³otych
(przy wydatkach rzêdu 6 mln.) O braku go-
spodarnoœci w³adz niech œwiadczy fakt, ¿e
miasto posiadaj¹ce tabor sk³adaj¹cy siê
z trzech koni (bêd¹cych wówczas „towarem”
deficytowym), nie by³o w stanie na œwiadczo-
nych przez tabor us³ugach zarobiæ i musia³o
do utrzymania pracowników jeszcze dop³acaæ. 

W 1948 roku d³ugi miasta zosta³y pokryte
poprzez uzyskanie ze skarbu pañstwa dotacje
z Samorz¹dowego Funduszu Wyrównawcze-
go. Miasto zatrudnia na sta³e brukarza, który
systematycznie naprawia chodniki i ulice
w mieœcie. Ponadto naprawione zostaje
oœwietlenie ulic, co czyni miasto w nocy mniej
strasznym. W Zarz¹dzie Nieruchomoœci Miej-
skich zatrudniono dwóch dekarzy, których
zadaniem jest remont dachów, natomiast pra-
wie przez ca³y rok zatrudniano dziennie po
kilkadziesi¹t osób do prac przy odgruzowy-
waniu miasta. Ze sprawozdania wynika, ¿e
miasto czerpa³o dochody ze sprzeda¿y cegie³
z rozbiórki. Nowo powsta³y Zak³ad Oczysz-

czania Miasta przyst¹pi³ do wywózki œmieci,
których przez ostatnie trzy lata nazbiera³a
siê ju¿ spora iloœæ. 

W roku 1949 ¿ycie w mieœcie powoli zaczê-
³o wracaæ do normy. Dzia³a³o ju¿ liceum, dru-
ga szko³a podstawowa (obecnie Nr 1), uru-
chomiono przedszkole, œwietlicê i bibliotekê
miejsk¹. W by³ym domu bractwa kurkowego
dzia³a³o kino, odrestaurowano Klub Garnizo-
nowy, uprz¹tniêto boisko sportowe. Normal-
n¹ pracê rozpocz¹³ szpital, oœrodek zdrowia,
mleczarnia i tartak. Poza handlem i us³ugami
ludzie znajdowali w Kroœnie pracê w tzw.
oœrodku technicznej obs³ugi rolnictwa, który
po koniec roku 1946 zatrudnia³ 87 osób, po-
nadto w wytwórni lemoniady (10 zatrudnio-
nych) i w t³oczni oleju, która mia³a trzech
pracowników. W tym czasie miasto zamiesz-
kiwa³o 2,2 tys. osób, a wiec jedna pi¹ta stanu
mieszkañców sprzed wojny.229

Z danych Starostwa Powiatowego wynika,
¿e liczba ta wzros³a w ci¹gu kolejnych dwóch
lat. W grudniu 1948 roku odnotowano w Kro-
œnie 3448 mieszkañców, z tego przesiedleñcy
z Polski centralnej stanowili 59,5%, wysiedle-
ni zza Buga 35,6%, Polacy powracaj¹cy z in-
nych krajów 3,7%, tzw. autochtonów by³o tyl-
ko 0,9 %, obywateli niemieckich nie odnoto-
wano.230

Krosno Odrzañskie w granicach pañstwa polskiego (1945–2005) 8

W pierwszych powojennych latach prace porz¹dkowe w
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gesammelt; auf dem Foto ist der Lutherplatz nach 1945
zu sehen



3. Krosno miastem garnizonowym
w PRL–u 

W cytowanym wczeœniej Sprawozdaniu
z dzia³alnoœci Zarz¹du Miejskiego znaleŸæ
mo¿na w podsumowaniu odniesienie do przy-
sz³oœci. Choæ to dokument z mrocznych cza-
sów stalinowskich, warto przytoczyæ jego
optymistyczn¹ wymowê: Obecnie, tak jak ca³e
nasze Pañstwo, stoimy w przededniu rozpo-
czêcia realizacji wielkiego planu szeœcioletnie-
go. Planu, który stworzy fundamenty socjali-
zmu w Polsce, fundamenty dobrobytu naszego
œwiata pracy. W budowie fundamentów wy-
rzucimy, tak jak siê wyrzuca spróchnia³¹ ce-
g³ê, wszelki element zgni³y i zbutwia³y. Nasze
fundamenty bêd¹ zdrowe od podstaw i bêd¹
zbudowane na wieki, aby na nich wybudowaæ
socjalizm — Ÿród³o naszego szczêœcia i dobro-
bytu.231

Wielka pora¿ka planu szeœcioletniego oraz
wydarzenia PaŸdziernika 1956 roku dopro-
wadzi³y do licznych przemian, zmusi³y rów-
nie¿ w³adze w Kroœnie do skorygowania swo-
ich postaw i zapatrywañ. Niew¹tpliwie zmia-
ny popaŸdziernikowe doprowadzi³y w pañ-
stwie do wielu przeobra¿eñ w ¿yciu politycz-
nym i gospodarczym. Rozpocz¹³ siê proces
stopniowej decentralizacji wy¿szych oœrod-
ków decyzyjnych. Echo paŸdziernikowych wy-
darzeñ odbi³o siê w naszym mieœcie nadziej¹
na lepsze. — powiedzia³ Antoni Lewandowski
na po¿egnalnej sesji Miejskiej Rady Narodo-
wej 5 grudnia 1956 roku — Mo¿liwoœæ swo-
bodnego wyra¿ania swoich myœli oraz wnio-
sków radnych i mieszkañców miasta ju¿ przy-
czyni³y siê w znacznej mierze do poprawy wy-
konawstwa zadañ gospodarczych.232

Okres ten sprzyja³ równie¿ powstaniu wie-
lu inicjatyw spo³ecznych i kulturalnych.
W 1957 roku powsta³ Powiatowy Dom Kultu-
ry i Spo³eczne Ognisko Muzyczne, rok póŸ-
niej Ko³o Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej
przekszta³cone nastêpnie w Towarzystwo.
W ci¹gu kolejnych lat kilkakrotnie podejmo-
wano próby utworzenia izby muzealnej na
zamku piastowskim oraz pozyskania fundu-

szy na remont najstarszego zabytku w mie-
œcie. Obu inicjatyw po drobnych sukcesach na
wstêpie nie uda³o siê jednak zrealizowaæ, do-
piero po roku 2000 nast¹pi³y w tej kwestii
znacz¹ce zmiany. 

W 1958 roku po raz pierwszy obchodzono
Dni Ziemi Kroœnieñskiej, podczas których na-
st¹pi³o otwarcie d³ugo oczekiwanego nowego
stadionu sportowego. 

Do systematycznego oczyszczania miasta
ze zniszczeñ wojennych przyst¹piono dopiero
po roku 1957. Do tego czasu nastawiano siê
wy³¹cznie na pozyskiwanie z ruin ceg³y, gdy¿
planowa akcja usuwania zniszczeñ wojen-
nych nie by³a przez pañstwo dotowana.
Pierwszy uproszczony plan zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta powsta³ w 1957
roku.233 Zgodnie z jego za³o¿eniami dokonano
zmian uk³adu komunikacyjnego w mieœcie
poszerzaj¹c wylot ulicy G³ogowskiej (dziœ ¯y-
mierskiego), przy rynku uprz¹tniêto teren po
ruinie ratusza i na miejscu tej posesji u³o¿ono
nawierzchniê uliczn¹. W ten sposób zorgani-
zowano dogodniejszy dojazd do mostu. Dwa
lata póŸniej Jan Muszyñski opracowa³ stu-
dium historyczno–urbanistyczne do nowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miasta. Autor postulowa³ sanacjê tych zespo-
³ów kamieniczek miejskich, które jeszcze na-
daj¹ siê do odbudowy, poza tym zwart¹ zabu-
dowê historycznego centrum nawi¹zuj¹c¹
form¹ do XVIII–wiecznego planu miasta po
po¿arze w 1708 roku. Prace nad planem
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zosta³y ostatecznie zakoñczone dopiero
w 1966 roku.234 Obszar starego miasta prze-
widziany zosta³ jako centralny oœrodek admi-
nistracyjno–us³ugowy w skali miasta i powia-
tu. Zak³ady przemys³owe planowano lokowaæ
w s¹siedztwie dworca kolejowego, a nowe
osiedla dla mieszkañców w górnej czêœci mia-
sta, na prawym brzegu Odry. Dziœ, po niemal-
¿e 40 latach trudno dopatrzyæ siê, aby plan
ten zosta³ zrealizowany. Raczej odnieœæ mo¿-
na wra¿enie, ¿e miasto przenios³o siê na górê,
gdzie po wybudowaniu licznych bloków,
dwóch nowych szkó³ i sieci sklepów skupi³o
siê ¿ycie miejskie. 

W dolnej czêœci miasta d³ugo jeszcze ster-
cza³y ruiny, na zagospodarowanie których
brakowa³o pomys³ów, a przede wszystkim
pieniêdzy. I tak na przyk³ad obydwa zabytko-
we koœció³ki w Kroœnie nie znalaz³y opiekuna
i w latach siedemdziesi¹tych zosta³y rozebra-
ne. (Ewenement, który w kraju chlubi¹cym
siê z przywi¹zania do wiary katolickiej, jest
chyba wyj¹tkiem). Ceg³ê z koœció³ka przy Od-
rze zu¿yto do budowy amfiteatru w Parku
Tysi¹clecia. Natomiast do poszerzenia ulicy
B. Chrobrego i po³o¿enia chodników od stro-
ny Odry wykorzystano gruzy wywiezione
z pozosta³oœci zabudowy starego rynku. Ulicê
WOP zamkniêto dla ruchu
w 1978 roku, a wczeœniej
usuniêto ogrodzenie nie-
mieckiego cmentarza. W la-
tach siedemdziesi¹tych po-
czyniono wiele prac maj¹-
cych na celu poprawienie
wizerunku miasta, stworzo-
no wiele terenów zielonych,
dziêki czemu Krosno otrzy-
ma³o bardziej przyjazne ob-
licze. Sposób, w jaki przy tej
okazji potraktowano nie-
miecki cmentarz, nie przy-
nosi jednak chluby gospoda-
rzom miasta. Wiadomym
jest, ¿e nic nie jest wieczne
i nawet miejsca pochówku
zmar³ych musz¹ od czasu
do czasu zmieniaæ swoje

przeznaczenie. Nie zwalnia to jednak nikogo
od obowi¹zku poszanowania zw³ok, zebrania
ich pozosta³oœci i umieszczenia w innym god-
nym miejscu. O poczynieniu takich kroków
nie by³o wówczas w Kroœnie mowy. 

Dziœ ma³o kto wie, ¿e kroœnieñscy pionie-
rzy latem 1945 rynek g³ówny nazwali Placem
im. Józefa Stalina. Cytowany ju¿ wczeœniej dr
W. Sauter, prezes Lubuskiego Towarzystwa
Kultury opisuj¹c w latach piêædziesi¹tych
dzie³o spalenia miasta dokonane przez Armiê
Czerwon¹ wypowiada³ siê z ironi¹: Tu gdzie
by³ rynek, plac otrzyma³ doprawdy symbolicz-
n¹ nazwê — Plac Stalina — nazwa ta powin-
na byæ moim zdaniem nadal podtrzymywana
dla upamiêtnienia jego niszczycielskich
sk³onnoœci, które przela³ na swoich podw³ad-
nych. Poza tym wypalonym rynkiem nie wi-
dzia³em nigdzie trafniejszego nadania nazwy
wœród miast zachodu.235 Od tego czasu nazwa
tego placu uleg³a ju¿ dwukrotnie zmianie,
najpierw otrzyma³ on imiê Ludwika Waryñ-
skiego, a w 2001 Œw. Jadwigi. Plac ten by³
œwiadkiem wielu dziejowych wydarzeñ w hi-
storii miasta, zarówno za niemieckich, jak
i za polskich czasów. Przede wszystkim odby-
wa³y siê na nim uroczyste defilady i uroczy-
stoœci o charakterze patriotycznym. Ka¿da

spo³ecznoœæ ma do tego pra-
wo, a tak¿e obowi¹zek pie-
lêgnowania w³asnej trady-
cji. Nie mo¿e siê to jednak
odbywaæ kosztem szerzenia
wrogoœci do innych grup
spo³ecznych czy narodowo-
œci oraz kosztem przeina-
czania prawdy historycz-
nej. Przyk³ad tej ostatniej
kroœnianie mieli okazjê do-
œwiadczyæ w zwi¹zku z bu-
dow¹ pomnika na wy¿ej
wspomnianym placu. Ini-
cjatywê tak¹ podjêto
w zwi¹zku z przygotowa-
niami obchodów 1000–lecia
Pañstwa Polskiego i w roku
jubileuszowym 1966 wmu-
rowano kamieñ wêgielny
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pod pomnik. Dzie³o sztuki gotowe by³o trzy
lata póŸniej i otrzyma³o nazw¹ „Pomnik Po-
wrotu Œrodkowego Nadodrza do Macierzy”.
(Nazwa, która sama w sobie zawiera pewna
sprzecznoœæ: jak ziemia, teren mo¿e gdziekol-
wiek powróciæ?) Napis, jaki umieszczono na
pomniku: „Byliœmy — Jesteœmy — Bêdzie-
my” by³ niew¹tpliwie elementem politycznej
propagandy. Nikt nie zaprzecza przecie¿ s³o-
wiañskiego i piastowskiego pochodzenia tych
ziem, nie powinno siê jednak pomijaæ faktu,
¿e przez przynajmniej szeœæ wieków Krosno
zdominowane by³o przez kulturê niemieck¹. 

W latach szeœædziesi¹tych teren wokó³ pla-
cu zacz¹³ siê powoli zazieleniaæ, ale ju¿ nie
dziko rosn¹cymi chwastami, lecz trawnikami
i rabatkami kwiatów. Cudem uda³o siê uchro-
niæ od rozbiórki pozosta³oœci murów miej-
skich z prze³omu XIII i XIV wieku i wkompo-
nowano je w nowy plac dworca autobusowe-
go, którego budowê ukoñczono w 1984 roku. 

Bol¹czk¹ miasta od dziesiêcioleci by³ brak
przemys³u, a z nim wystarczaj¹cej liczby
miejsc pracy. Plany zlokalizowania fabryki
p³yt pilœniowych, która wykorzystywa³aby bo-
gactwo Ziemi Kroœnieñskiej — las, powsta³y
ju¿ pod koniec lat piêædziesi¹tych. Do ich reali-
zacji przyst¹piono dopiero w 1971 roku. Za³o-
¿enia wstêpne przewidywa³y, ¿e inwestycja po-
ch³onie 200 milionów z³otych, a zatrudnienie
w zak³adzie znajdzie ponad tysi¹c osób. Przy
przedsiêwziêciu o tej skali trudno siê dziwiæ, ¿e
kroœnianie z fabryk¹ wi¹zali du¿e nadzieje
i mimo pewnych trudnoœci plany te uda³o siê
spe³niæ do 1976 roku. Wraz z powstaniem fa-
bryki wybudowano hotel i restauracjê Wodnik
przy moœcie odrzañskim oraz rz¹d domków
jednorodzinnych przy rynku i mieszkania
spó³dzielcze w górnej czêœci miasta.

Krosno, które od dwudziestu lat zmaga³o
siê z deficytem mieszkaniowym, brakiem
œrodków na remont starych domów i budowa-
nie nowych prze³ama³o tê z³¹ passê w latach
siedemdziesi¹tych, kiedy to polska gospodar-
ka wskutek zaci¹gniêtych kredytów zagra-
nicznych rozbudowywa³a siê z du¿ym rozma-
chem. Niema³¹ rolê w tej kroœnieñskiej roz-
budowie odgrywa³o wojsko, którego jednostki
od zakoñczenia wojny stacjonowa³y w mieœcie
i iloœæ ich z czasem ros³a, a co za tym idzie
w Kroœnie osiedla³o siê coraz wiêcej rodzin
wojskowych. Równie¿ i dla nich nale¿a³o
stworzyæ odpowiednie warunki mieszkanio-
we, w tej kwestii w³adze miejskie otrzymy-
wa³y ogromne wsparcie ze strony wojska.
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Boles³aw Borek, który w 1975 roku obj¹³ sta-
nowisko Naczelnika Miasta i Gminy i utrzy-
ma³ je przez ponad 25 lat zwyk³ mówiæ: Kro-
sno wojskiem stoi i nie by³o w tym stwierdze-
niu przesady. ¯o³nierze zasiadali w komi-
sjach, przewodniczyli radom rodzicielskim,
wspó³organizowali uroczystoœci miejskie. Do
historii przesz³y bale sylwestrowe i karnawa-
³owe organizowane w koszarach i klubach
garnizonowych. Komu uda³o siê otrzymaæ za-
proszenie na taki bal, móg³ siê zaliczaæ do
kroœnieñskiej œmietanki towarzyskiej. ¯o³nie-
rze na ulicach nie dziwili tu nikogo. 

Jednak¿e, kiedy po wprowadzeniu stanu
wojennego 13 grudnia 1981 roku na ulicach
pojawi³y siê patrole uzbrojonych ¿o³nierzy,
mieszkañcy musieli siê poczuæ trochê nieswo-
jo. W Kroœnie, w którym zwi¹zki zawodowe
Solidarnoœci mia³y tylko nielicznych aktyw-
nych cz³onków, obawiano siê, co przyniesie
przysz³oœæ. I mieli racjê ci, którzy przewidy-
wali, ¿e po t³ustych latach siedemdziesi¹tych
nast¹pi¹ chude osiemdziesi¹te. Mieszkañcy
dotkliwie odczuwali problemy z zaopatrze-
niem siê w podstawowe produkty codziennego
u¿ytku. Ponadto wstrzymane budownictwo
mieszkaniowe bardzo szybko ujawni³o pal¹cy
problem. 24 stycznia 1985 roku naczelnik Bo-
rek wnioskuj¹c na sesji Rady o wsparcie

i wiêksze zaanga¿owanie mówi³: Prawd¹ jest,
¿e w po³owie lat osiemdziesi¹tych w naszym
mieœcie czeka oko³o pó³tora tysi¹ca rodzin na
mieszkanie.236 Szanse na otrzymanie takowe-
go by³y jednak¿e niewielkie.

4. Krosno w latach 90–tych 
i w strukturach Unii Europejskiej

Do koñca lat 80–tych kryzys pog³êbia³ siê
jeszcze bardziej i niewiele uda³o siê zmieniæ.
Nadziejê na lepsze przynios³y przeobra¿enia
ustrojowe dokonane na prze³omie 1989/90 ro-
ku i uwieñczone zwyciêstwem Solidarnoœci
w wyborach do parlamentu w czerwcu 1990
roku. Kolejnym krokiem by³y wybory samo-
rz¹dowe. Wówczas to po raz pierwszy w po-
wojennej historii Krosna pojawi³y siê si³y po-
lityczne, które nie bêd¹c zwi¹zane z PZPR
i wczeœniejszym obozem w³adzy, postanowi³y
wspó³uczestniczyæ w nowo tworzonym samo-
rz¹dzie miejskim i gminnym. Powo³ano Rejo-
nowy Komitet Obywatelski Solidarnoœci, któ-
ry w wyborach samorz¹dowych wiosn¹ 1990
roku uzyska³ du¿e poparcie, jednak¿e nie
uda³o mu siê uzyskaæ wiêkszoœci mandatów.
Zgodnie z ówczesnym prawem wyborczym
burmistrza wybraæ mia³a nowa Rada Miasta

i Gminy. Po pierwszym g³osowaniu
dwóch kandydatów Andrzej Antono-
wicz z Komitetu Obywatelskiego Soli-
darnoœci i wczeœniejszy naczelnik mia-
sta Boles³aw Borek uzyskali tak¹ sam¹
iloœæ g³osów. Dopiero w drugim g³oso-
waniu ten ostatni uzyska³ przewagê
jednego g³osu. W ten sposób nie powio-
d³y siê plany zmian na najwy¿szym
stanowisku w mieœcie. W kolejnych de-
mokratycznych wyborach do Rady
Miasta i Gminy opozycji nie uda³o siê
ju¿ uzyskaæ tak znacz¹cej wiêkszoœci
i dziêki temu pan Boles³aw Borek po-
zosta³ na stanowisku a¿ do œmierci
w 2002 roku. 

W latach dziewiêædziesi¹tych prze-
obra¿enia gospodarcze, jakie dokony-
wa³y siê w du¿ych oœrodkach miejskich
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w Polsce, w Kroœnie nastêpowa³y z pewnym
opóŸnieniem. Miasto zaczê³o powoli zmieniaæ
swoje oblicze, przyby³o mu kolorów, sklepy
wype³ni³y siê towarami, pojawi³o siê kilka
okaza³ych budynków. Natomiast ubywaæ za-
czê³o w koszarach ¿o³nierzy, a w mieœcie
miejsc pracy, co sta³o siê najwiêksz¹ bol¹czk¹
nowych czasów. Wraz z odejœciem Boles³awa
Borka w Kroœnie zakoñczy³a siê jedna epoka,
a objêcie stanowiska burmistrza przez An-
drzeja Chinalskiego rozpoczê³o nowy okres,
przypieczêtowany w maju 2004 w³¹czeniem
Polski w struktury Unii Europejskiej. 

W ostatnich latach zaobserwowaæ mo¿na
by³o równie¿ zmiany w stosunku do przesz³o-
œci miasta, a wrêcz zainteresowanie jego hi-
stori¹. Coraz wiêcej mieszkañców chcia³o siê
dowiedzieæ, jak wygl¹da³o miasto przed woj-
n¹, przed stu i wiêcej laty. OdpowiedŸ na ta-
kie pytania znaleŸæ mo¿na w nielicznych
opracowaniach historycznych (nierzadko do-
stêpnych tylko w jêzyku niemieckich) lub za-
pytaæ o to przedwojennych jego mieszkañców,
którzy przecie¿, od kiedy to by³o tylko mo¿li-
we odwiedzali Krosno, szukaj¹c w nim pa-
mi¹tek ich miasta i interesuj¹c siê, jak ¿yj¹
w nim dzisiejszy mieszkañcy. Dziœ nie powin-
no siê ju¿ roztrz¹saæ, kto komu wiêksz¹
krzywdê wyrz¹dzi³, lecz w atmosferze wyba-
czenia skupiæ siê na tym, co nas ³¹czy — jest
tym nasza wspólna ma³a ojczyzna, nasze mia-
sto. Ich Crossen i nasze Krosno, to przecie¿ to
samo miasto w przestrzeni dziejowej, po³¹-
czone wspólnym dziedzictwem kultury. 

Chlubnym zadaniem pielêgnowania tego
dziedzictwa zajê³o siê w Kroœnie w ostatnim
czasie sporo osób. Dziêki ich inicjatywie i za-
anga¿owaniu, a tak¿e poparciu w³adz miej-
skich uda³o siê pozyskaæ fundusze na remont
czêœci bramnej zamku piastowskiego. Dzie-
dziniec zamku zosta³ uporz¹dkowany,
a w wyremontowanym budynku urz¹dzono
izbê muzealn¹, galeriê i pomieszczenia spo-
tkañ dla „ludzi z zamku”. W zwi¹zku z ob-
chodzonym w 2005 roku milenium pierwszej
historycznej wzmianki o Kroœnie przygoto-
wano w mieœcie szereg inicjatyw kultural-
nych. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e przyczyni¹

siê one do budowania lepszej przysz³oœci, nie
odcinaj¹c siê od przesz³oœci, lecz ucz¹c siê na
jej b³êdach. Nie jest to ³atwe, gdy¿ nagroma-
dzone przez lata wyobra¿enia i uprzedzenia
trudno jest prze³amywaæ. Mo¿liwe jest to tyl-
ko, gdy poznaje siê lepiej ow¹ drug¹ stronê
medalu i uczy siê zaakceptowaæ jej innoœæ.
Tym, co niezwykle ubogaca dan¹ kulturê jest
w³aœnie innoœæ, nowoœæ i jej po³¹czenie z tra-
dycj¹. Tak rozumiane dziedzictwo kultury
jest wartoœci¹ sam¹
w sobie, a je¿eli na-
zwie siê je wspólnym
dziedzictwem kultu-
ry zawrzeæ w nim
mo¿na ca³y tysi¹clet-
ni dorobek ludzi, dla
których miasto u uj-
œcia Bobru by³o i jest
ma³¹ ojczyzn¹. 

Krosno Odrzañskie w granicach pañstwa polskiego (1945–2005) 13

Pierwsze prace remontowe na zamku piastowskim
zosta³y ju¿ wykonane, a udostêpnienie czêœci

zabudowañ mieszkañcom przyczyni³o sie do wzrostu
zainteresowania histori¹ miasta

Die ersten Renovierungsarbeiten am alten Schloss
wurden bereits abgeschlossen, die Eröffnung einiger

Räume für Kulturveranstaltungen trug zum
wachsenden Interesse der Einwohner an  der

Stadtgeschichte bei



1 Thietmar von Merseburg, Chronik, Berlin 1958,
s. 271 (VI / 26) und/i s. 371 (VII/ 17); Kronika
Thietmara, Kraków 2002 s. 352 (VI/27) und/i
s. 492 (VII/ 17); Schlesisches Urkundenbuch,
Band 1, Ortsregister, s. 340; Stenzel, Urkunden
zur Geschichte des  Bischofstum Breslau, s. 187
und/i 59; Keyser Erich (Hg.), Deutsches Städte-
buch. Handbuch städtischer Geschichte, Bd.
1 Norddeutschland, Stuttgart–Berlin 1939,
s. 519. 

2 Wedekind, Eduard, Ludwig, Geschichte der
Neumark Brandenburg und der derselben in-
korporierten Kreise Lebus, Sternberg, Zülli-
chau–Schwiebus, Krossen und Kottbus, Berlin
und Küstrin 1848, s. 27. 

3 Thietmar (wie die Anm. 1 / jak przypis 1),
s. 271; Kronika Thietmara, Kraków 2002 s. 352

4 Habrych, Jan, Najdawniejsze dzieje Ziemi Kro-
œnieñskiej, in/w: Prace Lubuskiego Towarzystwa
Naukowego. Zeszyt 3, Zielona Góra 1970,
s. 151–171; Wedekind (wie die Anm. 2 / jak przy-
pis 2), s. 30. 

5 Thietmar (wie die Anm. 1 / jak przypis 1),
s. 371; Kronika Thietmara, Kraków 2002 s. 492. 

6 Thietmar (wie die Anm. 1 / jak przypis 1),
s. 441; Kronika Thietmara, Kraków 2002 s. 578. 

7 D¹browski, Edward, Wczesnoœredniowieczne
Krosno Odrzañskie w œwietle wyników badañ
terenowych, in/w: „Z otch³ani wieków”,
XXVIII/1, s. 29–30. 

8 Muszyñski, Jan, Rozwój przestrzenny miasta
Krosno Odrzañskie do XV wieku, in/w: „Prace
Lubuskiego Towarzystwa Naukowego”. Zeszyt
3, Zielona Góra 1970, s. 188. 

9 D¹browski, Edward, Materia³y z badañ arche-
ologicznych na grodzisku wczesnoœredniowiecz-
nym w Po³upinie, pow. Krosno Odrzañskie,
in/w: Materia³y Komisji Archeologicznej Lubu-
skiego Towarzystwa Naukowego, Zielona Góra
1965, z. 1, s. 58–78, Ders/Ten¿e, Gostchorze,
in/w: S³ownik staro¿ytnoœci s³owiañskich.
Tom 8, s. 166. 

10 Matthias, Gustav Adolph, Chronica der Stadt
Crossen. Im Lichte unserer Zeit geschrieben,
Crossen und Zielenzig 1849, s. 34; Obstfelder,
Carl von: Chronik der Stadt Crossen an der
Oder, Crossen an der Oder 1925, s. 10. 

11 Muszyñski, Jan, Krosno Odrzañskie, in/w: Stu-
dia nad pocz¹tkami i rozplanowaniem miast
nad Œrodkow¹ Odr¹ i Doln¹ Wart¹, Zielona Gó-
ra 1970, s. 262. 

12 D¹browski, Edward, Funkcje obronne przejœæ
w rejonie ujœcia Bobru za czasów pierwszych
Piastów, in/w: Obronnoœæ polskiej granicy za-
chodniej w dobie pierwszych Piastów. Poznañ
1960, s. 33. 

13 Kaczmarczyk, Zdzis³aw, Geneza i rozplanowa-
nie miasta Krosno nad Odr¹, in/w: Prace Insty-
tutu Urbanistyki i Architektury, I/2, Warszawa
1951, s. 63. 

14 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 40 und /i 496. 

15 Wedekind, E. L., Crossen, eine alte polnische
Kastellanei, in/w: „Schlesische Provinzio-
nalblätter”, 1843/117, s. 343. 

16 Majchrzak, Jerzy, Piotr, Brama (Krosno Od-
rzañskie ongiœ), Krosno Odrzañskie 1995, s. 17. 

17 Appelt, H. (Hg.), Schlesisches Urkundenbuch.
Bd. 1, Köln und Graz, 1963, Ur. 305, s. 226. 

18 Ders. /Ten¿e 314, S. 231. 
19 Kronika Ksi¹¿¹t Polskich, Momumenta Polo-

niae Historica, t. III, Lwów i Kraków 1864–1893
und Kamenzer Totenbuch (Zeitschrift des
Vereins für Geschichte Schlesiens, Breslau
1855–1943) und/i. 

20 Wedekind, (wie die Anm. 15 / jak przypis 15),
s. 346. 

21 Wielgosz, Z., Wielka w³asnoœæ cysterska w osad-
nictwie pogranicza Œl¹ska i Wielkopolski, Po-
znañ 1964, s. 87; Schilling, F., Ursprung und
Frühzeit des Deutschtums in Schlesien und im
Land Lebus, Leipzig 1938, s. 242. 

22 Zientara, Benedykt, Henryk Brodaty i jego cza-
sy, Warszawa 1997, s. 221 (Deutsche Fassung:
Zientara, Benedykt: Heinrich der Bärtige und
seine Zeit, München 2002). 

23 Matthias, s. 48, Obstfelder, s. 10 (wie die Anm.
10 / jak przypis 10), Wedekind (wie die Anm. 2 /
jak przypis 2), s. 39. 

24 Wedekind (wie die Anm. 2 / jak przypis 2), s. 91. 
25 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),

s. 48.
26 Muszyñski (wie die Anm. 11 / jak przypis 11),

s. 266. 
27 Wedekind, E. L., Geschichte der Stadt und des

Herzogtums Crossen, Crossen an der Oder um
1838, s. 40. 

28 Kaczmarczyk (wie die Anm. 13 / jak przypis 13),
s. 61. 

29 Zientara (wie die Anm. 22 / jak przypis 22),
s. 208. 

Przypisy / Anmerkungen



30 Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg,
Band VI, Teil 6 Crossen an der Oder, Berlin
1921, s. 33. 

31 Zientara (wie die Anm. 22 / jak przypis 22),
s. 184. 

32 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 65. 

33 Keyser (wie die Anm. 1 / jak przypis 1), s. 519. 
34 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),

s. 88. 
35 Muszyñski (wie die Anm. 11 / jak przypis 11),

s. 277
36 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),

s. 76. 
37 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),

s. 70. 
38 Dies geschah im Jahr 1329, das ganze Gebiet

von Schlesien wurde dagegen seit 1355 offiziell
als böhmische Lehnshoheit bestätigt / Mia³o to
byæ w roku 1329, a oficjalne potwierdzenie za-
le¿noœci lennej Œl¹ska od Czech dokonane zosta-
³o przez cesarza w 1355 r. 

39 Wein, Karl, Meilensteine der Heimatgeschichte,
in/w: „Crossener Kreiskalender” 1941, s. 124;
Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 83. 

40 Czapliski, Marek (Red.): Historia Œl¹ska, Wro-
c³aw 2001, s. 78 und /i 105

41 Möller, zit. nach /cyt. za Matthias (wie die Anm.
10 / jak przypis 10), s. 82. 

42 Mathias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 106. 

43 Prokopius, zit. nach /cyt. za Matthias (wie die
Anm. 10 / jak przypis 10), s. 119. 

44 Szczegó³a, Hieronim, Zabiegi o sukcesjê g³ogow-
sk¹ w latach 1476–1479, Kraków 1977, s. 93. 

45 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 137. In Annales Glogovienses lesen wir auf
der s. 37 / W Annales Glogovienses natomiast na
str. 37 czytamy: „Eodem anno dic dominica post
Jacobi Grunenbergenses habuerunt conflictum
cum Crossnensibus. Dominus autem dedit Gru-
nenbergensibus victoriam, ita quod captivave-
runt Crossnenses 150 et interfecerunt 60 viros
vel plures ex eis” (Im selben Jahr am Sonntag
nach Jakobus hatten die Grünberger einen Zu-
sammenstoss mit den Crossenern. Der Herr je-
doch gab den Grünbergern den Sieg, so dass sie
hundertfünfzig Crossener gefangen nahmen
und sechzig oder auch mehr Männer von ihnen
töteten) / (Tego samego roku w niedzielê po œw.
Jakubie dosz³o do potyczki pomiêdzy kroœniana-
mi a zielonogórzanami. Pan da³ jednak zielono-
górzanom zwyciêstwo i ci pojmali 150 Kroœnian,
a 60 lub nawet wiêcej mê¿czyzn zabili.) 
Hieronim Szczegó³a bezweifelt dagegen, dass es
sich bei dieser Auseinandersetzung um zivile
Crossener gehandelt haben soll und behauptet,

Grünberg hat das in Crossen stationierte Heer
von Albrecht Achilles überfallen. / H. Szczegó³a
przytaczaj¹c ten cytat neguje fakt udzia³u kro-
œnian w walce z mieszkañcami Zielonej Góry
i sugeruje, ¿e chodzi³o tu o ¿o³nierzy Achillesa.
Vgl. /Por. Szczegó³a H.: Koniec panowania pia-
stowskiego nad œrodkow¹ Odr¹, Poznañ 1968,
s. 87. 

46 Berbig, Ferdinand, Die Erwebung des Herzog-
tums Crossen durch die Hohenzollern. Fest-
schrift zur 400–jährigen Jubelfeier des 16. Sep-
tember 1482, Crossen an der Oder 1882, s. 16;
Wedekind (wie die Anm. 2 / jak przypis 2),
s. 248. 

47 Szczegó³a (wie die Anm. 45 / jak przypis 45),
s. 110. 

48 Mehr dazu / wiêcej na ten temat: Mykietów, Bo-
gus³aw, Kostrzyn jako oœrodek w³adzy ksi¹¿êcej
w latach panowania Jana II Brandenburskiego
(1535–1571), In/w: ders. /ten¿e und/i Tureczek,
M. (Red), De oppido et castello. Przesz³oœæ i te-
raŸniejszoœæ twierdzy Kostrzyn. Zielona Góra
Kostrzyn 2004, s. 29–62. 

49 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 157. 

50 Kunstdenkmäler (wie die Anm. 30 / jak przypis
30), s. XXX. 

51 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 143. 

52 Labuda, Gerard, Ziemia Lubuska w dziejach
Polski, in/w: Szczaniecki, M. i Zajchowska,
S.(Red.), Ziemia Lubuska, Poznañ 1950, s. 112. 

53 Heinrich, Gerd: Land und Städte in der Neu-
zeit bis zur Gegenwart, in/w: Engel, E., Enders,
L., Heinrich, G., Schich, W. (Hg.), Städtebuch
Brandenburg und Berlin, Stuttgart Köln Berlin
2000, s. XXXVII. 

54 Fontane, Theodor, Wanderungen durch die
Mark Brandenburg. Zweiter Teil, Das Oder-
land, Berlin 1994, s. 282. 

55 Kutschbach, K. W., Chronik der Stadt Küstrin,
Küstrin 1849, s. 109. 

56 Mehr dazu / wiêcej na ten temat: Muszyñski,
Jan, Krosno Odrzañskie, Krosno Odrzañskie
1972, s. 110–124. 

57 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 160–162. 

58 Daher stimmt es nicht, wenn Muszyñski angibt,
der Bürgermeister durfte überhaupt nicht wie-
dergewählt werden. In der Chronik von Mat-
thias befindet sich dagegen eine lange Liste von
Bürgermeistern, die ein paar Jahre im Amt
blieben. / W tym wypadku Jan Muszyñski b³êd-
nie podaje, ¿e „¿aden z nich nie móg³ pe³niæ
urzêdu w dwóch kadencjach” W kronice Mat-
thiasa podane s¹ kolejne kadencje burmistrzów
i te same nazwiska powtarzaj¹ kilkakrotnie.
Vgl. /Por. Muszyñski (wie die Anm. 56 / jak przy-

Przypisy / Anmerkungen210



pis 56), s. 125 und/i Matthias (wie die Anm. 10 /
jak przypis 10), s. 189. 

59 Kutschbach (wie die Anm. 55 / jak przypis 55),
s. 104. 

60 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 169. 

61 Wachowiak, Bogdan, Dzieje Brandenburgii-
–Prus na progu czasów nowo¿ytnych
(1500–1701), Poznañ 2001, s. 293. 

62 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 166. 

63 Wein, Karl, 400 Jahre flossen die Brunnlein....
Ein Jubilaum der Crossener Wasserversorgung,
in/w: „Crossener Kreiskalender”, 1939, s. 123;
Keyser (wie die Anm. 1/ jak przypis 1), s. 519. 

64 Wachowiak (wie die Anm. 61 / jak przypis 61),
s. 145. 

65 Je nach Quelle findet man verschiedene Be-
zeichnungen der Münze, Obstfelder nennt sie
„Dütchen”, Matthias und Kutschbach dagegen
— „Dütgen”, der letzte lässt aber auch die Form
„Düttchen” zu. / W zale¿noœci od Ÿród³a spotyka
siê ró¿ne okreœlenia tej monety, wy¿ej wymie-
nione pochodzi od Obstfeldera, natomiast Mat-
thias i Kutschbach nazywaj¹ je „Dütgen”, ten
ostatni dopuszcza ponadto formê „Düttchen”. 

66 Obstfelder (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 28. 

67 Wedekind (wie die Anm. 2 / jak przypis 2),
s. 321. 

68 Kutschbach (wie die Anm. 55 / jak przypis 55),
s. 44 und /i 49. 

69 Kutschbach (wie die Anm. 55 / jak przypis 55),
s. 45. 

70 Wein, Hanns–Ulrich, Katharina führte die
Stadt in die Neuzeit, in/w: Wanderungen durch
Südostbrandenburg, Jahrbuch 1996/97, Soltau,
s. 16. 

71 Wachowiak (wie die Anm. 61 / jak przypis 61),
s. 270. 

72 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 502; Deutsches Städtebuch (wie die Anm. 1/
jak przypis 1), s. 521. 

73 Obstfelder (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 31. 

74 Wein, Hanns–Ulrich, 616 Jahre Bildungs-
bemühungen in Crossen, in/w: Wanderungen
durch Südostbrandenburg, Jahrbuch 1997/98,
Soltau, s. 121. 

75 Obstfelder (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 33; Wedekind (wie die Anm. 2 / jak przypis 2),
s. 356. 

76 Wein, Hanns–Ulrich, Kürfürstin bekam 17.
Kind im Oderschloss, in/w: Wanderungen
durch Südostbrandenburg, Jahrbuch 1997/98,
Soltau, s. 107. 

77 Kunstdenkmäler (wie die Anm. 30 / jak przypis
30), s. XXXI. 

78 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 139.

79 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 229; Wedekind (wie die Anm. 2 / jak przypis
2), s. 418. Der letzte klagt Matthias des Plagiats
an, und gibt Seiten an, die Matthias aus seinem
Buch abgeschrieben haben soll. / Ten ostatni
oskar¿a Matthiasa o plagiat, podaj¹c, ¿e ten
przepisa³ obszerne fragmenty z jego ksi¹¿ki
o Kroœnie. Por. / Vgl. Wedekind (wie die Anm. 27
/ jak przypis 27), s. 118. 

80 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 233. 

81 Czapliñski, W³adys³aw, Galos Adam, Korta, Wa-
c³aw, Historia Niemiec, Wroc³aw, Warszawa,
Kraków 1990, s. 325. 

82 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 262. 

83 Heinrich (wie die Anm. 53 / jak przypis 53),
s. XL. 

84 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 262. 

85 Gunewald, Alfons, Das Zeitungswesen der Stadt
Crossen an der Oder, Phil. Diss., Berlin 1945,
in/w: Henning, E. und Vogel, W., Jahrbuch für
brandenburgische Landesgeschichte, Band 40,
Berlin 1989, s. 78. 

86 Vgl. Stadtarchiv Frankfurt (O), Sygn. I: 0365, I:
1715, IV: 0385

87 Niemirycz, Krzysztof, Bajki Ezopowe, Wroc³aw
Kraków 1957, s. XI. 

88 Zwierzychowski, W³adys³aw, Winoroœl i jej dzie-
je w Polsce, a szczególnie na Ziemi Kroœnieñ-
skiej, Krosno Odrzañskie 2002, s. 96. 

89 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 265. 

90 Wein, Karl, Der Crossener Weinbau im Lichte
der Geschichte, in/w: „Crossener Kreiskalender”
1939, s. 88. 

91 Kupke, Paul, Crossener Bier. Aus der Geschich-
te des Crossener Brauerprivilegs, in/w: „Cros-
sener Kreiskalender” 1926, s. 51. 

92 Obstfelder (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 32. 

93 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 264. 

94 Kupke, Paul, Hexenprozesse im Kreis Crossen,
in/w: Metzdorf, K., Heimatbuch des Kreises
Crossen (Oder). Crossen an der Oder, 1927,
s. 121. 

95 Schmidt, Rudolf, Altmeister der Kunst im Kreise
Crossen, in/w: „Crossener Kreiskalender” 1930,
s. 101. 

96 Möller, zit. nach / cyt. za Matthias (wie die Anm.
10 / jak przypis 10), s. 286.

97 Kunstdenkmäler (wie die Anm. 30 / jak przypis
30), s. 65 und/i 67. 

Przypisy / Anmerkungen 211



98 Skaziñski, B³a¿ej, Widoki Daniela Petzolda
(1711–15), in/w: „Trakt. Pismo kulturalno–spo-
³eczne”, 2004/25, s. 23. 

99 Möller, zit. nach Matthias (wie die Anm. 10 / jak
przypis 10), s. 287–301. 

100 Krause, H., Crossens Brand anno 1708 (25.
April), in/w: „Crossener Kreiskalender” 1916,
s. 84–87. 

101 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 302. 

102 Reinisch, Ulrich, Der Wiederaufbau der Stadt
Neuruppin nach dem großen Brand von 1787.
Oder: wie die preußische Bürokratie eine Stadt
baute, Worms 2001, s. 27ff. 

103 Wein, Hanns–Ulrich, An der Grenze Schlesiens
und der Mark. Ein Porträt des brandenburgi-
schen Kreises Crossen (Oder), Soltau 1989, s. 32. 

104 Kunstdenkmäler (wie die Anm. 30 / jak przypis
30), s. 36. 

105 Wolfgang J. Brylla, Zur Geschichte der Orgeln
in der St. Marienkirche zu Crossen/Oder, Zielo-
na Góra (der Artikel soll demnächst veröffen-
tlicht werden / artyku³ ma zostaæ w najbli¿szym
czasie opublikowany). 

106 Bömelburg, H. –J., Landesherrliche und dezent-
ral–ständische Reformen –zwei Modernisie-
rungspfade im Preußenland des 18. Jhs,
in/w: Weber, M.: Preußen in Ostmitteleuropa.
Geschehensgeschichte und Verstehensgeschi-
chte, München 2003, s. 113. 

107 Wachowiak (wie die Anm. 61 / jak przypis 61),
s. 507. 

108 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 320–323. 

109 Wachowiak (wie die Anm. 61 / jak przypis 61),
s. 505. 

110 Schultz, Helga: Berlin 1650–1800: Sozialge-
schichte einer Residenz, Berlin 1992, s. 66f. 

111 Politisches Testament Kurfürst Friedrich Wil-
helm I, in/w: Duchhard, H (Hg.)., Politische Te-
stamente und andere Quellen zum Fürstenethos
der frühen Neuzeit, Darmstadt 1987, S. 173. 

112 Czapliñski (wie die Anm. 81 / jak przypis 81),
s. 378. 

113 Piskorski, Jan, Preußen zwischen Deutschland
und Polen, in/w: Weber, M., Preußen in Ostmit-
teleuropa. Geschehensgeschichte und Verste-
hensgeschichte, München 2003, s. 67 und/i 82. 

114 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 335. 

115 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 335. 

116 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 339. 

117 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 367. 

118 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 380. 

119 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 413. 

120 Czapliñski (wie die Anm. 81 / jak przypis 81),
s. 424f. 

121 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 376f. 

122 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 363 und/i 408. 

123 Kupke, Paul, Die Stadt Crossen (Oder). Mono-
graphien entwicklungsfähiger Städte, Berlin
1929, s. 11; Kunstdenkmäler (wie die Anm. 30 /
jak przypis 30), s. 36. 

124 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 354

125 ... und wie der Crossener Weinbau seinen Ab–
und Aufstieg erlebte, in/w: „Crossener Kreiska-
lender”, 1939, s. 118. 

126 Zwierzykowski (wie die Anm. 88 / jak przypis
88), s. 99. 

127 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 409 und/i 413. 

128 Keyser (wie die Anm. 1 / jak przypis 1), s. 520. 
129 Metzdorf, K: Die Industrie im Kreise Crossen

(Oder), in/w: Heimatbuch des Kreises Crossen
(Oder). Crossen an der Oder 1927, s. 196; Kup-
ke (wie die Anm. 123 / jak przypis 123), s. 20. 

130 Wein, Hanns–Ulrich, Geheimrat Ambronn war
Eisenbahnaktionär, in/w: „Crossener He-
imatgrüße”, 1985 /02, s. 14. 

131 Wein, Hanns–Ulrich, Auf dem Silberberg disku-
tierten die frühen Demokraten, in/w: Crossener
Heimatgrüße”, 1985 / 01, s. 3. 

132 Obstfelder (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 74; Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis
10), s. 393. 

133 Wein (wie die Anm. 103 / jak przypis 103), s. 38. 
134 Kunstdenkmäler (wie die Anm. 30 / jak przypis

30), s. 41. 
135 Wein (wie die Anm. 103/ jak przypis 103), s. 36. 
136 Schaede –Testament im Zeitzer Archiv erhal-

ten, in/w: „Crossener Heimatgrüße”, 1993 / 02,
s. 18. 

137 Hermann Schaede war Stadtverordneter in
Zeitz, in/w: „Crossener Heimatgrüße”, 1994 /
06,  s. 11. 

138 Zeidler, Rudolf, Ich habe mein Crossen sterben
sehen! in/w: Wein Karl, „Wo die Zeit mündet in
die Ewigkeit...”. Ein Heimatbuch der Stadt
Crossen/Oder, Kiel, 1962, s. 60. 

139 Zeidler, Rudolf, Dreißig Jahre Crossener Oder-
brücke, in/w: „Crossener Kreiskalender” 1935,
s. 102–105. 

140 Wein Karl: „Wo die Zeit mündet in die Ewig-
keit...”. Ein Heimatbuch der Stadt Cros-
sen/Oder, Kiel 1962, s. 36. 

141 Siehe den Text des Privilegs bei Matthias / Por.
tekst przywileju u Matthiasa (wie die Anm. 10 /
jak przypis 10), s. 435. 

Przypisy / Anmerkungen212



142 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10), s. 82.
143 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),

s. 177
144 Bratring, F. W. A.: Beschreibung der Mark Bran-

denburg. Band 3 Neumark 1809. 
145 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),

s. 413. 
146 d. z. / h. u. w.: Das Leben und Leiden der jüdi-

schen Mitbürger, in/w: „Crossener Hei-
matgrüße”, 1990/01, s. 3. 

147 Gaertig, Hans, Leserecho zum Synagogenbrand
im November 1938 in Crossen/Oder, in/w:
„Crossener Heimatblatt”, 2002/03, s. 5

148 Wein, Karl, Von den Juden in Crossen, in/w:
„Crossener Kreiskalender” 1941, s. 104. 

149 Kunstdenkmäler (wie die Anm. 30 / jak przypis
30), s. 66, 73 und/i 77. 

150 Wein (wie die Anm. 74 / jak przypis 74), s. 121. 
151 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),

s. 395 und/i 403. 
152 Wein (wie die Anm. 103 / jak przypis 103), s. 43. 
153 Obstfelder (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),

s. 141. 
154 Reinicke, A., Crossener Herzoginnen, in/w:

„Crossener Kreiskalender”, 1920, s. 68. 
155 Obstfelder (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),

s. 137. 
156 Grunwald (wie die Anm. 85 / jak przypis 85),

s. 81. 
157 Wein, Karl, Hundert Jahre Crossener Tageblatt,

in/w: „Crossener Kreiskalender” 1928, s. 118. 
158 Grunwald (wie die Anm. 85 / jak przypis 85),

s. 77–137. 
159 Wein, Karl, Der Orkan von Crossen, in/w:

„Crossener Kreiskalender” 1926, s. 83. 
160 Stürmer, Angelika, Heiliger Bimbam, in/w: „Die

Märkische. Wochenmagazin der Märkischen
Allgemeinen” 5/6 Juni 2004. 

161 Kunstdenkmäler (wie die Anm. 30 / jak przypis
30), s. 60. 

162 Müller, P, Die große Glocke auf St. Marien zu
Crossen, in/w: „Crossener Heimatgrüße” 1964
/11, s. 5. 

163 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 293. 

164 Kunstdenkmäler (wie die Anm. 30 / jak przypis
30), s. 76 und/i 77. 

165 Steinhardt, Kurt, Wie das Abflußrohr eine Kap-
pe bekam, in/w: „Crossener Heimatgrüßen”
1980/03, s. 3. 

166 Reinicke Wilfried, Vom Crossener Marktbrun-
nen, in/w: „Crossener Heimatblatt” 2005 /02. 

167 Schulz, Erika, Handel und Wandel unter
Kirch– und Rathausturm, in/w: „Crossener
Heimatgrüße” 1987/05, s. 10. 

168 Zeidler, Rudolf, Als Crossen seinen 900. Geburts-
tag feierte, in/w: „Crossener Heimatgrüße”
1971/ 03, s. 8. 

169 Crossener Heimatfest vor 50 Jahren, in/w:
„Crossener Heimatgrüße” 1955/05, s. 2. 

170 Hübner, D., Es blühten Künste und Wissen-
schaften. Musik und Theater in Crossen, in/w:
„Crossener Heimatgrüße” 1952 / 6, s. 2. 

171 Reinicke, Wilfried, Crossen an der Oder – die
Stadt Klabunds, in/w: Begleitheft Kabinett–Aus-
stellung, Bezirksamt Steglitz–Zehlendorf,
Berlin 2003

172 Klabund, Das Leben lebt. Gedichte, München
2003, s. 97

173 Waschinsky, Friedrich, An der Dammstraße er-
klang eine „Amati”. Vom Crossener Musikleben
am Anfang des 20 Jhs., in/w: „Crossener Hei-
matgrüße” 1984 / 01, s. 5. 

174 Kaulla, Guido, von, Brennendes Herz Klabund.
Legende und Wirklichkeit, Zürich und Stutt-
gart, s. 208. 

175 Kupke (wie die Anm. 123 / jak przypis 123),
s. 18. 

176 Exner, Manfred, Von der Ruderei in Crossen,
in/w: „Crossener Heimatgrüße” 1955/ 03 und/i
04, s. 5. 

177 Voßberg, Wilhelm, 50 Jahre Ruder–Club in
Crossen, in/w: „Crossener Heimatgrüße” 1963/
03, s. 3. 

178 Die Ergebnisse der Reichstagswahlen im Regie-
rungsbezirk Frankfurt/Oder aufgeschlüsselt
nach Kreisen und Gemeinden mit mehr als
2000 Einwohnern kommen vom Statistischen
Bundesamt in Wiesbaden und werden zitiert
nach: / Dane na podstawie Statistisches Bundess-
amt in Wiesbaden, wyniki wyborów do parla-
mentu niemieckiego, z obwodu Frankfurt/O,
z wyszczególnieniem powiatów i gmin powy¿ej
2 tyœ mieszkañców w latach 1920–33. Wyniki
podajê za: Wein, H–U, Das Wahlverhalten der
Kreisbevölkerung 1920 bis 1933, in/w: „Cros-
sener Heimatgrüße” 1984/03, s. 1 und/i 2, sowie/
tak¿e: Kreis Crossen erwacht! in/w: „Crossener
Kreiskalender” 1934, s. 69–87. 

179 Knabe mit dem Fohlen, in/w: „Crossener Kreis-
kalender” 1942, s. 136. 

180 Mi³obêdzki, Z., Ziemia Lubuska. Zarys gospo-
darczy 14 powiatów ziem odzyskanych w³¹czo-
nych do województwa poznañskiego. Poznañ
1945, s. 17. 

181 Wein (wie die Anm. 103 / jak przypis 103),
s. 119. 

182 Kanitz, Joachim, Das Ja im Nein. — Die Ent-
wicklung meines christlichen Interesses am po-
litischen Leben. Hrsg. vom Amt für Jugend-
arbeit der evangelischen Kirche in Berlin–
Brandenburg, Berlin–West 1981. 

183 Beerdigungsgespräche nur unter Polizeiau-
fsicht, in/w: „Crossener Heimatgrüße” 1985 /03,
s. 4. 

Przypisy / Anmerkungen 213



184 Wein, Karl, Wir schauen ein Jahr zurück. Mei-
lensteine der deutschen Geschichte, in/w: „Cros-
sener Kreiskalender” 1940, s. 123. 

185 Niederschrift über eine Sitzung betr. Ostfragen
vom 12. Februar 1940, zit. nach/ cyt. za:
Pötzsch, Horst (Hg.), Deutsche und Polen. In-
formationen zur politischen Bildung 142/143,
Bonn 1991, s. 39. 

186 Die Erinnerungen von Tadeusz S³omiñski hat
ein Krosnoer Andrzej Antonowicz aufgenom-
men und auf einer CD der Autorin des Buches
zur Verfügung gestellt. / Wspomnienia Tade-
usza S³omiñskiego utrwalone zosta³y na p³ycie
CD przez Andrzeja Antonowicza, a ich kopia
znajduje siê w posiadaniu autorki. 

187 Zeidler (wie die Anm. 138 / jak przypis 138),
s. 48. 

188 Nitschke, Bernadetta: Wysiedlenie ludnoœci nie-
mieckiej z Polski w latach 1945–49, Zielona Gó-
ra 1999, s. 65. 

189 Zeidler (wie die Anm. 138 / jak przypis 138),
s. 52

190 Zwei Briefe aus jenen Tagen, in/w: „Crossener
Heimatgrüße” 1961/12, s. 2. 

191 Volkssturm in Zivil verteidigte die Kähmener
Ziegelei, in/w: „Crossener Heimatgrüße” 1985/
01, s. 1. 

192 Zeidler (wie die Anm. 138 / jak przypis 138),
s. 52. 

193 Zeidler, R., Ich habe mein Crossen sterben gese-
hen (Teil II), in/w: „Crossener Heimatgrüße”
1955/02, s. 4. 

194 Zeidler (wie die Anm. 138 / jak przypis 138),
s. 60. 

195 Zeidler, R., Ich habe mein Crossen sterben gese-
hen (Teil III), in/w: „Crossener Heimatgrüße”
1955/02, s. 2. 

196 Das Ende unserer Crossener Brücke, in/w:
„Crossener Heimatgrüße” 1950/02, s. 3. 

197 In polnischer Geschichtsschreibung werden
dafür verschiedene Daten genannt: / W polskiej
historiografii pojawia³y siê nastêpuj¹ce daty
wejœcia Rosjan do miasta: der 15. Februar / 15
luty 1945 (Dolata, B., Wybrane bitwy stoczone
przez wojska radzieckie na Ziemi Lubuskiej
1945, Maszynopis w Lubuskim Tow. Nauko-
wym, Zielona Góra, sygn. 413) aber auch
irrtümlich der 20. Februar / oraz b³êdna data 20
lutego (Wo³oszyn, W., Wyzwolenie Ziemi Lubu-
skiej w 1945 roku, in/w: „Nadodrzañskie zeszy-
ty historyczne”, Zielona Góra 1960, s. 234, so-
wie/ a tak¿e: Ma³a encyklopedia wojskowa, War-
szawa 1970, s. 120). 

198 Zeidler (wie die Anm. 138 / jak przypis 138),
s. 63. 

199 Haus um Haus mit Flammenwerfern
angezündet, in/w: „Crossener Heimatgrüße”
1984/05, s. 3. 

200 S³omiñski (wie die Anm. 186 / jak przypis 186). 
201 Muszyñski (wie die Anm. 56 / jak przypis 56),

s. 143. 
202 Sauter, Wies³aw, Pamiêtnik osadnika, Rozdz. V,

Sygn. 177, Instytut Zachodni Poznañ, 1957. 
203 Roszkowski, Wojciech, Historia Polski

1914–1993, Warszawa 1994, s. 146. 
204 Die Anordnung des Staatskomitee zur Verteidi-

gung der Sowjetunion vom 20.02.1945 / Zarz¹-
dzenie Pañstwowego Komitetu Obrony Zwi¹z-
ku Radzieckiego z 20.02.1945. Archiwum Akt
Nowych in Warszawa, MZO, sygn. 61/8–13. 

205 Beispiele dafür findet man unter anderem im
Brief des Pastors Georg Gottwald vom 1949, in
dem er das Leben im Grünberg im Jahr 1945
schildert. / List ksiêdza Georga Gottwalda
z 1949 roku, dotycz¹cy sytuacji w Zielonej Górze
w 1945 roku, in/w: Toczewski, Andrzej (Red.),
Zeszyty Zielonogórskie, Tom X, Zielona Góra
2004, s. 201–212. 

206 Vor fünf Jahren: Heimkehr nach Hundsbelle,
in/w: „Crossener Heimatgrüße” 1950/05, s. 4. 

207 Budzyñski, Józef, Wspomnienia kroœnieñskiego
burmistrza, in/w: Mój dom nad Odr¹, Zielona
Góra 1961, s. 41; Siehe auch / a tak¿e: S³omiñ-
ski (wie die Anm. 186 / jak przypis 186) 

208 Baranowski, Alfons, Powstanie w³adzy ludowej
w powiecie Krosno Odrzañskie, Poznañ sowie /
a tak¿e Dulczewski, Z., Kwilecki, A., Spo³eczeñ-
stwo wielkopolskie w osadnictwie Ziem Zachod-
nich, Poznañ 1962, s. 73–78. 

209 Szczgó³a, Hieronim, Pocz¹tki w³adzy ludowej
na Ziemi Lubuskiej, in/w: W¹sicki, Jan, Pierw-
sze lata Ziemi Lubuskiej w Polsce Ludowej,
Poznañ 1965, s. 64. 

210 Das Schreiben befindet sich im Archiwum Pañ-
stwowe w Zielonej Górze, Akta Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR, sygn. 6/XI/3. / Pismo Komite-
tu Powiatowego PPR w Krosnie Odrzañskim do
Komitetu Wojewódzkiego PPR w Poznaniu
z dnia 27.05.1945. Archiwum Komitetu Woje-
wódzkiego, sygn. 6/XI/3. 

211 Majchrzak, Jerzy, P.: Brama II (Krosno Odrzañ-
skie 1945–89) Wzloty i upadki miasta. Krosno
Odrz. 1997. 

212 Archiwum Pañstwowe Zielona Góra, Protoko³y
posiedzeñ Miejskiej Rady Narodowej w Kroœnie
nad Odr¹ z dni: 04.12.1945, sygn. 1 oraz
11.04.1946, sygn. 2 oraz Majchrzak (wie die
Anm. 211 / jak przypis 211), s. 33 und /i 38

213 Majchrzak (wie die Anm. 211 / jak przypis 211),
s. 37. 

214 Archiwum Pañstwowe Zielona Góra, List Miej-
skiej Rady Narodowej w Kroœnie nad Odr¹ do
wojewody poznañskiego z dnia 25.02.1946,
sygn. 2. 

Przypisy / Anmerkungen214



215 Archiwum Pañstwowe Zielona Góra, Akta Ko-
mitetu Woj. PZPR. Sprawozdanie Pe³nomocni-
ka Rz¹du RP na obwód Krosno nad Odr¹ z dnia
01.09.1945, sygn. 6/XI/3. 

216 Szczgó³a, Hieronim, Pocz¹tki w³adzy ludowej
na Ziemi Lubuskiej, in/w: W¹sicki, Jan, Pierw-
sze lata Ziemi Lubuskiej w Polsce Ludowej, Po-
znañ 1965, s. 64. 

217 Muszyñski (wie die Anm. 56 / jak przypis 56),
s. 165. 

218 Archiwum Wojskowe Instytutu Historycznego,
sygn. IV/96/31, s. 48. 

219 Budzyñski (wie die Anm. 207 / jak przypis 207),
s. 43. 

220 Nitschke (wie die Anm. 188 / jak przypis 188),
s. 142. 

221 Dominiczak, Henryk, Wróciliœmy na Ziemiê Lu-
busk¹, Warszawa 1974, s. 70. 

222 Angaben laut Tätigkeitsbericht des Siedlungs-
amtes für die Monate Mai und Juni 1947. / Da-
ne wg. Sprawozdania z dzia³alnoœci referatu
osiedleñczego za msc. maj i czerwiec 1947, Akta
Starostwa Powiatowego w Kroœnie Odrz. WAP,
Zielona góra, sygn. 25. 

223 Dominiczak (wie die Anm. 221 / jak przypis
221), s. 60. 

224 S³omiñski (wie die Anm. 186 / jak przypis 186). 
225 Da die Liste nicht fehlerfrei ist wurden von der

Verfasserin nur diese Angaben zu Crossen aus-
gewählt, die auch durch andere Quellen
bestätigt werden. Aus dieser Liste geht zum Bei-
spiel hervor, dass auch die Ausstattung des Kre-
iskrankenhauses und des Schlachthofes be-
schlagnahmt wurde, was nicht wahr ist. / Po-
wy¿sze dane nale¿y traktowaæ jako szacunkowe,
wybrano tylko te urz¹dzenia, które zdaniem au-
torki s¹ zgodne z prawd¹. W zestawieniu tym po-
dane zosta³y instytucje, które zgodnie z relacja-
mi œwiadków nie zosta³y zrabowane, np. szpital
powiatowy, rzeŸnia miejska. Por. / Vgl. Archi-
wum Pañstwowe w Zielonej Górze, Akta Ekspo-
zytury w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. 335
sowie / a tak¿e: Biegañski, B., Dzwonkowski, T.,
Nale¿noœci za œwiadczenia i mienie zabrane
przez Armiê Czerwon¹ z terenów Ziemi Lubu-
skiej, in/w: Osêkowski, Cz. (Red), Ziemie Za-
chodnie, Polska–Niemcy, Integracja Europejska,
Zielona Góra 2001, s. 138–139. 

226 Ein Brief von Herta Kotsch an die Autorin, in
dem ihre „Erinnerung der letzten Tage des
Krieges und danach” geschildert wird. / List
Herty Kotsch do autorki, w którym zapisane zo-
sta³y jej wspomnienia z ostatnich dni wojny
i pierwszych powojennych miesiêcy. 

227 S³omiñski (wie die Anm. 186 / jak przypis 186). 
228 Sauter, Wies³aw, Wspomnienia wizytatora szkol-

nictwa, Rozdzia³ V. Archiwum Instytutu Za-
chodniego w Poznaniu, sygn. 177. 

229 Cieciñski, Witold, Krosno Odrzañskie — ludzie
i wydarzenia (z przymru¿eniem oka) Zielona Gó-
ra 2001, s. 27. 

230 Das Dokument heißt im Original „Sprawozda-
nie z dzia³alnoœci Zarz¹du Miejskiego w okresie
lat ubieg³ych 1945–49” und befindet sich in der
Museumskammer in Krosno Odrzañskie. Der
Autor ist unbekannt. / Dokument znajduje siê
w Izbie Muzealnej w Kroœnie Odrzañskim, jego
autor jest nieznany. 

231 Ze studiów nad miejsk¹ sieci¹ osadnicz¹ woje-
wództwa zielonogórskiego, Lubuskie Towarzy-
stwo Naukowe, Tom XVI, Zielona Góra 1974,
s. 17. 

232 Einwohnerstatistik für die Stadt Krosno Odrz.
vom 31.12.1948. /., Zestawianie ludnoœci dla m.
Krosno Odrz. z dnia 31.12.1948. Archiwum
Pañstwowe w Zielonej Górze, Akta Starostwa
Powiatowego Krosno Odrzañskie

233 Sprawozdanie (wie die Anm. 230 / jak przypis
230), s. 6. 

234 Majchrzak (wie die Anm. 211 / jak przypis 211),
s. 50. 

235 Der Bebauungsplan wurde von L. Dziurdzyñski
i B. Danielakowa, Mitarbeitern von Wojewódz-
kiej Pracowni Urbanistycznej przy WKPG
w Zielonej Górze verfasst. / Autorami tego pla-
nu byli L. Dziurdzyñski i B. Danielakowa, pra-
cownicy Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej
przy WKPG w Zielonej Górze. 

236 Der Planes entstand unter Leitung von C. Œwi-
ta³a. Die Unterlagen sind zu finden in: / G³ów-
nym projektantem by³ C. Œwita³a. Dokumenta-
cja znajduje siê w: Wydzia³ Budownictwa Urba-
nistyki i Architektury PWRN w Zielonej Górze

237 Sauter wie die Anm. 228 / jak przypis 228). 
238 Majchrzak wie die Anm. 211 / jak przypis 211),

s. 91. 

Przypisy / Anmerkungen 215



(Cyfry odnosz¹ siê do numerów stron, dodatko-
we oznaczenia informuj¹ o umiejscowieniu ilustra-
cji na stronie: ↑ — w górnej czêœci, ↔ — w œrodku,
↓ — w dolnej czêœci strony.) 

(Die Zahlen beziehen sich auf die Seitenzahl,
zusätzliche Zeichen geben Auskunft über den Platz
des Bildes auf der Seite: ↑ — oben, ↔ — in der Mit-
te, ↓ — unten.) 

Ze zbiorów prywatnych
Aus privaten Sammlungen
Antonowicz, Andrzej: 86, 94, 100↑, 107↓, 114↑,

115↑, 120↓, 122↓, 123↑, 123↓, 125, 130↓, 134↑,
133↓, 143↑, 148, 151↓, 153, 157, 165, 167, 169,
174, 184

Gerlach, Willi: 16↓, 17, 72, 73, 82↑, 83, 84↑, 84↓,
85↑, 85↓, 87↑, 87↓, 89↑, 89↓, 97, 101, 102, 103,
105, 107↑, 108↓, 113, 114↓, 115↓, 116↑, 117↑,
117↓, 118, 119, 121↑, 121↓, 122↑, 124, 130↑,
132↓, 132↑, 133↑, 134↓, 139↑, 140↑, 140↓, 142,
150, 154↓, 159, 160↑, 162, 163, 171, 177, 179,
180, 183, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 195, 196,
197, 199, 200, 201, 207↓

Helbig, Wilfried: 10
Helmholdt, Ludwig: 31, 55, 98
Janowski, Ryszard: 181
Kotsch, Herta: 193
Mykietów, Bogus³aw: 45, 52, 53
Reinicke, Helmut: 109↑, 110↔, 116↓, 147, 149↑,

149↓
Staszkiewicz, Stanis³aw: 1, 16↑, 20, 202, 203, 204,

205, 207↑
Wein, Hanns–Ulrich: 26, 57, 60, 61, 74, 95, 100↓,

104↑, 104↓, 108↑, 110↑, 112, 129↓, 131↑, 131↓,
137↑, 137↓, 144, 145, 146↓, 152, 154↑, 155, 156,
158, 159↓, 161↑, 168, 172

Z archiwów instytucji
Aus den Archiven der Institutionen
Landesgeschichtliche Vereinigung für die Mark

Brandenburg: 88, 146↑, 151↑
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze: 23, 41,

43 
Staatsbibiothek Berlin: 64
Urz¹d Masta i Gminy Krosno Odrzañskie: 11

Z publikacji ksi¹¿kowych
Aus den Buchpublikationen
Berbig, Friedrich, Die Erwebung des Herzogtums

Crossen durch die Hohenzollern. Festschrift zur
400–jährigen Jubelfeier des 16. September 1482,
Crossen an der Oder 1882: 42

Crossener Kreiskalender, Crossen an der Oder
1916: 111↑, 111↓

Crossener Kreiskalender, Crossen an der Oder
1928: 136↓, 136↑, 138↓, 138↑, 138↔, 139↓,
141↑, 141↓

Crossener Kreiskalender, Crossen an der Oder
1930: 76, 77, 109↓, 110↓

Crossener Kreiskalender, Crossen an der Oder
1935: 120

Crossener Kreiskalender, Crossen an der Oder
1942: 160↓

Ebner, Theodor, Illustrierte Geschichte Deutsch-
lands, Berlin, 1906: 66, 90, 99 

Hansen, Henny Harald, Knaurs Kostümbuch,
München und Zürich, 1956: 46, 96, 106

Herre, Paul, Deutsche Kultur des Mittelalters in
Bild und Wort, Leipzig 1912: 12, 14, 24, 40 48,
49, 50, 51, 54, 59, 68, 75 

Kaczmarczyk, Z., Geneza i rozplanowanie miasta
Krosno nad Odr¹, Warszawa 1951: 22

Kronika Thietmara, Kraków 2002: 13
Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg, Bd. VI,

Crossen an der Oder, Berlin 1921: 58, 81, 82↓,
128, 129 

Kupke, Paul, Die Stadt Crossen (Oder). Monogra-
phien entwicklungsfähiger Städte, Berlin 1929:
91, 93

Matthias, Gustav Adolph, Chronica der Stadt Cros-
sen. Im Lichte unserer Zeit geschrieben, Crossen
und Zielenzig 1849: 34, 35, 78, 79 

Matejko, Jan, Szkice i studia; Wielki cykl historycz-
ny; Sceny z ¿ycia dawnej Polski; Porterty — po-
lichromie, Warszawa 1957 15↑, 15↓

Muszyñski, Jan, Rozwój przestrzenny miasta Kro-
sno Odrzañskie do XV wieku, „Prace Lubuskie-
go Towarzystwa Naukowego” z. 3, Zielona Góra
1970: 21, 33

Muszyñski, Jan, Krosno Odrzañskie, Krosno Od-
rzañskie 1972: 32

Niemirycz, Krzysztof, Bajki Ezopowe, Wroc³aw —
Kraków 1957: 71

Die Welt im Spiegel der Geschichte, Geschichts-
atlas, München 1951: 27, 47, 65, 67, 69, 92

Zientara, Benedykt, Henryk Brodaty i jego czasy,
Warszawa 1997: 25. 

Spis ilustracji / Bildernachweis


