
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,
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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,

Crosna w granicach Polski piastowskiej (966–1163) 3

Boles³aw Chrobry, pierwszy król Polski (967 – 1025)

Boleslaw Chrobry, der erste König von Polen

Mieszko II (990 – 1034), syn Boles³awa Chrobrego

Mieszko II, der Sohn von Boleslaw Chrobry



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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Krosno Odrzañskie – plan osadnictwa przed lokacj¹ miasta

Crossen an der Oder – Siedlungsplan vor der Stadtgründung
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3. Gród/Frühmittelalterlicheburg



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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Heinrich I der Bärtige, geb. zw.1165 u. 1170, gest.
am 19.03.1238 in Crossen. Herzog von Schlesein und

Großpolen, Gründer der Dynastie schlesischer
Piastenherzöge, verheiratet mit Hl. Hedwig, trug

wesentlich zur wirtschaftlichen Entwicklung
Schlesiens bei, beigesetzt in Trebnitz.


