
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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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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Plan miasta Krosna w 1400 wed³ug Matthiasa
Stadtplan von Crossen im Jahre 1400 nach Matthias



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. 

Crozna za czasów ksi¹¿¹t œl¹skich (1163–1482) 7

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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Heinrich IV von Sagan, geb. zw. 1289 u. 1293 u.,
gest. 1342, Herzog von Glogau, Sagan, Großpolen,

Herr von Crossen an der Oder, Meseritz und
Frauenstadt.



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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Heinrich XI, geb. zw. 1429 u. 1435, gest. 1476, Herzog
von Glogau und Crossen an der Oder, Herr Freystadt

und Lüben, letzter von den Glogauer Herzögen aus der
Piastendynastie, wurde wahrscheinlich vergiftet,

verstorben und begraben in Freystadt.



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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Bitwa pod Leœniowem Wielkim pomiêdzy zielonoórzaninami
a kroœnianami, ilustracja z banknotu zastêpczego z 1922 r.

Schlacht bei Gr. Lessen zwischen Grünbergern und
Crossenern, Abbildung vom Notgeld aus 1922


