
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
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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
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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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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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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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Ruiny kroœnieñskiego ratusza pozosta³y jeszcze d³ugo po tym, jak teren
wokó³ rynku do koñca lat 40-tych zosta³ uprz¹tni¹ty

Nachdem das Gelände um den Marktplatz Ende der 40er Jahre
aufgeräumt worden war, blieb die Ruine des Rathauses noch lange stehen



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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Widok na ruiny starego miasta z mostu Elizy

Blick von der Elisenbrücke auf die Ruinen der Altstadt 



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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Widok zagospodarowanego po zniszczeniach wojennych kroœnieñskiego starego miasta (lata 80–te XX wieku)

Anblick der Crossener Altstadt nachdem die Folgen der Kriegszerstörung beseitigt worden waren
(80er Jahre des 20.Jh.)


