Krosno Odrzañskie w granicach
pañstwa polskiego (1945–2005)
1. Trudne pocz¹tki polskiej
administracji w Kroœnie
Ziemie Pó³nocne i Zachodnie, które mia³y
zostaæ przy³¹czone do Polski, moc¹ uchwa³y
Rady Ministrów z 14 marca 1945 roku podzielono na cztery okrêgi. Krosno przydzielono do Pomorza Zachodniego, a tymczasow¹
siedzib¹ w³adz tego okrêgu by³a Pi³a. Jednak¿e do lipca 1945 roku wprowadzono kilka
zmian do tej uchwa³y, w wyniku czego granicz¹ca z Dolnym Œl¹skiem Ziemia Kroœnieñska zmienia³a kilka razy swoj¹ przynale¿noœæ. Informacje o tych zmianach, na skutek
braków w ³¹cznoœci nie dociera³y do wszystkich zainteresowanych. Przyk³adem mo¿e
byæ fakt, ¿e w³adze województwa poznañskiego wraz z Komitetem Wojewódzkim PPR nie
posiadaj¹c ku temu kompetencji, bêd¹c jednak¿e przekonanym, ¿e ziemie znajduj¹ce siê
w bezpoœrednim ich s¹siedztwie przy³¹czono
do Poznania, wys³a³y jako pierwsze grupê
operacyjn¹ do powiatu kroœnieñskiego w celu
organizowania administracji.
Grupa tzw. 17 Pionierów
20 kwietnia 1945 roku grupa
tzw. 17 Pionierów wyruszy³a z Poznania i po kilkudniowym pobycie
w Torzymiu przyby³a do Krosna
2 maja. Trzy dni póŸniej na gmachu siedziby by³ego niemieckiego
starostwa powiatowego wywieszono polsk¹ flagê. Przyby³e osoby by³y cz³onkami Polskiej Partii
Robotniczej i przewa¿ali wœród
nich robotnicy (8 osób), ponadto
by³o po czterech rzemieœlników
i urzêdników oraz jeden student
— w wiêkszoœci osoby nie posiadaj¹ce doœwiadczenia w pracy admi-

nistracyjnej. Jak wynika z relacji jednego
z nich, Alfonsa Baranowskiego zostali oni
¿yczliwie przyjêci przez radzieckiego komendanta pu³kownika Rogaczewa.206 Na pierwszej naradzie podzielono funkcje i stanowiska. Pierwszym Sekretarzem Komitetu Powiatowego PPR zosta³a Leokadia WoŸniak,
pe³nomocnikiem rz¹du na obwód kroœnieñski
— Józef Kaseja, a burmistrzem Krosna — Józef Budzyñski. 22 maja Józef Kaseja otrzyma³ potwierdzenie nominacji na piastowane
przez siebie stanowisko od wojewody poznañskiego Widy–Wirskiego, który w³aœciwie nie
posiada³ ku temu uprawnieñ, gdy¿ zgodnie ze
wspomnian¹ wy¿ej ustaw¹ Krosno podlega³o
okrêgowi zachodniopomorskiemu, a wiêc pe³nomocnikowi rz¹du w Pile.207
Grupa operacyjna z Pi³y
Sytuacja skomplikowa³a siê, kiedy pod koniec maja przyby³a ponad szeœædziesiêcioosobowa grupa operacyjna z Tadeuszem Pi³atowskim na czele, który otrzyma³ od pe³nomocnika rz¹du w Pile nominacjê na funkcjê pe³nomocnika obwodu kroœnieñskiego. Pilanie zastawszy grupê z Poznania na prawym brzegu
Odry, zajêli doln¹ czêœæ miasta na jej lewym
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brzegu. Dosz³o do sporów kompetencyjnych.
Znamiennym jest, ¿e konflikt mia³ charakter
polityczny, gdy¿ grupa z Poznania sk³ada³a siê
w cz³onków PPR, natomiast spoœród 65 osób
przyby³ych z Pi³y nikt nie nale¿a³ do Polskiej
Partii Robotniczej. Trudno wiêc siê dziwiæ, ¿e
zmierzaj¹cy do przejêcia w³adzy w Polsce komuniœci zrobili wszystko, aby nie dopuœciæ do
przejêcia administracji w Kroœnie przez tak
du¿¹ grupê ludzi nie zwi¹zanych z parti¹.
O tym, ¿e owa przynale¿noœæ polityczna odgrywa³a decyduj¹c¹ rolê œwiadczy pismo Komitetu Powiatowego PPR w Kroœnie wystosowane do wojewódzkich w³adz partii dnia
27.05: Jak wam wiadomo, aparat Starostwa
oraz Zarz¹du Miasta jest obsadzony wy³¹cznie
cz³onkami PPR (...) Panom tym (grupa z Pi³y
— przypis autorki) przedstawiliœmy nasze pe³nomocnictwa, lecz mimo to roœcili sobie pretensje do objêcia stanowisk twierdz¹c, ¿e ich
pe³nomocnictwa s¹ od wy¿szych w³adz ni¿ nasze. Po naszym stanowczym wyst¹pieniu
i stwierdzeniu, ¿e ¿aden z nich nie jest cz³onkiem PPR, grupa ta rozbi³a siê na trzy czêœci,
z których jedna wyjecha³a do Poznania celem
oszczerczego oskar¿enia nas w Urzêdzie Wojewódzkim, druga rozjecha³a siê do domów,
a trzecia w liczbie szeœciu osób podporz¹dkowuj¹c siê naszym zarz¹dzeniom pozosta³a na
miejscu i zosta³a wcielona do naszej administracji pozostaj¹c pod nasz¹ obserwacj¹.208
Spory kompetencyjne trwa³y do po³owy
czerwca, kiedy to przyjecha³ do Krosna przedstawiciel pe³nomocnika rz¹du na Pomorze
Zachodnie i (prawdopodobnie w wyniku nacisków ze strony komunistów z Poznania) zatwierdzi³ na stanowisku starosty powiatowego wydelegowanego z Poznania Józefa Kasejê, na jego zastêpcê zaœ wyznaczy³ przyby³ego
z Pi³y Pi³atowskiego.

czenia tego miasta, stoj¹cy na jej czele Czes³aw Zalewski przyprowadzi³ j¹ do Krosna.
Legniczanie zajêli stare miasto, a ich uzbrojone posterunki nikogo nie wpuszcza³y na zajêty przez siebie teren, nawet udaj¹cych siê do
górnej czêœci miasta na narady so³tysów i wójtów z okolicznych miejscowoœci. Zalewski
og³osi³ powstanie powiatu kroœnieñsko–gubiñskiego, mianuj¹c siê jego starost¹.209
Spór o w³adzê w mieœcie i powiecie rozstrzygnê³a definitywnie uchwa³a Rady Ministrów z 7 lipca 1945 roku o nowym podziale
administracyjnym, na mocy której Krosno
w³¹czono do nowo utworzonej jednostki administracyjnej pod nazw¹ „Ziemia Lubuska”
podleg³ej wojewodzie poznañskiemu.
Nadu¿ycia nowych w³adz
Uregulowania prawne nie by³y jednak
w stanie zapewniæ stabilizacji sytuacji w mieœcie, które jeszcze przez wiele miesiêcy nêkane by³o nadu¿yciami w³adz na ró¿nym szczeblu, niegospodarnoœci¹, oszustwami i rabunkiem mienia. Liczne przyk³ady takich nadu¿yæ podaje prof. Majchrzak w swojej ksi¹¿ce
poœwiêconej powojennemu Krosnu. Wiêkszoœæ przypadków znajduje potwierdzenie
w aktach Archiwum Pañstwowego w Kisielinie pod Zielona Gór¹. Nie chc¹c powtarzaæ
zamieszczonych w ksi¹¿ce Brama II informacji, skupiê siê tylko na kilku przyk³adach oraz
na danych Ÿród³owych uzyskanych w Instytucie Zachodnim w Poznaniu.

Próby przejêcia w³adzy przez
grupê operacyjn¹ z Legnicy
Na domiar z³ego w czerwcu pojawi³a siê
w Kroœnie trzecia grupa operacyjna, tym razem przys³ana z okrêgu dolnoœl¹skiego, z Legnicy. Wprawdzie grupê tê delegowano do Gubina, to jednak ze wzglêdu na dotkliwe znisz-
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Wystarczy przyjrzeæ siê okresom administrowania kolejnych w³adz miejskich. Pierwszym polskim burmistrzem Krosna by³ Józef
Budzyñski i pozosta³ na tej funkcji przez siedem miesiêcy. Na pierwszym posiedzeniu
Miejskiej Rady Narodowej w dniu 4 grudnia
1945 roku przyjêto votum nieufnoœci w stosunku do burmistrza i jego zastêpcy Edwarda
Grzyba zarzucaj¹c im nadu¿ycia natury pieniê¿nej na szkodê miasta oraz opiniê z³ych
gospodarzy. Sprawa trafi³a do prokuratury,
postawionych zarzutów nie udowodniono. Na
nowego burmistrza wybrano Stanis³awa
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Miejskim. Niektórzy urzêdnicy Zarz¹du
i czêœæ cz³onków Rady uzna³a bojkot zarz¹dzeñ burmistrza za najw³aœciwsz¹ formê wykoñczenia szefa. Mno¿¹ siê intrygi, w wyniku
których oskar¿a siê mnie o ró¿ne rzeczy.211
Ze szcz¹tkowo zachowanych akt z tego
okresu trudno jest dziœ jednoznacznie oceniæ
motywy dzia³ania poszczególnych stron.
O wrogoœci pomiêdzy kroœnieñskimi instancjami w³adz miejskich i powiatowych œwiadczy list, jaki 25 lutego 1946 wystosowa³a
Miejska Rada Narodowa w Kroœnie do wojewody poznañskiego. Jest on skarg¹ na trudn¹
finansow¹ sytuacjê miasta, a tak¿e
swoistym donosem na dzia³alnoœæ
w³adz powiatowych. Miasto pozbawione wszelkich Ÿróde³ dochodu i dotacji
od pañstwa próbowa³o uzyskaæ wp³ywy finansowe wprowadzaj¹c opodatkowanie obywateli. Wszelkie decyzje
w tej kwestii blokowane by³y przez
w³adze powiatowe. W piœmie mowa
jest o trudnej sytuacji bytowej spo³eczeñstwa, braku lekarzy, ¿ywnoœci,
podstawowych artyku³ów gospodarstwa domowego. Nie brakuje równie¿
Po uprz¹tniêciu ruin teren wokó³ kroœnieñskiego rynku porós³a
uwag odnosz¹cych siê do poszczególdziko rosnac¹ roœlinnoœci¹
nych osób, jak na przyk³ad: W³adze
Nachdem die Ruinen um den Marktplatz beseitigt worden
powiatowe (...) odmawiaj¹ pomocy, jewaren, bedeckte wildwachsendes Grün das Gelände
¿eli chodzi o umeblowanie i o mieszkaRzadkowolskiego, który sprawowa³ swój nia, t³umacz¹c siê brakiem takowych, gdy
urz¹d jedynie przez cztery miesi¹ce i odwo³a- tzw. pierwsi pionierzy na czele z by³ym starony zosta³ 9 kwietnia 1946 roku. Jego miejsce st¹ Kasej¹ op³ywaj¹ w komfortowo urz¹dzone
zaj¹³ Teodor Robaczewski, który zapisa³ siê wille wielopokojowe.212
w historii miasta swoistym sprawowaniem
Kroœnieñskie UB i milicja
w³adzy — nierzadko w stanie nietrzeŸwym,
Organem stoj¹cym jakoby ponad wszelk¹
za co zosta³ odwo³any przez wicewojewodê
poznañskiego Floriana Kroenke. Na jego na- w³adz¹ w mieœcie by³ Urz¹d Bezpieczeñstwa
stêpcê wyznaczony zosta³ by³y starosta Józef Publicznego, który przyby³ do Krosna ju¿
Kaseja.210 Ten zas³u¿ony dla miasta cz³owiek zorganizowany i rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ
wytrzyma³ na stanowisku do paŸdziernika od zabrania samochodu Starostwu i przez to
1949 roku, po czym poda³ siê do dymisji. De- zahamowania pracy Starostwa w terenie.213
cyzjê swoj¹ umotywowa³ w nastêpuj¹cy spo- O brutalnych sposobach dzia³alnoœci tego
sób: Gospodarka w mieœcie jest bardzo trud- urzêdu opowiadaj¹ œwiadkowie tamtych dni.
na. Ale i trudne problemy daj¹ siê rozwi¹zaæ Bezpodstawne aresztowania, pobicia, szanprzy dobrej woli i zbiorowym wysi³ku. Do re- ta¿, zastraszanie, a tak¿e kradzie¿e i wymuzygnacji zmusza mnie niezdrowa atmosfera szanie zgody na przyw³aszczanie mienia sta³y
wytworzona w ostatnim czasie w Zarz¹dzie na porz¹dku dziennym.
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O przekraczaniu swoich kompetencji lub
te¿ ich niewype³nieniu w pierwszych powojennych latach mo¿na mówiæ równie¿ w przypadku kroœnieñskiej milicji, która w pewnym
momencie próbowa³a podporz¹dkowaæ sobie
wszystkie czynniki w³adzy ludowej, a z chwil¹ gdy to jej siê nie uda³o, chcia³a aresztowaæ
samego pe³nomocnika rz¹du Kasejê. Nale¿y
dodaæ, ¿e milicjê tworzono wówczas z przyby³ych osadników, nie znaj¹c ich przesz³oœci ani
kompetencji. W zwi¹zku z tym znajdowa³o siê
w jej szeregach wielu, którzy wykorzystywali
zajmowane stanowisko do kradzie¿y i innych
nadu¿yæ.214 Za tego typu dzia³alnoœæ odwo³ano komendanta policji i wykluczono go z partii. Cz³onkowie Komitetu Powiatowego PPR
w obawie przed zemst¹ i dla zachowania bezpieczeñstwa powo³ali Milicjê Proletariack¹,
która póŸniej zosta³a wcielona w szeregi zreorganizowanej kroœnieñskiej MO. Nie by³o to
jednak dostateczne rozwi¹zanie, bo Starosta
Kroœnieñski we wrzeœniu 1945 roku ponownie domaga³ siê zwolnienia z pracy wiêkszoœci
funkcjonariuszy milicji.215
Wojsko Polskie i sprawa wypêdzenia
Niemców
Wraz z zakoñczeniem dzia³añ wojennych
nast¹pi³a reorganizacja Wojska Polskiego,
którego najpilniejszym zadaniem sta³o siê teraz zamkniêcie zachodniej granicy Polski, mimo ¿e alianci nie ustalili jeszcze jej ostatecznego kszta³tu. I tak Wojsko Polskie obsadzi³o
najpierw liniê graniczn¹ wzd³u¿ Odry i Bystrzycy K³odzkiej, a dziesiêæ dni póŸniej (27
maja 1945 roku) stanê³o na linii Odry i Nysy
£u¿yckiej. Chodzi³o o po³o¿enie kresu powrotom niemieckiej ludnoœci rodzimej do ich domów. Mimo to w ci¹gu kilku tygodni maja
wielu Niemcom uda³o siê powróciæ.
Kolejnym zadaniem, jakie powierzono ¿o³nierzom polskim by³a pomoc przy organizowaniu osiedlania siê Polaków na tych ziemiach, szczególnie w wyznaczonym w pasie
przygranicznym osadnictwie wojskowym, do
którego zalicza³ siê równie¿ powiat kroœnieñski. Mo¿liwe to by³o w zwi¹zku z przesuniêciem jednostek wojskowych do garnizonów
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oraz stworzenie licznych placówek komendanckich w wiêkszych miejscowoœciach. Pod
koniec czerwca ¿o³nierze otrzymali rozkaz
wysiedlenia wszystkich obywateli niemieckich zamieszka³ych w powiatach nadgranicznych i skierowania ich na zachodni brzeg Odry i Nysy. Podjêta przez dowódcê 2. AWP gen.
Sankowskiego decyzja o wysiedleniu216 by³a
nie zgodna z prawem i zosta³a póŸniej okreœlona terminem „dzikie wypêdzenia”, podczas których niejednokrotnie dochodzi³o do
grabie¿y i aktów przemocy na ludnoœci niemieckiej. Istnieje wiele relacji poszkodowanych na temat wypêdzeñ ludnoœci niemieckiej z wiosek w powiecie kroœnieñskim. Brak
natomiast informacji ze strony wpêdzonych
z miasta. Jak to wygl¹da³o w Kroœnie dowiadujemy siê jedynie z relacji ówczesnego burmistrza Józefa Budzyñskiego: Tego dnia
(24.06 — przypis autorki) nast¹pi³o odstawienie Niemców do granicy w S³ubicach.
Zbiórka na placu przy ulicy S³ubickiej trwa³a do godziny 14. Ewakuowano przede
wszystkim osoby starsze, chore i niezdolne do
pracy. Dla starców i dzieci przygotowano trzy
platformy na ko³ach. Podczas zbiórki jedna
z Niemek splunê³a na mnie. By³em w towarzystwie milicji, która chcia³a zareagowaæ,
lecz opanowa³em siê i nie pozwoli³em zrobiæ
Niemce krzywdy. Nie oby³o siê jednak bez
szturchañców, które za ten czyn otrzyma³a od
w³asnych ziomków. Oko³o 100 Niemców z rodzinami zatrzyma³em, bo potrzebowaliœmy
ich do pracy.217
Jedn¹ z konsekwencji tych wypêdzeñ by³o
ca³kowite wyludnienie terenu i mimo pozostawienia czêœci spo³ecznoœci niemieckiej odczuwano brak ludzi do pracy podczas zbli¿aj¹cych siê ¿niw, co spowodowa³o utratê
ogromnej iloœci plonów i inwentarza ¿ywego.
W zwi¹zku z tym akcjê wysiedlania wstrzymano 6 lipca 1945 roku.218 Wed³ug danych
z listopada 1945 w powiecie kroœnieñskim
przebywa³o wówczas 4609 obywateli niemieckich,219 natomiast do czerwca 1947 roku ich
liczba zmala³a do 608, a miesi¹c póŸniej pozosta³o w powiecie ju¿ tylko 16 osób narodowoœci niemieckiej.220
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W sierpniu 1945 roku rozkazem
Naczelnego Dowództwa WP nast¹pi³o
rozwi¹zanie 1 i 2 armii WP oraz powo³anie na terenie ca³ego kraju siedmiu
okrêgów wojskowych. W wyniku tej reorganizacji powsta³a nowa formacja —
Wojska Ochrony Pogranicza. Utworzony na Ziemi Lubuskiej 2 oddzia³ WOP,
przemianowany zosta³ w kwietniu
1948 roku na Lubusk¹ Brygadê WOP
z siedzib¹ w Kroœnie Odrzañskim.221
Zajê³a ona poniemieckie koszary oraz
czêœæ mienia pozostawionego przez Ar- W po¿arze miasta w lutym 1945 roku wschodnie krañce starego
miê Czerwon¹. ¯o³nierze czêsto miasta w wiêkszoœci ocala³y; na zdjêciu róg ulic Pocztowej i
Szkolnej, w g³êbi pusty plac wokó³ rynku
uczestniczyli w odgruzowywaniu miaDen Stadtbrand vom Februar 1945 überstand der östliche
sta i innych inicjatywach podejmowaRand
der Altstadt zum großen Teil; auf dem Bild ist die Ecke
nych wspólnie z nowymi mieszkañcaSteintor- / Schemmstraße zu sehen, im Hintergrund das freie
mi Krosna.
Gelände um den Marktplatz

2. ¯ycie w powojennym Kroœnie
nad Odr¹
Warto zaznaczyæ, ¿e od zakoñczenia wojny
przynajmniej do koñca roku 1946 miasto
przyjê³o nazwê Krosno nad Odr¹ i tak¹ znajdujemy na pieczêciach burmistrza i w protoko³ach posiedzeñ Miejskiej Rady Narodowej.
Trudno ustaliæ, kiedy owa nazwa zosta³a
zmieniona. Prawdopodobnie inicjatorom tej
zmiany przeszkadza³ fakt bezpoœredniego t³umaczenia tej nazwy z niemieckiego Crossen
an der Oder. W ramach polonizacji tych ziem
zarz¹dzono usuwanie wszelkich œladów niemczyzny. Niechêtnie mówiono o niemieckiej
przesz³oœci tych ziem, a od historyków wymagano zajmowania siê tylko piastowskimi dziejami tego regionu i histori¹ najnowsz¹.
Dziœ z perspektywy szeœædziesiêciu lat
trudno jest sobie wyobraziæ, jak wygl¹da³o
miasto w pierwszych miesi¹cach po wojnie.
Mieszkañcy przedwojennego Krosna maj¹
w pamiêci piêkne miasteczko z lat trzydziestych, wspó³czeœni kroœnianie w wiêkszoœci
znaj¹ ju¿ tylko uporz¹dkowane z gruzów, zagospodarowane terenami zielonymi i nowymi
budynkami Krosno, które tylko w nieznacznym stopniu przypomina miasto z koñca lat

czterdziestych ubieg³ego wieku. Zachowane
zdjêcia, wspomnienia œwiadków epoki oraz
dane Ÿród³owe pomog¹ nam na tyle, na ile to
mo¿liwie odtworzyæ obraz tych dni.
Osob¹, która jako jedna z pierwszych przyby³a do miasta wiosn¹1945 roku by³ pan Tadeusz S³omiñski. Jego wspomnienia o tyle
ró¿ni¹ siê od relacji cz³onków pierwszych
grup operacyjnych, ¿e mia³ on okazjê widzieæ
miasto jeszcze przed jego spaleniem i dlatego
widok, jaki mu siê przedstawi³ 20 kwietnia ze
wzgórz po³upiñskich by³ dla niego szokiem.
Ulica G³ogowska (dziœ ¯ymierskiego) by³a zupe³nie zasypana gruzami. Odgarniêto tylko
w¹ski pas, tak aby móg³ przejechaæ jeden samochód. Z ruin rynku wyró¿nia³ siê niezniszczony koœció³ i spalony ratusz, który jako najwy¿szy w szeregowej zabudowie stercza³ pozosta³oœci¹ murów w stosunku do innych
zgliszcz. Na prawo od ratusza sta³ nietkniêty
ogniem budynek by³ego banku tzw. Sparkasse. Rosjanie podpalili go dopiero póŸniej, a ¿e
s³abo siê pali³ oblali œciany benzyn¹. Po wysadzeniu œrodkowej czêœci mostu przez Niemców przeprawa przez Odrê odbywa³a siê zbudowanym przez czerwonoarmistów mostem
pontonowym, który nastêpnie zast¹piony zosta³ konstrukcj¹ drewnian¹. Remont mostu
na Odrze ukoñczono dopiero w 1950 roku.222
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Budynki po prawej stronie rzeki w wiêk- maja bracia S³omiñscy uruchomili masarniê
szoœci nie by³y zniszczone, zosta³y jednak¿e na ulicy Podgórnej (póŸniejsza WOP). Latem
w znacznym stopniu spl¹drowane. Od po³owy uda³o siê Janowi Baranowskiemu uruchomiæ
lutego miasto by³o znacznie wyludnione, elektrowniê wodn¹ w Raduszcu Starym, dziêa w³adzê w nim sprawowali Rosjanie. Do jed- ki czemu w mieœcie by³ ju¿ pr¹d. W czerwcu
nych z zadañ radzieckich komendantów wo- otworzono w „czerwonej” szkole w po³udniojennych nale¿a³o wywo¿enie z terenów oku- wej czêœci miasta punkt Pañstwowego Urzêpowanych maszyn, urz¹dzeñ oraz wszelkiego du Repatriacyjnego, który rejestrowa³ przyprzydatnego materia³u do Zwi¹zku Radziec- by³e do miasta osoby oraz zajmowa³ siê wysiekiego. W przypadku Krosna odbywa³o siê to dlaniem Niemców. W sierpniu przyjecha³a
g³ównie drog¹ wodn¹, dlatego w tutejszym z Poznania ekipa z pozwoleniem na rozbiórkê
porcie ci¹gle panowa³ ruch. W Archiwum „zniszczonej w 90% rzeŸni miejskiej”. Bracia
Pañstwowym w Zielonej Górze znajduje siê S³omiñscy udowodnili im, ¿e rzeŸnia wcale
dokument sporz¹dzony w 1946 roku, w któ- nie jest zniszczona i nie dopuœcili do wejœcia
rym szacunkowo wyliczone zosta³y straty po- ekipy. (Poniewa¿ uszkodzone by³y urz¹dzenia
niesione w wyniku zabrania przez Armiê ch³odnicze, rzeŸnia rozpoczê³a swoj¹ dzia³alCzerwon¹ mienia z terenu Ziemi Lubuskiej. noœæ dopiero na pocz¹tku 1950 roku.225)
Ciekawe informacje zawieraj¹ wspomnieZ tabeli odnosz¹cej siê do Krosna mo¿na odczytaæ, ¿e Rosjanie wywieŸli urz¹dzenia z ga- nia Wies³awa Sautera, który jesieni¹ 1945 rozowni miejskiej, stacjê pomp, liczne maszyny ku jako wizytator szkolnictwa odwiedza³ miaz zak³adów przemys³owych w tym obrabiarki sta powiatowe Ziemi Lubuskiej. Jego zapiski
do metali, precyzyjne narzêdzia i zapasy z tego okresu znajduj¹ siê obecnie w archiz magazynów.223 Ponadto rabunku na mniej- wum Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Do
sz¹ skalê dopuszczali siê zwykli ¿o³nierze, Krosna Wies³aw Sauter przyby³ 10 paŸdziera tak¿e bêd¹ce plag¹ tamtych dni bandy tzw. nika i tak opisa³ swoje wra¿enia: Bezpieczeñszabrowników oraz pojedyncze osoby znajdu- stwo liche, nawet za dnia maruderzy sowieccy
j¹ce siê w mieœcie przejazdem.
potrafili napaœæ na drodze, obrabowaæ z pieMo¿na sobie wyobraziæ, ¿e pozostaj¹ce niêdzy, dokumentów, roweru, co spotka³o na
wówczas w zniszczonym mieœcie osoby, czy to przyk³ad nauczyciela Boles³awa £opucha. WaPolacy czy Niemcy nie mieli ³atwego ¿ycia. runki aprowizacyjne fatalne, nauczyciele na
Nie tylko musieli obawiaæ siê z³odziei, ale te¿ kartki nie otrzymywali nawet chleba. W³adze
zwyk³ych przestêpców gotowych z broni¹ administracyjne poni¿ej krytyki. Pierwszy staw rêku chroniæ swoich ³upów. Znane s¹ rów- rosta Kaseja, który ust¹pi³ za stanowiska parê
nie¿ przyk³ady gwa³tów pope³nianych
przez ¿o³nierzy radzieckich na niemieckich kobietach. Ze wspomnieñ Herty
Kotsch z Chy¿y, która wraz z dwoma innymi dziewczêtami pracowa³a przy jednostce Wojska Polskiego w Kroœnie, dowiadujemy siê, ¿e codziennie po pracy jeden
z polskich ¿o³nierzy odprowadza³ je do domu, gdy¿ musia³y przechodziæ obok znajduj¹cej siê przy ulicy B. Chrobrego komendantury radzieckiej i obawia³y siê, ¿e
zostan¹ napadniête przez Rosjan.224
Mimo to starano siê przywróciæ miastu
Na zdjêciu by³a mieszkanka Chy¿y, Gerta Kotsch
normalny tryb ¿ycia. Z pocz¹tkiem maja
z polskimi ¿o³nierzami
czynne ju¿ by³y dwie piekarnie, oko³o 15
Herta Kotsch aus Hundsbelle mit polnischen Soldaten
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dni przed moim przyjazdem, nastêpnego dnia i miesiêcznym ukrywaniu siê ksi¹dz zosta³
po po¿egnaniu go w urzêdzie, stan¹³ za kontu- aresztowany i za publicznie wypowiadan¹ kryarem przygotowanego dla siebie sklepu i han- tykê partii i w³adz komunistycznych spêdzi³
dlowa³ wyszabrowanymi w czasie urzêdowa- w wiêzieniu osiem lat. Wœród kroœnieñskich
nia rzeczami. Odruch spo³eczeñstwa by³ tak wiernych ksi¹dz cieszy³ siê ogromnym szacunsilny, ¿e bardzo szybko odebrano mu lokal kiem i piastowa³ wiele funkcji spo³ecznych.
i usuniêto z bran¿y kupieckiej. Stoj¹c w ogon- Msze odbywa³y siê pocz¹tkowo w maleñkim
ku po bilet mia³em okazjê s³yszeæ wyrazy obu- koœció³ku katolickim na lewym brzegu Odry,
rzenia ludzi na niego. Nowy starosta Ociepka a kiedy tam by³o ju¿ za ciasno, przeniesiono siê
zabiera³ siê do pracy powa¿niej, nie wiadomo do koœcio³a œw. Andrzeja. Obecny koœció³ œw.
tylko jak d³ugo wytrzyma³. Inne rozdŸwiêki Jadwigi pozostawa³ d³ugo zamkniêty. Dopiero
wywo³ywa³o zachowanie siê kierownika urzê- nastêpca ksiêdza Jankowskiego, przyby³y zza
du informacji i propagandy oraz sekretarza Buga ks. Paw³owicz podj¹³ w 1947 roku prace
partyjnego powiatu. Ich areligijne nastawie- remontowe i kaza³ wyburzyæ balkony wraz
nie sprawia³o, ¿e nie dopuœciz lo¿¹ królewsk¹, bo rzekoli oni do osiedlenia siê ksiê¿y
mo grozi³y zawaleniem. Kow powiecie ani w mieœcie a¿
œció³, który pocz¹tkowo
do paŸdziernika. Ludnoœæ
przyj¹³ nazwê pod wezwaw wiêkszoœci wierz¹ca obuniem Najœwiêtszej Marii
rza³a siê na to. Inspektor
Panny otworzono na pocz¹tszkolny podniós³ inicjatywê,
ku 1950 roku.227
Ze Sprawozdania z dziaaby odprawiaæ wspólne mo³alnoœci Zarz¹du Miejskiego
dlitwy w koœciele i tak te¿ czyw okresie lat ubieg³ych
niono, ale repatrianci katego1945–49, napisanego prawrycznie domagali siê ksiê¿y.
dopodobnie w 1950 roku
(...) Pan Julian Kuœnierz
w duchu stalinowskim wyz wielk¹ energi¹ zgromadzi³
czytaæ mo¿na pomiêdzy frawokó³ siebie chêtnych prazami czczej propagandy ciecowników i od 10 wrzeœnia
kawe informacje o ¿yciu
1945 roku uruchomi³ w KroKoœció³ parafialny w latach 50–tych
w mieœcie.228 W roku 1945
œnie szko³ê (...) Nauczyciele
pracowali w bardzo trudnych Die Pfarrkirche in den 50er Jahren Zarz¹d Miasta nie posiada³
warunkach, przewa¿nie niekwalifikowani ¿adnych dochodów, w administracji pañstwoi niema³o trudu w prace dla tej szko³y w³o¿yli. wej zatrudnionych by³o 30 osób, a miasto liczy³o oko³o 1000 mieszkañców. Ze sprawozdaDo szko³y uczêszcza³o 100 uczniów.226
Pierwszy polski ksi¹dz pojawi³ siê w mie- nia na rok 1946 dowiadujemy siê, ¿e do miaœcie w paŸdzierniku 1945 roku. By³a to postaæ sta przybywa coraz wiêksza liczba ludzi. Sponietuzinkowa, która wiele dobrego zrobi³a dla ³eczeñstwo w³asnymi si³ami remontuje
miasta. Urz¹d Bezpieczeñstwa mia³ o nim mieszkania, a Zarz¹d Miejski ogranicza siê
jednak inne zdanie i nie pozwoli³ mu d³u¿ej tylko do ewidencji ludnoœci i przydzielania
zostaæ w Kroœnie. Ks. dr Jan Stêpieñ, wcze- mieszkañ. Powo³ane w roku poprzednim do
œniejszy kapelan Narodowych Si³ Zbrojnych ¿ycia Miejskie Zak³ady Budowlane przystêpuznany by³ tutejszym mieszkañcom jako Sta- j¹ do oczyszczania miasta z gruzów. Do tych
nis³aw Janowski. Skierowa³ go na Ziemie Za- prac wykorzystywani s¹ przede wszystkim
chodnie prymas Hlond w nadziei, ¿e mo¿e tu skoszarowani w mieœcie Niemcy. Bud¿et miauda mu siê ukryæ przed œcigaj¹cymi go komu- sta zaplanowano na nieca³e 6 mln. z³otych,
nistami. By³o to mo¿liwe tylko do stycznia wykonano jedynie w jednej szóstej, gdy¿ wiê1947 roku, po czym po udanej próbie ucieczki cej pieniêdzy nie otrzymano. Z ogromnymi
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trudnoœciami finansowymi boryka³y siê Pu- czania Miasta przyst¹pi³ do wywózki œmieci,
bliczna Szko³a Powszechna i Œrednia Szko³a których przez ostatnie trzy lata nazbiera³a
Zawodowa, które poza skromnymi dotacjami siê ju¿ spora iloœæ.
z powiatu nie otrzyma³y ¿adnych dotacji.
W tym roku powo³ano równie¿ Miejskie
Zak³ady Wodoci¹gowe, w celu rozwi¹zania problemu wody w mieœcie.
W roku 1947 uda³o siê uzyskaæ kredyt
wysokoœci 800 tys. z³otych, który okaza³
siê niewystarczaj¹cy na pokrycie wszystkich kosztów remontu wodoci¹gów.
W zwi¹zku z tym uruchomiono stacjê
pomp i miasto czêœciowo otrzyma³o wodê.
Powsta³o jednak szereg problemów z nieszczelnymi ruroci¹gami, co powodowa³o,
¿e ulicami miasta p³ynê³y wartkie potoki.
W pierwszych powojennych latach prace porz¹dkowe w
O braku kompetencji osób odpowiedzialmieœcie polega³y g³ównie na oczyszczaniu ulic i
pozyskiwaniu ceg³y ceg³y; na zdjêciu plac Wolnoœci
nych za wodê œwiadczy fakt, ¿e nie zabezIn den ersten Nachkriegsjahren hat man vor allem die
pieczono rur w zniszczonych, niezamieszStraßen von den Trümmern befreit und Ziegelsteine
ka³ych budynkach i te po uruchomieniu
gesammelt; auf dem Foto ist der Lutherplatz nach 1945
pomp zalewane by³y przez wydostaj¹c¹ siê
zu sehen
z rur wodê. Z tym zadaniem uporano siê
dopiero w roku nastêpnym i wówczas to doW roku 1949 ¿ycie w mieœcie powoli zaczêprowadzono wodê do zachodniej strony dolne- ³o wracaæ do normy. Dzia³a³o ju¿ liceum, drugo miasta, na tzw. Rybaki. Rok 1947 zakoñ- ga szko³a podstawowa (obecnie Nr 1), uruczono deficytem w wysokoœci 2 mln. z³otych chomiono przedszkole, œwietlicê i bibliotekê
(przy wydatkach rzêdu 6 mln.) O braku go- miejsk¹. W by³ym domu bractwa kurkowego
spodarnoœci w³adz niech œwiadczy fakt, ¿e dzia³a³o kino, odrestaurowano Klub Garnizomiasto posiadaj¹ce tabor sk³adaj¹cy siê nowy, uprz¹tniêto boisko sportowe. Normalz trzech koni (bêd¹cych wówczas „towarem” n¹ pracê rozpocz¹³ szpital, oœrodek zdrowia,
deficytowym), nie by³o w stanie na œwiadczo- mleczarnia i tartak. Poza handlem i us³ugami
nych przez tabor us³ugach zarobiæ i musia³o ludzie znajdowali w Kroœnie pracê w tzw.
do utrzymania pracowników jeszcze dop³acaæ. oœrodku technicznej obs³ugi rolnictwa, który
W 1948 roku d³ugi miasta zosta³y pokryte po koniec roku 1946 zatrudnia³ 87 osób, popoprzez uzyskanie ze skarbu pañstwa dotacje nadto w wytwórni lemoniady (10 zatrudnioz Samorz¹dowego Funduszu Wyrównawcze- nych) i w t³oczni oleju, która mia³a trzech
go. Miasto zatrudnia na sta³e brukarza, który pracowników. W tym czasie miasto zamieszsystematycznie naprawia chodniki i ulice kiwa³o 2,2 tys. osób, a wiec jedna pi¹ta stanu
w mieœcie. Ponadto naprawione zostaje mieszkañców sprzed wojny.229
Z danych Starostwa Powiatowego wynika,
oœwietlenie ulic, co czyni miasto w nocy mniej
strasznym. W Zarz¹dzie Nieruchomoœci Miej- ¿e liczba ta wzros³a w ci¹gu kolejnych dwóch
skich zatrudniono dwóch dekarzy, których lat. W grudniu 1948 roku odnotowano w Krozadaniem jest remont dachów, natomiast pra- œnie 3448 mieszkañców, z tego przesiedleñcy
wie przez ca³y rok zatrudniano dziennie po z Polski centralnej stanowili 59,5%, wysiedlekilkadziesi¹t osób do prac przy odgruzowy- ni zza Buga 35,6%, Polacy powracaj¹cy z inwaniu miasta. Ze sprawozdania wynika, ¿e nych krajów 3,7%, tzw. autochtonów by³o tylmiasto czerpa³o dochody ze sprzeda¿y cegie³ ko 0,9 %, obywateli niemieckich nie odnotoz rozbiórki. Nowo powsta³y Zak³ad Oczysz- wano.230
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3. Krosno miastem garnizonowym
w PRL–u
W cytowanym wczeœniej Sprawozdaniu
z dzia³alnoœci Zarz¹du Miejskiego znaleŸæ
mo¿na w podsumowaniu odniesienie do przysz³oœci. Choæ to dokument z mrocznych czasów stalinowskich, warto przytoczyæ jego
optymistyczn¹ wymowê: Obecnie, tak jak ca³e
nasze Pañstwo, stoimy w przededniu rozpoczêcia realizacji wielkiego planu szeœcioletniego. Planu, który stworzy fundamenty socjalizmu w Polsce, fundamenty dobrobytu naszego
œwiata pracy. W budowie fundamentów wyrzucimy, tak jak siê wyrzuca spróchnia³¹ ceg³ê, wszelki element zgni³y i zbutwia³y. Nasze
fundamenty bêd¹ zdrowe od podstaw i bêd¹
zbudowane na wieki, aby na nich wybudowaæ
socjalizm — Ÿród³o naszego szczêœcia i dobrobytu.231
Wielka pora¿ka planu szeœcioletniego oraz
wydarzenia PaŸdziernika 1956 roku doprowadzi³y do licznych przemian, zmusi³y równie¿ w³adze w Kroœnie do skorygowania swoich postaw i zapatrywañ. Niew¹tpliwie zmiany popaŸdziernikowe doprowadzi³y w pañstwie do wielu przeobra¿eñ w ¿yciu politycznym i gospodarczym. Rozpocz¹³ siê proces
stopniowej decentralizacji wy¿szych oœrodków decyzyjnych. Echo paŸdziernikowych wydarzeñ odbi³o siê w naszym mieœcie nadziej¹
na lepsze. — powiedzia³ Antoni Lewandowski
na po¿egnalnej sesji Miejskiej Rady Narodowej 5 grudnia 1956 roku — Mo¿liwoœæ swobodnego wyra¿ania swoich myœli oraz wniosków radnych i mieszkañców miasta ju¿ przyczyni³y siê w znacznej mierze do poprawy wykonawstwa zadañ gospodarczych.232
Okres ten sprzyja³ równie¿ powstaniu wielu inicjatyw spo³ecznych i kulturalnych.
W 1957 roku powsta³ Powiatowy Dom Kultury i Spo³eczne Ognisko Muzyczne, rok póŸniej Ko³o Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej
przekszta³cone nastêpnie w Towarzystwo.
W ci¹gu kolejnych lat kilkakrotnie podejmowano próby utworzenia izby muzealnej na
zamku piastowskim oraz pozyskania fundu-
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szy na remont najstarszego zabytku w mieœcie. Obu inicjatyw po drobnych sukcesach na
wstêpie nie uda³o siê jednak zrealizowaæ, dopiero po roku 2000 nast¹pi³y w tej kwestii
znacz¹ce zmiany.
W 1958 roku po raz pierwszy obchodzono
Dni Ziemi Kroœnieñskiej, podczas których nast¹pi³o otwarcie d³ugo oczekiwanego nowego
stadionu sportowego.

Rodzinny spacer wokó³ stadionu sportowego
(przed remontem)
Ein Spaziergang um den noch nicht
umgebauten Sportplatz

Do systematycznego oczyszczania miasta
ze zniszczeñ wojennych przyst¹piono dopiero
po roku 1957. Do tego czasu nastawiano siê
wy³¹cznie na pozyskiwanie z ruin ceg³y, gdy¿
planowa akcja usuwania zniszczeñ wojennych nie by³a przez pañstwo dotowana.
Pierwszy uproszczony plan zagospodarowania przestrzennego miasta powsta³ w 1957
roku.233 Zgodnie z jego za³o¿eniami dokonano
zmian uk³adu komunikacyjnego w mieœcie
poszerzaj¹c wylot ulicy G³ogowskiej (dziœ ¯ymierskiego), przy rynku uprz¹tniêto teren po
ruinie ratusza i na miejscu tej posesji u³o¿ono
nawierzchniê uliczn¹. W ten sposób zorganizowano dogodniejszy dojazd do mostu. Dwa
lata póŸniej Jan Muszyñski opracowa³ studium historyczno–urbanistyczne do nowego
planu zagospodarowania przestrzennego
miasta. Autor postulowa³ sanacjê tych zespo³ów kamieniczek miejskich, które jeszcze nadaj¹ siê do odbudowy, poza tym zwart¹ zabudowê historycznego centrum nawi¹zuj¹c¹
form¹ do XVIII–wiecznego planu miasta po
po¿arze w 1708 roku. Prace nad planem
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zosta³y ostatecznie zakoñczone dopiero przeznaczenie. Nie zwalnia to jednak nikogo
w 1966 roku.234 Obszar starego miasta prze- od obowi¹zku poszanowania zw³ok, zebrania
widziany zosta³ jako centralny oœrodek admi- ich pozosta³oœci i umieszczenia w innym godnistracyjno–us³ugowy w skali miasta i powia- nym miejscu. O poczynieniu takich kroków
tu. Zak³ady przemys³owe planowano lokowaæ nie by³o wówczas w Kroœnie mowy.
w s¹siedztwie dworca kolejowego, a nowe
Dziœ ma³o kto wie, ¿e kroœnieñscy pionieosiedla dla mieszkañców w górnej czêœci mia- rzy latem 1945 rynek g³ówny nazwali Placem
sta, na prawym brzegu Odry. Dziœ, po niemal- im. Józefa Stalina. Cytowany ju¿ wczeœniej dr
¿e 40 latach trudno dopatrzyæ siê, aby plan W. Sauter, prezes Lubuskiego Towarzystwa
ten zosta³ zrealizowany. Raczej odnieœæ mo¿- Kultury opisuj¹c w latach piêædziesi¹tych
na wra¿enie, ¿e miasto przenios³o siê na górê, dzie³o spalenia miasta dokonane przez Armiê
gdzie po wybudowaniu licznych bloków, Czerwon¹ wypowiada³ siê z ironi¹: Tu gdzie
dwóch nowych szkó³ i sieci sklepów skupi³o by³ rynek, plac otrzyma³ doprawdy symboliczsiê ¿ycie miejskie.
n¹ nazwê — Plac Stalina — nazwa ta powinW dolnej czêœci miasta d³ugo jeszcze ster- na byæ moim zdaniem nadal podtrzymywana
cza³y ruiny, na zagospodarowanie których dla upamiêtnienia jego niszczycielskich
brakowa³o pomys³ów, a przede wszystkim sk³onnoœci, które przela³ na swoich podw³adpieniêdzy. I tak na przyk³ad obydwa zabytko- nych. Poza tym wypalonym rynkiem nie wiwe koœció³ki w Kroœnie nie znalaz³y opiekuna dzia³em nigdzie trafniejszego nadania nazwy
i w latach siedemdziesi¹tych zosta³y rozebra- wœród miast zachodu.235 Od tego czasu nazwa
ne. (Ewenement, który w kraju chlubi¹cym tego placu uleg³a ju¿ dwukrotnie zmianie,
siê z przywi¹zania do wiary katolickiej, jest najpierw otrzyma³ on imiê Ludwika Waryñchyba wyj¹tkiem). Ceg³ê z koœció³ka przy Od- skiego, a w 2001 Œw. Jadwigi. Plac ten by³
rze zu¿yto do budowy amfiteatru w Parku œwiadkiem wielu dziejowych wydarzeñ w hiTysi¹clecia. Natomiast do poszerzenia ulicy storii miasta, zarówno za niemieckich, jak
B. Chrobrego i po³o¿enia chodników od stro- i za polskich czasów. Przede wszystkim odbyny Odry wykorzystano gruzy wywiezione wa³y siê na nim uroczyste defilady i uroczyz pozosta³oœci zabudowy starego rynku. Ulicê stoœci o charakterze patriotycznym. Ka¿da
spo³ecznoœæ ma do tego praWOP zamkniêto dla ruchu
wo, a tak¿e obowi¹zek piew 1978 roku, a wczeœniej
lêgnowania w³asnej tradyusuniêto ogrodzenie niecji. Nie mo¿e siê to jednak
mieckiego cmentarza. W laodbywaæ kosztem szerzenia
tach siedemdziesi¹tych powrogoœci do innych grup
czyniono wiele prac maj¹spo³ecznych czy narodowocych na celu poprawienie
œci oraz kosztem przeinawizerunku miasta, stworzoczania prawdy historyczno wiele terenów zielonych,
nej. Przyk³ad tej ostatniej
dziêki czemu Krosno otrzykroœnianie mieli okazjê doma³o bardziej przyjazne obœwiadczyæ w zwi¹zku z bulicze. Sposób, w jaki przy tej
dow¹ pomnika na wy¿ej
okazji potraktowano niewspomnianym placu. Inimiecki cmentarz, nie przycjatywê
tak¹
podjêto
nosi jednak chluby gospodaw zwi¹zku z przygotowarzom miasta. Wiadomym
jest, ¿e nic nie jest wieczne Ulica WOP przed usuniêciem ogrodzenia niami obchodów 1000–lecia
Pañstwa Polskiego i w roku
i nawet miejsca pochówku
niemieckiego cmentarza
zmar³ych musz¹ od czasu Die Bergstraße bevor der Zaun um den jubileuszowym 1966 wmuBergfriedhof entfernt wurde
rowano kamieñ wêgielny
do czasu zmieniaæ swoje
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pod pomnik. Dzie³o sztuki gotowe by³o trzy
lata póŸniej i otrzyma³o nazw¹ „Pomnik Powrotu Œrodkowego Nadodrza do Macierzy”.
(Nazwa, która sama w sobie zawiera pewna
sprzecznoœæ: jak ziemia, teren mo¿e gdziekolwiek powróciæ?) Napis, jaki umieszczono na
pomniku: „Byliœmy — Jesteœmy — Bêdziemy” by³ niew¹tpliwie elementem politycznej
propagandy. Nikt nie zaprzecza przecie¿ s³owiañskiego i piastowskiego pochodzenia tych
ziem, nie powinno siê jednak pomijaæ faktu,
¿e przez przynajmniej szeœæ wieków Krosno
zdominowane by³o przez kulturê niemieck¹.
W latach szeœædziesi¹tych teren wokó³ placu zacz¹³ siê powoli zazieleniaæ, ale ju¿ nie
dziko rosn¹cymi chwastami, lecz trawnikami
i rabatkami kwiatów. Cudem uda³o siê uchroniæ od rozbiórki pozosta³oœci murów miejskich z prze³omu XIII i XIV wieku i wkomponowano je w nowy plac dworca autobusowego, którego budowê ukoñczono w 1984 roku.

Pomnik Powrotu Œrodkowego Nadodrza do
Macierzy na placu Œw. Jadwigi
Das Denkmal für die Rückkehr des
Mittleren–Oder–Gebiets in das Mutterland, das an
der Westseite des Marktplatzes steht
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Pozosta³oœci œredniowiecznych murów miejskich przy
ul. S³onecznej, w tle hotel i restauracja „Wodnik”
Mittelalterliche Reste der Stadtmauer am
Sichdichfür, im Hintergrund das Hotel und
Restaurant „Wodnik”

Bol¹czk¹ miasta od dziesiêcioleci by³ brak
przemys³u, a z nim wystarczaj¹cej liczby
miejsc pracy. Plany zlokalizowania fabryki
p³yt pilœniowych, która wykorzystywa³aby bogactwo Ziemi Kroœnieñskiej — las, powsta³y
ju¿ pod koniec lat piêædziesi¹tych. Do ich realizacji przyst¹piono dopiero w 1971 roku. Za³o¿enia wstêpne przewidywa³y, ¿e inwestycja poch³onie 200 milionów z³otych, a zatrudnienie
w zak³adzie znajdzie ponad tysi¹c osób. Przy
przedsiêwziêciu o tej skali trudno siê dziwiæ, ¿e
kroœnianie z fabryk¹ wi¹zali du¿e nadzieje
i mimo pewnych trudnoœci plany te uda³o siê
spe³niæ do 1976 roku. Wraz z powstaniem fabryki wybudowano hotel i restauracjê Wodnik
przy moœcie odrzañskim oraz rz¹d domków
jednorodzinnych przy rynku i mieszkania
spó³dzielcze w górnej czêœci miasta.
Krosno, które od dwudziestu lat zmaga³o
siê z deficytem mieszkaniowym, brakiem
œrodków na remont starych domów i budowanie nowych prze³ama³o tê z³¹ passê w latach
siedemdziesi¹tych, kiedy to polska gospodarka wskutek zaci¹gniêtych kredytów zagranicznych rozbudowywa³a siê z du¿ym rozmachem. Niema³¹ rolê w tej kroœnieñskiej rozbudowie odgrywa³o wojsko, którego jednostki
od zakoñczenia wojny stacjonowa³y w mieœcie
i iloœæ ich z czasem ros³a, a co za tym idzie
w Kroœnie osiedla³o siê coraz wiêcej rodzin
wojskowych. Równie¿ i dla nich nale¿a³o
stworzyæ odpowiednie warunki mieszkaniowe, w tej kwestii w³adze miejskie otrzymywa³y ogromne wsparcie ze strony wojska.

Krosno Odrzañskie w granicach pañstwa polskiego (1945–2005)

Boles³aw Borek, który w 1975 roku obj¹³ stanowisko Naczelnika Miasta i Gminy i utrzyma³ je przez ponad 25 lat zwyk³ mówiæ: Krosno wojskiem stoi i nie by³o w tym stwierdzeniu przesady. ¯o³nierze zasiadali w komisjach, przewodniczyli radom rodzicielskim,
wspó³organizowali uroczystoœci miejskie. Do
historii przesz³y bale sylwestrowe i karnawa³owe organizowane w koszarach i klubach
garnizonowych. Komu uda³o siê otrzymaæ zaproszenie na taki bal, móg³ siê zaliczaæ do
kroœnieñskiej œmietanki towarzyskiej. ¯o³nierze na ulicach nie dziwili tu nikogo.
Jednak¿e, kiedy po wprowadzeniu stanu
wojennego 13 grudnia 1981 roku na ulicach
pojawi³y siê patrole uzbrojonych ¿o³nierzy,
mieszkañcy musieli siê poczuæ trochê nieswojo. W Kroœnie, w którym zwi¹zki zawodowe
Solidarnoœci mia³y tylko nielicznych aktywnych cz³onków, obawiano siê, co przyniesie
przysz³oœæ. I mieli racjê ci, którzy przewidywali, ¿e po t³ustych latach siedemdziesi¹tych
nast¹pi¹ chude osiemdziesi¹te. Mieszkañcy
dotkliwie odczuwali problemy z zaopatrzeniem siê w podstawowe produkty codziennego
u¿ytku. Ponadto wstrzymane budownictwo
mieszkaniowe bardzo szybko ujawni³o pal¹cy
problem. 24 stycznia 1985 roku naczelnik Borek wnioskuj¹c na sesji Rady o wsparcie
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i wiêksze zaanga¿owanie mówi³: Prawd¹ jest,
¿e w po³owie lat osiemdziesi¹tych w naszym
mieœcie czeka oko³o pó³tora tysi¹ca rodzin na
mieszkanie.236 Szanse na otrzymanie takowego by³y jednak¿e niewielkie.

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

Do koñca lat 80–tych kryzys pog³êbia³ siê
jeszcze bardziej i niewiele uda³o siê zmieniæ.
Nadziejê na lepsze przynios³y przeobra¿enia
ustrojowe dokonane na prze³omie 1989/90 roku i uwieñczone zwyciêstwem Solidarnoœci
w wyborach do parlamentu w czerwcu 1990
roku. Kolejnym krokiem by³y wybory samorz¹dowe. Wówczas to po raz pierwszy w powojennej historii Krosna pojawi³y siê si³y polityczne, które nie bêd¹c zwi¹zane z PZPR
i wczeœniejszym obozem w³adzy, postanowi³y
wspó³uczestniczyæ w nowo tworzonym samorz¹dzie miejskim i gminnym. Powo³ano Rejonowy Komitet Obywatelski Solidarnoœci, który w wyborach samorz¹dowych wiosn¹ 1990
roku uzyska³ du¿e poparcie, jednak¿e nie
uda³o mu siê uzyskaæ wiêkszoœci mandatów.
Zgodnie z ówczesnym prawem wyborczym
burmistrza wybraæ mia³a nowa Rada Miasta
i Gminy. Po pierwszym g³osowaniu
dwóch kandydatów Andrzej Antonowicz z Komitetu Obywatelskiego Solidarnoœci i wczeœniejszy naczelnik miasta Boles³aw Borek uzyskali tak¹ sam¹
iloœæ g³osów. Dopiero w drugim g³osowaniu ten ostatni uzyska³ przewagê
jednego g³osu. W ten sposób nie powiod³y siê plany zmian na najwy¿szym
stanowisku w mieœcie. W kolejnych demokratycznych wyborach do Rady
Miasta i Gminy opozycji nie uda³o siê
ju¿ uzyskaæ tak znacz¹cej wiêkszoœci
i dziêki temu pan Boles³aw Borek pozosta³ na stanowisku a¿ do œmierci
Ul. Poznañska z pasa¿em handlowym po lewej stronie
i Parkiem Tysi¹clecia, by³ym cmentarzem niemieckim po lewej w 2002 roku.
W latach dziewiêædziesi¹tych przeDie ehemalige Frankfurter Straße wurde seit den 70er Jahren
obra¿enia
gospodarcze, jakie dokonyzum Einkaufszentrum der Stadt, auf der rechten Seite das
Gelände des Bergfriedhofs, heute „Park Tysi¹clecia”
wa³y siê w du¿ych oœrodkach miejskich
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w Polsce, w Kroœnie nastêpowa³y z pewnym
opóŸnieniem. Miasto zaczê³o powoli zmieniaæ
swoje oblicze, przyby³o mu kolorów, sklepy
wype³ni³y siê towarami, pojawi³o siê kilka
okaza³ych budynków. Natomiast ubywaæ zaczê³o w koszarach ¿o³nierzy, a w mieœcie
miejsc pracy, co sta³o siê najwiêksz¹ bol¹czk¹
nowych czasów. Wraz z odejœciem Boles³awa
Borka w Kroœnie zakoñczy³a siê jedna epoka,
a objêcie stanowiska burmistrza przez Andrzeja Chinalskiego rozpoczê³o nowy okres,
przypieczêtowany w maju 2004 w³¹czeniem
Polski w struktury Unii Europejskiej.
W ostatnich latach zaobserwowaæ mo¿na
by³o równie¿ zmiany w stosunku do przesz³oœci miasta, a wrêcz zainteresowanie jego histori¹. Coraz wiêcej mieszkañców chcia³o siê
dowiedzieæ, jak wygl¹da³o miasto przed wojn¹, przed stu i wiêcej laty. OdpowiedŸ na takie pytania znaleŸæ mo¿na w nielicznych
opracowaniach historycznych (nierzadko dostêpnych tylko w jêzyku niemieckich) lub zapytaæ o to przedwojennych jego mieszkañców,
którzy przecie¿, od kiedy to by³o tylko mo¿liwe odwiedzali Krosno, szukaj¹c w nim pami¹tek ich miasta i interesuj¹c siê, jak ¿yj¹
w nim dzisiejszy mieszkañcy. Dziœ nie powinno siê ju¿ roztrz¹saæ, kto komu wiêksz¹
krzywdê wyrz¹dzi³, lecz w atmosferze wybaczenia skupiæ siê na tym, co nas ³¹czy — jest
tym nasza wspólna ma³a ojczyzna, nasze miasto. Ich Crossen i nasze Krosno, to przecie¿ to
samo miasto w przestrzeni dziejowej, po³¹czone wspólnym dziedzictwem kultury.
Chlubnym zadaniem pielêgnowania tego
dziedzictwa zajê³o siê w Kroœnie w ostatnim
czasie sporo osób. Dziêki ich inicjatywie i zaanga¿owaniu, a tak¿e poparciu w³adz miejskich uda³o siê pozyskaæ fundusze na remont
czêœci bramnej zamku piastowskiego. Dziedziniec zamku zosta³ uporz¹dkowany,
a w wyremontowanym budynku urz¹dzono
izbê muzealn¹, galeriê i pomieszczenia spotkañ dla „ludzi z zamku”. W zwi¹zku z obchodzonym w 2005 roku milenium pierwszej
historycznej wzmianki o Kroœnie przygotowano w mieœcie szereg inicjatyw kulturalnych. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e przyczyni¹
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Pierwsze prace remontowe na zamku piastowskim
zosta³y ju¿ wykonane, a udostêpnienie czêœci
zabudowañ mieszkañcom przyczyni³o sie do wzrostu
zainteresowania histori¹ miasta
Die ersten Renovierungsarbeiten am alten Schloss
wurden bereits abgeschlossen, die Eröffnung einiger
Räume für Kulturveranstaltungen trug zum
wachsenden Interesse der Einwohner an der
Stadtgeschichte bei

siê one do budowania lepszej przysz³oœci, nie
odcinaj¹c siê od przesz³oœci, lecz ucz¹c siê na
jej b³êdach. Nie jest to ³atwe, gdy¿ nagromadzone przez lata wyobra¿enia i uprzedzenia
trudno jest prze³amywaæ. Mo¿liwe jest to tylko, gdy poznaje siê lepiej ow¹ drug¹ stronê
medalu i uczy siê zaakceptowaæ jej innoœæ.
Tym, co niezwykle ubogaca dan¹ kulturê jest
w³aœnie innoœæ, nowoœæ i jej po³¹czenie z tradycj¹. Tak rozumiane dziedzictwo kultury
jest wartoœci¹ sam¹
w sobie, a je¿eli nazwie siê je wspólnym
dziedzictwem kultury zawrzeæ w nim
mo¿na ca³y tysi¹cletni dorobek ludzi, dla
których miasto u ujœcia Bobru by³o i jest
ma³¹ ojczyzn¹.

