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kostRZyn1

 Miastem regionu zachodniopomorskiego, do którego dotarłem 
jako do ostatniego, należał kostrzyn. często zaliczany on jest do tzw. zie-
mi lubuskiej, ale to fantazja. w historii był bardziej grodem wielkopol-
skim aniżeli pomorskim, ale ostatecznie zostawmy go przy tym ostatnim.  
w okresie niemieckim kostrzyn zawsze należał do powiatu chojeńskie-
go2, ale w 1946 roku przyłączono go do powiatu gorzowskiego i tak już 
pozostało. wiedziałem tylko, że miasto jest bardzo zniszczone, ponieważ 
w 1945 roku toczyły się o nie i okolice niezwykle zażarte walki. Latem 
1960 roku, będąc któregoś miesiąca w delegacji w Dębnie, skorzystałem  
z okazji i w towarzystwie jeszcze trzech osób pojechałem do kostrzyna. 

informacje o rozmiarach zniszczeń miasta całkowicie się potwier-
dziły. odbudowana już była wprawdzie nowsza część kostrzyna (dzięki 
fabryce papieru i celulozy), ale stare Miasto leżało całkowicie w gruzach. 
1 Przedstawione tu wspomnienia są fragmentem nieopublikowanego jeszcze, drugiego tomu 
wspomnień prof. tadeusza Białeckiego. Pierwszy (Szczecin – przystanek na całe życie. Wspomnienia 
z lat 1933–1958) ukazał się w Szczecinie w 2009 roku [przyp. red.].
2 Po reformie administracyjnej państwa pruskiego w 1816 roku utworzono powiat kostrzyński. 
istniał ledwie do 1835 roku, po czym z powrotem włączono miasto do powiatu chojeńskiego 
[przyp. red.].
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tutaj nie ocalał ani jeden dom. Przed nami rozpościerała się ogromna 
płaszczyzna samych gruzów, porośniętych bujną roślinnością, krzewami  
i sporymi już drzewami. spośród stosów gruzów wystawały całe fragmen-
ty i ułomki murów, reliktów dawnych domów. stare Miasto nie zostało 
dotąd uprzątnięte, wskutek czego gruzy zalegały dużymi zwałami. tylko 
niektórymi ulicami można było przejść, inne, zasypane, nie były nawet 

widoczne. w centrum tego rumowiska wyłaniał się duży, pusty, pozba-
wiony bruku plac o prostokątnym kształcie, w którym bez trudu można 
było rozpoznać zarys dawnego rynku miasta. to było centrum starego ko-
strzyna. tylko wyobraźnia podpowiadała, jakie tutaj musiały toczyć się 
boje i jakie szalało piekło śmierci, aby kwitnące ongiś miasto sprowadzić  
do takiego stanu. Młyny zniszczenia przemieliły w swoich trybach dokład-
nie całe miasto w jedną miazgę. widok był porażający. nawet na mnie,  

ryc. 1 Fragment fortu sarbinowskiego(?) k. Kostrzyna (wszystkie fot. t. Białecki)



204

a widziałem przecież wiele zniszczonych miejscowości, ten obraz wywarł 
wstrząsające wrażenie. w dotychczas widzianych miastach, nawet wśród 
tych najbardziej zniszczonych, jakieś resztki zabudowy pozostawały  
i były już zamieszkałe. tutaj nie zachowało się nic. tylko śmiertelna cisza 

panowała nad tym rumowiskiem. a więc mamy swój Babilon lub niniwę 
– pomyślałem.

wędrując wśród tych ruin, ujrzeliśmy nagle wyłaniający się  
z nich szkielet jakiejś większej budowli. okazało się, że był to zamek mar-
grabiów brandenburskich. Początkowo gotycki, zbudowany w XiV–XV 
wieku na miejscu pierwotnego grodu, w XVi wieku został przebudowa-
ny w stylu renesansowym na siedzibę margrabiów. cały fronton zamku 
dosłownie zrąbany pociskami do wysokości parteru, pozostałe zamkowe 
skrzydła, jakkolwiek wszystkie zniszczone i poszczerbione, zachowały się 

ryc. 2 Budowla niezidentyfikowana
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jeszcze do pierwotnej wysokości. niektóre portale wejściowe ozdobiono 
piękną dekoracją i płaskorzeźbami, wszystko w czerwonym piaskowcu.  
według moich ocen, zamek po odpowiednim zabezpieczeniu, mógł być  
z powodzeniem odbudowany. Można to ocenić na załączonych zdjęciach. 
niestety, w dziesięć lat później całość została rozebrana. obok północne-
go skrzydła zamku znajdowały się ruiny jakiejś szkieletowo-betonowej 
konstrukcji, przypominającej zajezdnię tramwajową lub halę targową. 
naprzeciwko zamku stała kolejna ruina – kościoła farnego, zburzonego 

do wysokości pierwszej kondygnacji. Zachowały się częściowo dwie ze-
wnętrzne ściany świątyni. całość tonęła w zaroślach.

w części północnej miasta, nad odrą, wzrok przyciągał duży obe-
lisk-pomnik z armatą, wzniesiony ku czci poległych w walkach o miasto 
żołnierzy armii czerwonej. Był tutaj również ich cmentarz. Postawiono  

ryc. 3 Fragment Starego Miasta
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go na miejscu jednego z fortów, otaczających niegdyś całe stare Mia-
sto. Przy obelisku urna z ziemią z różnych pól bitewnych oraz tablice  
z nazwiskami bohatersko poległych żołnierzy. kostrzyn w czasach pru-
skich otoczony był wieńcem fortyfikacji ziemnych i zaliczano go do jednej  
z najsilniejszych twierdz w środkowym biegu odry, przy ujściu doń war-
ty. już samo położenie miasta, na wyspie leżącej w widłach warty i odry, 
podnosiło jego walory obronne. te fortyfikacje zachowały się wówczas 

jeszcze w dobrym stanie. Zwiedziłem ich wtedy pewne fragmenty, wyko-
nując sporo zdjęć.

to było wszystko, co mogliśmy zobaczyć w starym kostrzynie. 
wracaliśmy do Dębna w niewesołym jednak nastroju. eskapady, koń-
czące się takimi widokami, nie nastrajały optymizmem. Zastanawiali-
śmy się, czy w ogóle jest sens odbudowy tego miasta. czy nie zachować 

ryc. 4 Brama wjazdowa do zamku kostrzyńskiego
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tych ruin jako memento, przestrogę dla przyszłych pokoleń? Z drugiej 
strony utrzymanie tak wielkiej powierzchni miasta w trwałej ruinie po-
ciągnie za sobą przeogromny koszt. czy to warto? a nie konserwowane 
ruiny pokryje z czasem prawdziwy las i nic nie będzie można zobaczyć.  
więc lepiej odbudować, a widoki zniszczonego miasta umieścić w muzeum.  

w duchu wierzyłem, że kostrzyn będzie kiedyś odbudowany, podobnie 
jak wiele innych zniszczonych miast.

w latach późniejszych wielokrotnie jeszcze  bywałem w kostrzy-
nie, zaglądając za każdym razem na jego starówkę. Poza wyburzeniem 
ruin zamku nic tutaj się nie zmieniało. Przybywało tylko coraz więcej 
dzikiej roślinności. Dopiero w latach 90. władze miasta podjęły decyzję  
o odbudowie starego Miasta. wówczas odgruzowano prawie całą ko-
strzyńską starówkę, a nawet w jednym z niej miejsc zaczęto wznosić kilka 

ryc. 5 Fasada frontowa zamku
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budynków mieszkalnych. jednak pięknie zapowiadające się plany, rychło, 
w atmosferze pewnego skandalu, obróciły się w niwecz. w 1999 roku bę-
dąc w kostrzynie wykonałem serię zdjęć odgruzowanego starego Mia-

ryc. 6 terakotowy portal ze sceną nawrócenia św. Pawła na zamkowym dziedzińcu
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sta. wyglądało jak prawdziwe Pompeje. Pokazują to załączone zdjęcia.  
a co będzie dalej ze starym Miastem ?

korzystając z fachowej literatury dowiedziałem się, w jakich 
okolicznościach zniszczony został kostrzyn. kiedy 31 stycznia 1945 
roku wojska radzieckie, w wyniku styczniowej ofensywy uchwyciły 
dwa przyczółki mostowe za odrą, na północ i południe od kostrzy-
na, niemcom udało się utrzymać swój przyczółek na prawym brze-
gu odry łącznie z kostrzynem i okolicą. Zamienili samo miasto oraz 
otaczające je stare forty w autentyczną twierdzę i przygotowali się  
do fanatycznej obrony. wszędzie wzniesiono bunkry i zapory, w piwni-
cach domów wybito strzelnicze otwory, mające zapewnić długotrwały 
opór. wybudowano cały system umocnień polowych i przeciwpancer-
nych przeszkód. Miasta broniły jednostki ss i wehrmachtu w sile ok. 10 
tys. ludzi. Przyczółek kostrzyński stał się w ten sposób najsilniejszym 

ryc. 7 terakotowy tzw. portal piwniczny zamku kostrzyńskiego
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węzłem oporu, osłaniającym od tej strony wszystkie drogi prowadzące 
do Berlina. 

walki trwały nieprzerwanie (nawet w nocy) od 31 stycznia  
do 12 marca i od razu przybrały niezwykle zacięty charakter. Poszczegól-
ne części miasta przechodziły kilkakrotnie z rak do rąk, a każdy bez mała 
budynek musiano indywidualnie zdobywać. 12 marca, kiedy ostatecznie 
padł ostatni punkt oporu, jaki stanowiło stare Miasto na wyspie, całość 
była dosłownie zrównana z ziemią. kostrzyn zdobywały wojska 5. armii 
uderzeniowej i 8. armii gwardii 1. Frontu Białoruskiego. w walkach 
zniszczono ponad 8200 budynków, czyli ok. 95 % miasta legło w gruzach, 
a stare Miasto w 100 %. w powojennej odbudowie miasta, kostrzyńska 
starówka została zupełnie pominięta i pozostawiona sama sobie. Zaro-
sła więc kompletnie dziką roślinnością. nowe budownictwo mieszkal-
ne, które rozwinęło się od lat 60. w związku z odbudowana fabryką ce-

ryc. 8 Dziedziniec zamku (narożnik południowo-zachodni)
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lulozy i papieru, skoncentrowało się na prawym brzegu warty i odry.  
tam właśnie powstały nowe dzielnice mieszkaniowe, tam przeniosło się 
całe centrum miasta. Dopiero od kilku lat słyszy się głosy o konieczno-

ryc. 9 ośmioboczna wieża południowa w skrzydle odrzańskim od strony dziedzińca zamkowego
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ryc. 10 Skrzydło zamku od strony odry, tzw. wieża trójboczna
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ryc. 11 Skrzydło wejściowe zamku od strony dziedzińca; widoczna brama wjazdowa i wieża  
z portalem terakotowym
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ści ponownego zabudowania starego Miasta, wspaniale położonego nad 
obu rzekami.


