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Kilka słów o projekcie:
„Postaci ważne dla Krosna Odrzańskiego” to projekt kierowany do młodych ludzi, prezentujący postacie ważne dla naszego miasta. Postacie pojawiające się w historii tej dawniejszej i ciut współczesnej. Mamy nadzieję,
że w ten sposób uda nam się spopularyzować je wśród młodego pokolenia.
Oczywiście wśród osób pojawiających się w naszej historii znajdziemy więcej ciekawych przykładów postaci historycznych i współczesnych. Jesteśmy
przekonani, że w ten sposób otwieramy drzwi do prezentacji kolejnych ludzi, interesujących i zasłużonych dla rozwoju naszego środowiska.

Do młodych uczestników:
Projekt zakłada konkursy dla Was. Oczywiście najlepsi zostaną nagrodzeni. Będziemy je rozgrywali w kilku kategoriach.
Najmłodszych (uczniów klas I-IV) zapraszamy do zaprezentowania się
jako postać ważna dla Krosna Odrzańskiego. Zadanie będzie polegało
na przygotowaniu własnoręcznie stroju i charakteryzacji dot. wybranej
postaci, wykonaniu zdjęcia, a następnie przesłaniu elektronicznie zdjęcia
pod wskazany adres e-mail. Zdjęcia zostaną wyeksponowane w formie
wystawy, która zostanie umieszczona w Szkole Podstawowej nr 3.
Druga część projektu zakłada przeprowadzenie konkursu w postaci quizu z wiedzy dotyczącej postaci ważnych dla Krosna Odrzańskiego. Quiz
jest adresowany do uczniów w dwóch grupach wiekowych: klas V-VI
oraz VII-VIII Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim. Dla każdej grupy został przygotowany test – quiz. Jeśli nie wyłonimy zwycięzców za pomocą quizu/testu będziemy przeprowadzali dogrywkę. Uczestników dogrywki poinformujemy, że zostali do niej zakwalifikowani.
Więcej szczegółowych informacji znajdziecie na stronie internetowej Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek”
(www.zamek.krosnoodrzanskie.pl) w zakładce pn. Postaci - projekt.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami i pełnymi informacjami
dotyczącymi naszego projektu. Zróbcie to koniecznie.

Książę Henryk Brodaty
(ok. 1168 – 1238)
Był synem Bolesława Wysokiego
i prawdopodobnie jego drugiej żony
– Krystyny. W 1201 r. po śmierci ojca
objął dzielnicę Śląską. Jego władanie,
zwłaszcza w początkowej fazie polegało na walce z krewnymi o sporne ziemie. Mimo wielu problemów
wnuk Wygnańca potrafił porozumieć
się z innymi Piastami i dzięki udanym
akcjom zbrojnym oraz zabiegom dyplomatycznym w 1232 r. władał Śląskiem, Ziemią Lubuską, połową Wielkopolski, Ziemią Krakowską i Sandomierską oraz Księstwem Opolskim.
Prowadząc aktywną politykę, nie zapominał o gospodarczym fundamencie
swych włości. Sprowadzał osadników, lokował miasta, zakładał klasztory,
dokonywał reform administracyjnych i gospodarczych. Ok. roku 1190 ożenił się z niemiecką księżniczką Jadwigą (późniejszą Świętą Jadwigą), córką
hrabiego Andechs. Mieli siedmioro dzieci, z których największych zaszczytów doczekali: Henryk Pobożny, następca Brodatego (zginął w bitwie pod
Legnicą w 1241 r.) i Gertruda, opatka zakonu w Trzebnicy.
W 1227 r. w wyniku zdrady został ciężko ranny. Zamachowcy osaczyli Henryka i jego sojusznika Leszka Białego, który zginął w Gąsawie, w trakcie kąpieli w rzece. Tylko zasłonięcie własną piersią przez niemieckiego rycerza
z otoczenia władcy – cześnika Peregryna von Wiesenborga (Wezenborga)
uratowało Brodatemu życie. Henryk I Brodaty zmarł w piątek, 19 marca
1238 r. w jednej ze swoich ulubionych rezydencji – krośnieńskim zamku.
Literatura: B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1997;
Z. Wielgosz, Wielka własność cysterska w osadnictwie pogranicza Śląska
i Wielkopolski, Poznań 1964; Piastowie. Leksykon biograficzny, red. K. Ożóg,
S. Szczur, Kraków 1999.
Ilustracja: Wizerunek Henryka Brodatego autorstwa Jana Matejki.

Święta Jadwiga Śląska
(ok. 1178 – 1243)
Księżna śląska, żona Henryka Brodatego, przyszła na świat ok. roku
1178 – 1180. Była córką możnowładcy niemieckiego hrabiego von Andechs
i jego żony Agnieszki Wettyńskiej. Zaślubiny z księciem śląskim nastąpiły
ok. roku 1190. Dobre wykształcenie
odebrała w klasztorze benedyktynek
koło Würzburga. Umiała czytać, pisać,
grać na harfie. Mimo wielkiej religijności została surowo doświadczona przez
życie. Jej ród został niesłusznie oskarżony w Niemczech o zamordowanie
króla Filipa, a jedna z sióstr zamordowana. Z siódemki dzieci, które urodziła, tylko trójka dożyła wieku dojrzałego. Była osobą skromną, pobożną
i niezwykle wrażliwą na cierpienia. Pomagała skazańcom, więźniom, chorym na trąd, żebrakom i kalekom. Jak głosi legenda z jej inicjatywy przy
Bobrze wzniesiono łaźnię miejską. W 1209 r. złożyła wraz z mężem śluby czystości. To ona była być może inicjatorką osiedlenia franciszkanów
w Krośnie Odrzańskim. Doceniając walory obronne i odległość od pola bitwy
z Tatarami (w roku 1241 pod Legnicą), schroniła się w krośnieńskim zamku. Towarzyszyli jej synowa, wnuki i mniszki z ewakuowanego klasztoru
w Trzebnicy.
Już za życia cieszyła się dobrą sławą. Zaledwie ćwierć wieku po śmierci
(w 1267 r.) została kanonizowana przez papieża Klemensa IV. Jest Patronką
Śląska, symbolizując również współpracę polsko–niemiecką.
Literatura: W. Nigg, Święta Jadwiga Śląska, Opole 1997; M. Kaganiec, Święta
Jadwiga – władczyni Śląska, Katowice 1994; ks. A. Stopka, Święta z butami na
sznurku, Gość Niedzielny, nr 26, 2000.
Ilustracja: Rekonstrukcja twarzy św. Jadwigi z 1993 r. wykonana przez prof.
T. Krupińskiego i prof. Z. Reichela.

Katarzyna Brunszwicka
(1518 – 1574)
Córka księcia Henryka II Braunschweig –
Wolfenbüttel. W listopadzie 1537 r. została żoną margrabiego kostrzyńskiego Jana.
Jan, który władał Kostrzynem od roku
1538 był bratem elektora brandenburskiego Joachima II Hektora i w jego imieniu
sprawował rządy w Krośnie. Ze związku
tego urodziły się dwie córki: Elżbieta i Katarzyna. Po śmierci męża w 1571, zgodnie
z jego wolą otrzymała Krosno i zamek.
To z jej inicjatywy wykonano wiele prac
mających na celu dostosowanie nowej siedziby: wyremontowano pomieszczenia, odświeżono elewacje, jak również przebudowano południowe skrzydło
warowni, nadając mu wygląd renesansowy. Najbardziej charakterystycznym elementem tego stylu są zrekonstruowane krużganki.
Księżna w swojej działalności kładła nacisk na propagowanie reformacji, rozwój
szkolnictwa i opiekę społeczną. Przez ludność była nazywana „Matką Katarzyną”.
Tuż przed swoją śmiercią odkupiła od władz miejskich krośnieńską aptekę, nadając jej przywilej handlu importowanym winem. Założyła i utrzymywała przytułek dla ubogich – „Dom Biednych Łazarza”, który działał aż do pożaru w roku
1631. Wydatkowała środki na remont i zakup wyposażenia do kościoła parafialnego. Swoją świetność odzyskała funkcjonująca od XIV wieku szkoła łacińska.
Rozwój umysłowy wpłynął także na fakt ufundowania przez rajców pierwszej biblioteki miejskiej, która gromadziła zbiory w kościele (1552 r.). Katarzyna zmarła
16 maja 1574 r. w Krośnie Odrzańskim. W swoim testamencie przekazała znaczne sumy dla kościoła, szkoły i szpitala. Aptekę podarowała władzom miejskim.
Literatura: H. U. Wein, Katharina forte die Stadt in die Neuzeit, Wanderungen durch Südostbrandenburg, 1996/1997, Soltau; K. W. Kutschbach, Chronik
der Stadt Küstrin, Küstrin 1849; C. von Obstfelder, Chronik der Stadt Crossen,
Crossen a.O, 1895.
Ilustracja: Wikipedia.

Krzysztof Niemirycz
(ok. 1650 – ok. 1710)
Krzysztof Niemirycz, herbu Klamry, poeta barokowy i tłumacz, urodził się w rodzinie szlacheckiej w Żytomierzu na terenie dzisiejszej Ukrainy. Był synem Stefana,
podkomorzego kijowskiego i Gryzeldy
z Wylamów. Ze względów wyznaniowych
jego rodzina opuściła Rzeczypospolitą
i osiadła w podkrośnieńskim Czarnowie.
Stefan Niemirycz po emigracji zwrócił się
do księcia Bogusława Radziwiłła z prośbą
o wstawiennictwo u elektora Fryderyka
Wilhelma. Przychylne wsparcie Radziwiłła sprawiło, że elektor przyjął Niemirycza na służbę, nadając mu stanowisko generała artylerii i wydzierżawiając wieś Czarnowo. Młody Krzysztof odebrał gruntowne wykształcenie – znał
język francuski, niemiecki i łacinę. Zainteresowania literaturą znalazły odzwierciedlenie w jego twórczości. W latach 1670-1671 przebywał w Holandii,
gdzie znaleziono mu kandydatkę na żonę. Jednak do zawarcia związku małżeńskiego nie doszło. Powrócił do Czarnowa. W roku 1674 brał udział w Polsce w elekcji króla Jana III Sobieskiego. W roku 1699 w Krośnie Odrzańskim
wydano jego „Bajki ezopowe”. Niektórzy badacze uważają, że był on jednym
z prekursorów oświecenia w literaturze. Z pewnością, jako pierwszy twórca wprowadził w polskim bajkopisarstwie wiersz wolny. Niemirycz z uwagi
na bliskość Krosna z pewnością bywał w mieście, a także utrzymywał kontakty z tutejszą szlachtą. Krzysztof Niemirycz zmarł ok. 1710 r. nie pozostawiając prawdopodobnie spadkobierców. Czarnowo wróciło we władanie
państwowe.
Literatura: J. Tazbir, Krzysztof Niemirycz, Studium z dziejów emigracji
ariańskiej w Niemczech, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 11, 1966;
J. Tazbir, Krzysztof Niemirycz – Verteidiger der Toleranz, „Archiv für Reformationsgeschichte, r. 65, 1974; T. Grabowski, Literatura ariańska w Polsce,
Kraków 1908.
Ilustracja: Herb rodu Niemiryczów – Klamry, Wikipedia. (Nie jest znany żaden portret Krzysztofa Niemirycza).

Hermann Aleksander
Schaede (1831 – 1900)
Hermann Schaede przyszedł na świat
w Krośnie Odrzańskim 15 lipca 1831 r.
Jego rodzina mieszkała przy Roßstr.
151, późniejszej Henschkestr. 11. Ojciec był kupcem i kapitanem Landwery,
matka pochodziła z zamożnej rodziny wytwórców sukna. Pobierał nauki
w Crossen i Chemnitz (Instytucie Budowy Maszyn Hartmanna). Był z wykształcenia m.in. ślusarzem, tokarzem,
stolarzem. Małomówny, ale z wielkim
zamiłowaniem do majsterkowania. Uczył się m.in. u krośnieńskiego kowala Arndta. Po wyjeździe kupił niewielką fabrykę w miejscowości Zeitz,
koło Drezna i szybko stał się wielkim przedsiębiorcą, właścicielem „Firmy
Schaede und Comp.” (produkcja kotłów parowych, lokomotyw, pomp).
Fundator dwóch fontann: na krośnieńskim rynku oraz pomnika-studni przy wejściu na dawny cmentarz ewangelicki (uroczyście uruchomiona
8 lipca 1914 r., zlikwidowana w 1960 r.), na której to uwieczniono mecenasa
w postaci brązowego medalionu. W swoim testamencie sporządzonym w listopadzie 1899 r. dokonał podziału majątku. Przypadł on w udziale: Zeitz,
Krosnu oraz rodzinie: bratu Benno i siostrze Agnes. Co ciekawe, rodzinne
Krosno otrzymało 928 023, 44 marek w złocie, a Zeitz połowę tej kwoty.
Dzięki hojności darczyńcy doinwestowano budowę nowego mostu na Odrze
(321 tys. marek), szkołę dla chłopców, czyli dzisiejszą SP nr 1 (100 tys. marek), wybudowano rzeźnie miejską, (158 tys. marek). Ponadto wybrukowano
rynek i główne ulice miasta, budowano domy dla biedoty i ludzi starszych.
Literatura: Schaede – Testament im Zeitzer Archiv erhalten, „Crossener
Heimatgrüße”, nr 2, 1993; Hermann Schaede war Stadtverordneter in Zeitz,
„Crossener Heimatgrüße”, nr 6, 1994; J. Klinder, W. Döring, 115 Jahre Zemag
-Zeitz (1855 bis 1970), Zeitz 1970.
Ilustracja: Schaede – Testament im Zeitzer Archiv erhalten, „Crossener
Heimatgrüße”, nr 2, 1993, s.18.

Hugo Licht
(1841 – 1923)

Przyszedł na świat w miejscowości Siedlnica koło Wschowy (Krośnieński kronikarz Carl von Obstfelder twierdził,
że Licht urodził się w Krośnie Odrzańskim). Rodzicami Lichta byli gospodarz
Georg Hugo i Clara. Jego rodzina przeprowadziła się następnie do Krosna Odrzańskiego gdzie młody Hugo pobierał
naukę w tutejszej szkole średniej - Hindenburgschule. Tutaj także uczył się podstaw rzemiosła u mistrza murarskiego.
Od roku 1864 studiował m.in. u Friedricha Adlera w Berlińskiej Królewskiej
Pruskiej Akademii Architektury. Później za swoje zasługi został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki w Dreźnie oraz członkiem
Akademii Sztuki w Berlinie i Dreźnie. W 1879 został architektem miejskim
w Lipsku. Autor projektu cmentarza żydowskiego w Berlinie, Grassi-Museum
w Lipsku, pomnika cesarza Wilhelma I we Wrocławiu i Nowego Ratusza
w Lipsku. Po wielkim orkanie, który spustoszył Krosno w 1886 r. Licht podjął
się nieodpłatnie zaprojektowania nowego hełmu kościoła mariackiego, gdyż
wiatr zerwał barokowy. Związany z miastem włączył się do dyskusji nad wyglądem i materiałem, z którego powinno być wykonane zwieńczenie kościoła. Ostatecznie wieżę zwieńczono hełmem w roku 1888. W uznaniu zasług
został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Krosna Odrzańskiego.
Literatura: Bischof, Dem Andenken an Hugo Licht,” Zentralblatt der Bauverwaltung”, 55/56, 1923; Zum siebzigsten Geburtstag von Hugo Licht,
„Deutsche Bauzeitung”, Nr 16, Berlin, 24 lutego 1912, s.154 , H. Reuther:
Hugo Licht, [w:] Neue Deutsche Biographie (NDB), tom 14, Berlin 1985.
Ilustracja: Wikipedia.

Paul Seler
(1843 – 1904)

Paul Seler był synem krośnieńskiego organisty Gottlieba Roberta Selera i Pauline
z domu Münch. Krośnieński przedsiębiorca założył firmę produkującą maszyny
i urządzenia rolnicze w roku 1869. Asortyment firmy był niezwykle różnorodny.
Obok produkcji prostych narzędzi rolniczych obejmował wytwarzanie: młockarni parowych, sieczkarni, lokomobili. Najmłodszym bratem Paula był późniejszy wybitny badacz Meksyku
i profesor etnografii prekolumbijskiej Eduard. Karierę przemysłowca rozpoczynał, jako kupiec, co z pewnością miało wpływ na późniejsze sukcesy firmy.
Siedziba zakładu mieściła się w Krośnie Odrzańskim. Park maszynowy znajdował się na Placu Menniczym (Dzisiejszy PKS), natomiast biura przy ulicy
Zamkowej. Obok działalności produkcyjno-handlowej podejmował działania
społeczne i kulturalne. Był jednym ze współzałożycieli Krośnieńskiego Towarzystwa Wioślarskiego (RCCr), a w roku 1887 współfinansował budowę mieszkań dla ofiar wielkiego orkanu, który przetoczył się nad Krosnem 14 maja 1886 r.
Dom, który miał służyć ofiarom tego żywiołu nazywano „Domem mieszkalnym Selera”. Znany był również z budowy kwater dla żołnierzy i oficerów
skoszarowanych w Krośnie. Za swoje zasługi dla produkcji rolniczej został
w roku 1890 uhonorowany brązowym medalem państwowym. Przedsiębiorca ożenił się w wieku 48 lat i miał trzech synów: Hansa, Kurta i Georga.
Zmarł w roku 1904. Wdowa sprzedała przedsiębiorstwo dwóm najbliższym
współpracownikom, księgowemu Juliusowi Polckow i kierownikowi działu
sprzedaży Oskarowi Hegel. Kontynuowali oni dzieło swojego poprzednika.
Literatura: F. Waschinsky, Vom agrotechnischen Zentrum am Münzplatz.
Firmengründer Paul Seler und sein Werk - Reparatur Verkauf und Fertigung
von Landmaschinen, „Crossener Heimatgrüße”,
nr 5, 1979; T. Struk, Moneta zastępcza Paula Selera, Biuletyn Numizmatyczny, nr 1, 2010.
Ilustracja: Na zdjęciu moneta zastępcza firmy Paula Selera.

Alfred Henschke
/Klabund/ (1890 – 1928)
Urodził się w Crossen an der Oder, jego
ojciec był aptekarzem i radnym miejskim. Przybrał pseudonim „Klabund”,
który pochodzi od słów der Klaubautermann (duch okrętowy) i der Vagabund (włóczęga). Było to prześmiewcze
odniesienie do jego życia i twórczości.
Po ukończeniu gimnazjum, pod wpływem nacisków ze strony rodziny studiował przez krótki czas chemię i farmację
w Monachium. Jednak szybko rozpoczął studia z filozofii, germanistyki i teatrologii w Berlinie i Lozannie. Pierwszym dziełem związanym z rodzinnym
miastem był zbiór: „Celestyna. Historie dawnego Krosna”. Przełomowym
utworem stała się „Oda do Krosna” (1925), którą napisał na trzy lata przed
swoją śmiercią. Ukazał on wyczucie autora i wielką miłość oraz przywiązanie, jakim darzył miasto nad Odrą. Pisał: „Często wspominam cię małe miasteczko nad błękitną, wartką Odrą, wśród łąk pokrytych rosą, otulone mgłą
(…)”. Równie ważnym wydarzeniem stało się wystawienie sztuki, autorstwa
Klabunda pt. „Koło kredowe” (1926) w Krośnie Odrzańskim. W dowód
uznania i zasług otrzymał tytuł Honorowego Obywatela. W wieku szesnastu
lat zachorował na gruźlicę, która prześladowała go do końca życia. W 1928
roku podczas pobytu we Włoszech nabawił się infekcji, co poskutkowało
jego przedwczesną śmiercią w wieku zaledwie 38 lat. Zmarł w sanatorium,
a przy łożu śmierci do końca towarzyszyła mu żona, Carola Neher. Pochowano go, na nieistniejącym już dzisiaj cmentarzu w Krośnie, na terenie dzisiejszego Parku Tysiąclecia. W dowód uznania i pamięci dla krośnieńskiego wieszcza w centrum miasta przy ulicy Poznańskiej ustawiono w czerwcu
2012 r. „ławeczkę Klabunda” z rzeźbą tego wybitnego poety.
Literatura: R. Frommholz, Henschke, Alfred [w:] Neue Deutsche Biographie
(NDB), tom 8, Berlin 1969; D. Nummert, „Kunterbuntergang“ eines Dichters
– Porträt über den Dichter Klabund [w:] Berlinische Monatsschrift, Zeszyt
8/1998; J. Chodera, M. Urbanowicz, Mały słownik pisarzy niemieckich, austriackich, szwajcarskich, Warszawa 1973. Ilustracja: https://pl.pinterest.com

Edward Dąbrowski
(1921 – 2007)
Pochodził z Trzcinki w dawnym województwie sieradzkim. Był absolwentem
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek prehistoria.
Po studiach pracował w poznańskim
Muzeum Archeologicznym. W roku
1955 związał się na trwałe z ziemią lubuską podejmując pracę w Muzeum
w Międzyrzeczu. Później także w Muzeum Okręgowym w Zielonej Górze
i Świdnicy. Przez trzy lata pełnił funkcję zielonogórskiego Konserwatora
Zabytków. Szczególnie mocno związał się z regionem krośnieńskim. Przez
wiele lat prowadził wykopaliska obejmujące okres wczesnego średniowiecza w Krośnie Odrzańskim, Gostchorzu, Połupinie, Strumiennie i Osiecznicy. Dąbrowski zbadał i opisał system obronny, tzw. Bramę Krośnieńską.
Zwrócił uwagę na doskonałe warunki terenowe w przewężeniu pradoliny
i wykazał, że wykorzystując naturalne przeszkody w postaci rzek,
mokradeł, lasów i wzniesień krośnieńskie wrota były wykorzystane przez Piastów do obrony zachodniej rubieży. Odkrył, opisał
i powiązał system obronny oparty na grodach, a nazywany także „krośnieńskimi trojaczkami”. Za całokształt swoich dokonań wielokrotnie nagradzany
w tym tytułem Honorowego Obywatela Krosna Odrzańskiego (1997). Jeden
z jego bliskich współpracowników tak pisał o Dąbrowskim: „Kochając Ziemię Lubuską (…) Edward najbardziej czuł się związany najpierw z Międzyrzeczem, a nieco później z Krosnem Odrzańskim”. Jego zasługi zostały także
upamiętnione wmurowaniem tablicy pamiątkowej na Zamku Piastowskim.
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Literatura: T. Malinowski, Edward Dąbrowski – nestor zielonogórskich archeologów, http://www.zgora.pl/studiazielonogorskie/studia11/malinowski.
htm (20.04.2017); A. Marcinkian, Wspomnienie o Edwardzie Dąbrowskim
(1921-2007), Studia Zielonogórskie, t. XIV, Zielona Góra 2008; Museion.
Informator Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, 2015, s. 22, s. 56.
Ilustracja: Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Wilfried Reinicke
(1936 – 2015)
Urodzony 9 lutego 1936 r. w Krośnie
Odrzańskim regionalista, poeta i miłośnik „małej ojczyzny”. Jego ojciec Walter
przybył do miasta w 1910 r. i przejął sklep
tekstylny A. Nippego. Wraz ze starszym
bratem i młodszą siostrą zamieszkiwali
w części domu nad sklepem, który zlokalizowany był na krośnieńskim rynku. W roku 1945 wobec nadejścia Armii Czerwonej wraz z rodziną opuścili
miasto ostatnim pociągiem do Berlina. Brat Helmut przejął po ojcu sklep
odzieżowy w Niemczech Wschodnich, a Wilfried wyjechał do Berlina Zachodniego, gdzie rozpoczął studia. Uzyskał tytuł doktora fizyki. Pracował,
jako naukowiec w Instytucie Badawczym przy Poczcie Niemieckiej. W swoich kontaktach dbał o dobre relacje z Polakami oraz podtrzymywał pamięć
o dawnych żydowskich mieszkańcach rodzinnego miasta. Nawiązał kontakty z krośnianami, wśród których miał wielu przyjaciół. Był szczególnie
zaangażowany w podtrzymaniu pamięci o krośnieńskim pisarzu Alfredzie
Henschke – Klabundzie. To dzięki m.in. jego zaangażowaniu w roku 2015
ufundowano „ławeczkę Klabunda” z rzeźbą artysty.
Reinicke związany z Fundacją Współpracy Polsko – Niemieckiej, a także
współpracował z E.T.A Hoffman-Orchester. W nekrologu poświęconym
Wilfriedowi Reinicke napisano: „Był, jest i będzie zasłużonym Krośnianinem, który dbał o polskie, niemieckie i żydowskie dziedzictwo swojego miasta”.
				
Literatura: K. Schlögel, B. Halicka, Oder – Odra. Blicke auf einen europäischen Strom, Frankfurt AM Main 2007, s. 104 – 106; B. Halicka, Wniosek
o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Krosna Odrzańskiego.
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Ilustracja: Katarzyna Buganik.

Jeśli chcecie zapoznać się z historią naszego regionu to zapraszamy
do zwiedzania Zamku Piastowskiego.
Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim
Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek”

ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 535 006 668
e-mail: sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl
www.zamek.krosnoodrzanskie.pl

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 570 130 136
e-mail: punktit@zamek.krosnoodrzanskie.pl

Godziny otwarcia galerii wystawienniczych w Zamku Piastowskim:
Godziny zwiedzania w okresie zimowym:
(od 1 października do 30 kwietnia)
poniedziałek – nieczynne
wtorek – piątek: 10.00 – 17.00
sobota – niedziela: 12.00 – 17.00
Ostatnie wejście o godz. 16.00

Godziny zwiedzania w okresie letnim:
(od 1 maja do 30 września)
poniedziałek – nieczynne
wtorek – piątek: 11.00 – 18.00
sobota – niedziela: 12.00 – 18.00
Ostatnie wejście o godz. 17.00

Bilety wstępu:

Aktualne informacje są dostępne na naszej stronie internetowej

