SZLAKIEM POWIATOWYCH LEGEND

4

KOSTRZYN

O KOSTRO,
CO ZAOY
MIASTO
iele osób kojarzy Kostrzyn jako niewielkie miasto pod Poznaniem, na trasie Warszawa
– Berlin. Ci mniej uwaajcy na lekcjach geografii mog te czasami pomyliÁ Kostrzyn
z Kostrzynem nad Odr, gdzie od lat organizowany jest najwiÅkszy i najpiÅkniejszy
festiwal muzyczny na ywiecie. Tak przynajmniej twierdzi Jurek Owsiak. Mao kto natomiast wie,
e ten nasz, powiatowy Kostrzyn, to jedno z najstarszych miast w regionie, z piÅkn i bogat
histori. Jego pocztki siÅgaj yredniowiecza i to tego wczesnego. Pierwsze wzmianki o tym
mieycie pojawiaj siÅ bowiem w |ródach pisanych ju w latach 87–93.
„Dnia  listopada 25 Przemys I lokowa w Kostrzynie miasto na prawie niemieckim,
wzorujc siÅ na Rogo|nie. Jest to jedna z najstarszych udokumentowanych lokacji miejskich
w Wielkopolsce, wyprzedzajca o dwa lata PoznaÌ. Wytyczono wówczas zrÅby ukadu
urbanistycznego miasta z rynkiem i ulicami oraz ustanowiono wadze miejskie. Pierwszym
wójtem Kostrzyna by Hermann” – informuje internetowa encyklopedia. No tak, ale w tym
miejscu pojawia siÅ pytanie. Skd siÅ to miasto wziÅo i kto je zaoy?
I w tym przypadku mamy ju do czynienia nie z faktami, a legend. Jej bohaterem jest
niejaki wojak Kostro. „Dawno, dawno temu, w miejscu, gdzie rozoy siÅ Kostrzyn, miÅdzy
rzeczkami Cybin i MÅcin, rozcigaa siÅ rozlega puszcza. W zamierzchych czasach dzielny
rycerz Kostro czÅsto przemierza tÅdy szlak z Poznania do Gniezna. W dziewiczej puszczy
polowa i ugania siÅ za dzikim zwierzem. Przejeda knieje wiele razy i czÅsto tu popasa, a
pozna urodziw córkÅ leynika JagnÅ, z któr z czasem siÅ oeni i zaoy osadÅ, od jego imienia
nazwan Kostrzynem” – opisuje Kazimierz Matysek w „Przewodniku po Kostrzynie i okolicach”.
Kostro, a wayciwie to Kostruy, dzisiaj jest przede wszystkim gminn maskotk. Swego
czasu powstay nawet kolorowanki dla dzieci z nim jako gówn postaci. Swoj drog, historia
Kostrzyna to niemal gotowy scenariusz do filmu przygodowego, bo miasto na przestrzeni
wieków byo powanie targane przez wichry historii. Niszczyli je Krzyacy, Szwedzi, a nawet
Rosjanie gonicy Napoleona. To waynie za spraw tych ostatnich, w 83 roku, w mieycie
wybuch wielki poar. W Kostrzynie sporo siÅ dziao take podczas Wiosny Ludów, a jakby tego
byo jeszcze mao, miasto kilka razy dotykay zarazy. Warto o tym wszystkim pamiÅtaÁ jadc
z Poznania w kierunku Warszawy i mijajc tablicÅ z napisem Kostrzyn…
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