
...przechadzka po
historii miasta



	 Rozpoczniemy	naszą	przechadzkę	
	 po	Starówce	pod	dzisiejszym	ratus-
zem	(Rathaus),	który	do	1824	roku	służył	władzy	miejscowej	jako	hala	
handlowa,	spichlerz	i	sala	wiecowa	stanów	ziemskich.	Salę	wykorzysty-
wano	też	podczas	wesel	i	miejskich	imprez	tanecznych,	stąd	wzięła	się	
nazwa:	dom	tańca	(Tanzhaus).	Dobudowana	od	niepamiętnych	czasów	
do	pańskiego	domu	tańca	miejska	wieża	strażnicza	została	w	1701	roku	
rozebrana,	ponieważ	groziła		zawaleniem	i	odbudowana		z	okazji	dwu-
setnej	rocznicy	reformacji,	począwszy	od	1717	roku,	w	stylu	warownym.	
Do	tego	momentu	również	pręgierz	znajdował	się	przy	południowo-
zachodnim	rogu	obecnego	ratusza.	
W	holu	ratusza	umieszczona	jest	
dzisiaj	tablica	pamiątkowa,	mówiąca	
o	związkach	Crailsheimu	z	antyhitler-
owską	grupą	oporu	„Weiße	Rose“	
(tzn.	Biała	Róża,	do	której	należeli	
Hans	Scholl	i	Eugen	Grimminger).

1. Marktbrunnen, Städtefreundschaftsbrunnen 
i Kapellenbrunnen
Crailsheim	miało	niegdyś	15	studzienek	z	płynącą	wodą.	Obecnie	też	
wokół	ratusza	znajdują	się	trzy	fontanny.	Fontanna	na	rynku	(Markt-
brunnen),	przedstawiająca	dwie	przekupki,	znajduje	się	na	głównym	
Rynku	(Marktplatz)	i	pochodzi	z	okresu	po	1945	roku.	Na	Rynku	Świńs-
kim	(Schweinemarktplatz)	istnieje	od	1989	roku	fontanna	poświęcona	
partnerstwu	z	miastami:	amerykańskim	Worthington,	francuskim	
Pamiers,	litewskim	Jurbarkiem	i	polskim	Biłgorajem	(tzw.	Städtefreund-
schaftsbrunnen).	W	kamiennych	
płytach	wokół	fontanny	umiesz-
czono	herby	miast	partnerskich.	
Fontanna	przy	kaplicy	(Kapellen-
brunnen)	przedstawiająca	młod-
zieńca	z	delfinem	jest	kopią	fontan-
ny	rozebranej	na	początku	XX	wieku.

Starówka Crailsheimu została 
prawie całkowicie zniszczona 
na krótko przed zakończeniem 
wojny w 1945 roku. Mimo to 
odkrywamy w mieście szereg 
zabytków o wartości historycznej.

2. Liebfrauenkapelle
Na	południe	od	ratusza	znajduje	się	
wymieniona	po	raz	pierwszy	w	1370	
roku,	a	wyświęcona	w	1393	roku	
kaplica	Najświętszej	Maryi	Panny	
(Liebfrauenkapelle).	W	1477	roku	
do	kaplicy	tej	dobudowano	wieżę	z	
dwuspadowym	dachem.	Dzisiejszy	
dach	cebulasty	wraz	z	ośmiokątną	
wieżyczką	zbudowano	w	1727	roku.	
Około	1800	roku	kaplica	groziła	
zawaleniem	i	władze	z	powodu	
braku	środków	finansowych	były	
zmuszone	sprzedać	ją	urzędnikowi	
sądowemu.	To	jednak,	jak	wynika	
ze	starych	zapisów,	zupełnie	nie	odpowiadało	mieszczanom.	Zebrali	oni	
pieniądze,	odkupili	kaplicę	i	odbudowali	ją	na	nowo.	W	kwietniu	1945,	
w	zamieszaniu	zbliżającego	się	końca	wojny,	budowla	-	jak	niemal	cała	
Starówka	-	padła	łupem	płomieni.	Szkody	te	zostały	dawno	usunięte	
i	dziś	w	tej	nastrojowej	kaplicy	znowu	odprawiane	sä	nabożeństwa.

Od	strony	chóru	rosną	czeremchy.	Związane	jest	z	nimi	szczególne	
wydarzenie.	Na	początku	rosło	tam	tylko	jedno	drzewo.	Kiedy	wojna	
dobiegła	końca,	mieszkańcom	Crailsheimu	początkowo,	w	obliczu	
ogromu	zniszczeń,	ciężko	było	zaczynać	wszystko	od	nowa.	Kiedy	
jednak	na	wiosnę	1946	roku	czeremcha	pięknie	rozkwitła,	poczytano	
to	za	dobry	omen	i	zebrano	się	na	odwagę,	by	odbudować	miasto.

3. Stadtmauer i Zeughausturm
W	górnym	odcinku	ulicy	Wilhelmstraße	wznosił	się	bastion	bramy	nad	
rzeką	Jagst	(Jagsttorbastion)	o	trzech	wjazdach	i	potężnej	wieży.	Stąd	
dochodzimy	do	położonej	nad	rzeką	Jagst	ulicy	Grabenstraße.	Z	dawnej	
fortyfikacji	zachowało	się	jedynie	międzymurze	przy	murach	miejskich.	
Wieża	zbrojowni	(Zeughausturm)	jest	ostatnią	z	dziewięciu	istniejących	
niegdyś	wież	muru.	W	1754	roku	fosa	miejska	została	przekształcona	w	
ogrody.	Na	południowym	krańcu	ulicy	Grabenstraße	znajduje	się	miej-
sce,	gdzie	stał	niegdyś	zamek	Crailsheimu.	(w	drewniany	zamek	został	
prawdopodobnie	zniszczony	podczas	oblężenia	miasta	1379/80	przez	
pobliskie	miasta	Rzeszy	Schwäbisch	Hall,	Rothenburg	i	Dinkelsbühl.	
Uważa	się	go	za	pierwotną	siedzibę	wymienionego	po	raz	pierwszy	
w	1221	roku	i	żyjącego	po	dziś	dzień	rodu	von	Crailsheimów.	Na	daw-
nym	terenie	zamku	stoją	domy	
mieszkalne	przy	ulicy	Grabenstraße	
17-19.	Na	południowo-zachodnim	
krańcu	murów	miejskich	znajduje	
się	stodoła	parafialna	(Pfarrscheuer)	
z	dobrze	zachowanym	chodnikiem	
oraz	otworami	strzelniczymi.
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Wieża	ciśnień	(Wasserturm)	z	1912	
roku	na	południowo-zachodnim	
obszarze	terenów	dworcowych	ma	
pojemność	600	m3	wody.		W	cza-
sach,	kiedy	lokomotywy	parowe	
pobieraly	wodę	z	tego	zbiornika,	
musiał	on	być	do	trzech	razy	dzien-
nie	napełniany	wodą	z	rzeki	Jagst.

Dzisiaj	w	wieży	leje	się	inny	chłodny		
płyn,	mieści	się	tam	bowiem	
oryginalna	knajpka.

4. Johanneskirchplatz
Poprzez	szerokie,	kamienne	schody,	
mijając	stodołę	parafialną	i	stary	
dziekanat	kościelny	sprzed	1779	roku	docieramy	do	Placu	Kościelnego	
(Johanneskirchplatz),	gdzie	wznosi	się	miejski	kościół	parafialny	3w.	
Jana.	Znajduje	się	tu	frankońskie	cmentarzysko	rzędowe	z	VII	w.n.e.	
Po	zbudowaniu	pierwszego	kamiennego	kościoła	w	Crailsheimie	około	
1000	roku,	ponownie	wykorzystywano	to	miejsce	do	chowania	
zmarłych	miasta.	Około	1250	roku	z	powodu	niebezpieczeństwa	
zawalenia	się	pierwszego	kościoła	wybudowano	nowy,	nieco	tylko	
większy,	w	stylu	romańskim.

5. Johanneskirche
Dzisiejszy	kościół	3w.	Jana	
(Johanneskirche)	pochodzi	z	okresu	
1398-1440	roku.	Został	on	zbudowany	wedle	wzorca	póżnogotyckiego	
kościoła	Zakonu	Żebraczego	–	Kościoł	a	Franciszkanów	w	Rothenburgu	
nad	rzeką	Tauber.	Z	niegdyś	istniejących	13	ołtarzy	chór	domu	bożego	
ozdabia	po	dziś	dzień	ołtarz	św.	Jana,	przedstawiający	w	środku	
ukrzyżowanego	Jezusa,	a	obok	niego	Jana	Chrzciciela,	Matkę	Boską	
oraz	Apostołów	Jana	i	Andrzeja.

Szczególną	wartość	dla	historyków	sztuki	mają	obrazy	ołtarzowe,	
ukazujące	po	wewnętrznej	stronie	cztery	sceny	z	Drogi	Krzyżowej	
Chrystusa,	a	po	zewnętrznej	historię	życia	Jana	Chrzciciela.	Pochodzą		
one	z	warsztatu	Michaela	Wolgemuta,	nauczyciela	Albrechta	Dürera	
(Norymberga,	koniec	XV	wieku).

W	kościele	można	też	podziwiać	tabernakulum	o	wysokości	
dwunastu	metrów	z	1499	roku,	które	jest	dziełem	kamieniarza	
z	Crailsheimu,	Andreasa	Embhardta.	(Zbudował	on	też	w	1497	
most	na	rzeką	Jagst,	którego	fragmenty	z	tamtych	czasów	dotąd	
się	zachowały).	Na	szczególną	uwagę	zasługują	też	pochodzące	
z	1709	roku,	w	międzyczasie	wielokrotnie	restaurowane	organy	
na	zachodniej	emporze	kościoła.	

W	pobliżu	głównego	portalu	znajdują	się	dwa	odsłonięte	
malowidła	ścienne	z	XV	wieku.	Ukazują	one	męczeństwo	św.	
Sebastiana	(kaplica	Völkera,	nazwana	tak	od	nazwiska	
mieszkańca	Crailsheimu	ze	znanej	miejscowej	rodziny	Völkerów)	
oraz	taniec	śmierci	(na	emporze).
Obok	starej	rzeżby	przedstawiaja	cej	Górę	Oliwną	i	pochodzącej	
z	okresu	ok.	1500	roku	(po	zewnętrznej		stronie	wieży)	wiedzie	
nas	droga	na	teren	dawnego	szpitala.





8. Diebsturm
Poprzez	Plac	Karola	(Karlsplatz)	i	ulicy	
Karlsstraße	dochodzimy	do	pół-
nocno-wschodniego	krańca	murów	
miejskich	i	„turmy	złodziejskiej“	
(Diebsturm)	zwanej	przez	mieszkań-
ców	po	prostuzwyczajnie	„wieżycz-
ką”	(„Dörrle“).	Jej	najstarsza	część	
powstała	za	czasów	panowania	
Hohenstaufów	i	prawdopodobnie		
stanowiła	główną	wieżę	w	twierdzy	
okolonej	wodą.	(Wieżę	tę	można	
zwiedzać	–	klucze	są	w	kawiarni	
Café	Frank).	Poprzez	otwór	w	murze	
i	wypełnioną	ziemią	fosę	docieramy	
do	Starego	Cmentarza	i	Cmentarza	Honorowego	(Ehrenfriedhof).

	
9. Alter Friedhof /Ehrenfriedhof
Pomiędzy	rokiem	1546	i	1901	pochowano	na	Starym	Cmentarzu	(Alter	
Friedhof)	30.000	mieszkańców	Crailsheimu.	Po	północnej	stronie	znaj-
duje	się	wybudowana	1579/80	kaplica	cmentarna,	w	której	wnętrzu	
można	podziwiać	malowane,	drewniane	okrągłe	sklepienie	kolebkowe		
(klucze	w	Zarządzie	Miasta).	Odrest-
aurowane	nagrobki	pochodzą	
głównie	z	XVIII	i	XIX	wieku.	
Wschodnia	część	cmentarza	służy	
jako	Cmentarz	Honorowy	(Ehren-
friedhof)	dla	żołnierzy	poległych	
w	czasie	II	wojny	światowej.

Israelitischer Friedhof 
i Kreckelberg z „Villa“
Na	północ	od	placu,	miejsca	corocz-
nych	festynów	ludowych	(Volksfestplatz)	znajduje	się	cmentarz	żydow-
ski	(od	1841	roku)	i	Kreckelberg	wraz	z	„Willą“	i	geologiczną	piramidą	
z	1895	roku,	pamiątkami	po	honorowym	obywatelu	Crailsheimu,	radcy	
dworu,	dr.	honoris	causa	Richardzie	Blezingerze.	Po	wejściu	na	górę	
ukazuje	się	wspaniały	widok	na	Crailsheim,	pokryte	lasami	wzniesienia	
Wyżyny	Frankożskiej,	na	stoki	Wschodniej	Alb	i	górę	Burgberg.

 6. Spital zum heiligen Geist
	 Pierwszy	szpital	powstał	w	1400
	 roku	na	terenie	Starówki,	a	w	póż-
	 niejszych	latach	przeniesiono	go	za	
	 mury	miasta.	Wyrażnie	widać,	jak	
	 często	przebudowywano	stojącą	na	
	 rogu,	starą	póżnogotycką	kapliczkę	
	 szpitalną	z	1425	roku,	zawierającą	
	 też	elementy	stylu	romańskiego.	W	
	 1804	roku	teren	szpitala	gruntow-
	 nie	odnowiono.	Podczas	prac	reno-
	 wacyjnych	w	1989	roku	odkryto	
	 ponownie	pomieszczenia	dawnej	
	 łażni	szpitalnej	i	weszły	one	w	skład	
	 Muzeum	Miasta	(mieszczącego	
się	wlaśnie	w	dawnym	szpitalu	–	Spital	zum	heiligen	Geist).	Znajdują	
się	w	nim	też	crailsheimskie	zbiory	fajansów	i	wspaniała	kolekcja	
instromentów	muzycznych	oraz	działy	opowiadające	o	historii	miasta.	
Nowocześnie	urządzone	muzeum	jest	niewątpliwie	warte	odwiedzin.

Krankenhaus i Universität
Na	wschodnim	krańcu	ulicy	Spitalstraße	od	ponad	stu	lat	znajduje	
się	szpital.	Tutaj	margrabina	Christiane	Charlotte	von	Brandenburg-
Ansbach,	de	domo	księżniczka	wirtemberska,	chciała	jako	władczyni	
Crailsheimu	utworzyć	w	1726	roku	uniwersytet.	Otrzymała	już	nawet	
zgodę	cesarza.	Jednak	przedwczesna	śmierć	margrabiny	udaremniła	
realizację	tego	pomysłu.	Uniwersytet	założono	w	końcu	w	Erlangen.

7. Schloss
Poprzez	ulice	Lindnersweg	i	Adolf-Weiler-Weg	idąc	w	kierunku	północ-
nym,	wzdłuż	fortyfikacji	miejskich,	docieramy	do	Placu	Zamkowego	
(Schlossplatz),	gdzie	do	końca	II	wojny	światowej	wznosił	się	zbudowa-
ny	około	1400	roku	pański	zamek	(Schloss).	Wielokrotnie	był	on	siedz-
ibą	wdów	po	margrabiach,	niekiedy	bawi7	tu	na	sta7e	lub	czasowo	
dwór.	W	zamku	nocowali	cesarze	i	królowie	Fryderyk	III,	Karol	V,	
Ferdynand	I	i	Maksymilian	II.	Ulica	Schillerstraße,	wiodąca	w	kierunku	
Bad	Mergentheim,	jest	do	dziś	określana	mianem	Kaiserstraße	(drogi	
cesarskiej).	Nią	podróżowali	w	XVIII	wieku	cesarze	z	Wiednia	i	Augs-
burga	podążając	na	koronację	do	Frankfurtu	nad	Menem.	Mieszkańcy	
Crailsheimu	szczególnie	lubili	stary	
zamek	dlatego,	że	na	jego	dachu	
miały	swoje	gniazdo	bociany.	Dzisiaj	
w	tym	miejscu	znajduje	się	budynek	
administracji.	Na	dziedzińcu	wew-
nętrznym	umieszczone	jest	sgraffito	
przedstawiające	panoramę	miasta,	
portrety	i	herby,	przypominając	w	
ten	sposób	o	zmiennej	przeszłości.



10. Lammgarten
„Lammgarten“	(dosłownie	Jagnięcy	Ogród)	zawdzięcza	swa	nazwę	
zniszczonej	podczas	wojny	i	już	nie	odbudowanej	gospodzie	przy	ulicy	
Karlstraße.	Stoi	tam	poświęcony	miastu	pomnik	kamienny	z	herbami	
poprzednich	władców	Crailsheimu.

Crailsheim	należało	początkowo	do	kapituły	św.	
Maurycego	(St.	Moritz-Stift)	w	Augsburgu,	również	
klasztor	i	kapituła	w	Ellwandze	nad	rz.	Jagst	miały	tu	
swoje	prawa,	następnie	rządzili	miastem	hrabiowie	
von	Öttingen,	póżniej	hrabiowie	von	Hohenlohe,	za	
nimi	landgrafowie	zu	Leuchtenberg.	W	1399	roku	
miasto	i	rządy	przypadły	w	udziale	burgrabiom	
z	Norymbergi	czyli	margrabiom	z	Brandenburgii-
Ansbachu.	Po	rezygnacji	z	tronu	przez	margrabiego	
Aleksandra	Crailsheim	przypadło	w	1792	roku	
Królestwu	Prus.	W	1806	roku	na	skutek	nowego	
podziału	Niemiec	Crailsheim	dostało	się	Bawarii,	
a	w	1810	po	rewizji	granic	Królestwu	Wirtembergii.		

Na	końcu	naszej	przechadzki	po	historii	miasta	powracamy	znów	na	
Rynek.	Umieszczone	nad	arkadami	ratusza	herby	reprezentują	niegdyś	
samodzielne	gminy,	a	dziś	części	miasta	Crailsheimu.	Zgodnie	z	datą	
przyłączenia	do	gminy	miasta	znajdują	się	tam	w	chronologicznym	
porządku,	patrząc	od	lewej	ku	prawej	stronie:	
Ingersheim/Altenmünster	(1940),	Tiefenbach	(1971),	Onolzheim	(1971),	
Roßfeld	(1972),	Jagstheim	(1972),	Westgartshausen	(1973),	Goldbach	
	 (1975),	Triensbach	(1975)	
	 i	Beuerlbach	(1975).

	 Na	zakończenie	wspinamy	się	na	
	 wieżę	ratusza	o	wysokości	57,5	m.	
	 Kiedy	pokonamy	już	157	schodków,	
	 roztacza	się	przed	nami	ponad	
	 dachami	Crailsheimu	widok	na	
	 okoliczny	krajobraz,	którego	
	 harmonia	to	synonim	samego	
	 miasta.	

 „Krailsheim“
	 Nazwa	Crailsheim	pochodzi	z	okresu	
	 osadnictwa	frankońskiego	w	VII	
	 wieku	i	odnosi	się	prawdopodobnie	
	 do	imienia	przywódcy	klanu.	Herb	
	 miasta	Crailsheim	z	1338	roku	
	 przedstawia	jako	herb	mówiący	trzy	
	 „Kraile“.„Kraile“	to	średniowieczne	
	 przyrządy	służące	np.	do	wyławiania
	 z	kotła	kawałków	mięsa.

Święto miasta
Począwszy	od	średniowiecza	w	środę	przed	
Estomihi	(niedzielą	zapustną)	obchodzi	się	
święto	miasta	(Stadtfeiertag).	Do	dzisiaj	
rozdaje	się	tego	dnia	uczniom,	ludziom	biednym	i	starszym	specjalne	
wypieki	zwane	Horaffami.	Święto	miasta	wiąże	się	w	miejscowej	
tradycji	przede	wszystkim	z	oblężeniem	Crailsheimu	1379/80	roku	
przez	trzy	miasta	Rzeszy	(Schwäbisch	Hall,	Rothenburg	i	Dinkelsbühl),	
które	zakończyło	się	niepowodzeniem	po	czterech	miesiącach,	
w	pamiętną	środę	poprzedzającą	zapusty.	

Od	500-nej	rocznicy	święta	miasta	w	1880	roku	opowiada	się	o	pod-
stępie	wojennym	zastosowanym	przez	burmistrzową	Crailsheimu,	który	
doprowadził	do	odwrotu	wrogich	wojsk.	Kiedy	mieszkańcy	Crailsheimu	
upiekli	z	ostatniej	mąki	Horaffy	i	wyrzucili	je	za	mury	miasta,	korplent-
na	burmistrzowa	pokazała	jeszcze	oblegającym	swoje	nagie,	tłuste	
pośladki.	Wrogowie	byli	pod	tak	wielkim	wrażeniem	ogromnej	ilości	
zapasów,	jakimi	ich	zdaniem	musieli	jeszcze	dysponować	mieszkańcy	
Crailsheimu,	że	upadli	na	duchu	i	nakazali	odwrót.	
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