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Apteki w średniowiecznym Głogowie

Termin apteka, który pojawił się w XIII wieku, nie miał
początkowo wiele wspólnego z medycyną i oznaczał kram han-
dlowy, w którym sprzedawano wprawdzie zioła, ale takŜe suk-
no, jedwabie, skóry. Prawo zakładania aptek zawarte było czę-
sto w dokumentach lokacyjnych i trudno przypuszczać, aby ma-
leńki Wąsosz miał w 1290 roku aŜ 6 składów farmaceutycz-
nych. Z tego teŜ względu odrzucić naleŜy tezę niektórych histo-
ryków medycyny (Henschel, Mueller-Hester, Głowacki), jako-
by Dolny Śląsk juŜ w XIII wieku stał się kolebką aptekarstwa
polskiego.

Po raz pierwszy termin apteka pojawia się w Głogowie
w 1281 roku, ale odnosić go naleŜy takŜe do działalności kra-
marskiej. Początki farmacji głogowskiej datują się dopiero na
początek XIV wieku. W 1309 r. ordynował juŜ w mieście lekarz
mgr Fryderyk, w 1316 r. pojawia się aptekarz Jan, a w pięć lat
później takŜe aptekarz Piotr. Czasowa zbieŜność: lekarza z wy-
kształceniem uniwersyteckim z dwoma aptekarzami zdaje się
przemawiać za tym, Ŝe nastąpiło wtedy rozdzielenie medycyny
i farmacji. Stało się tak zresztą na mocy ordynacji cesarza Ka-
rola IV, który zakazał lekarzom wyrobu lekarstw, powołując
tym samym zawód farmaceuty. W wieku XV (1423), w doku-
mentach pojawia się imię następnego aptekarza głogowskiego –
Henryka.

Skomasowanie sprzedaŜy lekarstw w magazynach ap-
tecznych, ukierunkowało je wprawdzie w kierunku medycz-
nym, nie zapobiegło jednakŜe sprzedaŜy wyrobów cukierni-
czych, alkoholu, wosku do pieczęci, przypraw aromatycznych.
Apteki przypominały w dalszym ciągu sklepy kolonialne, połą-
czone często z konsumpcją i wyszynkiem oraz wykonywaniem
na miejscu prostych zabiegów leczniczych np. lewatyw. (Jerzy
Jankowski)
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Literatura: A. Henschel, Schlesiens Wissenschaftliche Zustande, Breslau
1850; H. Muller-Hester, 700 jaehriges lubilaeum der Apotheke, Deutscher  Apotheker
Zeitung nr 55 z 1940 r.; J. Jankowski, Historia Medycyny średniowiecznej w Polsce,
Wrocław 1988; W. Głowacki, Śląsk średniowieczny wzorem dla aptekarstwa polskiego,
Katowice 1947; W. Roeske, Początki aptekarstwa polskiego na tle aptekarstwa europej-
skiego, Farm. Pol. Nr 1 z 1983 r..
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Gaworzyce – mauzoleum

Mauzoleum ro-
dziny von Tschammer
zbudowano w latach
1794-1800 głównie dla
uczczenia załoŜyciela
majoratu gaworzyckie-
go, którym był Georg
Ernest August Freyerr
von Tschammer (1726-
1785) spoczywający w
centralnym sarkofagu.
PołoŜone jest ono na te-
renie parafii rzymskokatolickiej w bezpośrednim sąsiedztwie
kościoła p. w. św. Barbary pochodzącego z XIV wieku. Takie
połoŜenie mauzoleum świadczy o przynaleŜności wyznaniowej.

Mauzoleum
w Gaworzycach jest
unikalnym zabyt-
kiem klasycystycz-
nej architektury se-
pulkralnej o znako-
mitych walorach hi-
storycznych i artys-
tycznych. Budowla
ta nawiązuje do an-
tycznych rzymskich
załoŜeń centralnych
według porządku
toskańskiego. Pod-
stawą tego załoŜenia
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jest cylindryczna bryła tolosu  zamykająca  jednoprzestrzenne
wnętrze grobowca. Ściany i kopuła wykonane z cegły nakryte
kielichowym hełmem drewnianym wspartym na 17 kolumnach
obiegających budowlę dookoła na zewnątrz. Wewnątrz na ścia-
nach i kopule są polichromie. W punkcie centralnym ustawiony
jest kamienny sarkofag, na nim herby rodu Tschammerów. W
posadzce wmontowano epitafia dokumentujące pochówki.
Obok ustawiono dwie trumny.

Zasadnicze elementy załoŜenia architektonicznego do-
trwały do dziś mimo kolejnych remontów i splądrowania w cza-
sie II wojny światowej. Budynek pozbawiony bieŜącej konser-
wacji podzielił los większości mauzoleów rodzinnych na Śląsku
i wymaga szybkiej ingerencji konserwatorsko-budowlanej. (Ry-
szard Sieledczyk)

Literatura: Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska Mauzoleum w
Gaworzycach wykonana w 1984 r. przez „ARPEX”; S. Kowalski, Zabytki Środkowego
Nadodrza, Zielona Góra 1976; J. Jańczak, Atlas historyczny Polski – Śląsk w końcu
XVIII w., Wrocław 1984.
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Gospodarka głogowska w końcu XVIII wieku

W końcu XVIII wieku Głogów stanowił centralny
ośrodek regionalny dla północnego Śląska i utrzymywał się
przede wszystkim z wymiany handlowej, własności ziemskiej
oraz podatków płaconych przez rzemieślników. Nie było w nim
w tym czasie większego przemysłu, gdyŜ działały cztery manu-
faktury: tkalnia płótna, garbarnia, koronkarnia i woskownia.
Trzy razy w tygodniu odbywały się natomiast targi, a dwa  razy
w roku (na św. Stanisława i święto Wniebowstąpienia) – do-
roczne jarmarki.

Miasto czerpało swoje dochody z wielkiej własności
ziemskiej, gdyŜ naleŜało do niego 18 wsi (Biechów, Bytnik,
Brzostów, Grodziec Mały, Krzekotów, Głogówko, Gola, Ku-
lów, Jaczów, Krzekotówek, Nielubia, Nosocice, Ruszowice,
Słone, Smardzóów, Krzepów, śarków, Serby) oraz 7 folwar-
ków (Grodziec Mały, Krzekotów, Gola, Kulów, Ruszowice,
Krzekotówek  i  Nowy Folwark). Miasto pobierało takŜe myto
w Wilkowie.

Podatki do kasy miejskiej wnosiły takŜe 44 cechy rze-
mieślnicze zlokalizowane w mieście. Do największych naleŜał
cech krawców (65 osób), szewców 952), piekarzy (44), rzeźni-
ków (33), stolarzy (20), kuśnierzy (19), garncarzy (18), poń-
czoszników (14), perukarzy (12), powroźników (11). Pojedyn-
czo reprezentowani byli natomiast: tokarze, garbarze, złotnicy,
rymarze, ślusarze, kowale, szkutnicy, cieśle itp. Miasto odczu-
wało wyraźny brak kamaszników, wytwórców perkalu oraz
sukienników, tym bardziej, Ŝe planowano zorganizowanie ma-
nufaktury sukienniczej.

Struktura rzemiosła wiejskiego w II Departamencie
Głogowskim odbiegała nieco od struktury właściwej dla całego
Śląska. PrzewaŜało tu bowiem zdecydowanie rzemiosło spo-
Ŝywcze  i  chemiczne (44%), przed rzemiosłem włókienniczym
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i odzieŜowym (20%) oraz metalowym (11%) i skórzanym (9%).
Na wsi głogowskiej najwięcej było kowali (122), szewców
(118), krawców (110), tkaczy (93) a następnie wytwórców wina
(67), gorzelników (48) i rzeźników (30). Nasycenie ludności
wiejskiej rzemiosłem było  stosunkowo słabe, gdyŜ na 100 go-
spodarstw przypadało około 13,5 rzemieślników, przy 25-30
charakteryzujących okręgi sudeckie. PoniŜej poziomu kształtu-
jącego się na wsi głogowskiej plasowały się jedynie powiaty
opolszczyzny, w których wskaźnik oscylował na poziomie 10-
12%. (Jerzy Jankowski)

Literatura: Generalne tablice statystyczne Śląska 1787 roku, Oprac. T. Łado-
górski, Wrocław 1954; J. Ziekursch, Das Ergebnis der friderizianischen Stadtewerwal-
tung und die Stadtordung Steins, Jena 1908.
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Henryk VII Rumpold

Henryk VII urodził się około1350 r.. Był synem Henry-
ka V śelaznego. Po śmierci ojca początkowo rządził księstwem
głogowskim wspólnie ze swoim starszym bratem Henrykiem VI
i młodszym (który z powodu dziecięcego wieku sprawował ją
tylko nominalnie), Henrykiem VIII. Nie były to zbyt zgodne
rządy  i  spory pomiędzy braćmi musiał łagodzić i rozstrzygać
w 1371 r. Ludwik legnicki. 15 sierpnia 1378 r. bracia podzielili
się spadkiem. Henrykowi VII przypadł Głogów, Góra i Ścina-
wa, a właściwie tylko połowa miasta i księstwa (druga połowa
naleŜała do królów czeskich).

Henryk VII był nieforemnej budowy ciała i pokaźnej
tuszy,  zwano  go  teŜ Większym. Przypuszczalnie wynikało to
z trudnej dzisiaj do ustalenia choroby. Przez wiele lat cierpiał
na nogi, które były tak opuchnięte, Ŝe nie mógł chodzić ani
jeździć konno. W późniejszym okresie  woŜono go lub noszono.
Pomimo choroby prowadził jednak aktywną działalność gospo-
darczą, a nawet toczył wojny, chociaŜ nie były to wielkie wy-
prawy. W 1383 r. usiłował nawet, korzystając z trudności we-
wnętrznych Polski, związanych z bezkrólewiem, odzyskać utra-
coną przez swego ojca Wschowę. Wyprawa zakończyła się
jednak niepowodzeniem, a nawet spowodowała odwetowy na-
jazd rycerzy wielkopolskich. Wschowy nie zdobył, zebrał jed-
nak trochę łupów i za te środki wybudował w następnych latach
w pobliŜu mostu odrzańskiego niewielki kościół św. Jerzego, na
miejscu starej kaplicy tego imienia. Kościół ten uległ zniszcze-
niu podczas poŜaru miasta w 1488 r., a następnie budynek słu-
Ŝył jako skład soli.

KsiąŜę Henryk VII pomimo swego kalectwa był do-
brym gospodarzem. Pod jego panowaniem księstwo głogowskie
rozwijało się prawidłowo. Dotyczyło to w szczególności Gło-
gowa, którego wielkość i zamoŜność w tym czasie znacznie
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wzrosła, pomimo Ŝe sam ksiąŜę wolał rezydować w śaganiu,
gdzie nie musiał dzielić władzy z namiestnikami królów cze-
skich.

W 1381 r. przewidując rychły zgon, zaŜądał aby wojsko
i mieszczanie jego księstwa złoŜyli hołd jego bratu Henrykowi
VIII Wróblowi, co teŜ się stało. Zmarł 24 grudnia 1395 r. w Bo-
lesławcu,  do  którego  udał  się  na  kurację. Pochowany został
w kościele Augustianów w śaganiu. (Janusz Chutkowski)

Literatura: J. Blaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer
Landes, Glogau 1913; J. Chutkowski, Dzieje Głogowa, t. I, Legnica 1991; Historia
Śląska od  najdawniejszych czasów do roku 1400. Praca zbiorowa pod redakcją Stani-
sława Kutrzeby, T, I, Kraków 1933; K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, t. II,
Wrocław 1975.
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Jakubów – kościół p.w. św. Jakuba Większego

Legenda mówi, Ŝe jest to drugi pod względem wieku
kościół w biskupstwie wrocłwskim. Tradycja przekazuje datę
załoŜenia – 991 r., jednakŜe po raz pierwszy w dokumentach
wspomniany jest dopiero w 1376 r.. Obecna budowla gotycka
pochodzi z XIV w.. Północną kaplicę dobudowano w 1506 r..
Tę datę  nosi teŜ dzwon na XIX –wiecznej, wolnostojącej wie-
Ŝy. Budynek murowany z uŜyciem kamienia polnego. Jedno-
nawowy z wyodrębnionym prostokątnym prezbiterium, częścio-
wo wzmocniony przyporami. Wnętrze nakryte stropem drew-
nianym polichromowanym o wymiarach 10,5x11,5 m, wykona-
nym przez J. Hoffmanna w 1720 r..

WyposaŜenie wnętrza w większości barokowe z około
połowy XVIII w.. Z pierwotnego gotyckiego tryptyku główne-
go ołtarza zachowały się rzeźby 12 apostołów oraz św. Barbary,
św. Jakuba i Nawiedzenia NMP. Empora loŜy kolatorskiej z ro-
ku 1629 bogato zdobiona malowidłami. Godna uwagi chrzciel-
nica późnorenesansowa z 1601 r..

Gotycki główny ołtarz zastąpiono około 1720 r. późno-
barokowym, z obrazem patrona kościoła św. Jakuba Starszego
jako pielgrzyma. W elewację południową wmurowano renesan-
sowe nagrobki z XVII w.. Obok wieŜy znajduje się barokowa
kaplica grobowa z 1752 r. rodziny von Stosch, z nagrobkami
renesansowymi. Przy murze, obok furty do plebanii, rzeźba św.
Jana Nepomucena, datowana na 1738 r.. Na północ od kościoła
rezerwat „Buczyna Jakubowska” – 18,88 ha. Kościół od wcze-
snego średniowiecza był miejscem Licznych pielgrzymek. Biją-
ce w wąwozie, u podnóŜa kościoła, źródło uznawano jako cu-
downe, miało zawierać wodę leczącą choroby oczu i bezpłod-
ność, co przyciągało pątników.

Ostatni gruntowny remont kościoła oraz otoczenia wy-
konano z okazji rocznicy 1000-lecia w 1991 r..
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Kościół w Jakubowie jest kościołem parafialnym deka-
natu Głogów – Zachód. Do parafii naleŜą miejscowości: Jaku-
bów, Borów, Bukwica, Dankowice, DroŜów, DroŜyna, Kurowi-
ce, Łagoszów Mały, Maniów, Modła, Nielubia, Przesieczna,
Wierzchowice, Zabłocie. Kościoły filialne znajdują się w Ku-
rowicach i Nielubi. Do 1945 r. Jakubów (Jakobskirch), kościół
parafialny archiprezbiteratu Głogów. W 1929 r. w Jakubowie
mieszkało 54 katolików i 204 protestantów. (Jerzy Sadowski)

Literatura: J. Biliński, Tysiąclecie kościoła p. w. św. Jakuba w Jakubowie,
Lubin 1991; H. Hoffmann, Die katolischen Kirchen des Landkreises Glogau, Breslau
1937; S. Kowalski, Zabytki Środkowego Nadodrza, Zielona Góra 1976; Schematyzm
diecezji gorzowskiej 1988; F. X. Seppelt, Real-Handbuch des Bistums Breslau, Breslau
1929.
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Kromolin – skarb wczesnobrązowy

W Berlinie do
dzisiaj przechowywane
są trzy przedmioty od-
kryte jeszcze przed1906
r. w Kromolinie. Wcho-
dziły one w skład więk-
szego, wczesnobrązo-
wego zespołu. Do nie-
dawna zastanawiano się
do jakiej kategorii zna-
lezisk moŜna go zaliczyć              TOPORY KAMIENNE
– grobu czy skarbu? Przedmioty te bowiem dostały się do rąk
archeologów poprzez przypadkowego odkrywcę. Według jego
relacji zabytki znajdowały się pod duŜym nasypem kamiennym
na głębokości około 1 m. Opowiadał on takŜe o bliskim połoŜe-
niu zabytków   i braku śladów szkieletu. To ostatnie stwierdze-
nie przemawia raczej za skarbem.

W skład skarbu wchodziły: dwa topory kamienne, dwa
dłuta miedziane, siekierka miedziana i fragment głowni sztyletu
miedzianego. Pierwszy topór jest smukły i posiada dwa ostrza.
Drugi okaz jest bardziej krępy, ma łukowate ostrze i półokrągły
obuch. Otwór do umocowania rękojeści – trzonka jest prze-
wiercony ukośnie w stosunku do podłuŜnej osi. Topory te są
typowymi zabytkami dla późnego horyzontu kultury ceramiki
sznurowej (schyłek młodszej epoki kamienia). Długa z podwój-
nym ostrzem i równoległymi, niskimi brzegami naleŜą do tzw.
typu Skarbienice. Siekierka unietycka typu Wrocław – Szczyt-
niki ma obuch  łukowaty, brzegi niskie zbliŜające się do siebie
w środkowej części. Sztylet z płaską głownią i czterema nitami
zbliŜony jest do wariantu Pawłowiczki.
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Odkryty skarb zaliczony został przez archeologów do
zespołu typu Głogów i łączyć go naleŜy z klasyczną fazą (V)
kultury unietyckiej – Br A2 (1550-1500 r. p.n.e.).

Jeszcze przed połączeniem się obu państw niemieckich
fragment sztyletu znajdował się w Museum für Vor- und
Frühgeschichte w Berlinie Zachodnim, a większe dłuto i sie-
kierka w Museum für Ur- und Frühgeschichte w Berlinie
Wschodnim. Pozostałe zabytki ze skarbu zaginęły. (Krzysztof
Demidziuk)

Literatura: Schlesische Vorzeit. N.F, t. 4 z 1906 r., s. 7, przypis; H. Se-
ger,Hortfunde aus Bronze- und frühen Eisenzeit, Altschslesien, t. 6 z 1936 r., s. 89-90;
W. Sarnowska, Kultura unietycka na Śląsku, cz. II, Silesia Antiqua, t. 4 z 1962 r.; W.
Blajer, Skarby z wczesnej epoki brązu na ziemiach polskich, Prace Komisji Archeolo-
gicznej, nr 28 z 1990 r..
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Odra – dzieje regulacji (1)

Zmienność stanów wody i liczne przeszkody naturalne
utrudniały gospodarcze korzystanie z Odry i wymuszały pro-
wadzenie kontynuowanych do dziś kosztownych robót hydro-
technicznych. Meandrowanie rzeki i erozja brzegów szkodziła
nie tylko Ŝegludze, ale zmieniając granice własności powodo-
wały znaczne szkody gospodarcze. Dla zapobiegania im przed-
siębrano lokalne ubezpieczenia brzegów w postaci palisady
z pali bitych równolegle do brzegu (tzw. Veröhnung – od Roh-
ne – powalony pień). Aby wykorzystać energię spiętrzonej wo-
dy do poruszania młynów (1242 r.), foluszy (1267 r.) i tartaków
(1386 r.) Odrę zabudowano jazami. Nota bene aŜ do połowy
XIX w. koło wodne było bezkonkurencyjnym silnikiem i o bu-
dowie zakładu przemysłowego decydował dostęp do siły wod-
nej. W jazach, których konstrukcja oparta była o palisady lub
kaszyce pozostawiono przejścia dla statków w postaci prymi-
tywnych, wyłoŜonych deskami upustów, przez które przy po-
mocy wind przeciągano idące w górę rzeki statki. Przy jeździe
w dół statki gwałtownie spływały z wodą przez upust. Jazy dot-
kliwie utrudniały Ŝeglugę i były powodem licznych skarg Ŝegla-
rzy. W ich konsekwencji Jan Luksemburski w 1337 r. w „Gene-
ralnym porządku dla Śląska” regulując sprawy odrzańskiej Ŝe-
glugi nakazał usuwanie jazów lub „... urządzenie śluzy grunto-
wej szerokości 16 łokci i 1 piędzi ...”. Mimo to do 1375 r. ist-
niało poniŜej Wrocławia 7 jazów, w tym między innymi w Cho-
bieni, Głogowie, Bytomiu Odrzańskim i Kiełczu. W 1550 r. na
Odrze było juŜ 17 jazów, w tym poza wyŜej wymienionymi
w Wilkowie. Jaz w Bytomiu Odrzańskim istniał jeszcze na po-
czątku XIX w.. Wielka powódź w 1736 r. była przyczyną zle-
cenia przez Izbę Śląską generalnego objazdu Odry. Protokół
z tego objazdu zalecający między innymi przeprowadzenie
rzeki obok jazu w Ścinawie, wyprostowanie łuku koło Chobieni
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i przełoŜenie koryta Odry w kierunku głogowskiej fortecy,
gdzie zimowa powódź w 1583 r. zmieniła koryto rzeki. W 1746
r. Arnold Neuwertz został mianowany „... królewskim nadin-
spektorem budów wodnych i wałów na Górnym i Dolnym Ślą-
sku ...”. W 1763 r. Fryderyk II wydał dekret „Die Ufer-Ward
und Hegungs Ordnung für Schlesien” zawierający przepisy
o utrzymaniu brzegów. Wojny śląskie w latach 1740-1742
i 1744-1745 oraz wcześniejsze zajęcie Szczecina w 1720 r.
sprawiły, Ŝe państwo pruskie mogło prowadzić jednolitą polity-
kę gospodarczą w obrębie całego Ŝeglownego odcinka Odry.
JuŜ wcześniej, w 1740 r. rozpoczęto budowę kanału do Świno-
ujścia, a od 1742 r. – konsekwentnie realizowaną przez następ-
ne lata systematyczną regulację Odry. (Jerzy Herman)

Literatura: J. Chutkowski, Dzieje Głogowa, Legnica 1989; W. Długoborski,
Dzieje Wrocławia, Warszawa 1958; K. Hartman, Rozwój Odry od rzeki naturalnej do
kulturalnej – maszynopis; S. Januszewski, Wrocławskie zabytki techniki, Wrocław
1990.
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Odra – dzieje regulacji (2)

Dekret Fryderyka II z 1763 r. nakładał na właścicieli
nadbrzeŜnych gruntów obowiązek utrzymania brzegów. Wcze-
śniej właściciele ziemscy woleli utracić część gruntów niŜ po-
nosić koszty ubezpieczenia brzegów. Dość powszechnie stoso-
wano ścinanie i zrzucanie do wody nadbrzeŜnych drzew co
w rezultacie nie tylko powiększało wyrwy w brzegach ale czy-
niło rzekę nieŜeglowną. Jeszcze w 1739 r. nakazano usunięcie
stanowiących przeszkodę w Ŝegludze jazów i młynów, ale re-
alizacja nakazu postępowała bardzo opieszale. W 1748 r. Odrę
przegradzało jeszcze 8 jazów (wśród nich w Wilkowie i Byto-
miu Odrzańskim) a po zlikwidowanych wcześniej jazach pozo-
stał cały szereg niebezpiecznych dla Ŝeglugi pali. Dekret
o utrzymaniu brzegów nakazywał oczyszczenie koryta Odry
z pni i kłód drzewa a takŜe wykarczowanie obu brzegów pasem
szerokości 16 łokci. Pomimo pomocy państwa właściciele nie
byli w stanie wywiązać się z nakazu i przy ówczesnym ubó-
stwie środków technicznych prace postępowały bardzo powoli.
OŜywiło je zarządzenie z 1790 r. nakazujące wielkie oczysz-
czenie Odry do stanu umoŜliwiającego transport wojska. Kosz-
tem 4.000 talarów wydobyto wówczas 336 dębów, 1.204 kłody
i 509 pni. Wcześniej, od 1729 r. Mateusz von Schuberth rozpo-
czął regulację Odry przy pomocy przekopów przecinających
odrzańskie meandry. Przekopy zwiększyły lokalnie spadek
i prędkość wody co przyczyniło się  do wcześniejszego wystę-
powania niskiej wody na obszarach połoŜonych poniŜej
i w związku z tym wywołało nieustanne skargi właścicieli
gruntów. Mimo to skutkiem budowy przekopów skrócono Odrę
o około 20%. Łącznie z robotami kształtującymi przekrój wiel-
kiej wody próbowano utrwalić przekrój wody średniej i niskiej
przez zabudowę biologiczną. Wprowadzone przez Neuwertza
ubezpieczenie brzegów przy pomocy zakładania plantacji wi-
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kliny (od 1742 r.) okazało się sposobem tanim, skutecznym,
szybkim w realizacji i trwałym w skutkach. Równolegle zmie-
niono technologię budowy opasek brzegowych stosując na-
przemianległe układanie warstw wiązek wiklinowych wraz ze
skarpowaniem brzegu i obsadzaniem go faszyną. Od 1791 r.
w opaskach brzegowych wklęsłych zaczęto formować wprowa-
dzone przez Eytleweina występy z trójkątnymi główkami
(Triangelkopfe), które były początkowym stadium ostrogi. Na-
stąpił podział budowli regulacyjnych na związane z brzegiem
na całej długości opaski (Deckwerk) i wiszące przy brzegu –
ostrogi (Flügel, Buhnen, Kribben). Wkrótce E. W. Bilgen prze-
niósł na Odrę stosowany wcześniej na Renie nowy sposób wy-
konywania budowli faszynowych zwiększający trwałość urzą-
dzeń regulacyjnych. Tak zakończył się na Odrze okres budowy
przekopów i rozpoczęła, trwająca do dziś, era regulacji rzeki za
pomocą ostróg. (Jerzy Herman)

Literatura: K. Hartman, Rozwój Odry od rzeki naturalnej do kulturalnej –
maszynopis; K. Popiołek, Historia Śląska, Opole 1972; T. Tillinger, Drogi wodne,
Warszawa 1951; A. Tuszko, Gospodarka wodna, Warszawa 1962.
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Opitz (Opitius) Martin

Martin Opitz von Boberfeld,
poeta niemiecki, teoretyk literatury,
sekretarz Władysława IV, urodził się
23.XII.1597 r. w połoŜonym nad
Bobrem Bolesławcu. Był synem
rzeźnika Sebastiana. Ukończył szko-
łę w rodzinnym mieście oraz gimna-
zjum św. Marii Magdaleny we Wro-
cławiu. W roku 1616 udał się do By-
tomia Odrzańskiego, gdzie przez
dwa lata studiował w kalwińskim
Gimnazjum Akademickim. Tu kształtowała się jego osobowość
pod wpływem nauczycieli i ideologii reformacji, która w tym
czasie objęła księstwo głogowskie. W 1617 r. wystąpił Opitz z
łacińską rozprawą: „Aristarchus sive de contemtu kinguae
Teutonicae” wydanej w Bytomiu Odrzańskim i skierowanej
przeciwko językom klasycznym, nawołując do posługiwania się
językiem narodowym takŜe w poezji. W 1619 roku Opitz udał
się do Heidelbergu, gdzie w czasie studiów zaangaŜował się w
antyhabsburską politykę, jako stronnik księcia Fryderyka V. W
roku 1620 opuścił zagroŜony przez wojska Spinoli, Heidelberg i
udał się do Holandii. Właśnie tam, pod wpływem pierwszych
krwawych wydarzeń wojny trzydziestoletniej, napisał poemat
antywojenny „Frostgedichte in Widerwärtigkeit des Krieges”, w
którym łączył poglądy filozofii stoickiej z ideami irenicznymi.
W lecie 1621 wrócił na Śląsk. Później udał się do Siedmiogro-
du, gdzie przez rok był nauczycielem w gimnazjum ksiąŜęcym
w Weissenburgu.

Po powrocie do rodzinnego miasta Opitz poświęcił się
głównie działalności literackiej. W roku 1624 wydał drukiem
poetykę: „Das Buch von der deutschen Poetercy”, w której
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sformułował program poezji niemieckiej oraz nowe zasady
wersyfikacji, polegające między innymi na alternacji głosek
akcentowanych i nieakcentowanych. Rok później opublikował
osiem ksiąg wierszy: „Acht Bücher, Deutscher Poematum”.
Wkrótce potem objął stanowisko sekretarza Karola Hannibala
von Dohna, sprawującego z ramienia cesarza władzę na Śląsku.
W 1633 r. Opitz przeszedł na słuŜbę śląskich ksiąŜąt piastow-
skich: (brzeskiego – Jana Chrystiana i legnickiego – Jerzego
Rudolfa). Z ich polecenia podejmując liczne podróŜe dyploma-
tyczne i utrzymując łączność z generalicją szwedzką.

Gdy w roku 1635 Śląsk został zajęty przez wojska ce-
sarskie, Opitz udał się poprzez Leszno do Torunia, gdzie za-
trzymał się w domu księcia brzeskiego Jana Chrystiana. Spotkał
tam Gerarda Denhoffa, z którym juŜ wcześniej zawarł znajo-
mość. Denhoff zaprotegował Opitza u Władysława IV w czasie
pobytu króla w Toruniu w styczniu 1636 r.. Władysław IV po-
lecił Opitzowi towarzyszyć sobie do Gdańska i zapewne juŜ
wówczas zaproponował wstąpienie do swojej słuŜby. Na razie
pełnić miał obowiązki agenta królewskiego jako jego „secreta-
rius iuratus”. W wyniku zasług otrzymał od Władysława IV
stanowisko sekretarza królewskiego. Zmarł w 1639 r. w Gdań-
sku. (Krzysztof Nowak)

Literatura: K. Matwijowski, śycie kulturalne w Głogowie w czasach nowo-
Ŝytnych, (od XVI do połowy XVIII w.), w: Materiały do dziejów Głogowa, Wrocław
1989.

Z: 14



Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

Sąd Okr ęgowy i Grodzki w Głogowie

Dekret z dnia 13 listopada
1945 r. o zarządzie Ziem Odzys-
kanych upowaŜnił Ministra Spra-
wiedliwości do ustalenia wspól-
nie z Ministrem Ziem Odzyska-
nych tymczasowego podziału są-
dowego  i siedzib sądów. W opar-
ciu o to upowaŜnienie Minister
Sprawiedliwości ogłosił w 1945 r.
wykaz sadów, ustalając Ŝe Apela-
cji Wrocławskiej podlega między
innymi Sąd Okręgowy w Głgowie
z siedzibą w Nowej Soli. Mieścił
się on W Nowej Soli przy ulicy
śymierskiego 12-24. Prezesem te-       CZESŁAW GÓRECKI
go Sądu był Henryk Stachowski, a sędziami: Józef Isakiewicz,
Jan Noniewicz, Władysław Mierzwiński, Zdzisław Zawertko i
Jan Kumor. JuŜ w grudniu 1945 r. prezes Sądu okręgowego
zwrócił się do Zarządu Miejskiego w Głogowie o wytypowanie
ławników. Sąd ten do chwili jego likwidacji w 1950 r. nie został
przeniesiony do Głogowa. Podlegały mu sądy grodzkie w Gło-
gowie, Nowej Soli, Szprotawie, śaganiu i śarach. JednakŜe aŜ
do drugiej połowy 1947 r.. Sąd Grodzki w Głogowie nie został
utworzony, głównie z powodu braku odpowiednich pomiesz-
czeń (dawny budynek sądowy przy ulicy Kutrzeby 2 był bardzo
powaŜnie zniszczony). Sprawy sadowe z terenu Głogowa roz-
patrywały sady grodzkie w Nowej Soli i Górze.

Dopiero 24 września 1947 r. w budynku przy ulicy
Królewskiej, zajmowanym przez Posterunek MO (obecnie ulica
Jedności Robotniczej 38), utworzony został pierwszy Sąd Gro-
dzki w Głogowie. Jego kierownikiem był sędzia Czesław Gó-

Z: 14



Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

recki, a pracownikami administracyjnymi: Zygmunt Barcz i Ha-
lina Klisowska. Sąd ten rozpoznał w 1948 r. 739 spraw karnych
i 174 sprawy cywilne, w 1949 r. 568 spraw karnych i 169 cy-
wilnych, a w 1950 r. 7769 spraw karnych i 220 cywilnych.

Ustawą z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie prawa o us-
troju sądów powszechnych wprowadzono trójstopniowość są-
dów. Zlikwidowano Sąd Okręgowy w Głogowie z siedziba
w Nowej Soli, a Sąd Grodzki w Głogowie przemianowano na
Sąd Powiatowy w Głogowie. (Janusz Chutkowski)

Literatura: J. Charłampowicz, Dzieje organizacji sądownictwa na Ziemi
Lubuskiej od XVIII do XX wieku, w: Prace Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, t.
VI, Komisja Prawa, z. 1, Zielona Góra 1968; Z. Hordejuk–Zaniewiecki, Sądownictwo
dolnośląskie, w: Dolnośląski Informator Gospodarczy, Wrocław 1947.

Z: 14



Alfabetyczny wykaz haseł w zeszycie 1-14

Annales Glogovienses. (9)
Apteki w średniowiecznym Głogowie.
(14)
Archidiakonat. (3)
Archiwum Głogowskie. (11)
Atlas Śląska Wielanda. (7)
Bogedain Józef Bernard. (8)
Brzeg Głogowski – pałac. (8)
Bytom Odrzański – Schönaicheum. (6)
Campanini Barberina. (9)
Chociemyśl – ofiara końska. (10)
Cholera w Głogowie. (8)
Cureus Joachim. (7)
Czarna śmierć. (13)
Czarrnkowski Jan Paweł. (12)
Dominikanie. (2)
Drukarstwo w Głogowie. (8)
Dziadoszanie. (6)
Elyan Kasper.(l)
Ewergeci. (13)
Felbiger Jan Ignacy. (6)
Figury z Bramy Odrzańskiej. (l)
Flemingowie. (9)
Franciszkanie.(4)
Fundacja Na Rzecz  Odbudowy Teatru.
(5)
Gaworzyce – mauzoleum. (14)
Glogauer Liederbuch. (9)
Głogów wczesnośredniowieczny. (7)
Głogów w literaturze niemieckiej. (5)
Gospodarka głogowska w końcu XVIII w.
(14)
Gostyń - grodzisko.(4)
Grębocice – gmina. (12)
Grębocice - kościół pw. św. Marcina. (6)
Grębocice w czasach nowoŜytnych. (8)
Grębocice w średniowieczu. (7)
Grębocice – wykopaliska. (9)
Grębocice – zabytki architektury. (10)
Gród piastowski. (1)
Gród plemienny. (8)
Grodowiec – kościół św. Jana Chrzciciela
- historia kościoła. (4)
Grodowiec – kościół św. Jana Chrzciciela

- architektura. (4)
Grosz Głogowski. (10)
Grób unietycki w Głogowie. (11)
Gryphius Andreas. (1)
Gryphius Andreas – „Piastus”. (5)
Gryphius Andreas – „Ukochana kolczasta
róŜa”. (4)
Güntherowie.(l)
Henryk III.(2)
Henryk VII Rumpold. (14)
Herb Głogowa. (10)
Herby księstwa głogowskiego. (3)
Hoffmann Herman. (12)
Jaczów – kościół pw. Apostołów Szymo-
na i Tadeusza Judy. (13)
Jadwiga córka Henryka V śelaznego. (7)
Jakubów – kościół pw. św. Jakuba Więk-
szego. (14)
Jan archidiakon głogowski. (11)
Jan z Głogowa. (1)
Jan z Głogowa – filozofia. (6)
Jerzmanowa – gmina. (9)
Jerzmanowa – historia. (9)
Kamera głogowska. (12)
Kapelusz targowy. (4)
Karnkowski Jan. (12)
Katarzyna Telniczanka. (12)
Kina: "Primus-Palast" i "Schauburg".(3)
Kina po 1945 r.. (8)
Klaryski.(l)
Kolegiata (X-XIII w.). (3)
Kolegiata (XV w.). (3)
Kolegiata (XV-XIX w.). (3)
Kolegium jezuickie. (13)
Koło Kulturalno-Oświatowe. (11)
Konrad I. (2)
Kościół grekokatolicki. (13)
Kościół Zielonoświątkowy. (10)
Kotla – cmentarzysko z okresu wpływów
rzymskich. (8)
Kotla – osada z okresu wpływów rzym-
skich. (12)
Kromolin – skarb wczesnobrązowy. (14)
„Kronika Głogowska”. (12)



Królak Adam. (9)
Krzepów – kościół pw. Najśw. Serca
Jezusowego. (7)
Kwielice - kościół pw. św. Michała
Archanioła. (6)
Lindenruh – zakład druku ozdobnego. (8)
Madonna Głogowska Cranacha. (13)
Maimon Salomon. (11)
Miecz Rady Miejskiej Głogowa. (l)
Miejska Biblioteka Publiczna. (7)
Mury obronne. (l)
Obiszów – skarb. (3)
Odra – dzieje regulacji (1). (14)
Odra – dzieje regulacji (2). (14)
Odra -  wały przeciwpowodziowe. (6)
Odra - zmiana koryta w XVIII w.. (4)
Opitz (Opitius) Martin. (14)
Papiernia głogowska. (10)
Pastorius Joachim. (4)
Piersna - kościół pw. Nawiedzenia
N.M.P. (5)
Polska administracja wodna. (5)
Pomnik „Dzieci Głogowa”. (10)
Przemko. (3)
Przemków. (7)
PSS w Głogowie – powstanie. (13)
Ratusz – architektura. (11)
Ratusz – historia budynku. (11)
Ratusz – odbudowa. (11)
Redemporyści. (10)
Reformacja w Głogowie. (7)
Rok 1945 - Zarząd Miejski. (1)
Rok 1945 - zniszczenia wojenne. (1)
Rzeczyca - kościół pw. św. Jadwigi
Śląskiej. (4)
Salomea. (5)
Sąd Okręgowy i Grodzki w Głogowie.
(14)
Schoneus Andreas. (9)
Schultze Valentin Christian. (3)
Scultetus Jonas. (6)
Skarb z Milany (6)
Słoćwina – skarb. (5)
Sukiennicy. (11)
Szczepów – historia. (13)
Szczepów – sztylet brązowy. (13)
Szymocin – kościół pw. PodwyŜszenia

KrzyŜa Św.. (4)
Świadkowie Jehowy. (11)
Teatr jezuicki. (2)
Teatr na wodzie. (12)
Teatr w Głogowie – dzieje budynku. (2)
Teatr w Głogowie - plany odbudowy. (5)
Teatr w Głogowie - ruch amatorski. (5)
Teatr w Głogowie - Ŝycie teatralne do
1945 r. (2)
Twierdza Głogów - lata 1740-1814. (2)
Twierdza Głogów - likwidacja. (2)
Twierdza Głogów – okres austriacki. (2)
Tymczasowa Komisja Doradcza. (3)
Tympanon z kościoła św. Mikołaja. (1)
Umiński Jan Nepomucen. (6)
Wodowskaz głogowski. (9)
Zespół Szkół Samochodowych. (13)
Zjazd głogowski w 1462 r.. (10)
Zygmunt Stary. (10)
śukowice. (2)
śukowice – grób unietycki. (12)
śukowice - kościół pw. św. Jadwigi.
(5)
śukowice pałac. (7)
śydzi w Głogowie. (8)




