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Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

Baptyści

Baptyści przybyli na ziemię głogowską zaraz po zakoń-
czeniu II wojny światowej z terenów obecnej Białorusi (rejon
Brześcia) i Ukrainy (rejon Brodów). W latach pięćdziesiątych
nowo organizująca się wspólnota wierzących natrafiła na róŜ-
nego rodzaju trudności ze strony ówczesnych władz Polski (np.
tymczasowe aresztowania, konfiskata literatury religijnej). Po-
czątkowo baptyści spotykali się w domach prywatnych w ra-
mach dwóch zborów. Pierwszy – Sobczyce, związany był bar-
dziej z oficjalną strukturą organizacyjną polskich baptystów,
drugi – Wschowa – KrąŜkowo, charakteryzował się znaczną
autonomią.

W połowie lat siedemdziesiątych oba zbory połączyły
się w jeden z siedzibą w Głogowie. Stało się tak w wyniku za-
kupienia przez Radę Naczelną Kościoła Baptystów w Polsce
domu przy ul. Chopina 55. Aktualnie Głogowski Zbór Kościoła
Chrześcijan Baptystów liczy ok. 50 członków, do których zali-
czyć naleŜy między innymi wierzących z: Legnicy, Lubina,
Polkowic oraz pobliskich miejscowości. Od trzech lat istnieje
równieŜ zbór we Wschowie liczący ok. 20 osób.

Baptyści z Głogowa stosują wiele form ewangelizacji.
Zwiastuj wiarę w róŜnych miejscach miasta (np. klub „Pegaz”,
„Zielony rynek” przy ul. Stawnej). Od wielu lat rokrocznie or-
ganizują  zjazdy  młodzieŜy  chrześcijańskiej  z  całej  Polski.
W 1993 r. rozpoczęli pracę na terenie schroniska dla nieletnich
przy ul. Legnickiej, prowadzą działalność charytatywną na
rzecz więźniów, domu dziecka itp.. Nawiązali takŜe bliŜsze
kontakty z baptystami z Danii (Hjorring). Na naboŜeństwa zbie-
rają się co niedzielę w kaplicy przy ul. Chopina. Raz w miesią-
cu sprawują wspomnienie Ostatniej Wieczerzy Jezusa. Zbór po-
siada własny zespół muzyczny, rozprowadza literaturę bapty-
styczną (np. czasopismo „Słowo Prawdy”). Jeszcze w tym roku
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głogowscy baptyści zamierzają przystąpić do rozbudowy kapli-
cy, planują równieŜ rozpoczęcie działalności ewangelizacyjnej
w więzieniu przy ul. Lipowej. Zbór posiada znaczną lokalną
autonomię mimo Ŝe oficjalnie naleŜy do okręgu dolnośląskiego
i podlega Radzie Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warsza-
wie.

Baptyzm, który narodził się w Anglii w XVII w. (do
Polski dotarł w drugiej połowie XIX w.), za jedyne źródło Ob-
jawienia uznaje Biblię. Chrzest, będący przypieczętowaniem
wiary w Jezusa i jego zbawczy czyn, przyjmowany jest w wie-
ku dorosłym poprzez zanurzenie w wodzie (greckie baptio
oznacza zanurzenia). (Dariusz Hybel)

Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od przedstawiciela Zboru
– Henryka Hanaczewskiego.
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Biblioteka Pedagogiczna

Powstała w 1952 r.. Jej pierwsza siedzibą był Wydział
Oświaty i Wychowania w Głogowie. Początkowo dostępna była
tylko dla nauczycieli. Obecnie korzystają z niej takŜe studenci,
uczniowie szkół średnich oraz wszyscy, którzy się dokształcają.

W 1953 r. Księgozbiór biblioteki liczył 1548 wolumi-
nów. Odwiedziło ją wówczas 60 czytelników, którzy wypoŜy-
czyli 248 ksiąŜek. Pierwszymi pracownikami byli Jadwiga Ma-
zepianka i Franciszek Krassowski. OŜywioną działalność bi-
blioteczną  dostrzec moŜna dopiero od roku 1958, kiedy to jej
kierownikiem został Jan Mielcarek, który w sposób szczególny
zasłuŜył się dla rozwoju czytelnictwa wśród nauczycieli.

W 1965 r., po oddaniu do uŜytku nowego budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej, udostępniono tam jedno po-
mieszczenie o powierzchni 48 m2 Bibliotece Pedagogicznej.
W nim znalazł miejsce cały trzynastotysięczny księgozbiór, wy-
poŜyczalnia i kącik czytelniczy. Kierownikiem placówki w roku
1971 została Halina Bayer Czopik, która pełniła tę funkcję do
roku 1978. Po wielu staraniach biblioteka otrzymała w 1976 r.
w tym samym budynku dwa pomieszczenia o powierzchni 100
m2. Nie poprawiło to jednak w sposób widoczny warunków
pracy. Kierownikiem placówki została w 1978 r. Irena Kubiak.

Przełomowym wydarzeniem dla Biblioteki Pedagogicz-
nej stało się przekazanie jej w 1982 r. wyremontowanego bu-
dynku przy obecnej ulicy Sikorskiego 1. Na powierzchni 220
m2 znalazły swoje miejsce: wypoŜyczalnia, magazyny ksiąŜek,
czytelnia, magazyn czasopism, dział opracowania zbiorów.
Księgozbiór, składający się głównie z pozycji naukowych liczył
w tymŜe 1982 r. juŜ 28.915 woluminów, a skorzystało z niego
1.200 czytelników, przy czym liczba wypoŜyczeń przekroczyła
10.000  tomów.  Biblioteka  zatrudniała  sześciu   bibliotekarzy
i dwie osoby obsługi.
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W latach osiemdziesiątych dokonano ulepszenia istnie-
jących katalogów oraz wydatnie poszerzono warsztat informa-
cyjno-bibliograficzny. W czytelni powstały nowe rodzaje kar-
totek. Oprócz kartoteki zagadnieniowej utworzono takŜe: kar-
totekę pisarzy polskich i obcych, recenzji ksiąŜek, prac magi-
sterskich nauczycieli, adresów i instytucji oraz kartotekę regio-
nalną, do której przywiązuje się największą wagę, poniewaŜ
zawiera ona informacje o Głogowie i okolicach. Powstała takŜe,
kontynuowana nadal, kronika prasowa Głogowa, Zawierająca
wycinki prasowe usystematyzowane chronologicznie i rzeczo-
wo (historia Głogowa, kultura i oświata, samorząd, przemysł,
ochrona środowiska, sport itp.).

W ostatnich latach Biblioteka zaczęła odczuwać po-
waŜne kłopoty finansowe. Jednocześnie coraz więcej czytelni-
ków,  w  szczególności  studentów,  pragnie  z niej korzystać.
W 1993 r. Biblioteka miała 10.442 czytelników, którzy wypo-
Ŝyczyli ok. 25.000 ksiąŜek i czasopism. Stale powiększany
księgozbiór liczy obecnie 42.323 woluminy. (Irena Kubiak)

Literatura: I. Kubiak, Analiza funkcji Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej
w Głogowie (praca magisterska na Uniwersytecie Wrocławskim), Wrocław 1976;
Kronika  Prasowa Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie, Głogów 1992; Dokumentacja
biblioteki. Sprawozdania statystyczne i opisowe.
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Fülleborn Georg Gustaw – pisma

Georg Gustaw Fülleborn był jedną z najbardziej zna-
nych  osobistości  Ŝycia  kulturalnego  Śląska  przełomu  XVIII
i XIX wieku. Tak duŜą popularność zapewniły mu między in-
nymi prace literackie i działalność publicystyczna, a wydawane
przez niego tygodniki literackie „Nebenstunden” i „Der Bre-
slauische Erzäler” odegrały istotną rolę w Ŝyciu kulturalnym
Śląska. Pociągało go najbardziej edytorstwo. Wydał „Satyry”
Persjusza w tekście oryginalnym i przekładzie własnym (1794),
fragmenty Paramenidesa (1795), przekład niemiecki „Polityki”
Arystotelesa (1799-1801). Jako poeta debiutował zbiorkiem
„Zabawki wierszem i przekłady obyczajne” z roku 1780. Pierw-
sze tomy literackie wydał pod pseudonimem Edward Justus.
W jego pismach odnajdujemy  liczne przekłady z literatury pol-
skiej. Fülleborn był bowiem znawcą i miłośnikiem poezji pol-
skiej. Niejednokrotnie czerpał z polskiego średniowiecza; po-
wiastka historyczna „Piast und Repza. Eine polnische Sage”
(Piast i Rzepicha. Podanie polskie), obrazek dramatyczny
„Wanda, Herzogin der Polen” (Wanda, polska księŜniczka) oraz
nawiązywał do polskiej historii Śląska. W twórczości poetyc-
kiej wzorował się na Schillerze.

JuŜ w 1800 r. w czasopismach wrocławskich zaczęły
pojawiać się przekłady z literatury polskiej pióra Fülleborna –
między innymi wiersze, powiastki i dramat. Fülleborn popula-
ryzował działa takich polskich pisarzy jak: Karpiński, Kocha-
nowski, Krasicki, Naruszewicz i Zimorowicz. Tłumaczył pol-
skich poetów XVII i XVIII wieku, wydał sześć tomów baśni
ludowych pod tytułem „Volksmärchen der Deutschen” (1789).
W „Nebenstunden” zamieścił tłumaczenia wierszy Franciszka
Karpińskiego „Duma Lutgardy”, „Człowiek i kamień” i „O us-
pokojeniu  cnoty”. Ponadto opracował polską wersję podania
o Walgierzu pod tytułem „Walter der Starke und die schöneZ: 16
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Helgunde. Eine polnische Sage. Nach Boguphals Polnischer
Chronik”. W tygodniku „Der Breslauische Erzäler” publikował
głównie przekłady Ignacego Krasickiego. PrzełoŜył między in-
nymi jego „Wyjazd z Warszawy” (Reise von Warschau nach
Bulgarien), nowelę „Ibrahim i Osman” (Wer war frommer), po-
wiastkę „Kadur” oraz sparafrazował dwie bajki: „Łakomy i za-
zdrosny” (Der Getz und Neid) i „Dwa psy” (Nutzen und Ve-
rgnügen). Oprócz tego Fülleborn tłumaczył równieŜ Narusze-
wicza „Fajerwerk z ludzi” (Das Feuerwerk), Szymona Zimoro-
wicza trzy pieśni z „Roksolanek”, wiersz Koczanowskiego „Na
świętego ojca” (In Pontificem Aleksandrum VI) oraz dwa utwo-
ry nieznanych autorów polskich: „Des Mädchens Nein”
(Dziewczyna mówi „nie”) i „Die Reise nach Warschau” (Po-
dróŜ do Warszawy).

Twórczość Fülleborna pod względem artystycznym nie
stoi na wysokim poziomie. Nie ustępuje ona jednak twórczości
innych współczesnych mu pisarzy. Fülleborn uprawiał poezję
na marginesie swoich zainteresowań, ale jako redaktor i pisarz
wywarł niewątpliwy wpływ na Ŝycie literackie Śląska. (Robert
Górniak)

Literatura: T. Mikulski, Jerzy Gustav Fülleborn. Zapomniany tłumacz Kra-
sickiego, Zeszyty Wrocławskie z 1952 r., nr 1, s. 206-219; T. Mikulski, Jerzy Gustav
Fülleborn – Zapomniany tłumacz Krasickiego, Wrocław 1952, M. Urbanowicz, Oświe-
cenie w literaturze niemieckiej na Śląsku, w: Prace Wrocławskiego Towarzystwa
Naukowego, Seria A, nr 109, Wrocław 1965, s. 56, 77 i 78; M. Urbanowicz, Z dziejów
literatury niemieckiej na Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku, w: Monografie Ślą-
skie Ossolineum, T. 7 pod redakcją Józefa Gierowskiego, Wrocław 1964, s. 16, 60;
K. H. Ziolko, Georg Gustav Fülleborn (1769-1803), Ein Glogauer Philosoph, Dichter
und Kulturhistoriker, w: Glogau  in Wandel der Zeiten – Głogów poprzez wieki, Wür-
zburg 1992, s. 291-297.
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Jan II

Był najmłodszym
synem księcia Ŝagańskie-
go Jana I i Scholastyki.
Urodził się 16 czerwca
1435 r.. Z uwagi na swoje
cechy charakteru nazywa-
ny był przez współczes-
nych Złym, Dzikim,
Okrutnym i Szalonym. Po
ojcu odziedziczył wspól-
nie ze swoim bratem Wa-
cławem księstwo Ŝagań-
skie (1461), które w 1472
r. sprzedał ksiąŜętom sas-
kim Ernestowi i Albrech-
towi. Nazwano go wtedy Janem bez ziemi.

Po śmierci swego stryjecznego brata, księcia głogow-
skiego Henryka XI (1476 r.) Jan II wziął udział w wojnie suk-
cesyjnej o spadek po nim. W walce z margrabiami brandenbur-
skimi, dzięki poparciu króla węgierskiego Macieja Korwina,
opanował znaczną część księstwa głogowskiego. JednakŜe woj-
na pomiędzy Janem II i Brandenburgią trwała aŜ do 1482 r..
Ostatecznie 20 września 1482 r. wojna została zakończona,
a Jan II złoŜył z otrzymanego w doŜywocie księstwa głogow-
skiego hołd lenny królowi Maciejowi Korwinowi. PoniewaŜ
jeszcze w 1480 r., w wojnie z Małgorzatą Cilly, wdową po
Władysławie cieszyńskim. Jan II opanował równieŜ czeską
część Głogowa, całe księstwa zostało, po trwającym 150 lat
rozbiciu, zjednoczone pod jego rządami.

Jan II pomimo swojego niespokojnego i porywczego
charakteru był dobrym gospodarzem. Potwierdził miastuZ: 16
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wszystkie jego dotychczasowe przywileje, porządkował stosun-
ki monetarne i sadownicze, wzmacniał zamek i twierdze. Rzą-
dził jednak w sposób bezwzględny co nie mogło się podobać
niemieckim mieszczanom Głogowa, przywykłym juŜ do daleko
idącej swobody.

W  styczniu  1488  r. Jan II wydał swoje córki Salomeę
i Annę za synów księcia ziębicko-oleśnickiego i oświadczył, Ŝe
przekazuje księstwo głogowskie swoim zięciom. Rajców miej-
skich, którzy odmówili złoŜenia hołdu nowym władcom (z po-
wodu złoŜonego wcześniej hołdu Maciejowi Korwinowi) uwię-
ził w wieŜy głogowskiego zamku i skazał na powolną śmierć
głodową. Te działania księcia spowodowały wyprawę inter-
wencyjną jego suwerena Macieja Korwina. Głogów został oblę-
Ŝony 16 grudnia 1488 r., a 28 grudnia miasto poddało się. Jan II
zrzekł  się księstwa głogowskiego w zamian za odszkodowanie
i osiedlił się w przyznanym mu w doŜywocie Wołowie, gdzie
22 września 1504 r. zmarł  i został pochowany w tamtejszym
kościele parafialnym.

śoną Jana II była Katarzyna, córka Wilhelma księcia
opawskiego. Z małŜeństwa tego urodziło się 5 córek: Małgo-
rzata, Salomea, Jadwiga, Anna i Barbara. Jan II był ostatnim
piastowskim księciem Głogowa. (Janusz Chutkowski)

Literatura: J. Chutkowski,  Dzieje Głogowa, t. I, s. 97-102, Legnica 1991; K.
Jasiński, Rodowód Piastów Śląskich, t. II, s. 153-155, Wrocław 1975; H. Szczegółła,
Koniec panowania piastowskiego nad środkową Odrą, Poznań 1968.

Z: 16



Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

Kościół p.w. BoŜego Ciała – historia

Najstarsza wzmian-
ka o kościele BoŜego Ciała
w Głogowie pochodzi z ro-
ku 1403. Świątynia została
fundowana przez ksiąŜąt i
mieszczan głogowskich.
Była to wówczas budowla
bardzo skromna, pozbawio-
na nawet sufitu, który zastą-
piony został naciągniętym
płótnem, z namalowanymi
scenami ze Starego Testa-
mentu. W 1420 r. została
ona rozbudowana i spełniała rolę kaplicy zamkowej.

W okresie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) hrabia
Oppersdorf sprowadził do Głogowa jezuitów, którzy w 1653 r.
wykupili plac pod budowę obecnego kościoła i kolegium. Wy-
budowana świątynia posiadała tylko 70 stóp długości tj. około
23 m. Wewnątrz znajdowały się trzy ołtarze: główny i dwa
boczne: św. Marii i Biednych Dusz.

W 1696 r. jezuici postanowili znacznie rozbudować
świątynie w stylu barokowym. Została ona wybudowana we-
dług projektu architekta włoskiego Giulio Simonettiego. Po-
święcił ją w dniu 22 marca 1702 r. archidiakon głogowski –
Pallad. JuŜ jednak w dniu 17 sierpnia 1711 r. kościół wraz
z wyposaŜeniem został spalony w wyniku uderzenia pioruna.
Odbudowy świątyni podjął się wrocławski budowniczy J. B.
Peitner w latach 1713-1715. Prace wykończeniowe trwały do
1724 r. i w dniu 5 lipca tego roku biskup wrocławski E. D.
Sommerfeld dokonał jej konsekracji. W dwa lata później zawie-Z: 16
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szono dzwony poświęcone przez biskupa poznańskiego hr. Ka-
rola Ponińskiego.

W czasie wojny siedmioletniej (1756-1763), w dniu 13
maja 1758 r.. kolejny poŜar powaŜnie uszkodził kościół i kole-
gium. Świątynia czekała na odbudowę do 1796 r.. Wkrótce jed-
nak, w czasie wojen napoleońskich uległa kolejnemu zniszcze-
niu. W dniu 7 kwietnia 1809 r. zapaliło się siano przechowywa-
ne w świątyni i uległo wypaleniu jej wnętrze. Po zakończeniu
działań wojennych planowano przeznaczyć wypalony budynek
na potrzeby wojskowe; remizę dla armat i miejsce ćwiczeń
rekrutów. JednakŜe dzięki energicznym staraniom dyrektora
gimnazjum Endera i prof. Gürtnera zwrócono kościół wiernym.
Renowację świątyni wykonano w 1825 r., a uroczystego po-
święcenia dokonał archidiakon Moser w dniu 2 lipca 1826 r..
Fasadę kościoła odnowiono w 1886 r., a gruntowną renowację
całego wnętrza przeprowadzono w latach 1894-1898. W czasie
oblęŜenia miasta w okresie luty – kwiecień 1945 r. kościół zo-
stał zupełnie zniszczony. (Józef Cwynar)

Literatura: S. Kowalski, Zabytki Środkowego Nadodrza, Zielona Góra 1976;
J. Wrabec, Barokowe kościoły na Śląsku, Wrocław 1986; J. Pilch, Zabytki architektury
Dolnego śląska, Wrocław 1978.
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Krzy Ŝe i kapliczki pokutne (1)

Kamienne krzyŜe i kapliczki pokutne stanowią zabytki
dawnego prawa karnego, zgodnie z którym zabójca był zobo-
wiązany w ramach pokuty oraz pojednania z rodziną zabitego
wykonać własnoręcznie krzyŜ lub kapliczkę i ustawić w miej-
scu zbrodni. NiezaleŜnie od tego był on obciąŜony kosztami
sadowymi, grzywną i  nawiązką na rzecz rodziny zamordowa-
nego.

Zwyczaj stawiania tego typu obiektów przywędrował
na Śląsk, a tym samym na Ziemię Głogowska, w XIII w.. Po-
mimo zmiany obowiązującego prawa przetrwał on aŜ do poło-
wy XIX w., tylko z czasem zabójcę zastępowała jego rodzina
stawiając krzyŜ lub kapliczkę w celu upamiętnienia tragedii.

Niektóre krzyŜe pokutne posiadają ryty. Są to symbole:
Mieczy (Bytom Odrzański, Jaczów, Przedmoście), kusz (Krze-
pów), toporów (Kotla), noŜy (Bytom Odrzański), dzid (Bytom
Odrzański), łopat (Bytom Odrzański) itp.. Istnieją dwie teorie
dotyczące znaczenia tych rytów: według jednej są to narzędzia
mordu, a drugiej – symbole zawodu zamordowanego.

W archiwach zachowały się legendy dotyczące pocho-
dzenia niektórych krzyŜy pokutnych na Ziemi Głogowskiej.
I tak na przykład istnieje podanie dotyczące krzyŜa w Bytomiu
Odrzańskim z rytem łopaty, według którego pewien porywczy
majster budowlany zabił uderzeniem łopaty swego niezbyt
zręcznego ucznia – pomocnika. O innym człowieku zabitym w
Jaczewie śółta Księga podaje: „24 października 1604 r. został
zarąbany przez parobków dzierŜawca z Jaczewa  Michał Mo-
stwitz”. KrzyŜ w Kotli posiada następującą legendę: „Podczas
budowy wieŜy kościelnej pokłócili się dwaj budowniczowie,
jeden z nich rzucił w drugiego z wieŜy toporem zabijając go”.
W Krzepowie stoi krzyŜ na pamiątkę morderstwa dokonanego
w XVI wieku. Annały głogowskie podają: „W roku 1574 Wal-
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ter von Dohn von Kraschen przebił parobka wiejskiego”. Na
temat dwóch krzyŜy w Przedmościu stare kroniki podają:
„W czasach wojny trzydziestoletniej zakłuli się tutaj dwaj ofice-
rowie”. Inna opowieść mówi, Ŝe w tym miejscu zmasakrowali
się dwaj uczniowie rzemieślniczy. Natomiast dwa inne krzyŜe
w Wietszycach ustawiono po zabójstwie dwóch braci.

Innym typem zabytków prawa średniowiecznego były
obiekty zwane stołami sędziowskimi. Umieszczone były często
w pobliŜu lip  pod którymi niejednokrotnie odbywały się roz-
prawy sądowe. Na Ziemi Głogowskiej zachował się jedyny na
terenie trzech okolicznych województw stół sędziowski w Sta-
rym Strączu. (Paweł Łachowski)

Literatura: J. Blaschke, Geschichte der Stadt Glogau und Glogauer Landes,
Glogau 1913; J. Milka, Kamienne pomniki średniowiecznego prawa, Wrocław 1979; A.
Scheer, KrzyŜe pokutne Ziemi Świdnickiej, Świdnica 1984; A. Scheer, Śląskie krzyŜe
pokutne - woj. legnickie, Informator Krajoznawczy PTTK, Wrocław marzec 1980.
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Krzy Ŝe i kapliczki pokutne (2)

Na Ziemi Głogowskiej odnaleziono dotychczas 18 za-
bytków średniowiecznego prawa. Jest to 15 krzyŜy pokutnych,
2 kapliczki pokutne i 1 stół sędziowski. Rozmieszczenie tych
obiektów przedstawia się następująco:

Buczyna – KrzyŜ pozbawiony ramion leŜy po prawej stronie
drogi do Kłębanowic.
Bytom Odrzański – Znajduje się tu jedno z najliczniejszych
i najoryginalniejszych zgrupowań krzyŜy pokutnych na Śląsku.
Wszystkie pięć krzyŜy pozbawiono części górnych (głów)
i wmurowano poziomo w wieŜę kościoła jako budulec i zara-
zem ozdobę. Dwa umieszczono na prawo, a pozostałe na lewo
od południowego wejścia. Pierwszy z prawej strony ma wyrytą
łopatę, a po lewej stronie kolejno: nóŜ, miecz i dzidę.
Jaczów – KrzyŜ maltański stojący we wnęce muru przykościel-
nego. Został tu przeniesiony w 1936 r. z okolic drogi do Jacze-
wa gdzie został złamany przez cięŜarówkę. Posiada ryt miecza.

Z: 16



Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

Kotla  – KrzyŜ tkwiący w murze przykościelnym od strony
północnej. Wyryto na nim topór.
Krzepów – KrzyŜ nieregularny, wolnostojący pod transforma-
torem obok długiego muru. Około 100 m na północ od skrzy-
Ŝowania z drogą Głogów – Przedmoście. Wyryto na nim kuszę.
Łagoszów Wlk. – KrzyŜ nieregularny wmurowany w północną
część muru cmentarza przykościelnego, około 1,5 m od grubego
drzewa. Wyryty prawdopodobnie miecz.
Polkowice – KrzyŜ łaciński, dawniej przy murze cmentarnym,
a od 1963 r. na niewielkim kopcu na prawo od wejścia do ko-
ścioła. Kapliczka pokutna na wschód od tego kościoła.
Przedmoście – Dwa krzyŜe wolnostojące przy głównej drodze
na starym przystanku PKS. Na jednym wyryty miecz.
Smardzów – Kapliczka pokutna wolnostojąca kilka metrów na
zachód od polnej drogi do Jaczewa, na wzniesieniu około 700
m od końca wsi. Uszkodzona.
Stare Strącze – Stół sędziowski pod wiekowa lipą, obok domu
nr 39, po południowej stronie drogi.
Wietszyce – Dwa krzyŜe nieregularne stojące obok domy nr 43.
W prawym wyryta głęboka bruzda. (Paweł Łachowski)

Literatura: A. Scheer, Śląskie krzyŜe pokutne – woj. legnickie – ciąg dalszy
jak w haśle I.
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Nosocice – wczesnośredniowieczna łaźnia

W trakcie ratowniczych prac archeologicznych prze-
prowadzonych w latach 1987-1989 na stanowisku Nosocice nr
16 został odkryty obiekt, który najprawdopodobniej pełnił
funkcję łaźni. Zarys tego obiektu ukazał się na głębokości 0,40
m od powierzchni. W rzucie poziomym miał kształt owalny
o wymiarach 2,05x1,55 i głębokości 0,25 m, o konstrukcji zrę-
bowej. W jego poziomie uŜytkowym znajdował się regularny
układ kamieni w kształcie prostokąta o rozmiarach 1,60x1,00
m. Oprócz fragmentów ceramiki, polepy i kości zwierzęcych
nie stwierdzono śladów spalenizny w postaci węgli drzewnych
czy popiołu. Natomiast na kamieniach widoczne były ślady
działania wysokiej temperatury, bądź duŜych wahań temperatu-
ry, widoczne w postaci przepalenia, spękania i bardzo duŜej ich
kruchości. Znajdujące się w pobliŜu tej łaźni palenisko, praw-
dopodobnie związane było z jej funkcją. Na podstawie mate-
riału ceramicznego znajdującego się w jej palenisku moŜna ją
datować na połowę VI wieku naszej ery.
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Analogie do tego typu obiektów z tego okresu są dotąd
nieznane. Natomiast pewne wyobraŜenia o łaźniach prapolskich
dają nam przekazy z dwóch źródeł, kroniki Galla Anonima
i Ibrahima ibn Jakuba oraz danych wykopaliskowych. Na ich
podstawie moŜemy wyciągnąć wnioski, Ŝe Słowianie budowali
dwa typy łaźni, niezaleŜnie od tego czy były to ziemianki, czy
budynki wzniesione na powierzchni ziemi. W jednych cała
podłoga wyłoŜona była kamieniami, w drugich zaś – według
informacji Ibrahima ibn Jakuba – „budują piec z kamienia
w jednym rogu i wycinają w górze na wprost niego okienko dla
ujścia dymu”. Z danych archeologicznych moŜna tu przytoczyć
łaźnię z Gniezna datowaną na X-XI wiek. Był to budynek
o konstrukcji zrębowej o rozmiarach 2,35x5,00 m. Cała podłoga
wyłoŜona była płaskimi kamieniami, w jednym z naroŜników
rozpalano ogień. (Krzysztof Czapla)

Literatura: K. Czapla, Osada wczesnośredniowieczna w Nosocicach, stano-
wisko nr 16, gmina Głogów, w: Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne, Głogów
1993, t. 2, s. 191-215; W. Hensel, Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, Warszawa
1956, s. 378-379; J. Kostrzewski, Kultura Prapolska, Poznań 1947, s. 198; Relacja
Ibrahima ibn Jakuba z podróŜy do krajów słowiańskich w przekładzie al.-Bekriego,
Kraków 1946, s. 54.
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Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechniczne-
go „Odra-2”

27 marca 1972 r. Sejm uchwalił likwidację Urzędu
Gospodarki Wodnej. Z końcem roku zlikwidowano podległe
CUGW Okręgowe Zarządy Wodna Nakładając obowiązek ad-
ministrowania Odrą na Zjednoczenie śeglugi Śródlądowej
i Stoczni Rzecznych we Wrocławiu, w którym funkcję te pełnił
nowo powstały Zarząd Administracji Rzeki Odry przekształco-
ny wkrótce w Zarząd Odrzańskiej Drogi Wodnej. Całokształt
robót hydrotechnicznych wykonywanych na Odrze przejęły
powstałe z dniem 1 stycznia 1973 r. Przedsiębiorstwa Hydro-
technicznego „Odra-1” w Opolu i „Odra-2” we Wrocławiu,
w skład którego weszły zlikwidowane oddziały OZW w Gło-
gowie i Szczecinie. Głogowski oddział PBH „Odra-2” miesz-
czący się przy ulicy Jedności Robotniczej 39 w budynku byłego
Wasserbauamtu objął swoim zasięgiem działania Odrę od Lu-
biąŜa (km 310) do ujścia Nysy ŁuŜyckiej (km 542) oraz Bóbr
i Nysę ŁuŜycką wykonując pełny profil robót wchodzących
w zakres inŜynierii wodnej.

W ciągu dwudziestoletniej działalności głogowscy hy-
drotechnicy prowadzili roboty regulacyjne i pogłębiarskie na
terenie Nadzorów Wodnych w Chobieni (km 310-370), Byto-
miu Odrzańskim (km 370-423), Cigacicach (km 423-480)
i Krośnie Odrzańskim (km 480-542). W latach 1976-1982 pra-
cowali na terenie Czechosłowacji przy budowie portu i stoczni
Chwaletice oraz jazów Troja i Klecany na Łabie. W latach
1972-1973 wykonano przejście pod dnem Odry na wysokości
Laszkowic (km 368) gazociagiem o 600 mm. W dwa lata póź-
niej wykonano podobną operację na wysokości Chełma (km
359). W roku 1978 przeprowadzono pod dnem Odry na wyso-
kości Głuchowa (km 468) rurociąg o 800 prowadzący wodęZ: 16
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z Obrzycy do Zielonej Góry, a w roku 1982 ułoŜono pod dnem
rzeki kable telekomunikacyjne na wysokości Nietkowa (km
489). Budowa portu w Ścinawie (km 332) przebiegała w latach
1976-1982, a rozbudowa portu Cigacice (km 472) w latach
1988-1989. Największą realizacją oddziału był przekop (prze-
łoŜenie koryta Odry na odcinku 2 km w Młynkowie (km 442-
444) realizowany w latach 1973-1983. Na zlecenie MON zre-
alizowano wzdłuŜ Odry w latach 1979-1983 7 budowli specjal-
nych. Największą średnicę (2.500) miał kolektor Solanka wy-
konany przez PBH „Odra-2” w Nowej Soli w latach 1982-1984.
Wśród wykonanych przez firmę robót kafarowych wyróŜnić
naleŜy stalową szczelną zabezpieczającą tory kolejowe przed
powodzią (wykonaną w roku 1989). Z obecnych realizacji na
uwagę zasługuje modernizacja węzła wodnego Prochowice na
Kaczawie wykonana w latach 1991-1994. (Jerzy Herman)

Źródło: Archiwum PBH „Odra-2”.
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WieŜa zamku głogowskiego

Powstanie gło-
gowskiej wieŜy zam-
kowej przypada na
druga połowę XIII w..
WiąŜe się z budową
pierwszej drewnianej
siedziby ksiąŜęcej, oto-
czonej umocnieniami
drewniano-ziemnymi.
W 1291 r. w czasie
wielkiego poŜaru mia-
sta spłonął równieŜ za-
mek. Na przełomie
XIII-XIV w. postawio-
no na planie prostoką-
ta nową murowaną bu-
dowlę. WieŜa znalazła
się w południowo-
zachodnim naroŜniku
murów obwodowych i
była tak jak przedtem
wolnostojąca. Spełnia-
ła rolę wieŜy ostatecznej obrony, straŜnicy i więzienia.

Otwór wejściowy był umieszczony na wysokości kilku
metrów nad poziomem dziedzińca. Prowadziły do niego ze-
wnętrzne schody, albo drewniany pomost biegnący z poziomu
chodników na murach obwodowych. Prawdopodobnie jest rów-
nieŜ bezpośrednie połączenie pomostem wejścia i budynków
zamkowych. Rolę pierwotnego wejścia mógł spełniać otwór
znajdujący się na wysokości drugiego pietra zwrócony na
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wschód, lub drugi, obecnie prawie w całości zamurowany, skie-
rowany na północny-zachód.

PołoŜone niŜej pomieszczenie przeznaczone było na
więzienie. Ma ono swoją ponurą historię. W 1488 r. ksiąŜę Jan
II Ŝagański za odmowę złoŜenia przysięgi wierności jego zię-
ciom skazał na śmierć głodową w wieŜy 7 rajców głogowskich.
W kilka lat później, w 1493 r. pełnomocnik księcia Jana Ol-
brachta – Jan Karnkowski kazał uwięzić tutaj burmistrza i kilku
ławników za sprzeciwienie się jego decyzjom. Po upokarzającej
prośbie o łaskę ławników uwolniono. Burmistrza natomiast
ścięto na dziedzińcu zamkowym.

W latach 50-tych i 60-tych XVII w. w czasie gruntow-
nej przebudowy zamku wieŜę włączono w mury południowego
skrzydła nowej pałacowej siedziby. Na początku XIX w. otyn-
kowano ją, a w sto lat później przebito otwór wejściowy na
parterze i załoŜono we wnętrzu klatkę schodową. Wtedy rów-
nieŜ wykonano zwieńczenie znane z przedwojennych widoków.
Jak wskazują ryciny z XVIII w. wieŜa zwieńczona była niegdyś
blankami. Nie ma jednak pewności czy wysuniętymi na machi-
kułach, czy równymi z licem muru. Po II wojnie światowej
w latach 60-tych zasypano gruzem piwnice wieŜy. Na bazie
stalowego słupa zrobiono Ŝelbetowe schody.

WieŜa ma obecnie wysokość 24 metrów, średnicę 8,9
m, grubość muru u podstawy 2,75 m. (Jerzy Dymytryszyn)

Literatura: E. Lukas, Zamek w Głogowie, Szczecin 1961 (maszynopis w
archiwum WKZ w Legnicy); J. Chutkowski, Dzieje Głogowa, T. I, Legnica 1991;
J. Blaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes, Glogau 1913.
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Annales Glogovienses. (9)
Apteki w średniowiecznym Głogowie.
(14)
Archidiakonat. (3)
Archiwum Głogowskie. (11)
Atlas Śląska Wielanda. (7)
Baptyści. (16)
Beginki. (15)
Biblioteka Pedagogiczna. (16)
Brzeg Głogowski – kościół pw. BoŜego
Ciała. (15)
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)
Fülleborn Georg Gustaw. (15)
Fülleborn Georg Gustaw – pisma. (16)
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 V Zelazny. (15)
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 II. (16)
Jan archidiakon głogowski. (11)
Jan z Głogowa. (1)
Jan z Głogowa – filozofia. (6)
Jerzmanowa – gmina. (9)
Jerzmanowa – gospodarka gminy. (15)
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 pw. BoŜego Ciała – historia. (16)
Kościół Zielonoświątkowy. (10)



Kotla – berło sztyletowe. (15)
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)
KrzyŜe i kapliczki pokutne (1). (16)
KrzyŜe i kapliczki pokutne (2). (16)
Kurów Wielki – kościół pw. św. Jana
Chrzciciela. (15)
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)
Nosocice – wczesnośredniowieczna łaź-
nia. (16)
Obiszów – skarb. (3)
Odra – dzieje regulacji (1). (14)
Odra – dzieje regulacji (2). (14)
Odra – dzieje regulacji (3). (15)
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)
Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydro-
Technicznego „Odra –2”. (16)
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)
Sport głogowski po 1945 r.. (15)
Sukiennicy. (11)
Szczepów – historia. (13)
Szczepów – pałac. (15)
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)
WieŜa zamku głogowskiego. (16)
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)


