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Anabaptyści

W 1527 r. Ferdynand I wydał edykt, w którym zarzą-
dził, Ŝe w sprawach kościelnych nie moŜna nic zmieniać. Dwa-
dzieścia lat później nakazano likwidację wszystkich ewangelic-
kich drukarń śląskich, a wkrótce takŜe duchownych ewangelic-
kich zastąpiono katolickimi. Wszystkie te działania miały na
celu zahamowanie rozwoju reformacji. Mimo to na Śląsku na-
dal rozwijały się wszelkie odłamy religijne, a wśród nich ruch
anabaptystyczny. Jednym z pierwszych wyznawców tego odła-
mu był Gabriel Ascherham z Schärding, który najpierw trafił do
KoŜuchowa, skąd pochodzą najstarsze ślady anabaptystów na
Śląsku. Jego współwyznawcy wkrótce  potem pojawili się takŜe
w okolicach Głogowa. PoniewaŜ potępiali wszelki opór wobec
władz, zgadzali się na płacenie podatków wojennych, a nawet
gotowi byli pełnić niektóre obowiązki związane z uŜyciem bro-
ni, uwaŜani byli za najbardziej ugodowe skrzydło nowo-
chrzczeńców.

W latach 1526-1527 przez Śląsk przeszła fala powstań
chłopskich, w wyniku których, rok później król Ferdynand I
wydał dekret nakazujący wygnanie anabaptystów. PoniewaŜ
Gabriel Ascherham nie był zwolennikiem buntu i chciał Ŝyć
spokojnie na uboczu, tuŜ po wydaniu dekretu opuścił ziemię
głogowską i załoŜył liczące ponad 100 osób skupisko w Rosi-
cach na Morawach. PoniewaŜ w okolicach Głogowa nadal po-
zostawało wielu zwolenników Gabriela, próbę legalizacji ich
gmin podjął jego następca – Klement. Pojawił się on na Śląsku
juŜ w 1521 r., ale Ŝywą działalność rozwinął dopiero po udaniu
się Gabrielowców na Morawy. Wyrazem tego było głośne pi-
smo  do  zgromadzonych na zjeździe w 1529 r. ksiąŜąt śląskich
i kapituły wrocławskiej, którego był prawdopodobnie autorem.
W piśmie tym domagał się dla anabaptystów wolności wyzna-
nia wiary i prawa do osadnictwa. PoniewaŜ pismo to zrobiło na
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zgromadzonych ogromne wraŜenie, a zgoda była niemoŜliwa,
za Klemensem rozesłano listy gończe. Ujęty został w 1535 r.,
poddany torturom, a rok później spalony na stosie w Głogowie.

Mimo takiej przestrogi i licznych dekretów królew-
skich, nie udało się zatrzymać na Śląsku rozwoju anabaptyzmu.
Wkrótce duŜą popularność zyskali tzw. „marzyciele” czyli ra-
dykalni indywidualiści, a wśród nich legnicki spirytualista Kac-
per Schwenckfeld (zm. 1561). Jego zwolennicy utworzyli w
Głogowie gminę, której siedzibą przez 3 lata był kościół św.
Mikołaja. O niegasnącej popularności anabaptyzmu moŜe takŜe
świadczyć bunt chłopów ze wsi Złotniki, naleŜącej do klasztoru
Klarysek. Jego zlikwidowaniem zajął się w 1545 r. starosta
głogowski. (Sylwia Malchert)

Literatura: E. Malczyńska, Gabrielowcy śląscy, w: Odrodzenie i Reformacja
w Polsce, t. VI z 1961 r.; R. Heck, Reformacja a problem walki klasowej chłopów
śląskich w XVI w., w: Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. VI z 1961 r.; J. Goffner,
Geschte der Reformation, Schlesien Breslau 1887.
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Architektura powojennego Głogowa (1)

Głogów  został  prawie  w  całości zniszczony w czasie
i po drugiej wojnie światowej. Miasto odbudowano tak, jak na-
kazywały aktualne potrzeby, bez specjalnej dbałości o zakom-
ponowanie przestrzeni. Mimo zniszczeń wiele głogowskich
kamienic zachowało się do lat pięćdziesiątych. Te, które udało
się wyremontować zdobią dziś Aleję Wolności, pomimo znacz-
nego zuboŜenia detali i kompozycji elewacji. Zachował się
równieŜ kompleks kwartałów przy ulicach: Matejki, Sikorskie-
go i Mickiewicza, który daje wyobraŜenie o charakterze zabu-
dowy lat trzydziestych. Resztę budynków  rozebrano na cegły.

Z  początkiem  lat  sześćdziesiątych, w wyniku decyzji
o lokalizacji huty miedzi i stworzenia zaplecza mieszkaniowego
dla rozwijającego się górnictwa, nastąpił gwałtowny rozwój
miasta. Jako pierwsze powstały osiedla Śródmieście i Matejki,
charakteryzujące się grzebieniowym układem budynków miesz-
kalnych, ciągiem handlowym wzdłuŜ Alei Wolności oraz zna-
komicie i nowocześnie ukształtowaną zabudową Placu Tysiąc-
lecia, opartą na jego przedwojennym wzorze urbanistycznym.
Całość stanowi dość zwarty i ciekawy układ kompozycyjny,
zgodny z nowatorskimi trendami w urbanistyce wczesnych lat
sześćdziesiątych. W tym samym okresie rozplanowano i uzu-
pełniono osiedla domków jednorodzinnych – Kościuszki i Sło-
neczne –  w  oparciu  o  zachowane  przedwojenne  układy ulic
i istniejące fundamenty.

W drugiej połowie lat sześćdziesiątych podjęto budowę
osiedla Hutnik I, nawiązując do tradycji urbanistycznych mo-
dernizmu lat dwudziestych i trzydziestych – niestety w znacznie
gorszym wydaniu. Kompleks podkreśla ciąg mieszkalno-usłu-
gowy wzdłuŜ ulicy Obrońców Pokoju oraz zwarte bryłowo
i ciekawe architektonicznie centrum handlowo-kulturalne przy
ulicy Budowlanych. Kolejne osiedle Hutnik II jest nieudaną
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kontynuacją Hutnika I, pozbawioną własnego, integrującego
przestrzeń, centrum. Zastosowanie „wielkiej płyty” zdetermi-
nowało kolejne osiedla. (Sławomir Krawczyk)
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Architektura powojennego Głogowa (2)

W połowie lat siedemdziesiątych, w miejscu ogródków
działkowych wyrosło osiedle Chrobry. Posiada ono uskokowe
bloki w układzie pasmowym, dwie grupy wieŜowców i czytelny
układ centrum handlowo-kulturalnego przy ulicy Morcinka
wraz z funkcjami towarzyszącymi. Całość stanowi dość zgrabne
i funkcjonalne rozwiązanie planistyczne, z podkreśleniem osio-
wego charakteru ciągów pieszych. Jest to typowy przykład pró-
by łączenia starych nawyków z wymogami normatywów urba-
nistycznych, bez uwzględnienia wcześniejszych lokalnych uwa-
runkowań (likwidacja połączenia ulic Wojska Polskiego i Sło-
wiańskiej, stanowiącego fragment ulicy Brzostowskiej, istnieją-
cej od czasów wczesnego średniowiecza).

Koniec lat siedemdziesiątych to zabudowa punktowa
przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i NadbrzeŜnej, zupeł-
nie nie trafiona pod względem krajobrazowym i nie korespon-
dująca z sąsiadującymi jednostkami urbanistycznymi, zwłasz-
cza zespół wieŜowców przy zamku. Na tym tle dość ciekawie
rysują się zespoły jednorodzinne osiedla Sportowego i powsta-
jącego obecnie osiedla Paulinów, o zwartej, głównie szeregowej
zabudowie, czytelnym układzie ulic, jednakŜe pozbawione in-
dywidualnego uporządkowanego charakteru i wyróŜników
kompozycyjnych.

Z początkiem lat osiemdziesiątych powstało kuriozum
chorej urbanistyki – osiedle Kopernik: puste, zimne, prze-
strzennochłonne i w sposób maksymalny przeskalowane: jest
przykładem bezdusznej, planistycznej machiny minionej deka-
dy.

Druga połowa lat osiemdziesiątych to rozpoczęcie bu-
dowy osiedla Piastów Śląskich I i II, w układzie których widać
wyraźne tendencje do integracji, dopasowania skali i tworzenia
pseudokwadratów. Ubocznym tego skutkiem jest ogromnaZ: 17
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trudność odnalezienia numeru domu i klatki schodowej, a takŜe
brak moŜliwości dojazdu do znacznej części budynków. Naj-
nowsza, peryferyjna część tego osiedla jest w chwili obecnej
typową sypialnią, pozbawioną własnego centrum i nic nie
wskazuje na to, aby w ciągu najbliŜszych lat miało się coś
w tym względzie zmienić. Całe miasto ma znikome szanse na
zintegrowanie oraz choćby częściowy powrót do sprawdzonych
wzorców kształtowania zurbanizowanej przestrzeni. (Sławomir
Krawczyk)
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Brzostów – kościół p.w. św. Wawrzyńca

Kościół wzmiankowany w 1399 r., zbudowany przy-
puszczalnie w XIV w.. Zniszczony poŜarem w 1448 r. odbudo-
wany do 1502 r. jako budowla surowa. Gotyk orientowany, mu-
rowany z cegły o układzie polskim, częściowo z kamienia. Jed-
nonawowy z prostokątnym prezbiterium. Główna nawa i od-
dzielony chór są dwuprzęsłowe. W 1717 r. zostały załoŜone
sklepienia. Podczas przebudowy w 1804 r. konstrukcją dachu
wykonano znacznie niŜszą i bardziej płaską. Aby ukryć te
zmiany, kościół otynkowano. PoniewaŜ tynk był nietrwały,
podczas renowacji kościoła w 1933 r. powrócono do stanu su-
rowego. Od zachodu kwadratowa wieŜa ma cztery piętra; za-
kończenie w kształcie ula. Główna nawa miała niegdyś trzy
wąskie okna, obecnie zamurowane. Ze strony północno-
wschodniej dobudowano zakrystię. W nawie i prezbiterium
sklepienia kolebkowe z lunetami. Kościół podparty filarami
przyporowymi. Otoczony murem ceglanym z XVI .. Ze strony
południowej przylega przedsionek wejściowy, który zakrył
godny uwagi południowy portal. Zwraca uwagę obramowanie
pochodzące z okresu późnego gotyku. Na nadproŜu drzwi na-
pis: „Michael Horn, Hans Linke”. Obok dwie tarcze z gmerka-
mi. Chrzcielnica późnogotycka z piaskowca średnicy 73 cm,
wysokości 94 cm. Czasza i trzon ośmioboczne. Między czaszą a
trzonem półwałek. Czaszę przy krawędzi obiega płaskorzeźbio-
ny pas minuskułowej inskrypcji: „Bem... + Jakobe + Michel +
Horn  +  Anno  MCCCCCIX”  (1509).  Pod   inskrypcją  jeden
z gmerków z przedsionka, w kształcie spirali (Horna). Obra-
mowanie wejścia do zakrystii datowane jest tak samo jak drzwi
południowe – 1502  r..

Kościół ma bogaty barokowy główny ołtarz, który po-
chodzi z kaplicy róŜańcowej, zlikwidowanego w 1810 r. klasz-
toru dominikanów. Kompozycja przedstawia w centralnej czę-
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ści wizerunek Matki BoŜej z Dzieciątkiem, po obu stronach
stoją rzeźby św. Piotra i św. Pawła. Mniejsze rzeźby przedsta-
wiają św. Laurentiusa i św. Katarzynę. Dwa ponadnaturalnej
wielkości anioły trzymają tarcze, na których namalowano
anioły trzymające tarcze: na jednej pięć tajemnic radosnych
róŜańca, a na drugiej pięć tajemnic bolesnych. Antypendium
rzeźbione: pośrodku namalowana Maryja z Dzieciątkiem, oto-
czona wieńcem róŜ.

Obydwa boczne ołtarze pochodzą z kościoła francisz-
kańskiego w Głogowie sekularyzowanego w 1810 r.. Przy ścia-
nie ewangelii stoi najbardziej wartościowy element kościoła:
drewniana rzeźba – Pieta o szlachetnej formie z okresu budowy
kościoła. W zakrystii stary obraz głównego ołtarza, pochodzący
z głogowskiego kościoła dominikanów. Obraz róŜańcowy
przedstawia Maryję z Dzieciątkiem na lewym ręku. Święte pos-
tacie nosiły w XVIII w. srebrne korony.

Kościół parafialny naleŜy do dekanatu Głogów – Za-
chód. Parafia erygowana w 1978 r., obejmuje ulice: Perseusza,
Jesienną, Kasztanową, Lipową, Malinową, OkręŜną, Wojska
Polskiego 38 i 53. W 1928 r. w Brzostowie Ŝyło 366 katolików,
910 protestantów i 8 śydów. Do 1945 r. kościół w Brzostowie
(Brostau) – filialny parafii w Jaczewie. (Andrzej Sadowski)

Literatura: H. Hoffmann, Die Katolischen Kirchen des Landkretses Glogau,
Breslau 1937; S. Kowalski, Zabytki środkowego Nadodrza, Zielona Góra 1976; Sche-
matyzm diecezji gorzowskiej 1988 r.; F. X. Seppelt, Real Handbuch des Bistums Bre-
slau, Breslau 1929.
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Dalków – wieŜa mieszkalna

Dalków od XVI w. był
własnością jednej z linii rodu
von Glaubitz, która wywodziła
się z Brzegu Głogowskiego.
Dzisiaj w centrum wsi znajduje
się ich pałac zbudowany XVII
w.. Natomiast przy polnej dro-
dze prowadzącej do Kurowa
Wielkiego stoi druga siedziba
szlachecka (być moŜe teŜ Glau-
bitzów) – wieŜa mieszkalna.
WieŜa połoŜona jest w grani-
cach Dalkowa, w miejscu, któ-
re na mapach z początku XX w.  WIDIK WIEśY OD POŁUDNIA
nazywano „Reihe”. Przed II wojną światową była tam leśni-
czówka, a wcześniej młyn wodny wzmiankowany juŜ w 1628
r., zwany „Reih – mühle”. Być moŜe nazwę tę moŜna wiązać ze
słowem „Rhey” lub „Rey”, które uŜywane są na inskrypcjach
nagrobnych z Kurowa Wielkiego przy nazwisku niektórych
przedstawicieli rodu von Glaubitz. Oznaczałoby to, Ŝe jeden
dom Glaubitzów znajdował się centrum Dalkowa, drugi nieda-
leko w Reihe.

Geneza wieŜ mieszkalnych łączy się z obowiązującym
jeszcze w XIII w. zakazami budowania przez feudałów samo-
dzielnych zamków obronnych. WieŜe takie wznoszono w obrę-
bie niewielkiego okręgu warownego. Pełniły rolę centrum po-
siadłości rycerskiej, jednocześnie zapewniając ochronę miesz-
kańcom, lub tylko właścicielom. Schemat rozmieszczenia po-
mieszczeń wieŜ mieszkalnych był podobny, pomieszczenia dol-
ne miału charakter usługowo-gospodarczy, górne mieszkalno-
reprezentacyjny. Budowle takie były na Śląsku w XIV, XVZ: 17
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i początkiem XVI w. zjawiskiem powszechnym. Bardzo często
powstawały jako pierwszy murowany obiekt w duŜych załoŜe-
niach zamkowych i pałacowych. Wiele pałaców z okolic Gło-
gowa wzniesiono na bazie takich budowli.

WieŜa dalkowska powstała prawdopodobnie w XVI w..
Nie jest siedzibą bardzo okazałą. Co wiąŜe się najpewniej z mo-
Ŝliwościami finansowymi jej budowniczego.

Zasadniczy układ przestrzenny spotykany w śląskich
wieŜach mieszkalnych  jest tutaj widoczny. Jest to budowla
jednoprzestrzenna, z dostawioną klatką schodową. Wzniesiona
z kamienia i cegły gotyckiej, o długości boku około 8 m. Ma
trzy kondygnacje, w tym piwnicę sklepioną kolebkowo. Po-
mieszczenie parteru ma sklepienie krzyŜowo-kolebkowe, a dru-
gą kondygnację nakrywał niegdyś strop. Nie zachowały się Ŝa-
dne elementy dawnego wystroju. Wnętrza są obecnie pobielone.
Okna wieŜy są stosunkowo nieduŜe i na parterze występują
pojedynczo, co wskazuje na charakter  obronny budowli..

Być moŜe wieŜa dalkowska była niegdyś otoczona wa-
łem i fosą, sugeruje to blisko połoŜony staw. Jednak odpowiedź
na to pytanie mogą dać dopiero badania archeologiczne. (Jerzy
Dymytryszyn)

Literatura: Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska gotyckiej wieŜy
mieszkalnej w Dalkowie, Wrocław 1984, (Praca zbiorowa) w: Archiwum WKZ w Leg-
nicy; L. Kajzer, W sprawie genealogii wiejskiej siedziby obronnej w Polsce, w: Kw.
Hist. Kult. Mat. R. XX, nr 3, z 1972 r.; Kartoteka Zabytków Architektury i Budownic-
twa UWKZ w Legnicy.

Z: 17



Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

Fabrycjusz Jakub

Działający w XVII w. Jacobus Fabritius był pierwszym,
zaakceptowanym przez władze, pastorem luterańskim na ziemi
amerykańskiej. Pochodził z Głogowa, trudno jednak ustalić de-
finitywnie, czy był narodowości polskiej, czy niemieckiej.
W Głogowie otrzymał godność pastora. Następnie wyjechał do
Holandii, gdzie przez kilka lat pełnił obowiązki duszpasterskie.

Kiedy luteranie z Nowej Holandii zwrócili się z prośbą
do konsystorza w Amsterdamie o przysłanie pastora, Fabrycjusz
zgłosił się i w 1669 r. przybył do Ameryki. Na początku praco-
wał głównie w obecnym Nowym Jorku i Albany. Jednak jego
nieodpowiednie prowadzenie się: spory z członkami zborów,
trudności z Ŝoną, kłopoty z urzędnikami, przez których był kil-
kakrotnie aresztowany, oskarŜenia o pijaństwo powodują, Ŝe
stał się on, najpierw w Albany, a potem w Nowym Jorku, osobą
niepoŜądaną.

W 1671 r. Fabrycjusz zostaje wysłany do Nowej Szwe-
cji nad rzeką Delaware, by pracować jako pastor wśród tamtej-
szej kolonii Szwedów i Finów. JednakŜe jeszcze dwukrotnie
powrócił do Nowego Jorku (wówczas Nowy Amsterdam). Naj-
pierw w 1674 r., kiedy to wszedł w konflikt z Ŝoną (co skoń-
czyło się separacją) oraz władzami miasta (naruszył obowiązu-
jący go zakaz sprawowania funkcji duszpasterskich na terenie
Nowego Jorku). W sierpniu 1675 r. Szwedzi i Finowie znad
Delaware złoŜyli na niego skargę o to, Ŝe nie rozumieją dobrze
jego języka i zaŜądali zmiany pastora. Doszło do konfliktu,
który skończył się zawieszeniem starego juŜ Fabrycjusza w fun-
kcji duszpasterza na obszarze całej kolonii i ponownym jego
powrotem do Nowego Jorku.

Przez dwa lata Fabrycjusz pozostaje bez pracy. Po tym
okresie Szwedzi nie doczekawszy się ze swojej ojczyzny pasto-
ra przepraszają go i wzywają ponownie do siebie. Tak więc od
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1677 r. sprawował on funkcję duchownego w obecnej Filadelfii.
Świecił wówczas przykładem gorliwego pastora, a jego szwe-
dzcy wierni darzyli go wielkim szacunkiem. Od 1688 r. był tak-
Ŝe duchownym niemieckich luteran w Filadelfii.

Pomimo utraty wzroku w 1682 r. Fabrycjusz nieustan-
nie pracował obejmując zasięgiem swojej posługi religijnej
stany  Delaware  i  Pensylwanii.  Pod koniec Ŝycia pozostawał
w nędzy. Zmarł w 1693 r.. Dokumenty szwedzkich Ameryka-
nów wyraŜają się o Fabrycjuszu z najwyŜszym uznaniem. (Da-
riusz Hybel)

Literatura: M. Haiman, Poles in New York in the 17-th and 18-th centuries,
Chicago 1938, s. 40-44; TegoŜ Polisch pioniers of Pensylwania, Chicago 1941, s. 29-
31; TegoŜ, Polacy wśród pionierów Ameryki, Chicago 1930; J. Pertek, Polacy na mo-
rzach i oceanach, t. 1, Poznań 1981, s. 404; J. W. Jordan, A History of Delaware Coun-
try, Pensylwania and its Poeple, t. 1, New York 1914, s. 84.
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Jezuici (1)

ZałoŜycielem zgromadzenia Towarzystwa Jezusowego
był Hiszpan Ignacy Loyola (1491-1556). Zakon zatwierdził pa-
pieŜ Paweł III bullą Regiminis militanis ecclesiae z 27 września
1540 r.. Zakonników obowiązywały trzy śluby zakonne, a jako
czwarty dodano bezwzględne wypełnianie nakazów papieŜa.
Ustrój zakonu był centralistyczny. PrzełoŜonego – generała
wybierała kongregacja generalna. Zgromadzenie szybko rozsze-
rzyło się na całą Europę: Włochy, Portugalię, Hiszpanię, Belgię
i Niemcy. JuŜ w pierwszych latach swego istnienia jezuici wy-
ruszli do Azji (Indie – 1542, Japonia – 1549, Chiny – 1563),
Afryki (Kongo – 1547, Abisynia – 1555) i Ameryki (Brazylia –
1549, Meksyk – 1594, Peru – 1668 i Kanady – 1611). W 1616
r. istniało juŜ 37 prowincji, 436 domów, a zakon liczył 13.112
członków.

Do Polski, na Warmię zakon sprowadził kardynał Sta-
nisław Hozjusz w 1564 r.. Pierwsza placówka powstała w Bra-
niewie. Następne: Wilno (1570), Poznań (1571), Połock (1580),
Ryga (1582), Lublin (1582), Gdańsk (1585), Dorpat (1586),
NieświeŜ (1586), Toruń (1595) i Lwów (1608). W XVII wieku
jezuici osiedlili się w śaganiu, Otyniu (koło Zielonej Góry),
Wschowie i Międzyrzeczu. W roku 1600 w Polsce zakon liczył
17 domów i 415 członków. W 1700 r. w dwóch prowincjach:
poleskiej i litewskiej było 1409 zakonników i 63 domy.
W chwili kasaty (1773 r.) liczba prowincji wynosiła cztery,
w których istniało 56 kolegiów, 20 rezydencji i 65 stacji misyj-
nych z 2.341 zakonnikami.

Zakon Towarzystwa Jezusowego w Głogowie w po-
czątkowych latach działalności (1582-1584 i 1625) miał cha-
rakter misyjny. Następnie od 1625 r. rezydencjonalny. Nato-
miast w 1629 r. rozpoczęło działalność kolegium. Do tego okre-
su dom zakonny w Głogowie podlegał kolegium w Nysie. Gło-
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gowska placówka do 1752 r. wchodziła w skład prowincji cze-
skiej. Następnie w latach 1754-1773 podlegała prowincji ślą-
skiej. Od roku 1625 w Głogowie przebywało 2 jezuitów.
W dwa lata później 7, a w roku 1629 wspólnota zakonna liczyła
11 członków (w tym 6 kapłanów, 2 scholastyków i 3 braci).
DuŜą rolę w historii Głogowa odegrało gimnazjum prowadzone
przez jezuitów. Jego początki sięgają roku 1626. W 1662 r.
liczba uczniów wynosiła około 200, w roku 1696 r, - 206,
a w 1699 – 241. W tym okresie w gimnazjum uczyło 6 profeso-
rów i 1 prefekt. W latach 1680-81 dla potrzeb gimnazjum
wzniesiono nowy budynek. W okresie od 1654 do 1740 r. do
gimnazjum uczęszczało 16.519 wychowanków. Z gimnazjum
związany był konwikt, którym kierowali dwaj profesorowie
z kolegium. Jeden  był  dyrektorem  administracyjnym, drugi
zaś prefektem. W 1663 r. jezuici utworzyli konwikt – semina-
rium dla 12 wychowanków. W 1749 r. było 140 uczniów i 21
seminarzystów; w szkole uczyło 9 duchownych i 2 nauczycieli.

Osobną dziedziną, w której jezuici dystansowali inne
zakony było prowadzenie przez nich róŜnych stowarzyszeń
religijnych, tzn. bractw i sodalicji. Najsłynniejszą sodalicją pro-
wadzoną przez głogowskich jezuitów była kongregacja Zwia-
stowania NMP utworzona w 1629 r.. Jako honorowi członko-
wie naleŜeli do niej cesarz Ferdynand II z Ŝoną Marią oraz
członkowie rodziny cesarskiej. Wśród innych bractw naleŜy
wyróŜnić bractwo Dobrej Śmierci załoŜone w 1662 r. przy ko-
ściele franciszkańskim. (Robert Górniak)

Literatura: M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, T. 3 – Czasy nowo-
Ŝytne 1517-1758, Warszawa 1989; J. Brodrick, Powstanie i rozwój Towarzystwa Jezu-
sowego, T. 1 – Początki Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1969; W. Bochnak, Reli-
gijne stowarzyszenia i bractwa katolików świeckich w diecezji wrocławskiej (od XVI
w. do 1810 r.), Wrocław 1983; B. Dratwa, Zakony na przestrzeni wieków w granicach
obecnej diecezji gorzowskiej, Gorzowskie  Wiadomości Kościelne, T. 19 z 1976 r., nr
1, s. 32-39; Ch. Hollis, Historia jezuitów, Warszawa 1974; Z. F. Lec, Z przeszłości
jezuitów w Głogowie w latach 1625-1776, w: Studia i materiały z dziejów Głogowa,
pod red. Krystyna Matwijowskiego, Głogów-Wrocław 1993, s. 50-53; H. Tüchle,
Historia Kościoła, T. 3 (1500-1715), 1986 r.
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Skarb z Głogowa

W 1895 roku odkryto jeden z największych skarbów
śląskich z wczesnej epoki brązu (1900 – 1450 r. p.n.e.). Na
skarb natrafiono na głębokości 1 m przy kopaniu dołu pod al-
tankę ogrodową na południe od Głogowa. Zabytki metalowe
znajdowały  się  w  naczyniu  glinianym. Do muzeum wrocław-

skiego znalazca przekazał czterdzieści trzy przedmioty oraz
fragment naczynia depozytowego, zachowując dla siebie sie-
kierkę brązowa. I w tym miejscu sprawy z przekazaniem  skar-
bu nie tyle się skomplikowały, Ŝe przez dziesięciolecia nie
udawało się jednoznacznie określić liczbę odkrytych zabytków.
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Wystąpiły bowiem rozbieŜności pomiędzy dokumentacją foto-
graficzną i spisową. Nadto jeszcze do niedawna mylnie  inter-
pretowano funkcję poszczególnych przedmiotów. Aktualny stan
badań nad skarbem głogowskim  pozwala juŜ stwierdzić, Ŝe
w 1895 r. znaleziono 47 przedmiotów o  łącznej wadze 14 kg,
w tym: 14 naszyjników, 21 masywnych obręczy, 2 bransolety
mankietowe i 10 siekierek.

Siedem naszyjników, pomimo nie w pełni uformowa-
nych uszek Końce spłaszczone i lekko zagięte) moŜna zaliczyć
do dość licznej grupy naszyjników z końcami zawiniętymi
w uszka. Pozostałe okazy, o końcach lekko odgiętych i tworzą-
cych rodzaj stopek, zaszeregowano do typu turyńskiego. Wśród
dwudziestu jeden obręczy, dwanaście to duŜe egzemplarze ze
zwęŜonymi końcami, a pozostałe dziewięć, to okazy o formie
otwartej z karbowanymi końcami. Szerokie płaskie bransolety
mankietowe z miedzi zostały ozdobione osiemnastoma Ŝeber-
kami. Jedna z nich uszkodzona (rozłamana) zachowała się
w dwóch częściach. Dziewięć siekierek o niskich, lekko łuko-
watych, zbliŜających się do siebie w środkowej partii, brzegach,
zaliczono do typu Wrocław – Szczytniki. NaleŜą one do naj-
liczniejszej grupy siekierek wczesnobrązowych. Dziesiąta ze
względu na brak rysunku i opisu nie została zaklasyfikowana do
Ŝadnej formy.

Odkryty skarb stał się znaleziskiem przewodnim, który
dał nazwę podobnym zespołom z terenu Śląska – Typ Głogów,
naleŜący do klasycznej (V) fazy kultury unietyckiej (1550-1500
r. p.n.e.). Przechowywany do II wojny światowej w muzeum
wrocławskim, po jej zakończeniu niestety zaginął. (Krzysztof
Demidziuk)

Literatura: B. Richthofen, Die ältere Bronzezeit in Schlesien, Berlin 1926, s.
296; TenŜe, Kupfer und Bronzefunden in Schlesien, „Schlesiens Vorzett”, t. 7 z 1899 r.,
s. 514; W. Sarnowska, Kultura unietycka na Śląsku, „Silesia Antiqua”, T. 4 z 1962 r., s.
32-39, tabl. V, VI; W. Blajer, Skarby z wczesnej epoki brązu na ziemiach polskich.
„Prace Komisji Archeologicznej”, t. 28 z 1990 r..
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Twierdza Głogów – wartownia z 1925 roku

Po zakończe-
niu I wojny światowej
do-wództwo niemiec-
kie rozpoczęło studia
nad zabezpieczeniem
granicy z Polską. Za-
padła wówczas, sprze-
czna z postanowie-
niami Traktatu  Wer-
salskiego, decyzja o
umocnieniu wybra-
nych obszarów. JuŜ na
początku lat dwu-
dziestych na zlecenie
naczelnego dowództwa przystąpiono do projektowania nowego
typu schronów bojowych. Poszczególne jednostki Inspekcji
Saperów i Fortyfikacji podjęły prace badawcze nad wydzielo-
nymi obszarami. NaleŜały do nich okolice: Kostrzynia, Królew-
ca, GiŜycka i Głogowa.

Poszczególne sztaby twierdz rozpoczęły budowę forty-
fikacji. W 1925 r. sztab wojskowy w Głogowie otrzymał plany
pozycji i instrukcje budowlane nowych schronów bojowych.
W tym samym roku w bardzo szybkim tempie ruszyły prace
budowlane prowadzone przez jednostki saperów fortyfikacyj-
nych garnizonu głogowskiego. Wykonano szesnaście obiektów,
z których osiem wybudowano na prawym brzegu Odry, a pozo-
stałe na lewym. Były to konstrukcje mieszane: betonowo-ce-
glane. Obiekty połoŜone na prawym brzegu zostały usytuowane
zaledwie 11 km od granicy z Polską i tworzyły przyczółek
o charakterze zaczepnym. Miały one osłaniać przedpole miasta,
a takŜe ewentualną koncentrację własnych wojsk. Obiekty te
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zostały rozmieszczone na  łuku utworzonym przez miejscowo-
ści: Wyszanów, Gola, Stare Drzewce. W rejonie tym wybudo-
wano równieŜ szereg umocnień polowych w postaci rowów
przeciwczołgowych, okopów, opierając się na umocnieniach
z okresu I wojny światowej.

Mimo, Ŝe prace fortyfikacyjne były prowadzone w ta-
jemnicy, zostały one zlokalizowane przez wrocławską agenturę
alianckiej Międzysojuszniczej Komisji Kontroli. Pod koniec
1926 r. sprawa została przekazana do siedziby głównej Komisji.
Po rozwiązaniu Komisji, w styczniu 1927 r. sprawę przejęła
Konferencja Ambasadorów. Na skutek nowego porozumienia,
z lutego 1927 r., Niemcy zostali zmuszeni do zniszczenia 34
obiektów, w tym ośmiu z rejonu Głogowa.

Na terenie miasta pozostało osiem obiektów fortyfika-
cyjnych. Były to niewielkie schrony bojowe, których głównym
celem była ochrona linii kolejowej, mostów na Odrze. Do obec-
nych czasów zachowała się jedynie wartownia, znajdująca się
przy linii kolejowej Głogów-Wrocław, nad Odrą, przy Zamku
KsiąŜąt Głogowskich. Obiekt ten składa się z następujących
pomieszczeń:
1. Pomieszczenia obserwacyjno-bojowego z dwoma otworami
      strzelniczymi.
1. Śluzy wejściowej prowadzącej do niŜej połoŜonego po-

mieszczenia.
2. Pomieszczenia głównego z małym schowkiem pod scho-

dami, otworem wentylacyjnym i betonowymi podstawkami
dla urządzeń technicznych.
Przeznaczeniem tego obiektu była ochrona linii kolejowej,

elektrowni miejskiej, a takŜe wiaduktu i mostu drogowego.
(Krzysztof Motyl)

Literatura: J. Miniewicz, B. Perzyk, Międzyrzecki Rejon Umocniony, War-
szawa 1993; T. Rawski, Niemieckie umocnienia na ziemiach polskich 1919-1945,
w: Studia i materiały do historii wojskowości, T. XII, cz. 1, Warszawa 1966; M. Rogal-
ski, M. Zaborowski, Fortyfikacja wczoraj i dziś, Warszawa 1978.
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śegluga na Odrze – dzieje (1)

Pierwszym znanym świadectwem Ŝeglugi na Odrze jest
przywilej Henryka Brodatego z 15.04.1211 r. zezwalający lu-
biąskim cystersom sprowadzać corocznie bez cła dwa statki
z solą z Gubina i Lubusza oraz dwa statki śledzi z Pomorza.
W trzy lata później ksiąŜęta pomorscy Bogusław i  Kazimierz
zwolnili z cła statki klasztoru w Trzebnicy. Liczne mielizny
i zatory sprawiały, Ŝe przed statkami podąŜać musieli konni
pachołkowie tyczący wiechami kręty nurt. Dodatkową trudność
przeciąganie idących w górę Odry statków przez upusty w ja-
zach (np. Ścinawie, Chobieni, Głogowie, Bytomiu Odrzańskim)
poniewaŜ nakaŜ budowy śluz zawarty w „Generalnym porządku
dla Śląska” z 1337 r. nie był respektowany. Nie mniejszą uciąŜ-
liwość stanowiło prawo składu (1247-1724) i zabójcze dla opła-
calności Ŝeglugi wojny celne między Wrocławiem, Frankfurtem
i Szczecinem zakończone w 1687 r. przywróceniem wolnej
Ŝeglugi na Odrze. Od 1724 r. rozpoczęto codzienne tyczenie
nurtu, a od 1742 – wielkie roboty regulacyjne, które systema-
tycznie zwiększały głębokości tranzytowe i długość sezonu
nawigacyjnego. Rosła ładowność odrzańskich statków z 200
cetnarów (około 8 ton) w XIII w. do 8.000 (około 324 tony).
W 1887 r. Odrą płynęło zboŜe, drewno, sól w byczkach, piwo,
kamień, koła młyńskie, skóry, sukno i wełna. W połowie XVIII
w. pojawił się nowy fracht – węgiel. W górę rzeki statki były
holowane przez zaprzęgi, poruszające się od 1744 r. wydzieloną
ścieŜką holowniczą. Pierwszy (nieznany z nazwy) holownik
pojawił się na Odrze w 1856 r., ale juŜ w 1844 r. przez Głogów
przepłynęło 6.000 statków. Wraz z postępującą os ujścia Nysy
Kłodzkiej kanalizacją Odry (1891 r.) i budową zbiorników re-
tencyjnych w jej dorzeczu (plan Donata 1901 r.) Odra stała się
jedną z najruchliwszych i najlepiej utrzymanych dróg wodnych
Europy. (Jerzy Herman)
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Literatura: Z. Antkowiak, Wielowiekowe tradycje miasta portowego, War-
szawa 1990; K. Hertman, Rozwój Odry od rzeki naturalnej do kulturalnej – skrypt; R.
Kiersnowski, śycie codzienne na Śląsku w wiekach średnich, Warszawa 1977; A.
Kubasik, Srebrny jubileusz odrzańskiej Ŝeglugi, Warszawa 1970.
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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 Głogowa. (17)
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)
Twierdza Głogów – wartownia z 1925 r.. (17)
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)
śegluga na Odrze (1). (17)
śukowice. (2)
śukowice – grób unietycki. (12)
śukowice - kościół pw. św. Jadwigi. (5)
śukowice pałac. (7)
śydzi w Głogowie. (8)




