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Duchacy

Zakon Świętego Ducha załoŜony został przy szpitalu w
Montpellier (Francja) przez Gwidona w drugiej połowie XII w..
Celem zgromadzenia była, szeroko rozumiana, działalność cha-
rytatywna. Zakon darzył szczególną czcią Ducha Św. jako Po-
cieszyciela ubogich, chorych, strapionych.

Do Polski Duchacy sprowadzeni zostali w pierwszej
połowie XIII w.. Najstarsze źródła wspominają o ich obecności
w Głogowie na początku XIV w.. Nie wyklucza się jednak
przybycia duchaków do miasta nawet w drugiej  połowie XIII
w.. W Głogowie zajmowali się prowadzeniem szpitala Ducha
Św., mieli swój klasztor, kościół oraz cmentarz. Zakonnicy
zajmowali się nie tylko chorymi, ale równieŜ ludźmi starymi,
kalekami i porzuconymi dziećmi. Mając własny kościół szpital-
ny mogli zaspakajać potrzeby religijne swoich podopiecznych,
a takŜe wiernych z miasta.

Liczba zakonników nigdy nie przekraczała 10
osób. Jednak spośród wszystkich wspólnot duchaków istnieją-
cych między Głogowem a Ścinawą tylko te dwie ostatnie po-
siadały pełne konwenty z przeorem lub mistrzem na czele. Sy-
tuacja taka prowadziła na przełomie XV/XVI w. do sporów
jurysdykcyjnych i łączenia urzędu mistrza w obu miejscowo-
ściach.

Do majątku głogowskich duchaków i ich szpitala nale-
Ŝały między innymi okoliczne wsie: Kłoda i Kurów Wielki,
folwark w Zamecznie, młyn w Ruszowicach, łąki koło śabic.
Zakonnicy oddawali w dzierŜawę duŜą część gruntów podmiej-
skich połoŜonych za Bramą Szpitalną, mieli parafię w Jaczowie,
otrzymywali równieŜ listy protekcyjne od papieŜy (np. Bonifa-
cego IX w 1398, Marcina V w 1417 i 1423), cieszyli się wspar-
ciem ludności Głogowa. JednakŜe juŜ przy końcu XIV w. po-
jawiają się pierwsze sygnały rozróŜnienia mienia zakonników i
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dóbr przynaleŜnych szpitalowi. Na początku XV w. duchacy
oddali zresztą administrację sprawami gospodarczymi szpitala –
pozostając dalej formalnymi jego właścicielami – urzędnikowi
rady miejskiej.

Do odejścia zgromadzenia z Głogowa przyczyniły się
trudności materialne, z którymi borykało się ono na przełomie
XV/XVI w., oraz konflikty wewnątrzzakonne (zapoczątkował
je w 1499 r. sprzeciw części duchaków, którzy nie chcieli uznać
nowego przeora Jakuba Albertiego powołanego na to stanowi-
sko przez konwenty w Głogowie i ChociebuŜu; trudności zaŜe-
gnała decyzja generała z Rzymu ustanawiająca Albertiego
przełoŜonym obu wspólnot). Spór z radą miasta odnośnie po-
działu dochodów między szpital i konwent rozwiązany wyro-
kiem sądu ławniczego w Magdeburgu spowodował, Ŝe ostatni
duchacy w 1527 r. – za określoną sumę pieniędzy – przekazali
na własność miasta szpital i kościół Św. Ducha. (Dariusz Hy-
bel)

Literatura: K. Dola, Szpitale średniowieczne Śląska. Rozwój historyczny.
Roczniki Teol. Śląska Op. 1/1968, s. 239-292; K. Dola, Szpitale średniowiecznego
Śląska. Funkcjonowanie. Roczniki Teol. Ślaska Op. 2/1970, s. 177-208; K. Dola, Opie-
ka społeczna i zdrowotna w Głogowie do czasów pruskich (1742) w: Misericordia et
veritas, praca zbiorowa pod redakcją J. Mendziuka i J. Patera; K. Antosiewicz, Zakon
Ducha Świętego de Saxa w Polsce średniowiecznej, Nasza Przeszłość nr 23 z 1966 r., s.
167-198.
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Jezuici (2)

Zanim Jezuici osiedlili się na stałe w Głogowie, juŜ w
latach 1582-1584 głosili tu kazania i sprawowali sakramenty.
Na polecenie cesarza Ferdynanda II zostali zaproszeni do Gło-
gowa przez starostę hr. Jerzego von Oppersdorfa. 15 maja 1625
r. przybyli z Nysy ojcowie Krzysztof Weller i Fryderyk Gitter,
którzy zamieszkali na zamku. Działalność duszpasterską pro-
wadzili w kościele dominikanów, uczyli równieŜ w miejscowej
szkole. Cesarz Ferdynand II wyasygnował 20 maja 1626 r.
70.000 talarów na załoŜenie w Głogowie kolegium i gimna-
zjum. W kwietniu 1628 r. ewangelicy przekazali jezuitom ko-
ściół parafialny. W rok później Ferdynand II wystosował list
fundacyjny dla kolegium jezuickiego w Głogowie. Pierwszym
rektorem kolegium był o. Jerzy Aquitanus. Wkrótce kolegium
spłonęło a zakonnicy przenieśli się do Kłodzka (1631). Powró-
cili na kilka miesięcy w 1632 r., aby ponownie opuścić miasto,
poniewaŜ zostało ono zdobyte przez wojska saskie. Tym razem
jezuici schronili się w Kolegium św. Stanisława w Poznaniu.
Dom zakonny zniszczono, a kościół parafialny przekazano
protestantom. Gdy wojska katolickie opanowały Głogów w
styczniu 1634 r. powrócili do miasta. W czerwcu tegoŜ roku
miasto ponownie zajęli Sasi. Zginął wówczas rektor Jeremiasz
Fischer. Po rokowaniach pokojowych w Pradze jezuici powró-
cili do Głogowa, zamieszkali w pobliŜu kościoła parafialnego i
otworzyli szkołę w domu misjonarzy. W 1639 r. po raz kolejny
musieli uchodzić z miasta aby powrócić w następnym roku.
Kolejne lata takŜe nie przyniosły zakonowi swobody działania.
W maju 1642 r. Głogów został zdobyty przez Szwedów. Spło-
nął kościół, budynek szkolny i dom jezuitów. Zakonnicy opu-
ścili miasto i udali się do Świecichowa.

W następstwie pokoju westfalskiego jezuici na stałe
osiedlili się w Głogowie. W lipcu 1650 r. utworzyli nową
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szkołę dla 50 uczniów, a w latach 1654-1562 dla potrzeb szkoły
wznieśli nowe obiekty. W 1683 r. powstało Seminarium św.
Leonarda, które po dwóch latach (1685) przeniesiono do innego
budynku. W latach 1696-1702 według planu włoskiego archi-
tekta Giulio Simonettiego wybudowali kościół i dwie kaplice.
W lipcu 1711 r. kościół spłonął a naboŜeństwa odprawiano w
kościele klarysek. W 1740 r. głogowscy jezuici posiadali oka-
zały budynek, który słuŜył kolegium oraz kościół i majątek
ziemski Miłków. Po raz kolejny w marcu 1741 r. miasto zdo-
były wojska pruskie, a cały majątek splądrowano (w 1772 r.
majątek Smardzów zlicytowano). Papieski dekret kasacyjny z
21 lipca 1773 r. (ogłoszony w Głogowie 13 lutego 1776 r.)
ostatecznie zamknął pierwszy okres działalności jezuitów. Pię-
ciu zakonników podporządkowało się tej decyzji. Równocze-
śnie zobowiązali się do zamiany habitów zakonnych na sutanny
księŜy diecezjalnych. Po likwidacji  zakonu król pruski Fryde-
ryk II utworzył Królewski Instytut Szkolny do którego włączył
śląskich eksjezuitów. W listopadzie 1787 r. sprzedano majątek
po głogowskich jezuitach.

Po restytuowaniu zakonu w 1814 r. za rządów bp. Mel-
chiora Diepenbrocka (1845-1853) jezuici powrócili na Śląsk,
gdzie wznowili działalność misyjną. We wrześniu 1853 r. w
Głogowie prowadzili misje: o. Juliusz Pottgeiser, br. Jerzy von
Waldeburg-Zeil i Winold Schmedding. (Robert Górniak)

Literatura: J. Chutkowski, Dzieje Głogowa, t. 1, Legnica 1991, s. 191-195;
Z. F. Lec, Z przeszłości jezuitów w Głogowie w latach 1625-1776, w: Studia i materiały
z dziejów Głogowa pod red. Krystyna Matwijowskiego, T. 3, Głogów 1993, s. 50-53;
K. Matwijowski, śycie kulturalne w Głogowie w czasach nowoŜytnych (od XVI do
połowy XVIII w.) w: Materiały do dziejów Głogowa – Acta Universitatis Wratislavien-
sis nr 1068 – historia 72, Wrocław 1989, s. 81-98; W. Urban, Zarys dziejów diecezji
wrocławskiej, Wrocław 1962; S. Załęski, Jezuici w Polsce, T. 4, cz. 1 - Kolegia i domy
załozone za króla Zygmunta Augusta i Stefana Batorego 1564-1588, Kraków 1905; S.
Załęski, Jezuici w Polsce.., Kraków 1908; S. Załęski, Jezuici w Polsce, T. 4. Dzieje 153
kolegiów i domów jezuitów w Polsce, cz. 1-5, Lwów 1900-1905.
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Kościół p.w. BoŜego Ciała - architektura

Świątynia wraz z kolegium jezuickim tworzy zespół
budynków. Obie budowle powstały w latach 1696-1710 w stylu
barokowym. W rok po ukończeniu robót budowlanych wybuchł
poŜar, który strawił prawie cały kościół. Odbudowy obiektu w
stylu późnobarokowym dokonał Jan BłaŜej Peitner – budowni-
czy z Wrocławia. W 1715 r. odbudowano dwie wieŜe fasady
zachodniej i przykryto je blachą miedzianą, ozdabiając krzyŜa-
mi hiszpańskimi. Natomiast fasadę wejścia głównego do ko-
ścioła ozdobiono trzema portalami, głównym i dwoma boczny-
mi. W głównym umieszczono nad drzwiami monogram Jezusa i
medalion załoŜyciela zakonu św. Ignacego Loyoli a po bokach
kolumny korynckie i pilastry. Boczne portale otrzymały ten sam
układ architektoniczny, drzwi obramowano pilastrami o zrębie
wydętym z umieszczonymi nad nimi w medalionach płasko-
rzeźbami postaci świętych. Twórcą całej jednolitej fasady za-
chodniej kościoła był w 1730 r. współpracownik Peitnera Adam
Karinger – mistrz kamieniarski.

Układ przestrzenny świątyni posiada jednonawowe
załoŜenie z węŜszym prezbiterium. Po bokach prezbiterium i
nawy umieszczono rzędy kaplic z emporami. Nawę główną i
prezbiterium nakryto sklepieniem kolebkowym. Boczne kaplice
zostały przykryte sklepieniami kolebkowo-krzyŜowymi. Kapli-
ce połączono z nawą półkolistymi arkadami. Po prawej stronie
ołtarza głównego umieszczono kaplice: św. KrzyŜa, św. Fran-
ciszka Ksawerego, św. Anny (później św. Feliksa) i Matki Bo-
Ŝej Bolesnej. Z lewej strony ulokowano kaplicę NMP, św. Józe-
fa (Judy Tadeusza), św. Ignacego (Alojzego) i św. Jana Nepo-
mucena. Przy prawym przęśle od wejścia głównego usytuowa-
no chór muzyczny wkomponowany po bokach w wieŜe.

Całość świątyni otrzymała późnobarokowy wygląd z
przeobraŜeniem w trakcie budowy po zniszczeniach 1758 i
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1809 roku. WieŜe po poŜarze w 1758 r. otrzymały trzykondy-
gnacyjną wysokość zwieńczoną balustradami i hełmami bania-
stymi z latarniami, które uległy w górnej części zniszczeniu w
1945 roku. (Józef Cwynar)

Literatura: E. Kretschmer, Die Glogauere Jesuitenkirche, Glogau 1935; J.
Blaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes, Glogau 1913; H.
Hoffmann, Die Jesuiten in Glogau, Breslau 1926.
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Specht Joachim

Joachim Specht urodził się w Głogowie w 1523 r.. Po
ukończeniu nauki w rodzinnym mieście, a moŜe i w innych
śląskich gimnazjach, studiował we Wrocławiu, a potem w Wit-
tenberdze. Tam teŜ miał moŜność zetknięcia się z Marcinem
Lutrem i Filipem Melanchtonem oraz wysłuchania ich wykła-
dów. Po uzyskaniu tytułu magistra rozpoczął pracę na stanowi-
sku rektora w KoŜuchowie. Pozostał tam przez 10 lat. W 1564
r. dzięki zaproszeniu zaprzyjaźnionego fizyka miejskiego prze-
niósł się do Głogowa i został pastorem. W tym czasie wszystkie
kościoły w mieście naleŜały do katolików, dlatego teŜ głogo-
wscy protestanci musieli udawać się na naboŜeństwa poza mury
miasta. Gdy zmarł proboszcz Brzostowa luteranie zajęli kościół
i postanowili oddać parafię Spechtowi. Spotkało się to ze sprze-
ciwem biskupa wrocławskiego Kaspra, który zarządził wydale-
nie luterańskiego duchownego z kościoła. PoniewaŜ jednak
prawo zwierzchnie nad Głogowem przysługiwało cesarzowi i
działającemu w jego imieniu staroście, kościółek w Brzostowie
pozostał w ręku Spechta. Biskup obiecał go uznać pod warun-
kiem, Ŝe ten zda odpowiedni egzamin przed przedstawicielami
kapituły.

Tymczasem liczba protestantów w Głogowie ciągle
wzrastała. Mały kościółek w Brzostowie nie mógł juŜ pomie-
ścić wszystkich wiernych. Dlatego teŜ Joachim Specht starał się
przejąć jeden z kościołów w mieście. Początkowo usiłował
przenieść naboŜeństwa do kościoła dominikańskiego, a gdy
plan ten się nie powiódł, podjął próbę przejęcia przyszpitalnego
kościółka BoŜego Ciała. W 1570 r. Joachim Specht zwrócił się
do ksiąŜąt, stanów i kościelnych władz Śląska z prośbą o przy-
znanie ewangelikom świątyni w Głogowie, a w latach 1575-
1576 ponownie zorganizował próbę przejęcia kościoła Bernar-
dynów. Mimo tych starań nadal musiał pozostać w Brzostowie,Z: 18
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co wywołało ostry sprzeciw wśród protestantów. Pewnej nie-
dzieli wtargnęli oni do kościoła parafialnego i śpiewem ewan-
gelickich pieśni przeszkadzali w odprawianiu mszy. Incydent
ten sprawił, Ŝe w 1679 r. cesarz polecił wypędzić Spechta z jego
parafii. Nie był on w stanie znieść tego ciosu i po kilku tygo-
dniach zmarł. (Sylwia Malcher)

Literatura: H. Barycz, Śląsk w polskiej kulturze umysłowej, Katowice 1979;
K. Matwijowski, śycie kulturalne w Głogowie w czasach nowoŜytnych (od XVI do
połowy XVIII w.) w: Materiały do dziejów Głogowa. Praca zbiorowa pod red. K.
Matwijowskiego, Wrocław 1989; J. Soffrer, Geschichte der Reformation in Schlesien,
Breslau 1887.
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Stanko Jan

Jan Stanko urodził się we Wrocławiu prawdopodobnie
w latach trzydziestych XV wieku. Przed rokiem 1462 odbył we
Włoszech, a prawdopodobnie takŜe i w Lipsku studia medycz-
ne, zakończone dyplomem doktorskim. Po powrocie do kraju
szybko zyskał sławę znakomitego lekarza a kilka kapituł starało
się o niego, obdarzając go w zamian róŜnymi dobrami. Stanko
wstąpił zatem do stanu duchownego i wybrał kapitułę głogo-
wską i wkrótce został jej dziekanem.

Rosnąca sława kanonika głogowskiego sprawiła jednak,
iŜ jego pobyt w Głogowie nie trwał długo, gdyŜ w 1466 r.
wszedł juŜ w skład kapituły wrocławskiej i został proboszczem
kolegiaty Św. KrzyŜa. W roku 1470 powołano go do Krakowa,
gdzie został lekarzem nadwornym Kazimierza Jagiellończyka
oraz kanonikiem katedralnym krakowskim. Przyjaźnił się w
tym czasie z Janem Długoszem, któremu w sposób chirurgiczny
usunął nawet kamień moczowy.

W 1472 r. Stanko napisał swoje wiekopomne dzieło
zatytułowane „Antibolomeum”, stanowiące olbrzymią, liczącą
540 stron encyklopedię całej ówczesnej wiedzy przyrodniczej
(Rękopis Bibl. Kapit. Kraków nr 225). Traktowała ona między
innymi o roślinach leczniczych, których opisał w sumie 523,
zwierzętach, których scharakteryzował 215 gatunków, mineral-
nych, narzędziach leczniczych i sprzęcie medycznym. Znany
przyrodnik polski J. Rostafiński napisał o „Antybolomeum”, iŜ
„w całej literaturze współczesnej Europy, nie ma godnego, któ-
ry by mógł się z nim porównać”.

Około 1480 r. Jan Stanko powrócił do Wrocławia i
zmarł przed 9 października 1493 r..

Stankę zaliczyć naleŜy do największych polskich uczo-
nych epoki średniowiecza. Jego niezaprzeczalną zasługą pozo-
staje fakt, Ŝe w swoim dziele posłuŜył się aŜ 1883 terminami
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polskimi, torując tym samym drogę naukowej polszczyźnie.
(Jerzy Jankowski)

Literatura: J. Jankowski, Historia medycyny średniowiecznej w Polsce,
Wrocław 1988; Ludzie dawnego Wrocławia. Praca zbiorowa, Wrocław 1958; J. Rosta-
fiński, Medycyna na Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków 1900; J. Morawski, Historia
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1900; S. Kośmiński, Słownik lekarzów polskich,
Warszawa 1888; H. Gerlic, Kapituła głogowska w dobie piastowskiej i jagiellońskiej
(1120-1526), Gliwice 1993; F. Giedroyć, Źródła biograficzno bibliograficzne do dzie-
jów medycyny w dawnej Polsce, Warszawa 1911; W. Lisowski, Ludzie zasługi niepo-
spolitej. Wybitni lekarze polscy XIII-XX w., Warszawa 1983; A. Korsak, Kolumbowie
polskiej medycyny, Warszawa 1977.
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Stare Miasto – po 1945 roku

Po zniszczeniach wo-
jennych głogowskie Stare
Miasto było jedna wielka ru-
iną. Ze względu na skromne
środki nie zdecydowano się na
rewaloryzację istniejących ka-
mienic. Z uwagi na postępu-
jącą degradację pozostałości
powojennej zabudowy, w po-
łowie lat pięćdziesiątych ów-
czesne władze podjęły decyzję
o rozbiórce budynków na cegły i miał ceglany. Od tego czasu
Głogów rozbudowywał się poza obszarem Starego Miasta. W
związku z duŜymi wartościami kulturowymi tego obszaru oraz
wysoką klasą historyczną części obiektów Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Głogowie 16.04.1958 r. podjęło decyzję o
ustanowieniu strefy ochrony konserwatorskiej w granicach
umocnień nowoŜytnych wraz z okalającym zespołem staro-
drzewu parkowego jako elementami zabytkowego układu prze-
strzennego, a takŜe rejonem dawnego Ostrowa Tumskiego. Od
tej chwili wszelkie poczynania które mogą mieć wpływ na
zmianę sylwety miasta oraz zmiany w układzie przestrzennym
krajobrazu w promieniu minimum 500 m od ustalonej granicy,
podlegają ochronie prawa i muszą być uzgadniane z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków.

Powracające co jakiś czas koncepcje zabudowy Starego
Miasta przewidywały róŜne formy i sposoby zagospodarowania
wraz z propozycjami wprowadzenia na ten teren wieŜowców w
systemie wielkopłytowym. Mając na uwadze szczególne walory
historycznego układu urbanistycznego Prezydent Głogowa za-
rządzeniem nr 13/83 z dnia 30.06.1983 r. zatwierdził szczegó-
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łowy plan zagospodarowania przestrzennego tej części miasta, z
perspektywą realizacji do końca 1995 r.. Plan przewiduje za-
chowanie średniowiecznej siatki ulic i placów, restaurację za-
chowanych obiektów publicznych takich jak: ratusz, teatr, ko-
ściół BoŜego Ciała, kościół św. Mikołaja, zamek, gmach Sądu
Rejonowego, fosa i elementy umocnień dawnej twierdzy. Prze-
widziano uwidocznienie pozostałości klasztorów dominikanów,
franciszkanów i klarysek oraz kościoła ewangelickiego, restau-
rację pozostałości staromiejskich murów obronnych, jak i zary-
sów bastionów fortyfikacji nowoŜytnych w formie okalających
Starówkę terenów zielonych. Nowa zabudowa w formie kwar-
tałów ma nawiązywać charakterem, proporcjami, podziałem
elewacji, układem dachów do historycznej zabudowy, z
uwzględnieniem współczesnych potrzeb w zakresie układu
komunikacyjnego i obowiązujących obecnie przepisów.

Na wniosek miedzy innymi Towarzystwa Miłośników
Głogowa Miejska Rada Narodowa uchwałą z dnia 22.06.1987 r.
zatwierdziła historyczne nazwy ulic na obszarze Starego Mia-
sta. Od 1986 r. rozpoczęto zabudowę kwartału A-12 przy ko-
ściele BoŜego Ciała, a z początkiem lat dziewięćdziesiątych
powstały kolejne kwartały w tym rejonie tj. A-29 przy Rynku i
–A-33 na Placu Solnym. Lata 1992 i 1993 to rozpoczęcie bu-
dowy staromiejskich kamieniczek wzdłuŜ ulicy Grodzkiej oraz
prace związane z budową ulic: Smolnej, Grodzkiej i Starowa-
łowej. Od 1977 r. trwają prace konserwatorskie przy odbudowie
ratusza, prace zabezpieczające w kościele św. Mikołaja, prace
porządkowe na targowisku przy ul. Wały Chrobrego. W rejonie
zburzonej synagogi powstało miejsce upamiętniające mieszkań-
ców głogowskiej gminy Ŝydowskiej. Choć przewidywane pier-
wotnie terminy odbudowy Starego Miasta nie zostaną dotrzy-
mane, postępujące prace oraz ich skala i zakres dają nadzieję na
sukcesywny postęp w dalszym zagospodarowaniu tej części
Głogowa. (Sławomir Krawczyk)
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Trzęsów – grób kultury łuŜyckiej

 W paź-
dzierniku 1983 r.
ekipa poszukiwa-
wczo-weryfikacyjna
Katedry  Archeolo-
gii Uniwersytetu
Wrocławskiego pod
kierunkiem Cezare-
go Buśko zlokalizo-
wała cmentarzysko
ciałopalne ludności
kultury łuŜyckiej w okolicach wsi Trzęsów. Stanowisko arche-
ologiczne znajdowało się w lesie, na północny-zachód, z od-
chyleniem na zachód od wsi oraz około 400 m na północ od
drogi łączącej Trzęsów z Szymocinem.

Po załoŜeniu wykopu sondaŜowego odkryto grób po-
pielnicowy. W centralnej części jamy grobowej znajdowała się
popielnica – naczynie gliniane z nie wyodrębnioną szyjką i
baniastym brzuścem, zdobione na jego największej wydętości
grupami palcowych dołków. Naczynie to było przykryte frag-
mentem misy o pogrubionej krawędzi wylewu, zdobionej roŜ-
kami i grupami ukośnych kresek. W odległości około 10 cm na
zachód od popielnicy natrafiono na pionowo ustawiony talerz
krąŜkowy o średnicy 29 cm, zdobiony po jednej stronie orna-
mentem paznokciowym. Oprócz opisanych zabytków cera-
micznych w jamie grobowej odkryto rozproszone, przepalone
kości ludzkie. Na pewno kości te pochodziły z popielnicy.

Na podstawie formy grobu, jego wyposaŜenia a przede
wszystkim cech formalnych zabytków ceramicznych, odkryty
grób związany jest z kulturą łuŜycką i przyporządkowany V
okresowi epoki brązu (800 – 650 r.p.n.e.).
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Sądzić naleŜy, Ŝe odkryty i przebadany grób jednost-
kowy jest jednym z wielu znajdujących się na tym cmentarzy-
sku, o czym wiemy na podstawie stanowisk analogicznych i
wcześniej przebadanych, a związanych z tą kulturą i tym okre-
sem pradziejowym. (Krzysztof Demidziuk)

Literatura: C. Buśko, Trzęsów woj. Legnica, Silesia Antiqua, t. 27 z 1985 r..
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Twierdza Głogów – Oderstellung

Na początku lat dwudziestych dowództwo niemieckie
zwróciło uwagę na Odrę, gdyŜ stanowiła ona doskonałą, natu-
ralną przeszkodę dla ewentualnego nieprzyjaciela. Około 1927
r. rozpoczęto intensywne prace badawcze i studia terenowe. W
1928 r., po przeprowadzonym rozpoznaniu, zapadła decyzja
dotycząca wybudowania linii umocnień nad Odrą, której pier-
wotna nazwa brzmiała: Festungsdienstelle-Breslau. Miała to
być, obok Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego i Wału Po-
morskiego jedna z głównych linii umocnień. Według począt-
kowych planów Festungsdienstelle-Breslau miała się składać z
około 780 obiektów. Miała ona chronić południowe obszary
Niemiec przed ewentualnym atakiem polskich wojsk, nacierają-
cych w kierunku Wrocław – Wałbrzych, a takŜe osłaniać kon-
centrację własnych wojsk. W tym samym roku rozpoczęto
pierwsze prace nad Odrą. Polegały one na wstępnym lokalizo-
waniu obiektów, utwardzeniu dróg dojazdowych, wzmacnianiu
wałów przeciwpowodziowych. JednakŜe pierwsze prace o po-
waŜniejszym charakterze, równieŜ w Głogowie, rozpoczęły się
dopiero w 1932 r..

Budowano Ŝelbetowe schrony bojowe i bierne w odle-
głości około 10-50 m od rzeki. Były one sytuowane w róŜny
sposób: przed wałem, na wale i za wałem przeciwpowodzio-
wym, w odległości około 150 m od siebie. Grubość ścian ze-
wnętrznych i stropodachu wynosiła średnio 1 metr.  Schrony
bojowe były wyposaŜone w róŜnego typu płyty pancerne,
dzwony obserwacyjne oraz w półkopuły. Obiekty były uzbrojo-
ne w ckm-y i rkm-y. Wszystkie schrony były połączone ze sobą
gęstą siecią okopów. Przedpole zostało usłane licznymi polami
minowymi i zasiekami.

Około 1934 r. nastąpiło przemianowanie Festungsdien-
stelle-Breslau na Oderstellung. Prace fortyfikacyjne trwały do
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końca 1939 r., gdy III Rzesza przygotowywała się do wojny z
Polską. Na skutek zwycięstw wojsk niemieckich w latach 1939-
1941 nastąpiło przerwanie tych prac. Zostały one wznowione
dopiero w połowie 1944 r.. W tym właśnie roku, w Berlinie
zapadła decyzja o wykorzystaniu Oderstellung wraz z nad-
odrzańskimi miastami, między innymi Głogowem i Wrocła-
wiem, do obrony przeciwko nacierającym wojskom radzieckim.
Wówczas wznowiono prace fortyfikacyjne. Budowano zapory
przeciwczołgowe, okopy, ziemianki, magazyny, pola minowe,
punkty obserwacyjne itp..

Mimo pokładanej przez Niemców nadziei
Oderstellung nie spełniła oczekiwanej roli i nie zatrzymała
wojsk radzieckich. Linia obronna Odry została stosunkowo
szybko przełamana przez wojska I Frontu Ukraińskiego w dniu
23 stycznia 1945 r. w rejonie Opola i Ścinawy, a 28 stycznia w
rejonie Nowej Soli. Z tego teŜ powodu oraz z faktu niedosta-
tecznego uzbrojenia i braku odpowiedniej liczby Ŝołnierzy sztab
wojskowy Festung Glogau zrezygnował z obsadzenia Oder-
stellung. Przed oblęŜeniem miasta obsadzono jedynie niewielką
liczbę obiektów na linii: Biechów – Głogów – Kanał Głogow-
ski, gdy znajdowały się one w pasie obrony miasta. Większość
z tych obiektów została zniszczona podczas oblęŜenia twierdzy.
Pozostałe usunięto w okresie powojennym. (Krzysztof Motyl)

Literatura: J. Bigos, Ł. Jabłoński, Inwentaryzacja schronów bojowych sys-
temu Oderstellung – rejon Biechów k. Głogowa. Maszynopis 1993; J. Bigos, Oderstel-
lung – rejon Cigacice. Maszynopis 1993; J. Bigos, Ostatnie lata twierdzy Głogów 1918-
1945. Maszynopis 1993; J. Miniewicz, B. Pietrzyk, Międzyrzecki Rejon Umocniony,
Warszawa 1993; T. Rawski, Niemieckie umocnienia na ziemiach polskich 1919-1945.
Studia i Materiały do Historii Wojskowości, T. XII, cz. 1, Warszawa 1966; M. Rogal-
ski, M. Zaborowski, Fortyfikacje wczoraj i dziś, Warszawa 1978.
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Wojna piwna

Piwo produkowano w Głogowie przypuszczalnie od
początku jego istnienia. Wytwarzano je w piwnicach domów,
nawet połoŜonych przy rynku, jak równieŜ w usytuowanych w
pobliŜu murów miejskich, browarach. NaleŜało ono do kilku
gatunków (obok świdnickiego i wrocławskiego), które ekspor-
towano do Polski. Sprzedawano je między innymi w piwnicach
ratusza krakowskiego i pomimo obłoŜenia większym od krajo-
wego podatkiem, cieszyło się znacznym powodzeniem. W
dawnych kronikach miejskich odnotowano, Ŝe „jest ono zawie-
siste i zawiera wiele składników spoŜywczych, ale jest równieŜ
mętne, ostre i bardzo wonne, szczególnie kiedy doda się do
niego duŜo chmielu”. Produkcja i wyszynk piwa była dla
mieszkańców miasta bardzo waŜna i przysparzała im znacznych
dochodów.

NajpowaŜniejszym zagroŜeniem dla głogowskiego pi-
wowarstwa było piwo produkowane w jurydyce kolegiackiej na
Ostrowiu Tumskim. Konkurencyjne ceny, bliskość miasta i
łatwość przenoszenia go przez most na Odrze oraz moŜliwość
spoŜywania na miejscu przez mieszczan głogowskich sprawia-
ły, Ŝe spory i waśnie na tym tle wybuchały często i niekiedy
były nawet bardzo gwałtowne. Zaostrzyły się one wtedy, kiedy
na Ostrowiu Tumskim zaczęto sprowadzać i sprzedawać piwo
wrocławskie, co stanowiło juŜ dla mieszczan bardzo powaŜną
konkurencję. Rada miejska wydała więc w 1560 r. zakaz spro-
wadzania do Głogowa piwa wrocławskiego i nakazała, aby
nikomu z mieszczan nie było wolno „biegać na wyspę i tam
korzystać z szynków”. Stopniowo te róŜnice interesów pomię-
dzy miastem i Ostrowiem Tumskim przerodziły się w zamiesz-
ki.

17 listopada 1596 r. grupa mieszczan stanęła na straŜy
koło Bramy Odrzańskiej. Skonfiskowali przenoszone z Ostrowa
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kilka achteli piwa (achtel – około 288 litrów). Zakończyło się to
oczywiście wypiciem skonfiskowanego piwa i pijacką rozróbą.
W dniach od 11 kwietnia do 18 maja 1598 r. tłum mieszczan
kilkakrotnie wdzierał się na wyspę, i tam „wypił jeno kilka
achteli piwa, a znaczną jego ilość zabrał ze sobą do miasta.
Resztę wylano i rozbito beczki z piwem i naczynia do produkcji
wódki”. Wydarzenia te powtarzały się w następnych latach
jeszcze wielokrotnie. W 1602 r. doszło nawet do dzikiej bijatyki
w czasie której zginął jeden z mieszkańców Głogowa.

Znacznym zagroŜeniem dla głogowskich piwowarów
byli równieŜ okoliczni właściciele ziemscy, którzy poczęli bu-
dować browary w swoich dobrach. Uzbrojona straŜ miejska
toczyła z nimi prawdziwe wojny. W nocy 3 listopada 1594 r.
oddziały straŜy wyszły z Głogowa i napadły na trzy majątki
szlacheckie. Skonfiskowano tam kotły piwowarskie, przywie-
ziono je do miasta i złoŜono na dziedzińcu zamkowym. Podob-
ne napady powtarzane były jeszcze wielokrotnie. Niszczono
urządzenia do produkcji piwa, wylewano gotowe produkty, a
przy tej okazji dopuszczano się wielu gwałtów i naduŜyć. (Ja-
nusz Chutkowski)

Literatura: J. Blaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer
Landes, Glogau 1913, s. 221 i n.; J. Chutkowski, Dzieje Głogowa, t. 1, s. 169-163,
Legnica 1991; Das Umbau des Ratskeller zu Glogau von Stadtbaurat Greisinger, Glo-
gau. „Deutsche Bauzeittung” z 15.IX.1926 r..
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śegluga na Odrze – dzieje (2)

Polską Ŝeglugę na Odrze zapoczątkował po wojnie rejs
holownika „Bolesław Chrobry” z 3 barkami węgla z Kola do
Wrocławia 19.VIII.1945 r.. Statkiem dowodził kpt Marian Głaz.
Nadzór nad Ŝeglugą sprawował wówczas powołany 7.III.1945 r.
przez Ministra Komunikacji Główny Komisariat śeglugi. Nurt
Odry blokowało około 1.200 wraków, zerwane mosty i znisz-
czone budowle hydrotechniczne. Polska śegluga na Odrze eks-
ploatująca 9 holowników i 28 barek została utworzona
11.V.1946 r.. Dzięki energicznemu usuwaniu zniszczeń wojen-
nych juŜ w połowie maja 1946 r. mógł wyruszyć z Koźla do
Szczecina pociąg holowniczy z węglem. Rejs trwał 66 dni
(obecnie 6). Zapoczątkował on regularną Ŝeglugę na Odrze pod
polską banderą. W końcu 1946 r. PśnO dysponowała juŜ 15
holownikami i 80 barkami. W 1947r. tabor pływający powięk-
szył się o 3 holowniki motorowe zakupione we Włoszech i 22
holowniki parowe z Holandii (między innymi „Tryglaw”, „śy-
wia”, „Kupała”). W grudniu 1948 r. spółka PśnO została prze-
kształcona w Przedsiębiorstwo Państwowe śegluga na Odrze.
Lata pięćdziesiąte były w Ŝegludze okresem stagnacji wywoła-
nej tworzeniem swoistej „monokultury kolejowej” w transpor-
cie. Przełom nastąpił w 1958 r. gdy we Wrocławskiej Stoczni
Rzecznej ruszyła seryjna produkcja barek motorowych BM-
500. Dalszym krokiem w rozwoju i modernizacji odrzańskiej
floty było wprowadzenie w 1962 r. zestawów pchanych typu
„Tur” a później typu „Bizon”, które do końca lat sześćdziesią-
tych wyparły pociągi holownicze. Dynamicznie rosły przewo-
zy: 1,6 mln ton w 1960r., 3,0 mln ton w 1970 r., 5,4 mln ton w
1975 r., 10,9 mln ton w 1978 r.. W latach 1981-1985 przewozy
spadły do 6 – 7 mln ton rocznie. W okresie załamania gospo-
darczego wyraźnie spadło zapotrzebowanie na przewozy,Z: 18
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zwłaszcza dla potrzeb budownictwa (o 50%). NałoŜyły się na to
katastrofalne niskie stany wody na Odrze. (Jerzy Herman)

Literatura: A. Kubisiak, Srebrny jubileusz odrzańskiej Ŝeglugi, Warszawa
1973; Biuletyn MADO nr 3 z 1991 r..
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Maimon Salomon. (11)
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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 Głogowa. (17)
Skarb z Milany (6)
Słoćwina – skarb. (5)
Specht Joachim. (18)
Sport głogowski po 1945 r.. (15)
Stanko Jan. (18)
Stare Miasto – po 1945 r.. (18)
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)
Trzęsów – grób kultury łuŜyckiej. (18)
Twierdza Głogów - lata 1740-1814. (2)
Twierdza Głogów - likwidacja. (2)
Twierdza Głogów – Oderstellung. (18)
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)
Wojna piwna. (18)
Zespół Szkół Samochodowych. (13)
Zjazd głogowski w 1462 r.. (10)
Zygmunt Stary. (10)
śegluga na Odrze - dzieje (1). (17)
śegluga na Odrze - dzieje (2). (18)
śukowice. (2)
śukowice – grób unietycki. (12)
śukowice - kościół pw. św. Jadwigi. (5)
śukowice pałac. (7)
śydzi w Głogowie. (8)




