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Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

Drogowskazy leśne

Ludzie tak dziś,
jak i w dawniejszych cza-
sach mieli problemy z
orientacją w lasach. Dla-
tego z biegiem czasu nada-
wano konkretnym miej-
scom lub drogom nazwy
związane z przeznacze-
niem, rzeźbą terenu, wyda-
rzeniem itp.. Następnie sta-
wiano obiekty oznaczające
te miejsca co ułatwiało od-
nalezienie właściwej drogi.

Z wędrówek turystycznych po Ziemi Głogowskiej zna-
ne są cztery obiekty, które moŜna zakwalifikować jako drogo-
wskazy lub kamienie pamiątkowe.

Pierwsze dwa są typowymi drogowskazami. Jeden
znajduje się 8 km od Głogowa (jadąc szosą do Wschowy przez
Golę) przy skrzyŜowaniu z drogą do ośrodka wypoczynkowego
Leśna Dolina. Drogowskaz ten przypomina głaz narzutowy.
Jest podmurowany, posiada zatarty napis. Identyczny kamień
(rys. 1) z zachowanym napisem znajduje się 2,5 km od po-
przedniego, na skrzyŜowaniu za Leśną Doliną. Napisy na ka-
mieniach oznaczały nazwę drogi przy której stały. Trzy kilo-
metry od drugiego kamienia, jadąc prosto w kierunku Kulowa,
przy kolejnym skrzyŜowaniu, stoi interesujący obiekt nazwany
przez Niemców Grüner Tisch (Zielony Stół).

Następny obiekt tego typu znajduje się na północ od
Kotli. Na drodze z Kotli do KrąŜkowa, po przejechaniu 4 km,
natrafiamy na punkt czerpania wody, za nim skręcamy w lewo i
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dalej jeszcze około 250 m widzimy po lewej stronie drogi płaski
kamień z rytami i datą wkopany w ziemię (rys. 2).

Inny „dro-
gowskaz” znajdu-
je się w Puszczy
Tarnowskiej. Po-
ruszając się drogą
łączacą Siedlisko
z Chełmkiem koło
Lubięcina, około 7
km od Siędliska,
przy rozwidleniu
dróg na Chełmek i Dąbrówno znajduje się duŜy kamień (rys. 3).
Jest on pokryty z jednej strony malowidłem przedstawiającym
jakąś postać. Na mapie z 1913 r. miejsce to nazwane jest Rother
Mann (Czerwony Człowiek), a pobliski punkt czerpania wody –
Haussmanns Brunnen (studnia Hausmanna). Ostatnie dwa ka-
mienie są prawdopodobnie symbolem dawnych wydarzeń, ale
zapewne wtórnie słuŜyły jako punkty orientacyjne. (Paweł Ła-
chowski)
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Glinica – cmentarzysko szkieletowe

Od dawna podczas ko-
pania piasku w pagórkowatej
okolicy, na lewym brzegu Od-
ry, około 9 km na połud-
niowy-zachód od Głogowa, na
gruntach wsi Glinica, odko-
pywano kości ludzkie i za-
bytki. Między innymi w 1905
roku robotnicy w trakcie ta-
kich prac odkryli grób. Resztki
szkieletu, pucharek gliniany i
dwie szpile z brązu przekaza-
no do muzeum we Wrocławiu.
TakŜe i w roku następnym w
podobnych okolicznościach dokonano podobnego odkrycia, o
czym zostali powiadomieni archeolodzy.

Zadecydowało to o podjęciu jeszcze w 1906 r. badań
terenowych. W trakcie tych prac zlokalizowano i przebadano
dalsze siedem grobów. Tak więc archeolodzy dysponowali
dziewięcioma grobami, co pozwoliło im na określenie czasu
funkcjonowania cmentarzyska w pradziejach oraz zaszerego-
wania go do określonej kultury archeologicznej – I epoki brązu
(1900-1450 r.p.n.e.), kultury unietyckiej.

Cmentarzysko z Glinicy jest jednym z wielu odkrytych
na terenie Śląska. Cechą charakterystyczną tych cmentarzysk
jest tzw. szkieletowy obrządek pogrzebowy. Zmarłych składano
do jam grobowych w tzw. „pozycji śpiącej”, tj. na prawym bo-
ku z podkurczonymi nogami, ugiętymi rękami i dłońmi złoŜo-
nymi przy twarzy. Ówczesne wierzenia nakazywały wyposaŜe-
nie ich w dary grobowe – przedmioty, których uŜywali za Ŝycia:
naczynia gliniane, narzędzia, broń, ozdoby. Niestety na cmenta-
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rzysku w Glinicy zmarli wyposaŜeni byli dość ubogo. Oprócz
naczyń glinianych (pucharek, misa, czarka, naczynia bez okre-
ślonej przynaleŜności typologicznej), pozyskano tylko sześć
szpil brązowych (trzy złamane) odkrytych w czterech grobach.
(Krzysztof Demidziuk)

Literatura: H. Seger, Neue Grabfunde aus der alten Bronzezelt, „Schlesische
Vorzeit”, N. F., t. 4 z 1907 r., s. 2-5, ryc. 8-17; B. Richthofen, Die āltere Bronzezeit in
Schlesien, Berlin 1926, s. 11, nr 6; W. Sarnowska, Kultura unietycka na Śląsku, cz. II,
„Silesia Antiqua”, t. 4 z 1962 r., s. 28-29, tabl. IV.
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Kościół p.w. BoŜego Ciała – odbudowa

Pojezuicki kościół BoŜego Ciała wzniesiono w latach
1694-1710. W ciągu prawie trzystu lat istnienia czterokrotnie
ulegał powaŜnemu zniszczeniu w latach: 1711, 1758, 1809 i
1945. Po kaŜdym uszkodzeniu odzyskiwał swoja świetność.
Jednak najbardziej ucierpiał pod koniec II wojny światowej w
1945 r.. Zniszczeniu uległa wówczas nie tylko świątynia wraz z
kolegium ale równieŜ otoczenie budynków. Wnętrze kościoła
zostało całkowicie wypalone a dach i wieŜe w górnych kondy-
gnacjach zrujnowane.

Pomimo tych uszkodzeń podjęte zostały starania aby
świątynię odbudować. Koszty odbudowy i konserwacji osza-
cowano na kwotę 2.000.000 zł. Odgruzowanie i pierwsze prace
zabezpieczające przeprowadzono w 1957 r. pod przewodnic-
twem OO. Redemptorystów. Dopiero z chwilą objęcia parafii
przez ks. Proboszcza Jana Rymarczuka, w sierpniu 1958 r.,
prace budowlane nabrały większego rozmachu. Na zakup mate-
riałów budowlanych (80 tys. sztuk  dachówek i 20 tys. cegieł)
wydano kwotę 335.000 zł. Pierwszą „pasterkę” odprawiono w
świątyni 24 grudnia 1959r.. Dalszą odbudowę kontynuował ks,
proboszcz Wojciech Olszowski, po objęciu parafii w 1960 r..
Dzięki zabiegom ks. Proboszcza ze Starych Drzewiec Muchy,
w listopadzie 1961 r. sprowadzono z KoŜuchowa z kościoła
ewangelickiego ołtarz główny, ambonę, 30 głosowe organy i
130 ławek o łącznej wartości 150 tys. zł. Od grudnia 1966 r.
prowadzono dalsze prace budowlane przy kościele i kolegium
przy elewacji fasady głównej i rekonstruowaniu fragmentów
bogatej sztukaterii i polichromii w bocznych kaplicach: NMP,
Matki BoŜej Bolesnej i św. Jana Nepomucena. Prowadził je
nowy proboszcz ks. Prałat Zbigniew Kutzman (zm. 23 sierpnia
1988 r.). Dzięki jego ogromnemu zaangaŜowaniu świątynia
nabrała wspaniałego wyglądu.
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Prace konserwatorskie i renowacyjne ołtarzy i figur
wykonywane były przez firmę Kazimierza Michalskiego z Wą-
growca. W ołtarzu głównym, dwukondygnacyjnym, baroko-
wym ustawiono rzeźbę Matki BoŜej z Dzieciątkiem Jezus, jako
królową świata, w otoczeniu rzeźb św. Mikołaja i Dawida.

W dniu 22 grudnia 1989 r. parafię objął ks. Mgr Stani-
sław Jaworecki, który nadal patronuje robotom budowlanym. W
dniu 18 marca 1990 r. został on mianowany dziekanem deka-
natu Głogów – Wschód. Odbudowa świątyni prowadzona była
przy znacznym zaangaŜowaniu Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Legnicy Zdzisława Kurzeji. (Józef Cwynar)

Literatura: J. Polch, Zabytki architektury Dolnego Śląska, Wrocław 1978;
Historia parafii św. Mikołaja po 1945 r. (kronika parafialna); ks. Wacław Szetelnicki,
Odbudowa kościołów w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-1972, Roma 1975.
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Łaźnia i łaziebnicy

Pierwsza łaźnia pojawiła się w Głogowie w roku 1281,
gdy wójtem był doradca ksiąŜęcy Ludolf. Trudno dziś sobie
nawet wyobrazić ogrom ulgi, którą sprawiła kąpiel Ŝyjącym w
ahigienicznej ciasnocie przeludnionych domostw stłoczonych
za murami miasta. Kąpiel nie tylko chroniła od szeregu chorób i
epidemii ale i uwalniała od wszechobecnych insektów, co
sprawiło, Ŝe kąpano się i duŜo i chętnie tym bardziej, Ŝe niemal
od początku zakwitło w łaźniach Ŝycie towarzyskie. W trosce o
obyczajowość odbywający się w Świdnicy w 1361 r. zjazd
krawców śląskich nałoŜył na mistrzów obowiązek osobistego
uczęszczania do łaźni wraz z czeladnikami groŜąc opornym
grzywną w wysokości 4 funtów wosku. JeŜeli wierzyć powsta-
łemu około 1300 r. kalendarzowi wrocławskiemu miesiącem
szczególnie sprzyjającym kąpielom był marzec („...Marzec
rodzi zbytnie wilgotności, Stąd bywają cięŜkie boleści, Jedz
pieczyste, niewiele pij, krwie nie puszczaj, w łaźni się myj...”).
Święty Augustyn, Ojciec Kościoła, zaleca jednak kąpiele nie
częściej niŜ raz w miesiącu (sam pocieszał się po zgonie matki
gorącą kąpielą). Kąpano się w gorącej wodzie nalewanej do
drewnianej kadzi, ale częściej korzystano z kąpieli parowych w
rodzaju dzisiejszej sauny. Panie korzystały z łaźni w wyznaczo-
ne dni tygodnia. W roku 1426 rajcy głogowscy wyasygnowali 4
marki na opłacenie kąpieli dla najuboŜszych mieszkańców mia-
sta, którzy mogli odtąd w co drugi poniedziałek korzystać z
bezpłatnej kąpieli, po której otrzymywali darmowy posiłek.
Wodę do łaźni dowoŜono beczkowozem aŜ do wybudowania w
Głogowie w latach 1431-1460 pierwszego wodociągu, który
tworzył dość prymitywny system otwartych drewnianych koryt
do rozprowadzania wody.

Łaźnie obsługiwali łaziebnicy, którym Kochanowski
poświęcił fraszkę równie celną jak sprośną. Nie było to nobliwe
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zajęcie. Większość cechów, podobnie jak potomstwa, hycla,
kata i dzieci z nieprawego łoŜa, nie przyjmowała na naukę sy-
nów łaziebników. Łaziebnicy nie tylko kąpali, ale i strzygli,
golili, puszczali krew, stawiali bańki i opatrywali rany, co było
powodem nie kończących się sporów z cyrulikami, którzy
chcąc pozbyć się konkurencji jak mogli odstręczali od łaźni. W
sukurs szli im duchowni upatrujący w koedukacyjnych kąpie-
lach grzesznego rozluźnienia obyczajów. Na czas epidemii łaź-
nie publiczne zamykano.(Jerzy Herman)

Literatura: A. Brückner, Encyklopedia staropolska, Warszawa 1990; J.
Chutkowski, Dzieje Głogowa od czasów najdawniejszych do 1950 r., Legnica 1989; R.
Kiersnowski, śycie codzienne na Śląsku w wiekach średnich, Warszawa 1987.
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Medycyna w departamencie głogowskim

Pod koniec XVIII wieku na Dolnym Śląsku ordynowało
148 lekarzy, z czego 54 zamieszkiwało w kamerze głogowskiej.
Jeden lekarz przypadał zatem na 1751 mieszkańców.

W Drugim Departamencie Głogowskim, w skład które-
go wchodziły powiaty: głogowski, szprotawski, koŜuchowski,
zielonogórski, Ŝagański i świebodziński ordynowało 18 lekarzy,
to jest jeden lekarz przypadał tu na 2377 osób. Siedemnastu
medyków mieszkało w miastach (Głogów – 5, śagań – 3,
Szprotawa – 2, Zielona Góra – 1, Bytom Odrzański – 2, KoŜu-
chów – 2, Polkowice – 1, Świebodzin – 1, a tylko jeden praco-
wał na wsi koŜuchowskiej. Takie miasta jak Nowa Sól, Nowo-
gród, Nowe Miasteczko, Otyń, Przemków i Sława pozbawione
były opieki lekarskiej.

Niedostatek kadr medycznych uzupełniali cyrulicy i
balwierze, których w miastach II Departamentu zamieszkiwało
55, z czego po 8 w Głogowie i śaganiu, 6 w KoŜuchowie, 4 w
Zielonej Górze, po 3 w Polkowicach, Świebodzinie i Nowej
Soli, po 2 w Nowogrodzie, Nowym Miasteczku i Przemkowie
oraz po 1 w Otyniu, Przewozie i Sławie.

Cyrulicy zapewniali takŜe przede wszystkim opiekę
zdrowotną na wsi, gdyŜ mieszkało ich tam 14, najwięcej w po-
wiecie zielonogórskim – 4 oraz po trzech w powiecie szprotaw-
skim i Ŝagańskim. Nie moŜna takŜe wykluczyć, Ŝe wykonaniem
prostych zabiegów sanitarnych zajmowali się takŜe kaci miej-
scy, których nie posiadały jedynie Nowe Miasteczko i Nowa
Sól.

Wyrobem lekarstw trudnili się aptekarze. II Departa-
ment Głogowski liczył ich w sumie 13, z czego po dwóch w
Głogowie, śaganiu i Nowej Soli oraz po jednym w Bytomiu,
KoŜuchowie, Polkowicach, Przewozie, Szprotawie, Świebodzi-
nie i Zielonej Górze. Farmaceutów pozbawiona  była natomiast
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cała wieś głogowska, w której nie działali takŜe, liczni w tym
czasie na Pogórzu Sudeckim – zielarze ludowi.

Sieć placówek szpitalnych zabezpieczała na ogół po-
trzeby miast, gdyŜ w Departamencie czynnych było 17 szpitali
miejskich i 2 lazarety wojskowe oraz 5 szpitali i przytułków
wiejskich. Cztery szpitale znajdowały się w śaganiu, trzy w
KoŜuchowie oraz dwa i lazaret wojskowy w Głogowie. (Jerzy
Jankowski)

Literatura: J. Jankowski, SłuŜba zdrowia na Dolnym Śląsku w świetle pru-
skiej statystyki z końca XVIII wieku. Człowiek – Populacja – Środowisko 1988 r., nr
28; Generalne tablice statystyczne Śląska z 1787 r. pod red. T. Ładogórskiego, Wrocław
1955.
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Obozy

W okresie panowania hitlerowskiego w Głogowie oraz
w jego okolicach znajdowały się liczne obozy pracy, obozy
jenieckie, karne, filie obozów koncentracyjnych i obozy dzie-
cięce. W miejscach tych hitlerowcy głodzili, eksploatowali,
dręczyli, pozbawiali zdrowia oraz Ŝycia tysiące osób róŜnych
narodowości i obywateli uprowadzonych z krajów okupowa-
nych. W samym Głogowie znajdowało się 6 obozów pracy.
Pierwszy z nich „Lager Brueckenkopf” przeznaczony był dla
czeskich robotników przymusowych. W drugim – firmy „Be-
uchelt i ska” robotnicy montowali kadłuby łodzi podwodnych,
które wyposaŜali w silniki i róŜne urządzenia. Był to obóz dla
polskich robotników przymusowych i znajdował się w ówcze-
snej stoczni rzecznej. W Głogowie usytuowane były takŜe dwa
zbiorcze obozy: męski i kobiecy. „Ogólny obóz męski” mieścił
się na terenie dzisiejszej szkoły specjalnej. Obcokrajowcy za-
trudnieni byli przy budowie i rozbudowie umocnień wojsko-
wych w twierdzy, później przy kopaniu szańców. „Ogólny obóz
kobiecy” przeznaczony był dla Rosjanek, Francuzek i Polek
pracujących przy rozładunku między innymi amunicji. Kobie-
tom, które były w ciąŜy i zobowiązały się do oddania dziecka
po urodzeniu, przyznawano dodatkowe racje Ŝywnościowe. Do
obozów pracy zalicza się takŜe obóz „Huckel” dla robotników
belgijskich. „Obóz Ŝydowski” przy firmie Juliusa Schalcharma
oraz obóz w Nosocicach dla jeńców francuskich.

Oprócz obozów pracy w Głogowie znajdowały się tak-
Ŝe: obóz jeniecki dla francuskich i angielskich jeńców wojen-
nych, którzy załoŜyli w nim nielegalną organizację. Podobny
znajdował się w Kotli, gdzie w majątku niemieckiego obszarni-
ka, w bardzo trudnych warunkach przetrzymywano jeńców
radzieckich.
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Filie obozów koncentracyjnych „Gross-Rosen” znajdo-
wały się w: Głogowie, Małomicach, śukowicach i Kotli. W
obozach dziecięcych, dzieci poddawane były selekcji, po której
część uznawano za „wartościowe pod względem rasowym” i
poddawano germanizacji, wysyłając do niemieckich rodzin
zastępczych gdzie wychowywano je w duchu niemieckim. Po-
zostałe kierowano do pracy przymusowej.

Informacje na temat obozów niemieckich z okresu dru-
giej wojny światowej są nadal znikome. Przypuszczalnie po
wielu z nich ślad zaginął zupełnie. (Sylwia Malcher)

Literatura: A. Konieczny, Rozmiary zatrudnienia zagranicznych robotników
i jeńców wojennych. Studia Śląskie – seria nowa, t. XIII, Opole 1968; R. Kościesza, W
głogowskim obozie, Nadodrze, nr 14 z 1967 r.; W. Lemiesz, Miejsca pamięci, Nad-
odrze, nr 3 z 1968 r..
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Scholarowie głogowscy

Dopiero z początkiem XIII w. sztuka pisania przestała
być w Polsce wyłącznym przywilejem duchowieństwa. W 1215
r. dekret IV soboru laterańskiego nakazujący utrzymywania
nauczycieli przy lepiej uposaŜonych kościołach zapoczątkował
rozwój szkół parafialnych. Wcześniej istniejące przy klaszto-
rach szkoły słuŜyły potrzebom duchowieństwa. W skład
wzmiankowanego w 1218 r. głogowskiego konwentu kolegiac-
kiego wchodziły: probostwo, dziekanat i scholasteria. Kolegiata
głogowska jest najstarszą z ośmiu śląskich kolegiat (pozostałe
to: Wrocław, Brzeg, Głogówek, Legnica, Opole, Nysa i Raci-
bórz). Z duŜą dozą prawdopodobieństwa moŜna przypuszczać,
Ŝe powstała przy niej szkoła była pierwszą tego typu na Śląsku i
Ŝe zarówno poziomem jak i zakresem nauczania przewyŜszała
znacznie szkoły parafialne. Pierwszym znanym z imienia scho-
lastykiem głogowskim był Konrad sprawujący swój urząd w
latach 1233-1239. Do szkoły kolegiackiej przyjmowano wy-
łącznie chłopców. Uczono ich tam czytania i pisania po łacinie,
śpiewu kościelnego i deklamacji. Nauka polegała na pamięcio-
wym opanowywaniu materiału. Pisano metalowymi rylcami na
drewnianych tabliczkach pokrytych woskiem, a zacierano napis
spłaszczoną główką rylca. Uczniowie zobowiązani byli do no-
szenia na głowie tonsury i przywdziewania stroju duchownego.
Bezskutecznie zabraniano im zaŜyłości z ludźmi świeckimi i
swawolnych tańców. Mieli natomiast obowiązek uczestniczenia
w naboŜeństwach. Od 1257 r. synody nakazywały aby nauczy-
ciel był Polakiem, a przynajmniej aby mówił po polsku. Za-
moŜni mieszczanie głogowscy, popierani przez czeskiego staro-
stę Hinka z Dubu i archidiakona Mirosława uzyskali 9.IX.1232
r. pomimo sprzeciwu biskupa Nankera, ekskomunik i tumultów,
prawo do posiadania własnej niemieckiej szkoły przy kościeleZ: 19
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parafialnym św. Mikołaja. Nadzór nad szkołą sprawował jednak
scholastyk kapituły głogowskiej.

Liczni absolwenci głogowskich szkół podejmowali
dalsze studia. W latach 1372-1414 w Pradze studiowało 13
głogowian, we Wiedniu w latach 1409-1419 – 7, a w Krakowie
w latach 1433-1510 aŜ 120. Niektórzy robili zawrotne wręcz
kariery. Kacper Elyan po studiach w Lipsku, Krakowie i Erfur-
cie został kanonikiem wrocławskim i załoŜycielem pierwszej na
Śląsku drukarni. Ginter Prado był rektorem uniwersytetu w
Lipsku. Kacper Junge – archidiakonem głogowskim i kanoni-
kiem wrocławskim. Jan i Mikołaj Stockowie po studiach w
Krakowie i Wiedniu zostali doradcami Zygmunta Luksembur-
czyka. Archidiakon głogowski Henryk Senftleben był kapela-
nem papieŜy Eugeniusza IV i Mikołaja V, a Marek Sculteti,
rektor uniwersytetu w Lipsku ufundował nawet w 1495 r. pię-
cioletnie stypendium dla pochodzących z Głogowa studentów.
(Jerzy Herman)

Literatura: A. Brückner, Encyklopedia staropolska, Warszawa 1990; J.
Chutkowski, Dzieje Głogowa od czasów najdawniejszych do 1950 r., Legnica 1989; J.
Drabina, Miasta śląskie w średniowieczu, Katowice 1987; J. Gilewska i in., „Regestry
śląskie”, Wrocław 1993; R. Kiersnowski, śycie codzienne na Śląsku w wiekach śred-
nich, Warszawa 1977; J. I J. Sadowscy, Kolegium w Głogowie, cz. I-III, Głogów 1987.
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Solfa Jan

Jan Solfa był ŁuŜyczaninem. Urodził się w 1483 roku,
jako syn Benedykta, mieszczanina z Trzebiela. W Bolonii stu-
diował grekę, medycynę i filozofię. Jako lekarz praktykował w
słynnym szpitalu rzymskim S. Spirito in Sassia, który stanowił
podówczas kolebkę nowoczesnej medycyny. W Rzymie zetknął
się prawdopodobnie z Leonardem da Vinci, który nieco wcze-
śniej, w tym samym szpitalu przeprowadzał swoje studia ana-
tomiczne.

Prawdopodobnie jako licencjat medycyny, w począt-
kach XVI wieku powrócił do rodzinnego Trzebiela i zetknął się
tam z Zygmuntem Starym, który był wówczas zarządcą ŁuŜyc i
namiestnikiem Śląska. Zygmunt zabrał go na swój dwór w Gło-
gowie i uczynił nadwornym lekarzem.

Swoje obowiązki wypełniał Solfa widocznie nader sta-
rannie, poniewaŜ po wyborze na króla Polski, Zygmunt zabrał
go ze sobą do Krakowa. W Krakowie, w 1507 roku Solfa uzy-
skał stopień magistra, a w 1512 r. – doktora. Został teŜ wykła-
dowcą na wydziale medycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Z tego czasu datuje się jego przyjaźń z Mikołajem Koperni-
kiem.

Jako lekarz interesował się między innymi epidemiolo-
gią chorób zakaźnych i w oparciu o własne obserwacje opraco-
wał pierwszą w polskiej literaturze patologię chorób syfili-
stycznych.

Interesowały go takŜe nauki tajemne i literatura demo-
nologiczna, poniewaŜ w 1545 roku wydał w Krakowie traktat
zatytułowany „De visionibus et revelationibus naturalibus et
divinis”.

Po śmierci Zygmunta Starego został lekarzem jego syna
Zygmunta Augusta. Był kanonikiem głogowskiego kolegium
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kanoników. Zmarł w drugiej połowie XVI wieku. (Jerzy Jan-
kowski)

Literatura: H. Barycz, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce huma-
nizmu, Kraków 1955; H. Barycz, Ślązacy w polskiej kulturze umysłowej. Oblicze Ziem
Odzyskanych, T. II, Wrocław 1948; J. Lactis, Lekarze krakowskiej kapituły, Kraków
1903; B. Seyda, Dzieje medycyny w zarysie, Warszawa 1977; K. Soczyński, Śladami
polskiego eskulapa, Warszawa 1958; J. Szołta, Zarys dziejów SerbołuŜyczan, Wrocław
1984; J. P. Majchrzak, Jan Benedykt Solfa z Trzebiela zwany ŁuŜyczaninem – lekarz i
humanista. Przegląd Lubuski nr 2-3 z 1975 r., s. 149-155.
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Stowarzyszenie Badaczy Pisma Św.

Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego zostało zało-
Ŝone przez Charles`a T. Russel`a pod koniec XIX w. w USA. W
Polsce (jeszcze przed zaborami) prawną rejestrację otrzymało w
1918 r., a po II wojnie światowej, w 1960 r. Stowarzyszenie
Badaczy Pisma Świętego stanowi wspólnotę autonomicznych
zborów, która zajmują się zgłębianiem i głoszeniem orędzia
bibilijnego. Na forum oficjalnym polscy Badacze Pisma Świę-
tego reprezentowani są przez Komitet Koordynacyjny – Mię-
dzyzborowy z siedzibą w Bydgoszczy.

Na terenie Głogowa Stowarzyszenie istnieje od lat
sześćdziesiątych obok pobliskich zborów w Górze Śląskiej,
Szlichtyngowej (zbór przestał istnieć w 1975 r.) i Zielonej Gó-
rze. Z początkiem lat osiemdziesiątych liczba głogowskich Ba-
daczy Pisma Świętego wynosiła około 25 członków; obecnie –
w wyniku śmierci starszych wiekiem – jest ich 13.

Od czerwca 1983 r. siedziba zboru mieści się przy ul.
Budowlanych 18e/8 (wcześniej mieściła się przy ul. Obrońców
Pokoju). Głogowscy Badacze Pisma Świętego spotykają się na
naboŜeństwach dwa razy w tygodniu, posiadają w swojej
wspólnocie przewodniczącego, diakona i kaznodzieję. Zwia-
stują Królestwo BoŜe poprzez  indywidualne kontakty z ludźmi
(rozprowadzają Biblię, czasopisma, broszury, traktaty). W la-
tach 1984-1989 zorganizowali w Głogowie 5 konwencji – spo-
tkań poświęconych studiowaniu Biblii, w których brali udział
Badacze Pisma Świętego ze znacznego obszaru Polski; kaŜdo-
razowo w liczbie około 199 osób (konwencje odbywały się w
domu kultury przy Cukrowni i w kaplicy baptystów). W lutym
1990 r. zorganizowali równieŜ ogólnopolskie spotkania mło-
dzieŜowe Badaczy Pisma Świętego.

Członkowie Stowarzyszenia wierzą, Ŝe pierwsi rodzice
rodzaju ludzkiego stworzeni zostali doskonałymi, a przez
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grzech nieposłuszeństwa ściągnęli na siebie cierpienie i śmierć.
Obiecane przez Boga wyzwolenie dokonało się poprzez Jezusa
Chrystusa – Zbawiciela świata i Kamień Węgielny Kościoła. W
przyszłości nastanie okres naprawy całej ludzkości (czas Re-
stytucji) i zaprowadzone zostanie Królestwo BoŜe. (Dariusz
Hybel)

Źródło: Opracowano na podstawie rozmowy z przedstawicielami głogow-
skiego zboru Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego.
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Twierdza Głogów - wieŜa artyleryjska

Na cyplu Ostrowia Tumskiego w Głogowie, u zbiegu
wód Starej Odry i Odry, znajduje się potęŜna budowla o na-
prawdę imponujących rozmiarach. Mowa tu o ceglanej wieŜy
artyleryjskiej zwanej jako „fort Malakoff” lub Barbakan. Sta-
nowi ona przykład sposobu obrony, który został stworzony
przez francuskiego stratega Mantalamberta. Według tych zało-
Ŝeń obrona miała być prowadzona nawet przez obiekty, które
zostały okrąŜone i odizolowane od pozostałych fortyfikacji.
Była to tak zwana obrona rozczłonkowana. Głównym zadaniem
„Turm Redutt” była obrona miasta od kierunku północnego, a
takŜe zabezpieczenie rzeki przed ewentualnym forsowaniem.

WieŜa została wybudowana przez wojska pruskie w
latach 1857-1860. Nazwano ją wówczas „Turm Redutt” (reduta
– wieŜa). Obok niej, w kierunku na wschód, znajdowała się tzw.
Reduta Wodna („Wasser Redutt”), która była juŜ wybudowana
w 1754 r.. Reduta wodna została zamieniona na bazę koszarową
wieŜy artyleryjskiej.

„Turm Redutt” jest budowlą trzykondygnacyjną. Kon-
dygnacja podziemna (obecnie zasypana i zalana wodą) była
prochownią, w której znajdowała się studnia. Kondygnacja
naziemna posiadała dwie wysunięte (w kształcie tzw. Kocich
uszu – kaponiery (kojce), słuŜące do obrony wejścia, a takŜe
stanowiska dla artylerii z rykoszetowymi otworami (zachowane
haki i koła do mocowania dział). Wewnątrz znajduje się wieŜa
o ścianach grubości 1,2 m, która umoŜliwiała zejście do pro-
chowni oraz wejście na kondygnację górną. Średnica całej wie-
Ŝy wynosi 11 m. Kondygnacja górna była równieŜ stanowi-
skiem dla artylerii.

Od strony zachodniej wieŜa była osłonięta niewysokim
wałem ziemnym i fosą, a od wschodu – połączona za pośred-
nictwem wąskiej drogi z „Wasser–Redoute”. Droga ta była
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osłonięta z obydwu stron wysokim nasypem, osłaniającym
przed ostrzałem artyleryjskim. Nasyp ten był ukształtowany w
ten sposób aby moŜna było z niego prowadzić walkę.

Podpisanie w dniu 30 kwietnia 1902 r. umowy pomię-
dzy magistratem a władzami wojskowymi spowodowało, Ŝe
„Wasser Redoute” została wysadzona i rozebrana. Podczas
oblęŜenia Głogowa w 1945 r. wieŜa artyleryjska została wyko-
rzystana jako stanowisko dla cięŜkich dział przeciwlotniczych.
W późniejszym okresie walk została ona zamieniona na szpital
polowy jednostek niemieckich. Do dnia dzisiejszego wieŜa
zachowała się w stosunkowo dobrym stanie. Uległa zniszczeniu
jedynie podłoga kondygnacji górnej, a kondygnacja dolna zo-
stała całkowicie zagruzowana. (Krzysztof Motyl)
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