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Dominikanie

Założycielem 
zakonu  był  św.  Do
minik  z  Hiszpanii 
(zm.  1221).  Porzucił 
on wszystkie godności 
by poświęcić się pracy 
nad  nawracaniem  in
nowierców.  Dbał  o 
gruntowne  wykszta
łcenie  swoich 
współbraci i polecał                  KLASZTOR DOMINIKANÓW
im zajmować się nauką oraz                                   W XVIII W.
kaznodziejstwem. Polska  prowincja dominikańska była jedną z 
dwunastu pierwszych prowincji zakonnych. W pierwszej poło
wie  XIII  wieku dominikanie  dążą do  stworzenia  sieci  klasz
torów obejmujących wszystkie diecezje i ważniejsze dzielnice 
Polski. O ich działalności we Wrocławiu dowiadujemy się z do-
kumentu biskupa wrocławskiego Wawrzyńca z 1.V.1258 r..

W  Głogowie  biskup  Tomasz  I  osadził  dominikanów 
przy starym parafialnym kościele św. Piotra, a książę Konrad I, 
dokumentem  z  1.I.1258  r.  przydzielił  im  plac  pod  budowę 
klasztoru. Klasztor dominikański składał się w końcu XV wieku 
z kościoła,  budynku klasztornego (reflektarz wymieniony jest 
w 1292 r., a mała sala w 1422 r.). Bolesnym ciosem dla zakon
ników była reformacja. 29.IX.1564 r. protestanci zajęli kościół 
zmuszając ich do opuszczenia klasztoru. Zdecydowana postawa 
cesarza Ferdynanda i  kurii  biskupiej  zadecydowała  o ich po
wrocie,  a  mały  kościółek  stał  się  głównym ośrodkiem życia 
religijnego  katolików.  Okres  wojen  napoleońskich  stał  się 
końcem działalności  klasztoru.  Władze pruskie,  zmuszone po 
przegranej wojnie do płacenia ogromnej kontrybucji, edyktem z Z: 2
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30 października 1810 roku zniosły wszystkie fundacje duchow
ne i klasztorne. Już wcześniej, bo w 1789 r., sam kościół spło
nął, natomiast w 1848 r. budynki klasztorne przeszły pod zarząd 
magistratu głogowskiego. Pod koniec XIX w. kościół rozebra
no.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w kościele tym 
znajdował się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z XV w., 
który był przedmiotem szczególnej czci wiernych. (ks. Aleksan
der Walkowiak)

Literatura: J. Kłoczkowski, Kościół w Polsce, t. I, Kraków 1966; J. Kłocz
kowski, Dominikanie polscy na Śląsku w XIII i XIV w., Lublin 1956; W. Urban, Zarys 
dziejów diecezji wrocławskiej, Wrocław 1962; Historia Śląska, t. I do roku 1764, cz. I 
do połowy XIV w., pod red. K. Maleczyszyńskiego, Wrocław 1960; E. Małachowicz, 
Architektura zakonu dominikanów na Śląsku, w: Z dziejów sztuki śląskiej, pod red. Z. 
Świechowskiego, Warszawa 1978.
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Henryk III

Był  przypusz
czalnie  najstarszym 
synem  Konrada  I. 
Urodził  się  w  latach 
pięćdziesiątych  trzy
nastego  wieku.  Począt
kowo wspólnie  z  Prze
mysławem  II  wiel
kopolskim  rozpoczął 
wojnę  interwencyjną 
przeciwko  swojemu 
stryjowi  Bolesławowi 
Rogatce  o  uwolnienie 
księcia  wrocławskiego 
Henryka  Probusa. Zostali jednak pobici pod Stolcem (1277 r.) 
przez syna Rogatki, Henryka Grubego. Probus Uwolniony na 
skutek interwencji Przemysława Ottokara II, zaprosił w 1281 r. 
Henryka III, Henryka Grubego i Przemysława II na naradę, po 
czym uwięził ich, zmuszając za cenę uwolnienia do zawarcia 
sojuszu  politycznego  i  wojskowego.  W  jego  wyniku  mogło 
dojść  do  zjednoczenia  Polski.  Henryk  Probus  umierając  po
dzielił bowiem swoje księstwo pomiędzy Henryka III i Przemy
sława. Przemysław koronował się wprawdzie w Poznaniu, ale 
wkrótce  potem, nie  pozostawiwszy potomstwa,  zmarł,  a  jego 
posiadłości miał dziedziczyć Henryk głogowski.

Do zjednoczenia kraju wówczas nie doszło na skutek 
sprzeciwu mieszczan wrocławskich, którzy przywołali Henryka 
Grubego, rycerzy oraz duchowieństwa wielkopolskiego, a nadto 
szybkiej interwencji Władysława Łokietka. Wprawdzie Henryk 
III  pobił  i  uwięził  w  lochach  głogowskiego  zamku  Henryka 
Grubego,  ale  nie  zdołał  opanować  Wrocławia  i  Krakowa. 
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Zdążył jeszcze przyłączyć, odziedziczone po zmarłym bracie, 
księstwo żagańskie, a w 1306 r. zdobyć Poznań. Dalszym za
miarom przeszkodziła śmierć w dniu 9 grudnia 1309 r.. Pocho
wany został w kościele cystersów lubiąskich.

Henryk  III  był  największym  księciem  głogowskim 
i słusznie używał tytułu księcia Królestwa Polskiego. Potrafił 
zakreślać  sobie  dalekosiężne  cele  polityczne  i  umiejętnie  je 
realizować. Jego żoną była Mechtylda brunszwicka, córka Al
brechta. Pozostawił po sobie 9 dzieci. (Janusz Chutkowski)

Literatura: J. Blaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Lan
des, Glogau 1913; J. Chutkowski, Dzieje Głogowa, t. I, Legnica 1991; Historia Śląska 
od najdawniejszych czasów do roku 1400, Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Ku
trzeby, T. I, Kraków 1933; T. Jurek, Henryk Probus i Henryk Głogowski. Stosunki wza
jemne w latach 1273-1290, Sobótka nr 4 z 1987 r., s. 555-570; T. Jurek, Księstwo gło
gowskie pod rządami synów Konrada I (1237-12900, Sobótka nr 3, z 1987, s. 395-410; 
B. Zientara,  Henryk III  Głogowski,  w:  Poczet  królów i  książąt  polskich,  Warszawa 
1978.
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Konrad I

Konrad  I,  czwarty 
syn  Henryka  Pobożnego, 
urodził się pomiędzy 1228 a 
1231  r..  Przeznaczony  po
czątkowo do stanu duchow
nego,  studiował  w  Paryżu. 
Wybrany biskupem passaw
skim  zrzekł  się  godności 
duchownych. Wrócił do kra
ju i  razem ze swoim bratem 
Bolesławem  Rogatką, 
współrządził  księstwem 
legnicko - głogowskim. Wkrótce potem,  oburzony na Rogatkę 
za to, że ten w czasie wojny z Henrykiem wrocławskim, w za
mian za  pomoc,  odstąpił  Niemcom Ziemię  Lubuską,  zażądał 
wydzielenia mu osobnego księstwa. Przy pomocy swego szwa
gra  Przemysława I  wielkopolskiego,  po  roku 1250 opanował 
Głogów, Bytom Odrzański, Krosno, Sądowel, Ścinawę i Żagań 
i utworzył niezależne księstwo głogowskie.

Konrad I prowadził w swoim życiu liczne wojny, głów
nie z braćmi – sąsiadami Henrykiem i Bolesławem, starając się 
złupić ich posiadłości  i  zagarnąć poszczególne miejscowości. 
Próbował jednak również prowadzić bardziej perspektywiczną 
politykę zagraniczną. W tym celu związał się z królem czeskim 
Przemysławem Ottokarem II, biorąc nawet udział w jego wy
prawie na Węgry w 1271 r.  i  wspomagając go w innych po
trzebach. Nie przyniosło to zresztą księstwu głogowskiemu żad
nych wymiernych korzyści.

Książę Konrad prowadził w księstwie głogowskim ak
tywną  politykę  gospodarczą.  W  1253  r.  lokował  na  lewym 
brzegu Odry miasto Głogów i zbudował w jego narożniku za
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mek obronny. Wystawił również przywileje lokacyjne, lub też 
nadał  prawo  niemieckie,  szeregu  innym miejscowościom,  co 
wpłynęło pozytywnie na rozwój gospodarczy księstwa.

Konrad  I  był  dwukrotnie  żonaty.  Pierwszą  żoną była 
Salomea, córka Władysława Odonica, zmarła po 1267 r., druga 
– Zofia, córka margrabiego Miśni Dytryka. Zmarł 6.VIII.1273 
lub 1274 r., w okolicznościach wskazujących na otrucie. Pozo
stawił  po  sobie  trzech  synów:  Henryka  (III  głogowskiego), 
Konrada i Przemka oraz trzy córki. Pochowany został w gło
gowskiej kolegiacie, której był fundatorem. (Janusz Chutkow
ski)

Literatura: J. Blaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Lan
des, Glogau 1913; J. Chutkowski, Dzieje Głogowa, Legnica 1991; Historia Śląska od 
najdawniejszych czasów do roku 1400. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Ku
trzeby, T. I, Kraków 1933; K. Jasiński, Rodowód Piastów Śląskich, t. I, Wrocław 1973, 
t. II, Wrocław 1975.
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Teatr jezuicki

Jezuici, 
którzy  przybyli 
do  Głogowa  w 
1625  r.  od  po
czątku  położyli 
nacisk  na  na
uczanie  i  wy
chowanie  mło
dzieży.  Jednym 
z  istotniejszych 
sposobów reali
zowania tych za-           KOŚCIÓŁ I KOLEGIUM JEZUITÓW
dań  był  teatr.  Pierwszy  dramat  zatytułowany  „Wniebo
wstąpienie” wystawili już w 1629 r. Od 1654 r. wystawiają duże 
spektakle  o treści religijnej.

Jezuici  organizowali  przedstawienia  w  dwóch  salach 
teatralnych, istniejących ówcześnie w Głogowie. Pierwsza znaj-
dowała się w Zamku, druga w Kolegium. Grano z okazji świąt 
kościelnych,  uroczystości  szkolnych  i  patriotycznych.  Przed 
spektaklem  rozdawano  wydrukowane  streszczenia  lub  sce
nariusze, a również objaśnienia dotyczące poszczególnych scen 
(Periocha), pisane po łacinie lub niemiecku. Dowiadujemy się 
z nich o 43 sztukach granych w okresie ponad stu lat. Oczywi
ście nie jest to pełna lista przedstawień.

W realizacji przedstawień brały udział wszystkie klasy 
kolegium od  najmłodszej  do  najstarszej.  W 1660 r.  z  okazji 
zaślubin  Marii  Charlotte  von  Pfalz-Simmern  z  księciem 
piastowskim Jerzym III  z  Brzegu wystawiono przedstawienie 
teatralne autorstwa Andreasa Gryphiusa z Głogowa, składające 
się          z dwóch części: śpiewogry „Ukochany duch” i kome
dii „Ukochana kolczasta róża”.Z: 2
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Od 1686 r. zaczęto wystawiać pierwsze przedstawienia 
muzyczne.  Wyposażenie sceny i  i  dekoracje były przeważnie 
kosztowne. Nie znamy twórców głogowskich dramatów jezuic
kich. Przypuszcza się, że jednym z nich był Johan Freisleben, 
w latach 1687-1691 proefectus rerum comicarum, a również, że 
Karl  Regent,  rektor  kolegium,  podczas  pobytu  Fryderyka  II 
w Głogowie, stworzył dwie opery królewskie. Nic nie wiemy 
tez o kompozytorach melodramatów i oper. Wiemy natomiast, 
że jako jeden z ostatnich w teatrze jezuickim w Głogowie wy
stąpił aktor Ackermann, który przybył do miasta z własną trupą 
teatralną w 1754 r.. (Zbigniew Rybka)

Literatura:  H.  Hoffman,  Die  Jezuiten  in  Glogau,  Kommisionsverlag  der 
Schlesischen, Volkseltung Breslau I.1926.

Z: 2
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Teatr w Głogowie – dzieje budynku

W  1799  r. 
w Głogowie został 
przebudowany 
istniejący  budynek 
ław mięsnych wraz 
z  salą  „szmatru
sową”.  Projektan
tem  był  Krzysztof 
Walentyn Schultze. 
Nadbudowano  no-
we, niskie pomieszczenie piętrowe zwane „wozem niebieskim”, 
od  koloru  sklepienia.  Zewnętrzna  dekoracja  architektoniczna 
wykonana  została  w  stylu  klasycystycznym.  Wzorem  była 
XVIII-wieczna  architektura  Potsdamu  i  Berlina,  która  swój 
rodowód wywodziła ze starej sztuki egipskiej i greckiej. W sali 
teatralnej istniał podział na miejsca I i  II oraz galerię.  Cena 
miejsca wynosiła od 4 do 8 groszy. W ogromnej niszy koncho
wej  nad  wejściem  do  teatru,  pomiędzy  dwoma  kolumnami 
toskańskimi stanęło popiersie Andreasa Gryphiusa.

W 1839 r.  sala teatralna uległa kolejnej przebudowie. 
Usunięto podłogę dzielącą ją od niżej położonej sali redutowej. 
Powstało  wysokie  pomieszczenie  teatralne,  obejmująca  dwa 
piętra. Na parterze zamontowano krzesła, ponadto doszedł bal
kon,  loggie  i  amfiteatr.  Scena amfiteatru została  wzbogacona 
o kurtynę. W 1859 r. zainstalowano w teatrze urządzenia straży 
pożarnej i dawne wewnętrzne schody przerzucono na zewnątrz 
przed kolumnadę ryzalitu środkowego. W 1867 r. zamieniono 
oświetlenie naftowe na gazowe.

Ostatnia  przebudowa  Teatru  miała  miejsce  w  latach 
1926-1928. Zainstalowano scenę obrotową. Z widowni usunięto 
loggie, zamieniając je na żelbetowy balkon. Widownia uzyskała 
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450 miejsc siedzących. Na parterze budynku został urządzony 
hall, kasy biletowe, foyer oraz zaplecze sceny. W części północ
nej  budynku wybudowano dwubiegowe schody żelbetowe.  Z 
frontu usunięto schody zewnętrzne, przywracając mu pierwotny 
wygląd. (Zbigniew Rybka)

Literatura:  K.  Weber,  Geschichte  des  Theaterwessens  in  Schlesien,  praca 
zbiorowa pod  redakcją  Bärbel  Rudin,  Dortmund 1960;  J.  Blaschke,  Geschichte  der 
Stadt Glogau und des Glogauer Landes, Glogau 1913; Bericht des Provinzial, Konser
wator der Kunstdenmäler Provinz Niederschlesien. 1927-1929, Breslau 1930; Kaem
mer, Das Theaterwessens in Schlesien, Schlesische Monatshefte, Breslau 1933, nr 3; P. 
Knötel, Zur Geschichte des Glogauer Theaters vor Hundret Jahren, Unser Schlesische 
Heimat, Glogau, Deutsche Bauzeintug r. 63, 1929; R. R. Konstantin, Journal des Stadt-
Theaters zu Glogau von 1854 bis 1855, Glogau 1855; Das War Glogau-Stadt und Land 
an  der  Oder  1913-1945,  Herausgegeben  von  Glogauer  Heimatbund  e.  v.  Hannover 
1991; Studium historyczno-architektoniczne teatru w Głogowie, opracował Marian Kut
zner, PKZ Wrocław 1959.
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Teatr w Głogowie – życie teatralne do 1945 roku

W 1799 r. powstała w Głogowie pierwsza stała scena 
teatralna. Głogowskim teatrem zarządzali wspaniali dyrektorzy, 
występowali  wielcy artyści,  uznane zespoły i  trupy teatralne. 
Pierwszym dyrektorem był Antony Faller, aktor, który posiadał 
rodzinny zespół aktorski. W jego repertuarze spotykamy sztuki 
Szekspira, Moliera, Webera, Mozarta. W 1826  r. zawitała do 
Głogowa Opera Berlińska, koncertował Liszt. W 1828 r. polski 
zespół aktorski zagrał dwa przedstawienia: „Jagienkę” i „Wido
wisko Krakowskie”.

W  latach  1846-1855  głogowskim  teatrem  kierował 
Józef  Keller,  doskonały  organizator.  Założył  on  bibliotekę 
teatralną, powiększył i doposażył garderoby aktorskie, utworzył 
stałe kasy teatralne zajmujące się sprzedażą biletów. Jego pryn
cypałem był również dyrektor teatru dworskiego H. Meinhardt, 
który zarządzał w Głogowie od 1865 do 1869 r.. Posiadał ze
spół operowy, składający się z chóru (10 mężczyzn i 10 kobiet) 
oraz orkiestry liczącej 23 członków.

Lata 1870-1911 charakteryzują się częstymi zmianami 
na stanowiskach dyrektorów. Jedynie Ludwigowi Hensingowi 
udało się kierować głogowską sceną przez 12 lat (1896-1907). 
Za jego dyrekcji gościło w Głogowie wielu znanych artystów 
i zespołów. (Albert Matkowsky, Charlotte Base, Armanda Lin-
dner, Miejski Balet z Lipska, Balet Wrocławski, Balet Excel
sior).

Najdłużej głogowskim teatrem zarządzał Armand Tre
sper (1911-1927). Posiadał on zespół aktorski i operowy. Wy
stawiał  sztuki  teatralne,  opery,  operetki  i  przedstawienia  dla 
dzieci. Grał przedstawienia w objeździe. Wystawiał znane dzie-
ła:  („Wesele  Figara”,  „Uprowadzenie  z  Seraju”,  „Carmen”, 
„Opowieści Hoffmana”,  „Cyganeria”,  „Wolny Strzelec”).  Pod 
rządami władz nazistowskich  powstał w Głogowie specjalny 
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zespół sceniczny liczący około 60 osób, którego zadaniem było 
dawanie przedstawień w objeździe. Ostatnim zarządcą - inten
dentem Teatru Miejskiego w Głogowie był Hans Neumeister, 
który działał do końca sezonu 1944 roku. (Zbigniew Rybka)

Literatura:  K.  Weber,  Geschichte  des  Theaterwessens  in  Schlesien,  praca 
zbiorowa pod redakcją Bärbel Rudin, Dortmund 1960; Das War Glogau-Stadt und Land 
an  der  Oder  1913-1945,  Herausgegeben  von  Glogauer  Heimatbund  e.  v.  Hannover 
1991; J. Michalik, Książki o teatrze niemieckim na Śląsku, Pamiętnik Teatralny, z. 3-4, 
Warszawa  1988;  L.  Biały,  F.  Biały,  Z  dziejów  teatru  niemieckiego  w  prowincjach 
Śląskich w pierwszych latach rządów hitlerowskich, w: Z dziejów Wrocławia w XIX-
XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1985.
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Twierdza Głogów – okres austriacki

Budowa  nowo
czesnych  fortyfikacji  Gło
gowa rozpoczęła się po wy
lądowaniu  Karla  Gustawa 
na  wyspie  Uznam w lipcu 
1630  r..  We  wrześniu  hr. 
Montecuccoli został miano-
wany  gubernatorem  Gło
gowa.  Projekt  fortyfikacji 
zlecono  inżynierom: 
Marienberger  i  Gründler. 
Przy budowie postępowano 
bez-względnie.  Wszystkie 
budynki,  które  stały  na 
prze-szkodzie zostały znisz
czone.   W  początku  roku 
1632 budowa fortecy w głównych   BRAMA BRZOSTOWSKA
zarysach została zakończona.
Ofiarą padło 369 domów na lewym brzegu Odry, wiele zagród 
chłopskich,  ogrodów,  trzy  kościoły  i  cztery  szpitale.  Forteca 
wykonana takim kosztem nie spełniała zadania. W nocy 5 na 6 
sierpnia  Sasi,  sprzymierzeni  ze  Szwedami,  zdobyli  twierdzę 
pierwszym szturmem bez straty jednego człowieka. Do pokoju 
westfalskiego (1648) twierdza zmieniła posiadacza jeszcze 4 ra
zy. Po wojnie trzydziestoletniej kontynuowano rozbudowę wału 
głównego twierdzy, który zakończono przed 1720 r..

Idąc za biegiem wskazówki zegara od rogu północno-
wschodniego fortecy (dzisiejszy północny wylot ulicy Kołłąta
ja) szańce, przekształcone później w bastiony, nosiły nazwy: 1. 
Wolfgrube, 2. Michael, 3. Ferdinand (przed ul. Polską), 4. Kre-
uz,  późniejszy  Friedrich  (przed  ul.  Powstańców),  5.  Engel 
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(przed Bramą Szpitalną), 6. Leopold (istnieje do dziś), 7. Seba
stian (istnieje do dziś), 8. Löwe, 9. Dominicus, 10. Schloss, 11a. 
Giesshütte (nad Odrą powyżej mostu), 11b. Mühl (na wprost ul. 
Młyńskiej).  Dwa  ostatnie  szańce  zastąpił:  11.  Bastion  Karl, 
zbudowany około 1720 r., położony pomiędzy tymi szańcami. 
12. Kommendantengarten (przed Bramą Polską – na tym terenie 
w  późniejszym  okresie  zbudowano  Sternschanze).  Wartość 
bojowa twierdzy (III kl) była niewielka. Konfiguracja terenu nie 
sprzyjała możliwościom obronnym, a po zmianie koryta Odry 
(1538)  brakowało  naturalnej  ochrony  od  północy.  (Jerzy 
Sadowski)

Literatura: J. Blaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Lan
des, Glogau1913; J. Blaschke Die Belagerung Glogaus im Jahre 1806, Glogau 1906; J. 
Chutkowski, Dzieje Głogowa, Legnica 1991; F. Minsberg, Geschichte der Stadt und Fe
stung Gross-Glogau, Glogau 1853.
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Twierdza Głogów – lata 1740-1814

Po  wybuchu  I  wojny 
śląskiej  Fryderyk  II  na  czele 
armii  wkroczył  na  teren  ksi
ęstwa  głogowskiego.  Oblęże
nie  Głogowa  22.XII.1740  r.. 
Armią pruską dowodził książę 
Leopold von Dessau z kwatery 
w  Ruszowicach.  Blokada 
przedłużała się. Prusacy zajęli 
się organizacją administracji regionu. Szturm nastąpił w nocy z 
8 na 9 marca 1741 r. o godzinie 12.00. Atak trwał jedną godzi
nę. Straty Prusaków to 10 zbitych i 37 rannych. Austriacy stra
cili  nieco  więcej.  Zdobyczą  padło:  58  armat,  5  moździerzy, 
1.300 cetnarów prochu, 21.000 kul. Pierwszym pruskim guber
natorem został genarałleutnant Christoph Wilhelm von Kalek
stein. Modernizację twierdzy zaprojektował holender Gerhard 
Cornelius Walrave. Przy rozbudowie zwracano dużo uwagi na 
obiekty  logistyczne  między  innymi  magazyn  prowiantowy  i 
kazamaty.

Po krótkim okresie spokoju nastąpiły burzliwe dni ery 
napoleońskiej. Po klęsce Prusaków pod Jeną i Auerstädt prawe 
skrzydło  armii  Napoleona  pod  wodzą  księcia  Hieronima 
wkroczyło na Śląsk. Załoga Głogowa liczyła 3.500 osób. Dział 
było 124. Gubernatorem od 31.X.1806 r. został generałleutnant 
von  Reinhart.  Francuzi  dotarli  pod  Głogów  7.XI.  Blokada 
twierdzy rozpoczęła się 10.XI.-13.XI.  rano o godz.  4.00 roz
poczęto os-trzał. Dowództwo wojsk francuskich objął gen. Do
minique Vandamme. Po nadejściu ciężkich dział 1.XII o godz. 
6.00 rozpoczęto ostrzał. 2.XII w domu nr 64 w Brzostowie woj
ska pruskie podpisały kapitulację.
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O wiele bardziej tragiczne dla miasta było kolejne ob
lężenie, tym razem przez wojska pruskie i  rosyjskie. Blokada 
twierdzy rozpoczęła  się 27.XII.1813 r..  Francuzami  dowodził 
Laplane, Prusakami von Blumenstein, Rosjanami – von Rosen. 
Mróz dochodził do 26 stopni. Z głodu oblężeni jedli koty, psy i 
szczury. Kapitulację twierdzy podpisano w Wielkanoc 10 kwiet
nia  1814  r.  w  Jaczewie.  Załoga  francuska  opuściła  Głogów 
17.IV prowizorycznym przejściem przez szaniec Glacis (koło 
obecnego sądu). (Jerzy Sadowski)

Literatura: J. Blaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Lan
des, Glogau 1913; J. Blaschke, Die Belagerung Glogaus im Jahre 1806, Glogau 1906; J. 
Chutkowski, Dzieje Głogowa, Legnica 1991; F. Minsberg, Geschichte der Stadt und Fe
stung Gross-Glogau, Glogau 1853.
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Twierdza Głogów – likwidacja

W  XIX  wieku  do
konano  niewielkich  uzupe
łnień umocnień twierdzy na 
za-chodzie  miasta  i  zmiany 
na wschodzie. Trwała ciągła 
walka  miasta  o  zerwanie 
więzów  fortecznych.  Przez 
kilka  dziesięcioleci  po  woj
nach  napoleońskich  gło
gowianie  starali  się  o  prze
kazanie części terenów pod             BRAMA ODRZAŃSKA
rozbudowę oraz zbudowanie 
czwartej bramy. Ministerstwo wojny w 1867 r. zażądało za nie
wielki  teren  sumy 1.745.000  talarów.  Rokowania  przerwano. 
Zarząd miasta skierował rozbudowę na teren folwarku Rüster 
(ul.  Elektryczna)  i  przyległe  pola  Brzostowa.  Budowa  fortu 
Rüster  ograniczyła  te  możliwości.  Dopiero  po  wojnie  fran
cusko-pruskiej 1870-1871 pozwolono na zbudowanie czwartej 
bramy  –  „Dworcowej”  u  wylotu  ulicy  Długiej.  Z  kolei 
30.V.1873  r.  ustawą  Rzeszy  przydzielono  miastu  za  350.000 
marek teren 68.833 m2 na  wschód od fortecy.  Zlikwidowano 
wtedy bastiony Ferdinand, Friedrich i Engel. Wcześniej zlikwi
dowano bastiony Michael, Wolfsgruben, Carl i Bramę Odrza
ńską. W 1871 r. zbudowano linię kolejową Wrocław-Szczecin 
przez Głogów. Najpierw chciano linię poprowadzić łukiem na 
południe od miasta, począwszy od Dolnego Żarkowa, a dwo
rzec  zbudować  przy  Herrndorfstrasse  (Sikorskiego).  Władze 
wojskowe zdecydowały aby linia ta biegła przez teren twierdzy 
wzdłuż  Odry  tak,  aby  powstała  grobla  mogła  służyć  jako 
element obrony. Rok 1902 był ostatnim dla Twierdzy Głogów. 
Rokowania  z  wojskowymi  władzami  skarbowymi  prowadzili 
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nadburmistrz Martin i jego następca Soetbeer. 30.IV.1902 r. Za
rząd Miasta zatwierdził układ. 1.IV.1903 r. zawarto umowę  o 
sprzedaży  miastu  terenu  fortecznego.  Już  wcześniej,  bo 
17.XI.1902 r. rozpoczęto likwidację umocnień twierdzy. Teren 
miasta  obejmował  odtąd  478  ha  (253  na  lewym  i  225  na 
prawym brzegu Odry), podczas gdy w 1860 r., łącznie z forta
mi, tylko około 200 ha. Od 1902 r. po blisko 300-letniej prze
rwie, rozpoczął się normalny rozwój miasta. Opracowany wó
wczas  plan  urbanistyczny pozostał  aktualny  w swoich  głów
nych zarysach. Np. powstała około 1905 r. Hohenzollernstrasse 
(Aleja Wolności) zatrzymała do dzisiaj pierwotne bruki i kra
wężniki. (Jerzy Sadowski)

Literatura: J. Blaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Lan
des, Glogau1913; J. Blaschke Die Belagerung Glogaus im Jahre 1806, Glogau 1906; J. 
Chutkowski, Dzieje Głogowa, Legnica 1991; F. Minsberg, Geschichte der Stadt und Fe
stung Gross-Glogau, Glogau 1853.
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Żukowice

Przed  1945  r.  Herrndorf. 
Pierwsza wzmianka o wsi pocho
dzi z 1299 r. Obok osady w Żu
kowicach datowanej na VI-VII w. 
znajdowało  się  stanowisko  wy
topu  żelaza.  Hutnictwo  musiało 
tutaj rozwijać się i później skoro 
w  dokumencie  z  1343  r.  wy-
mienia  się  hutę  w  Żukowicach, 
która była własnością rodziny Fa-
berów.

Jest  to  wieś  o  układzie 
owalnym.  Przez  jej  środek  prze
pływa strumień połączony ze sta
wem znajdującym się w centrum 
wsi.  W  pobliżu  strumienia 
usytuowane były młyny wzmiankowane już w średniowieczu. 
Dokument z 1398 r. mówi o części wsi, która płaciła dziesięcinę 
snopową, a wiec w naturze. Była to danina uiszczana jeszcze 
przed lokowaniem miejscowości na prawie niemieckim, co po
twierdza współistnienie tutaj w końcu XIV w. osadnictwa pol
skiego i niemieckiego. Pierwszymi znanymi właścicielami Żu
kowic, wspomnianymi w drugiej połowie XIV w. była rodzina 
von  Biberstein,  od  której  wieś  odkupiła  rodzina  von  Berge, 
prawdopodobnie w 1406 r.. Odtąd historia miejscowości wiąże 
się z tym rodem aż po 1945 r. Ich siedzibą był pałac w Żukowi
cach Dolnych, wzniesiony już w XV w.. W 1587 r. zbudowano 
nową siedzibę  w Żukowicach  Górnych.  W czasie  reformacji 
von Bergowie przyjęli luteranizm, a miejscowy kościół dostał 
się w ręce ewangelików. Dopiero w 1653 r. katolicy odzyskali 
swoją świątynię. W 1748 r.  zakończono budowę kościoła dla 
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protestantów. W czasie wojny o Śląsk między Austrią i Prusami 
w 1740 r.  w pałacu w Żukowicach Dolnych przebywał  Fry
deryk  II.  Zwołano  tam  również  zjazd  propruskiej  szlachty 
śląskiej.

Przed wybuchem II wojny światowej Żukowice liczyły 
1.018 mieszkańców. Po 1945 r. zostały siedzibą Urzędu Gminy. 
Znajdowała  się  tutaj  szkoła  podstawowa,  ośrodek  zdrowia, 
biblioteka, poczta, kino, bank spółdzielczy, kawiarnia, punkty 
usługowe.  W 1973  r.  mieszkało  tu  1.060  osób.  Budowa  hut 
miedzi, uruchomionych w latach 1971 i 1975, skazała wieś na 
zagładę. Do 1995 r. miejscowość zostanie całkowicie wysiedlo
na. (Jerzy Dymytryszyn)

Literatura: J. Blaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Lan
des, Glogau 1913;  A.  Billert,   Żukowice Pałac,  Dokumentacja  historyczno-architek
toniczna, Poznań 1973 (maszynopis); H. Gerlic, Kapituła głogowska w dobie Piastów i 
Jagiellonów (1120-1526), Wrocław 1990 (praca doktorska – maszynopis); Das war Glo
gau, praca zbiorowa pod red. H. J. Schelenza, Hannower 1991; J. G. Knic, Alphabetisch 
– statistisch – topographische, Vebersicht der Dörfer, Flachen, Städte und (...), Breslau 
1845.
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Towarzystwo Miłośników Głogowa
Głogów ul. Brama Brzostowska 1 (Zamek) tel. 34-10-81

posiada w ciągłej sprzedaży własne wydawnictwa:

J. Chutkowski, Głogów - informator historyczny,
w cenie 15.000 zł.

L. Lenarczyk, Epoka brązu w okolicach Głogowa,

w cenie 2.000 zł.

K. Demidziuk, Okres przedrzymski i rzymski w

  okolicach Głogowa,

w cenie 2.000 zł.

Z. Wilczewski, Głogów za Piastów i Jagiellonów,

w cenie 2.000 zł.

Towarzystwo Miłośników Głogowa

informuje, że posiada ogólnodostępne księgozbiory

o tematykach:

Glogoviana - Głogów i ziemia głogowska,

Silesiana - Dolny Śląsk,

zawierające książki rzadkie i trudno dostępne oraz

prace nie publikowane. Korzystać z nich można w

siedzibie TMG i Dziale Historycznym Muzeum w

Głogowie w dni robocze od godz. 9.oo do 13.oo


