
Towarzystwo Miłośników Głogowa

E N C Y K L O P E D I A

Ziemi Głogowskiej

Zeszyt 20.

Głogów 1994



Komitet redakcyjny:
Antoni Bok, Janusz Chutkowski (redaktor naczel-
ny), Jerzy Dymytryszyn (sekretarz redakcji), Ze-
non Hendel, Jerzy Sadowski.

Konsultanci:
Henryk Ciejka – kartografia
Sławomir Krawczyk – archi-
tektura
Robert Górniak - historia
kościoła

Autorzy haseł
zamieszczonych
w zeszycie 20:
Antoni Bok
Janusz Chutkowski
Józef Cwynar
Robert Górniak
Jerzy Herman
Jerzy Jankowski
Stanisław Krasnowski
Paweł Łachowski
Rafael Rokaszewicz

Ebook na podstawie oryginalnego wydania ksiąŜkowego wykonał:

Albin Tomalak                   mailto: albin.tomalak@neostrada.pl

Wykaz autorów:
Antoni Bok
Janusz Chutkowski
Janusz Cieślik
Józef Cwynar
Krzysztof Czapla
Krzysztof Demidziuk
Jerzy Dymytryszyn
Piotr Gierczak
Robert Górniak
Zenon Hendel
Jerzy Herman
Dariusz Hybel
Jerzy Jankowski
Stanisław Krasnowski
Sławomir Krawczyk
Irena Kubiak
Paweł Łachowski
Sylwia Malcher
Krzysztof Motyl
Krzysztof Nowak
Rafael Rokaszewicz
Zbigniew Rybka
Andrzej Sadowski
Jerzy Sadowski
Ryszard Sieledczyk
Magdalena Świderska
Bronisław Umiński
ks. Aleksander Walkowiak



Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

Gebauer Piotr

Jedną z najwybitniejszych postaci wśród duchowień-
stwa diecezji wrocławskiej w XVII wieku był Piotr Gebauer.
Urodził się 8 września 1575 r. w Głogowie. Był synem Piotra i
Doroty z domu Rüdiger. Od majątku Dürrgoy, w skład którego
wchodziło sołectwo i kilka osad wieśniaczych Gebauer uŜywał
tytulatury Gebauer von Dürrgoy albo „Dürgai”. Studia rozpo-
czął w Ołomuńcu, a od października 1602 r. na polecenie bi-
skupa Jana Sitscha przeniósł się do Collegium Germiancum w
Rzymie gdzie studiował filozofię i teologię. W czasie studiów,
w 1604 r. został mianowany kanonikiem katedralnym we Wro-
cławiu (zastępował go wikariusz katedralny Adam Niger).
Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 6 maja 1607 r. w kaplicy
Collegium Gramanicum. Przez pewien okres pełnił obowiązki
kaznodziei przy Gwardii Szwajcarskiej. W 1609 r. zakończył
rzymskie studia uzyskując doktorat z filozofii i teologii. Powró-
cił do kraju 23 stycznia tegoŜ roku. Został członkiem kapituły
kolegiaty św. KrzyŜa we Wrocławiu, pełniąc jednocześnie
funkcję kaznodziei. W rok później (1610) na mocy nominacji
cesarskiej otrzymał stanowisko kanonika kolegiaty NMP w
Głogowie. Posiadał równieŜ prebendę w kapitule wrocławskiej
kolegiaty. W 1614 r. biskup wrocławski, arcyksiąŜę Karol
Habsburg powołał Gebauera na wizytatora diecezji. W paź-
dzierniku 1621 r. Gebauer otrzymał biskupią inwestyturę na
prałaturę archidiakona w katedrze wrocławskiej. W listopadzie
tego roku nastąpiła jej instalacja. Na czas pobytu biskupa w
Portugalii Gebauera mianowano w 1623 r. jego zastępcą. Jako
administrator biskupstwa rezydował w Nysie. Po śmierci bisku-
pa powierzono mu zadanie administrowania biskupstwem i
przeprowadzenia wyboru nowego biskupa. W marcu 1624 r.
Gebauer przebywał w Warszawie w charakterze posła cesar-
skiego. Następnie w maju i czerwcu 1625 był delegatem kapi-
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tuły wysłanym na dwór królewski celem dokonania uroczystej
postulacji Karola Ferdynanda Wazy. We wrześniu 1626 r. przy-
był do Rzymu i uzyskał audiencję u papieŜa Urbana VIII.

Ze względu na liczne w tym czasie na Śląsku działania
wojenne rozpoczętą w 1614 r. wizytację diecezji ukończył do-
piero 1629 r.. Jego działalność wizytacyjna dotyczyła w szcze-
gólności miejscowości w których mimo znacznych wpływów
protestantyzmu utrzymywał się jeszcze katolicyzm. W dniu 4
listopada 1628 r. Gebauer przybył do Głogowa wspólnie z pra-
łatom Karasem i sufraganem Janem Baltazarem Lieschem. Lie-
sch konsekrował na nowo głogowski kościół parafialny, Karas
celebrował sumę, a Gebauer wygłosił kazanie. Podczas wizyta-
cji Gebauer poczynił wiele spostrzeŜeń, które stały się dla niego
źródłem do napisania instrukcji dla wizytatorów die-cezji. In-
strukcja „Methodus sive norma wisitationis...” została wydana
drukiem w Głogowie. Do instrukcji dołączył Gebauer list dedy-
kacyjny do biskupa – królewicza napisany 14 sierpnia 1630r..

Po raz drugi Gebauer wizytował archidiakonat wro-
cławski w okresie od 15 stycznia do 12 czerwca 1638 r. oraz 18
stycznia 1639 r.. Zmarł 8 września 1646 r. we Wrocławiu. W
katedrze wrocławskiej ufundowano na jego cześć pomnik na
którym wypisano następujące słowa: Scio, cui eredidi, deposi-
tum meum. Ego Petrus non huic petrae, sed qui Christus est.
(Robert Górniak)

Literatura: W. Czapliński, Elekcja ostatniego polskiego biskupa wrocław-
skiego w 1625 r. Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, T.3:1948, s.251-289;
G. Cwięczek, Kapituła wrocławska za rządów biskupa królewicza Karola Ferdynanda
Wazy (1625-1655), Colloquium Salutis – Wrocławskie Studia Teologiczne, T.3:1971,
s.103-121; G. Cwięczek, Królewicz Karol Ferdynand Waza jako biskup wrocławski. W:
Studia z historii Kościoła w Polsce, T.2, Warszawa 1973, s. 7-269; J. Jungnitz, Archi-
taiakonus Petrus Gebauer. Ein Zeit – und Lebensbild aus der schlesischen Kirchenge-
schichte des 17. Jahrhunderts, Breslau 1892; J. Mundziuk, Gebauer Piotr, Encyklopedia
Katolicka, T. 5, Lublin 1989, kol. 923; W. Urban Archidiakon Piotr Gebauer i jego
biblioteka z XVII wieku, Colloquium Salutis – Wrocławskie Studia Teologiczne, T.
9:1977, s. 61-73 ; W. Urban, Z dziejów duszpasterstwa pokutnego w diecezji wrocław-
skiej do końca XVIII wieku, Prawo Kanoniczne R. 7:1964, nr 1-2, s. 201-231 (215-
216).
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Głogów – etymologia nazwy

Nazwa Głogów pojawia się po raz pierwszy w Kronice
Thietmara, zapisana w 1010 roku w postaci Glogua. Później
występują takŜe inne warianty tej nazwy: Glogov (1155), Glo-
gova (1157), Glogou (1208), Glogou (fals. z XIV w.).

Nawiązuje ona bez wątpienia do pnia podstawy Glogh,
która oznaczała cierń lub kolec. Początkowo głogiem nazywano
wszystkie krzewy kłujące aby z czasem zawęzić tę nazwę do
jednej rośliny. Nie mała w tym zasługa Jana Stanki, który w
swoim traktacie „Antibolomenum” z 1472 roku, w takim wła-
śnie znaczeniu począł jej uŜywać.

Większość toponomastów uwaŜa zatem Głogów za
nazwę topograficzną, chociaŜ nie jest to wcale opinia całkowi-
cie jednoznaczna. Końcówka –ów, sugerować bowiem moŜe jej
dzierŜawczy charakter, od przydomka lub imienia Głog, który
w staropolszczyźnie był jednak nader rzadki.

Nazwy tego typu są dość rozpowszechnione w Polsce,
chociaŜ wszystkie mają metrykę znacznie późniejszą. Najstar-
szy jest Głogówek na Opolszczyźnie, zapisany w 1213 r. jako
Glogov, który dla odróŜnienia od Głogowa nadodrzańskiego juŜ
wkrótce zaczęto określać jako Parva Minor Glogova. Głogów
koło Radomia zapisano dopiero w 1508 r. (Glogow) a koło
Kłodawy w 1425 (Glogow).

W wieku XIV i XV wystąpiła w Polsce tendencja do
zmiany paradygmatu maskulinarnego ow – owo i stąd teŜ po-
wstawać poczęły nazwy typowo dzierŜawcze typu Głogowo
koło Konina (1461) czy teŜ Głogowo koło Krośniewic (1391).

Temat głóg pojawia się takŜe w nazwach rzecznych np.
Głogówka dopływ Prosny (1524), Głogówka dopływ Lutymi
(1471), Głogówka dopływ Wkry (XVI w.), jeziornych np. Gło-
gowiec jezioro niezn. (XIII w.) i terenowych np. Głogówka –
pastwisko na Powiślu (1624) i parcela w nowosądeckim (1847).

Z: 20



Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

Produktywność tych nazw musiała być stosunkowo duŜa, po-
niewaŜ drogą upodobnienia tematycznego utworzono np. Gło-
gów koło Rzeszowa (zapisany w 1581 r. jako Glogow), który
wywodził się od nazwiska sekretarza króla Zygmunta Augusta
– Krzysztofa Głowy, załoŜyciela tej miejscowości. (Jerzy Jan-
kowski)

Literatura: A. Bańkowski, Zmiany morfemiczne w toponimii polskiej, Wro-
cław 1982; A. Brückner, Słownik etymologiczny, Warszawa 1985; J. Jankowski, Słow-
nik historyczno-geograficzny Ziemi Lubuskiej (maszynopis powielany), Zielona Góra
1966; J. Rieger, E. Wolnicz-Pawłowska, Nazwy rzeczne w dorzeczu Warty, Wrocław
1975; P. Zwoliński, Hydronimia Wisły, Wrocław 1965.
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Kłobuczyn – kościół p.w. św. Jadwigi Ślaskiej

Kościół po raz pier-
wszy wzmiankowany w 1342 r.
Do dzisiejszych czasów do-
trwała budowla z XVI w.. W
1695-1696 r. został przebudo-
wany i nakryty sklepieniami z
inicjatywy opata Adalberta z
zakonu augustianów z śagania.
Wtedy to starą drewnianą wie-
Ŝę znajądujacą się w południo-
wo-zachodniej części kościoła
zastąpiono nową kamienną,
wybudowaną w zachodniej czę-
ści kościoła. Umieszczono w
niej kartusz z herbem opata
Adalberta, na  którym widnieje
data 1695. Na wieŜy wykonano takŜe nadbudówkę z podwój-
nym prześwitem, lecz po spaleniu jej w 1819 r. zastąpiono ją
prostym spiczastym zakończeniem. W przyziemiu wieŜy
umieszczono kruchtę.

Cały kościół kamienno-ceglany jest budowlą jednona-
wową, posiadającą od południa jedną kaplicę, od północy za-
krystię oraz przedsionek wejściowy, od zachodu wieŜę, a od
wschodu – prezbiterium zakończone półkoliście. W kościele
znajdują się sklepienia kolebkowo-krzyŜowe. WyposaŜenie
kościoła pochodzi z XIX i XX wieku.

Obok kościoła znajduje się cmentarz. Całość okala
XVIII-wieczny mur. W jego zachodniej części znajduje się
brama, u zwieńczenia której w niszy stoi rzeźba św. Jadwigi.
Obok bramy stoi rzeźba św. Jana Nepomucena. W kościele
znajdował się dzwon z około 1300 roku (jeden z najstarszych na
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Śląsku). Obecnie eksponowany jest w Muzeum Archidiecezjal-
nym we Wrocławiu.

Do 1945 r. kościół w Kłobuczynie (Klopschen) był
kościołem parafialnym archiprezbiteriatu Głogów. W 1929 r. w
Kłobuczynie mieszkało 744 katolików i 105 protestantów.
Obecnie naleŜy do dekanatu Głogów – Zachód. Kościół para-
fialny erygowany w 1342 r.. Obecnie kościół filialny parafii
Gaworzyce. (Rafael Rokaszewicz)

Literatura: H. Hoffmann, Die katolischen Kirchen des Landkreises Glogau,
Breslau 1937; S. Kowalski, Zabytki Środkowego Nadodrza, Zielona Góra 1976; F. X.
Seppelt, Real-Handbuch des Bistums Breslau, Breslau 1929; H. Lutsch, Verzeichnis der
Kunstdenkmäler der Proviinz Schlesien, Breslau 1988; Schematyzm diecezji gorzow-
skiej.  Gorzów 1988.
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Krzepielów – kościół p.w. św. Marcina

Kościół wzmiankowany
po raz  pierwszy 27.X.1399 r. w
piśmie archidiakonatu głogow-
skiego. Wymieniono tam kościół
p.w. św. Marcina we wsi Czep-
law (Krzepielów). Obecny budy-
nek gotycko-renesansowy pocho-
dzi z początku XVI w.. Murowa-
ny z cegły i kamieni narzuto-
wych, jednonawowy załoŜony na
planie wydłuŜonego prostokąta, z
krótkim wydzielonym prezbite-
rium (zbudowanym w 1599 r.)
zamkniętym prostą ścianą. Od
zachodu przylega do kościoła
kwadratowa wieŜa zbudowana w 1513 r. na niej na wysokości
od 1,15 m do 9 m nad ziemią wmurowane tablice z piaskowca z
datami 1509 (na ścianie zachodniej) oraz 1507, 1508. 1511.
1512 i 1513 (na czołowej stronie południowo-zachodniego fila-
ra). W wieŜy ostrołukowe wejście. We wnęce nad wejściem
wisiała płaskorzeźba, na której św. Jan Chrzciciel jako chłopiec
czerpie wodę u źródła, obok stoi baranek. Przeniesiono ją do
wewnątrz kościoła. Nie zachował się dzwon z 1497 r. z napisem
„O Rex glorie, veni cum pace” (O królu chwały, przybądź z
pokojem). W wieŜy resztki mechanizmu zegara. Okna w nawie
zakończone łukami. WieŜa i nawa w naroŜach podparte filara-
mi. Od południa przylega zakrystia (dawna kaplica zbudowana
w 1599 r.) zwieńczona tak jak prezbiterium falistym szczytem
renesansowym. W środku nad wejściem do zakrystii obraz św.
Marcina, na którym dzieli on płaszcz i daje biedakowi. Obok
kamienna ambona renesansowa, na poszczególnych polach

Z: 20



Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

bocznych kosza namalowano wizerunki świętych z atrybutami.
Na czterech postaciach, w czasach późniejszych, wykonano
cztery duŜe koła, w trzech z nich – symbole trzech cnót ewan-
gelicznych. Na ścianie północno-zachodniej ozdobne epitafium
kamienne z XVIII w. Zuzanny Magdaleny baronowej Schwe-
initz na Krzepielowie. W prezbiterium witraŜ św. Jadwigi i św.
Marcina, biskupa, patrona kościoła. Po stronie północnej znaj-
dują się pod zadaszeniem cztery kamienne sarkofagi właścicieli
Krzepielowa. W ostatnich latach trzy z nich zostały uszkodzo-
ne. Na ścianie nad sarkofagami kartusze herbowe.

Kościół p.w. św. Marcina jest kościołem pomocniczym
parafii Krzepielów dekanatu Sława. Do 1945 r. kościół para-
fialny parafii Krzepielów (Tschepplau = Langemark) archipre-
zbitariatu Sława (Schlawa = Schlesiersee). W 1929 r. w Krze-
pielowie mieszkało 175 katolików, 950 protestantów i 7 śy-
dów. (Paweł Łachowski)

Literatura: H. Hoffmann, Die katolischen Kirchen des Landkreises Glogau,
Breslau 1937; S. Kowalski, Zabytki Środkowego Nadodrza, Zielona Góra 1976; A.
Królak, Krzepielów. Szkic monograficzny (maszynopis), Głogów 1979; Schematyzm
diecezji gorzowskiej, Gorzów Wielkopolski 1988; F. X. Seppelt, Real – Handbuch des
Bistums Breslau, Breslau 1929.
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Mechtylda (Matylda) – Ŝona Henryka III

Urodziła się naj-
prawdopodobniej w 1276
r.. Była córką księcia
brunszwickiego Albrech-
ta i Adelajdy pochodzą-
cej z rodu margrabiów
Montferrat. W wieku
dwóch lat, w 1278 r., zo-
stała zaręczona z Ery-
kiem synem króla duń-
skiego Eryka V (VII). Do
zawarcia małŜeństwa jed-
nak nie doszło. W 1291 r.
wyszła za mąŜ za księcia
głogowskiego Henryka III. MałŜeństwo to miało, jak większość
ówczesnych małŜeństw ksiąŜęcych, podłoŜe polityczne. Naj-
prawdopodobniej chodziło o uzyskanie przeciwwagi w stosun-
ku do polityki księcia Henryka Probusa, który poszukał sobie
Ŝony w innej gałęzi tej samej rodziny.

Nie wiemy gdzie odbył się ślub ksiąŜęcej pary. Przy-
puszczalnie nastąpiło to w dniu 2 marca 1291 r. w Głogowie, w
tym bowiem dniu rozpoczął się tutaj wielki zjazd „z udziałem
licznych dostojników, rycerstwa, prałatów kolegiackich, a naj-
prawdopodobniej takŜe biskupa wrocławskiego”. W średnio-
wieczu takie zjazdy, odbywane z okazji uroczystości rodzin-
nych, były zresztą równieŜ okazją do zawierania sojuszy i ini-
cjowaniu róŜnych akcji politycznych.

Odtąd Mechtylda Ŝyła w zamku głogowskim zajęta
rodzeniem i wychowywaniem licznego potomstwa, chociaŜ w
czasie częstych i dłuŜszych nieobecności męŜa musiała zastę-
pować go w rządzeniu księstwem. Znana była z działalności
charytatywnej, popierała duchownych i wspierała klasztory.
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Była dobrodziejką klasztoru klarysek głogowskich, któremu w
1310 r. nadała dwie wsie i uwolniła od cięŜarów naleŜnych
księciu. W głogowskiej kolegiacie ufundowała dwa ołtarze: św.
Ducha i św. Jadwigi i ElŜbiety, a dla innych ołtarzy ustanowiła
roczny czynsz dwóch kamieni wosku lanego.

Mechtylda urodziła przypuszczalnie dziewięcioro dzie-
ci: Henryka, Konrada, Agnieszkę, Bolesława, Jana, Salomeę,
Katarzynę, Przemka i Jadwigę. Po śmierci męŜa w 1309 r.
sprawowała regencję w księstwie głogowskim, a po podziale
księstwa pomiędzy jej synów w 1312 r. otrzymała Głogów jako
zaopatrzenie wdowie. Zmarła w 1318 r. i pochowana została w
głogowskiej kolegiacie. Płyta nagrobna z wizerunkiem postaci
księŜnej znajduje się obecnie w Muzeum Narodowym we Wro-
cławiu. (Janusz Chutkowski)

Literatura: J. Chutkowski, Dzieje Głogowa, Głogów 1991, t. I, s. 61-62 (tam
równieŜ wykaz literatury); K. Jasiński, Rodowód Piastów Śląskich, Wrocław 1975, t. II;
T. Jurek, Dziedzic Królestwa Polskiego KsiąŜę głogowski Henryk (1274-1309), Poznań
1993.
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Obraz wotywny kanonika L.G.

W muzeum sztuki sak-
ralnej (klasztor redemptorys-
tów) w Bardzie znajduje się
cenny obraz wotywny kanonika
oznaczonego monogramem „L.
G.” z 1508 r.. Obraz ten w
okresie przed II wojną świa-
tową znajdował się w kole-
giacie głogowskiej w ołtarzu
bocznym w kaplicy p.w. św.
Stanisława i św. Wacława. Sam
ołtarz wykonany był ze stiuku
przez Buriana. W części głów-
nej obrazu namalowano św.
Hieronima jako postać klęczą-
cego grzesznika, pokutującego
przed ukrzyŜowanym Chrystusem i bijącym się kamieniem o
swoją pierś. Obok znajdują się atrybuty świętego: wiszący ka-
pelusz kardynalski i leŜący lew.

Św. Hieronim Ŝył w latach 342-420 na terenie Dalma-
cji, gdzie urodził się w zamoŜnej rodzinie. Po przyjęciu chrze-
scijaństwa przebywał cztery lata na pustyni. Potem przybył do
Antiochii, otrzymał święcenia kapłańkie i dokonał przekładu
Pisma Świętego na język łaciński. Został zaliczony w poczet
czterech wybitnych doktorów kościoła zachodniego.

Obraz powstał prawdopodobnie w 1508 r. i związany
jest z ukończeniem w tym czasie epitafium jednego z kanoni-
ków głogowskich. Według śląskiego katalogu Corneliusa Müll-
era z XVI w. miał on pochodzić z kręgu Lucasa Cranacha Star-
szego. Cranach Starszy (ur. 1472, zm. 1553 r.) większość Ŝycia
spędził na terenie Niemiec w Wittenberdze – głównym ośrodku
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reformacji. Prowadził znaczny warsztat malarski, zajmował się
równieŜ projektowaniem dekoracji i kostiumów. Tematyka jego
prac była róŜnorodna, od malarstwa religijnego, poprzez sceny
mitologiczne, polowań, aŜ do aktów kobiecych.

W przedmiotowym obrazie widzimy nieco z tyłu św.
Hieronima w prawym dolnym rogu klęczącą postać kanonika.
Jest to zapewne fundator obrazu. Obok stoi św. Jan Ewangeli-
sta, który trzyma w lewej dłoni swój atrybut – kielich, na tle
rozległego pejzaŜu. Natomiast w głębi obrazu dostrzegamy
sylwetkę kościoła i fragment miasta połoŜonego w górskich
okolicach. Całość kompozycji zamknięto w górnej części obra-
zu wykończeniem typu otworowego z elementami maswerko-
wego zwieńczenia z ornamentem roślinnym. PoniŜej widoczne
jest putto dziecięce z trąbką. Tłem natomiast jest blask zacho-
dzącego słońca – symbol rodzącego się lub ginącego Ŝycia.
(Józef Cwynar)

Literatura: T. Chrzanowski, Bardo W: Śląsk w zabytkach sztuki, Wrocław
1980; Bardo Śl. – najstarsze Sanktuarium Maryjne na Dolnym Śląsku, Wyd. z okazji
jubileuszu 100-lecia działalności OO Redemptorystów w Polsce 1983-1984; U. Janicka-
Krzywda, Patron – atrybut – symbol, Poznań 1993; M. Rzepińska, Siedem wieków
malarstwa europejskiego, Wrocław 1986.
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Pęcław – gmina

Gmina utworzona została 5.12.1972 r.. PołoŜona jest w
północnej części województwa legnickiego, na wschód od Gło-
gowa. Graniczy od południa z gminą Grębocice, a od zachodu z
gminą Głogów, od wschodu i północy ograniczona jest rzeką
Odrą. Zajmuje obszar 6.413 ha, co stawiają w rzędzie najmniej-
szych gmin w województwie. Ludność – 2.359 osób (według
stanu z 31.01.1993) W granicach gminy znajduje się 8 wsi:
Pęcław (siedziba gminy), Białołęka, Droglowice, Kotowice,
Piersna, Wierzchownia, Wietrzyce, Wojszyn oraz 6 osad: Bor-
ków, Golkowice, Kaczyce, Leszkowice, Mileszyn, Turów, a
nadto przysiółki Chwaliszewo i Dębinki.

Geograficznie obszar gminy znajduje się w obrębie
Pradoliny Barucko-Głogowskiej. Wybitnie równinny teren
wzniesiony jest średnio 70-80 m n.p.m.. Geologiczny obraz
utworów czwartorzędowych tworzą piaski i gliny a lokalnie
Ŝwiry i torfy. Z najmłodszych osadów, powstałych w wyniku
akumulacyjnej działalności Odry, powstały mady – gleby wła-
ściwe dla tych okolic. Jako czynnik naturalny Odra (wraz z
dopływami i starorzeczami) wywarła i wywiera nadal decydu-
jący wpływ na wiele aspektów środowiska naturalnego oraz
dzieje i strukturę osadnictwa na tych terenach.

Klimat naleŜy do najłagodniejszych w Polsce. Okres
wegetacyjny wynosi 100 dni, ilość dni z temperaturą niŜszą niŜ
0oC – 28, gorących (powyŜej 25oC) – 34. Charakterystyczne dla
dolnej Odry jako obszaru inwersyjnego jest częste występowa-
nie przymrozków, mgły, rosy i szronu. Opady wynoszą około
500 mm rocznie. Świat roślinny i zwierzęcy stanowi zuboŜały i
przekształcony obraz dziedzictwa okresu polodowcowego. Buj-
ne niegdyś lasy, zajmują obecnie zaledwie około 10% obszaru
gminy. Są to głównie przyodrzańskie bory bagienne, lasy wil-
gotne i łęgowe. Te ostatnie stanowią ciekawe zbiorowiska ro-
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ślin i zwierząt. Dla doliny Odry charakterystyczne są liczne
siedliska ptactwa wodnego oraz właściwy dla tego ekosystemu
świat owadów i płazów. Jest to równieŜ waŜny szlak ptasich
przelotów. Dla ochrony przyodrzańskich terenów o ciekawej
roślinności bagiennej, łąkowej i leśnej z naturalnymi ostojami
ptactwa wodnego utworzono w 1986 r. obszar krajobrazu
ochronnego. (Antoni Bok)

Literatura: M.Sadowski, D. Sikorski, Opracowanie monograficzne gminy
Pęcław (maszynopis), Pęcław 1993; Roczniki statystyczne województwa legnickiego.
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Przesądy odrzańskich wodniaków

Ten specyficzny, często przechodzący z ojca na syna,
zawód wymagał długich i dość monotonnych, trwających od
wczesnej wiosny do późnej jesieni podróŜy, w trakcie których
kilkunstoletni nowicjusze nabywali praktycznej wiedzy zawo-
dowej. Płynący po raz pierwszy, mijając połoŜone na lewym
brzegu najwyŜsze wzniesienie na środkowej Odrze Białą Górę
(99 m) w 444 km, tuŜ poniŜej ujścia Ochli i przekopu wybudo-
wanego w latach 1974-1983, wrzucali do Odry kromkę chleba.
Zapewniało to powodzenie w pracy i chroniło przed utonię-
ciem. W następnym rejsie tu właśnie wrzucali – praktykanci do
wody deskę z napisem: „chce być dobrym wodniakiem”. Jeśli
deska dopłynęła do Szczecina był to wyjątkowo dobry omen.
Najczęściej tutaj odbywała się zawodowa inicjacja adepta po
odbyciu trzyletniej praktyki. Sprawdzian wiedzy zawodowej i
Ŝeglarskiego obyczaju kończyła kąpiel nowego wodniaka w
Odrze i biesiada na jego koszt. Wierzono powszechnie, Ŝe nie-
szczęście przynosi wypływanie w piątek, a barka w Ŝadnym
wypadku nie moŜe z portu na wodę wychodzić rufą. W ko-
niecznych wypadkach, dla odczynienia zła, barkę przesuwano
najpierw nieco do przodu. W Wielki Piątek dla zaŜegnania
złych mocy do Odry wrzucano święty obraz. Zabobonnym sza-
cunkiem otaczano wody Odry. Pranie bielizny w rzece groziło
śmiałkowi utonięciem. Wylewający do Odry nieczystości mu-
siał się liczyć z tym, Ŝe będzie miał cięŜkie konanie. Zabraniano
plucia do wody gdyŜ w ten sposób moŜna było napluć w twarz
Matce Boskiej. Wierzono powszechnie w istnienia utopca –
demona wodnego będącego domniemanym sprawcą wszystkich
moŜliwych nieszczęść. Do czasu zdominowania odrzańskiej
Ŝeglugi przez barki motorowe i zestawy pchane do specyfiki
odrzańskiego folkloru naleŜały tzw. „wołanki” – krótkie, ry-
mowane, dowcipne (choć nie zawsze cenzuralne) zawołania
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słuŜące nawiązaniu kontaktu między płynącymi wodniakami a
miejscowymi przebywającymi na brzegu, które często przera-
dzały się w rymowany dialog. Powszechnie było teŜ pytanie
płynących o czas. Patronką wodniaków jest św. Barbara (4.XII).
(Jerzy Herman)

Literatura: W. Koszarski, Nad Odrą, Warszawa 1986; D. Somonides, Odra –
folklor – pogranicze kultury, Katowice 1992; Relacje marynarzy z PBH „Odra-2”
Głogów zebrane przez autora.
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Rok 1945 – początki handlu

Na terenie powiatu głogowskiego pierwsze sklepy zo-
stały uruchomione w Sławie Śląskiej, która nie była zniszczona
i gdzie znalazły siedzibę władze powiatowe. W Głogowie poza
sklepem Powszechnej Spółdzielni SpoŜywców, wszystkie pla-
cówki handlowe i gastronomiczne powstałe w 1945 r. naleŜały
do osób prywatnych. Zaczęły one powstawać w lipcu 1945 r.
kiedy to wypłacono pierwsze pensje pracownikom administra-
cji. Wówczas to burmistrz Głogowa Eugeniusz Hoinka polecił
urządzić naprzeciw budynku Zarządu Miejskiego plac handlo-
wy i dla zainaugurowania handlu sprzedać na nim worek cukru
i worek mąki pochodzące z magazynów miejskich.

Pierwsze sklepy i restauracje w mieście naleŜały do
następujących osób:
- Sklep przy ul. Królewskiej (Jedności Robotniczej) 40 Mi-

chała Nakoniecznego.
- Sklep przy ul. Królewskiej Kazimierza Kicały i Jana Ko-

walczyka.
- Restauracja i hotel „Polonia” załoŜona w październiku 1945

r. przez Nikodema Piotrowskiego przy ul. Słowiańskiej,
która dodatkowa spełniała rolę klubu, gdzie w latach 1945 i
1946 zbierali się miejscowi działacze.

- Restauracja „Rolnik” przy ul. Nowosolskiej (Sikorskiego)
prowadzona przez Eugeniusza śyczkowskiego.

- Hotel i bufet prowadził Leon Wawrzków przy ul. Koperni-
ka (Staromiejska). Wawrzków był równieŜ właścicielem
wytwórni wód gazowanych.

Poza tym znane są równieŜ nazwiska następujących
właścicieli zakładów handlowych w mieście: Agata Supeł, Irena
Frechowicz, Józef Sadowski, Wiktoria Góral, Władysław Go-
lecki, Helena Rymkiewicz, Zygmunt DroŜdŜyński.Z: 20
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Największe placówki handlowo-gastronomiczne posia-
dali w Głogowie Nikodem Piotrowski i Leon Wawrzków. Wy-
remontowali oni równieŜ domy w mieście, które w później-
szych latach (w czasie „bitwy o handel” w 1948 r.) zostały im
odebrane. W 1947 r. w Głogowie było juŜ 7 prywatnych skle-
pów spoŜywczych, 1 przemysłowy i 5 restauracji.

Informacje na temat placówek handlowych czynnych w
Głogowie w latach 1945-1947 są dotychczas fragmentaryczne.
Były to bowiem bardzo małe firmy, działające w niesłychanie
prymitywnych warunkach i często istniejące bardzo krótko, w
dodatku niejednokrotnie prowadzące działalność nie ujawnioną
wobec władz, które w początkowym okresie nie interesowały
się nimi. (Janusz Chutkowski)

Literatura: J.Chutkowski, Dzieje Głogowa, t. II, Legnica 1991.
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WDI O/Głogów

Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Legnicy Oddział w
Głogowie w skrócie zwana WDI O/Głogów jest największym
inwestorem zastępczym budownictwa komunalnego i ogólnego
w rejonie głogowskim, a zarazem w północnej części woje-
wództwa legnickiego. WDI O/Głogów realizuje inwestycje na
terenie miast: Głogowa, Polkowic, Przemkowa i Chocianowa
oraz gmin: Polkowice, Jerzmanowa, Radwanice, Gaworzyce,
Kotla i Grębocice.

Inwestor zastępczy wywodzi się z tzw. „dyrekcji budo-
wy”, które były organizowane dla budowy wielkich obiektów
przemysłowych. W gospodarce rynkowej rola i zadania inwe-
stora zastępczego znacznie się poszerzyły, przy czym relacje
pomiędzy inwestorem bezpośrednim (rzeczywistym) a inwesto-
rem zastępczym oparte są na zasadach handlowych potwierdzo-
nych umowami powierniczymi.
WDI O/Głogów mająca poprzednio nazwę Dyrekcji Rozbudo-
wy Miast i Osiedli Wiejskich, Rejonowej Dyrekcji Inwestycji
Miejskich, powołana została uchwałą nr 38/103/62 Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Głogowie z dnia 22 września
1962 r. jako Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych w Głogo-
wie a zarazem jego pierwszym naczelnym dyrektorem był mgr
Władysław Szczurek. Działalność swoją DBOR w Głogowie
rozpoczął 1 lipca 1963 r.. Do zmiany podziału administracyjne-
go kraju w 1975 r. WDI O/Głogów realizowała inwestycje na
terenie powiatów: śary, śagań, Szprotawa, Nowa Soł, Wscho-
wa i Głogów województwa zielonogórskiego. WaŜniejsze in-
westycje realizowane przez WDI O/Głogów to:
1. Na terenie Głogowa: osiedla Śródmieście, Hutnik I i II,

Kopernik, Wojska Polskiego, oczyszczalnia ścieków, Stacja
Uzdatniania Wody Serby, kino „Jubilat”, dom kultury, Pań-
stwowy Zakład Wychowawczy.
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2. Na terenie śar: osiedla PodchorąŜych, Okrzei, Kaczy Ry-
nek, Technikum Ceramiczne, ZSZ i Technikum Budowla-
ne, Technikum Górnicze.

3. Na terenie śagania: osiedla II Armii Wojska Polskiego,
Szprotawska, baza MZK.

4. Na terenie Szprotawy: osiedla mieszkaniowe Rynek, Ko-
ściuszki, internat Technikum Mechanicznego.

5. Na terenie Nowej Soli: ZSZ i Technikum Odlewnicze,
Szpital, Przychodnia Zdrowia, Warsztaty Technikum Od-
lewniczego, przepompownia ścieków, rurociąg tłoczny Ko-
Ŝuchów – Nowa Sól. Baza MZBM i PRBGK, ujęcie wody.

6. Na terenie Wschowy: osiedle 22 Lipca.
7. Na terenie Przemkowa: osiedle Karpie.
8. Na terenie Chocianowa: osiedla Wesoła i II Armii Wojska

Polskiego, przepompownia ścieków z kolektorami, oczysz-
czalnia ścieków.

9. Na terenie Polkowic:  osiedla Polkowice II i III, ObrzeŜe,
Polanka, Dąbrowskiego I i II, Ratusz, wysypisko śmieci.
(Stanisław Krasnowski)
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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)
Twierdza Głogów – wieŜa artyleryjska. (19)
Tymczasowa Komisja Doradcza. (3)
Tympanon z kościoła św. Mikołaja. (1)
Umiński Jan Nepomucen. (6)
WDI O/Głogów. (20)
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)




