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Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

Edykt tolerancyjny – 1.IV.1755 r.

Wśród mniejszości zamieszkujących Dolny Śląsk zna-
czącą grupę stanowili śydzi uciekający tu przed prześlado-
waniami. Przyniesiony przez nich dialekt Ostmitteldeutsch z
domieszką hebrajskiego i miejscowej gwary dał początek dzi-
siejszemu jidisz. W monarchii austriackiej śydów sekowano
na kaŜdym kroku. Ich sytuacja poprawiła się gdy Fryderyk II
korzystając z zaangaŜowania Austrii w wojnie sukcesyjnej na-
jechał i w ciągu kilku tygodni zajął. Dolny Śląsk. Po poko-
ju wrocławskim w 1742 r. pod jego berłem znalazł się niemal
cały Górny i Dolny Śląsk.

W dniu l.IV.1755 r król pruski wydal edykt toleran-
cyjny, który pozwalał śydom zrzeszać się w gminy wyznanio-
we, uprawiać rzemiosło z wyjątkiem wyprawiania skór oraz
dzierŜawić gorzelnie, winiarnie i browary. Edykt zezwalał takŜe
na osiedlanie się we Wrocławiu, Głogowie i Legnicy śydom
posiadającym majątek wartości nie mniejszej niŜ 1.000 duka-
tów. Osiedleńcy nie mogli jednak ani sprowadzać rodzin ani
udzielać gościny współwyznawcom.

W liczącym wówczas około 10 tysięcy mieszkańców
Głogowie mieściła się najliczniejsza na Dolnym Śląsku spo-
łeczność Ŝydowska licząca według szacunków ponad 1,5 tysią-
ca osób. Na rzecz kahału głogowskiego opodatkowani byli
między innymi legniccy śydzi.

W owych czasach śydzi nie mieli nazwisk rozumia-
nych jako forma identyfikacji prawnej. Posługiwali się imio-
nami uzupełnianymi w razie potrzeby dodatkowymi określe-
niami. Stanu takiego nie mogła tolerować perfekcyjnie działają-
ca pruska administracja. Król pruski edyktem z 1796 r. nakazał
w ciągu 6 miesięcy nadać śydom nazwiska. Nazwiska miały
być niepowtarzalne a nadawać je miały magistrackie komisje.
Tworzono nazwiska od imion, nazw miejscowych, kwiatów,
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zwierząt i przedmiotów uzupełnianych najczęściej złoŜeniami
typu –berg, -tal, -band, -stein oznaczającymi –góra, -dolina, -
kamień. Tak powstały nazwiska takie jak Abrahamer,
Glogauer, Goldberg, Rosental. Perłband. Znudzonym urzędni-
kom zdarzało się wymyślać nazwiska takie jak: Goldschrank.
Singmirwas. Pulvcrbestandteil, Temperaturwechsel, Ocsen-
schwanz, Kanalgeruch czy Wanzenknicker oznaczające w tłu-
maczeniu: Kasaogniotrwala, Zaśpicwajmicoś, Częśćskladowa-
proszku, Zmianatempcratury, Wołowyogon, Kanałowyzapach,
Pluskwiarsknera. W ten sposób większość poddanych pruskich
wyznania mojŜeszowego otrzymała niezmienne, dziedziczne
nazwiska. Samych zainteresowanych o zdanie nikt nie pytał..
Pełnię praw obywatelskich otrzymali śydzi w państwie pruskim
9.V.1812 r.. (Jerzy Herman)

Literatura: J. S. Bystroń, Nazwiska polskie, Warszawa 1993; J.
Chutkowski, Głogów od czasów najdawniejszych do r. 1950, Legnica 1989; D. M.
Tannenzapf', Kongregacja wyznania mojŜeszowego w Legnicy, Szkice Legnickie t.
XVI, Legnica 1994.
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Kościół p.w. św. Mikołaja - monstrancja

 Jednym z najwspanial-
szych obiektów przechowywa-
nych przed 1945 r. w kościele
p.w. św. Mikołaja była późno-
gotycka monstrancja, powstała
przypuszczalnie w 1515 r.. Zna-
my ją dzisiaj między innymi z
opisów i fotografii zamieszczo-
nych w pracach J. Blaschke i E.
Hintze. Wykonana była ze sreb-
ra i częściowo pozłacana. Miała
wysokość 82 cm, ale pierwotnie
musiała być wyŜsza i dorówny-
wać rozmiarami, zachowanej do
dziś i wykonanej równieŜ, we
wrocławskim środowisku złot-
niczym, monstrancji z Lasek,
która przed 1945 r. sięgała 120
cm. Monstrancja głogowska
straciła wcześniej górny odci-
nek trzonu, przez co kwiaton z
krucyfiksem został osadzony
bezpośrednio na baldachimie
środkowej wieŜy. Autorem tego
dzieła sztuki złotniczej był je-
den z najwybitniejszych w tym
czasie złotników wrocławskich
- Oswald Rothe. Jego punca mistrzowska - litera R wpisana w
koło - była wybita na monstrancji dwukrotnie.

Jak wynika z przekazów źródłowych nie było to jedy-
ne dzieło wrocławskiego złotnika przechowywane w kościele
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św. Mikołaja. Obok opisywanej w skarbcu kościelnym znajdo-
wała się jeszcze, jak to określają źródła - ”olbrzymia"
monstrancja z 1520 r., większa od tej z 1515 r.. Opis jej znaj-
dował się w aktach wizytacji kościoła z 1594 r.. Niestety dla
pozyskania środków na remont posadzki kościoła, w 1804
r. została sprzedana, wraz z innym srebrnym złomem (była juŜ
wtedy połamana).

Monstrancja głogowska miała ośmiolistną stopkę o
polach zakończonych naprzemian półkoliście i w tzw. ośli
grzbiet. Główna cześć (nastawa), ozdobiona baldachimami i
pinaklami, dzieliła się na wieŜę środkową z dwiema kondyg-
nacjami i dwie niŜsze wieŜe boczne. Na filarkach w central-
nej części bocznych wieŜyczek umieszczone były pozłacane
figurki św. Mikołaja i św. Katarzyny, zaraz obok nich mniej-
sze postacie Jana Chrzciciela i św. Jadwigi, a w górnej części
wieŜy środkowej, ponad miejscem na hostię umieszczona była
figurka Chrystusa. Niektóre części monstrancji zdobiło grawe-
rowanie. Miejsce na hostię pierwotnie wykonane było w for-
mie cylindrycznego klosza później, po renowacji, wymieniono
go na owalną otoczoną promieniami puszkę, którą widać na
fotografiach wykonanych przed 1945 r..

Niestety nie znamy bliŜej powojennych losów mon-
strancji. Pewne ustne relacje wskazywałyby na to, Ŝe w latach
40-tych została odkryta w ruinach kościoła św. Mikołaja i
wraz z częścią skarbca kościelnego wywieziona w nieznanym
kierunku przez, funkcjonariuszy państwowych (UB ?). Być
moŜe ocalała. (Jerzy Dymytryszyn)

Literatura: G. Regulska, Późnogotycka monstrancja z Lasek, w:
Złotnictwo śląskie, VII ses|a z cyklu Sztuka uŜytkowa na Śląsku, 7.X.1993 r.;  J.
Blaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes, Glogau 1913, s.
184; K. Kastner, Geschichte der Pfarrer an der Glogauer Nikolaikirche, Glogau 1925;
H. Lutsch, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, Bd. III: Der Reg-
Bezirk Liegnitz, Breslau 1891.
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Lasy okolic Sławy

Nadleśnictwo Sława zarządza lasami państwowymi
połoŜonymi w granicach dawnych powiatów: Wschowa, Gło-
gów, Nowa Sól i Wolsztyn. Obecnie swoim zasięgiem o-
bejmuje teren ośmiu gmin: Kotła, Siedlisko, Nowa Sól, Boja-
dło, Kolsko, Wolsztyn, Sława i Kargowa. Na południu miej-
scowościami granicznymi są: Grochowice i Krzepielów, na
północy - Świętno i Wilcze. Zachodnią granicę tworzy Odra, a
na wschodzie granica województwa leszczyńskiego.

Lasy okolic Sławy połoŜone są w III Krainie przyrod-
niczo - leśnej, a w niej w 7 Dzielnicy Wielkopolsko - Kujaw-
skiej. Warunki glebowo klimatyczne są niezbyt korzystne dla
wegetacji roślin. Ubogie polodowcowe piaski i opady wyraź-
nie niŜsze od przeciętnych w kraju nie tworzą dobrych warun-
ków dla wegetacji bardziej wymagających ziół i drzew. Stąd
teŜ lasy sprawiają wraŜenie ubogich i monotonnyeh. W drze-
wostanie dominuje sosna (95% udziału). Towarzyszy jej często
mało wybredna brzoza. śyźniejsze lub wilgotniejsze fragmenty
lasu poznajemy po tym, Ŝe sosnę zastępują: dąb bezszypułko-
wy, grab, topola biała, świerk. W sumie tereny najuboŜsze po-
znajemy po tym, Ŝe na dnie lasu rosną tylko mchy i porosty, na
nieco Ŝyźniejszych - wrzosy i borówki, jeszcze Ŝyźniejsze opa-
nowują trawy z trzcinnikiem w roli głównej a potem paprocie i
im gleba Ŝyźniejsza tym większa rozmaitość roślin zielonych.

Świat zwierząt jest takŜe ciekawy. Kompleksy leśne
naszego nadleśnictwa leŜą na trasie wędrówek łosi i wilków. Co
parę lat obserwujemy pojedyncze osobniki tych zwierząt.
Zadomowione na stałe są: jelenie, samy, dziki, borsuki, lisy.
Ze zwierząt ginących a prawnie chronionych występują: wy-
dry, bobry, bocian czarny, orzeł bielik, kormorany.

Jezioro sławskie jest waŜnym biotopem szczególnie
dla ptaków wędrownych. Trwają starania o nadanie mu statutu
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rezerwatu ptactwa wodnego. Rezerwatami są juŜ jeziora: Mesze
i Święte. Chronione są tam unikalne zbiorowiska roślinności
wodnej i bagiennej. Na terenach leśnych znajduje się kilkadzie-
siąt pomników przyrody. Są to unikalne drzewa: dęby, jesiony,
topola, a nawet 15-metrowej wysokości jałowiec w okolicach
Lubięcina.

Po wojnie leśnicy, jako jedni z pierwszych, zorganizo-
wali administrację leśną. JuŜ w połowie 1945 r. działały nad-
leśnictwa w Sławie, Głogówku, Świętnie, Wschowie i Kocha-
nowie. Pierwszymi gospodarzami tych nadleśnictw byli: Zb.
Newestiuk, E. Wójcicki, E. Michalewicz i Zb. Rojek. To im
zawdzięczamy efekty ogromnej pracy przy uprzątaniu powo-
jennych poŜarzysk i zasadzenie ponad 3 tysiące hektarów la-
sów na porolnych nieuŜytkach. (Witold Szwaja)
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Obrona Głogowa w 1109 roku

Wojna pomiędzy cesarzem Henrykiem V i Bolesławem
Krzywoustym rozpoczęła się w sierpniu 1109 r.. Formalnie jej
przyczyną było odrzucenie przez Bolesława Krzywoustego
Ŝądania podzielenia władzy pomiędzy niego i jego przyrodnie-
go brata Zbigniewa oraz opłacenia trybutu i uznania zaleŜności
lennej w stosunku do cesarstwa. Głębszym jej powodem było
dąŜenie Henryka V do uzyskania znaczącej przewagi wojennej,
co miało umoŜliwi ć mu uzyskanie mocniejszej pozycji w sporze
z papieŜem Paschalisem II o inwestyturę i zatrzeć przed wy-
prawą koronacyjną dotychczasowe niepowodzenia wojenne.

W sierpniu 1109 r. wojska niemieckie przekroczyły
granicę polską, przypuszczalnie koło Krosna i ruszyły w kie-
runku Bytomia Odrzańskiego. Bolesław Krzywousty, który
walczył w tym czasie z Pomorzanami, ruszył pośpiesznym
marszem na południe, nie mógł jednak podjąć otwartej walki z
wojskami Henryka V poniewaŜ jego oddziały były kilkakrot-
nie mniej liczne i słabiej uzbrojone. Zdołał jednakŜe przesłać
posiłki do grodów nadodrzańskich i nakazał ich bezwzględną
obronę.

Cesarz nadciągnął do Głogowa w dniu 24 sierpnia
1109 r.. W sposób dzisiaj dla nas trudny do wytłumaczenia
zdołał przeprawić się ze swoim wojskiem w pobliŜu grodu
przez Odrę na Ostrów Tumski, zbliŜył się do grodu od strony,
z której się go nie spodziewano, zdobył podgrodzie i rozproszył
obozujących tam wojów Bolesława. Nie próbował jednakŜe
zdobywać grodu i zgodził się na pięć dni rozejmu oraz wysłanie
przez oblęŜonych poselstwa do Bolesława sądząc, Ŝe wobec
przewagi militarnej zdoła skłonić go do poddania  Głogowa.
Dla   poręczenia  zawieszenia broni Głogowianie wydali cesa-
rzowi swoich synów pod warunkiem. Ŝe „niezaleŜnie od tego
czy pokój zostanie zawarty czy odrzucony, odzyskają swoich
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zakładników".
Bolesław nie zgodził się na kapitulację grodu. zagroził

nawet obrońcom szubienicą gdyby oddali go Niemcom. Cesarz
otoczył gród wałem i rozpoczął szturm, przy czym zamiast
zwrócić zatrzymanych, „polecił co znaczniejszych pochodze-
niem spośród zakładników z miasta oraz syna komesa grodo-
wego przywiązać do maszyn oblęŜniczych w przekonaniu, Ŝe
tak, bez krwi rozlewu, otworzy sobie bramy do miasta".

Szturm grodu ponawiany był przez wiele dni. Głogo-
wianie jednak bronili się dzielnie. Cesarz nie zdobył Głogowa.
Musiał odejść z naszej ziemi, wioząc ze sobą jako jedyny trybut
- trupy własnych wojowników. (Janusz Chutkowski)

Literatura: Gall-Anonim, Kronika Polska,  PrzełoŜył R.  Grodecki,
Wrocław 1968; Kosmasa kronika Czechów, PrzełoŜyła Maria Wojciechowska, War-
szawa 1968; J. Chutkowski, Dzieje Głogowa, t. I, Legnica 1991; K. Maleczyński,
Bolesław III Krzywousty, Wrocław 1975; K. Maleczyński, Wojna polsko-niemiecka
1109 r., Wrocław 1946; B. Miśkiewicz, Bitwa o Głogów w 1109 roku jako przykład lu-
dowego charakteru obronności Polski feudalnej (W:) Obronność polskiej granicy za-
chodniej w dobie pierwszych Piastów, Wrocław 1984; M. Kaczkowski, Próba rekon-
strukcji rozwoju układu przestrzennego Ostrowia Tumskiego w Głogowie. Szkice Le-
gnickie, t. XII.
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Odra - sezon nawigacyjny

Wśród 3.223 km naszych rzek Ŝeglownych najlepiej
utrzymana jest Odrzańska Droga Wodna mierząca od Raciborza
do Szczecina 690 km. Odra podzielona jest na 14 Nadzorów
Wodnych, których zadaniem jest właściwe utrzymanie szlaku
Ŝeglownego i zapewnienie odpowiednich warunków nawiga-
cyjnych. Głogów leŜy na terenie Nadzoru Wodnego w Bytomiu
Odrzańskim podległego Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu, która administruje Odrą od Koźla do ujścia
Nysy ŁuŜyckiej.

Zazwyczaj przyjmuje się, Ŝe sezon nawigacyjny na
Odrze trwa od 15.III. do 15.XII., to jest 275 dni, jednakŜe za-
równo otwarcie jak i zamknięcie sezonu zaleŜy od wielu czyn-
ników, do których naleŜą między innymi zakończenie zimo-
wych remontów jazów i śluz, przygotowanie szlaku do Ŝeglu-
gii, stany wody oraz zjawiska lodowe na rzece. Najczęściej je-
dnak długość sezonu nawigacyjnego jest z wielu powodów
krótsza. Szlak Ŝeglowny zamykany jest zawsze, gdy głębokości
tranzytowe spadają poniŜej 130 cm. W okresach niedostatku
wody zasila rzekę system zbiorników retencyjnych pobudowa-
nych na odrzańskich dopływach. Sterowanie zrzutami wody
pozwala na wytworzenie fal zapewniających okresowo głębo-
kości, które umoŜliwiają Ŝeglugę barek o zanurzeniu 150-160
cm, jednakŜe w celu osiągnięcia w Głogowie wzrostu głęboko-
ści Odry o 1 cm trzeba ze stopnia wodnego w Brzegu Dolnym
odległego o 115 km w górę rzeki zrzucić o 1 m3/s więcej. Zbyt
wysokie stany wody uniemoŜliwiają jednostkom przejście pod
mostami. NajwyŜsza woda Ŝeglowna (NWś) wynosi dla Gło-
gowa 485 cm. Stosunkowo rzadko szlak Ŝeglowny zamykany
bywa z powodu zlodzenia rzeki lub awarii budowli hydrotech-
nicznych. Odejmując od długości sezonu nawigacyjnego łączny
czas trwania przerw w Ŝegludze otrzymujemy ilość dni Ŝeglow-
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nych. Na głogowskim odcinku Odry waha się ona w granicach
206-251 dni.

W obecnym stuleciu najdłuŜszą przerwę nawigacyjną
trwającą aŜ 255 dni (!) notowano w roku 1900 z powodu ka-
tastrofalnie niskich stanów wody. Zatonął wtedy po rozpruciu
dna o porzuconą kotwicę stacjonujący w Głogowie holownik
„Szczupak" a w wielu miejscowościach moŜna było przejść
Odrę po dnie. W latach 1909, 1918 i 1929 pokrywa lodowa na
Odrze utrzymywała się aŜ do końca marca. Najdogodniejszym
rokiem dla odrzańskiej Ŝeglugi był rok 1975 kiedy to nie noto-
wano ani jednego dnia przerwy w Ŝegludze, a ilość dni Ŝeglow-
nych wynosiła równo 365. (Jerzy Herman)

Literatura A Arkuszewski, Eksploatacja dróg wodnych, Warszawa 1971; S.
Główczyński, śegluga śródlądowa, Warszawa 1979; J. Lambor, Locja rzeczna,
Warszawa 1953; J. Walukiewicz, Informator dróg wodnych, Warszawa 1961.
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Pastorius Joachim – pisma

Jednym z najwybitniejszych Ślązaków, którzy wydat-
nie zaznaczyli się w Ŝyciu kulturalnym i naukowym Polski X
VII w. był Joachim Pastorius rodem z Głogowa. Lekarz, peda-
gog, historyk i pisarz w jednej osobie. Był osobistością
twórczą, wszechstronnie wykształconą, oczytaną w literaturze
antycznej i współczesnej. Znał kilka języków staroŜytnych i
nowoŜytnych. Wyjątkowość postaci Joachima Pastoriusa w
dziejach polskiej kultury polega nie tylko na jego Ŝywej,
wszechstronnej umysłowości ale głównie na zapoczątkowaniu
waŜności znaczenia w nauczaniu i wychowaniu roli historii,
szczególnie ojczystej. Jego spuścizna pisarska jest bardzo ob-
fita i zróŜnicowana tematycznie. Pastorius był autorem blisko
250 publikacji drukowanych, wśród których są dzieła obszer-
ne, liczące niekiedy kilkaset stron oraz utwory drobne, kilku a
nawet jednostronicowe. Pisał głównie w języku łacińskim, a
rzadziej w niemieckim. Uprawiał twórczość poetycką, pisał
epitafia, panegiryki i rozprawy moralno-teologiczne. O znaczą-
cej pozycji Pastoriusa w polskiej kulturze zdecydowały jednak
dzieła historyczne oraz prace dydaktyczne dotyczące nauczania
przedmiotów klasycznych. Wśród nich największą poczytność
zyskał sobie „Florus Polonicus seu Polonicae Historiae Epito-
me" (Lejda 1641 - wznowiony wielokrotnie w XVII w.) zwię-
zły zarys historii Polski. Zalecany w szkołach pijarskich przez
Stanisława Konarskiego stał się w owym czasie podstawą na-
uczania dziejów ojczystych. W dziele tym autor wzorował się
na Florusie, a historię Polski stylizował na wzór historii rzym-
skiej. Wywodził w nim pochodzenie narodu polskiego od
szczepu Sarmatów, który „panując przez długie wieki nad in-
nymi narodami, sam nie podlegał Ŝadnemu, nawet narodowi
rzymskiemu". Kwestii genezy narodu polskiego poświęcił Pa-
storius osobną pracę „De originibus sarmaticis", która została
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opublikowana w 1685 r., juŜ po jego śmierci. Zajął się równieŜ
utrwaleniem współczesnych wypadków wojennych w pracach:
„Bellum Scythico - Cosacicum" (Gdańsk 1652) opis wojny
polsko-kozackiej rozszerzony potem na „Historiae Polonicae
plenoris partes due" (Gdańsk 1680 i 1685). Interesowały go
takŜe zagadnienia pokoju religijnego, w związku z czym ogłosił
traktat „De causis et remediis dissidiorum" (DrąŜew 1646).
Historii kościelnej, którą miał napisać na polecenie synodu
ariańskiego w 1643 r. nie ukończył. Zagadnień teologicznych,
poza nie wydanym „Varia opuscula theologica" na ogól nie
poruszał.

Wśród wielu prac w dorobku pisarskim na szczególną
uwagę zasługują dzieła pedagogiczne dotyczące w większości
nauczania historii i języka łacińskiego (między innymi De di-
gnitate historiae, Elbląg 1651; De conservanda literarum gloria,
Elbląg 1653). Jednym z najwaŜniejszych dzieł, które do dziś
zachowały swoją wartość jest „Palestra nobilium, seu consi-
lium de generosorum addescentum deucatione..." (Elbląg 1654).
Pod wpływem Jana Amosa Komeńskiego Pastorius podjął pró-
bę opracowania własnego zarysu organizacji szkoły elementar-
nej i średniej oraz metod nauczania w oparciu o „Vestibulum" i
"Janua linguarum". Propozycje Pastoriusa zawierały pierwiastki
społecznego humanizmu. Godna podkreślenia jest takŜe jego
troska o rzeczowość wypowiedzi: „Razem ze słowami powinna
rozwijać się znajomość rzeczy, trudniej bowiem zdobyć znajo-
mość rzeczy niŜ słów". (Robert Górniak)

Literatura: H. Barycz, Ślązacy w polskiej kulturze umysłowej na tle polsko
- śląskich związków duchowych w przeszłości, Wrocław 1946, s. 58-60; J. Chutkow-
ski, Joachim Pastorius, Legnica 1987; W. Korcz,. Joachim Pastorius (1611-1681),
Zielonogórskie Zeszyty Muzealne T. 5 z 1975 r., s. 119-124; K. Kubik, Joachim Pasto-
rius gdański pedagog XVII wieku, Gdańsk 1970; Ł. Kurdybacha, Histria wychowania,
T.1, Warszawa 1965, s. 389-390,  515;  Z. Ogonowski, Filozofia i myśl społeczna
XVIII wieku, Cz. L, Cykl: 700 lat myśli polskiej, Warszawa 1979, s. 180-189; W.
Ogrodziński, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Katowice 1965, s. 78-79, 375; R.
Wroczyński, Dzieje oświaty polskie] do roku 1795, Warszawa 1987, s. 137. Z: 33
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Schäffer Marcin Fryderyk

Schäffer, najwybitniejszy reformator szkolnictwa ewan-
gelickiego na Śląsku jest dzisiaj postacią prawie zupełnie za-
pomnianą, chociaŜ w nekrologu po jego śmierci napisano, Ŝe
„zdziałał nadzwyczaj duŜo dla ludowej oświaty".

Urodził się w Berlinie w l7l3 roku jako syn jubilera.
Studia prawnicze odbywał na uniwersytetach w Halle, Jenie i
Frankfurcie. W 1741 roku, po zajęciu Śląska przez Prusy, mło-
dego absolwenta wysłano do organizującej się wówczas Izby
Wojenno - Dominialnej w (Głogowie, w której objął funkcję
sekretarza i registratora. Przebywając w Głogowie zajmował się
działalnością literacką, tłumacząc na niemiecki Racine'a, Sene-
kę i Polignaka. Po kilku latach przeniesiono go do Wrocławia,
gdzie został trzecim sekretarzem wrocławskiego trybunału.
Porzucił jednak pracę prawniczą, gdyŜ Konsystorz Główny
Ewangelicki zlecił mu przeprowadzenie reformy szkolnictwa na
Śląsku.

W 1767 roku Schäffer opracował i wydał specjalny
Statut Szkolny, w którym nawiązując do inicjatywy władz
głogowskich z 1747 roku postulował opracowanie i wydanie
jednolitych podręczników szkolnych. Był teŜ autorem dwóch
elementarzy, katechizmu, podręcznika kaligrafii oraz encyklo-
pedii dla uŜytku nauczycieli wiejskich. Zainicjował takŜe utwo-
rzenie seminarium nauczycielskiego we Wrocławiu, które pra-
cowałoby w oparciu c szkołę ćwiczeń.

W 1769 roku Trybunał Głogowski przyjął w swojej
kamerze system nauczania proponowany przez Schäffera, a w
roku 1771 nadał moc obowiązującą jego podręcznikom szkol-
nym. Proponowana reforma szkolnictwa przyniosła jednak
tylko połowiczne efekty poniewaŜ przynajmniej o pół wieku
wyprzedziła swoją epokę.

Marcin Fryderyk Schäffer w 1780 roku przeszedł w
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stan spoczynku i wyjechał do swego syna do Pszczyny, gdzie
zmarł w 1791 roku. (Jerzy Jankowski)

Literatura: K. Streit, Alphabetisches Verzeichnis aller Jahre 1774 in Schle-
sien lebender Schriftsteller, Breslau 1776; H. Crinkel, Schulwesen unter Fredrich dem
Grossen (maszynopis) Bibl. Uniw. Wrocławskiego Rkp Akc 1949/KN 1384; M. F.
Schäffer, Allgemeines Handinich fur Schulmeister, Breslau 1771.

Z: 33



Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

Schönaich Jerzy – właściciel zamku w Siedlisku

Jerzy Schönaich urodził się w roku 1557 w Czechach.
Dzieciństwo spędził na dworze praskim. Następnie przybył na
Śląsk na zaproszenie wuja - Fabiana Schönaicha. W latach
1565-1572 uczęszczał do szkoły w KoŜuchowie. Dalszą edu-
kację odbywał na uniwersytecie w Wittenberdze, mieście, w
którym nadal Ŝywe były nauki Lutra. W krótkim czasie Jerzy
Schönaich przyjął jego naukę i stał się jej propagatorem na
Śląsku. Jako człowiek światły i wykształcony ufundował gim-
nazjum w Bytomiu Odrzańskim - mieście naleŜącym od 1561 r.
do rodu Schönaichów.

Jerzy Schönaich utrzymywał szerokie kontakty z dwo-
rem praskim a takŜe czeską i śląską szlachtą. Cesarz Rudolf II
wyniósł go na stanowisko kanclerza śląskiego i umieścił w
Izbie Śląskiej.

Jerzy Schönaich, który nie posiadał dotąd godnej swo-
jego rodu rezydencji, postanowił wybudować zamek świadczą-
cy o wielkości i potędze rodziny. Zamek miał stanąć we wsi
Carolath (Siedlisko), którą wraz z Bytomiem Odrzańskim
odziedziczył po wuju Fabianie. Majorat ten, na skutek niepra-
widłowości prawnych, naleŜało najpierw odkupić od cesarza
Rudolfa. W 1593 r. Jerzy Schönaich otrzymał zgodę cesarza
najpierw na dzierŜawę posiadłości, a juŜ w dwa lata później za
100.000 talarów nabył cały majątek na własność. Umowę na
budowę zamku zawarł w 1597 r z budowniczym Melchiorem
Deckhardtem z Legnicy. Podane w umowie: kształt budowli,
ilość kondygnacji, pozwalają przypuszczać, Ŝe głównym inspi-
ratorem załoŜeń architektonicznych był sam Jerzy Schönaich.
Taki współudział osobistych upodobań właściciela posiadłości
naleŜał od XVI wieku do symptomów czasu. Pod koniec 1597 r.
Deckhardt przedstawił ostateczny plan budowy, zwieziono ma-
teriał budowlany, a wiosną następnego roku przystąpiono do
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realizacji.
W roku 1608 Jerzy Schönaich prowadził koresponden-

cję z księgarzem z Frankfurtu nad Menem. U niego zamówił
pierwsze ksiąŜki do biblioteki, która od 1611 r. mieściła się w
budynku z bramą wjazdową. Tam teŜ znajdowała się zbrojow-
nia. W maju 1612 r. przybył na zamek znany fortyfikator z
Wrocławia Walenty Saebisch. Oprócz planu fortyfikacji, Sae-
bisch był teŜ twórcą projektu kaplicy zamkowej.

Jerzy Schönaich zmarł 25 lutego 1619 r. nie doczekaw-
szy się męskiego potomka. Dobra majorackie przeszły na ku-
zyna Jerzego Jana Schönaicha. (Urszula Kulus)

Literatura: H. Barycz, Śląsk w polskie] kulturze umysłowej, Katowice
1979; S. Kowalski, Miasta środkowego Nadodrza dawniej, Zielona Góra 1994; S. Ko-
walski, Zabytki środkowego Nadodrza, Zielona Góra 1976; K. Marchelek, Z badań
nad renesansową budową zamku w Siedlisku i jej tło historyczne, Zielonogórskie
Zeszyty Muzealne, t. II 1971 r.; Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad
środkową Odrą i dolną Wartą, T. II, Dolny Śląsk. Dolne ŁuŜyce, Praca zbiorowa pod
redakcją Z. Kaczmarczyka i A. Wędzkiego, Zielona Góra 1970.
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Siedlisko – zamek (1)

Usytuowany na wysokim brzegu Odry, wymieniony
był jako Castrum in Siedlischo juŜ w 1298 r., powtórnie w 1381
r.. Był to zapewne gród o drewniano-ziemnym obwarowaniu.
W XVI w. zburzono część wału z palisadą, aby wznieść w
tym miejscu budynek murowany. W wyniku wad konstrukcyj-
nych w krótkim czasie uległ zniszczeniu a następnie rozbiór-
ce. Część jego murów wykorzystano w 1598 r. do budowy mu-
rowanego  domu  mieszkalnego.  Na  zlecenie  Jerzego Schö-
naicha, architekt  Melchior Deckhardt z Legnicy wybudował
budynek na planie kwadratu o boku 25 m. Dom był piętrowy,
dwutraktowy. Ściana wewnętrzna ustawiona była prostopadle
do skarpy. Po jednej stronie budynku znajdowała się sala balo-
wa, której sklepienie wspierało się na 12 kolumnach. Drugą
część przeznaczono na pomieszczenia mieszkalne. Całość za-
opatrzono w wieŜę, dziś juŜ nie istniejącą. Wały zastąpiono
murami, które ograniczały dziedziniec po północnej stronie
domu.

W 1601 r. wybuchł na zamku poŜar. W latach 1611-
1619 powstało skrzydło za bramą po wschodniej stronie dzie-
dzińca. Obok zbudowano kaplicę zamkową. W połowie XVII
wieku wzniesiono skrzydła zachodnie i południowe, które
wchłaniając stary dom zamykały dziedziniec z trzech stron.
Następnie wzniesiono budynek bramny z ozdobnym portalem
prowadzącym na drugi dziedziniec. W 1626 r. Walenty von
Säbisch z Wrocławia zaprojektował fortyfikacje bastionowe,
które wybudował Andrzej Hindenberger. Do dziś z całego sys-
temu obronnego zachowały się tylko dwa ziemne bastiony
z kurtyną zamykającą cały zespól od północy.

W 1945 r zamek został zburzony. Odgruzowany w la-
tach 1966-1971. Obecnie odbudowany budynek bramny i część
wschodniego skrzydła. Architektura najstarszych części zamku
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- skrzydła południowego, kaplicy oraz całego budynku bramne-
go jest charakterystyczna dla renesansu, natomiast skrzydło
zachodnie, północne i gospodarcze są barokowe. (Piotr Zu-
brzycki)

Literatura: B. Guerquin, Zamki śląskie, Warszawa 1974; B. Guerquin,
Zamki w Polsce, Warszawa 1984; S. Kowalski, Zabytki środkowego Nadodrza, Zielona
Góra 1976; K. Marchelek, Z badań nad renesansową budową zamku w Siedlisku i
jej tło historyczne, Zielonogórskie Zeszyty Muzealne, t II. 1971 r..

SIEDLISKO - PLAN ZAMKU Z 1626 ROKU
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Tomkiewicz Kazimierz

Ksiądz Kazimierz Tom-
kiewicz urodził się 19 marca
1914 r. w Ostrej pow. Buczacz
woj. tarnopolskie, w wielodziet-
nej rodzinie Stanisława i Broni-
sławy Tomkiewiczów  (10 dzie-
ci). Ojciec był sekretarzem gmi-
ny w Ostrej. Podczas I wojny
światowej, matka i pięcioro ro-
dzeństwa zmarli na tyfus. W
1934 r. zdał maturę w Pań-
stwowym Gimnazjum Męskim
typu nowoklasycznego w Tłu-
maczu i rozpoczął studia teolo-
giczne na Uniwersytecie Lwow-
skim, uczęszczając jednocześnie
do lwowskiego Seminarium Duchownego.

W lipcu 1939 r. przyjął z rak metropolity Sapiehy
(późniejszego kardynała) święcenia kapłańskie w katedrze
lwowskiej. Następnie został wikarym w Tomaszewcach koło
Kałusza. Podczas kampanii wrześniowej w 1939 r. był kapela-
nem obrońców Lwowa. Tam został ranny w klatkę piersiową
odłamkami, które nosił do końca Ŝycia. W okresie okupacji tj.
w latach 1943-1944 uciekając przed nacjonalistami ukraiński-
mi, którzy zamordowali jego starszego brata, dotarł do Łączek
Jagiellońskich koło Jasła.

W maju 1945 r. ks. Tomkiewicz przybył wraz z trójką
rodzeństwa (Janem, Michałem i Walerią) na Ziemie Zachod-
nie - do Sławy. Pierwsza mszę w tutejszym kościele św.
Michała odprawił 17 czerwca 1945 r. Oficjalnie funkcję pierw-
szego powojennego proboszcza w Sławie objął 21 listo-
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pada 1947 r. Całe swoje serce i zapał poświęcił integracji
docierających z róŜnych stron kraju przesiedleńców oraz roda-
ków powracających z obozów koncentracyjnych i robót przy-
musowych. Jego zasługą było uruchomienie świątyń w okoli-
cach Sławy. 15 sierpnia 1961 r. został dziekanem dekanatu
sławskiego, a w 1967 r. otrzymał tytuł prałata. W 1969 r. będąc
w Australii, USA i Wielkiej Brytanii prowadził duszpaster-
stwo wśród Polonii. W Rzymie był gościem u swego przyja-
ciela ze studiów, biskupa Polonii, kardynała Rubina.
Pozostawał teŜ w bliskich kontaktach z ks. kardynałem Ko-
minkiem oraz biskupem Adamiakiem z Opola.

Ks. Kazimierz Tomkiewicz był powszechnie szano-
wany jako kapłan, człowiek i wielki patriota. Ówczesne
władze lokalne liczyły się z jego zdaniem. Osobiście docierał
do ludzi wymagających wsparcia moralnego i duchowego.
Zmarł po cięŜkiej chorobie 4 marca 1974 r.. (Artur Pacyga)

Źródła: Wywiady przeprowadzone z Jadwigą i Janem Tomkiewiczami o-
raz Zdzisławem śurowskim; Dokumenty rodzinne; Informacja kurii w Gorzowie
Wielkopolskim; L. Stępczak, Kronika Publicznej Szkoły Powszechne) w Sławie Ślą-
skiej, (maszynopis).

Z: 33



Wykaz autorów EZG:
Roman Bochanysz
Antoni Bok
Janusz Chutkowski
Janusz Cieślik
Józef Cwynar
Krzysztof Czapla
Krzysztof Demidziuk
Jerzy Dymytryszyn
Piotr Gierczak
Gustaw Goliński
Marek Robert Górniak
Zenon Hendel
Jerzy Herman
Dariusz Hybel
Jerzy Jankowski
Stanisław Krasnowski
Sławomir Krawczyk
Irena Kubiak
Urszula Kulus
Andrzej Kurzak
Paweł Łachowski
Sylwia Malcher
Andrzej Malinowski
Bogusław Mielcarek
Krzysztof Motyl
Krzysztof Nowak
Artur Pacyga
BoŜena Polańska
Antoni Przybysz
Rafael Rokaszewicz
Zbigniew Rybka
Andrzej Sadowski
Jerzy Sadowski
Ryszard Sieledczyk
Witold Szwaja
Magdalena Świderska
Bronisław Umiński
ks. Aleksander Walkowiak
Izabela Wróblewska
Andrzej Zawicki
Krzysztof  Zawicki
Piotr Zubrzycki


