
TOWARZYSTWO ZIEMI

GŁOGOWSKIEJ

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

Zeszyt 35.

Głogów 1995



Komitet redakcyjny:

Antoni Bok,
Janusz Chutkowski (redaktor naczelny,
Jerzy Dymytryszyn (sekretarz redakcji),
Zenon Hendel,
Jerzy Sadowski.

Konsultaci:

Henryk Ciejka – kartografia
Sławomir Krawczyk – architektura
Marek Robert Górniak – historia Kościoła

Autorzy haseł zamieszczonych w zeszycie 35:

Janusz Chutkowski
Jerzy Herman
Jerzy Jankowski
Urszula Kulus
Artur Pacyga
Zbigniew Rybka

Ebook na podstawie oryginalnego wydania broszurowego wykonał:

Albin Tomalak                   mailto: albin.tomalak@neostrada.pl



Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

Pieczęcie miejskie

 PoniewaŜ
zarówno dla wy-
stawcy jak i dla
świadków złoŜenie
podpisu pod doku-
mentem stanowiło
zazwyczaj trudność
nie do pokonania,
dla nadania aktowi
mocy i dla zabez-
pieczenia go przed
fałszerstwem zabez-
pieczano pismo w
zawieszoną na sznu-
rze pieczęć. Pieczęć               PIECZĘĆ MIEJSKA Z 1326 r.
odciskano w wosku umieszczonym dla ochrony w puszce lub
miseczce. Dla zapewnienia właściwej konsystencji dodawano
do wosku Ŝywicy lub oleju lnianego Z początkiem XIV wieku
zaczęto barwić wosk. Wosk czerwony przysługiwał początko-
wo ksiąŜętom a z czasem przywilej ten uzyskiwały miasta.
Prawo uŜywania czerwonego wosku uzyskał Głogów w  1504 r.
od Zygmunta Jagiellończyka. Rozmiary i okazałość pieczęci
stanowiły o powadze dokumentu a obraz - symbol widoczny na
odcisku pieczęci pozwalał na zidentyfikowanie wystawcy.
Najtarszym symbolem uŜywanym na pieczęciach śląskich miast
były baszty, mury i bramy. Jakkolwiek mury miejskie wraz z
czterema bramami pojawiły się w Głogowie dopiero w 1323 r.
widnieją one na najstarszej pieczęci miejskiej znanej z doku-
mentu wystawionego w 1292 r.. Na pieczęci niewprawny ry-
townik umieścił w okręgu o średnicy 60 mm mury miejskie z
dwiema basztami między którymi widnieje przysłonięty blan-
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kami trębacz trzymający włócznię. W bramie piastowski orzeł.
W 1326 r. na nowej pieczęci miejskiej o średnicy 76 mm wy-
obraŜona jest siedząca na tronie ukoronowana Madonna z Dzie-
ciątkiem. Po bokach tronu klęczący św. Mikołaj i głowy rajców
głogowskich (?). W biegnącym wokół rysunku napisie po raz
pierwszy pojawia się nazwa miasta - GLOGOVIA. W połowie
XV w na pieczęci miejskiej obok Madonny z Dzieciątkiem
pojawił się orzeł piastowski. W 1490 r. wraz ze zmianą herbu
widnieje na pieczęci miejskiej herb rodu Korwinów - czarny
kruk na srebrnej gałęzi, który zastąpił orła. Piastowski orzeł
powrócił na miejską pieczęć wraz z objęciem władzy w Głogo-
wie przez Zygmunta Jagiellończyka, który nakazał "...miasto
Głogów winno zachować i uŜywać dawnej pieczęci oraz insy-
gniów to jest Madonny w promieniach i wosku czerwonego...".
Pieczęć ta uŜywana była aŜ do 1758 r.. W  1755 r. miasto uŜy-
wało takŜe małej pieczęci o średnicy 27 mm wyobraŜającej na
czteropolowej tarczy ówczesny herb miasta z postacią Madon-
ny, orłem śląskim, krukiem na gałęzi i głową byka W central-
nym polu tarcza z literą G. Pieczęci tej uŜywano aŜ do roku
1939, kiedy to przywrócono pieczęć z 1292 r.. Po wojnie, w
1945 t. miasto powróciło do pieczęci z 1755 r., której po prze-
rwie w latach 1966-1990 uŜywa do dziś. (Jerzy Herman)

Literatura: J. Chuitkowski, Dzieje Głogowa od czasów najdawnicjszych do
roku 1950, Legnica 1989; J. Chutkowski, J. Dymytryszyn, Herbv Głogowa i księstwa
głogowskiego, Glogów 1993; R. Kicrsnowski, śycie codzienne na Śląsku w wiekach
średnich, Warszawa 1977.
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Kościół ewangelicki „Łódź Chrystusowa”

Po spa-
leniu w 1758 r.
Kościoła Poko-
ju gmina ewan-
gelicka w Gło-
gowie pozba-
wiona była do-
mu modlitwy.
Początkowo na
pogorzelisku
wybudowano
szopę z desek,
była ona jednak zbyt mała i niewygodna, tak ze wkrótce prze-
niesiono naboŜeństwa do domu trębacza w ratuszu, a później
połączono to pomieszczenie z salą domu modlitwy ewangeli-
ków reformowanych i oba wyznania, na zmianę korzystały ze
wspólnej świątyni. Kiedy w 1807 r. magistrat wypowiedział
gminie reformowanej pomieszczenie w ratuszu, przeniosła się
ona do ewangelickiego kościoła garnizonowego, a okresowo
nawet - w czasie zajęcia go na magazyn - do sali „Pod Czerwo-
nym Orłem” naprzeciw głównego odwachu.

Niezwłocznie po spaleniu Kościoła Pokoju członkowie
gminy rozpoczęli starania o budowę nowej świątyni. Sprzyjają-
ca temu sytuacja wytworzyła się zaraz po zakończeniu wojny
siedmioletniej. Trudno było natomiast znaleźć odpowiednie
miejsce wewnątrz murów miejskich. W końcu władze gminy
zdecydowały się na plac połoŜony w południowo - zachodniej
części miasta i tutaj 29 sierpnia 1764 r. nastąpiło połoŜenie
kamienia węgielnego. Budowa trwała dość długo. Prowadzono
ją przy znacznej pomocy finansowej króla Fryderyka II. Nie
obyło się nawet bez katastrofy budowlanej, kiedy to 8 paździer-
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nika 1771 r. zawaliło się gotowe juŜ sklepienie, zabijając trzech
robotników. Dopiero 14 lutego 1773 r. nowy kościół został
poświęcony. Nadano mu nazwę „Łódź Chrystusowa”. Był to
budynek o rozmiarach 25x50 m, nie odznaczający się zbyt
piękną formą architektoniczną. Później dobudowano do niego
dwie wieŜe zakończone najpierw duŜymi kopułami, a po ich
rozebraniu - piramidami podobnymi do stawianych na drogach
słupów milowych. Podobno wzorowano się na wieŜach katedry
poznańskiej zbudowanej według warszawskiego projektu Sola-
riego, ale zdaje się nie były one zbyt podobne do oryginału.

Kościół ewangelicki „Łódź Chrystusowa” został w cza-
sie oblęŜenia miasta w 1945 r. powaŜnie zniszczony. Pozostałe
ruiny wysadzono w powietrze i rozebrano w latach sześćdzie-
siątych. (Janusz Chutkowski)

Literatura: J. Blaschke, Gcschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Lan-
des, Glogau 1913; J. Chutkowski, Dzieje Głogowa, T. L, Legnica 1991; U. Hutter-
Wolandt, Aus der Geschichte der ewangelischen Gemeindc zu Glogau, W: Glogau im
Wandel der Zeiten - Głogów poprzez wieki, Würzburg 1993.
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Kościół Pokoju

Jednym
z warunków za-
wartego w 1648
r. pokoju wes-
tfalskiego była,
wymuszona  na
cesarzu austriac-
kim, zgoda na
wybudowanie na
Śląsku    trzech
świątyń ewange-
lickich: w Ja-
worze, Świdnicy i Głogowie. Te, tak nazywane: „Kościoły Po-
koju” miały być budowane poza murami miast i z materiałów
nietrwałych takich jak glina czy drewno, aby na wypadek oblę-
Ŝenia moŜna je było w łatwy sposób zburzyć i Ŝeby nie mogły
stanowić schronienia dla napastników.

Od traktatu pokojowego do uzyskania zgody na budo-
wę świątyni była jednak długa droga. Katolickie władze gło-
gowskiej twierdzy nie chciały wyrazić zgody na budowę
kościoła. Zamknięto nawet prowizoryczny dom modlitwy urzą-
dzony przez protestantów w jednym z domów mieszkalnych.
Dopiero po długich staraniach 21 kwietnia 1651 r. uzyskano
reskrypt cesarza zezwalający na budowę świątyni. 1 grudnia
1651 r. o godzinie 9.30 rano udała się na miejsce przyszłej bu-
dowy komisja składająca się z burmistrza, namiestnika cesar-
skiego, dwóch rajców, pisarza miejskiego i nadwachmistrza. W
obecności tych osób Ŝołnierz odmierzył 300 kroków na
południe od zewnętrznych granic fortyfikacji twierdzy (zasięg
ówczesnych dział fortecznych) i wyznaczono tam plac pod bu-
dowę przyszłego zboru.
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Z budową śpieszono się bardzo. Pomimo, Ŝe kościoła
jeszcze nie było juŜ 10 grudnia 1651 r. na placu kościelnym
dwaj pastorzy z Grębocic odprawili w prowizorycznej szopie z
desek, pierwsze naboŜeństwo. Uroczystości otworzył syndyk
ziemstwa Andreas Gryphius (znany pisarz niemiecki pochodzą-
cy z Głogowa), który wygłosił przemówienie. Pastorzy Ouer-
scher i Knorr wygłosili kazania. Budowa świątyni trwała cały
rok. Po ogromnie wyniszczającej wojnie trzydziestoletniej lud-
ność była zuboŜała i trudno było zebrać środki na budowę. 24
grudnia 1652 r. odbyło się pierwsze uroczyste naboŜeństwo. W
1653 r. wybudowano plebanię. Tymczasem 24 sierpnia 1654 r.
silna wichura rozwaliła świątynię i budowę trzeba było rozpo-
czynać prawie od początku. Dzięki darowi kurfirsta branden-
burskiego i opodatkowaniu się stanów księstwa głogowskiego
ostatecznie budowę kościoła ukończono w 1655 r.. Nazwano go
„BoŜa Strzecha”.

Głogowski „Kościół Pokoju” słuŜył protestanckim
mieszkańcom miasta przez ponad sto lat. 13 maja 1758 r. w
czasie wielkiego poŜaru miasta spłonął i nie został juŜ odbudo-
wany. Na tym miejscu aŜ do lat siedemdziesiątych XX wieku
był cmentarz ewangelicki, a obecnie znajduje się ono wewnątrz
Ronda 3 Maja (Janusz Chutkowski)

Literatura: J. Blaschkc, Geschichtc der Stadt Glogau und des Glogauer Lan-
des, Glogau 1913; J. Chutkowski, Dzieje Głogowa, T. L, Legnica 1991; U. Hutter-
Wolandt, Ans der Geschichte der ewangclischcn Gcmeinde zu Glogau, W: Glogau im
Wandcl der Zeiten - Głogów poprzez wieki, Würzburg 1993.
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Odra - spławianie zboŜa

W XVII wieku wzrost cen na zboŜe w Zachodniej Eu-
ropie spowodował opłacalność eksportu śląskiego zboŜa do
hanzeatyckiego Szczecina a kanałami Odra - Szprewa i Odra -
Hawela do księstw niemieckich. Dla oŜywienia tego handlu, a
przez to do wzmoŜenia ruchu na Odrze, władze w latach 1694 i
1724 obniŜyły stawki celne dla własnych poddanych. Mimo to
cła na zboŜe dalej były stosunkowo wysokie, bo jeszcze w 1738
r. za przewóz Odrą z Raciborza do Wrocławia 14 korców
(około 1680 l ) trzeba było zapłacić 7 talarów. Najczęstszą for-
mą umowy o dostawę zboŜa był tzw. „Lieferantzkauf” nakła-
dający na sprzedającego obowiązek dostawy na jego własne
ryzyko i koszt. Nieporównanie rzadziej, gdy zboŜe kupowano
na pniu lub od innego kupca, zawierano kontrakt zwany „Kauf
auf Abenteurer”, przy którym ryzyko i koszta dostawy ponosił
kupujący. NajwyŜszą cenę za zboŜe moŜna było uzyskać na
początku sezonu nawigacyjnego, dlatego teŜ pierwsze partie
zboŜa (Frühjahr) spławiano wykorzystując sprzyjające stany
wody, tuŜ po roztopach.

ZboŜe dostarczano na statkach zwanych „Öder Kahn”
(polska nazwa - berlinka) zabierających do 300 korców i obsłu-
giwanych przez 6 marynarzy. PrzewoŜono je takŜe na tratwach
nazywanych „Marktschiff” złoŜonych najczęściej z 12 tafli
połączonych łańcuchami. Ładowano na nie ponad 1.100 kor-
ców. Z uwagi na mniejsze zdolności manewrowe tratwy oraz
konieczność rozdzielania jej na tafle przy przechodzeniu przez
jazy tratwę obsługiwało 20 flisów. Pokonywanie odrzańskich
mielizn wymagało miejscami odładowania części frachtu, w
celu zmniejszenia zanurzenia statku, na łódź zwaną lichtonem.
Po przybyciu do Szczecina tratwę rozbierano a drewno sprze-
dawano jako budulec miejscowym stoczniom zaś załoga lądem
wracała pieszo do domu.
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Swoje apogeum odrzański handel zboŜem osiągnął w
połowie XVIII wieku i był jedną z istotniejszych przyczyn
podjęcia wielkiego dzieła regulacji Odry. Załogi odrzańskich
statków stanowili w większości Polacy, którym zawdzięczamy
spolszczenie wodniackiej terminologii (flis - niem. flösser) i
wodniacki folklor tak pięknie opisany w szesnastowiecznym
poemacie Sebastiana Klonowica "Flis". W dzień swojej patron-
ki św. Barbary („Barbara święta o wodach pamięta”) flisacy
tłumnie odwiedzali kościoły a po mszy rozdawali ubogim ryby
jako jałmuŜnę. (Jerzy Herman)

Literatura: Rozwój Odry od rzeki naturalnej do kulturalnej (maszynopis w
posiadaniu autora); W. Koszarski. Nad Odrą, Warszawa 1985; Rzeki, praca zbiorowa, t.
I-III, Katowice 1994.
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Prezentacje Poetyckie "Dzieci z Poezją"

11 maja 1985 roku w Spółdzielczym Domu Kultury
"Pegaz" po raz pierwszy odbyła się impreza pn: Prezentacje Po-
etyckie "Dzieci z Poezją" Wystąpiły dzieci w wieku od 7 do 14
lat, które mówiły wiersze przez siebie napisane. Pomysłodawcą
imprezy był Zbigniew Rybka.

Dzieci przesyłały swoje wiersze do organizatorów. Spe-
cjalnie powołana Rada Prezentacji, kwalifikowała najciekawsze
utwory do finałowego spotkania, które odbywało się raz w ro-
ku. Autorzy wyróŜnionych wierszy mówili je podczas specjal-
nie przygotowanego "spektaklu" poetyckiego. Głównej Pre-
zentacji towarzyszyły spotkania z twórcami literatury dziecię-
cej, wykłady o poezji dla opiekunów, nauczycieli i instrukto-
rów, pokazy spektakli teatralnych dla dzieci. Wszystkie osoby
biorące udział w Prezentacjach otrzymywały upominki ksiąŜ-
kowe oraz tomik poetycki z wierszami, które znalazły się
w finale imprezy. Prezentacje nie miały charakteru konkurso-
wego. Dzieci nadsyłały wiersze z całego Dolnego Śląska. Do
głównej prezentacji zaproszonych było kilkudziesięciu młodych
autorów wraz z opiekunami i nauczycielami.

Przez wiele lat inspiratorem imprezy był Mirosław
Piotrowski, instruktor SDK "Pegaz". Od 1990 r. organizację
imprezy przejął Ośrodek Teatralnej Pracy Twórczej "Graal".
Merytoryczną opiekę nad imprezą przejęli Violetta Woźniak i
Marek Sienkiewicz. Po likwidacji OTPT "Graal" w 1994 roku,
Prezentacje Poetyckie "Dzieci z Poezją" organizowane są przez
Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie. (Zbigniew Rybka)

Literatura: Tomiki poetyckie pn: Prezentacje Poetyckie Dzieci z Poezją nr od
l do 11 z lat 1985 do 1994; Gazeta Robotnicza - maj 1985; Konkrety - czerwiec 1985;
Konkrety nr .49 z 25.XII.1986; Kronika Kluhowa SDK "Pegaz"- lata 1984-1987.Z: 35
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Siedlisko – kaplica zamkowa

Ostatnią budowlą, jaka powstała za Ŝycia Jerzego
Schönaicha, właściciela zamku w Siedlisku, była kaplica zam-
kowa. Jej budowę zakończono w roku 1618. Kaplica została
załoŜona na planie prostokąta i usytuowana we wschodnim
skrzydle zamku, przy bramie przejazdowej. Projekt kaplicy
wykonał Walenty Saebisch, który obok fortyfikacji zajmował
się budownictwem sakralnym.

Spoglądając na wnętrze kaplicy, moŜna zauwaŜyć w jej
dekoracji elementy gotyckie a nawet romańskie, choć kaplica
jest budowlą renesansową. Nawa główna z emporami kojarzy
się z XV-wiecznymi kruŜgankami włoskich pałaców. Ta róŜ-
norodność i ciekawy zestaw ornamentów charakterystycznych
dla róŜnych epok uwidacznia jeszcze bardziej nietypowość
wnętrza. Oryginalność kaplicy podkreśla teŜ fakt, Ŝe brak jest
na terenie Śląska analogicznych budowli. To moŜe wskazywać
na ingerencję Jerzego Schönaicha w ustalaniu wyglądu kaplicy,
a przede wszystkim jej wnętrza.

Mówiąc o kaplicy nie sposób pominąć najwaŜniejszego
faktu, Ŝe była ona pierwszym rozwiązaniem kaplicy zamkowej
wybudowanej jako lektorium protestanckie. Jak wiadomo Jerzy
Schönaich był nie tylko zwolennikiem, ale takŜe propagatorem
nauk Lutra. Stąd protestancki charakter kaplicy. Prócz tego
właściciel zamku przejawiał poglądy średniowiecznego feudała.
Potwierdza je zamek w Siedlisku - odizolowany od innych bu-
dynków, Ŝyjący własnym Ŝyciem.

Ta dąŜność do izolacji najbardziej została podkreślona
przez wybudowanie własnej kaplicy, chociaŜ korzystali z niej
takŜe okoliczni mieszkańcy. Dlatego teŜ wejście do kaplicy
usytuowane zostało w bramie, aby tamtędy mogli wchodzić
wierni. Właściciel zamku natomiast przechodził do kaplicy
korytarzem, którymi była połączona z pomieszczeniami we
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wschodnim skrzydle.
Po bacznej obserwacji kaplicy moŜna stwierdzić, ze au-

tor zastosował przy jej budowie dwie koncepcje: włoską i
niderlandzką. Prawdopodobnie jest to wynik studiów Walente-
go Saebischa w Altdorfie i Sztrasburgu a takŜe licznych podró-
Ŝy do Włoch. Jedno jest pewne. Twórca kaplicy znalazł cieka-
we i nietypowe rozwiązanie przestrzeni, wykazując się przy
tym duŜą znajomością przedmiotu. To w połączeniu z trafną
ingerencją Jerzego Schönaicha dało wspaniały efekt w postaci
kaplicy zamkowej w Siedlisku. (Urszula Kulus)

Literatura: H. Barycz, Śląsk w polskiej kulturze umysłowej, Katowice 1979;
S. J. Erhardt, Presbyterologie des Evangelischen Schlesienis, T. 3, Liegnitz 1783;
S. Kowalski, Zabytki środkowego Nadodrza, Zielona Góra 1976; K. Malarchelck, Z
badań nad renesansową budową  zamku w Siedlisku i jej tło historyczne, Zielonogór-
skie Zeszyty Muzealne, T. II, Zielona Góra 1971.

Z: 35



Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

Sława – akcje społeczne

W drugiej połowie lat czterdziestych i na początku lat
pięćdziesiątych XX wieku w Sławie i okolicy organizowano
liczne działania społeczne.

Na zakończenie roku szkolnego 1945/46 tj. 28 i 29
czerwca 1946 r. kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w
Sławie zorganizował przedstawienie na podstawie baśni braci
Grimm pt. „Jaś i Małogosia”. Dochód z niego przeznaczony był
na zakup ksiąŜek do biblioteki szkolnej. Poprzednia akcja zbiór-
ki pieniędzy na podobny cel w dniach 1 i 3 maja 1946 r. została
zakłócona zakazem przeprowadzenia manifestacji 3 maja 1946
r. w Sławie. Chcąc więc tym razem uniknąć kłopotów, L. Stęp-
czak wysłał stosowne pismo do Pełnomocnika Rządu RP na
Obwód III Głogów, Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego, Państwowego Urzędu Informacji i Propagandy, Za-
rządu Miasta w Sławie oraz Zarządu Polskiej Partii Socjalis-
tycznej. Wszystkie instytucje wyraziły zgodę oprócz Powiato-
wego Urzędu UB, które na pismo nie odpowiedziało. Występy
teatrzyku w dniu 28 czerwca 1946 r. zakończyły się sukcesem.
Nieoczekiwanie 29 czerwca 1946 r. Powiatowy Urząd BP w
Sławie, powołując się na zarządzenie swoich zwierzchników
zakazał organizowania wszelkich imprez 29 i 30 czerwca 1946
r. pod groźba kary. W tym miejscu przypomnieć naleŜy, ze 30
czerwca 1946 r. odbyć się miało referendum. W Sławie i okoli-
cy najsilniejszym kołem było PSL. Z duŜym prawdopodobień-
stwem obawiano się przedwyborczej agitacji i zwycięstwa w
powiecie głogowskim tego stronnictwa. Unikając represji kie-
rownik szkoły w ostatniej chwili odwołał występy i przeniósł je
na 7 lipca 1946 r..

W 1945 r. główny szkodnik ziemniaków, stonka ziem-
niaczana, przekroczyła granicę Odry na wschód. Pojawiła się
równieŜ na plantacjach ziemniaków w powiecie głogowskim.
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Ówczesne władze polskie połączyły ten fakt z nasilającą się
wojną ideologiczną, twierdząc, Ŝe stonka dostała się poprzez
zrzuty, dokonywane przez państwa imperialistyczne. 28 kwiet-
nia 1947 r. Kurator Oświaty we Wrocławiu wydał zarządzenie
nakazujące przeprowadzenie pogadanek w szkołach na ten te-
mat. Prelekcje takie odbyły się w Publicznej Szkole Powszech-
nej w Sławie. 21 czerwca 1947 r., zgodnie z okólnikiem władz
oświatowych przerwano w tej szkole naukę, aby młodzieŜ mo-
gła poszukiwać "zrzutów" stonki. 27 maja 1952 r., nauczyciel
sławskiej szkoły Józef Raczkowski przywiózł z Kotli (z po-
la rodziców) cztery sztuki chrząszczy w celu pokazania ich u-
czniom. Kilka dni później J. Raczkowski dowiedział się, ze fak-
tem wywiezienia stonki zainteresowała się milicja i UB. Ów-
czesny kierownik szkoły Czesław Pacyga natychmiast
(l.VI.1952) wydał J. Raczkowskiemu stosowne zaświadczenie o
dostarczeniu do szkoły w celach dydaktycznych 4 szt. chrząsz-
czy, ratując nauczyciela i jego rodzinę przed duŜymi kłopotami.
(Artur Pacyga)

Literatura: H. Szczrgóła, PrzeobraŜenia ustrojowo - społeczne na Ziemi Lu-
buskie] w lalach 1945-1947, Poznań 1971; L. Stępczak, Kronika Publicxnej Szkoły
Powszechnej w Sławie Śląskiej 1945-1947 (maszynopis); A. Pacyga, Historia Szkoły
Podstawowej im. Niewidziajły w Sławie 1945-1990 (maszynopis pracy magisterskiej);
Szkolne dokumenty archiwalne z lat 1946-1952 (w posiadaniu autora).
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Sława - Haugwitzowie

W 1884 roku zmarł hrabia Carl von Fernemont - ostat-
ni męski potomek rodziny Barwitz-Fernemont. Pochowany
został na skraju tzw. nowej części parku (grobowiec jego i jego
Ŝony został całkowicie zniszczony pod koniec lat sześćdziesią-
tych obecnego wieku). W ten sposób skończyło się ponad dwu-
stuletme panowanie Barwitzów-Fernemont w Sławie.

Majątek ziemski Sława - Przybyszów stał się przed-
miotem roszczeń między rodami spokrewnionym z Fernemon-
tami. Stronami w tym sporze byli: hr. von Seckendorf z Berlina
oraz hr. von Haugwitz - namiestnik na Morawach. W wyniku
procesu Sąd NajwyŜszy we Wrocławiu przyznał w 1886 roku
hrabiemu von Haugwitz dziedzictwo tzw. niesprzedanego mie-
nia. Ród von Haugwitzów wywodził się ze szlachty miśnień-
skiej, a austriacki tytuł hrabiowski otrzymał w 1779 roku. Hau-
gwitzowie posiadali duŜy majątek na Morawach od 1765 roku.

Sławianie wiele zawdzięczali hrabiom Haugwitzom.
Właściciele majątku okazali się dobrymi gospodarzami, pomy-
słowymi, z duŜą inicjatywą. Powołali Hrabiowską Dyrek-
cję Gospodarczą, której zadaniem był nadzór nad majątkiem
ziemskim wraz z zabudowaniami mieszkalnymi, gospodarczy-
mi i niektórymi publicznymi. W latach dwudziestych i trzydzie-
stych obecnego stulecia (XX-tego) Haugwitzowie udostępnili
społeczeństwu park oraz jezioro do celów turystyczno – wypo-
czynkowych. Dzięki temu, przed podupadającą gospodarczo
Sławą otworzyła się nowa moŜliwość - stania się ośrodkiem
turystycznym. Hrabia von Haugwitz ponadto osobiście opieko-
wał się w obrębie swego majątku rezerwatami przyrody oraz
wykopaliskami archeologicznymi.

W okresie międzywojennym majętność Sława - Przy-
byszów wynosiła 3.729 ha, częściowo połoŜona nad granicą
państwową z Polską. Ostatnim znanym jej właścicielem był
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hrabia Henrich von Haugwitz. (Artur Pacyga)

Literatura: E. Franke, Schlesicrsee die Stadt am grössten See Schlcsiens,
Schlawa 1938; A. Rösler, R. Gryca, 7 dni w Sławie, Warszawa 1991; Seebad und
Luftkurort Schlawa i. Schles., Schlawa ok.1930 r.; L. Stępczak, Kronika Publicznej
Szkoły Powszechnej w Sławie Śląskiej powiatu głogowskiego (Dolny Śląsk), (rękopis
w posiadaniu autora).
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Wielka własność ziemska XIII wieku

Do połowy wieku XII, wsie leŜące w okolicach
Głogowa, stanowiły własność ksiąŜęcą, chociaŜ juŜ wtedy ro-
dzić się poczęła wielka własność ziemska, przynaleŜna do
klasztorów i kościołów. W 1175 roku Bolesław Wysoki daro-
wał bowiem mnichom z LubiąŜa wieś Brzostów oraz znajdujące
się w pobliŜu Bytomia Odrzańskiego wsie Wierzbnice i Popo-
wo a w 1201 roku, Konrad Głogowski, powiększył tę darowi-
znę o wieś Przesieczna. W 1223 roku, klasztor kanoników re-
gularnych w Nowogrodzie otrzymał takŜe od feudałów świec-
kich Brzeg, Golowice i Kłobuczyn a w kilka lat później, Henryk
PoboŜny, darował mu dodatkowo niezagospodarowaną ziemię
w okolicach Kłobuczyna.

Pokaźne dobra ziemskie w okolicach Głogowa,
zgromadziło w XIII wieku biskupstwo wrocławskie, którego
miejscowym przedstawicielem był najpierw archiprezbiter a po-
tem archidiakon. W wieku XII naleŜały do niego jedynie
Obiszów i Sobolice, o których wspominał dokument papieŜa
Hadriana IV z 1155 roku. W wydanej dziewięćdziesiąt lat póź-
niej, bulli Inocentego IV z 1245 roku biskupstwo było juŜ
właścicielem wsi Czerńczyce, Kamiona, Kłębanowice, Krzy-
dłowice, Piersna, Stara Rzeka, Szczepów, Trzęsów i Wróblin.
W połowie XIII wieku otrzymało ono jeszcze Kwieli-
ce, ale utraciło Starą Rzekę, Szczepów i Obiszow.

W okolicach Głogowa, w XIII wieku, istniała takŜe
wielka własność ziemska, przynaleŜna do feudałów świeckich,
chociaŜ wiadomości o niej są stosunkowo skromne. W począt-
kach stulecia, swoje ziemie posiadali tutaj Jarosław i
Boztech, synowie Gorzysława, którzy figurują w dokumentach
jako nadawcy wsi dla klasztoru w Nowogrodzie. Przy
załoŜeniu, iŜ darowizny nie przekraczały z reguły połowy dóbr
ofiarodawcy, moŜna wnioskować, Ŝe posiadali oni pokaźne la-
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tyfundium ziemskie, składające się z 6-7 wsi. Własnością
feudałów świeckich były równieŜ przez jakiś czas wsie Szcze-
pów i Piersna, rewindykowane uprzednio przez księcia Konra-
da. Ta ostatnia, w 1255 roku przeszła jednak na własność kole-
giaty głogowskiej. (Jerzy Jankowski)

Literatura: Codex diplomaticus nec epistolis Silesiae, Wrocław 1956-1959;
J. Jankowski, Kształtowanie się osadnictwa wiejskiego na   Ziemi Głogowskiej
(maszynopis); W. Korta, Rozwój wielkiej własności feudalnej na Śląsku do polowy
XIII wieku, Wrocław 1964.
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Wielka własność ziemska XIV wieku

Pod koniec wieku XIV, dąŜenie do komasacji ziemi i
powiększania latyfundiów ziemskich, doprowadziło do zago-
spodarowania lasów i nieuŜytków oraz rugowania, drogą wyku-
pów, drobnego rycerstwa i drobnej szlachty. Zjawisko to zwią-
zane było z oŜywionym ruchem kolonizacyjnym. Powsta-
wać poczęły coraz to nowe wsie, przewaŜnie owalnice i uliców-
ki. Obok układu niwowego, rozwijać się jednak począł równieŜ
układ łanowy, typowy dla osad zakładanych na surowym ko-
rzeniu.

W drugiej połowie wieku XIII i w początkach wieku
XIV, w okolicach Głogowa powstało 41 nowych wsi, stanowią-
cych głównie własność ksiąŜęcą, które drogą darowizn, prze-
chodzić jednak poczęły przede wszystkim na własność biskup-
stwa wrocławskiego. Zakładało ono takŜe własne osady i w
1305 roku, było juŜ właścicielem następujących wsi: Bodzów,
Bogomice, Brzeg, Brzostów, Bucze, Buczyna, Chociemyśl,
Czerńczyce, Dalków, Dobrzejowice, Domaniowice, Droglowi-
ce, Drogomil, Golowice, Gostyń, Grębocice, Grochowice, Ja-
czów, Jerzmanowa, Kamiona, Krzepów, Kurów Wielki, Kwie-
lice, Leszkowice, Lipin, Łagoszów, Mierzow, Mieszków, Nie-
lubia, Nosocice, Obora, Potoczek, Przedmoście, Przesieczna,
Radwanice, Rapocin, Regów, Ruszowice, Rytków, Sieroszowi-
ce, Wierzchownia, Wojszyn. Witanowice, Wróblin, Zameczno,
śukowice. Biskupstwo wrocławskie, w XIV wieku, skupiło
zatem w swoim ręku aŜ 60% osad znajdujących się w bezpo-
średnim sąsiedztwie Głogowa.

Akcję kolonizacyjną i wykup ziemi prowadzili takŜe
feudałowie świeccy. Około 1320 roku naleŜało do nich 6 wsi:
Kwielice, Biechów, Wilczyn, Bucze, Sieroszowice, Rapocin.
Wśród właścicieli ziemskich występował śuk z Lasocic, Rem-
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schil v Opalin oraz Mikołaj z Biechowa.
Kształtować się poczęła własność ziemska, przynaleŜna

do mieszczan. W pierwszej połowie XIV wieku mieszczanie
głogowscy byli właścicielami wsi: Maniów,  Bogomice, Gawo-
rzyce i Wilków oraz połoŜonych w okolicach miasta, lasów i
młynów. Wsie i folwarki przynaleŜne do miasta płaciły szos
radzie miejskiej, co uszczuplało znacznie dochody księcia.

Wzrost własności ziemskiej biskupstwa, feudałów
świeckich i mieszczan, szedł w parze z likwidacją własności
klasztornej, która juŜ pod koniec XIII wieku, przestała istnieć.
Wsie przynaleŜne do klasztorów przeszły na własność biskup-
stwa a Brzostów i Kłobuczyn wykupili mieszczanie i feudało-
wie świeccy. (Jerzy Jankowski)

Literatura: Codex diplomaticus Silesiae, Breslau 1857 i nast. T. VII; Kodeks
dyplomatyczny Wielkopolski, Poznań 1877 T. I.; S. Kozierowski, Pierwotne dorzecza
Warty, Poznań 1926; Tzschioppe - Stenzel, Urkundensammlung zur Geschichte der
Ursprung der Städte in Schlesischen, Hamburg 1832.
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