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Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

Apteki głogowskie w czasach nowoŜytnych (do
1945 r.)

W 1506 r. ksiąŜę głogowski Zygmunt Jagiellończyk
nadał Franciszkowi Eysagk przywilej na prowadzenie apteki w
Głogowie. W dokumencie tym ówczesny namiestnik całego
Śląska i ŁuŜyc zalecił Franciszkowi Eysagkowi „(...) prowa-
dzić i zaopatrywać aptekę na wzór i według zwyczaju aptek w
Świdnicy, Legnicy albo Zgorzelcu". Rzeczą ciekawą i rzadko
spotykaną w tego rodzaju aktach było ograniczenie prawa do
dziedziczenia apteki wyłącznie w linii męskiej.

W XVI wieku obie istniejące w mieście apteki, jedna
wyrosła na bazie kramicy z 1281 r., zwana „Miejską" i druga,
załoŜona w 1438 r. przez aptekarza Henryka, zwana „Ratuszo-
wą", zostały połączone w jednym ręku. Jako datę
połączenia obu aptek przyjmuje się rok 1547. Dokonał tego
Jerzy Bom, którego rodzina była równocześnie właścicielami
aptek we Wschowie i śaganiu.

Po wygaśnięciu rodu Bomów w 1620 r., władze
miejskie doprowadziły do rozdzielenia obu aptek i udzieliło w
1624 r. zezwolenia na otwarcie apteki Zygmuntowi Majorowi.
W czasie wojny 30-letniej aptekarz Major został burmistrzem,
lecz wkrótce po wkroczeniu do miasta wojsk szwedzko bran-
denburskich musiał uciekać do Poznania. Stamtąd zwrócił
się listownie do rady miejskiej z prośbą o sporządzenie inwen-
tarza jego majątku i zaangaŜowanie prowizora do prowadzenia
apteki.

Rozdzielone apteki zostały ponownie złączone na pod-
stawie koncesji miejskiej, wystawionej 26.I.1668 r. dla apteka-
rza Goltza. Połączona apteka nosiła, w nawiązaniu do swojej
przeszłości, nazwę „Miejska i Ratuszowa".Z: 41
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Następną aptekę głogowską otworzyli jezuici w 1671 r.
przy swoim kolegium. SłuŜyła ona wszystkim mieszkańcom
miasta, a nie tylko katolikom. W czasie szturmu wojsk pruskich
na Głogów kolegium jezuickie wraz z apteką zostały zrabowa-
ne, a w 1758 r. budynek ten spłonął. Zarządzeniem władz miej-
skich 12.IV.1763 r. apteka została zamknięta.

W 1744 r. Antoni Albinus ze Wschowy podjął próbę
uzyskania koncesji na kolejną aptekę w Głogowie. Pomimo
sprzeciwu właścicieli apteki „Miejskiej i Ratuszowej", poparte-
go przez władze miejskie, Głogowska Izba Wojenna i Ekono-
miczna udzieliła w 1745 r. koncesji Albinusowi. Pełnił on póź-
niej funkcję asesora w Collegium Medicum et Sanitatis w Gło-
gowie. Apteka ta mieściła się w Rynku, w domu nr 22 i nosiła
nazwę „Nadwornej", nadany jej przez Fryderyka II i potwier-
dzony pismem z dnia 16.XII.1885 r.

Starania o otwarcie trzeciej apteki w mieście długo nie
mogły zostać urzeczywistnione. Dopiero 18.XI.1897 r. aptekarz
Rudolf Lehman otrzymał koncesję i otworzył aptekę ,,Zam-
kową”. Kolejną aptekę uruchomiono w 1926 r., w wyniku
rozpisanego konkursu. Nosiła ona nazwę „Reichsapotheke".
Wszystkie te apteki zostały zniszczone w wyniku działań
wojennych w 1945 r.. (Urszula Kulus)

Literatura: Codex Diplomaticus Silesiae, t. 28, Wrocław 1915, M. Kwapiń-
ski, Przyczynki do historii aptek głogowskich, Farmacja Polska nr 5 z 1974 r.; Materiały
do dziejów Głogowa pod red. K Matwijowskiego, Wrocław 1989.
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Garnizon głogowski po 1910 roku (1)

Po roku 1903 dowództwo wojskowe, po długotrwałych
staraniach władz miejskich, wyraziło zgodę na likwidację
umocnień twierdzy. Głogów stał się miastem otwartym.
Szybko się rozrastał przekraczając ograniczający miasto pas
umocnień. Jednak charakter i znaczenie wojskowe miasta było
nadal widoczne, poniewaŜ stacjonował tu znaczny garnizon
wojskowy. Poza Głogowem garnizony takie byty jeszcze tylko
we Wrocławiu i Opolu.

W garnizonie głogowskim stacjonowały silne oddziały
wojskowe róŜnych rodzajów broni. W 1910 r. znajdowały się tu
następujące jednostki wojskowe, wraz ze swoimi sztabami i
dowództwami:

- 3 Poznański Pułk Piechoty nr 58;
- 2 Dolnośląski Pułk Artylerii Polowej nr 41;
- Dolnośląski Batalion Saperów nr 5;
- Pułk Pieszy Artylerii von Dieskau nr 6.

Siły garnizonu liczyły 3.553 Ŝołnierzy, co przy liczbie
mieszkańców około 24.000 powodowało, Ŝe co ósmy mieszka-
niec był Ŝołnierzem.

Z okazji 50 rocznicy zajęcia wyspy Als, gdzie
wyróŜnili się saperzy, oddano im w dniu 29 czerwca 1914 r.
nowe koszary przy Herrndorfer Strasse (obecnie ul. Sikor-
skiego) nowe koszary, które otrzymały nazwę Alsen-Kaserne.
Saperzy głogowscy wyróŜnili się zresztą podczas wojny
prusko-austriackiej (1866) i w wojnie niemiecko-francuskiej
(1870-1871). Podczas pierwszej wojny światowej walczyli
przez cały czas na froncie zachodnim.

Pułk piechoty nr 58, po roku 1860 przebywał przez
krótki okres czasu w Poznaniu, a następnie powrócił do Głogo-
wa. Bataliony I i II tego pułku stacjonowały w kazamatach przy
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Bramie Pruskiej a od 1897 r. w nowych koszarach w śarkowie.
Batalion III tego pułku kwaterował we Wschowie w prywat-
nych kwaterach u mieszczan. Dopiero w 1901 r. wybudowano
nowe koszary we Wschowie. Szefem jednej kompanii we
Wschowie, od kwietnia do lipca 1885 r. był kapitan Pauł von-
Hindenburg, późniejszy prezydent Republiki Weimarskiej. Plac
ćwiczeń dla oddziałów głogowskich znajdował się na Breslauer
Platz. Ćwiczenia taktyczne i strzelania odbywały się koło wsi
Serby.

W roku 1873 stacjonujące w Głogowie dwie kompanie
piesze artylerii pułku von Dieskau nr 6 rozmieszczone były w
koszarach na przyczółku mostowym. Podczas rozbudowy sił
zbrojnych w 1899 r. pułk artylerii polowej nr 41 otrzymał
lokum w nowo wybudowanych koszarach na wyspie kolegiac-
kiej. Oprócz jednostek wojskowych w Głogowie znajdowała
się szkoła wojskowa, w której szlify oficerskie zdobywali póź-
niejsi sławni dowódcy.

Wybuch wojny w dniu l sierpnia 1914 spowodował
przemieszczenie oddziałów głogowskiego garnizonu, który
działał w składzie V korpusu armijnego w rejon granicy francu-
skiej. Po zakończeniu wojny, w dniu 19 grudnia 1918 r. pułk
piechoty nr 58 powrócił do Głogowa. Część Ŝołnierzy zdemo-
bilizowano. Z części  utworzony został oddział „Grenzschutz
Regiment Lutzkow". Wojska te walczyły z polskimi powstań-
cami w rejonie Leszno - Rawicz - śmigród. (Andrzej Malinow-
ski)

Literatura: Das War Glogau Stadt und Land an der Oder 1913 - 1945, praca
zbiorowa, Hannover 1991; W. Czapliński, Historia Niemiec, Wrocław 1990.
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Gawryś Henryk

Henryk Gawryś urodził się 26 grudnia 1914 r. w
miejscowości Kamińskoje w Rosji. W 1920 r. jego rodzice
przeprowadzili się do Brześcia nad Bugiem, gdzie uczył się w
Szkole Powszechnej. W latach 1929-1935 uczęszczał do Śred-
niej Szkoły Technicznej.

We wrześniu 1935 r. został powołany do wojska w
Modlinie gdzie ukończył Kurs PodchorąŜych Rezerwy Sape-
rów. SłuŜbę wojskową odbył w 83 Pułku Strzelców Poleskich
w Kobryniu. Od lutego 1937 r. pracował w PKP. We wrześniu
tego roku rozpoczął pracę w Starachowickich Zakładach Górni-
czych, gdzie pracował do 1939 r.. Następnie wraz z zakładem
pracy ewakuował się do Łucka. Potem krótko przebywał w
Brześciu, Starachowicach i Częstochowie. W sierpniu 1940 r.
został aresztowany przez Gestapo i wywieziony do obozu pracy
w Magdeburgu. Później przebywał w Schünebeck, skąd zbiegł
w czerwcu 1942 r.. Został schwytany i umieszczony w obozie w
Lublińcu, skąd ponownie trafił do Schünebecku, gdzie pozostał
do 17 kwietnia 1945 r.

Po wojnie Henryk Gawryś powrócił do kraju. W
październiku 1945 r. osiedlił się w Sławie, gdzie pracował w
Urzędzie Pełnomocnika Rządu na Obwód Głogowski, w refera-
cie przemysłu i handlu. Wspólnie z Ludwikiem Stępczakiem
zainicjował powołanie w Sławie Publicznej Szkoły Zawodowej
o kierunku handlowym, krawieckim i mechanicznym. W roku
szkolnym 1945-1946 był w tej szkole inspektorem przedmiotów
zawodowych. Na wniosek Wydziału Przemysłu i Handlu Urzę-
du Wojewódzkiego we Wrocławiu zorganizował Powiatowy
Związek Cechów Rzemieślniczych z siedzibą w Sławie, którego
został społecznym cechmistrzem. W dniu 27 maja 1946 r. za-
warł związek małŜeński ze Stanisławą Mikucką.

We wrześniu 1947 r. przeprowadził się do Głogowa i
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podjął pracę w Starostwie Powiatowym jako kierownik refera-
tu przemysłu i handlu. Z jego inicjatywy w lipcu 1948 r. wybu-
dowano Dom Rzemiosła w Głogowie. We wrześniu 1948 r.
podjął się organizacji warsztatów szkolnych. Pracował w Pu-
blicznej Szkole Zawodowej na stanowisku kierownika warsz-
tatów. W lipcu 1949 r. pełnił funkcję komisarycznego burmi-
strza Głogowa.

Od lipca 1950 r. pracował w Zgorzelcu, a później w
Zielonej Górze. Był aktywnym działaczem społecznym. Zmarł
26 października 1988 r. (Marek Robert Górniak)

Literatura: M. R. Gómiak, MIT - Głogowski Miesięcznik Kulturalny R. 2
1995 nr 12, s. 16-17; SłuŜyli polskiej szkole. Sylwetki nauczycieli i działaczy
oświatowych Środkowego Nadodrza z lat 1945-1989. Praca zbiorowa pod red.
Władysława Korcza, Zielona Góra 1990.

Z: 41



Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

Kościół p.w. św. Stanisława (1)

Kościół
pw. św. Stanisła-
wa był kościo-
łem przyklasztor-
nym i naleŜał do
franciszkanów.
Znajdował się w
nadbrzeŜnym pa-
sie miasta śre-
dniowiecznego
niedaleko prze-
prawy przez Od-
rę (około 200 m od zamku).

Pierwsza wzmianka o istnieniu kościoła wraz z klasz-
torem pochodzi z dokumentu księcia Konrada wystawionego
w tym klasztorze 15.IV.1257 r.. Świadczy to o tym, Ŝe budowę
tego zespołu musiano rozpocząć kilka lat wcześniej, najpraw-
dopodobniej zaraz po objęciu przez Konrada księstwa
głogowskiego w 1249 r.. Kościół i klasztor były zapewne fun-
dacją tego księcia a zakonnicy przybyli z wrocławskiego
klasztoru św. Jakuba (sprowadzeni tam przez Henryka PoboŜ-
nego - ojca Konrada).

Jak wykazały badania archeologiczno - architektonicz-
ne, kościół posiadał bardzo ciekawy (rzadki) asymetryczny
układ, na który składało się prostokątne prezbiterium oraz
korpus dwunawowy. Dzięki nim moŜna odtworzyć pierwotny
wygląd kościoła, l tak prezbiterium (wymiary wewnętrzne
19,7x8,8 m) nakryte było dwuprzęsłowym sklepieniem Ŝebro-
wym. Do północnej ściany przylegał klasztor mający z nim
bezpośrednie połączenie. Początkowo w miejscu łuku tęczowe-
go, czyli pomiędzy nawami a prezbiterium, znajdowała się
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ściana z otworem drzwiowym, oddzielająca część kościoła
przeznaczoną dla zakonników od części dla wiernych.

Korpus nawowy składał się z dwóch róŜnej wielkości
naw.  Czteroprzęsłowa  nawa  główna to  przedłuŜenie prezbite-
rium (wymiary wewnętrzne 22,5 x 11,45 m). Nie posiadała
sklepień a jedynie strop. Od południa na całej długości
przylegała do niej oddzielona arkadami nawa boczna. Była ona
węŜsza (4,6 m) i niŜsza, a we wschodniej jej części znajdowała
się kaplica maryjna. Nawa boczna posiadała sklepienia krzyŜo-
we. Całe załoŜenie realizowane było w dwóch etapach według z
góry przyjętego planu. Najpierw wzniesiono prezbiterium wraz
z przylegającym klasztorem a następnie obie nawy (nie później
jednak niŜ w trzeciej ćwierci XIII w). Świadczy to o tym, Ŝe
asymetryczny układ kościoła nie powstał przypadkowo przez
późniejsze przebudowy lecz został osiągnięty w sposób celowy.
(Rafael Rokaszewicz)

Z: 41
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Kościół p.w. św. Stanisława (2)

Z biegiem czasu powstały w kościele dobudówki jak
kaplice czy wieŜa, którą umiejscowiono po południowe] stro-
nie kościoła, pomiędzy nawą główną a prezbiterium. U dołu
była kwadratowa, a następnie przez staŜowanie przechodziła w
ośmiobok. Kaplice powstały głównie wzdłuŜ północnej ściany
nawy głównej i fundowane były przez bogate cechy i miesz-
czan.

Po północnej stronie kościoła znajdowała się gotycka
kaplica. Podczas wojny 30 letniej wykorzystywana była jako
wozownia, co doprowadziło ją do ruiny. W 1680 r. hrabia Her-
berstein - namiestnik cesarski odbudował ją z przeznacze-
niem na kaplicę cmentarną. Przebudowa nadała jej styl baroko-
wy a cała kaplica ozdobiona została bogatymi sztukateriami i
ornamentami. We wnętrzu na beczkowym sklepieniu znaj-
dowały się plafony z malowidłami i napisami traktującymi o
śmierci. W roku 1929 przeniesiono do tej kaplicy trzy gotyckie
rzeźby z dawnej bramy Odrzańskiej, tworząc w niej muzeum.

Kościół słuŜył franciszkanom do sekularyzacji w 1810
roku, kiedy to całe mienie klasztorne zostało przejęte przez
państwo. Kościół przekazano władzom wojskowym, które
uczyniły w nim w 1826 r. zbrojownię (o czym świadczył napis
na jego wschodniej ścianie). WyposaŜenie kościoła przeniesio-
no do okolicznych świątyń i tak np. do dzisiaj w kościele św.
Wawrzyńca w Brzostowie znajdują się dwa boczne ołtarze
pochodzące z kościoła św. Stanisława.

Gospodarowanie budynkiem przez armię doprowadziło
go do stopniowej ruiny. W latach 30 tych XX wieku kościół
stał pusty i nie było w nim juŜ śladu po malowidłach ściennych,
a sklepienie chyliło się ku zagładzie. W takim stanie dotrwał do
1945 r., kiedy to został podobnie jak całe miasto, bardzo znisz-
czony. Z dawnego pofranciszkańskiego kościoła pozostały tyl-
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ko  mury  naw oraz częściowo prezbiterium. Wiosną 1963 r.
pozostałości kościoła św. Stanisława, który liczył sobie przeszło
700 lat zostały rozebrane, a cegłę przeznaczono na przemiał.
(Rafael Rokaszewicz)

Literatura: H. Hoffmann, Die katolischen Kirchcn in Glogau, Breslau 1937;
T. Kozaczewski, ZałoŜenie franciszkańskie w Głogowie z poł. XII wieku. W: Ze
studiów nad średniowiecznym Głogowem i Krosnem, Zielona Góra 1970; C. Lasota, Z
badań arehilektomczno - archeologicznych załoŜenia pofranciszkańskiego w
Głogowie. W: Ze studiów nad średniowiecznym Głogowem i Krosnem, Zielona Góra
1970; T. Kozaczewski, Głogów - miasto średniowieczne, Kwartalnik Urbanistyki i
Architektury T. XVIII, z. 1973 r.; S. Kowalski, Zabytki Środkowego Nadodrza,
Zielona Góra 1976.

1. Prezbiterium
2. Budynek klasztorny
3. Nawa Główna
4. Nawa boczna
5 Kaplica maryjna
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Landflucht

Ludność powiatu głogowskiego osiągnęła swoje apo-
geum w 1880 r. i liczyła wówczas 70.433 osoby. Później zary-
sowała się tendencja spadkowa gdyŜ do 1937 r. wyemigrowały
z niego 40.233 osoby. Główną przyczyną migracji było przede
wszystkim panujące tutaj zacofanie gospodarcze. Pomimo sto-
sunkowo wysokiego przyrostu naturalnego, ubytki ludności nie
zostały zrekompensowane i saldo demograficzne na przestrzeni
najbliŜszych sześćdziesięciu lat, wykazywało wartości ujemne.

W roku 1937, w powiecie głogowskim zamieszkiwało
61.908 mieszkańców, czyli stan ludności, na przestrzeni sześć-
dziesięciu lat zmniejszył się o 12,1%. W tym samym okresie,
liczba ludności w całej Rzeszy Niemieckiej wzrosła o 44,2%.
Głogowska depresja demograficzna pociągnęła za sobą oczywi-
ście obniŜenie gęstości zaludnienia. O ile w całych Niemczech
zaludnienie to kształtowało się na poziomie 140 osób na km2, to
w powiecie głogowskim spadło ono do 49,6 osób na km2, a w
północnej części powiatu nawet do 32,2 osób na km2. Głogow-
ski Arbeitsamt pisał w 1938 r.: „JeŜeli ucieczka ludności wiej-
skiej do innych okręgów Rzeszy będzie trwała nadal w rozmia-
rach jak obecnie, rozwój taki musi doprowadzić do katastrofy,
która będzie polegała na tym, Ŝe rolnictwo z powodu braku siły
roboczej nie będzie w stanie uprawiać ziemi".

Aby zapobiec ubytkom siły roboczej, w latach 1880 -
1914 sprowadzać poczęto robotników rolnych z Polski. Ich
napływ, szczególnie w północnej części powiatu, był tak wielki,
Ŝe wywołał zaniepokojenie władz niemieckich. Starosta
głogowski wystosował pismo do Rządu Rzeszy, w którym
donosił, Ŝe w okolicach Sławy Niemcy masowo wyzbywają się
gospodarstw na rzecz Polaków. „W ostatnich dziesięciu latach,
101 dawniej niemieckich gospodarstw przeszło w ręce polskie.
W liczbie tej nie ujęto tych licznych wypadków, w których
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gospodarz niemiecki bierze Ŝonę Polkę i wraz z nią - a nieod-
wrotnie - przechodzi do drugiego obozu. Nie zwrócono
uwagi i na tę okoliczność, Ŝe parobkowie i robotnicy rolni w
majątkach ziemskich dzisiaj są juŜ w przewaŜającej liczbie
Polakami. Od tego czasu przechodzenie gospodarstw niemiec-
kich w ręce polskie wzrosło w sile".

W obawie przed repolonizacją tego terenu, władze
wydały szereg odpowiednich okólników, utrudniających Pola-
kom podejmowanie pracy, a zwłaszcza wykup ziemi. Pomimo
tego, w 1937 r. w okolicach Głogowa mieszkało jeszcze 448
obywateli polskich. (Jerzy Jankowski)

Literatura: G. Ringel. Die Landflucht aus Ostpommeren, Berlin 1939; F.
Ross, Stadt und Landbevölkerung in Ostdeutschland, Zentral und Westpolen.
Konigsberg 1939; Schurmann, Deutsche Agrarpolitik. Neudammm 1941; W. Rusiński,
Ucieczka Niemców ze wschodnich prowincji przed 1929 rokiem. Przegląd Zachodni nr
l z 1947 r..
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Muzeum Miejskie w Głogowie (do 1945 r.)

Powstawanie licznych muzeów jako placówek publicz-
nych w początkach XX w., wiąŜe się z postępującą emancypa-
cją szerokich warstw ludności w miastach. W ośrodkach pro-
wincjonalnych instytucje te przyjmowały najczęściej profil
muzeum regionalnego (w Niemczech nazywane Heimatm-
seum). Miały one w załoŜeniu w przystępny, wizualny sposób
popularyzować wiedzę o rodzinnych stronach i umacniać po-
czucie toŜsamości wśród społeczności lokalnej. W Głogowie
idea utworzenia takiego muzeum znalazła gorącego orędownika
w osobie dr Friedricha Soetbeera, od 1902 r. burmistrza miasta,
który zaangaŜował się równieŜ osobiście w gromadzenie zbio-
rów. Otrzymał on znaczące wsparcie ze strony stowarzyszenia
„Verkehrsverein", łoŜącego od r. 1906 środki na pozyskanie
eksponatów. Dla tworzącego się muzeum znaleziono z czasem
pomieszczenia w budynku dawnego gimnazjum ewangelickie-
go, przy Kasernen Strasse 2 (obok kościoła franciszkanów), od
r. 1912 siedziby Ŝeńskiej szkoły średniej.

I wojna światowa i następujące po niej lata zastoju
hamowały rozwój głogowskiego muzeum. Dopiero w połowie
lat dwudziestych nastąpiła decydująca faza w organizacji tej
placówki, nadająca jej rangę i profil typowego muzeum regio-
nalnego. Istniejący zbiór eksponatów poddano selekcji, usyste-
matyzowano w działy tematyczne i wyeksponowano w fachowy
sposób w 11 salkach. Większość prac wykonali członkowie
głogowskiego oddziału „Riesengebirgsverein". Od 1926 r. w
auli szkoły Ŝeńskiej odbywały się wykłady z zakresu wiedzy o
mieście i regionie.

Na stałe wystawy obrazujące historię i kulturę mate-
rialną Głogowa i przyległego powiatu składały się: archeologia,
rozwój urbanistyczny Głogowa, historia Głogowa, dzieje i do-
robek głogowskich cechów, rzemiosło, zabytki sakralne, lokal-
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ne stroje z miasta i powiatu, rękodzieło tkackie, ceramika,
warsztat konwisarski, izba chłopska z około 1820 r.. Warunki
lokalowe  okazały  się  niewystarczające  do wyeksponowania
dalszych  grup tematycznych: pokoju mieszczańskiego z prze-
łomu XVIII i XIX w., rozwoju osadnictwa i domu chłopskiego
w powiecie działu geograficznego (z geologią), fauny i flory
powiatu, rodzimego przemysłu oraz współczesnego rzemiosła.

Eksponaty muzealne pozyskiwane były róŜnymi sposo-
bami. Wydaje się, Ŝe przewaŜały darowizny i zakupy; otrzyma-
no  równieŜ  częściowy  zwrot  przekazywanych wcześniej do
Landesmuzeum we Wrocławiu zabytków archeologicznych z
terenu głogowskiego. Prócz działu archeologicznego, (w któ-
rym znalazły się między innymi dwa duŜych rozmiarów czółna
- dłubanki, wydobyte z koryta Odry oraz trzy kompletne po-
chówki prehistoryczne), szczególnie bogato wyposaŜona była
sala historyczna, w której podjęto próbę ukazania panoramy
dziejów miasta na przestrzeni wieków. W grupie eksponatów
poświęconych rozwojowi urbanistycznemu miasta zwracały
uwagę modele, zwłaszcza mostu na Odrze i kolejnych wersji
wieŜy ratuszowej, były tam równieŜ liczne plany i przekazy
ikonograficzne dotyczące nieistniejących juŜ budowli. DuŜym
powodzeniem wśród zwiedzających cieszyło się wierne odtwo-
rzenie wnętrza izby chłopskiej.

W opisanym kształcie muzeum funkcjonowało aŜ po
lata II wojny światowej. Uległo ono praktycznie całkowitemu
zniszczeniu w czasie walk o miasto wiosną 1945 r.. Ułamkowe,
często sprzeczne ze sobą wiadomości nie pozwalają
jednoznacznie stwierdzić czy i które z eksponatów zostały oca-
lone i w czyim znajdują się posiadaniu. (Antoni Bok)

Literatura: Monographien deutscher Städte Glogau, Breslau 1926 s 224-229,
Das war Glogau, Hannover 1992 s. 428-432.
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Pomniki przyrody

W myśl ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.X.1991
r. pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody Ŝywej i
nieoŜywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości nauko-
wej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazo-
wej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróŜnia-
jącymi je wśród innych tworów, a w szczególności sędziwe
i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych
lub obcych, źródła, wodospady, wywietrzyska, skałki, jary,
głazy narzutowe i jaskinie.

Pojęcie pomnik przyrody (monument de la nature) po
raz pierwszy uŜył Aleksander von Humboldt opisując najstar-
szei najpotęŜniejsze drzewo w Wenezueli „Zamang" (rodzina:
Mimosaceae) w swojej, wydanej po francusku, relacji z podróŜy
ogłoszonej drukiem w roku 1819.

Uznanie za pomnik przyrody moŜe nastąpić w drodze
rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy, w których
określa się nazwę obiektu, jego połoŜenie oraz ograniczenia i
zakazy w uŜytkowaniu środowiska mające na celu zachowanie
i ochronę pomnika przyrody.

W okolicach Głogowa znajduje się kilkanaście drzew
uznanych za pomniki przyrody. NaleŜą do nich:

Gatunek Lokalizacja Obwód Nr inw.

lipa drobnolistna Głogów, ul .Folwarczna 500 183

wierzba Głogów ul Folwarczna 435 184

dąb szypułkowy Grochowice, remiza OSP 400 187
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dąb szypułkowy Leszkowice, park 440 106

dąb szypułkowy Leszkowice, park 405 107

dąb szypułkowy Leszkowice, park 570

dąb szypułkowy Leszkowice 450

dąb szypułkowy Buczyna, park 550 272

aleja dębowa Czerna, wał 120 - 660 121

Platan
klonolistny

Kromolin, park 660 270

Platan
klonolistny 4 szt

Szczepów, park 377-626 60

buk pospolity 3 szt Szczepów, park 300-396 103

dąb szypułkowy Szczepów 640 135

dąb szypułkowy
2 szt

Szczepów, kapl. 390-480 136

Obwód pnia mierzony jest na wysokości 130 cm nad
ziemią. Orientacyjny minimalny obwód pnia przy którym
drzewo moŜe być uznane za pomnik przyrody wynosi: dąb -
377 cm, buk, lipa, sosna - 310 cm, brzoza, jawor - 220 cm. (Je-
rzy Herman)

Literatura: Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991 (Dz. U. nr 114,
poz.  493); E Wiśniewski, Pomniki przyrody województwa legnickiego. Legnica 1991.
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Rolnictwo głogowskie w XVIII wieku

Po zajęciu Śląska przez Fryderyka II, rolnictwo gło-
gowskie przeŜywać poczęło swój ponowny renesans. Rozpo-
częto intensywne prace melioracyjne, zmierzające do osuszenia
błot i torfowisk, przeprowadzono komasację rozproszonych
gruntów, zagospodarowano ugory, karczowano lasy. Bezpo-
średni udział w tych pracach mieli mieszczanie głogowscy, do
których naleŜało ówcześnie aŜ osiemnaście wsi w okolicach
miasta: Biechów, Bytnik, Brzostów, Grodziec Mały, Krzeko-
tów, Głogówko, Gola, Kulów, Jaczów, Krzekotówek, śarków,
Serby, Wilków, Nielubia, Nosocice, Ruszowice, Słone i Smar-
dzów.

W głogowskim uprawiano przede wszystkim Ŝyto
(52% zasiewów), owies (27%), jęczmień (15%), pszenicę (6%).
Wydajność czterech zbóŜ wynosiła 4-5 ziaren z jednego. Na
ziemiach, które do 1756 r. leŜały odłogiem, poczęto uprawiać
ziemniaki. Zbiory były dość obfite i wynosiły 43 korce i 12,5
macy w ciągu roku. Okoliczni chłopi i młynarze uprawiający
zboŜe, poczęli nawet domagać się ograniczenia ich upraw,
poniewaŜ stanowiły one powaŜną konkurencję rynkową. Silnie
rozwinęło się warzywnictwo, szczególnie w okolicach
Przedmościa i Grębocic, natomiast sadownictwo, pomimo zale-
ceń władz pruskich, było w pewnym zastoju. Na 100 ha uŜyt-
ków rolnych przypadały tutaj 93 drzewa owocowe, czyli zdecy-
dowanie mniej, niŜ na całym Dolnym Śląsku. Największe sady
załoŜono w okolicach Radwanic. DuŜy areał ziemi zajmowały
natomiast rośliny przemysłowe: len, konopie, morwa, marzan-
ka. W Gaworzycach odbywały się doroczne targi lniane.

Postęp w produkcji rolnej wiązał się ściśle z racjonalną
gospodarką hodowlaną. Sprzyjała jej duŜa powierzchnia łąk i
pastwisk, z których w ciągu roku zbierano 57 tysięcy fur siana,
czyli 17 fur na 100 ha uŜytków rolnych. Pod tym względem
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głogowskie zajmowało przodującą pozycję na Dolnym Śląsku.
Rozwijała się tu przede wszystkim hodowla wołów (10 szt. na
100 ha), krów (17 na 100 ha) i owiec (86 na 100 ha). Mniejsza
była natomiast hodowla koni (5 na 100 ha) i trzody chlewnej (5
na 100 ha). Pszczelarstwo i rybołówstwo nie odgrywały więk-
szej roli w gospodarce. Na 100 ha uŜytków rolnych przypadały
tylko 3 pnie pszczele a hodowli ryb słuŜyło zaledwie 5 stawów.
DuŜo uwagi poświęcano natomiast racjonalnej gospodarce le-
śnej, chociaŜ zalesienie było tu stosunkowo niewielkie. W po-
łowie XVIII wieku znajdowało się tutaj 40 średnich i 56 małych
kompleksów leśnych, którymi opiekowało się 3 nadleśniczych,
11 leśniczych i 45 gajowych. (Jerzy Jankowski)

Literatura: Generalne Tablice Statystyczne Śląska. Archiwum Wojewódzkie
we Wrocławiu HS 1794; L. Jacobi, Landliche Zustande in Schlesien Wahrend, Breslau
1884; J Jańczuk, Rozmieszczenie produkcji roślinnej i zwierzęcej na Śląsku na
przełomie XVIII i XIX wieku, Wrocław 1964; L. Krug, Topographisch - Statistisch -
Geogrraphisches Worterbuch der Sammtlichen preussischen Staaten, Halle 1805.

Z: 41



Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

Ulica Królewska

Powstała na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to Głogów
rozpaczliwie szukał moŜliwości rozbudowy miasta i nazywała się
wówczas Königstrasse. Najpierw istniała tutaj po prostu droga. Tędy
wjeŜdŜali niegdyś do Głogowa królowie polscy August II i August III
przejeŜdŜając przez Śląsk do Polski, ale nazwano ją tak najprawdopo-
dobniej na cześć królów pruskich. Po roku 1905 wytyczono jej dalszą

część (od obecnej ul. Sikorskiego do ul. Poczdamskiej) i zabudowano
czynszowymi kamienicami. Po wojnie była to ulica Królewska. Póź-
niej, w latach pięćdziesiątych nazwano ją ulicą Stalina. Obecnie na-
zywa się ulicą Jedności Robotniczej. Nie było więc nigdy w jej na-
zwie niczego szczególnie nam bliskiego, a i ona sama nie wyróŜnia się
niczym szczególnym pośród innych ulic w mieście. Była przeciętna.
Zabudowana została czynszowymi kamienicami, a na odcinku od
obecnej ulicy Sikorskiego do Słowiańskiej częściowo równieŜ obszer-
nymi willami. W pierwszej połowie XX wieku powstały tutaj wielkie
gmachy Państwowego Gimnazjum Ewangelickiego (1912 r. – Obec-
nie Szkoła Podstawowa nr l) i Szkoły śeńskiej im. Pestallozziego
(1926 r. - Obecnie l Liceum Ogólnokształcące). U jej końca były
zabudowania dawnego dworca kolejowego. Elektrownia Miejska i
tereny Strzelnicy Miejskiej, a naprzeciw nich największy w mieście
hotel „National", później nazwany imieniem: „Hindenburg" (po woj-
nie hotel „Odra", a obecnie siedziba wielu róŜnych instytucji).

Z ulicą Królewską wiąŜe się początek polskiej obecności w
Głogowie, po tragicznym oblęŜeniu miasta w lutym i marcu 1945 r.
Tutaj mieszkali pierwsi polscy przybysze. Tu mieściły się pierwsze
polskie władze. Tu wreszcie, u zbiegu z ulicą Słowiańską, był pierw-
szy hotel i restauracja Nikodema Piotrowskiego „Polonia". W budyn-
ku przy ul. Królewskiej 34, mieścił się pierwszy Zarząd Miejski. W
dniu 28 maja 1945 r pierwsza ekipa polskiej władzy pod kierownic-Z: 41
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twem burmistrza Eugeniusza Hoinki przeniosła się do tego domu, po
uprzednim jego wyremontowaniu. Trzy pokoje na parterze zostały
przeznaczone na siedzibę Zarządu, a pozostała część na mieszkania
dla pracowników. Tak więc w Głogowie przy ul Królewskiej powstało
pierwsze skupisko polskich mieszkańców miasta.

Reszta miasta leŜała w gruzach. Błąkali się po nich napły-
wający do Głogowa szabrownicy i ciągle plądrujący i szukający alko-
holu Ŝołnierze radzieccy. Dochodziło do bójek i strzelaniny. Było tam
po prostu niebezpiecznie. Stąd teŜ przybywający do Głogowa miesz-
kańcy starali się trzymać razem, właśnie na ulicy Królewskiej i jej
najbliŜszych okolicach. Stopniowo powstawały tutaj niektóre, najpo-
trzebniejsze wówczas instytucje. Stołówka - w dawnym kasynie woj-
skowym, posterunek Milicji, apteka, plac targowy, Sąd Grodzki,
pierwsza po wojnie Szkoła Podstawowa, Starostwo Powiatowe, a
następnie Liceum Ogólnokształcące, przeniesione ze Sławy itp. Obok
znajdowały się pierwsze ogródki działkowe, poczta (przy ul. Grun-
waldzkiej) i wspomniany juŜ hotel z restauracją. Była to więc jakby
wyspa w ciągle zrujnowanym i pustym mieście. Stopniowo dopiero i
bardzo powoli Głogów zaczął się zaludniać. Odbudowywano domki
na przedmieściach i większe domy mieszkalne, które jeszcze moŜna
było uratować. RównieŜ ulica Jedności Robotniczej zaczęła się zmie-
niać. Wybudowano przy niej Bibliotekę Powiatową (obecnie Miej-
ską), a teraz powstaje duŜy dom mieszkalny. Mieścił się tutaj pierw-
szy Dom Kultury z salą widowiskową, a później Ognisko i Szkoła
Muzyczna. Kiedy natomiast zlikwidowano część ulicy Słowiańskiej
(od ul. Jedności Robotniczej do granic miasta), znakomicie przy
okazji komplikując trasy komunikacyjne w mieście, u zbiegu ulic
powstał tzw. „Zielony Rynek", najbardziej ruchliwe targowisko w
Głogowie. (Janusz Chutkowski)

Literatura: J. Chutkowski, Dzieje Głogowa, t. II, Legnica 1991; J. Chutko-

wski, Wędrówki po dawnym Głogowie, Głogów 1996. Z: 41
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