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Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

Gaworzyce – pałac

Pałac usytuowany jest w południowej części miejscowości.
Stanowi zasadniczy  element zespołu rezydencjonalnego, który składa
się takŜe z parku krajobrazowego, reliktów ogrodu ozdobnego i bu-
dynków folwarcznych. Dla historii tej siedziby szlacheckiej kluczowy
był 1600 rok, kiedy Wacław von Zedlitz, namiestnik księcia Ŝagań-
skiego, zakupił Gaworzyce od cesarza Rudolfa II. Niedługo po tej
transakcji nowy właściciel miejscowości  polecił zbudować tutaj
swoją siedzibę. Wzniesiono wówczas zwarty, późnorenesansowy
dwór o trójtraktowym układzie wnętrz, być moŜe otoczony fosą. Bu-
dowla ta w latach 1715-1721 została przekształcona w pałac baroko-
wy. Była to inicjatywa Jerzego Kaspra von Tschammera -  przedsta-
wiciela rodziny władającej miejscowymi dobrami od 1694 do 1945
roku. Prace budowlane nie wykraczały poza zakres rzutu pierwotnej
siedziby. Wzniesiono na nowo część murów i zmieniono dawny układ
wnętrz, czego podstawowym rezultatem było stworzenie niewielkiego
dziedzińca wewnętrznego. Budynek otrzymał takŜe nowy, adekwatny
dla epoki wystrój. W zespole realizującym przebudowę uczestniczyli
między innymi Wacław Prochoffski – kamieniarz i Leopold Gromann
– sztukator. Po zakończeniu prac budowlanych teren po wschodniej
stronie pałacu zaadoptowano na ogród ozdobny. Kolejnej zmiany
wyglądu rezydencji oraz jej otoczenia dokonano w 1858 roku. Ówcze-
sny pan Gaworzyc – August von Tschammer dokonał modernizacji
budowli w stylu późnego  klasycyzmu. Powstał wtedy portyk balko-
nowy wraz ze szczytem przy elewacji południowej, portyk wschodni,
nowy wystrój elewacji oraz rozciągający się po południowej stronie
pałacu, park krajobrazowy. Istotne przekształcenia rezydencji miały
jeszcze miejsce w 1900 roku. Z tego czasu pochodzi klatka schodowa
przy dziedzińcu, neobarokowa forma szczytu ponad balkonowym
portykiem oraz lukarny wzbogacające połacie dwuspadowych da-
chów.

Wykonany z cegieł i nieznacznej ilości kamieni polnych
pałac złoŜony jest z czterech, piętrowych skrzydeł otaczających mały
dziedziniec, który słuŜy doświetleniu wnętrz. Plan budynku, o kształ-
cie kwadratu urozmaicają nieznacznie zaznaczone ryzality na osi
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elewacji południowej i północnej. Pałac podpiwniczony jest częścio-
wo, tzn. tylko pod skrzydłem północnym i zachodnim. W pomiesz-
czeniach parteru przetrwało kilka późnorenesansowych sklepień krzy-
Ŝowych. Zachowane w większości pozostałych pomieszczeń sklepie-
nia kolebkowo-krzyŜowe, stropy z dekoracją sztukatorską oraz ko-
minki powstały podczas przebudowy barokowej. Zewnętrzny wygląd
rezydencji charakteryzuje się regularnym podziałem, prostokątnymi
oknami oraz mieszczącymi się pomiędzy nimi, toskańskimi pilastrami
podtrzymującymi belkowanie. W belkowaniu wyróŜnia się fryz, któ-
rego metopy (przyp. Red. Pola na fryzie między lekko wypukłymi
płytami prostokątnymi ozdobionymi dwoma pionowymi wrębami)
zdobi płasko rzeźbiony ornament roślinny – akant mięsisty. Na uwagę
zasługuje takŜe piaskowcowy portal barokowy znajdujący się w
zwieńczonym odcinkowym  frontonem-ryzalicie północnym. (Piotr
Bieruta)

Literatura: A. Billert, Dokumentacja historyczno-architektoniczna dworu w
Gaworzycach, Poznań 1970; J. Blaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogau-
er Landes, Glogau 1913; H. Cigielski, H. Wrabec, Katalog zabytkowych ogrodów i par-
ków województwa legnickiego. Legnica 1997; S. Kowalski, Zabytki Środkowego
Nadodrza, Zielona Góra 1976.
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Kaczkowski Mieczysław

Urodził się 1 stycznia 1938 r. w Delejewie (dawny powiat
stanisławowski, obecnie Ukraina). Po II wojnie światowej przeniósł
się wraz z rodzicami do Nowej Soli, gdzie uczęszczał do szkoły po-
wszechnej i ukończył liceum. W 1959 r. rozpoczął studia historyczne
na Uniwersytecie Wrocławskim. Po pierwszym roku zmienił kierunek
studiów na archeologię.

Podczas studiów uczestniczył w badaniach Edwarda Dą-
browskiego – archeologa z Muzeum Okręgowego w Zielonej Górze.
Pod kierunkiem prof. Dr Heleny Cehak-Hołubowiczowej napisał
pracę magisterską pod tytułem: „Ceramika wczesnośredniowieczna z
pogranicza śląsko-wielkopolsko-lubuskiego od V do XII wieku”.

Do Głogowa Kaczkowski przybył tuŜ przed zakończeniem
studiów. W 1965 r. podjął pracę w Głogowie jako Powiatowy Kon-
serwator Zabytków (było to pierwsze tego typu stanowisko w Polsce).
Jego praca obejmowała opiekę nad zabytkami architektury oraz ra-
townicze prace archeologiczne prowadzone na  terenie ówczesnego
powiatu głogowskiego.

Kaczkowski był organizatorem Izby Muzealnej, która od
1965 r. mieściła się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (wła-
ściwie  muzeum powołano dopiero 7 października 1967 r. i nadano
mu nazwę Muzeum Hutnictwa i Odlewnictwa Metali Kolorowych). Z
inicjatywy Kaczkowskiego odbudowano pałac w Czernej, który przez
wiele lat (od 1972 r. do 1983 r.) spełniał funkcję muzeum. W Czernej
Kaczkowski zorganizował takŜe stałą wystawę dotyczącą historii
budowy głogowskiej huty.

W 1966 r. współorganizował Głogowskie Towarzystwo
Kultury, którego był sekretarzem, a następnie przez wiele lat preze-
sem. Brał udział w pracach Rady Stowarzyszeń Regionalnych przy
Ministerstwie Kultury i Sztuki. Od 1967 r. rozpoczął badania arche-
ologiczne kompleksu osadniczego rozlokowanego na terenie budowy
Huty Miedzi „Głogów” w śukowicach. Wyniki tych badań okazały
się rewelacją archeologiczną. Na ich podstawie stwierdzono,  iŜ od
połowy V do XI w. na tym terenie istniała nieprzerwana ciągłość
osadnictwa słowiańskiego. Prace wykopaliskowe w śukowicach uzu-
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pełnione zostały badaniami w okolicznych grodziskach i osadach
słowiańskich (między innymi w: Bieńkowie, Dobrzejewicach, Gosty-
nie, Grodźcu Małym – „Pawie Oczka”, Kromolinie, Moszowicach,
Orsku i Sokolnikach). Dzięki temu uzyskano szczegółowy obraz
osadnictwa słowiańskiego nad Środkowa Odrą.

Kaczkowski nawiązał kontakty z naukowcami z instytutów w
Kijowie, Moskwie i Poczdamie. Organizował konferencje, sesje na-
ukowe, wystawy oraz prowadził szeroko zakrojoną akcje oświatową.
Na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskie-
go otworzył przewód doktorski. Przedmiotem jego dysertacji doktor-
skiej było zagadnienie osadnictwa słowiańskiego na terenie Środko-
wej Odry – „Osadnictwo Głogowa w VI-VII wieku”. Kontynuował
badania stacjonarne i sondaŜowe na obszarze powiatu głogowskiego,
pomnaŜając zbiory muzealne. W 1971 r. podjął starania o uzyskanie
zgody na odbudowę głogowskiego zamku i przystosowanie go na
siedzibę muzeum. W krótkim czasie doprowadzono do odbudowy
wieŜy zamkowej i jednego skrzydła, a następnie do przykrycia da-
chem pozostałych skrzydeł zamkowych. W części frontalnej urządzo-
no pomieszczenia administracyjne, muzeum, bibliotekę, pracownię
analiz i konserwacji zabytków oraz klub. Najbardziej reprezentacyjne
pomieszczenia przekazano władzom miejskim i urządzono w nich
Pałac Ślubów.

W 1976 r. Kaczkowski rozpoczął badania archeolo-
giczne na Ostrowie Tumskim w Głogowie, podczas których odkryto
ślady osadnictwa i istnienie grodu na tym obszarze u schyłku X wie-
ku. Z jego inicjatywy, od 1976 r. w Głogowie odbywają się rokrocznie
plenery plastyczne pod hasłem „Człowiek kształtuje i chroni środowi-
sko”. Kaczkowski był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w
Legnicy. Zmarł 23 września 1981 r. w Głogowie. Pośmiertnie uhono-
rowano go medalem za zasługi dla miasta i wpisano do księgi Zasłu-
Ŝonych Obywateli Głogowa. (Marek Robert Górniak)

Literatura: patrz w tym samym zeszycie hasło „Kaczkowski Mieczysław –
publikacje”.
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Kaczkowski Mieczysław – publikacje

Mieczysław Kacz-
kowski opublikował wiele
artykułów do: „Przeglądu Lu-
buskiego”, „Szkiców Legnic-
kich”, „Wiadomości Arche-
ologicznych” i „Zielonogór-
skich Zeszytów Muzeal-
nych”. Wśród nich są między
innymi publikacje:„Charakte-
rystyka osadnictwa wczesno-
średniowiecznego w rejonie
Głogowa od połowy V do po-
łowy XI wieku w świetle
źródeł archeologicznych”
(Zielonogórskie Zeszyty Mu-
zealne T. 2:1971, s. 5-37),
„Hutnictwo i kowalstwo – kuźnictwo na osadach wczesno-
średniowiecznych z VI i VII wieku” (Prace Lubuskiego Towarzystwa
Naukowego – Materiały Komisji Archeologicznej 1976,  z. 4, s. 305-
328), :Izba muzealna w Głogowie zaczątkiem przyszłego muzeum”
(Zielonogórskie Zeszyty Muzealne T. 1, 1969, s. 211-212), „Kuźnic-
two na osadach wczesnośredniowiecznych z terenu Huty Miedzi
„Głogów”” (Przegląd Lubuski R. 3:1973, nr 2, s. 93-98), „Muzeum
Hutnictwa i Odlewnictwa Metali NieŜelaznych w Głogowie” (Szkice
Legnickie T. 5:1969, s. 224-225), Najstarsze średniowieczne osady
otwarte w okolicach Głogowa” (Przegląd Lubuski R. 4:1974 nr 1, s.
55-63), „PołoŜenie, zasięg i rozplanowanie najstarszych wczesnośre-
dniowiecznych osad otwartych w okolicach Głogowa” (Wiadomości
Archeologiczne T. 39, 1974 z. 2, s. 247-255), „Próba chronologicznej
klasyfikacji ceramiki z VI i VII wieku w okolicach Głogowa” (Zielo-
nogórskie Zeszyty Muzealne T. 5:1975, s. 43-72). „Próba rekonstruk-
cji rozwoju układu przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie”
(Szkice Legnickie T. 12:1984, s. 24-46) oraz „Skarb brązowy z końca
wczesnej epoki Ŝelaza we wsi Słoćwina pow. Głogów” (Zielonogór-

Z:55



Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

skie Zeszyty Muzealne     T . 1:1969, s. 163-167). Do jego publikacji
ksiąŜkowych naleŜą: „Głogów i okolice. Informator historyczny i
turystyczno-krajoznawczy” (Zielona Góra 1967), „Głogów. Informa-
tor historyczny i turystyczny” (Zielona Góra 1972) oraz napisana
wspólnie z Igorem Gośko pozycja „Ziemia Głogowska” (Zielona Góra
1974). Ponadto Kaczkowski napisał wiele artykułów zamieszczonych
w opracowaniach zbiorowych, między innymi: „Głogów wczesnośre-
dniowieczny w świetle wykopalisk” w: „Obronność polskiej granicy
zachodniej w dobie pierwszych Piastów” (Wrocław 1984) i „śukowi-
ce”, w: „Słownik StaroŜytności Słowiańskich”, T. 7, z. 1, s. 265-266
(Wrocław 1982). (Marek Robert Górniak)

Literatura: Zbigniew Bagniewski, Mieczysław Kaczkowski, w: Silesia
Antiqua 25 (1983), s. 197-199; Janusz Chutkowski, Początki muzealnictwa na ziemi
głogowskiej, w: Zamek w Głogowie. 30 lat głogowskiego Muzeum, Głogów 1997, s.
35-36; Janusz Chutkowski, Marek Robert Górniak, Głogów – polska literatura histo-
ryczna. Materiały do bibliografii ziemi głogowskiej, Głogów 1995, s. 113-115 (szcze-
gółowa bibliografia prac Kaczkowskiego); Edward Dąbrowski, Mieczysław Kaczkow-
ski 1938-1981, w: Rocznik Lubuski, red. T. Malinowski, T. 24, cz. 1, s. 161-166; Marek
Robert Górniak, Kaczkowski Mieczysław, w: Wielka Ilustrowana Encyklopedia Po-
wszechna Wydawnictwa Gutenberg Print T. 33/11 (suplement współczesny), Warszawa
2000, s. 317; tenŜe, Mieczysław Kaczkowski, Głogowskie Ŝyciorysy, Gazeta Lubuska
43 (1995) nr 233, s. 6; tenŜe, Mieczysław Kaczkowski, Twórcy Głogowskiej Kultury,
w: Głogowski Miesięcznik Kulturalny 2 (1995) nr 3(6), s. 26-27; Leszek Lenarczyk,
Muzeum w Głogowie 1967-1997, w: Zamek w Głogowie 30 lat głogowskiego Muzeum,
Głogów 1997, s. 37-39; Michał Parczewski, śukowice pod Głogowem w zaraniu śre-
dniowiecza, w: Głogowskie Zeszyty Naukowe T. 2, Głogów 1989 (passim); XV Mię-
dzynarodowy Plener Malarski Głogów 92, Człowiek chroni i kształtuje środowisko.
Głogów 1992; Urszula Włodarczyk, Mieczysław Kaczkowski, w: Szkice Legnickie 12
(1984), s. 283-287; tenŜe, Zamek w Głogowie, Wrocław 1988 (passim).
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Księgarnie głogowskie (2)

Lata 90-te XX w. przyniosły wiele zmian na rynku księgar-
skim. Zaczęły powstawać księgarnie prywatne, nie związane z Przed-
siębiorstwem Państwowym „Dom KsiąŜki”. JuŜ we wrześniu 1989
roku spółka cywilna, którą tworzyli Paweł Polański i BoŜena Wójcik,
rozpoczęła sprzedaŜ ksiąŜek na terenie biblioteki miejskiej przy ulicy
Jedności Robotniczej, na miejscu byłej szatni. Specyfika miejsca zmu-
szała do codziennego wynoszenia i ustawiania regałów oraz ksiąŜek.
W sprzedaŜy były przede wszystkim pozycje o tematyce sensacyjnej,
horrory, fantastyka oraz albumy dla dzieci. Przebojem wydawniczym
tamtego okresu był Ludlum, którego 360 sztuk całej serii udało się
sprzedać w ciągu dwóch dni.

W pierwszej połowie 1991 roku spółka rozwiązała się, a 2
maja 1991 roku księgarnię przeniesiono na ul. Jedności Robotniczej
8a, nadając jej nazwę „Feniks”. Jej właścicielem była BoŜena Wójcik.
Przez pierwsze 4 lata w księgarni pracowały 2 osoby na pół etatu.
Dopiero w 1995 roku zatrudniono 3 osoby na pełnym etacie.

W lutym 1999 roku „Feniks” od p. Leszczyńskiego księgar-
nię „Na Starówce”. Obecnie jest w niej zatrudnionych 12 osób, w tym
2 uczennice, kierowca i 2 osoby na pół etatu. Na dolnym piętrze
sprzedawana jest literatura specjalistyczna (prawo, ekonomia, finanse
etc.), wyŜej – literatura dziecięca, młodzieŜowa, albumy, wydawnic-
twa muzyczne i karty pocztowe.

W kwietniu 1997 roku s.c. BoŜena Wójcik i Ilona Wójcik
otworzyły księgarnię na ul. Stawnej pod nazwa „Fenikx”. Oficjalnego
otwarcia dokonano 24 kwietnia. Księgarnia mieści się na dwóch pię-
trach i zatrudnia 6 osób. W grudniu 1999 roku wprowadziła kartę
stałego klienta, którą moŜna zdobyć robiąc zakupy ksiąŜkowe na sumę
200 zł (wówczas zdobywa się stały rabat 2%) lub 500 zł (upowaŜnia-
jący do 5% rabatu). Księgarnia nie ograniczała się tylko do sprzedaŜy
ksiąŜek. Kilkakrotnie organizowała spotkania ze znanymi osobami,
które podpisywały swoje ksiąŜki. I tak 26 października 1999 roku w
„Fenixie” gościł Bogusław Wołoszański, 14 kwietnia 1999 roku An-
drzej Sabkowski, a 26 maja – Wiliam Wharton wraz z synem.
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W latach 90-tych przy ul. Jedności Robotniczej 6 K. S. I T.
Tamborscy otworzyli niewielka księgarnię „Stamex”. Niewielką, bo
mieszczącą się na 25 m2. Księgarnia w głównej mierze zajmuje się
sprzedaŜą podręczników szkolnych i akademickich, choć znaleźć w
niej moŜna takŜe i literaturę piękną, historyczną, faktu czy nowinki
wydawnicze. W latach 1997-1998 istniała filia „Stamexu” przy ul.
Jedności Robotniczej 40, a w 1999-2001 przy ul. Słowiańskiej 16.
„Stamex” posiada księgarnię w Polkowicach, gdzie zatrudnia 2 osoby.

Przez trzy lata tj. od 2.01.1992 do 2.101995 roku funkcjono-
wała przy MOK-u niewielka księgarnia, prowadzona przez Ewe Molis
(długoletnią pracownicę księgarni „Dom KsiąŜki”). Z racji niskich
marŜ, ceny ksiąŜek były konkurencyjne a co za tym idzie miały licz-
nych nabywców. JednakŜe w 1995 roku MOK zrezygnował z takiego
rodzaju działalności i księgarnia została zamknięta.

Warto teŜ wspomnieć o Księgarni Diecezjalnej „Św. Anto-
niego” (oddziału Diecezji Zielonogórskiej) istniejącej od 1997 roku,
która powstała w miejscu dawnego „Veritasu” przy ul. Długosza 8a.
W księgarni tej, gdzie pracują dwie osoby, sprzedawane są w głównej
mierze ksiąŜki wydawnictw religijnych. (Renata Matysiak)

Źródło: Na podstawie wywiadu z p. BoŜeną Wójcik, Ewą Molis i T. Tam-
borską.
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Lipinki

Wieś rolnicza (około 660 mieszkańców) w gminie Sława,
powiat wschowski, województwo lubuskie; 4 km na południe od Sła-
wy.

Bogate w wodę okolice dzisiejszej wsi Lipinki były bardzo
dogodnym miejscem osadniczym dla ludzi juŜ od pradziejów. W
okresie wczesnego średniowiecza w dolinie cieku wodnego, płynące-
go w kierunku Jezior Tarnowskich, wybudowano obronny gród stoŜ-
kowy. Jego nasyp i oblewająca go fosa zachowały się w doskonałym
stanie do dziś.

Pierwsze pisemne wzmianki o wsi Lipinki pojawiają się
dopiero w pierwszej połowie XVI wieku. W kilku dokumentach doty-
czących między innymi sprzedaŜy ziemi lub spraw spadkowych od-
naleźć moŜna zapiski o miejscowości Lindenaw czy teŜ Lyndenau
znajdującej się w okręgu Sławskim. W czasach nowoŜytnych ugrun-
towuje się nazwa Linden, która w niezmienionej postaci przetrwała do
1945 r.. Miano miejscowości wywodzi się od niemieckiego słowa
linden czyli lipa. Trudne jest ustalenie czy jest to pierwotna nazwa
wsi, czy teŜ istniała juŜ wcześniej jakaś nazwa słowiańska tej osady,
względnie czy Linden jest zniekształceniem (zniemczeniem) takiej
nazwy.

Lipinki z biegiem czasu rozbudowywały się. W środku wsi
wybudowano kościół. Podczas niepokojów wojny trzydziestoletniej
świątynię tę przejęli miejscowi ewangelicy. Po pokoju westfalskim 13
stycznia 1654 r. specjalna komisja złoŜona z przedstawicieli cesarza
(Habsburga) oraz władz kościelnych ponownie przekazała klucze do
świątyni katolikom. Ze względu na to, Ŝe katolicy byli ówcześnie w
mniejszości parafia nie mogła utrzymać własnego proboszcza. Dlate-
go początkowo kościół był obsługiwany przez duchownego ze Sławy,
a ostatecznie wieś włączono do parafii Krzepielów. Miejscowi ewan-
gelicy udawali się do kościoła granicznego w Wygnańczycach będą-
cych juŜ w granicach Rzeczypospolitej. Sytuacja ta zmieniła się wraz
z przejęciem Śląska przez Prusy w połowie XVIII wieku.

Podczas wojen śląskich, oddziały rosyjskie wspomagające
Habsburgów jesienią 1759 r. dotarły w okolice Sławy. Kościół w
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Lipinkach został wtedy podpalony i zamieniony w ruinę. Pozostałości
jego murów zostały rozebrane w 1864 r.. Na placu pozostała tylko
drewniana dzwonnica i cmentarz. Teren ten został splantowany po
wojnie. W latach 90-tych XX w. wybudowano tu nowy kościół.

W tabeli podatku gruntowego i ludności wsi śląskich z około
1765 r. odnotowano, i wieś Lipinki była podzielona na dwie części.
Jedną posiadała rodzina von Niebelschütz. Ich majątek we wsi wyce-
niono na 10.750 talarów, a włości zamieszkiwało 10 kmieci, 11 za-
grodników, 10 chałupników i komorników oraz 2 rzemieślników.
Druga część wsi naleŜała do rodu von Unruh. Ich część wyceniono na
10.047 talarów, zamieszkiwało zaś 10 kmieci, 19 zagrodników, 11 tak
zwanych ludzi wolnych, 8 chałupników i komorników, 9 rzemieślni-
ków.

Według spisów mieszkańców w Lipinkach zamieszkiwało w
1756 r. 467 mieszkańców, w 1845 r. było ich 645, w 1858 r. – 771, w
1890 r. – 743, w 1910 r. – 660, a w 1943 r. – 537. Do gminy wiejskiej
Lipinki przed wojną naleŜały: Kamienna, Jutrzenka, Linderei (obecnie
część zachodnia Starych Strączy) oraz Birkwitz (folwark znajdujący
się około 2,5 km na południowy-wschód od wsi – został rozebrany na
początku XX w.). Gmina miała powierzchnię 1.741 ha. W 1913 r.
otwarto linię przebiegającą z Kolska przez Sławę do Głogowa, jeden
z przystanków wyznaczono przy kolonii Linderei. Dlatego stacja
terytorialnie naleŜała do Lipinek, a po wojnie otrzymała nazwę Lipin-
ka Głogowska. (Paweł Łachowski)
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Nowe Miasto

Nowe Mias-
to to pojęcie odno-
szące się do części
Ostrowa Tumskie-
go, znajdującego się
na wschód od Ka-
miennej Drogi. Było
niezaleŜnym od mia-
sta lokacyjnego or-
ganizmem miejskim,
funkcjonującym ró-
wnolegle ze średnio-
wiecznym Głogo-
wem Głogowem. Nowe Miasto powstało na początku drugiej połowy
XIII w. z inicjatywy księcia Konrada I. KsiąŜę lokując miasto na le-
wym brzegu Odry, nie był zapewne zainteresowany, aby ludność tej
osady zamieszkiwała nowo lokowane miasto. Wolał liczyć przede
wszystkim na osadników z zewnątrz, zapewne bogatszych, aby osią-
gać większe dochody ze sprzedaŜy parceli. Zagwarantował więc
mieszkańcom dawnej osady swobody prawne i ekonomiczne, aby
pozostali w dotychczasowym miejscu. Tereny tej osady zamieszkiwa-
ne były głównie przez rybaków, posiadających przywilej połowu ryb
dla księcia, a później takŜe dla klasztorów. Taki organizm miejski,
będący w niewielkiej odległości od miasta lokacyjnego stwarzał pew-
ne zagroŜenie dla Głogowian. Rosnąca u boku konkurencja, choć
zapewne niewielka nie była przez nich mile postrzegana, dlatego kie-
dy tylko nadarzyła się okazja postanowili przyczynić się do jej upadku
Taką okazją było osłabienie pozycji księcia, kiedy to Głogów został
podporządkowany Czechom. W 1337 roku Jan Luksemburski za na-
mową mieszczan, wcielił do Głogowa Nowe Miasto, które odtąd stało
się przedmieściem i utraciło statut niezaleŜnego organizmu. Przypusz-
cza się, Ŝe pozostałości układu Nowego Miasta widoczne są jeszcze na
najstarszym planie miasta z XVI w.. W miejscu gdzie znajdowała się
osada, pomiędzy północną częścią murów miejskich, a kolegiatą wi-
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doczny jest niewielki plac otoczony murami. Był to być moŜe plac
targowy, na którym dokonywał się handel towarem.

Analogiczna sytuacja, powstania takiego niezaleŜnego orga-
nizmu w pobliŜu istniejącego miasta, miała miejsce we Wrocławiu,
skąd z pewnością zapoŜyczona została do Głogowa. (Rafael Roka-
szewicz)

Literatura: T. Kozaczewski, Głogów – miasto średniowieczne, Kwartalnik
Urbanistyki i Architektury, t. XVII, 1973; M. Kutzner, Głogów, w: Studia nad począt-
kiem i rozplanowaniem miast nad środkowa Odrą i dolna Wartą, t. II, Zielona Góra
1970; M. Kozaczewski, Próba rekonstrukcji rozwoju układu przestrzennego Ostrowa
Tumskiego w Głogowie, w: Szkice Legnickie, t. XII, Legnica 1984.
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Osadnictwo na ziemi głogowskiej po 1945 r.
- Łemkowie

Łemkowie (Rusnaki) osiedlili się w Polsce w XIV-XV wieku
w Karpatach Środkowych na obszarze Beskidu Niskiego i Sądeckie-
go. Lud ten pochodzi ze szczepu górali ruskich. Posługiwał się gwarą
językową z grupy karpackiej języków ruskich. Wyznają religię pra-
wosławną albo grecko-katolicką. Zajmowali się rolnictwem, paster-
stwem i przemysłem leśnym. W kwietniu 1947 roku w ramach akcji
„Wisła” zostali deportowani na Ziemie Zachodnie i Północne. De-
portowano około 150 tysięcy osób z Łemkowszczyzny.

Na terenie dawnego powiatu głogowskiego osiedlono 196
rodzin (810 osób). Białołęka – 4 osoby, Nosocice – 7, Kromolin – 21,
Łagoszów Wielki – 81, Dobromil – 17, Radwanice – 41, DroŜyna –
16, Przesieczna – 20, Wróblin – 7, Retków – 11, Krzydłowice – 86,
Pruszyce – 20, Wyszanów – 5, Kurowice – 43, Rzeczyca – 18, Szy-
mocin – 5, Trzęsów – 11, Chwaliszcze – 13, Wierzchowice – 6, Ku-
rowice – 43, Dzikowo – 43, Gaworzyce – 7, Gostyń – 25, Kłobuczyn
– 5, Witanowice – 4, Bądzów – 66, Potoczek – 6, Grębocice – 62,
Kwielice – 12, DuŜa Wólka – 28, Wietszyce – 6, Buczyna – 40, No-
wy Dwór – 11, Sieroszowice – 5, Jabłonów – 7, Kłębanowice – 31,
Nowa Kuźnia – 6 i Ułanów – 5 osób. Na punktach wyładunkowych
specjalne komisje orzekały jaką kategorię przy zasiedlaniu im przy-
znać. Kategoria „A” – niebezpieczni, „B” – niepewni i „C” – nie-
szkodliwi. W ościennych powiatach osiedlono: Nowa Sól – 775 osób,
Szprotawa – 1.676  osób i Wschowa – 275 osób.

Przymusowa deportacja wyrządziła Łemkom ogromną szko-
dę. Nikt ich nie pytał o zgodę na wyjazd, a sama akcja przesiedleńcza
była wykonywana przez wojsko pod nadzorem UB i MO. W wielu
przypadkach przesiedleni mieli tylko godzinę na spakowanie swojego
dobytku, Często Ŝołnierze dopuszczali się aktów przemocy wobec
bezbronnej ludności. Najpierw gromadzono wysiedlonych w Oświę-
cimiu, gdzie był punkt zborny, na którym decydowano gdzie po-
szczególne rodziny pojadą. Norma było rozdzielanie rodzin, aby do-
rośli bracia, siostry, kuzynowie, wujkowie nie mieszkali w jednej
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miejscowości. Wielu dorosłych ludzi osadzano w obozie koncentra-
cyjnym w Jaworznie – wystarczyło tylko małe podejrzenie, czy po-
mówienie o pomoc dla UPA, by tam trafić. Tych, którzy nie zmarli w
obozie wypuszczono w 1948 roku.

Ziemie Zachodnie nie były dla nich przyjazne i łaskawe.
Otrzymywali z reguły zrujnowane gospodarstwa, często zasiedlane w
kilka rodzin. Przyjętym zwyczajem było takie zasiedlanie, by rodziny
były daleko od siebie. Nie brakowało tez niechęci i wrogości ze stro-
ny wcześniejszych osadników,   a w szczególności tych z Kresów,
którzy mieli w pamięci zbrodnie UPA. DuŜo czasu musiało upłynąć
zanim zaczęto przesiedleńcom ufać i zaprzestano się ich obawiać. W
tamtych czasach Łemkowie mogli się poruszać jedynie po terenie
gminy. Władze miały nakaz, aby ich osiedlać w odległości nie mniej-
szej niŜ 50 km od granicy państwowej.

Łemkowie po dziś dzień kultywują swoje zwyczaje, religię i
język. Organizują się w stowarzyszenia, organizują coroczne spotka-
nia w Michałowicach koło Chocianowa pod nazwą „Watra”, poświę-
cone wspomnieniom ich przeszłości oraz prezentacji ciekawego
folkloru. Krzywda Łemków do tej pory nie została naprawiona. Nie
ma historycznych materiałów, które by wskazywały na współpracę
Łemków z UPA, a pod takim właśnie zarzutem zostali deportowani.
(Michał Cimek)

Literatura: S. Dudra, Łemkowie, wydanie nakładem autora w 1998 r.; W 47
na Zachód nas powiedli, Praca konkursowa (nagrodzona) Zespołu Szkół OdzieŜowych;
Mój dom nad Odrą, oprac. Z. Dulczewski, Zielona Góra 1976; S. Dudra, Przesiedlenie
ludności ukraińskiej na Ziemie Lubuską w ramach akcji „Wisła”, w: Zeszyty Naukowe
studenckiego Koła Ukrainoznawczego, z. 2, Wrocław 1994.
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Powiat głogowski od 1.01.1999 (1). PołoŜenie i
charakterystyka obszaru

Powierzchnia powiatu wynosi 439,6 km2, co stanowi około 2% po-
wierzchni woj. dolnośląskiego. Powiat tworzą samorządne gminy:
gmina miejska Głogów i 5 gmin wiejskich: Głogów, Jerzmanowa,
Kotla, Pęcław i śukowice.
PołoŜenie. Powiat zajmuje miejsce wysunięte na północny-zachód
województwa. Graniczy z powiatami: górowskim,  polkowickim,
lubińskim, wschowskim i nowosolskim. Z historycznego punktu wi-
dzenia obecny powiat zajmuje centralną część powiatu głogowskiego
w granicach do 1954 r..
Geografia sytuuje powiat głogowski na pograniczu nizin: Śląskiej i
Wielkopolskiej. RównoleŜnikowym pasem przecina go Pradolina
Barucko-Głogowska, której dnem (70 m n.p.m.) płynie Odra. Od
północy i południa pradolinę otaczają morenowe wysoczyzny. Na
południu są to wyraźnie zaznaczające się Wzgórza Dalkowskie (do
230 m n.p.m.), na północy nieznacznie wyeksponowana Wysoczyzna
Leszczyńska. Południowy kraniec powiatu sięga Równiny Szprotaw-
skiej.
Geologia. Zajmująca północ powiatu wysoczyzna morenowa po-
wstała podczas zlodowacenia bałtyckiego. Będąca jej przedpolem
pradolina wypełniona jest utworami fluwioglcjalnymi    i rzecznymi
(przewaŜnie piski i Ŝwiry). Wzgórza Dalkowskie stanowią morenę
czołową, utworzoną w okresie zlodowacenia środkowo-polskiego.
Zbudowane są z zaburzonych utworów trzecio- i czwartorzędowych.
Gleby. Ziemie w lewobrzeŜnej części powiatu zaliczają się do naj-
bardziej urodzajnych na Śląsku. Dno pradoliny zalegają mady lekkie,
średnie i cięŜkie. Wzgórza Dalkowskie pokrywają utwory pyłowe, z
akumulacją związków próchniczych. Na północy powiatu przewaŜają
mało wartościowe sandry piaszczyste i gleby bielicowe.
Klimat  jest łagodny, o ciepłej i łagodnej zimie. Średnie temperatury
dobowe wynoszą, w zaokrągleniu: stycznia - +10C, lipca - +180C,
roczna - +80C. Opady roczne: 550-730 mm. Okres wegetacyjny trwa
około 220 dni. PrzewaŜają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie.
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Hydrografia.  Osią wodną powiatu jest Odra. Jej największym do-
pływem lewobrzeŜnym jest rzeka Czarna, prawobrzeŜnym – Krzycki
Rów. Na terenie powiatu brak jest jezior.
Przyroda, mimo tysiącleci działalności człowieka, wykazuje róŜno-
rodność odpowiadającą urozmaiceniu krajobrazu. Najwięcej cech
swoistych posiada flora i fauna pradoliny Odry. PowyŜej Głogowa
brzegi rzeki zachowały w duŜym stopniu naturalny krajobraz, z re-
liktami borów bagiennych i łęgów. WzdłuŜ rzeki, będącym koryta-
rzem ekologicznym, prowadzi szlak corocznych wędrówek ptaków,
oprócz tego znajdują się tu liczne siedliska ptaków wodnych. Pas
nadrzeczny od Borka do Leszkowic stanowi obszar krajobrazu chro-
nionego. Wzgórza Dalkowskie (w granicach powiatu) jedynie miej-
scowo porastają lasy sosnowe i mieszane, z fragmentami pierwotnej
buczyny. W poszyciu i runie roślinność wykazuje cechy właściwe dla
terenów pogórza. Z czterech rezerwatów przyrody na Wzgórzach,
jeden – „uroczysko Obiszów” – znajduje się na obszarze powiatu. Na
Grzbiecie Dalkowskim utworzono obszar krajobrazu chronionego.
Dla północnej części powiatu charakterystyczne są kultury leśne, z
przewagą suchych borów sosnowych. Ponadto wyróŜniają się środo-
wiska: pas podmokłych olszyn (wzdłuŜ odcinka Krzyckiego Rowu) i
enklawy wydm w okolicy Krzekotówka. (Antoni Bok)

Literatura: „Strategia rozwoju powiatu głogowskiego”, Wrocławska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A., Wrocław 2000; „Powiat Głogowski”, folder informacyj-
ny, Głogów 2002.
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Powiat głogowski od 1.01.1999 (2). Gospodarka

Głównymi czynnikami określającymi charakter powiatu są:
połoŜenie geograficzne, funkcjonowanie duŜego ośrodka przemysło-
wego (Głogów) oraz dominacja przemysłu miedziowego. W powiecie
działa 7 tys. podmiotów gospodarczych,     z których 97% stanowi
własność prywatną. W Głogowie, gdzie istnieje ponad 6 tys. firm,
występuje największe zróŜnicowanie sektorowe. W gminach wiej-
skich dominuje produkcja rolna      i usługi związane z rolnictwem.
Zatrudnienie obejmuje 22,5 tys. osób, z czego w przemyśle i budow-
nictwie zatrudnionych jest 43%, w usługach – 53% osób zawodowo
czynnych. Stopa bezrobocia oscyluje wokół 21%.

Przemysł wydobywczy
Przemysł miedziowy posiada nadal największe znaczenie dla

gospodarki i struktury zatrudnienia w powiecie. W subregionie domi-
nują kopalnie, a na terenie Głogowa znajduje się Huta Miedzi „Gło-
gów”, z produkcją sięgającą 400 tys. ton miedzi rocznie. DuŜe i zróŜ-
nicowane zasoby kopalin naturalnych stwarzają perspektywy dla dal-
szego rozwoju przemysłu wydobywczego i związanego z nim prze-
twórstwa. Zasoby obejmują wszystkie trzy grupy surowców: energe-
tyczne, metaliczne i skalne. Największe znaczenie gospodarcze mają
surowce metaliczne. Tworzą je rudy miedzi, którym towarzyszą licz-
ne pierwiastki: srebro, złoto, kobalt, nikiel, wanad, molibden, siarka,
selen, cynk i ołów. Zasoby soli kamiennej szacowane są na 7 mld ton.
Ze złoŜami miedzi występują równieŜ anhydryt i węgiel brunatny.
Grupa surowców energetycznych obejmuje gaz ziemny i hel. Kopali-
ny skalne to:  surowce ilaste ceramiki budowlanej i kruszywo natu-
ralne. Obecnie eksploatuje się oprócz surowców metalicznych gaz
ziemny i hel       (2 złoŜa) oraz kruszywo naturalne (12 złóŜ).
Rolnictwo i leśnictwo

Areał uprawnych ziem w powiecie zajmuje około 60% po-
wierzchni, co przewyŜsza średnią krajową i wojewódzką. Wśród nich
81% zajmują grunty orne, na których przewaŜa uprawa zbóŜ, zwłasz-
cza pszenicy. Wśród grup wielkości gospodarstw dominują (około
51%) gospodarstwa małe – od 1 do 5 ha. Przetwórstwo rolno-
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spoŜywcze i usługi dla rolnictwa nie są dotąd rozwinięte w sposób
optymalny i naleŜą do preferowanych ścieŜek rozwoju gospodarcze-
go w gminach.

Lasy zajmują 19,7% powierzchni powiatu. Najwięcej jest ich
na północy (37% powierzchni gminy Kotla). Dominujące drzewosta-
ny iglaste (około 80$ z przewaga sosny), przebudowywane są na lasy
mieszane.

Perspektywy rozwoju gospodarczego
Strategia Rozwoju Powiatu Głogowskiego zawiera katalog

programów i projektów, które mają na celu perspektywiczny rozwój
powiatu. Do priorytetów naleŜy zorientowanie na przedsięwzięcia
gospodarcze alternatywne wobec przemysłu miedziowego.

Za istotne cechy, słuŜące pobudzeniu nowych inicjatyw go-
spodarczych, uwaŜa się: 1) połoŜenie geograficzne powiatu: w ciągu
zachodniej lądowej i wodnej magistrali komunikacyjnej Północ –
Południe, niedaleko granicy zachodniej oraz na styku trzech regio-
nów  o duŜej dynamice rozwojowej (planowane inwestycje komuni-
kacyjne: nowa przeprawa drogowa przez Odrę i autostrada A-3; 2)
rządowy program „Odra 2006”, mający na celu wszechstronny roz-
wój pasma Odry; 3) przygotowanie terenów inwestycyjnych; 4) pro-
mocja i informacja, usługi dla inwestorów. (Antoni Bok)

Literatura: „Strategia rozwoju powiatu głogowskiego”, Wrocławska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.S., Wrocław 2000; „Powiat Głogowski”, folder informacyj-
ny, Głogów 2002.
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Tablica pamiątkowa z 1814 roku

W kurtynie fosy miejskiej, pod budynkiem sądu, znajduje się
tablica, upamiętniająca wymarsz wojsk francuskich     z Głogowa, po
kilkuletniej okupacji. Treść tej tablicy jest następująca:
„Am 17. April 1814 marschierie durch diese Poterne unter Anführu-
ng ihres Kommandanten des Divisions-Generals Baron Laplane, die
Französische Garnison von Glogau, 1800 Mann stark, kriegsgefan-
gen aus der Festung und streckte auf dem Glacis das Gewehr”.
Tłumaczenie:”Dnia 17.04.1814 r.  wymaszerował przez to przejście
garnizon francuski pod wodza swojego komendanta generała dywizji
barona Laplane'a w sile 1800 ludzi, na stokach wału złoŜył broń i
został wzięty do niewoli”. Mieszkańcy Głogowa ufundowali ją, aby
upamiętnić dzień zakończenia, trwającej ponad siedem lat, okupacji
francuskiej.

Wojska napoleońskie zdobyły Głogów w 1806 roku, podczas
wojny z Prusami. Twierdza pozostała w ich rękach jako zabezpiecze-
nie wypłacenia wysokich odszkodowań wojennych podobnie jak
twierdza Kostrzyn i Szczecin. Przez kilka lat nieprzerwanie przeby-
wał w niej garnizon francuski, co było szczególnie uciąŜliwe dla
mieszkańców Głogowa. Głogowianie musieli ponosić wszelkie
koszty związane z kwaterunkiem wojsk. W czasie, gdy na froncie
wschodnim zaczęły się niepowodzenia armii francuskiej, zapadła
decyzja o obronie Twierdzy Głogów. W tym celu ulokowano w niej
garnizon     w sile 9000 Ŝołnierzy. Sprzymierzone wojska pruskie i
rosyjskie dotarły pod miasto w marcu 1813 roku i rozpoczęło się ob-
lęŜenie, które okazało się najdłuŜszym w historii twierdzy. Całkowita
blokada nastąpiła 27.09.1813, trwała ponad siedem miesięcy i zakoń-
czyła się poddaniem wojsk francuskich. Generał Laplane wobec do-
tkliwych strat, mrozów dochodzących do –260C, braku poŜywienia
(obrońcy i mieszkańcy jedli z głodu psy, koty i szczury) oraz czę-
stych dezercji Ŝołnierzy, zmuszony był podpisać w Jaczewie kapitu-
lację dnia 10.04.1814 r..

Upragniony wymarsz wojsk francuskich, któremu poświęco-
na jest tablica, nastąpił w tydzień po podpisaniu kapitulacji. Wojska
wymaszerowały przez prowizorycznie wykonany drewniany most
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nad fosą w okolicach obecnego sadu (wszystkie bramy miejskie były
zniszczone). Ludność miasta uradowana tym faktem poŜegnała Fran-
cuzów chorałem, odegranym z wieŜy ratuszowej „Dziękujemy wszy-
scy Bogu”, a następnie pospiesznie przystąpiła do szykowania bramy
triumfalnej dla wyzwoleńczych wojsk.

Dzisiaj mało czytelna (obtłuczona) tablica, mająca 188 lat
jest świadectwem  cięŜkich okresów w historii miasta-twierdzy. (Ra-
fael Rokaszewicz)

Literatura: J. Blaschke, Geschichte der Stadt und des Glogauer Landes,
Glogau 1913; J. Chutkowski, Wędrówki po dawnym Głogowie, Bibl. EZG, t. XI,
Głogów 1997; J. Benyskiewicz, B. Kres, Głogów w latach 1741-1850, w: Głogowskie
Zeszyty Naukowe, t. 3, Głogów-Wrocław 1993.
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