
JANUSZ CHUTKOWSKI 

 

WĘDRÓWKI 

PO  
DAWNYM GŁOGOWIE 

Głogów 1994



Towarzystwo Miłośników Głogowa 
Biblioteka Encyklopedii 2iemi Głogowskiej 

JANUSZ CHUTKOWSKI 

WĘDRÓWKI 

PO 

DAWNYM GŁOGOWIE 

Ilustrował Antoni Bok 

 
GŁOGÓW 1994 



JANUSZ CHUTKOWSKI 

WĘDRÓWKI PO DAWNYM GŁOGOWIE 



 Komitet redakcyjny: 

Antoni Bok, Janusz Chutkowski, Jerzy 
Dyinytiyszyn, Zenon Hendel, Jerzy Sadowski 



Wstęp. 

Długo wędrowałem po Głogowie. Naj-
pierw, w połowie lat pięćdziesiątych, było to 
przedzieranie się przez zwały gruzów, czegoś 
co niegdyś było miastem. Potem stopniowo 
gruzy znikały. W Głogowie zaczęły dominować 
puste, poprzecinane alejkami, place. W latach 
siedemdziesiątych zaczęto na nich budować 
nowe domy. Przybywało ludzi. Miasto zaczęło 
się ożywiać. Rosło drugie i trzecie pokolenie 
polskich mieszkańców. Niektórzy z nich zain-
teresowali się jego przeszłością... 

A była ta przeszłość bardzo długa i bogata 
w wydarzenia historyczne. Co najmniej kilka-
naście wieków minęło od czasu kiedy w tym 
miejscu powstał pierwszy gród plemienny 
Dziadoszan i prawie tysiąc lat od momentu w 
którym kronikarz odnotował po raz pierwszy 
nazwę "Głogów". Minęło kilkadziesiąt pokoleń. 
Panowało na tej ziemi wielu władców. Niezli-
czoną ilość razy miasto było niszczone woj-
nami, pożarami i morowym powietrzem, a 
przecież zawsze jego mieszkańcy odbudowy- 



wali swoje domy i życie odradzało się na nowo. 
Tak też stało się po ostatniej wojnie. 

Dzisiaj pragnę zaprosić Was na bardzo 
daleką wędrówkę. Nie tyle może w przestrze-
ni, co w czasie. Rozpocznijmy razem tę pielg-
rzymkę poprzez tysiąc lat naszej przeszłości. 
Przeszłości wspólnej, bo jakież może mieć 
znaczenie to, czy ci nasi poprzednicy mówili po 
polsku, niemiecku, czesku, węgiersku czy ży-
dowsku. Wszyscy oni byli tylko gośćmi na tej 
ziemi i przypadek albo czyjeś niezbadane wy-
roki sprawiły, że znaleźli się właśnie tutaj, po-
dobnie jak my teraz. Spróbujmy zobaczyć jak 
zmieniało się to miejsce na przestrzeni wieków 
i jak zmieniali się mieszkający w Głogowie lu-
dzie. Może wówczas łatwiej będziemy się mogli 
wzajemnie zrozumieć. 
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Gród głogowski. 

Wędrówkę po dawnym Głogowie trzeba koniecznie 
rozpocząć od Ostrowa Tumskiego. Najstarsza to część 
miasta i najwięcej przekazywanych przez dawnych kro-
nikarzy informacji jest z nią związanych. Ostrów Tum-
ski jest obecnie wyspą utworzoną przez dwie odnogi 
Odry: Starą Odrę i Odrę. Nie zawsze jednak tak było. U 
progu naszej państwowości tworzyły ją Odra i Barycz, 
które łączyły się ze sobą mniej więcej w tym samym 
miejscu, w którym obecnie Stara Odra wpada do 
głównego nurtu rzeki, przy czym od wschodu chroniły 
wyspę rozlewiska i moczary, tak że jedynie jej środkowa 
część nie była zalewana przez wodę. Miejsce to było 
więc z natury łatwe do obrony i nic dziwnego, że tutaj 
nasi przodkowie wybudowali gród. Kontrolował on nad-
to jedyną, na przestrzeni od Bytomia Odrzańskiego do 
Wrocławia, przeprawę przez rzekę. 

Gród głogowski. Ileż ważnych dla naszego pań-
stwa wydarzeń miało tutaj miejsce w ciągu pierwszych 
dwustu lat jego istnienia. Powstał pod koniec X wieku, 
mniej więcej tysiąc lat temu, kiedy to wojowie Mieszka I 
podbili Śląsk i włączyli go do państwa polskiego. 
Zburzyli wówczas dawne grodzisko plemienne Dzia-
doszan, usytuowane po prawej stronie Odry, naprzeciw 
dzisiejszego dworca kolejowego. To zresztą było regułą. 
Nowa władza niszczyła dawne siedziby, obalała pogańs- 



8 

kich bogów i budowała nowy ośrodek administracji 
państwowej podporządkowany księciu. Tak powstawała 
Polska. W szczęku oręża, łunach pożarów i krzyku mor-
dowanych, gwałconych i sprzedawanych w niewolę. 
Jakże mało jest prawdy w sielankowych opowiadaniach 
o spokojnym, rolniczym ludzie, który dobrowolnie i z 
ochotą garnął się do nowych władców i nowej wiary. 

Jeżeli będziemy mieli szczęście to uda się nam zo-
baczyć fragmenty dawnego grodu, szczątki domów i 
wałów, pracowicie odkopane przez archeologów. Być 
może jednak nie natrafimy na aktualnie prowadzone 
wykopaliska, są one bowiem bardzo kosztowne i miasto 
nie może sobie pozwolić na systematyczne ich prowa-
dzenie, z takim natężeniem, jak na to zasługują. Musi-
my więc wysilić wyobraźnię aby zobaczyć ten dawny, 
obronny gród głogowski. Powinniśmy sobie jednak w 
tym pomóc czytając relację arabskiego podróżnika Ibra-
chima ibn Jakuba, który w tamtych czasach odwiedził 
Polskę i opisał jak nasi przodkowie budowali takie gro-
dy. Oto ten opis: "Udają się umyślnie na łąki obfitujące 
w wodę i zarośla, po czym kreślą tam linię kolistą lub 
czworoboczną, w miarę tego jaki chcą mieć kształt grodu 
i obszar jego powierzchni kopią dokoła i piętrzą 
wykopaną ziemię, umocniwszy ją deskami i drzewem 
na podobieństwo szańców, aż wały osiągną wymiar 
jakiego pragną". 

Miejsce było wybrane znakomicie. Obfitość wody, 
a i zarośla potężne (głóg - od którego gród wziął nazwę), 
dodatkowo   chroniły   przed   nagłym   atakiem   wroga. 
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Wewnątrz wysokiego wału usypanego z ziemi i kamieni, 
na rusztowaniu utworzonym z potężnych bali, znaj-
dował się kasztel - siedziba głogowskich kasztelanów, 
pomieszczenia dla załogi grodu, magazyny broni i żyw-
ności oraz pierwsza w Głogowie, drewniana jeszcze, 
świątynia chrześciańska. Od strony północnej być może 
do grodu przylegało podgrodzie, również otoczone 
wałem, tylko przypuszczalnie niższym, w którym miesz-
kali rzemieślnicy i ludność służebna, pracująca na jego 
potrzeby. Wraz z innymi grodami w Lubuszu, Owcza-
rach, Krośnie Odrzańskim, Wrocławiu i Opolu, tworzył 
on system obronny naszej zachodniej granicy 

A granicy tej bronić musieliśmy wtedy bardzo 
często. Już w 1010 roku niemiecki kronikarz, biskup 
mersburski, Thietmar opisał jak to rycerze niemieccy 
przechodząc w pobliżu wałów głogowskiego grodu, któ-
rego nie odważyli się zaatakować, próbowali sprowoko-
wać naszych wojów do wyjścia poza wały i podjęcia z 
nimi walki. Kiedy polska drużyna prosiła obecnego tam 
Bolesława Chrobrego o pozwolenie stoczenia boju, miał 
on im na to odpowiedzieć: "Wojsko, które widzicie jest 
małe liczbą lecz wielkie męstwem i wybrane z wielu ty-
sięcy. Jeżeli je zaatakuję, to bez względu na to czy zwy-
ciężę czy przegram osłabię się na przyszłość. Król bo-
wiem może natychmiast zebrać nowe wojsko. O wiele 
lepiej dla nas znosić teraz to cierpliwie i o ile możliwe, w 
inny sposób szkodzić tym pyszałkom bez większej dla 
nas straty." 
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Potem był rok 1017 i ponowny, bezskuteczny atak 
wojsk germańskich. Wiele jeszcze razy bronił gród 
głogowski zachodniej granicy państwa Piastów, aż do 
tej najsłynniejszej obrony Głogowa przed wojskami ce-
sarza Henryka V, która rozpoczęła się 24 sierpnia 1109 
r., a którą tak pięknie opisał pierwszy polski kronikarz 
zwany Gallem Anonimem: "Zewsząd zatem przypusz-
czono szturm do grodu i z obu stron podniósł się krzyk 
potężny. Niemcy nacierają na gród Polacy się bronią, 
zewsząd machiny wyrzucają głazy, kusze szczękają, 
pociski i strzały latają w powietrzu, dziurawią tarcze, 
przebijają kolczugi, miażdżą hełmy, trupy padają, ranni 
ustępują a na ich miejsce wstępują zdrowi Niemcy 
osłonięci przykryciem z belek usiłowali podejść pod 
mur, Polacy sprawili im łaźnię płonącymi głowniami i 
wrzącą wodą. Niemcy podprowadzili pod wieże żelazne 
tarany. Polacy zaś staczali na nich z góry koła, nabijane 
żelazem. Niemcy po wzniesionych drabinach pięli się w 
górę, a Polacy nabijali ich na żelazne haki i podnosili w 
powietrze." 

Ostatni raz gród głogowski bronił Polski w 1157r. 
przed wojskami Fryderyka Rudobrodego. Został wtedy 
zdobyty i spalony. Być może zresztą spalili go sami ob-
rońcy, obie strony bowiem stosowały w tej wojnie takty-
kę "spalonej ziemi". Później stracił już swoje znaczenie 
militarne, ustały bowiem najazdy germańskie, a same 
Niemcy podzielone na liczne, skłócone ze sobą księst-
wa, przestały już nam zagrażać. Stał się siedzibą 
książęcych kasztelanów, a w czasach Henryka Brodate-
go i Henryka Pobożnego pełnił funkcję jednej z kilku 
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stolic księstwa, do których książę wraz z dworem kolej-
no się przenosi aby na miejscu wydawać niezbędne 
zarządzenia, sądzić sporne sprawy i wybierać podatki. 
Na Boże Narodzenie 1208r.odbył się tu zjazd trzech 
książąt: Henryka Brodatego, Władysława Laskonogiego 
i Władysława Odonica oraz kilku biskupów, w czasie 
którego prowadzono ważne rozmowy polityczne, chociaż 
bezpośrednią jego przyczyną był chrzest dziecka Henry-
ka Brodatego. Tutaj też Henryk Brodaty miał oczekiwać 
na wynik walki pomiędzy swoimi synami Konradem i 
Henrykiem Pobożnym, i do Głogowa uszedł też poko-
nany w tej walce, Konrad. 

Na początku XIII wieku gród głogowski był już 
zupełnie zrujnowany. Jego funkcję przejął wybudowany 
na lewym brzegu Odry, zamek książęcy i lokowane tam 
przez księcia Konrada I miasto. Na ruinach dawnych 
budowli grodu wystawiono piękną gotycką kolegiatę. 

Kolegiata 

Nad pustym dzisiaj Ostrowem Tumskim góruje 
wyniosła wieża gotyckiej kolegiaty. Powojenni miesz-
kańcy Głogowa nazywali ruiny świątyni katedrą. 
Niesłusznie, bo miasto nigdy nie było siedzibą biskupa 
- biskupi wrocławscy mieli w nim jedynie swój dwór, w 
którym zatrzymywali się w czasie kolejnych wizytacji i 
pobytów w mieście.  Na wyspie mieszkali natomiast 
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kanonicy, a świątynia była miejscem ich modłów, nabo-
żeństw i obrad kolegium kanoników. Stąd też pochodzi 
jej nazwa. 

Kiedy powołano głogowskie kolegium kanoników? 
Niestety, na to pytanie nikt nie potrafi udzielić dzisiaj 
ścisłej odpowiedzi. Czas zniszczył dokumenty i zatarł 
ślady przeszłości. Najbardziej prawdopodobnym jest je-
dnak, że stało się to w latach trzydziestych XII wieku, a 
więc jeszcze za życia Bolesława Krzywoustego, który był 
przecież nie tylko dzielnym wojownikiem, ale i znakomi-
tym administratorem, a organizacja kościelna była 
wówczas bardzo ściśle związana z państwową. Kanonicy 
kolegiaccy powoływani byli spośród duchownych, 
reprezentujących wyższy poziom wiedzy i wykształcenia 
niż pozostały kler. Najczęściej też z ich grona powo-
ływano kapelanów książęcych, oni prowadzili miejsco-
wą kancelarię, szkołę, pomagali księciu w sprawowaniu 
funkcji administracyjnych i sądowych. Początkowo pro-
wadzili życie wspólne, korzystając z dotacji i uposażeń 
przyznanych im przez księcia, w tym także z dochodów 
targowych i celnych. Od drugiej połowy XIII wieku ka-
nonicy otrzymywali już indywidualne uposażenie i nie 
byli zobowiązani do wspólnoty na wzór zakonny. Kole-
gium kanoników było więc instytucją ogromnie ważną 
nie tylko dla Kościoła, ale również dla miasta. 

Zajmijmy się jednak samą świątynią, pracowicie 
dzisiaj odbudowywaną. Jej początki sięgają ogromnie 
zamierzchłej przeszłości. Pierwszy kościół zbudowany 
został w tym miejscu jeszcze w czasach Mieszka I, 
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podczas zakładania grodu. Była to najprawdopodobniej 
niewielka, drewniana świątynia. Być może to w niej 
właśnie odbywało się nabożeństwo ku czci " św Bar-
tłomieja apostata, gdy cesarz przebywał rzekę, i cały 
lud w mieście słuchał wówczas mszy świętej", jak o 
tym pisze Gali-Anonim, opowiadając o obronie Głogowa 
w 1109r. Po wojnie i spaleniu grodu w 1157r. kościół 
został odbudowany, przypuszczalnie również jako 
drewniany. Następny, z którego dochowały się jedynie 
fragmenty fundamentów, zbudowano w okresie pano-
wania Henryka Brodatego. Dopiero założyciel księstwa 
głogowskiego, syn Henryka Pobożnego, Konrad I, 
wzniósł w tym miejscu istniejącą dzisiaj kolegiatę. 
Zachowało się średniowieczne podanie mówiące o tym, 
że miejsce pod budowę miała wybrać małżonka księcia 
księżna Salome. Otóż podobno wypuściła ona w tym 
celu z galerii wieży, wybudowanego właśnie na lewym 
brzegu Odry zamku, darowanego jej białego gołębia. 
Gołąb poleciał na północ i usiadł na wieży dawnego za-
mku (grodu głogowskiego) i w tym miejscu wybudowa-
no świątynię. Jest to jednak chyba tylko legenda, a 
kościół zbudowany został po prostu w tym samym miej-
scu w którym stały poprzednie. 

W ciągu wielu setek lat swojego istnienia 
głogowska kolegiata była wielokrotnie przebudowywana 
i rozbudowywana. W XV wieku została ona nawet nieo-
mal wybudowana na nowo. W XVIII wieku miała wy-
strój barokowy i takie też było, aż do 1945 r., wyposaże-
nie jej wnętrza. Wysoka wieża górująca dzisiaj nad tą 
częścią miasta,   została  dobudowana  w  1840   r.   Po 
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ostatniej wojnie w gruzach świątyni dokonano zna-
miennego odkrycia. We wnęce romańskiego chóru 
ukazał się nadnaturalnej wielkości pomnik z piaskowca 
przedstawiający świecką damę. Był on od XVIII wieku 
zasłonięty przez stalle i obrazy i nikt o nim nie 
pamiętał. Badania historyczne pozwoliły ustalić, że 
przedstawia on księżną Salome, żonę fundatora świąty-
ni, Konrada I. Ten niezwykle cenny monument jest o-
becnie własnością Muzeum Narodowego w Poznaniu i 
można go obejrzeć w poznańskim ratuszu .Trochę szko-
da,że nie w Głogowie, ale miejmy nadzieję, że po odbu-
dowaniu świątyni wróci na swoje dawne miejsce. Kie-
dyś w kolegiacie znajdował się zresztą również podobny 
pomnik Konrada I. Ale tego już nigdy nie zobaczymy. 
Został zniszczony przez walącą się wieżę w 1831r. 

Konrad I został pochowany w głogowskiej kolegia-
cie, Salome - w kościele dominikanów. Ich grobowce 
niestety nie zachowały się. Była natomiast w kolegiacie 
aż do okresu powojennego poważnie zniszczona płyta 
nagrobna księżnej Mechtyldy, żony syna Konrada -
Henryka III. Leżał na niej wyrzeźbiony w XIV wieku 
posąg Mechtyldy u stóp której znajdował się karzeł w 
czerwonym kapturze. Stare podanie głosiło, że duch te-
go karła ukazywał się w kolegiacie w przededniu 
mających nastąpić katastrof i nieszczęść. Ostatni raz 
miał się ukazać w XIX wieku, przed runięciem wieży ko-
legiaty. Nikt natomiast nie przekazał informacji czy 
pojawił się również przed zagładą w 1945r. Do dzisiaj 
natomiast   istnieje,   częściowo   zasłonięta   murem   z 
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cegieł, płyta epitafijna Małgorzaty Cyllejskiej, tej samej, 
którą oblegał w głogowskim zamku książę Jan II. 

Jeszcze o jednej sprawie związanej z głogowską 
kolegiatą trzeba koniecznie powiedzieć. Jest to sprawa 
niezwykle cennego obrazu Łukasza Cranacha Starsze-
go, przedstawiającego Madonnę z Dzieciątkiem, znaj-
dującego się niegdyś w jej ołtarzu, a zaginionego w cza-
sie działań wojennych. Być może uległ on wówczas 
zniszczeniu, ale uporczywe plotki głoszą, że na leży go 
szukać za oceanem, bądź też w piwnicach Ermitażu. 
Niestety dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły 
pozytywnego rezultatu. A szkoda, bo był to jeden z lep-
szych obrazów tego znanego malarza. 

Mosty i Kamienna Droga 

Jeszcze niedawno ta ulica nosiła miano Gwardii 
Ludowej i niewielu tylko mieszkańców Głogowa 
zdawało sobie sprawę z tego, że jest to najstarsza ulica 
w mieście, pamiętająca czasy Mieszka I, a może nawet 
jeszcze dawniejsze, sprzed założenia grodu. Łączyła ona 
bowiem oba brody na Odrze i Baryczy, a później na 
obu odnogach Odry. Tędy ciągnęły karawany kupców, 
zdążających z odległych krain Zachodu do Polski i Rusi. 
Tędy szły też wszystkie wyprawy podejmowane przez 
germańskich władców. Bez zdobycia grodu, który drogę 
tę kontrolował i bronił, nie można było wejść w granice 
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Polski. Stąd też kluczowa rola Głogowa w systemie ob-
rony naszej zachodniej granicy. 

Sama droga tylko w środkowej części przebiegała 
przez tereny suche. Na północ i południe od grodu 
rozciągały się mokradła i łąki, zalewane przy każdym 
większym stanie wody w rzekach. Droga musiała więc 
przebiegać na usypanym wale ziemnym, umocnionym 
przed rozmyciem kamieniami. I stąd pochodziła jej na-
zwa: "Kamienna Droga", "Steinweg", "Strada Lapidea" 
Jeszcze po ostatniej wojnie była to ulica Kamienna. 
Doprawdy pogratulować można tym, którzy lekką ręką 
zmienili tę tysiącletnią nazwę. Jedynym usprawiedli-
wieniem może być tylko to, że przypuszczalnie nie zda-
wali sobie sprawy z jej starożytności i znaczenia. 

Ale mieliśmy przecież mówić przede wszystkim o 
mostach, a nie o łączącej je drodze. A jest o czym opo-
wiadać. Ruch na przeprawie przez rzekę musiał być 
znaczny, skoro bardzo wcześnie, bo już w 129lr., doku-
menty mówią o istniejącym tu moście (w 1333r. wymie-
nia się już "wielki most" i most nad małą Odrą). Był to 
więc chyba jeden z najstarszych w Polsce mostów na 
rzece tej szerokości. Zbudowano go oczywiście z drewna 
i to stosunkowo nisko, a więc był podatny na zniszcze-
nie przy każdej większej powodzi, ale też łatwy do odbu-
dowy lub naprawy. W okresie kiedy most był nieczynny, 
uruchamiano prom, a pierwsza wzmianka o nim znaj-
duje się również w dokumencie z 1291r. Za przejazd 
przez most i przewóz promem pobierano o opłaty, któ-
re wpływały początkowo  do  kasy księcia,   a później 
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stanowiły dochody miasta. A były to dochody znaczne, 
stąd też miasto dokładało dużych starań, aby most był 
sprawny. Nawet w okresie podziału Głogowa na dwie 
części: królewską i książęcą utrzymywano wspólną 
własność mostu i odpowiedni podział płynących z tego 
tytułu dochodów 

Most głogowski odegrał ważną rolę w czasie 
słynnej "wojny o szkołę" toczącej się w pierwszej poło-
wie XIV wieku pomiędzy mieszczanami i kolegium ka-
noników. Otóż mieszczanie głogowscy jako główny po-
wód, skłaniający ich do otwarcia szkoły w mieście po-
dawali niebezpieczeństwo, na jakie narażeni są ucznio-
wie, zmuszeni w okresach powodzi przechodzić przez 
chwiejący się most do szkoły kolegiackiej znajdującej 
się na Ostrowiu Tumskim. Było to prawdą, chociaż 
właściwe przyczyny, dla których zamierzano uruchomić 
szkołę w mieście, były inne - wzrost zamożności i 
znaczenia głogowskich mieszczan i chęć zapewnienia 
swoim dzieciom szkoły o programie bardziej dostosowa-
nym do ich potrzeb, a mówiąc po prostu: niemieckie 
mieszczaństwo chciało mieć niemiecką szkołę. Spór 
zakończył się w lipcu 1333r. zwycięstwem mieszczan i 
otwarciem szkoły w mieście, ale w ramach pokuty, 
nałożonej na nich przez biskupa Nankiera za obrazę 
Kościoła, musieli oni wyłożyć kamieniami ulicę Ka-
mienną tak "żeby jej zwykłe powodzie nie zalewały". 

W następnych wiekach most odrzański spełniał 
nadal ogromnie ważną rolę w życiu miasta i jego miesz-
kańców. Przy wjeździe na nią od strony wyspy książę 
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Henryk VII wystawił niewielki kościółek św. Jerzego, 
pełniący rolę oratorium mostowego. Do miasta nato-
miast wjeżdżało się przez Bramę Odrzańską, na której, 
aż do rozebrania w 1871r. znajdowały się trzy gotyckie, 
kamienne figury przedstawiające św. Katarzynę, Matkę 
Boską z Dzieciątkiem i św. Mikołaja, które tradycja przy-
pisuje fundacji Zygmunta Starego, co zresztą jest 
wątpliwe, bo książę Zygmunt w czasie rządów w Gło-
gowie nie dysponował zbyt wielkimi dochodami. Później 
figury te przeniesiono na ścianę sąsiedniego domu, a w 
cz asie ostatniej wojny najprawdopodobniej zabezpie-
czono je w kościele Franciszkanów i razem z nim przy-
puszczalnie uległy zniszczeniu. Znaleziono tylko ich 
podstawy i można je obejrzeć w głogowskim Muzeum. 

W tym miejscu warto odnotować, że od XII do X-
VIII wieku główne koryto Odry przebiegało w miejscu 
gdzie dzisiaj płynie Stara Odra. Dla mieszkańców miasta 
było to nawet wygodne, ponieważ zmniejszało niebez-
pieczeństwo zerwania mostu łączącego obie części 
miasta, ale niski stan wody nie zapewniał odpowiedniej 
ochrony twierdzy, co bardzo niepokoiło jej komendan-
tów i... młynarzy - brakowało bowiem wody do napędza-
nia kół młyńskich. Dlatego też na polecenie Fryderyka 
II przeprowadzono szereg prac regulacyjnych, które 
spowodowały powrót głównego łożyska rzeki na poprze-
dnie miejsce. A jeśli mówimy o Fryderyku, to nie można 
pominąć pewnego wydarzenia, które właśnie na moście 
miało miejsce. Otóż młody chorąży z jego gwardii przy-
bocznej chełpił się, że żołnierz na koniu, który się pod-
da, może być tylko niedołęgą albo tchórzem. Pewnego 
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dnia, kiedy jechał on w świcie króla przez głogowski 
most, Fryderyk kazał z obu stron podnieść jego zwodzo-
ne części. "I cóż chorąży, Jesteście moim jeńcem " -
powiedział zgryźliwie Fryderyk ." Jeszcze nie Najjaś-
niejszy Panie!"- wykrzyknął chorąży, spiął konia i 
skoczył do Odry. Kiedy znalazł się na brzegu, usłyszał 
od króla tylko dwa słowa: "Brawo rotmistrzu". Tym 
młodym człowiekiem był późniejszy marszałek polny, 
Seydlitz. 

W XIX wieku most głogowski był nadal drewnia-
ny, ale miał podnoszone środkowe przęsło, co umoż-
iwiało żeglugę po Odrze. W 1856r. wybudowano drugi 
most, a właściwie drugą parę mostów na Odrze i Starej 
Odrze. Wzniósł je budowniczy Bail i była to, jak na owe 
czasy bardzo nowoczesna konstrukcja stalowo- żelbeto-
wa. Natomiast w roku 1917 drewniany most kołowy na 
Odrze został zastąpiony mostem stalowym nazywanym 
mostem Hindenburga (most drogowy na Starej Odrze 
został zbudowany w latach 1932-1933). W 1945r. pod-
czas oblężenia miasta wszystkie cztery mosty zostały 
zniszczone. Po moście drogowym na Starej Odrze można 
się było od biedy przedostać na teren wyspy, ponieważ 
załamało się tylko środkowe przęsło, ale wymagało to 
pewnej zręczności i odwagi. Próbowano nawet uczynić 
most przejezdnym, układając na złamanej części kręgi 
studzienne i nakrywając je deskami, ale okazało się, że 
nie wytrzymały one obciążenia i cała konstrukcja 
zawaliła się. Przejazd przez główne koryto Odry odbywał 
się najpierw łodzią, a później promem. Opłaty pobierane 
za te przewozy bardzo poważnie zasiliły ubogą wówczas 
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kasę miejską. Dopiero w latach pięćdziesiątych mosty 
na Odrze zostały odbudowane (a właściwie wybudowa-
ne na nowo) 1 przywrócono normalny ruch komunika-
cyjny przez Odrę. 

Zamki głogowskie. 

Tak, to nie pomyłka. Głogów miał w pewnym ok-
resie równocześnie dwa zamki obronne. Jeszcze Jan 
Długosz w swoich: "Rocznikach czyli kronice sławnego 
Królestwa Polskiego" pisał: "Głogowa Wielka nad rzeką 
Odrą, tu już wodami wezbraną .dwoma zamkami ozdo-
biona". Opowiemy więc o obu zamkach, ale najpierw 
odwiedzimy ten, który istnieje do dzisiaj i z którym 
związana jest prawie cała historia lewobrzeżnego Gło-
gowa, a który nazywany jest obecnie Zamkiem Książąt 
Głogowskich. 

Kiedy w 1250r. książę Konrad I, syn Henryka Po-
bożnego, uzyskał w walce ze swoim bratem Bolesławem 
Rogatką, księstwo głogowskie, podjął dwie ogromnie 
ważne decyzje: założył na lewym brzegu Odry miasto na 
prawie niemieckim i rozpoczął budowę nowej siedziby 
swojego rodu - obronnego zamku, usytuowanego w 
północno-zachodnim narożniku miasta i włączonego w 
jego system obronny. Zamek ten był wówczas przypusz-
czalnie drewniany i otoczony został, podobnie jak daw-
ny  gród  na  Ostrowiu  Tumskim,   wałem  drewniano- 
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ziemnym i fosą. Jedynie wolno stojącą okrągłą wieżę 
wymurowano już wówczas z cegły. O tej wieży, zwanej 
Wieżą Głodową, opowiemy zresztą osobno, jako że 
odegrała ogromnie ważną rolę w dziejach miasta i w 
pełni na to zasługuje 

Ten pierwszy zamek przypuszczalnie spłonął w 
czasie wielkiego pożaru miasta w 1291r. i zaraz potem 
książę przystąpił do budowy nowej siedziby. Wzniesio-
no wówczas dwa budynki. Jeden z nich służył księciu 
za mieszkanie, a drugi był pomieszczeniem dla załogi i 
służby. Na starym rysunku zachował się taki obraz w 
postaci dwóch, stojących obok siebie, jednopiętrowych 
kamieniczek ze spadzistymi dachami i, usytuowanej w 
południowo-zachodnim ich narożniku, wieży. Być może 
zresztą jest to fantazja rysownika, który w XVI wieku 
tak to sobie wyobrażał. W każdym bądź razie już na 
przestrzeni XIV i XV wieku rozbudowano zamek o 
skrzydła północne i wschodnie i w ten sposób, w ogól-
nych zarysach, stał się on podobny do obecnego, cho-
ciaż jego wygląd zewnętrzny i kubatura pomieszczeń 
uległa jeszcze kilkakrotnym zmianom. 

Zamek głogowski, jak żaden chyba budynek w 
Głogowie, związany jest z historią miasta. Tutaj Konrad 
I więził swojego brata Bolesława Rogatkę, a jego syn i 
następca, Henryk III trzymał księcia legnickiego Henry-
ka Otyłego w żelaznej klatce, tak małej, że ten nie mógł 
ani leżeć ani siedzieć, aż ciało jego zaczęły toczyć robaki 
i Otyły musiał zgodzić się na oddanie kuzynowi części 
swoich ziem i zapłacenie okupu. Takie to były barba- 
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rzyńskle obyczaje tamtych czasów - podobnie zresztą 
działo się w całej Europie. Po śmierci ostatniego nieza-
leżnego księcia głogowskiego Przemka, w 1331r. księst-
wo i miasto zostały podzielone na dwie części, a ich gra-
nica przebiegała ulicami miasta. Zamek, wraz z 
przyległymi doń ulicami należał odtąd do królów czeski-
ch i był siedzibą ich namiestników. Książęta głogowscy, 
władcy drugiej części Głogowa, nie mieli tutaj własnej 
siedziby, nic więc dziwnego, że woleli rezydować w in-
nych miastach księstwa, głównie w Kożuchowie. Dopiero 
syn Henryka IX, Jan I, który w 1403r. rozpoczął rządy w 
połowie księstwa, uzyskał w 1404r. od rady miejskiej, 
mury obronne i kilka domów mieszczańskich w pobliżu 
Bramy Szpitalnej i po ich wyburzeniu zbudował tutaj 
drugi zamek. Był on otoczony podwójnym murem i fosą, 
ale przypuszczalnie nie był zbyt wygodny, bo książę 
przebywał w nim rzadko, a jego syn i następca Jan II, 
po pokonaniu Małgorzaty Cyllejskiej, sprzedał go w 
1480r. mieszczanom, którzy zamek rozebrali. Tak za-
konczyły się krótkie dzieje drugiego zamku 
głogowskiego, z którym zresztą historycy do dzisiaj 
mają kłopoty. Nie bardzo bowiem wiadomo gdzie został 
postawiony i nie zachował się nigdzie jego wizerunek. A 
szkoda. 

Jan II. zwany Szalonym. głównie z powodu swojego 
bardzo niespokojnego charakteru, był ostatnim księ-
ciem głogowskim z rodu Piastów. Prowadził ogromnie 
burzliwe życie, ale ponownie połączył obie części miasta 
i zamieszkał, zresztą na krótko, w starym głogowskim 
zamku. Podobno kanoników głogowskich, którzy rzucili 
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na niego klątwę bardzo uprzejmie zaprosił na rozmowę, 
a kiedy ci przybyli na most nad fosą przed wejściem do 
zamku (nie mogli przecież wejść do domu wyklętego) 
kazał podnieść zwodzoną część mostu, otoczył ich woj-
skiem, po czym zapytał: "Wolicie śpiewać czy skakać? 
"Kanonicy spojrzeli na brudną wodę w fosie i zaczęli 
śpiewać, przerywając w ten sposób działanie klątwy, w 
czasie której nie wolno było odprawiać nabożeństw. 

Zamek Książąt Głogowskich był miejscem wielu 
wydarzeń historycznych. Tutaj odbył się słynny zjazd 
głogowski w 1462r. królów: czeskiego Jerzego z Podieb-
radu i polskiego: Kazimierza Jagiellończyka, w czasie 
którego zawarto szereg tajnych porozumień, następ-
stwem których było między innymi wstąpienie na tron 
czeski i węgierski królewicza Władysława. W czasie 
trwających wiele dni obrad król Kazimierz mieszkał w 
zamku i wydał w nim wielką ucztę. W zamku głogows-
kim miał też swoją siedzibę w łatach 1502-1506 książę 
Zygmunt Jagiellończyk. Miał zamiar dokonać w nim 
wielu zmian, przywiózł nawet ze sobą odpowiednie pla-
ny, ale z powodu braku funduszów skończyło się na 
niezbędnych remontach. Tutaj też wychowywały się je-
go dzieci: syn Jan i córki Regina i Katarzyna, które miał 
z piękną morawską szlachcianką Katarzyną Telniczan-
ką. Mówią nawet, że w nocy spotkać można w zamko-
wych komnatach białą damę, którą łączą z osobą Ka-
tarzyny, ale trudno jest znaleść potwierdzenie tych 
pogłosek. 
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W czasach Zygmunta zamek został gruntownie 
odnowiony. Dziewiętnastowieczny historyk Adolf Pa-
wiński tak to opisał: "Zajęto się więc założeniem na 
miejsce nadgniłych - nowych krokwi i pokrycia dachu. 
Miejscowy murarz Hanusz objął ogólny kierunek robót i 
doglądał blacharzy, którzy dach miedzią pokrywali... 
Wewnątrz poprzestano na odnowieniach niezbędnych 
drzwi okien żelaznymi sztabami spajano rozwiedzione 
mury, dorabiano skoble i zamki". Ściany, ówczesnym 
zwyczajem, obijano materiałem, zasłaniano opończami i 
kobiercami (swoją sypialnię Zygmunt kazał obić na 
czarno), i tak ten zniszczony budynek został przystoso-
wany do umieszczenia w nim niewielkiego dworu pols-
kiego księcia. Stąd też wyruszył on 4 sierpnia 1506r., na 
wieść o ciężkiej chorobie króla Aleksandra, na Litwę i 
obrany królem Polski do Głogowa już nie wrócił. 

Później w zamku mieszkali starostowie cesarzy 
austriackich i mieściły się tu ich kancelarie. W 1574r. 
część zamku zapadła się (przypuszczalnie na skutek 
podmycia przez Odrę). W 1612r. z inicjatywy miejscowe-
go starosty został on odbudowany. Jednakże już w cza-
sie wielkiego pożaru miasta 28 lipca 1615r. trzeba było, 
chroniąc budynek przed spaleniem, zerwać jego dach. 
Po wojnie trzydziestoletniej, która spowodowała ogrom-
ne zniszczenie Głogowa, zamek znowu popadł w ruinę, 
tak, że urząd królewski musiano umieścić w domach 
mieszczańskich. Dopiero w latach 1652-1657 odbudowa-
no go ponownie na koszt stanów księstwa i otrzymał on 
wówczas obecny wygląd. Od 1742r. był on siedzibą 
zarządców  pruskich.   Wielokrotnie   też   gościł   królów 
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pruskich. Po zdobyciu przez wojska francuskie w 1806r. 
trzykrotnie odwiedzał go cesarz Napoleon I. W końcu 
XIX wieku była tu siedziba pruskiego sądu królews-
kiego. 

W 1945r. zamek głogowski został spalony. Przez 
długi czas pozostawał ruiną. W 1969r. podjęto jego od-
budowę, której celem miało być zachowanie powstałej 
w XVII wieku bryły architektonicznej. W kilku wyre-
montowanych salach rozpoczęło działalność głogowskie 
muzeum, zorganizowane przez Mieczysława Kaczkow-
skiego. Prowadzone przez szereg lata prace remontowe 
zostały zakończone i obecnie w Zamku Książąt Gło-
gowskich mieści się Muzeum Archeologiczno- Histo-
ryczne, Towarzystwo Miłośników Głogowa i sale repre-
zentacyjne Urzędu Stanu Cywilnego. 

Wieża Głodowa 

Nie na darmo ta ponura nazwa przylgnęła do wie-
ży Zamku Książąt Głogowskich. Wybudowana w XIII 
wieku przez księcia Konrada, jako miejsce ostatecznej 
obrony załogi, służyła w ciągu co najmniej kilku stuleci 
jako więzienie i miejsce kaźni całych pokoleń skazań-
ców, nie zawsze przestępców, a często po prostu 
zwykłych, porządnych ludzi, którzy mieli nieszczęście 
narazić się panującemu lub jego sługom. Na więzienie 
była przeznaczona najniższa,   część wieży, bez światła i 
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wentylacji. Spuszczani po sznurach przez otwór w sufi-
cie nieszczęśni więźniowie wegetowali na wiązce słomy, 
w straszliwym zaduchu, w towarzystwie szczurów i in-
nego robactwa. Nawet jeżeli dostarczano im regularnie 
pożywienie, a nie zawsze tak było, niewielu z nich wy-
trzymywało te warunki dłużej niż kilka miesięcy. O to 
zresztą chodziło. Więzienie miało być aktem zemsty. 
Śmiercią zadawaną na raty. 

Spośród dziesiątków, a może i setek tragedii, któ-
rych świadkiem była ta okrągła wieża, dwie odnotowane 
zostały przez kronikarzy w sposób szczególny. Spróbuj-
my więc o nich opowiedzieć. Pamiętajmy jednak, że 
działo się to jeszcze w średniowieczu, co w jakimś stop-
niu usprawiedliwia ich sprawców. 

Przenieśmy się więc w ostatnie lata panowania w 
Głogowie księcia Jana II zwanego Szalonym. Kiedy rajcy 
miejscy nie chcieli złożyć przysięgi jego zięciom (byli już 
związani przysięgą złożoną królowi Maciejowi Corwino-
wi), książę Jan polecił wtrącić ich do Wieży Głodowej. 
Trudno dzisiaj opowiedzieć co musieli tam przeżyć. Za-
cytujmy więc relację jednego z nich zamieszczoną w 
kronice Cureusa. Oto jej fragmenty: 

"W sobotę Oculi (8 marca) I488r. Jan z Głogowa, 
szeroko okrzyczany z powodu swojej tyranii, gdyż swe-
go brata Baltazara kazał głodem zamarzyć, wygnał 
swoją siostrę i gwałtem wypędził z Głogowa księżną 
Małgorzatę, nas biednych, którzyśmy swego czasu sie-
dzieli    w    krzesłach    rajców,     wrzucić    kazał    do 
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więzienia...Prosiliśmy aby przez zgodne z prawem 
przęsłu- chanie i rozpoznanie rozstrzygnięto tę sprawę, 
lecz nasze prośby były daremne. Kazał nas wrzucić do 
obrzydliwej okrągłej wieży zamkowej, która jest 
strasznym więzieniem. W tym smrodzie i gnoju musieliś-
my siedzieć do radosnych świąt Wielkanocnych... Doty-
chczas zaopatrywali nas w żywność nasi bliscy z mias-
tu, lecz teraz ostro im tego zabroniono. Pewien czas ży-
wiono nas jeszcze dwa razy dziennie, a potem już tylko 
jeden raz. Teraz mogą dobre i pobożne serca osądzić, co 
nas siedmiu wycierpiało, nędznie żyjąc w ciemności i 
strachu. Mogliśmy o tym dużo powiedzieć, lecz po-
wierzamy to dobremu i łaskawemu Bogu. 

A więc żyliśmy obok siebie aż do wieczora świąt 
Wniebowzięcia Matki Bożej (15 sierpnia), które nazywa 
się święceniem ziół. Wtedy zmarł jeden z nas - Antoni 
Knappe - bez żadnych sakramentów, mimo że z nami 
usilnie o to prosił. Odczuwał wielką skruchę za swoje 
grzechy i pocieszał się łaską i miłosierdziem Bożym...Po 
jego śmierci musieliśmy cierpieć wiele złego. Obwiniano 
nas o liczne złe czyny, my jednak przed Bogiem jesteś-
my niewinni. W końcu, gdy nie mogli nam nic wykazać, 
kazali nas uśmiercić w więzieniu. Raz żywili nas innym 
razem nie. 

W dniu Narodzin Matki Boskiej (8 grudnia) dano 
nam trochę żywności, potem przez całe cztery dni nic 
nie otrzymaliśmy, ani jeść ani pić. Każdy mógł łatwo 
zrozumieć, że już dłużej nie będziemy mogli wytrzymać. 
Prosiliśmy o Św.Sakramenty według obrządku Kościoła 
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chrześciańskiego, lecz nie otrzymaliśmy ich... Poświad-
czamy, że dzieje nam się krzywda i powołujemy się na 
Boga i chcemy księcia Jana, naszego niełaskawego pa-
na uczynić za to odpowiedzialnym przed surowym i 
sprawiedliwym tronem sędziowskim Boga...To pismo 
zostało sporządzone wśród wielkich boleści, niewypo-
wiedzianych cierpień i udręk szóstego dnia po Podnie-
sieniu Krzyża, który był 19 września. Prawie 14 dni, je-
den po drugim, nie dano nam anijeść, ani pić. Niech Bóg 
im wszystkim, którzy pomogli nas dręczyć przebaczy i 
odpuści.. I wy ludzie mili wiedzcie, że pragnienie nękało 
nas bardziej niż głód. Potem przyszedł szlachcic, którego 
nazywano ojcem księcia. Ten zabrał klucz od wieży i 
odszedł. Pozostaliśmy w więzieniu. Boże .pomóż nam! 

Przy tej bolesnej nędzy i wielkim cierpieniu ja, Jan 
Koeppler, to napisałem. Atrament zrobiłem z sadzy kno-
ta. Nasz ciężki los jest w ręku Boga, gdyż zabrano nam 
żywność i napój, i nie będziemy dłużej żyli. Niech Bóg 
pozostanie przy nas i podtrzyma nas". 

Więźniowie umierali jeden po drugim. Nie pozwo-
lono nawet rodzinom pogrzebać ich ciał, ale wrzucono 
je do wspólnej mogiły. Zemsta księcia ścigała ich nawet 
po śmierci. 

Inny, odnotowany przez kronikarzy wypadek 
wtrącenia władz miejskich do Wieży Głodowej miał 
miejsce za rządów Jana Karnkowskiego, pełnomocnika 
księcia Jana Olbrachta, późniejszego króla Polski. Kar-
nkowski, rotmistrz wojsk zaciężnych Rzeczypospolitej, 
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typowy ówczesny zabijaka w stylu sienkiewiczowskiego 
Kmicica, mało nadawał się do rządów, w przywykłym 
już do dużej samodzielności mieście. Opierających się 
mu burmistrza i rajców kazał po prostu wrzucić do wie-
ży. Skończyło się na skazaniu na śmierć przez ścięcie 
burmistrza i jednego z mieszczan, którego wina 
polegała na tym, że dzwonił na alarm i spektakularnej 
pokucie pozostałych rajców (boso i na kolanach), po od-
byciu której uzyskali oni przebaczenie. Tym razem jed-
nak nikogo nie zamorzono głodem. 

To znamienne. Ponurą, głogowską Wieżę Głodową 
upodobał sobie król pruski Fryderyk II. Przebywał on 
często w głogowskim zamku, dbał o jego wygląd i o-
toczenie, a zwłaszcza o piękne wówczas ogrody zamko-
we. Pod koniec jednego z pobytów kazał odnowić cały 
zamek, a w szczególności otynkować na nowo jego ścia-
ny zewnętrzne. Kiedy dojechał już do Żukowic uświa-
domił sobie, że jego polecenie może być zrozumiane 
dosłownie i otynkują mu również jego ulubioną wieżę. 
Czym prędzej wysłał więc specjalnego posłańca z pole-
ceniem, aby nikt nie ważył się jej ruszać. 

Dzisiaj Wieża Głodowa w Głogowie jest już tylko 
szacownym zabytkiem przeszłości, niemym świadkiem 
wszystkich wydarzeń, które miały miejsce w mieście, od 
chwili jego powstania. A w pogodny letni dzień warto 
wejść na jej szczyt i obejrzeć coraz piękniejszą panora-
mę Głogowa. 
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Dominikanie 

W niewielkiej odległości od Zamku Książąt 
Głogowskich napotykamy na ruiny kościoła św. Piotra. 
Właściwie - ruiny, to za dużo powiedziane. Po ostatniej 
wojnie pozostały, odkryte dzisiaj i zakonserwowane 
fundamenty niewielkiej (około 18x25 m.) romańskiej 
świątyni. A jednak koło resztek tej budowli nie można 
przejść obojętnie. Przyjdzie nam przy tym cofnąć się w 
czasy tak odległe, że na pomoc będziemy musieli 
przywołać wyobraźnię, aby z ocalałych fragmentów bu-
dynku i nielicznych zapisów kronikarskich odtworzyć 
przeszłość tego fragmentu miasta. 

Cofnijmy się więc do ostatnich lat XII wieku. Nie 
ma jeszcze ani zamku, ani miasta. Na przeciwnym brze-
gu Odry widać wały głogowskiego grodu i niewielką 
wieżyczkę kolegiaty. Wokół miejsca, na którym się znaj-
dujemy, stoją małe, drewniane domki, najpewniej o-
toczone ogrodami. Widzimy również plac targowy z jego 
budami i straganami i mały budyneczek mieszczący 
wagę. Tutaj przejezdni kupcy rozkładają swoje towary, 
ale i miejscowi rzemieślnicy: garncarze, tkacze, kowale, 
szewcy i inni zachwalają swoje wyroby. Rybacy z wyspy 
odrzańskiej przynieśli ryby, a młynarze - mąkę. Wszę-
dzie gwar i hałas. Czasem potęguje się on i wyraźnie 
słychać kłótnię. Wszystko to niedaleko przeprawy przez 
Odrę. A w pobliżu targu kilkunastu ludzi buduje z cegły 
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i kamienia kościół. Pierwszą świątynię lewobrzeżnego 
Głogowa. 

Tak to musiało wyglądać na przełomie XII i XIII 
wieku. Historycy dotychczas zastanawiają się nad tym 
czy było to już miasto na prawie polskim, podobnie jak 
w Legnicy, czy tylko niewielka osada targowa, z której 
dochody czerpał książę i kanonicy kolegiaccy. I pewno 
długo się jeszcze będą zastanawiać, jako że źródeł pisa-
nych mamy bardzo niewiele, a badania archeologiczne 
są z natury rzeczy długotrwałe i kosztowne. Ale jedno 
jest pewne. Osada ta musiała już być dostatecznie du-
ża, aby uzasadnić budowę murowanego kościoła - in-
westycji zarówno wówczas jak i dzisiaj poważnej i kosz-
townej, ale także podnoszącej prestiż okolicznych 
mieszkańców. 

Kiedy więc po roku 1250 książę Konrad I podjął 
decyzję założenia na tych terenach miasta na prawie 
niemieckim, musiał uwzględnić fakt istnienia w jego 
części zabudowy i uprawnień osób trzecich. Wykupił 
więc prawa głogowskich kanoników i wydał w 1253r. 
akt lokacyjny. I znowu spróbujmy sobie pomóc 
wyobraźnią. Najprawdopodobniej odbyło się to tak, że 
po wydaniu tego aktu zasadźca (ktoś w rodzaju przed-
siębiorcy werbunkowego), z którym książę się umówił, 
wyjechał na Zachód szukać przyszłych osadników, a 
tymczasem mierniczy (może sprowadzony z Wrocławia) 
rysował na pergaminie kształt przyszłego miasta i 
wytyczał w terenie jego ulice i place. Nawiasem mówiąc, 
jak się przekłada plany średniowiecznych miast 
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śląskich, to nieodparcie nasuwa się myśl, że wszystkie 
one powstały w jednej pracowni urbanistycznej, tak są 
do siebie podobne. Potem jeszcze ludność służebną z 
okolicznych wsi zegnano do pracy przy ogrodzeniu tere-
nu miasta i zwiezieniu budulca i można już było czekać 
na osadników. 

Wróćmy jednak do kościoła św. Piotra. Znalazł się 
on wraz z częścią dotychczasowej osady targowej w ob-
rębie miasta, w jego zachodniej części, którą książę 
wydzielił dla siebie (podobnie jak pas terenów położo-
nych nad Odrą) jako tzw. jurydykę książęcą. Tutaj miały 
się mieścić przedsiębiorstwa szczególnie dochodowe: 
młyny, garbarnie, łaźnie, karczmy, ale też kościoły i 
klasztory, będące wówczas nośnikami postępu i na-
uczycielami nowoczesnych metod gospodarowania. Po-
nieważ w centralnej części miasta wybudowano już 
kościół parafialny św. Mikołaja, książę w 1258r. sprowa-
dził do Głogowa dominikanów, przekazał im kościół św. 
Piotra i pomógł wznieść zabudowania klasztorne. 

Odtąd dominikanie głogowscy na długie lata 
związali się z miastem i jego mieszkańcami. W dalekiej 
Hiszpanii zajmowali się oni, między innymi, inkwizycją, 
ale w Głogowie nie było widocznie takiej ilości cza-
rownic. Wypełniali więc czas posługą religijną, kon-
templacją, nauką i działalnością pisarską. Szczególnie 
znane były dzieła przeora klasztoru z pierwszej połowy 
XVII wieku, Jana Pawła z Czarnkowa, drukowane 
zresztą przez miejscowego drukarza Joachima Funcka. 
Były to głównie rozprawy teologiczne,  polemiczne w 
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stosunku do wittenberskich uczonych luterańskich. Ze 
skryptorium głogowskiego klasztoru dominikanów po-
chodziły też piękne, ręcznie pisane księgi, które jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu służyły do celów liturgicznych. 
Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że życie zakonni-
ków przebiegało spokojnie i beztrosko. Wprawdzie pod-
czas wielkiego pożaru miasta w 1420r.kościół i klasztor 
ocalały, ale już książę Jan II poczynał sobie z zakonni-
kami bardzo arbitralnie. Jak pisze współczesny kroni-
karz: "W czwartek (20.W. l480r.) książę wkroczył do 
klasztoru dominikanów i wygnał wszystkich mnichów, 
przeora z pozostałymi, lecz zaraz potem posłał po nich i 
przywrócił im miejsce w klasztorze, ale nie wpuścił 
przeora, ponieważ w środę około godziny 24 pewien 
kleryk wyszedł z klasztoru i zbliżył się do obozu, który 
dotykał do miasta; doniesiono księciu, że stało się to z 
rozporządzenia przeora..." 

Ciężkie dni przeżywali głogowscy dominikanie w 
okresie reformacji. 29 września 1564r. protestanci siłą 
zajęli kościół św. Piotra. Zmuszeni do jego opuszczenia, 
wysłali petycję do cesarza, domagając się przyznania im 
tej świątyni, ponieważ jest ich więcej niż katolików, a 
nie mają się gdzie modlić. Z kolei po zajęciu przez pro-
testantów kościoła parafialnego św. Mikołaja, kościółek 
dominikanów stał się jedyną świątynią, w której 
odbywały się nabożeństwa katolickie. Niepokoje na tym 
tle powtarzały się co jakiś czas z różnym natężeniem, 
przez kilkadziesiąt lat. Dopiero wybudowanie pierwszej 
świątyni     protestanckiej     pod     wezwaniem     "Łódź 
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Chrystusa" (wówczas mieściła się ona na rogu Rynku i 
ul. Małej Kościelnej), chwilowo rozładowało napięcia na 
tym tle. 

Nadeszły jednak czasy jeszcze trudniejsze. Okres 
wojen napoleońskich przyniósł koniec głogowskiemu 
zgromadzeniu dominikanów. Władze pruskie, zmuszone 
po przegraniu wojny z Francją do zapłacenia tej ostat-
niej ogromnej kontrybucji, poszukując na to środków, 
edyktem z 30 października 1810r. zniosły wszystkie fun-
dacje duchowne i klasztorne. Sam kościół został zresztą 
już w 1789r.spalony. Później budynki klasztorne, nabył 
w 1848 magistrat głogowski. Jeszcze później był tutaj 
okazały zakład handlu win Jana i Karola Baucha oraz 
znany instytut wydawniczy Karola Flemminga. Na tere-
nie kościoła założono najpierw zbrojownię pospolitego 
ruszenia, która była zresztą w XIX wieku dwukrotnie 
niszczona przez ogień. W czasie jednego z pożarów, w 
1827r. zawaliła się wieża kościelna i nie została już od-
budowana. Później były tu koszary saperów, w 1813 r. 
magazyn słomy, a w 1857 r. - lombard. Natomiast przed 
kościołem na Placu Dominikańskim stała aż do 1945r. 
piękna, barokowa figura św. Jana Nepomucena. 

Tak, w największym skrócie, można przedstawić 
dzieje tego niewielkiego kościółka, najstarszej świątyni 
lewobrzeżnego Głogowa. Czytelnicy sami osądzą, czy 
warto zatrzymać się przy jego fundamentach. Gdyby tak 
jeszcze ustawić w tym miejscu tabliczkę mówiącą o 
tym,  że  nasi przodkowie  zbudowali tutaj   świątynię, 
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zanim jeszcze powstało miasto...Ale może autor domaga 
się zbyt wiele? 

Mury obronne 

Wystarczy przejść trzydzieści kroków na zachód 
od fundamentów kościoła dominikanów, aby znaleźć się 
w pobliżu murów obronnych Wielkiego Głogowa. I mało 
kto zdaje sobie sprawę z tego, że okres czasu, który 
dzieli powstanie tych dwóch obiektów, przekracza sto 
lat, że w tym czasie na pustych nadodrzańskich łąkach 
wybudowano duże miasto, które dopiero wówczas 
wzniosło, dla obrony przed nieprzyjacielem, ale i dla 
podkreślenia swojej ważności i odrębności, cały system 
fortyfikacji, składający się z murów, fosy, baszt i bram 
miejskich. 

Cofnijmy się jednak raz jeszcze do czasów, kiedy 
to w roku 1253 książę Konrad I wydał przywilej o lokacji 
Głogowa. Zasadźca, z którym się umówił wyjechał wer-
bować przyszłych mieszkańców nowego miasta, a wło-
darze, książęcy przygotowywali w tym czasie miejsca dla 
ich osiedlenia. Wytyczano place i ulice, oznaczano gra-
nice, a ludność służebna okolicznych wsi, które temu 
miastu zostały darowane, zwoziła z lasów drewno prze-
znaczone na budowę domów. Trzeba też było to miasto 
ogrodzić, dla ochrony przed rabusiami i zapewnienia 
minimum bezpieczeństwa przybywającym osadnikom. 
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Były to zresztą tylko zwyczajne ploty, a w najlepszym 
wypadku palisada z bali i bardziej nadawały się do oz-
naczenia granic miasta niż do obrony, chociaż w razie 
potrzeby można było, przy óczesnym stanie techniki 
wojennej, wykorzystać je do tego celu. Właściwie na 
więcej przybywający osadnicy nie mogli liczyć, może tyl-
ko na trochę żywności na pierwszy okres pobytu. I tak 
teren. który trzeba było ogrodzić był ogromny. Powierz-
chnia miasta wynosiła 1 łan (około 20 ha) i zbudowanie 
najbardziej prymitywnego ogrodzenia zajęło przypusz-
czalnie kilka miesięcy. 

Potem nadciągnęły wozy z pierwszymi osadnika-
mi. Było ich pewno nie więcej niż kilkanaście, a może 
dwadzieścia kilka rodzin. Wybudowali swoje domy 
wokół Rynku i kilku sąsiednich ulic, a reszta miasta 
nadal stała pusta, ewentualnie była użytkowana jako 
ogrody i pola uprawne. Stopniowo jednak miasto 
zaczynało się zapełniać. Rzemieślnicy produkowali swo-
je wyroby, kupcy handlowali w kramach i na ławach 
usytuowanych na Rynku. Stopniowo stawało się coraz 
ciaśniej. Coraz więcej małych, drewnianych domków 
mieszkalnych wznoszono wzdłuż wytyczonych przy 
zakładaniu miasta, ulic. I wtedy właśnie nadeszło pier-
wsze wielkie nieszczęście. W 1291r. wybuchł ogromny 
pożar i całe miasto się spaliło. Inaczej zresztą być nie 
mogło. Wznoszone jeden przy drugim, drewniane, kryte 
słomą, budynki, paliły się jak łan zboża, a przy okazji 
również wszystkie szopy i kramy, płoty i palisady oraz 
cały dobytek mieszkańców. 
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Stracono wszystko i rozpoczynano od nowa. 
Książę Henryk III przyznał miastu daleko idącą pomoc 
materialną i ulgi podatkowe. Zbudowano cegielnie i za-
częto coraz więcej budynków wznosić z cegły. W drugim 
dziesięcioleciu XIV wieku rozpoczęto budowę murów 
obronnych. Budowa trwała długo, przypuszczalnie kil-
kanaście, a może nawet kilkadziesiąt lat. Ale po jej za-
kończeniu Głogów otrzymał fortyfikacje, nie ustępujące 
innym miastom o podobnej wielkości i znaczeniu. Jego 
system obronny składał się z podwójnego pasma mu-
rów (jedynie w pobliżu zamku, który dysponował 
potężną wieżą obronną i dodatkowym systemem umoc-
nień mur był pojedynczy), licznych baszt, fosy miejskiej 
napełnionej wodą, a w późniejszym okresie również 
umocnień ziemnych. 

Baszt było, sądząc po zachowanych, późniejszych 
zresztą planach, około dwadzieścia. Do naszych czasów 
dochowały się trzy. Dwie z nich zostały zrekonstruowa-
ne, a trzecia, za kościołem św. Mikołaja czeka na kon-
serwatorów. W murach były początkowo trzy bramy: 
Odrzańska - naprzeciw mostu na Odrze, Polska, z pięk-
nym barbakanem - u wylotu ul. Polskiej, prowadząca na 
przedmieście o tej samej nazwie i drogę do Wołowa i 
Wrocławia oraz Brzostowska - usytuowana mniej więcej 
tam gdzie dzisiaj ma początek Aleja Wolności. Znaj-
dowały się też w nich furty - wąskie przejścia w mu-
rach, które na wypadek oblężenia zamurowywano lub 
barykadowano. Znamy Furtę Młyńską, w pobliżu 
młynów nad Odrą, Furtę Bożego Ciała, u wylotu obec-
nej  ul. Powstańców,   którą później   przebudowano  na 
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Bramę Wrocławską (Brama Polska została wtedy za-
mknięta), Furtę św. Jana, a później Bramę Szpitalną w 
południowej części miasta i wreszcie furtę koło kościoła 
dominikanów. 

Obrona miasta była zorganizowana przez samych 
mieszczan, którzy dysponowali w tym celu oddziałami 
wojsk zaciężnych, a nadto poszczególne cechy miały po-
wierzone swojej pieczy przydzielone im odcinki murów. 
I tak rzeźnicy bronili Bramy Szpitalnej, piekarze - Bra-
my Polskiej, szewcy i garbarze - Furty Młyńskiej, kowale 
- tzw. Wyghausu (w południowej części miasta), krawcy 
- odcinka murów w pobliżu Furty Bożego Ciała, 
tkacze, których było najwięcej - północnej strony obwa-
rowań, w pobliżu klasztoru klarysek, a kramarze i kuś-
nierze - obwarowań w pobliżu dworu biskupa i klaszto-
ru franciszkanów. 

Czy taki system obronny spełniał swoje zadanie? 
Wydaje się, że tak. Ówczesne środki rażenia były tak 
słabe, że trudno było przy ich pomocy zburzyć solidne, 
ceglane mury, a napastników, którzy próbowali się na 
nie wedrzeć, można było skutecznie razić strzałami z 
łuków i kusz, rzucać na nich kamienie i ciężkie belki, a 
nawet oblewać gotującą się wodą i roztopioną smołą. 
Znano jednak wówczas również "niekonwencjonalne" 
metody walki. Jan II oblegając Małgorzatę Cilly: "skie-
rował na zamek wstrętnego rodzaju bombardowanie, 
przy czym maszyny miotające wyrzucały beczki z padli-
ną koni, psów, kotów, odchodów ludzkich, tak że oblę-
żeni prawie dusili się w okropnym zaduchu". Nie bardzo 
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to był rycerski sposób walki (zwłaszcza z kobietą), ale 
okazał się skuteczny. 

Stopniowo, w miarę rozwoju broni palnej, mury 
obronne średniowiecznego Głogowa zaczęły coraz gorzej 
spełniać swoje funkcje. Wzrastająca liczba ludności już 
się w nich nie mieściła i bardzo wiele rodzin za-
mieszkało poza murami. Powstawały przedmieścia, w 
których pod koniec XVI wieku żyło już więcej ludzi niż 
w samym mieście. Był to zresztą okres względnego spo-
koju i Głogów nie musiał się bronić przed wrogami zew-
nętrznymi. Dopiero wojna trzydziestoletnia przyniosła w 
tym zakresie ogromnie niekorzystne zmiany. Miasto za-
mienione zostało w twierdzę, zniesiono przedmieścia, 
zbudowano nowoczesne fortyfikacje. Ale to już zupełnie 
inna historia. 

Dzielnica żydowska 

Tylko niewielu mieszkańców Głogowa idąc ulicą 
Brama Brzostowska zdaje sobie sprawę z tego, że 
przechodzą prawie przez środek dawnej dzielnicy ży-
dowskiej. Dzielnicy - nie getta, bo takiego, otoczonego 
murami i strzeżonego miejsca nigdy w Głogowie nie 
było. A jednak miejscowi Żydzi prawie nie opuszczali 
zamieszkałych   przez   siebie   kilku   uliczek:   Nędznej 
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Odrzańskiej, Odrzańskiej, Żydowskiej i Pawła. Tego 
oczekiwała od nich chrześciańska społeczność miasta, 
a i oni sami, ogromnie przywiązani do swojej religii i 
tradycji, odróżniający się mową i ubiorem, woleli prze-
bywać razem. 

Żydzi w Głogowie mieszkali od założenia miasta, 
aż do swojego tragicznego końca w czasach hitlerow-
skich. Głogów był zresztą jednym z dwóch miast na 
Śląsku, w których byli oni zawsze tolerowani (drugim 
była Biała k. Prudnika) i w których mogli stosunkowo 
spokojnie żyć i pracować. Powodziło się im zresztą bar-
dzo różnie. Dobrze, w okresie panowania pierwszych 
książąt głogowskich Konrada I i Henryka III. Ten ostatni 
wydał nawet dla nich specjalny przywilej w 1299 r. 
Znacznie gorzej w czasach Jana II. Oczywiście ta sym-
patia książąt nie była bezinteresowna. Żydzi trudnili się 
handlem i bankierstwem (również lichwą) i byli w tych 
czasach jedyną grupą społeczną, która zawsze dyspo-
nowała gotówką. A pieniędzy książęta potrzebowali bar-
dzo wiele. Na stroje, zabawy, utrzymanie dworu, ale 
również na prowadzenie wojen, podróże i działalność 
dyplomatyczną. 

Z możliwości uzyskania od Żydów pieniędzy 
zdawał sobie doskonale sprawę książę Jan Szalony. 
Dawny dziejopis głogowski tak to barwnie opisuje: 

"Gdy Jan, po wypędzeniu Małgorzaty Cilly, w ma-
ju l480r. przebywał na zamku, rozbił pięknie malowaną 
szybę okienną, na której przedstawiony był wizerunek 
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ukrzyżowanego Zbawiciela. Natychmiast pomyślał o 
tym, aby przez to w łatwy sposób wyciągnąć z miasta 
pieniądze. Kazał wezwać radnych na zamek i odezwał 
się do nich następująco: - Zbito mi tutaj tego pięknego 
Pana Boga. Ponieważ jesteście bardzo mądrzy musicie 
także wiedzieć kto uczynił tę swawolę. W przeciwnym 
razie potraktuję was tak, że długo popamiętacie. 

Rada od razu pojęła, że chodzi o wyciągnięcie pie-
niędzy i wtedy pisarz miejski Koeppel doradził, żeby 
obwinie Żydów, gdyż oni byli wrogami krzyża. - Tak, to 
byli Żydzi zawołał książę z dzikim uśmiechem. Oni 
mają zawsze dosyć pieniędzy, a ponieważ tak ciężko 
zgrzeszyli i dopuścili się przeciwko mnie wybryku, 
podnosząc rękę na moją własność, muszą za to wszys-
cy zapłacić. Wy panowie radni, musicie się o to zatrosz-
czyć, aby Żydzi dostarczyli do mojego skarbca w ciągu 
ośmiu dni dziesięć tysięcy dukatów. A jeżeli za swój 
trud zażądacie od nich wynagrodzenia - będę z tego za-
dowolony. Wasz pomysł był wspaniały. Możecie odejść 
w łasce". 

Średniowieczne kroniki zanotowały wiele aktów 
gwałtu dokonywanych na Żydach w Głogowie. W latach 
1302,1401 i 1453 następowały pogromy. Biedota miejska 
rzucała się na ich mienie, rabując je i niszcząc. W 
1442r. w ogromnie przeludnionej dzielnicy żydowskiej 
wybuchł pożar. Wówczas tłum rzucił się na żydowski 
dom modlitwy i zniszczył go. Podczas oblężenia miasta 
w 1488r. dziesięciu Żydów udusiło się w podpalonym 
budynku. W  czasie   ogólnego  wypędzania Żydów ze 
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Śląska przez Habsburgów, pozostała w Głogowie tylko 
jedna głogowska rodzina, kupca Benedykta. Stopniowo 
jednak liczba osiadłych w mieście Żydów zwiększała 
się. W 1636 r. zbudowali oni synagogę, a po jej spaleniu 
w 1678 r. na początku następnego wieku rozpoczęli bu-
dowę nowej. W 1787 r. w Głogowie mieszkało już 1564 
Żydów, a więc prawie 20 procent całej ludności miasta. 
Wszyscy oni musieli się zmieścić w 36 budynkach 
dzielnicy żydowskiej. Panowało w nich ogromne zagęsz-
czenie, tym bardziej, że wielu trudniło się rzemiosłem i 
handlem i mieli tam swoje warsztaty i składy towarów. 
Nic więc dziwnego, że już w XVI wieku zaczęli stopnio-
wo przenosić się również na tereny Przedmieścia Brzos-
towskiego (dzisiaj plac Jana z Głogowa i sąsiadujące 
tereny nad Odrą). Powstał tutaj również cmentarz ży-
dowski, który w czasie budowy linii kolejowej w połowie 
XIX wieku został częściowo zniesiony, a jego resztki 
wchłonęła późniejsza zabudowa miasta. Wcześniej już 
zresztą zniknęło całe Przedmieście Brzostowskie znisz-
czone w latach trzydziestych XVII wieku, w czasie bu-
dowy umocnień twierdzy. 

Z chwilą przejścia Głogowa pod panowanie prus-
kie sytuacja żydowskiej ludności miasta nieco się 
polepszyła. Zniesiono niektóre upokarzające ogranicze-
nia (obowiązek naszywania na ubraniu żółtych łat), zez-
wolono na ubój rytualny, na zakup nieruchomości, na 
działanie sądu rabinackiego. Liczba ludności żydow-
skiej miasta wzrosła prawie do 2000 osób. Społeczność 
żydowska pozostała jednak nadal w swojej dzielnicy, 
nieoświecona i zacofana. Dopiero wiek XIX przyniósł w 
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tej sprawie rosnący postęp. Uruchomiono szkoły, 
powstały żydowskie stowarzyszenia charytatywne. Wielu 
też uczonych i pisarzy pochodzenia żydowskiego 
urodziło się w Głogwie i było z nim związanych. Należeli 
do nich między innymi: Georg Caro- znany historyk, 
Walter Friedlander - historyk sztuki, Bernard Hurwitz -
meteorolog, Edmund Munk - historyk literatury, Salo-
mon Munk - osientalista, Arnold Zweig - pisarz. Pomi-
mo emigracji związanej z uprzemysławianiem zachod-
nich prowincji Niemiec w końcu wieku mieszkało w 
Głogowie około 1000 Żydów. We wrześniu 1892r. otwarta 
została nowa, piękna synagoga, położona zresztą poza 
tradycyjną dzielnicą żydowską, przy obecnej ulicy 
Piotra Skargi. Po dojściu do władzy Hitlera rozpoczęto w 
stosunku do głogowskich Żydów działania dyskrymina-
cyjne. Odbierano im sklepy i zakłady produkcyjne, po-
zbawiano prawa wykonywania zawodu i wyrzucano z 
pracy. W czasie "nocy kryształowej" 9/10 listopada 1938 
r. spalona została przez hitlerowców piękna głogowska 
synagoga, a jej mury rozebrano. Wielu głogowskich 
Żydów utraciło całe swoje mienie, części z nich udało 
się jednak uratować życie, uciekając za granicę. 
Pozostałych w 1941 r. umieszczono w dwóch wydzielo-
nych domach. W kwietniu 1942 r.zostali oni przewiezieni 
do obozu zagłady w Izbicy i wymordowani. Ostatni 
głogowski rabin dr Leopold Lukas został 17 grudnia 
1942 r. deportowany wraz z żoną do "wzorcowego" obo-
zu dla Żydów w Theresienstadt, gdzie 13 września 1943 
r. zmarł z wycieńczenia. Jego żonę zamordowano w 
Oświęcimiu. 
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Nie ma już dzisiaj dawnej dzielnicy żydowskiej. Po 
starej synagodze zniknął już nawet ślad na ścianie 
sąsiedniego budynku. Nie zachował się również ka-
mień, na którym pobożny głogowski Żyd, budując swój 
dom w 1282 r. wyrył przejmujący napis: 

"Kto buduje swój dom w pobożnej 

myśli, w sprawiedliwości 

urządza swoje poddasza, na 

prawdzie i uczciwości zakłada 

swoje pokoje, tego budowa trwa 

zawsze i nigdy nie będzie 

podupadać jej wspaniałość." 

Warto więc dzisiaj, przechodząc ulicą Brama 
Brzostowska, widzieć nie tylko piękny Zamek Książąt 
Głogowskich, Pomnik Dzieci Głogowskich i dawne mu-
ry miejskie, ale pamiętać również o tych tysiącach ludzi 
innej rasy i bardzo starej kultury, którzy tutaj przez 
wiele lat żyli, którzy tak bardzo kochali swoje miasto i 
pracą przyczyniali się do jego rozwoju. 
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Rynek Starego Miasta 

Od niepamiętnych czasów rynek był centralnym i 
najważniejszym miejscem każdego miasta. Tutaj zbie-
gały się główne ulice. Tu miejscowi i przyjezdni kupcy 
rozkładali swoje towary, a rzemieślnicy przynosili wyro-
by swoich warsztatów. Przy rynku stały domy najbogat-
szych mieszkańców miasta - były one też największe i 
najbardziej okazałe. Na środku rynku stał ratusz - cent-
rum władzy miejskiej, a także ogromnie ważne wów-
czas urządzenia jak pręgierz, czy waga miejska. Ko-
niecznie więc trzeba opowiedzieć o głogowskim rynku, 
nawet w sytuacji kiedy dzisiaj stoi na nim jeszcze ruina 
ratusza, pracowicie zresztą odbudowywanego i teatru 
miejskiego, którego jeszcze nie dotknęła ręka budow-
niczego. Mimo wszystko jest to przecież centralne miej-
sce Głogowa i już niedługo będzie nim rzeczywiście. 
Tymczasem więc po prostu przypomnijmy sobie jak tu 
kiedyś bywało. 

Rynek głogowski wytyczony został, podobnie jak i 
wszystkie ulice miasta około roku 1253. Ma on wymiary 
100 x 150 m i z każdego jego naroża wychodzi para ulic. 
Wymieńmy je wszystkie, ryzykując nawet 
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zniecierpliwienie czytelników, bo przecież istnieją one 
do dzisiaj i pozostaną po odbudowie Starego Miasta. 
Trzeba tylko przypomnieć, że w chwili ich wytyczania 
nie miały one jeszcze nazw, a nadali je znacznie później 
sami mieszkańcy. Były to więc: ul. Słodownicza, 
ul. Szeroka albo Kotlarska, którą wyjeżdżało się do Bra-
my Odrzańskiej, ul. Młyńska lub Siostrzana, 
prowadząca do Furty Młyńskiej, ul. Polska, którą przez 
Bramę Polską wyjeżdżało się w kierunku Wołowa, ul. 
Bożego Ciała, która prowadziła do furty o tej samej na-
zwie, a później do Bramy Wrocławskiej, uł. Szpitalna, 
biegnąca do Bramy Szpitalnej, ul. Kościelna, którą obok 
kościoła św. Mikołaja dochodziło się do furty św. Jana i 
ul. Brzostowska, prowadząca w kierunku Bramy Brzos-
towskiej. Z rynku wychodziły jednak jeszcze dwie ulice. 
Jedna z nich to zlikwidowana obecnie ul. Różana, a dru-
ga to ul. św. Mikołaja, prowadząca do kościoła 
parafialnego. 

Pewną anomalią w stosunku do innych miast 
śląskich było to, że Rynek głogowski nie był usytuowa-
ny w środku lokowanego przez księcia Konrada Miasta, 
a wyraźnie został przesunięty na południowy- wschód 
od jego centrum. Spowodowane to zostało wytyczeniem 
w północno-zachodniej części jurydyki książęcej - sze-
rokiego pasa ziemi wyłączonego spod prawa miejskiego 
i podlegającego wyłącznie księciu. Właściwe miasto zos-
tało tak jakby "doklejone" do tej jurydyki i gdyby nie 
brać jej pod uwagę, Rynek znalazłby się dokładnie w 
jego środku. Tak było tylko w Głogowie, ale właściwie 
nigdzie indziej na Śląsku poza Głogowem nie było tak 
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obszernej jurydyki. Książę Konrad umiał dbać o swoje 
interesy. 

Najważniejszym budynkiem znajdującym się na 
Rynku był niewątpliwie ratusz. W średniowiecznym 
mieście miał on znaczenie szczególne, nie tylko jako 
siedziba władz miejskich, ale również jako symbol ich 
niezależności od władzy księcia {chociaż w praktyce 
różnie z tym bywało). Zasługuje więc na to aby zająć się 
nim osobno, tym bardziej, że dzieje głogowskiego ra-
tusza są bardzo zajmujące. Na wschód od ratusza znaj-
duje się obecnie teatr miejski, ale kiedyś były tutaj su-
kiennice i bogate kramy, w których handlowało się 
artykułami importowanymi, a także stojące przed nimi 
ławy chlebowe, jatki z mięsem i kramy z inną żyw-
nością, te ostatnie usytuowane już raczej w południo-
wej części Rynku. Na północny wschód od ratusza, o-
bok jego wieży znajdowała się waga miejska. Była to 
bardzo ważna instytucja. Pamiętajmy, że nie istniał 
jeszcze powszechnie obowiązujący system miar i wag, 
że jednostki te były bardzo różne i prawie w każdym 
mieście inne, a więc władze miejskie same musiały dbać 
o to aby stworzyć wzorce, do których musieli się stoso-
wać miejscowi i przyjezdni kupcy. Wreszcie całą pół-
nocną część Rynku zajmowali rzemieślnicy, którzy tutaj 
mieli swoje kramy i rozkładali wyprodukowane towary. 

Tak więc możemy już sobie wyobrazić jak wyg-
lądał Rynek głogowski w średniowiecznym mieście. 
Wokół niego drewniane, a później murowane piętrowe 
domy. W środku ratusz otoczony kramami, budami, 
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ławami i kolorowy, krzykliwy tłum sprzedających i 
kupujących. Nie zapomnijmy i o tym, że gdzieś na 
Rynku musiał się też znajdować pręgierz, do którego 
przywiązywano skazanych za drobniejsze przestępstwa. 
I jeszcze ciekawostka. Na głogowskim Rynku była też 
tak zwana "klatka błazeńska" - duża drewniana klatka 
umieszczona na osi, w której zamykano drobnych prze-
stępców (głównie oszukujące na wadze przekupki), a 
żądna wrażeń gawędź urządzała im karuzelę, dopr-
owadzając delikwentki niejednokrotnie aż do omdlenia. 
Znajdowała się ona po wschodniej stronie Rynku, obok 
jatek rzeźnickich, w pobliżu wejścia do obecnego teat-
ru. Dosyć to było oryginalne narzędzie kary i niewiele 
takich klatek znajdowało się na Śląsku. Szkoda, że nie 
zachował się jej wizerunek. 

Na Rynku oraz w jego najbliższym otoczeniu 
mieszkał miejski patrycjat. Domy też były tutaj większe 
i porządniejsze niż w innych częściach miasta. W XVI 
wieku mieszkali tutaj bogaci kupcy, właściciele dużych 
kramów i większych warsztatów tkackich, ale też: bal-
wierz, złotnik, aptekarz, postrzygacz sukna i piernikarz. 
Stały tu domy dwu i trzypiętrowe. Jeżeli ktoś zechce zo-
baczyć jak taki dom wyglądał może to łatwo uczynić, 
ale... w Legnicy - tam bowiem zachowały się na Rynku 
siedemnastowieczne "śledziówki". Warto przy tym zwró-
cić uwagę na to, że dzisiaj mieszkania w nich, nawet w 
stosunku do naszych skromnych M-4, wydają się nam 
małe, ciasne i niewygodne. A przecież w pozostałych 
częściach miasta domy były jeszcze mniejsze i bardziej 
prymitywne. 
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Głogowski Rynek był nie tylko miejscem poważ-
nych transakcji handlowych, czy też obrad rajców w sali 
ratuszowej. Odbywały się tutaj także różnego rodzaju 
występy artystów, dostarczające rozrywki mieszkańcom 
miasta. Jedno takie widowisko odnotował kronikarz, a 
my go za nim powtórzmy: "Dnia 20 sierpnia 1581 r. trzyk-
rotnie zjechał linoskoczek z wieży zegarowej (w pół-
nocno-zachodnim narożniku ratusza). Pierwszy raz 
zdjął z siebie i na nowo włożył stojąc na linie: obuwie, 
pończochy i kurtkę. Drugi raz spuścił na dół chłopca na 
jakimś urządzeniu kołowym. Trzeci raz fruwał na linie i 
przy lataniu w dół uderzył się o słup, tak, że włosy i 
skóra z połowy głowy zwisały na słupie. Stało się to z 
tego powodu, że zawieszone na słupie worki z wełną 
obsunęły się". 

W XIX wieku Rynek głogowski został znacznie 
uporządkowany. Pojawiły się bruki z kamieni polnych 
(tzw. "kocie łby") i chodniki. Od 1742 r. próbowano insta-
lować latarnie uliczne. Były to oczywiście jeszcze lampy 
oliwne, stojące lub zawieszone na linach przeciągnię-
tych nad jezdnią, dające bardzo mało światła. Dopiero 
w 1853r.zaczęto wprowadzać oświetlenie gazowe, a w 
latach 19o7-19O8 elektryczne lampy łukowe, co radykal-
nie poprawiło sytuację. Stopniowo z Rynku znikać 
zaczęły kramy i budy i nie był to już plac targowy 
(handlowano tutaj jednak kwiatami i owocami), a miej-
sce naprzeciw teatru stało się placem parad, gdzie 
odbywały się różne uroczystości. Jednym słowem plac 
ten stopniowo stawał się coraz piękniejszy i porząd-
niejszy. 
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Dzisiaj Rynek głogowski jest pracowicie odbudo-
wywany. Wypada wyrazić nadzieję, że za kilka lat będzie 
znowu tętnił życiem, tak jak to było zawsze, od 
początku istnienia Głogowa. 

Ratusz 

Ratusz głogowski - duma i chluba mieszkańców 
miasta. Symbol jego niezależności i samorządności. Nic 
dziwnego, że zajmował on nie tylko centralne miejsce 
na Rynku, ale był też w centrum uwagi wszystkich 
mieszczan. I mało kto z nich zdawał sobie sprawę z te-
go, że pierwsza władza miejska wcale nie mieściła się w 
ratuszu. 

Władzę w średniowiecznym Głogowie początkowo 
sprawował wójt (advocatus), który miał swój dwór w po-
bliżu murów miejskich w jurydyce książęcej, w zachod-
niej części miasta. Był on zresztą tylko urzędnikiem 
podlegającym księciu, tyle że nieusuwalnym i uposażo-
nym częścią dochodów miasta. Znamy kilka imion 
głogowskich wójtów. Pierwszym był Fryderyk. Następ-
nie odkupił od niego uprawnienia wójtowskie w 1281 r. 
Lutolf. W 1304 r. wójtem został Mikołaj z Budziechowa, 
a w 1318 r. Piotr Thil. Być może to właśnie zachłanność 
pierwszych książąt głogowskich, którzy poskąpili im 
uposażenia sprawiła, że dosyć szybko, bo już w 1331r. 
mieszczanie wykupili uprawnienia wójtowskie. Odtąd 
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miastem rządziła rada miejska i wybierany burmistrz. 
Centrum władzy przeniosło się do ratusza. 

Nie wiemy dokładnie kiedy został zbudowany w 
Głogowie pierwszy ratusz. Najstarsza wiadomość o nim 
pochodzi z 1349r.Była to wtedy już wieża i dość spory 
murowany budynek, o wymiarach 43 x 11,5 m. tak, że 
można przypuszczać, iż nie była to pierwsza budowla o 
tym przeznaczeniu. Spłonął on w 1420r. wraz ze wszyst-
kimi dokumentami. Potem jeszcze kilkakrotnie budy-
nek ratuszowy ulegał zniszczeniu w czasie kolejnych 
pożarów miasta i był odbudowywany. Było to prawie re-
gułą w średniowiecznych miastach, ciasno zabudowa-
nych drewnianymi domami. Zwłaszcza że zarówno og-
rzewanie jak i oświetlenie domów dokonywało się przy 
pomocy otwartego ognia. Dopiero po odbudowie ratusza 
w 1574r. jego wygląd i funkcje poszczególnych pomiesz-
czeń na długo, bo aż do 1831r. się ustaliły, co nie 
znaczy, że w tym czasie nie ulegał on również wielokrot-
nie mniejszym lub większym zniszczeniom. Spróbujmy 
więc przedstawić czytelnikom poszczególne pomieszcze-
nia głogowskiego ratusza posługując się opisami prze-
kazanymi przez dawnych dziej opisów. 

Był on "rozległą nieregularną budowlą, z labiryn-
tem komnat, piwnic i ganków". Do głównej części skie-
rowanej ku południowi prowadziły kamienne, kryte 
schody. Dolne piętro poza sklepioną, olbrzymią sienią, 
zawierało wielką salę posiedzeń magistratu, w której już 
od 1649r. znajdował się piękny, barwny wizerunek czte-
ropolowego,   głogowskiego  herbu.   Były  tam  ponadto 
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liczne sklepione komnaty i tzw. izba stron. Na drugiej 
kondygnacji znajdowały się izby sądowe, registratura, 
archiwum i kancelaria. We wschodnim skrzydle poza 
piwnicami ratuszowymi była główna wartownia i dom 
trębacza, który wykorzystywano do liczniejszych zebrań 
i przedstawień teatralnych. 

Z zachodniej strony Rynku schody prowadziły do 
komory. Poniżej znajdowała się wartownia straży miej-
skiej, do której dobudowana była czworokątna wieża. 
Na niej wisiał dzwon miejski. To właśnie sygnał tego 
dzwonu o godzinie 9 wieczorem oznaczał koniec 
działalności handlowej i gastronomicznej w mieście. Je-
go dźwięk nakazywał zamknięcie wszystkich piwiarni i 
jadłodajni oraz zobowiązywał mieszkańców do udania 
się do domów. "Po tej samej stronie była waga miejska i 
skład towarów kupieckich, piętro wyżej urzędy: akcyzy, 
celny i wojskowy. Na trzeciej kondygnacji - izba aresz-
tancka dla miejscowego patrycjatu". Oczywiście najstar-
szą częścią ratusza były piwnice, pokryte gwiaździsto i 
kryształowo sklepionymi stropami, pochodzące jeszcze 
z XIV-XV wieku. Na parterze aż do 1945 r. mieściła się 
znana w mieście restauracja, a jedna z kolumn pod-
pierająca strop została w znacznej części starta. Podo-
bno na skutek tego, że miejscowi oficerowie, podpiwszy 
sobie, ostrzyli o nią szable (bardziej prozaicznie nasta-
wieni informatorzy twierdzą jednak, że to kucharze 
ostrzyli o nią noże). 

Osobno trzeba powiedzieć o wieży ratuszowej. 
Wzniesiona w  północno-zachodniej  jego   części  była 
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najwyższą budowlą w mieście. Jej wysokość od podsta-
wy wynosiła ponad 80 metrów. Była ona również wie-
lokrotnie niszczona przez pożary i potem odbudowywa-
na. Po pożarze w 1667 r. " cieśla z Bolesławca podjął 
się budowy szczególnie wysokiej, drewnianej wie-
ży...ażurowanej w trzech miejscach. Wnet stwierdzono, 
że krokwie nie są złączone według reguł sztuki budow-
lanej i przy każdej burzy zmieniają swoje położenie i 
wieża stopniowo odchyla się od pionu. Niebezpieczeń-
stwo zwalenia się wieży było tak wielkie, że mieszkań-
cy przyległych do Rynku ulic często, ze strachem, ucie-
kali ze swoich domów." Trzeba przyznać, że musieli to 
być jednak dosyć skąpi ludzie, skoro woleli żyć w 
ciągłym strachu, niż zająć się naprawą wieży. Dopiero 
w XVIII wieku wieża ratuszowa została przebudowana. 
Miała później już tylko jeden prześwit, a jej wysokość 
od podstawy wynosiła 80,20 m. Zniszczona w czasie 
działań wojennych została ostatecznie rozebrana w la-
tach sześćdziesiątych. Obecnie jest dosyć szybko odbu-
dowywana i przypuszczalnie w chwili wydania tej książ-
ki znowu będzie górować nad miastem. 

W 1831 r. władze pruskie uznały, że ratusz gło-
gowski znajduje się w złym stanie technicznym, a "la-
birynt niesharmonizowanego użytkowo wnętrza nie od-
powiada potrzebom zbiurokratyzowanej i rozbudowanej 
administracji miejskiej". Zburzono więc 80 procent daw-
nych budynków, wykupiono dostawiony do ratusza 
dom i stojące obok niego kramy kupieckie, po czym w 
latach 1832-1835 wybudowano nowy ratusz, który 
przetrwał już  w  niezmienionej   postaci  do  1945r.  W 
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czasie oblężenia miasta budynek został poważnie u-
szkodzony. Po wojnie, stacjonujące w mieście oddziały 
radzieckie urządziły sobie tutaj strzelnicę, co znacznie 
zwiększyło rozmiar zniszczeń. Reszty dokonał czas... 
Obecnie ratusz głogowski jest pracowicie odbudowywany 
i możemy wyrazić nadzieję, że służyć on będzie swojemu 
miastu jeszcze przez wiele lat. 

Teatr 

Na Rynku, pomiędzy świeżo wybudowanymi do-
mami jego wschodniej strony, a odbudowującym się ra-
tuszem, stoi budynek głogowskiego teatru. Bez dachu, 
z wypalonym wnętrzem, kontrastuje z rodzącym się tu-
taj życiem, uruchamianymi sklepami, bawiącymi się 
dziećmi. A przecież ile tajemniczego piękna jest w tej 
starej budowli. Wydaje się, że z nieistniejącej dzisiaj 
sceny słychać jeszcze głosy aktorów, a na widowni roz-
legają się brawa. Doprawdy już czas najwyższy, aby po-
myśleć o jej odbudowie. Jeżeli potrzebny jest w Głogo-
wie pomnik wojny, to nie ten i nie tutaj, w centrum 
odradzającego się śródmieścia. 

Przedstawienia teatralne, koncerty i występy 
zespołów cyrkowych odbywały się w Głogowie od 
początku jego istnienia. Na Rynku - jak opisywane już 
popisy linoskoczków, wędrownych kuglarzy i trefnisiów. 
Na zamku - książęta głogowscy chętnie przyjmowali u 
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siebie wędrownych aktorów i śpiewaków, a nawet ich 
sobie (Jak książę Zygmunt głogowski i Fryderyk legnic-
ki) wzajemnie posyłali. W ratuszu, w którego wschod-
niej części znajdowała się odpowiednia do tego celu sa-
la. W gospodach, a także w klasztorach (misteria religij-
ne) i w kolegium jezuitów, którego szkolny teatr był sze-
roko znany ze swoich przedstawień. Nawet poważni 
kronikarze nie omieszkali odnotować niektórych nieco-
dziennych widowisk, jak chociażby ową walkę lwa z by-
kiem, która odbyła się 27 lutego 1582 r. na dziedzińcu 
zamkowym i w której byk został pokonany. 

Wszystko to jednak musiało nie wystarczać 
mieszkańcom ciągle rosnącego i bogacącego się miasta. 
W 1774r. przebudowano więc stojące obok ratusza jatki 
mięsne i kramy spożywcze, nadbudowując piętro z dużą 
salą redutową, przeznaczoną zarówno dla przedstawień 
teatralnych, jak i dla różnych uroczystości rodzinnych i 
towarzyskich jak jubileusze, wesela, wymagających 
przyjęcia dużej liczby gości. Kosztowała ona tylko 3763 
talarów i służyła mieszkańcom do bardzo różnych ce-
lów; dzierżawca tych pomieszczeń posiadał bowiem li-
cencję na wyszynk piwa i wina, bilard, a nawet nocowa-
nie gości. Była to więc chyba bardziej gospoda niż teatr. 
Takie były jednak wówczas potrzeby niespełna dziesię-
ciotysięcznego miasta. 

W 1840 r. budynek teatru został gruntownie prze-
budowany. Dodano do niego górne piętro, podwyż-
szając salę redutową i tworząc z niej prawdziwą widow-
nię teatralną. Miała ona loże, balkon i obszerny parter, 
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w sumie 434 miejsc siedzących. 1 marca 1843 r. kon-
certował w niej Franciszek Liszt (nawiasem mówiąc na 
specjalnie skonstruowanym przez głogowskiego mistrza 
fortepianie, mającym podwójne dno). W 1853 r. nas-
tąpiła dalsza przebudowa teatru, w cztery lata później 
założono w nim oświetlenie gazowe, a na wypadek po-
żaru z zbudowano zewnętrzne schody, które na wiele 
lat zeszpeciły jego elewację. 

Głogowski teatr jest budynkiem wzniesionym w 
stylu wczesnoklasycznym. Ozdobiony dwoma kolum-
nami nad którymi, ponad architronem, znajdowało się 
ponadnaturalnej wielkości popiersie wybitnego nie-
mieckiego poety, który urodził się, pracował i zmarł w 
Głogowie, Andreasa Gryphiusa (1616-1664). Jego twór-
czość była bardzo różnorodna. Obok sonetów i drob-
nych utworów poetyckich, pisał również tragedie i ko-
medie. Zwłaszcza te ostatnie są nadal żywe i bywają 
jeszcze grywane. Nas interesuje to, że pisał on również 
miejscową gwarą niemiecką, a także to, że stworzył sze-
reg poematów inspirowanych historią Polski, jak cho-
ciażby stworzoną dla żony księcia Chrystiana legnickie-
go - Luizy, spodziewającej się dziecka, sztukę "Piastus". 
Była to modna wówczas śpiewogra, w której opisywał 
znany epizod naszej bajecznej historii i rysował wizję 
przyszłości tej najstarszej wówczas dynastii królew-
skiej. Czytelnicy darują chyba, że nie będziemy jej cyto-
wać. Dla nas jest ona po prostu nudna. Tak jednak w 
tym czasie pisano. Może jednak warto przypomnieć in-
ny, bliski nam, wiersz Gryphiusa: 
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Na wizerunek Mikołaja Kopernika 

Ty po trzykroć mądry duchu, ty więcej niż wielki 
człowieku. 

Tobie ani noc czasu, ani ślepe urojenie, 

Ani cierpka zawiść nie przyćmiła zmysłów, 

Zmysłów, które odkryły bieg szybkiej Ziemi 

Ty odrzuciłeś dawne marzenia i urojenia 

I trafnie nam pokazałeś, to co żyje i co się porusza 

Patrz, teraz kwitnie twoja sława, albowiem jak na 
wozie 

Krąg, na którym jesteśmy, musi jeździć dokoła 
słońca. 

Gdy to co ziemskie z czasem minie, 

Twa chwała niewzruszenie trwać będzie ze swoim 
niebem. 

Popiersie Andreasa Giyphiusa, poważnie uszko-
dzone w czasie działań wojennych, zaginęło po wojnie. 
Warto pomyśleć o jego odtworzeniu i ustawieniu na 
dawnym miejscu. 

W 1926 r. dokonano ostatniej przebudowy 
głogowskiego teatru. Usunięto wtedy schody zewnętrz-
ne, przebudowano scenę, schody wewnętrzne, stropy i 
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ściany działowe zostały wykonane z materiałów ognio-
odpornych. Na tylnej ścianie budynku umieszczono 
stalowe schody awaryjne. W1928 r. rozpoczęto, po prze-
rwie związanej z przebudowa, normalny sezon teatral-
ny. Był to jednak bardzo trudny okres. Światowy kry-
zys, a także konkurencja, jaką dla teatru stanowiły kina 
(w Głogowie czynne były dwa kina "Schauburg" i 
"Primus-Palast"), zmniejszały znacznie frekfencję pub-
liczności. Jednakże teatr głogowski utrzymał się. Pod 
dyrekcją Georga Sygudy wystawił wiele sztuk nie tylko 
w Głogowie, ale również gościnnie w Nowej Soli, Zielo-
nej Górze, Górze, Korzuchowie, Żaganiu, Lubinie i 
Wołowie. 

Dzisiaj budynek głogowskiego teatru ma wygląd 
bardzo smutny. Ale ja już widzę oczyma wyobraźni jas-
no oświetlony gmach, do którego w sobotni wieczór idą 
odświętnie ubrani mieszkańcy miasta. Za chwilę pod-
niesie się kurtyna i rozpocznie się przedstawienie. Może 
jeszcze zdążę wziąć w nim udział... 

Kościół jezuitów 

Powstanie kościoła Bożego Ciała w Głogowie 
związane jest nierozerwalnie z kontrreformacją i spro-
wadzeniem do miasta zakonu jezuitów. Oni zresztą 
przejęli na siebie główny ciężar prac związanych z na-
wracaniem (w przeważającej mierze protestantów) na 
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wiarę katolicką. Wypada więc najpierw, przynajmniej w 
kilku zdaniach, nakreślić dzieje tego zgromadzenia w 
Głogowie. 

Jezuici zostali sprowadzeni do Głogowa w 1625 r. 
przez miejscowego starostę hr. Oppersdorfa. Nie mieli 
jeszcze wtedy własnej siedziby, ani też większych zaso-
bów gotówkowych. Mieszkali w zamku, a kazania 
wygłaszali w pobliskim kościele dominikanów. Zaraz po 
przybyciu rozpoczęli starania o założenie kolegium 
(szkoły) dla chłopców. Zdawali sobie bowiem dobrze 
sprawę z tego, że proces nawracania należy rozpocząć 
od wychowania w duchu katolickim młodego pokolenia. 
Już 3 listopada 1625 r. uruchomili szkołę, początkowo 
w wynajętym budynku klasztoru dominikanów, a od 
1628 r. w specjalnie wybudowanym w tym celu domu. 
Równocześnie przejęli, odebrany protestantom, kościół 
św. Mikołaj a. Jednakże trudne czasy wojny trzydziesto-
letniej nie sprzyjały ich pracy. W 1631 r. kolegium spło-
nęło. Zakonnicy musieli uciekać z miasta przed wojska-
mi saskimi. Zginął wówczas rektor Jeremiasz Fischer. 
Potem powrócili, ale w 1639 r. znowu musieli uciekać, 
tym razem przed Szwedami i do końca wojny nie wrócili 
już do Głogowa. 

Dopiero po opuszczeniu miasta przez Szwedów 
zakon znalazł się z powrotem w Głogowie. Wszystko 
leżało w gruzach i trzeba było klasztor i kolegium 
tworzyć od podstaw. Przyznany im plac w pobliżu 
kościoła dominikanów jezuici uznali za nieodpowiedni z 
uwagi   na   niebezpieczeństwo   związane   z   bliskością 
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murów miejskich. W końcu, po długich pertraktacjach, 
zawarli z miastem umowę, na mocy której oddano im 
obszerną posesję położoną w bardzo dobrym miejscu, w 
narożniku Rynku, przy ówczesnych ulicach Bożego 
Ciała i Szpitalnej. 

Nie od razu jednak można było rozpocząć budowę 
kościoła. Brakowało na to środków - zarówno zakon jak 
i mieszkańcy miasta byli, po długotrwałej i wynisz-
czającej wojnie, ogromnie zubożeni. Najpierw więc ot-
worzono szkołę przy kościele parafialnym. Potem, w 
1654 r., na przyznanym placu, rozpoczęto budowę kole-
gium, a w miejscu istniejącego tutaj od 1403r. małego 
kościółka Bożego Ciała (podobno był tak biedny, że pod 
dachem nie miał nawet stropu, tylko naciągnięte płótno 
z wymalowanymi scenami ze Starego Testamentu), pro-
wizoryczny kościół z trzema ołtarzami. Był on wpraw-
dzie już dość obszerny, ale i tak wkrótce okazał się zbyt 
ciasny i niewygodny. A że z czasem sytuacja materialna 
mieszkańców znacznie się poprawiła, zakon zaś otrzy-
mał bogate darowizny, można było przystąpić do budo-
wy nowego kościoła. 

Głogowscy jezuici pragnęli, aby ich świątynia była 
nie tylko obszerna, ale również piękna. Dlatego też 
zwrócili się do znanego ze swoich poprzednich dzieł, 
mistrza budowlanego z Bolesławca, Giulio Simonettie-
go. W 1699 r. przystąpiono do budowy i jeszcze w tym 
samym roku wykonano połowę prac budowlanych. W 
następnym roku kościół stanął, jak byśmy to dzisiaj po-
wiedzieli,   "w   stanie   surowym"   i   został   przykryty 
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dachem. Równie szybko urządzono jego wnętrze i już 
22 marca 1702 r. archidiakon głogowski Wilhelm von 
Palland dokonał poświęcenia nowej świątyni, która 
odtąd służyć miała mieszkańcom miasta, przede 
wszystkim młodzieży uczącej się w wybudowanym w 
następnych latach, w przedłużeniu kościoła - kolegium. 

Tymczasem nastąpiło zdarzenie zupełnie nieocze-
kiwane. 17 sierpnia 1711 r. w nocy, w czasie szalejącej 
burzy, w małą wieżyczkę na dachu uderzył piorun. Pio-
runochronów jeszcze wówczas nie znano. W kościele 
powstał pożar. Spalił się dach i zawaliło sklepienie. Z 
całego, bogatego już, wnętrza ocalały tylko dwie kaplice. 
Jezuici natychmiast rozpoczęli odbudowę świątyni. Pod 
kierunkiem budowniczego wrocławskiego Błażeja Peit-
nera bardzo szybko usunęli szkody i już w następnym 
roku kościół miał nowe sklepienia i dach. Odbudowana 
świątynia otrzymała bogate, barokowe wyposażenie, 
została ozdobiona licznymi posągami i obrazami znacz-
nej wartości. Niestety, już w 1758 r. została zniszczona 
przez kolejny pożar, który tym razem wybuchł w kole-
gium, gdzie umieszczono wówczas jeńców austriackich. 
Była to prawdziwa klęska dla głogowskich jezuitów. 
Straty były tak wielkie, że do odbudowy przystąpiono 
dopiero po kasacie zakonu w 1796 r. 

Dalsze losy kościoła były również zupełnie 
niezwykłe. W 1808 r. został on oddany do dyspozycji za-
łogi francuskiej i zamieniony w magazyn siana i stajnie. 
Ustawiono tutaj też dwie tłocznie oleju, umieszczono 
skład beczek z solonym mięsem, a później 
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przeznaczono na magazyn artylerii. W nocy 7 kwietnia 
1809 r. zapaliło się składowane tutaj siano. Wnętrze 
zostało zniszczone. Kiedy pruskie władze wojskowe zde-
cydo- wały się w końcu zwrócić budynek Kościołowi, 
był on tak zniszczony, że zastanawiano się nad 
celowością jego odbudowy. Wojsko chciało wykorzystać 
kościół jako miejsce, w którym rekruci, w razie złej po-
gody, mogli ćwiczyć oraz na remizę armat. Cegły ze 
ściany świątyni spadały na ulicę, tak że trzeba było ją 
zamknąć dla ruchu. 

Ostatecznie kościół Bożego Ciała został odbudo-
wany. Służył on odtąd wiernym jako katolicki kościół 
gimnazjalny i kościół garnizonowy, dla żołnierzy miejs-
cowego garnizonu wojskowego. Stopniowo restaurowa-
no jego kaplice, przywracano poprzedni wygląd znisz-
czonym malowidłom ściennym, ozdabiano obrazami i 
wyposażano w sprzęt liturgiczny. Stał się jednym z 
piękniejszych i bogatszych kościołów w Głogowie. 
Niestety, w czasie tragicznego oblężenia miasta, w mar-
cu 1945 r. został on bardzo poważnie uszkodzony przez 
pociski artyleryjskie i bomby. Znowu zawalił się dach i 
sklepienie. Reszty dokonały warunki atmosferyczne i... 
szabrownicy, którzy w następnych latach plądrowali 
ruiny. Niewielka liczba mieszkańców miasta nie była w 
stanie przystąpić do jego odbudowy. Dopiero w latach 
1957- 1961, pod kierownictwem ówczesnego proboszcza 
ks. Jana Rymarczuka, świątynia została odbudowana i 
służy mieszkańcom miasta. W dawnym kolegium jezu-
ickim znalazły natomiast pomieszczenie różne instytu-
cje katolickie. 
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Przedmieście Polskie 

W średniowiecznym Głogowie długo funkcjo-
nowało pojęcie "Miasto Polskie" albo "Dzielnica Polska". 
Określano w ten sposób teren jurydyki kolegiackiej na 
Ostrowiu Tumskim i całą zachodnią część miasta w po-
bliżu zamku i kościoła dominikanów. Tutaj najdłużej 
mieszkali Polacy. Stopniowo jednak i te dzielnice uległy 
germanizacji. Był to naturalny proces dziejowy roz-
poczęty przez kolonizację Bolesława Wysokiego i obu 
śląskich Henryków: Brodatego i Pobożnego, a spotęgo-
wany później ekonomiczną i polityczną sytuacją Śląska. 
Znacznie dłużej natomiast przetrwało Przedmieście Pol-
skie położone we wschodniej części miasta i o nim teraz 
opowiemy. 

Od północnej części Rynku szło się niegdyś ulicą 
Polską aż do Bramy Polskiej. Nazwa ulicy przetrwała 
wszystkie burze dziejowe i zachowała się aż do czasów 
hitlerowskich, kiedy to zmieniona została na Juliusza 
Blaschke, nawiasem mówiąc zasłużonego dla miasta 
historyka, z którego prac dotychczas korzystamy. 
Bramą Polską, bardzo okazałą i rozbudowaną w formie 
barbakanu, wyjeżdżało się z miasta w kierunku Rudnej 
i Wołowa. Burzliwy rozwój miasta w XVI wieku spo-
wodował, że nie mieściło się ono już w granicach muró-
w miejskich. które w dodatku nie odgrywały takiej roli 
obronnej  jak  w   średniowieczu   i   na  zewnątrz   nich 
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powstały trzy przedmieścia: Polskie, Szpitalne i Brzos-
towskie. Przedmieście Polskie leżało właśnie na wschód 
od Bramy Polskiej, w kierunku Nosocic. Nazwa ta nie 
była zresztą przypadkowa. Jeszcze w XVII wieku te tere-
ny były zamieszkałe przez ludność mówiącą po polsku, 
a więc możemy sądzić, że na Przedmieściu Polskim, 
zgodnie z jego nazwą mieszkali głównie Polacy. 

Jak wyglądało Przedmieście Polskie? Zachowany 
plan miasta przedstawiający stan z przełomu XVI i XVII 
wieku pozwala nam stosunkowo dokładnie odpowie-
dzieć na to pytanie. Przede wszystkim było ono dosyć 
rozległe, niewiele mniejsze od miasta wewnątrz murów 
miejskich. Miało względnie regularną siatkę ulic i moż-
na sądzić, że przynajmniej główne ulice wylotowe miały 
powierzchnię utwardzoną. Brak jest natomiast jakich-
kolwiek informacji o tym czy nosiły one jakieś nazwy. 
Przedmieście otoczone było drewnianym płotem, bądź 
palisadą z dwoma furtami. Płot ten miał dwojakie zna-
czenie: obronne - chronił mieszkańców przed różnego 
rodzaju rabusiami i bandami grasującymi w okolicy, a 
ponadto oznaczał granicę jurysdykcji miejskiej. 

Wzdłóż ulicy prowadzącej do Wołowa zamieszki-
wali głównie tkacze. Było ich już w tym okresie bardzo 
wielu; Głogów słynął z wyrobów tkackich, które sprze-
dawano głównie w Wielkopolsce. Wzdłuż murów miej-
skich usadowili się garncarze, również produkujący na 
eksport, chociaż ich wyroby były trudniejsze do przewo-
żenia na dalsze odległości. Wszystkie domy mieszkalne 
na Przedmieściu Polskim były drewniane. Wynikało to z 
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powszechnej dostępności tego budulca, ale głównie ze 
względów obronnych; w wypadku poważnego zagrożenia 
można było je spalić, drzewa wyciąć i umożliwić w ten 
sposób obronę miasta w granicach jego murów. Być 
może jedynym murowanym obiektem był ufundowany 
przez tkaczy niewielki kościółek św. Barbary, położony 
na cmentarzu grzebalnym w południowej części Przed-
mieścia. Kościół ten został w czasie wojen prowadzo-
nych przez Jana II spalony, a potem odbudowany. 
Obok kościoła był nieduży plac, na którym sprzedawano 
sukno i płótno oraz wyroby stolarskie. Właśnie to 
usytuowanie placów targowych poza murami miejskimi 
jest zupełnym wyjątkiem spośród ówczesnych miast 
śląskich i świadczy o tym, że cały obszar, łącznie z 
przedmieściami był już traktowany jako jednolite mias-
to. Wzdłuż Odry umiejscowione były także liczne składy 
towarów i tutaj również w budach i szałasach mieszkała 
biedota miejska. 

Tak wyglądało Przedmieście Polskie do połowy 
XVII wieku. Na początku XVI wieku przeniesiony został 
tutaj z Przedmieścia Brzostowskiego, po jego zburzeniu 
przez Jana II, klasztor bernardynów. Trudno jednak od-
szukać go na planie miasta, chyba że były to zabudo-
wania położone w rozwidleniu rzeki Młynówki. Jest tam 
bowiem widoczna jakaś kaplica. W okresie reformacji, 
kiedy miejscowi franciszkanie przyjęli jej zasady i opuś-
cili klasztor, na polecenie cesarza zajęli go bernardyni z 
Przedmieścia Polskiego. W dniu 28 lipca 1615 r., w cza-
sie wielkiego pożaru miasta, który wybuchł w domu 
słodowniczym     w     pobliżu     Bramy     Brzostowskiej, 
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ogromnie ucierpiało również Przedmieście Polskie. 
Spłonęła Brama Polska, kościół św. Barbary, szpital 
założony przez tkaczy, farbiarnie sukna i płótna i 208 
zabudowań mieszkalnych, przy czym 20 osób znalazło 
śmierć w płomieniach. Było to tym bardziej tragiczne, 
że właśnie tam uciekali przed pożarem ludzie ze śród-
mieścia wraz ze swoim mieniem. Przy silnym wietrze 
ogień z łatwością przenosił się ponad murami miejskimi 
i niszczył okoliczne zabudowania. 

Największym nieszczęściem dla Przedmieścia Pol-
skiego i zarazem końcem jego istnienia było powstanie 
twierdzy. O tym jednak trzeba opowiedzieć osobno. Aż 
do drugiej połowy XIX w. tereny te pozostały nieza-
mieszkałe - znajdowały się na nich umocnienia obron-
ne, Bastion Gwiazdy i przedpola twierdzy. Po roku 1872, 
na usilne starania władz miejskich, przesunięto umoc-
nienia na wschód i powstało tutaj tzw. "nowe miasto"-
dzielnica mieszkalna z usytuowanym w jej centrum pla-
cem Wilhelma, z konnym pomnikiem cesarza. Po ostat-
niej wojnie plac ten nazwano imieniem generała Umiń-
skiego, który w jego pobliżu był więziony i stąd uciekł 
do powstania litopadowego. Obecnie, po straszliwych 
zniszczeniach wojennych, dzielnica ta czeka na zakoń-
czenie odbudowy. 
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Kościół św. Mikołaj a 

Ulicą Smolną dochodzimy do odbudowywanego 
obecnie kościoła św.Mikołaja. Był to, aż do 1945 r. 
kościół parafialny, początkowo pod wezwaniem Najś-
więtszej Marii Panny i św. Mikołaja. Przeprowadzone w 
latach sześćdziesiątych badania archeologiczno - archi-
tektoniczne ustaliły, że jego budowę rozpoczęto już 
około 1230 r., wówczas jako bazylikę późnoromańską. 
Była ona już wtedy stosunkowo duża (24 x 16,8 m.) i 
wysoka (około 7 metrów). Wzniesiona została z cegły i 
kamienia. Budowa tego kościoła została zakończona 
najpóźniej około 1240 r. 

I w tym miejscu napotykamy na rzecz trudną do 
zrozumienia. Dla kogo budowany był kościół św. Miko-
łaja skoro miasto zostało lokowane dopiero przez księ-
cia Konrada w 1253r. i zgodnie z powszechnie panują-
cym przekonaniem tereny te były przedtem puste. Prze-
cież dla niewielkiej osady targowej wystarczył aż nadto 
kościół św. Piotra, nie mówiąc już o kolegiacie na 
Ostrowiu Tumskim, do której mieszkańcom lewobrzeż-
nej części Głogowa może nie najłatwiej było uczęszczać. 
Wszak w owym czasie budowa murowanej świątyni 
wymagała znacznych nakładów sił i środków, mobiliza-
cji wielu ludzi i nie podejmowano jej pochopnie, bez is-
totnej potrzeby. 



68 

A może było inaczej? Może jednak ta osada targo-
wa położona na lewym brzegu Odry była znacznie więk-
sza niż to przypuszczamy? Może rację mają ci, którzy 
sądzą, że Głogów na początku XIII wieku był już mias-
tem na prawie polskim, podobnie jak Legnica? Trzy 
murowane świątynie nie służyły przecież kilkuset 
mieszkańcom grodu i osady targowej. Musiał tu istnieć 
znacznie bardziej rozbudowany ośrodek miejski, bo tyl-
ko wówczas miała sens budowa trzeciego kościoła. 

Na te pytania nie możemy jednak dzisiaj w sposób 
jednoznaczny odpowiedzieć. Potrzebne są dalsze bada-
nia archeologiczne, a to wiąże się niestety z poważnymi 
kosztami. Wróćmy więc do kościoła św. Mikołaja. Po 
wielkim pożarze miasta w 1291 r. został on odbudowany 
już w stylu gotyckim. Później jeszcze wielokrotnie 
ulegał większym lub mniejszym zniszczeniom spowodo-
wanym przez pożary, które wybuchały w latach 1420, 
1489, 1642, 1758, żeby wymienić tylko poważniejsze z 
nich. Był następnie pracowicie odbudowywany. Zda-
wało by się: cóż można powiedzieć o kościele parafial-
nym, który przez cały okres istnienia miasta dawał 
duchową opiekę jego mieszkańcom. A jednak dwukrot-
nie w ciągu swojego istnienia był on w centrum wiel-
kich niepokojów społecznych w mieście, w czasie któ-
rych wyzwalały się ogromne namiętności jego miesz-
kańców. 

Pierwszy spór rozgorzał wokół szkoły parafialnej, 
którą mieszkańcy lewobrzeżnego Głogowa pragnęli uru-
chomić przy kościele św.Mikołaja. Napotkali przy tym 



 



69 

na ostry sprzeciw kolegium kanoników głogowskich, 
którzy obawiali się, że wówczas prowadzona przez nich 
szkoła utraci słuchaczy, co oznaczało mniejsze dochody 
oraz trudności w organizowaniu nabożeństw i procesji. 
Mieszczanie głogowscy nie chcieli również ustąpić. Pra-
gnęli bowiem mieć własną, niemiecką szkołę w mieście, 
przy czym argumentowali, że wędrówki dzieci do szkoły 
kolegiackiej przez most na Odrze, są w czasie roztopów 
niebezpieczne. Argument ten, chociaż prawdziwy, był 
jednak tylko pretekstem. Mieszczanom bowiem chodziło 
o uniezależnienie się od kanoników. Spór ciągnął się 
przez wiele lat. W pewnym okresie doszło nawet do 
ekskomuniki mieszkańców, a następnie do wypędzenia 
przez nich duchownych, którzy wzbraniali się odpra-
wiać nabożeństwa, przy czym zakonników franciszkań-
skich usiłowano nawet utopić w Odrze. Potem była po-
nowna ekskomunika. Spór zakończył się ugodą zawartą 
w dniu 9 września 1332 r. pomiędzy mieszczanami, a 
biskupem wrocławskim, który ostatecznie zgodził się na 
otwarcie szkoły parafialnej w zamian za odszkodowanie 
na rzecz szkoły kolegiackiej. Radni miejscy musieli nad-
to w dniu 18 lipca 1333 r. odbyć pokutę idąc boso i bez 
pasów z zapalonymi świecami od kościoła parafialnego 
do pozostałych świątyń, a nadto zobowiązać się do wy-
budowania w ciągu sześciu lat drogi kamiennej łączącej 
oba mosty na Ostrowiu Tumskim, tak żeby jej "zwy-
czajne powodzie nie zalewały". 

Drugi raz kościół św. Mikołaja stał się terenem 
starć mieszkańców Głogowa przeszło dwieście lat póź-
niej.  W 1576  r.   tłum  Głogowian  złożony  głównie  z 
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protestanckich rzemieślników - tkaczy, wdarł się do 
kościoła parafialnego w czasie odbywającego się tam 
nabożeństwa i poprzez czynione hałasy i śpiewy ewan-
gielickich psalmów, przeszkadzał w jego odbywaniu. 
Zostali oni wprawdzie wówczas z kościoła usunięci, ale 
już w 1581 r. tłum protestantów znowu ruszył do koś-
cioła parafialnego .Wyrzucono z niego proboszcza, a sam 
kościół został zamknięty, klucz schowany, a na zamek 
u drzwi przybito blachę, aby nikt go nie mógł otworzyć. 
Długo trwały spory i pertraktacje. Zjeżdżały cesarskie 
komisje, które miały sprawę rozstrzygnąć. Tymczasem 
protestanci zatrzymali kościół św. Mikołaja, a katolicy 
odbywali nabożeństwa w kościele dominikanów. Stan 
ten trwał przez szereg lat. Dopiero list majestatyczny 
cesarza, zapewniający wolność religijną, przyniósł pewne 
uspokojenie. Ostatecznie kościół św. Mikołaja pozostał 
katolickim kościołem parafialnym, a protestanci wy-
budowali sobie inną świątynię. 

Po wielkim pożarze miasta w dniu 13 maja 1758 r. 
kościół św. Mikołaja stał przez piętnaście lat pusty. 
Sklepienie nawy głównej zawaliło się, a nabożeństwa 
można było odprawiać tylko w jednej kaplicy, w połud-
niowej jego części. W następnych latach świątynia zos-
tała odbudowana. Jej wymiary wynosiły 72 x 36 m. Wy-
soka na 62 metry wieża zakończona była hełmem z 
pozłacaną gałką. Odtąd kościół parafialny św. Mikołaja 
służył już mieszkańcom Głogowa bez przeszkód aż do 
tragicznego oblężenia miasta w okresie od 12 lutego do 1 
kwietnia 1945 r. Świątynia została wówczas spalona i 
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poważnie uszkodzona. Obecnie kościół jest odbudowy-
wany. 

Klaryski 

Nie ma już nawet śladu po dawnym kościele św. 
Krzyża. Zburzono resztki murów klasztoru i może już 
tylko epitafium św. Hieronima wiszące we wrocławskim 
Muzeum Narodowym przypomni nam o jego istnieniu. 
A jednak są ważne powody, dla których nie wolno nam 
zapomnieć o głogowskim klasztorze klarysek i jego 
mieszkankach. Opowiemy o nich. Ale najpierw trzeba, 
chociażby bardzo krótko, przypomnieć dzieje powstania 
klasztoru. 

Głogowski klasztor klarysek powstał 8 lutego 1307 
r., to znaczy w tym dniu został on uroczyście poświęco-
ny. Założył go książę Henryk III, podobno na dawnym 
miejscu straceń nad Odrą, w północno- zachodniej 
części miasta. Hojnie też został przez księcia uposażo-
ny. Nadano mu liczne wsie i posiadłości ziemskie, 
młyny, ogrody, a nawet prawo na mocy którego "nikt nie 
może bez zgody mniszek budować mostu, od Żarkowa 
aż do mostu, po którym się idzie od miasta do starego 
książęcego zamku" ftak nazywano jeszcze długo dawny 
gród obronny na Ostrowiu Tumskim). Wystarczyło tych 
dochodów i na utrzymanie zakonnic i na postawienie w 
pobliżu klasztoru kościoła św.Krzyża, zwłaszcza że już 5 
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lutego 1310 r. księżna Mechtylda nadała mu dalsze wsie 
i zwolniła je od wszystkich ciężarów i powinności należ-
nych księciu. 

Odtąd głogowskie klaryski żyły spokojnie i przy-
puszczalnie dostatnio, pilnie przestrzegając surowych 
reguł św.Franciszka. I właściwie może nie było by istot-
nego powodu aby o tym głogowskim klasztorze dzisiaj 
przypominać, gdyby nie fakt, że w tym coraz bardziej 
niemieckim mieście był to przystanek polskości. Nawet 
niemiecki historyk Głogowa pisząc o zachowanych we 
wrocławskich muzeach obrazach pochodzących z tego 
klasztoru podaje, że: "wyróżniają się tym, źe przedsta-
wione w nich osoby wykazyją zdecydowanie słowiańs-
kie fizjonomie i polskie stroje". A miejscowy kronikarz 
zanotował w 1597 r. iż na obłóczyny polskiej panny 
zjechało wielu gości z Polski (którzy się zresztą z tej o-
kazji pobili). Nie musimy jednak sięgać do świadectw 
historyków czy kronikarzy. Zachowała się obfita kores-
pondencja klasztoru z XVII wieku prowadzona z różny-
mi polskimi osobistościami w sprawach majątkowych 
(głogowskie klaryski posiadały majątki w powiecie 
wschowskim), pisane piękną siedemnastowieczną 
polszczyzną. Wprost trudno się oprzeć pokusie przy-
toczenia jednego takiego listu: 

"Jaśnie wielmożny, nam wielce łaskawy, Xiążę 
Biskupie Kujawski Panie, a Panie Dobrodzieju nasz. 

Zakonne modlitwy nasze oddawszy pokornie w 
służbę w.m-ci naszego Miłościwego Pana. 
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Mamy to w zwyczaju nam wielce Miłościwy Panie 
y Dobrodzieju abyśmy w każdym ucisku i trudnościach 
uciekały się pod obronę w .miłości naszego Miłościwego 
Pana Dobrodzieia jako tego który każdemu więc y nam 
Sierotom Zakonnym chojną łaskę i pomoc pokazywać 
zwykłeś. A żeśmy z J.Mością Panem Starostą Wschow-
skim za rozkazaniem Króla J.Mości Naszego Pana 
Miłościwego chcąc ochronić majętności nas sierot zakon-
nych wdały się w niejakie trudności s których to pra-
wem nie wiedzieć jakim do tego czasu nieznośne podatki 
wyciągano. Staramy się przeto aby sprawa ta na Seimie 
teraźniejszym przez Ich Mościów Panów Posłów Wo-
jewództwa Poznańskiego z inszymi w społ. petitiami 
Królowi J.Mości Panu naszemu Miłościwemu przedsta-
wiona była... Bo acz w roku 1588 Ziemia Wschowska 
Spoinie i wszystkie inne majętności tam leżące Constitu-
cjom Sejmowym od ciężarów tych zostały zwolnione, że 
jednak my nie wiedząc iako prostaczki do tego czasu 
ponosimy. Mając nadzieję ,że za łaską w. mci Pana 
N.Mił. i przyczyną niewątpliwie iako y Ich Mciów 
wszystkich P.P.Senatorów Koronnych prze Króla I.Mci 
Pana N.M. z ciężarów tych uwolnione zostaniemy. Zwa-
żywszy y to że zewsząd ile tymi czasy iesteśmy 
uciążone złością żarliwych Heretyków i żołnierzem nies-
pokojnym. Tu tylko waszmościów samych... pomocy 
znacznej i ratunku oczekujemy. Życząc przy tym szczęś-
liwego w żeczach powrotu, przy dobrym zdrowiu a 
długotrwałym panowaniu, z biednymi Bogomodlcami 
wmości Naszego MPana y Dobrodzieia zostawiamy...W 
Głogowie die 21 men Ianuari 1623 Anno. Jaśnie Wielmoż-
nego    nam    Wielce    Miłościwego    P.y    Dobrodzieia 
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Bogomodlki Niegodne y rady służące. Dorota Krayew-
ska xieni klasztoru głogowskiego. Zofia Maryniecka 
przeorysza". 

Dzieje klasztoru głogowskich klarysek były bardzo 
ściśle związane z historią miasta. W czasie wielkiego 
pożaru Głogowa 28 lipca 1615 r. klasztor i kościół padły 
ofiarą ognia. Spłonęły również znajdujące się tam archi-
wa i biblioteka. Ogromnie ucierpiał zakon w czasie woj-
ny trzydziestoletniej. W 1642 r. wojska szwedzkie spląd-
rowały klasztor, a zakonnice uciekły do Polski. Sam 
klasztor został w tym czasie zamieniony w koszary, ma-
gazyny broni i żywności. Z kolei po pożarze kościoła Bo-
żego Ciała (17 sierpnia 1711r.) klaryski zgodziły się aby 
jezuici odprawiali nabożeństwa w ich kościele. W sumie 
jednak zakonnicom powodziło się raczej dobrze ponie-
waż zakon był bogaty, a znajdujące się w Polsce majątki 
zapewniały im środki utrzymania nawet wówczas kiedy 
trzeba było z Głogowa uciekać. 

Znacznie trudniejsze czasy nastąpiły po przejściu 
ziemi głogowskiej pod panowanie Prus. Fryderyk Wiel-
ki, który w zakresie swojej działalności administracyj-
nej i gospodarczej był równie bezwzględny jak w spra-
wach wojskowych, nałożył na głogowskie klaryski sze-
reg obowiązków, dość trudnych do spełnienia. Zmuszo-
no je więc do prowadzenia, przed Furtą Młyńską, gar-
barni, do rozwijania w swoich majątkach tkactwa 
(polecenia były drobiazgowe - w każdym majątku mu-
siano zbudować cztery nowe warsztaty tkackie). 
Zobowiązano zakon do zbudowania fabryki nici i wosku 
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oraz do sadzenia drzew morwowych i hodowli jedwabni-
ków, a nadto do ustawienia w każdym majątku 60 uli i 
prowadzenia systematycznego zadrzewiania. 

Był to już jednak ostatni okres działalności zako-
nu. 30 października 1810 r. rząd pruski, zobowiązany 
przez Francję do zapłacenia znacznej kontrybucji wo-
jennej, postanowił sięgnąć po majątki klasztorne i edy-
ktem sekularyzacyjnym zniósł wszystkie zakony, a ich 
dobra przejął na skarb państwa. W Głogowie objęło to 
klasztory dominikanów, franciszkanów i klarysek, a 
także dobra kolegium kanoników. Klasztor i kościół 
klarysek zostały przejęte na cele wojskowe. W czasie 
oblężenia w 1813 r. załoga francuska rozebrała wieżę 
kościelną (drewno zużyto na opał). Później w zabudowa-
niach klasztornych mieściły się koszary św. Michała. 

Nie ma dzisiaj nawet śladu po głogowskim klasz-
torze klarysek (jego fundamenty mają być wydobyte z 
gruzów i zachowane), ale czy można w naszych wędrów-
kach historycznych po mieście nie wspomnieć o insty-
tucji, która przez kilkaset lat była w Głogowie ośrod-
kiem polskości? 
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Franciszkanie 

Jakaś dziwna tajemnica unosi się nad głogows-
kim klasztorem franciszkanów. Pomyślmy tylko. Na 
całym Śląsku franciszkanie uważani byli za gorliwych 
propagatorów niemczyzny i historycy niemieccy twier-
dzą, że tak było również w Głogowie, w przeciwieństwie 
do sąsiadujących z nimi klarysek. Tymczasem kościół 
głogowskich franciszkanów nosił imię św. Stanisława, 
polskiego przecież, krakowskiego biskupa i męczenni-
ka. Konwent głogowski po oderwaniu się od prowincji 
czesko-polskiej, zamiast jak inne na Śląsku zgłosić 
swój akces do prowincji saskiej, przeszedł do kustodii 
gnieźnieńskiej, a więc polskiej. Jak wreszcie zrozumieć 
postępowanie niemieckich mieszczan Głogowa, którzy 
w 1332r., w czasie słynnego sporu o szkołę, będącego 
przecież również sporem pomiędzy polską i niemiecką 
częścią miasta, napadli na głogowskich franciszkanów i 
byli tak zacietrzewieni, że usiłowali ich utopić w Odrze? 
A może dotychczasowe oceny są mylne? Może francisz-
kanie głogowscy nie byli Niemcami? A może zresztą 
działały tutaj zupełnie inne czynniki? Dużo znaków za-
pytania i tylko nieliczne z nich mogą zostać wyjaśnio-
ne. Trzeba jeszcze lat pracy wielu historyków abyśmy 
mogli odpowiedzieć sobie na te pytania w tym najbar-
dziej   dziwnym mieście,  w którym interesy Polaków, 
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Niemców, Czechów, Węgrów i Żydów przez całe wieki 
splatały się z sobą w nierozwiązywalny węzeł. 

Zacznijmy jednak od początku. Powstanie 
głogowskiego klasztoru franciszkanów łączy się zwykle 
z fundacją założyciela księstwa Konrada I, który miał 
ich do Głogowa sprowadzić. Faktem jest, że książę ten 
wystawił w klasztorze franciszkanów dwa dokumenty, z 
1257 i 1261r., oba zresztą nie dotyczące klasztoru, ale nie 
świadczy to wcale o tym aby miał być jego fundatorem. 
Wiele natomiast faktów wskazuje raczej na to, że kon-
went głogowski musiał istnieć już przed 1249 r., być 
może w 1247 r., a więc znacznie wcześniej nim powstało 
tutaj miasto lokowane przez księcia Konrada. Fundato-
rem klasztoru mógł być więc tylko biskup Tomasz I (bo 
chyba nie ówczesny władca Głogowa - Bolesław 
Rogatka, który wówczas nie był raczej skłonny do tego 
rodzaju pobożnych fundacji). Była by to już trzecia 
świątynia, po kościołach św. Piotra i św. Mikołaja, 
która powstała w lewobrzeżnym Głogowie, przed 
zbudowanie-m tutaj miasta. Znowu więc narzuca się 
pytanie, czy naprawdę w Głogowie istniała taka pustka 
przed przybyciem kolonistów niemieckich, jak chcą to 
widzieć dotychczasowi badacze? Dla kogo więc 
budowano te wszystkie świątynie i kto to zrobił? A 
może jednak istniało tutaj miasto na prawie polskim? 

Dalsze losy zgromadzenia związane są z biskupem 
Tomaszem II, po stronie którego, odmiennie niż 
pozostałe konwenty na Śląsku, stanęli głogowscy fran-
ciszkanie, w czasie sporu pomiędzy biskupem a książę- 
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tami śląskimi. Później w dziejach zakonu mamy 
wyraźną lukę, być może nic ważnego się nie wydarzyło, 
aż do wspomnianego już sporu o szkołę, kiedy to 
"mieszczanie rzucili się na franciszkanów i wlekli do 
Odry, aby ich potopić...", za co później wyjęci został i 
spod ogólnego zwolnienia od klątwy i musieli się starać 
o absolucję papieską, ale wszystko skończyło się do-
brze. Później znowu długo nie mamy wiadomości o 
zgromadzeniu aż do 1533 r., w którym franciszkanie stali 
się zwolennikami reformacji i opuścili klasztor, do któ-
rego zresztą natychmiast weszli inni franciszkanie -
bernardyni. W czasie wielkiego pożaru miasta 28 lipca 
1615 r. zabudowania klasztorne spłonęły, a w następ-
nych latach zostały odbudowane. Nieco lepiej powiodło 
się im w czasie okupacji miasta przez Szwedów w czasie 
wojny trzydziestoletniej, kiedy to wszystkie świątynie, 
poza kościołem św. Stanisława zostały zamienione na 
magazyny i koszary wojskowe i franciszkanie byli jedy-
nymi duchownymi sprawującymi w Głogowie opiekę 
duszpasterską nad mieszkańcami. W 1682 r. nawet ma-
gistrat głogowski został przyjęty do bractwa francisz-
kańskiego, co upamiętniono na ścianie ratusza płasko-
rzeźbą przedstawiającą św. Franciszka. 

Kościół św. Stanisława, który w XVII wieku pre-
zentował się jeszcze zupełnie okazale upodobali sobie 
jako miejsce ostatecznego spoczynku starostowie i ko-
mendanci twierdzy głogowskiej. Niektórzy z nich og-
romnie przyczynili się do jego upiększenia. Naprzykład 
hr. Herberstein fundował w 1680 r. piękną, barokową 
kaplicę swojego imienia. Jednakże w czasie kampanii 
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pruskiej w 1740 r. zabudowania kościelne zostały za-
mienione na magazyny broni i sprzętu wojskowego, a 
po zajęciu Głogowa przez Prusaków zamieniono je na 
obóz jeńców wojennych (wziętych do niewoli Austria-
ków i Sasów). 

Były to już jednak ostatnie lata działalności 
głogowskich franciszkanów. 30 października 1810 r. wła-
dze pruskie wydały edykt sekularyzacyjny, na mocy 
którego również klasztor franciszkanów został przejęty 
na skarb państwa. Budynki zamieniono już na stałe na 
zbrojownię, a ogród przeznaczono na potrzeby, ciągle 
rozbudowującej się, twierdzy głogowskiej. 

Ostateczny koniec kościoła św. Stanisława nas-
tąpił jednak dopiero w czasie ostatniej wojny. W wyniku 
oblężenia miasta w 1945 r. z dawnego kościoła 
pozostały tylko ruiny: część ścian dawnej zbrojowni, 
mury kościoła z jego szczytem od strony wschodniej. 
Rozpadły się one pod wpływem działań atmosferycz-
nych, a następnie zostały rozebrane. 

A dzieje głogowskich franciszkanów ciągle czekają 
na swojego historyka, który spróbuje rozwikłać liczne 
zagadki związane z powstaniem i działalnością tego 
zasłużonego zgromadzenia. 
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Fortyfikacje miejskie 

Dochodzimy do fosy i budzą się wspomnienia. Kil-
ka lat po ostatniej wojnie była ona zarośnięta, wyda-
wało by się, nieskończonym mnóstwem młodych drzew 
i krzewów, pomiędzy którymi nieliczni przechodnie wy-
deptali wąskie ścieżki. Był to prawdziwy raj dla ptaków, 
których tak dużo i tak różnorodnych i pięknych żyło 
wówczas w Głogowie. Później krzewy wycięto, napra-
wiono stare mury, a wnętrze fosy uporządkowano two-
rząc alejki spacerowe. Dzisiaj miejsce to znowu wymaga 
ręki gospodarza. Ale my spróbujmy cofnąć się w prze-
szłość, do czasów, w których fosa stanowiła fragment 
fortyfikacji miejskich i spełniała swoją właściwą rolę -
broniła miasta przed atakami licznych i jakże różnych 
wrogów. 

W XVI wieku Głogów był miastem obszernym i lu-
dnym. Poza śródmieściem, zamkniętym w średniowiecz-
nych murach miejskich, otaczały go przedmieścia: Pol-
skie, ciągnące się od Bramy Polskiej na wschód, aż 
gdzieś do dzisiejszej bazy PKS, Szpitalne, usytuowane 
na południe od Bramy Szpitalnej, w którym poza szpi-
talami i kościołem św. Jana znajdowały się liczne zak-
łady rzemieślnicze, a później ewangelicki Kościół Pokoju 
i cmentarz, a którego krańce umieścić by trzeba na 
dzisiejszym osiedlu "Hutnik" i Przedmieście Brzostow-
skie - w zachodniej części miasta, za Bramą Brzos-
towską,    które    kończyło    się    gdzieś    w    okolicach 



 



  

dzisiejszego dworca kolejowego. Było to więc duże mias-
to, liczące około 25 tysięcy mieszkańców, z których je-
dynie 6-7 tysięcy mieszkało w obrębie dawnych murów, 
mających już wówczas, w dobie rozwijającej się artyle-
rii, coraz mniejsze znaczenie militarne. Wszystko 
wskazywało na to, że miasto będzie się szybko rozwijać, 
zwłaszcza że korzystne położenie na pograniczu z 
Polską i chłonne rynki zbytu na wschodzie gwaran-
towały rozwój miejscowego rzemiosła. Stało się jednak 
inaczej. 

6 lipca 1630 r. król szwedzki Gustaw Adolf 
wylądował na czele swoich wojsk w Penemunde. Histo-
rycy do dzisiaj zastanawiają się jakie właściwie były cele 
tej wyprawy; wywołała ona jednak u cesarza aust-
riackiego Ferdynanda II, ówczesnego władcy Głogowa, 
ogromne zaniepokojenie, całkowicie zresztą uzasadnio-
ne. Gustaw Adolf nie był przeciwnikiem, którego moż-
na było lekceważyć. Przystąpiono więc niezwłocznie do 
przygotowań na przyjęcie wrogich wojsk, które dosyć 
szybko posuwały się na południe. 

Dla mieszkańców Głogowa, którzy już wiele lat 
znosili ogromne uciążliwości związane z toczącą się 
wojną trzydziestoletnią, nadszedł okres niezwykle trud-
ny. Dokonane dotychczas naprawy murów obronnych i 
szańce wzniesione w latach dwudziestych siedemnaste-
go wieku - zostały uznane za niewystarczające. Już w 
sierpniu 1630 r. nakazano miastu wykonanie dalszych 
umocnień, między innymi: naprawę okopów w Serbach, 
wykonanie okopu przy zaniku, okopu i strażnicy przy 
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Bramie Brzostowskiej oraz palisady od tej bramy do za-
mku (pamiętamy, że w tym miejscu mur miejski był po-
jedynczy). We wrześniu 1630 r. skierowano do Głogowa 
cesarskiego gubernatora nadwornego hr Raimondo de 
Montecuccoli, austriackiego feldmarszałka i teoretyka 
wojskowego, pochodzenia włoskiego. Z jego polecenia 
inżynierowie Marienburger i Gründler przygotowali pla-
ny rozbudowy umocnień Głogowa tak, żeby miasto 
stało się twierdzą, zgodnie z wymogami siedemnasto-
wiecznej sztuki obronnej. 

Budowa fortyfikacji twierdzy Głogów, prowadzona 
bardzo intensywnie w latach 1631- 1632, stała się 
prawdziwą klęską dla miasta i jego mieszkańców. Sze-
roki pas umocnień wznoszony był na terenie gęsto za-
budowanych przedmieść, gdzie w dodatku mieściły się 
liczne zakłady wytwórcze, zwłaszcza większe lub 
wymagające używania ognia i wody, szpitale i inne 
urządzenia użyteczności publicznej. Tylko w pierwszym 
okresie budowy rozebrano i zniszczono 17 budynków 
przy Furcie Młyńskiej, 108 budynków przed Bramą 
Szpitalną, 80 przed Bramą Brzostowską i 117 na pra-
wym brzegu Odry. Poza tym rozebrano 3 kościoły i 4 
szpitale. Wszystko to odbywało się w ten sposób, że za-
budowania niszczono wykorzystując materiał budowla-
ny przy wznoszeniu umocnień twierdzy, a mieszkańców 
po prostu wypędzano bez żadnych odszkodowań i nie 
troszcząc się o to, co się z nimi stanie. Próżno władze 
miejskie przedkładały, że umocnienia zostały zaprojek-
towane zbyt blisko murów miejskich, na skutek czego 
w wypadku oblężenia zabudowania w mieście łatwo 
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będą mogły być spalone przez wroga, że wtłoczone w 
tak ciasne granice miasto nie będzie mogło przyjąć od-
powiedniej dla obrony twierdzy liczby wojsk, nie 
mówiąc już o konnicy, która tradycyjnie już kwa-
terowała na przedmieściach. Protesty trafiały w próżnię. 
W dodatku miasto musiało ponieść ogromne koszta 
prac fortyfikacyjnych. Między innymi mieszczanie zobo-
wiązani zostali do dostarczenia władzom wojskowym: 
ponad tysiąc fur drewna, pnie na palisady, wapno i 
cegłę do budowy umocnień oraz musieli opłacić mu-
rarzy i cieśli. Wszystko to w sytuacji kiedy, w związku z 
wyburzeniem około 500 budynków, dochody miasta 
zostały pozbawione ponad 18 tysięcy talarów, pobiera-
nych od ich właścicieli tytułem podatków. 

Wzniesione takim trudem umocnienia twierdzy 
Głogów były w następnych latach rozbudowywane i roz-
szerzane. Burzono nadal domy mieszkalne i zabudowa-
nia gospodarcze znajdujące się na przedpolu umocnień, 
zapewniając sobie wolne pole ostrzału artyleryjskiego. 
W1647 roku zniknęły ostatnie pozostałości głogowskich 
przedmieść. Z 25 tysięcznego miasta pozostało około 7 
tysięcy mieszkańców, stłoczonych w ciasnych, średnio-
wiecznych murach obronnych, a więc na terenie wy-
znaczonym w czasie lokacji jeszcze przez księcia Konra-
da I. W dodatku liczne utrudnienia handlowe i komuni-
kacyjne, związane z obronnym charakterem miasta -
twierdzy, ogromnie zmniejszyły gospodarczą działalność 
jego mieszkańców. Głogów na długo został zahamowa-
ny w swoim naturalnym rozwoju. 
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Czy fortyfikacje Głogowa spełniły pokładane prze-
z ich twórców nadzieje? Zdecydowanie nie. Prawidłowo 
scharakteryzował to autor jednej z pierwszych monog-
rafii Głogowa, Juliusz Blaschke : "Fortyfikacja nie przy-
niosła miastu szczęścia. Za słaba aby dać skuteczną 
ochronę, uczyniła z miasta najbardziej wysunięty punkt 
potęgi Habsburgów, służący jako punkt oparcia dla ope- 
racji wojennych.. Mimo źe najbardziej zdolni i wpły -
wowi dowódcy, tacy jak Wallenstein, Torstenson, Fryde-
ryk Wielki i Napoleon przykładali wielką wagę do rozbu-
dowy i przebudowy fortyfikacji, z uwagi na ważne 
położenie Głogowa, to jednak twierdza ta we wszyst-
kich wojnach, które zagrażały Śląskowi, nie odegrała 
większej roli Mimo olbrzymich ofiar ponoszonych przez 
państwo i miasto nigdy nie spełniła w krytycznych okre-
sach swojego zadania. Z jednej strony z uwagi na to, że 
miejscowość mało nadawała się do obrony...z drugiej 
strony także z tej przyczyny, że przeliczne i kosztowne 
modernizacje i naprawy wykonywane były w oparciu o 
pierwotne plany, których braki nigdy nie zostały usunię-
te. I tak ciasny pas twierdzy stał się dla mieszkańców 
miasta nie tylko uciążliwym ograniczeniem, ale także 
źródłem stałych niepokojów, ucisku i niewypowiedzia-
nych cierpień". 

Najdłużej broniły się w głogowskiej twierdzy woj-
ska francuskie. Poddały się dopiero po zdobyciu Paryża. 
Ponieważ wszystkie bramy miejskie były zrujnowane 
aby załoga mogła opuścić miasto trzeba było zbudować 
specjalny most nad fosą. Dzisiaj jeszcze zobaczyć może-
my w starej fosie na wprost wejścia do Sądu, tablicę z 
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pamiątkowym napisem: "Dnia 17.LV.1814 r. wymaszero-
wał przez to przejście garnizon francwski pod wodzą 
swojego komendanta gerudywizji barona Laplane w sile 
1800 ludzi, na stokach wałów złożył broń i został wzięty 
do niewoli". 

A kiedy już będziemy w fosie, zwróćmy uwagę na 
znajdujące się tam wejścia do chodników kontrminowy-
ch i kazamat. Ciągnęły się one w różnych kierunkach 
na przedpole twierdzy na kilkaset kroków. Kilka z nich 
zostało już zbadanych i zmierzonych, inne czekają na 
swoją kolej. My jednak tam nie pójdziemy bo jest to po 
prostu niebezpieczne. Może kiedyś, po odpowiednim 
wzmocnieniu i uporządkowaniu, staną się one atrakcją 
turystyczną. 

Sąd głogowski 

Z fosy już tylko jeden krok do obecnego Sądu 
Rejonowego. Wybudowany w 1912 r. potężny budynek 
stoi dumnie oparty na sześciu ciężkich kolumnach, 
których podstawy usadowiono, wydawało by się dosyć 
ryzykownie, prawie przy samej krawędzi fosy. Mieścił 
się tam Amtsgericht - sąd pierwszej instancji, odpowie-
dnik polskiego sądu grodzkiego. Niewielu już mieszkań-
ców Głogowa pamięta jak bardzo budynek ten był 
zniszczony w czasie działań wojennych i jak wiele 
wysiłku trzeba było włożyć aby przywrócić go do dawnej 
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świetności. Jeżeli tak się stało, to w dużej mierze dzięki 
uporowi jego długoletniego prezesa Tadeusza Maciejew-
skiego, dla którego był on domem i treścią jego życia. 
Dzisiaj budynek ten pełni w dalszym ciągu swoje funk-
cje i trzeba przyznać, chwaląc jego projektantów, że na-
dal jest jednym z najbardziej funkcjonalnych i najlep-
szych budynków sądowych na Śląsku. 

Ale, patrząc na ten piękny i malowniczo usytuo-
wany budynek, mimo woli musimy się zastanowić nad 
tym jak ten wymiar sprawiedliwości odbywał się w daw-
nym Głogowie. Była to przecież jedna z ważniejszych 
funkcji średniowiecznego miasta, które tylko w ten spo-
sób mogło chronić spokojne życie swoich mieszkańców 
przed rozbojami, grabieżami i zabójstwami, które to 
przestępstwa wówczas, może nawet bardziej niż dzisiaj, 
trapiły społeczeństwo Głogowa. 

Sądzenie ludności było kiedyś prawem i obo-
wiązkiem panującego, w którego imieniu sądy spr-
awował miejscowy kasztelan. Tak też było w Głogowie. 
Sądy odbywały się najpierw w grodzie, a później w zam- 
ku, którego podziemia służyły do przetrzymywania os-
karżonych i skazanych. Z chwilą kiedy książę Konrad I 
założył miasto na lewym brzegu Odry, funkcje te w sto-
sunku do jego mieszkańców przeszły na sołtysa i 
ławników, a po wykupieniu przez miasto uprawnień 
sołtysa - na burmistrza i radę miejską. Oczywiście nie 
wykonywali ich oni sami. Mieli do pomocy odpowied-
nich ludzi: sędziego, pisarza, kata, a wreszcie pa-
chołków miejskich, sprawujących funkcje policyjne. Nie 
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było jeszcze wówczas tak ścisłego podziału na władze 
sądowe i wykonawcze i kompetencje tych organów się 
przeplatały. 

Nie wiemy dzisiaj czy był to przypadek, czy też 
świadome działanie, ale budynek naszego sądu posta-
wiony został w miejscu, w którym tradycyjnie, już od 
średniowiecza, usytuowany był głogowski wymiar spra-
wiedliwości. Właśnie tutaj, pomiędzy dzisiejszym 
sądem, a dawną Bramą Brzostowską, pomiędzy miejs-
kimi murami, (które na tym odcinku były już podwój-
ne), mieściło się dawne więzienie (custodia), izba tortur 
i dom kata, a więc prawie wszystkie urządzenia ówczes-
nego wymiaru sprawiedliwości. O innych, takich jak 
umieszczona na Rynku klatka błazeńska, czy też 
znajdujący się u jego wylotu - pręgierz, mieliśmy już 
okazję pisać. A o najważniejszym - o głogowskiej szu-
bienicy - trzeba przecież opowiedzieć osobno. Była to 
bowiem w średniowiecznym i nowożytnym mieście in-
stytucja tak ważna, że nie można jej po prostu skwito-
wać jednym zdaniem. 

Skoro jednak zaczęliśmy mówić o głogowskim wy-
miarze sprawiedliwości, koniecznie trzeba ten temat 
trochę rozwinąć. W Głogowie od 1331 r. rada miejska 
sądziła nie tylko, jak w innych miastach, sprawy mniej-
szego znaczenia, ale wszystkie sprawy karne i cywilne. 
Od tego sądu można się było odwołać do sądu wyższego 
we Wrocławiu. Poza tym od 1336 r. urzędował w 
Głogowie sąd dworski prawa niemieckiego i sąd dwor-
ski prawa polskiego. Ten ostatni działał tutaj aż do 1742 
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r. i był najdłużej działającym sądem prawa polskiego na 
Śląsku, chociaż pod koniec swojego istnienia zajmował 
się głównie sprawami spadkowymi dotyczącymi dóbr 
rycerskich. 

Szczególne zasługi dla głogowskiego wymiaru 
sprawiedliwości położył książę Zygmunt Jagiellończyk, 
późniejszy król polski Zygmunt Stary. Zaraz po objęciu 
księstwa, w 1499 r., zajął się on sprawą, która najbar-
dziej utrudniała życie mieszkańców - poprawą bez-
pieczeństwa publicznego, a w szczególności walką z 
uniemożliwiającym działalność handlową rozbójnict-
wem na drogach, z którym zresztą walczył już uprzed-
nio, jednak bez większego powodzenia, pełnomocnik 
Jana Olbrachta - Jan Kamkowski. W krótkim czasie 
nastąpiła istotna poprawa. Zygmunt okazał się w tej 
sprawie człowiekiem twardym i zdecydowanym. Można 
zresztą przypuszczać, że już sam fakt przybycia do 
Głogowa królewskiego brata, spowodował wyniesienie 
się wielu rozbójników na inne tereny. Miejscowy poeta 
Franciszek Faber Kochritz tak o tym pisze: 

"Tyś nam wrócił, największy z Jagiellonów, pokój 
i bezpieczeństwo. Tobie winien kupiec, że może bez 
trwogi spocząć swobodnie z bogatym towarem, gdzie-
kolwiek go zastanie zmierzch lub potrzeba wypoczynku 
na upalnym słońcu. Nie dbając o niczyje urodzenie ani 
potęgę, pomściłeś się na wszystkich potworach niesy-
tych naszej krwi. Czy pan czy sługa, gdy wspólnie 
zawinią, jednakowo za Twoim wyrokiem na wspólnym 
wiszą haku. Za Twoich rządów przemożny złodziej po 
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raz   pierwszy   zadrżał   przed   hańbiącym   drzewem 
szubienicy". 

Zygmuntowi Jagiellończykowi zawdzięcza wresz-
cie Głogów gruntowną reformę sądownictwa. W wyda-
nym 16 grudnia 1505 r. akcie prawnym skodyfikował on 
ustrój i zasady działania nowoutworzonego sądu leń-
skiego w Głogowie. Był to najwyższy sąd apelacyjny dla 
księstwa, zarówno dla rycerstwa, jak też i dla miesz-
czan. Postanowienia te z jednej strony były korzystne 
dla mieszkańców miasta, ustalały bowiem zasadę, że od 
każdej sprawy sądzonej przez sąd miejski można się 
było odwołać do sądu leńskiego, z drugiej jednak strony 
zakładały ich podległość sądom szlacheckim, a zarazem 
wyłączenie szlachty spod kompetencji sądów miejskich, 
nawet gdyby szlachcic przestępstwa dopuścił się w 
mieście. 

W wyniku oblężenia miasta w lutym i marcu 1945 
r. legło ono w gruzach. Budynek sądowy, podobnie jak i 
pozostałe budowle Starego Miasta, został zniszczony. 
Sąd okręgowy w Głogowie znalazł swoją siedzibę w 
Nowej Soli, a Sądu Grodzkiego po prostu nie można 
było zorganizować, zarówno z powodu braku pomiesz-
czeń jak i personelu. Dopiero 24 września 1947 r. został 
utworzony Sąd Grodzki w Głogowie, w budynku szkol-
nym przy dzisiejszej ulicy Jedności Robotniczej. Jego 
pierwszym kierownikiem został sędzia Czesław Górecki, 
a pracownikami administracyjnymi byli Zygmunt 
Barcz i Halina Klisowska. Równocześnie powołano też 
Państwowe Biuro Notarialne w Głogowie. 
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Wzgórze szubienicy 

Mieszkańcy Głogowa, którzy z takim pośpiechem 
przechodzą dzisiaj przez Plac Tysiąclecia udając się na 
dworzec kolejowy, przypuszczalnie nie zdają sobie spra-
wy, że tutaj właśnie, gdzieś w okolicach obecnej apteki 
znajdowało się słynne wzgórze szubienicy. Szubienica 
była bardzo ważnym urządzeniem w średniowiecznym 
mieście i nie każde miasto mogło sobie na nią pozwolić. 
Z jej istnieniem związane było nie tylko znaczenie mias-
ta, ale też i określone kłopoty. Warto więc przyjrzeć się 
temu jak wyglądała głogowska szubienica. A możemy ją 
dzisiaj zobaczyć na bardzo wielu osiemnastowiecznych 
widokach i planach miasta. 

Stojąca na wzgórzu szubienica wyglądała jak 
wielka, okrągła, murowana studnia o średnicy około 5 
metrów z drewnianym rusztowaniem na jej ocembrowa-
niu na którym wieszano skazanych. Wystawała ona kil-
ka metrów ponad szczyt wzgórza. Studnia ta była na-
kryta drewnianą platformą z otworem prowadzącym do 
jej wnętrza i na niej odbywały się egzekucje. Zgroma-
dzeni mieszkańcy mogli więc dokładnie śledzić przebieg 
kaźni. Wisielcy pozostawali na szubienicy aż do 
rozkładu zwłok i opadnięcia ich do wnętrza studni, po 
czym kat wchodził do wnętrza przez drzwi umieszczone 
od strony miasta i zabierał zwłoki w celu ich pocho-
wania. 
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Powiedzieliśmy jednak, że posiadanie szubienicy 
było dla miasta nie tylko wyróżnieniem, ale i poważnym 
kłopotem. W średniowieczu uważano bowiem, że nie 
tylko zajęcie kata jest hańbiące, ale również wszelkie 
prace związane z budową i konserwacją szubienicy. Aby 
więc zmusić rzemieślników do wykonywania takiej pra-
cy organizowano ją zbiorowo, z udziałem władz miej-
skich, niekiedy bardzo uroczyście. Zachowały się cieka-
we opisy kronikarskie związane z kolejnymi remontami 
głogowskiej szubienicy. Może warto je w tym miejscu 
przytoczyć: 

"Dnia 12 marca 1522 r. wybudowano szubienicę, 
do czego cieśle wyruszyli z rozwiniętymi flagami, przy 
czym musieli się zjawić wszyscy cieśle z miasta i przed-
mieść oraz ze wsi należących do miasta... 22 marca 
1582 szli tam (do szubienicy) murarze, z rozwiniętymi 
Jlagami, a burmistrz Jan Kolbin musiał przygotować mu-
rarzom pierwszą cegłę... Dnia 2 września 1610 r. wy-
ruszyli cieśle i murarze ze sztandarami na miejsce stra-
cenia i naprawili szubienicę, za co otrzymali od pewnego 
czcigodnego rajcy 6 achteli piwa za 18 marek." 

Szubienica znajdująca się niegdyś na wzgórzu w 
pobliżu dzisiejszego Placu tysiąclecia nie była jednak 
najstarszą szubienicą głogowską. Pierwsza mieściła się 
w obrębie murów miejskich, nad Odrą w niedaleko 
klasztoru klarysek. Przypuszczalnie została przeniesio-
na na puste tereny poza miastem bynajmniej nie z po-
wodów higienicznych czy też estetycznych. Po prostu 
miejsce na którym stała było zbyt szczupłe i nie 
mogło 
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pomieścić wszystkich chętnych obejrzenia takiego nie-
codziennego zjawiska jakim było wieszanie skazańca. A 
dla ludzi średniowiecza, których życie w obrębie murów 
miejskich było jednak dosyć monotonne, była to ogrom-
na atrakcja i źródło niezwykle pożądanej rozrywki. 

Dźwięk pocztowej trąbki 

Już prawie półtora wieku minęło od czasu kiedy 
ostatni dyliżans jechał ulicami Głogowa, a siedzący na 
koźle pocztylion grał sygnał wjazdu do miasta. Trochę 
po to aby w wąskich i krętych uliczkach mieszkańcy 
ustępowali z drogi ciężkiemu pojazdowi, który nie łatwo 
można było zatrzymać, a trochę dla fasonu i podkreśle-
nia tego ważnego wydarzenia jakim był przyjazd dyli-
żansu. Zbiegało się też wielu gapiów przed budynkiem 
pocztowym, żeby zobaczyć kto przyjechał, jak był ubra-
ny, a może i posłyszeć ostatnie nowiny, czy też plotki z 
dalekiego świata. Nic dziwnego. Ludzie żyli wówczas 
znacznie bardziej odcięci od tego co działo się poza mu-
rami miejskimi. Nie było jeszcze ani radia, ani telewizji 
czy też telefonu i właśnie podróżni byli głównym 
źródłem informacji dla mieszkańców miasta. Trochę to 
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dla nas dziwne, ale czy życie ówczesnych głogowskich 
mieszczan nie było przez to znacznie bardziej spokojne? 
Czy my sami podświadomie nie tęsknimy do tamtych 
czasów? 

A sto pięćdziesiąt lat to jednak szmat czasu. Nie 
wielu też mieszkańców Głogowa zdaje sobie sprawę z 
tego, że po tych konnych dyliżansach i konnych pos-
łańcach pozostała do dzisiaj w mieście pamiątka. Otóż 
na szczycie budynku pocztowego przy ul. Piotra Skargi, 
w którym obecnie mieści się Urząd Telekomunikacyjny, 
umieszczony został łeb konia. W chwili gdy go budo-
wano, pod koniec XIX wieku, nie jeździły już dyliżanse. 
Pocztę rozwożono pociągami, którymi podróżowali rów-
nież ludzie, a konie służyły tylko do rozwożenia prze-
syłek wewnątrz miasta. Budując pocztę pamiętano jed-
nak o nie dających się przecenić zasługach tych zwie-
rząt dla człowieka i dobrze że tak się stało, zwłaszcza że 
później miały nadejść czasy tragiczne i dla ludzi i dla 
zwierząt. 

Skoro zaczęliśmy mówić o poczcie, to warto opo-
wiedzieć chociażby w kilku zdaniach, o dziejach tej 
zasłużonej instytucji na Śląsku i w Głogowie. W śred-
niowieczu nie było tutaj oczywiście poczty państwowej, 
ale nie oznaczało to przecież, że ludzie nie chcieli czy 
też nie musieli wówczas korespondować, lub też dostar-
czać do innych miejscowości przesyłek. Największe po-
trzeby w tym zakresie mieli panujący, klasztory i kup 
cy. Wcześnie też wykształciła się instytucja gońców 
pieszych    i    konnych,    którzy    mniej    lub    bardziej 
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regularnie kursowali pomiędzy poszczególnymi miejsco-
wościami i dostarczali pocztę. W szczególności takich 
gońców utrzymywali książęta głogowscy i miejscowe 
klasztory. Nawet w jednym z dokumentów z tamtych 
czasów znajdowała się wzmianka, że dwóch gońców 
kursują- cych na trasie z Głogowa do Wrocławia 
otrzymywało 29 srebrnych groszy (nie wiadomo tylko za 
jaki okres). Nie była to jednak jeszcze poczta w dzisiej-
szym rozumieniu tego słowa. Gońcy przewozili kores-
pondencję tylko tych osób, u których byli zatrudnieni, 
a innych tylko "przy okazji" i przypuszczalnie za 
dodatkową opłatą. Podobnie wędrujący braciszkowie 
klasztorni i kupcy zabierali korespondencję do miejsco-
wości będących celem lub też leżących na trasie ich po-
dróży. Tak samo postępowali szyprowie statków i barek 
pływających Odrą. Ponieważ Głogów był miastem 
leżącym na szlakach handlowych zawsze można było 
znaleść okazję do przesłania wiadomości. Tyle tylko, że 
trudno było liczyć na terminowość doręczenia. Ale czy 
dzisiaj możemy być tego pewni? 

Dopiero od czasu założenia Komory Śląskiej we 
Wrocławiu w 1578 r. możemy mówić o początkach pocz-
ty państwowej. Była ona, między innymi, instytucją 
nadrzędną nad wrocławskim związkiem gońców. Póź-
niej organizacją poczty zajęli się książęta legniccy Jan 
Krzysztof i Fryderyk. Były to jednak stosunkowo krót-
kotrwałe przedsięwzięcia. Dopiero z początkiem XVIII 
wieku ustaliły się na Śląsku dwie państwowe poczty 
wozowe: z Wrocławia do Berlina i Lipska, a do pozos-
tałych miast, w tym również do Głogowa - konne. Przez 
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Głogów prowadził natomiast, już w czasach saskich, 
jeden ze szlaków pocztowych łączących Drezno z War-
szawą, przebiegający przez Żagań, Głogów, Leszno, Ka-
lisz i Łowicz. Trasę tą poczta przebywała w ciągu 135,5 
godzin, przy szybkości 1/2 mili na godzinę i była ona 
krótsza oraz podobno przyjemniejsza niż trasa biegnąca 
przez Wrocław, tylko że mniej pewna w czasie wylewu 
rzek. Wiele też razy przejeżdżali wówczas przez Głogów 
królowie polscy August II i August III, tylko że oni nie 
podróżowali dyliżansami pocztowymi. 

Na początku XIX wieku dom {zajazd) pocztowy 
mieścił się przy ulicy Koszarowej (w pobliżu klasztoru 
franciszkanów). Był on własnością ówczesnego poczt-
mistrza. Podróżni płacili wówczas 8 groszy za jedną mi-
lę od każdego konia, a ci którzy podróżowali ekstra-
pocztą (własnymi pojazdami i w dogodnym dla siebie 
czasie, a korzystali tylko z koni i urządzeń pocztowych) 
- 10 groszy od jednego konia, przy czym ówczesne prze-
pisy określały ile koni należy zaprzęgać do określonego 
pojazdu. W 1826 r. zorganizowano pocztę konną z 
Głogowa do Kłobuczyna. Była ona bardzo ważna dla 
ówczesnych mieszkańców, ponieważ uzyskiwano w ten 
sposób połączenie z pocztą pośpieszną Wrocław-Berlin. 
12 czerwca 1841 r. otwarto w Głogowie nowy, bardzo ob-
szerny oraz wygodny zajazd pocztowy przy ul. Łaziennej 
(Bader Gasse), a później przy ul. Pocztowej (w pobliżu 
kościoła św. Mikołaja). Następnie poczta umieszczona 
została przy ul. Jezuickiej 5 (niedaleko kościoła Bożego 
Ciała) i Długiej 21. W połowie XIX wieku przez Głogów 
przebiegało  6 linii pocztowych:  do Wrocławia,  Nysy, 
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Legnicy, Nowej Soli, Szczecina i Leszna. Ponadto było 2 
gońców pocztowych i wspomniana już poczta konna do 
Kłobuczyna. Ilość czynnych połączeń pocztowych była 
zresztą różna, w różnych okresach czasu i zależało to 
głównie od liczby osób chętnych do podróży. 

W 1892 r. we wschodniej części miasta, przy dzi-
siejszej ulicy Piotra Skargi oddano do użytku nowy bu-
dynek pocztowy, posiadający również stację telegra-
ficzną. W latach trzydziestych XX wieku, w wybudowa-
nym wówczas nowym dworcu kolejowym znalazła po-
mieszczenie poczta nr 2. Oba te budynki uległy częścio-
wemu zniszczeniu w czasie oblężenia miasta w 1945 ro-
ku. Po przejęciu Głogowa przez władze polskie pierwsza 
poczta została zorganizowana w niesłychanie prymityw-
nych warunkach, przy ul. Grunwaldzkiej przez jej pierw-
szego kierownika Józefa Marczaka. Marczak tak o tym 
pisał później w swoich wspomnieniach: 

"W przeciągu 5 dni zdołaliśmy wspólnie zabez-
pieczyć budynek przy ul Grunwaldzkięj nr 9 i jeden po-
kój oszklić tak, że 22 sierpnia 1945 r. został uruchomio-
ny Obwodowy Urząd Pocztowo Telekomunikacyjny Gło-
gów, w jednym pokoju gdzie połowa pokoju była 
poczekalnią a druga salą operatywną, przedzieloną od 
poczekalni sztachetkami z deską na górze... Nie miałem 
żadnego stempla ani pieczątki więc poprosiłem stolarza, 
ażeby zrobić pieczątkę nagłówkową i stempel "R" do lis-
tów poleconych z drewna". 
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Pierwsze przesyłki pocztowe doręczane były kole-
jarzom, a ci przewozili je na trasach, które już były 
czynne i oddawali pracownikom pocztowym w miejsco-
wościach docelowych. Formularze pocztowe przygoto-
wywane były ręcznie przez naczelnika urzędu. On rów-
nież, przy pomocy dwóch pracowników fizycznych, 
wykonywał wszystkie prace związane z działalnością 
urzędu. 

Pierwszą łącznicę telefoniczną na 5 numerów oraz 
połączenie telefoniczne z Nową Solą przy pomocy prze-
wodu napowietrznego otrzymał Głogów w końcu paź-
dziernika 1945 r. Fakt ten barwnie opisał monter Jan 
Suwała: 

"Pewnego dnia przyjechałem do Głogowa. Mieliś-
my w tym mieście założyć pierwszy telefon ,Siwy monter 
nałożył słupołazy i wlazł na słup. 

- Ale gruzy - wrzasnął. Nawet ulice zawalone. 
- A kabel - zapytałem. 
- Pocięty... 
- No cóż .musimy ciągnąć druty... 
- Do diabła. W Żarach to jeszcze rozumiem, ale w 
Głogowie   po co telefon... 

- Każde miasto musi mieć telefon. 
- Człowieku - wykrzykiwał monter - przecież to 
nie miasto. Tu, rozumiesz pan, było miasto. 
Przyjeżdżałem nieraz w czasie wojny. Wiem..." 

I tak w Głogowie powstał telefon. W 1946 r. było 
już 12 aparatów obsługiwanych przez ręczną łącznicę 
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telefoniczną. W wydanym w 1947 r. spisie abonentów 
figurowało aż 39 numerów, ale tylko 4 należały do osób 
prywatnych. W latach pięćdziesiątych odbudowano bu-
dynek pocztowy przy ul. Piotra Skargi i tutaj urząd 
został przeniesiony. Zachowano przy tym głowę konia 
wieńczącą jego attykę. Warto więc, ilekroć będziemy w 
pobliżu, spojrzeć na nią. Może kiedyś, w odbudowanych 
uliczkach Starego Miasta, posłyszymy trąbkę pocztyl-
iona. 

Przedmieście Szpitalne 

W południowej części murów miejskich była Bra-
ma Szpitalna. Znajdowała się ona w pobliżu kościoła 
parafialnego św. Mikołaja i została nawet uwidoczniona 
na wydanym w 1991 r. planie miasta, pomimo że bardzo 
wcześnie, bo już w XVII wieku, w czasie budowy fortyfi-
kacji twierdzy została zamurowana. Pozostał jednak jej 
ślad w zachowanych murach obronnych, a obecnie 
przywraca się jej dawny wygląd. Za nią rozciągało się 
Przedmieście Szpitalne. Zaczęło ono powstawać bardzo 
dawno, być może już w XIV wieku, może nawet w cza-
sach kiedy miasto, w obrębie murów obronnych, nie 
było jeszcze w pełni zabudowane. Ale to są tylko przy-
puszczenia. Nie znamy przecież dokładnych dat zabu-
dowy poszczególnych jego części. 
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Przedmieście Szpitalne przyjęło swoją nazwę od 
budowanych na jego terenie szpitali - chociaż szpitale 
głogowskie powstawały nie tylko na tym przedmieściu. 
W każdym bądź razie znajdował się tam na pewno szpi-
tal krzyżowców, prawdopodobnie najstarszy, usytuowa-
ny na jego południowym skraju. Tutaj także przeniesio-
ny został (przypuszczalnie około 1400 roku) szpital św. 
Ducha, prowadzony przez braci zakonnych - duchaków. 
Znajdował się on uprzednio w pobliżu mostu na Odrze, 
w obrębie miejskich murów obronnych, ale częste 
wylewy nie uregulowanej przecież rzeki czyniły tak 
ogromne szkody, że zdecydowano się na jego przenie-
sienie. Trzecim szpitalem zbudowanym w centralnej 
części przedmieścia, w pobliżu kościoła św. Jana, był 
tzw. przytułek sacholarów i bakałarzy. Prowadziła do 
niego i do kościoła specjalna furta w murach miejskich, 
zwana również Furtą św. Jana. 

W tym miejscu spotkamy się niewątpliwie z pyta-
niem zdziwionych czytelników. Po co w tym, jak na na-
sze pojęcia małym, średniowiecznym Głogowie tyle szpi-
tali? A przecież były w nim jeszcze inne, jak szpital trę-
dowatych na Przedmieściu Brzostowskim, szpitale begi-
nek i dominikanów w pobliżu kościoła św. Piotra, szpital 
św. Barbary na Przedmieściu Polskim. Otóż w tamtych 
czasach szpitale były nie tyle (a może raczej nie tylko) 
miejscem, w którym się leczy chorych, ale przede 
wszystkim przytułkiem dla osób starych, biednych, bez-
radnych, kalek, a także dla porzuconych i osieroconych 
dzieci. Nie znano jeszcze przecież rozbudowanego obec-
nie,   chociaż  ciągle jeszcze  niezbyt  sprawnie  działa- 
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jącego, systemu rent i ubezpieczeń społecznych. 
Człowiek, który nie mógł sam się utrzymać zdany był 
jedynie na miłosierdzie bliźnich, na ich litość wyrażoną 
w formie jałmużny. Zgodnie z nauką chrześciańską 
miał do niej prawo, a zdrowi i bogaci mieli obowiązek 
udzielania mu takiej pomocy. Ktoś jednak musiał tą po-
moc organizować. I głównie w tym celu zakładane były 
szpitale, a prowadziły je zgromadzenia zakonne ponie-
waż tylko zakonnicy mogli wówczas zapewnić stałą opie 
kę ludziom pokrzywdzonym przez los. Były to zresztą w 
naszym pojęciu, przyzwyczajonych już do ogromnych 
budynków szpitalnych, placówki bardzo małe, utrzy-
mujące od kilkunastu do kilkudziesięciu pensjona-
riuszy. Musiało więc być ich wiele aby zaspokoić og-
romne zapotrzebowanie. Nie zapominajmy. Były to prze-
cież czasy, w których niski poziom higieny i prymitywne 
warunki życia sprzyjały epidemiom wyniszczającym lu-
dność, a wojny i zamieszki, jak również działalność licz-
nych band i grup zbrojnych, produkowały inwalidów, 
którym ówczesna, będąca na niskim poziomie medycy-
na, nie bardzo umiała pomóc. 

Wróćmy jednak do szpitala św. Ducha. Działał on 
sprawnie i utrzymywał się głównie z licznych darowizn i 
legatów, jakich nie szczędzili mu ówcześni mieszkańcy 
Głogowa. Prawie każdy znaczniejszy mieszczanin uwa-
żał za swój obowiązek zapisać w testamencie jakąś su-
mę na utrzymanie szpitala, a niekiedy były to znaczne 
części schedy. Nie łatwo było jednak gospodarować tym 
ogromnym mieniem, rozproszonym i składającym się z 
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różnych rent, kapitałów i praw rzeczowych. A wydatki 
szpitala były przecież ogromne. 

Gdzieś na przełomie XV i XVI wieku zakon św. 
Ducha utracił wszystkie swoje domy na Śląsku. 
Związane to było z kłopotami materialnymi, jakie wów-
czas go nękały, ale również z postępującymi wpływami 
protestantów. Administrację szpitala przejęła rada miej-
ska, w większości już wówczas protestancka, która 
uważała, że szpital jest instytucją świecką i nie dopusz-
czała duchownych katolickich do zajmowania się jego 
sprawami. 

A co się stało z Przedmieściem Szpitalnym? Za-
rządzona w łatach trzydziestych XVII wieku budowa 
twierdzy spowodowała zniszczenie wszystkich jego za-
budowań. Ofiarą tej nieprzemyślanej decyzji padł wów-
czas kościół św. Jana, cmentarz i bardzo liczne na tym 
terenie domy mieszkalne i zakłady rzemieślnicze. Szpi-
tal św. Ducha przeniesiono wtedy w pobliże kościoła 
dominikańskiego. W 1765 r. połączony on został ze 
szpitalem św. Barbary. 

Dzisiaj, kiedy w niedzielne popołudnie spaceruje-
my alejkami znajdującego się tutaj parku, rzadko kiedy 
uświadamiamy sobie, że jesteśmy na terenie dawnego 
Przedmieścia Szpitalnego, jednego z kilku otaczających 
wówczas średniowieczne miasto. Z czasem na południe 
od Starego Miasta zbudowane zostały nowe domy. Pow-
stały osiedla Hutnik I i Hutnik II, ale nie mają one już 
nic wspólnego z tym dawnym przedmieściem. 
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Zaginiony plac 

Czy w centrum dużego miasta może zaginąć plac? 
Czy to wogóle  jest możliwe? A jednak tak się stało w 
Głogowie. Mam na myśli plac Generała Umińskiego, 
zwany przed I945r. placem Wilhelma, pomiędzy ulica-
mi: Polską, Piekarską, Piotra Skargi i Hugona Kołłątaja. 
Spójrzmy na wydany niedawno plan Głogowa. Takiego 
placu wogóle nie ma. Jest tam po prostu puste miejsce 
przecięte w dodatku jakąś uliczką bez nazwy. 

I rzeczywiście. Miejsce to do niedawna wydawało 
się być zapomniane przez Boga i ludzi. Chaszcze i wer-
tepy oraz jedyna pozostałość jego przedwojennej zabu-
dowy - budynek dawnej poczty, a obecnie Urzędu Tele-
komunikacyjnego. A przecież ruch tam jest już z każ-
dym dniem większy. W miejscu dawnej synagogi usytu-
owano pomnik pamięci wymordowanych przez nazis-
towców członków gminy żydowskiej. Odbudowujące się 
Stare Miasto, kościół Bożego Ciała i usytuowane w ich 
pobliżu szkoły sprawiają, że bardzo wielu mieszkańców 
Głogowa codziennie tędy przechodzi. Może więc warto 
poznać historię tego miejsca i uświadomić sobie jakim 
ono było w minionych czasach swojej świetności. 

A jest to przecież miejsce dla nas Polaków szcze-
gólnie ważne. Tutaj, u wylotu ulicy Polskiej znajdowała 
się niegdyś Brama Polska, a poza murami ówczesnego 
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miasta ludne i bogate Przedmieście Polskie, nazwane 
tak, ponieważ mieszkali tutaj w przeważającej mierze 
Polacy. Aż do opisanego już końca w czasie wojny trzy-
dziestoletniej... Odtąd na miejscu Przedmieścia Polskie-
go znajdowały się już tylko wały i umocnienia ziemne 
Twierdzy Głogów. Z czasem na zewnątrz ulokowano og-
ród komendanta twierdzy, a także cmentarz katolicki, 
kiedy zaprzestano już chować zmarłych wokół śródmiej-
skich kościołów. To nie było sprzeczne z przeznacze-
niem tego terenu. Ale poza tym już tylko pusta prze-
strzeń, która nie utrudniała strzelania do nadcho-
dzących wrogów. 

Tak mijały lata. W XIX wieku miasto zaczęło się 
już dosłownie dusić w swoich, średniowiecznych jesz-
cze, murach. Brakowało mieszkań, miejsca dla fabryk i 
zakładów pracy. Zarząd miasta rozpoczął trwające przez 
wiele lat pertraktacje o zniesienie krępujących umoc-
nień, a przynajmniej o przesunięcie ich granic. Dopiero 
jednak w 1873 r. pruskie władze wojskowe zgodziły się, 
zresztą za wysokim odszkodowaniem, na przesunięcie 
granic miasta na wschód. Na zwolnionych terenach 
powstało wówczas tzw. "Nowe Miasto", a w jego cent-
rum właśnie plac Wilhelma, nazwany tak na cześć króla 
Prus i pierwszego cesarza Niemiec Wilhelma I, który kil-
kakrotnie był w Głogowie i odnosił się życzliwie do jego 
ówczesnych mieszkańców. 

Było to jedno z ładniejszych miejsc w Głogowie. W 
jego centralnej części stał od 1881 r. posąg Germanii wy-
rzeźbiony przez głogowskiego rzeźbiarza Emila Steinera, 
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a po jego rozebraniu postawiono tu duży konny posąg 
cesarza Wilhelma I, odsłonięty 19 października 1900r W 
części zachodniej placu znajdowała się fontanna Fritza 
Reutera, ustawiona 7.XI.1911r. dla upamiętnienia więzio-
nego w głogowskiej twierdzy niemieckiego poety, który 
pokutował tutaj za udział w postępowym ruchu studen-
ckim i napisał o tym barwne wspomnienia. Na fontan-
nie znajdowały się postacie z bajek Reutera: wujka Bra-
esig z Linning i Minning. Fontanna ta istniała aż do 
1959 r., chociaż już wówczas bardzo zniszczona, kiedy 
to w bezmyślny sposób (żeby nie użyć dosadniejszego 
określenia) została rozebrana i ślad po niej zaginął. 
Pozostały natomiast na szczęście dwa portale siedem-
nastowiecznych domów mieszkalnych, znajdujące się 
kiedyś na Rynku, a przeniesione tutaj w trakcie jego 
przebudowy. Szczególnie pięknym jest ten, który znaj-
duje się na ścianie byłego gimnazjum katolickiego, a 
dawniej kolegium jezuitów. Oba są już bardzo zniszczo-
ne działaniami wojennymi i zanieczyszczeniami prze-
mysłowymi, ale przynajmniej ocalały i miejmy nadzieję, 
że zostaną poddane konserwacji. Nie będzie to takie 
trudne bo zachowały się ich fotografie i opisy. Wokół 
placu stały piękne, secesyjne kamienice. Mieścił się tu-
taj także Bank Rzeszy, którego ruiny przetrwały aż do 
końca lat siedemdziesiątych, po czym zostały rozeb-
rane. 

Po zakończeniu działań wojennych na placu Wil-
helma nie było ani jednego całego budynku. Z 
pozostałych ruin jedynie dom byłej poczty, wzniesiony 
w   1886   r.   został   zakwalifikowany   do   odbudowy   i 
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dokonano tego w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych. 
O znajdującej się na jego attyce głowie konia powiedzie-
liśmy już w jednym z poprzednich rozdziałów. Warto o 
niej pamiętać, bo jest to jedna z ciekawszych pamiątek 
Głogowa. 

Plac Wilhelma został nazwany przez przybyłych 
tu w 1945 r. osadników polskich, placem Generała 
Umińskiego. Nazwę tą zaproponował pierwszy wicebur-
mistrz i wielki miłośnik historii miasta, Adam Królak, 
na cześć generała, który więziony był w twierdzy 
głogowskiej, w budynku znajdującym się w pobliżu tego 
placu, za udział w pracach warszawskiego Towarzystwa 
Patriotycznego. Generał uciekł stąd do powstania listo-
padowego i w czasie bitwy grochowskiej dowodził już 
korpusem jazdy. Może warto więc utrzymać nadaną w 
1945 r. nazwę placu. Niech przypomina naszym dzie-
ciom udział Polaków w historii ich miasta. 

Jaka będzie przyszłość tego miejsca, tak bogatego 
w wydarzenia historyczne, a tak dzisiaj zapomnianego? 
Podobno istnieją plany aby pozostawić je pustym i za-
znaczyć tylko przebieg dawnych, siedemnastowiecznych 
fortyfikacji. Nie wydaje się aby to był najszczęśliwszy 
pomysł. Odbudujmy plac Umińskiego, podobnie jak od-
budowujemy dzisiaj Stare Miasto. Niech będzie jeszcze 
piękniejszy niż był przed zniszczeniem. Może nawet 
warto pomyśleć kiedyś o ustawieniu z powrotem znisz-
czonej fontanny Reutera. Niech postacie ludzi związa-
nych z Głogowem wrócą do niego bez względu na swoją 
narodowość. 
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Tajemniczy Kościół Pokoju 

Wielu mieszkańców Głogowa słyszało o tym, że w 
mieście był kiedyś Kościół Pokoju. Niektórzy może wi-
dzieli podobne świątynie w Jaworze albo w Świdnicy, 
ale tylko bardzo nieliczni potrafią powiedzieć gdzie się 
taki kościół znajdował w Głogowie. Prawie nikt nato-
miast nie wie skąd ta tajemnicza nazwa. Pomimo więc, 
że świątynia ta już od kilku wieków nie istnieje, a i w 
chwili obecnej nie pozostał po niej żaden materialny 
ślad, spróbujmy coś więcej o niej powiedzieć. Przecież 
była nieodłącznym elementem historii naszego miasta, 
a z historii jakże wiele możemy się również nauczyć 
dzisiaj. 

Długo dobijali się głogowscy protestanci o własną 
świątynię i o tym już pisaliśmy w poprzednich roz-
działach. Bardzo to musiały być przykre i trudne spory. 
Krewni występowali przeciwko sobie. Dotychczasowi 
przyjaciele stawali się wrogami. A wszystko to w otoczo-
nym murami mieście, w którym przecież skazani byli na 
własne towarzystwo i wspólne bytowanie. Działo się to 
też w czasach, w których nie rozumiano jeszcze, że sto-
sunek człowieka do Boga jest sprawą jego i tylko jego 
sumienia (a czy my dzisiaj tak naprawdę to rozumiemy) 
i nikt nie powinien się do tego mieszać. Nic więc dziw-
nego, że powszechnym pragnieniem protestantów była 
budowa własnej świątyni, w której mogliby po swojemu 
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się modlić, śpiewać psalmy i słuchać pouczeń włas-
nych, protestanckich pastorów. 

Dopiero jednak po zakończeniu wojny trzydziesto-
letniej nadszedł czas, w którym te marzenia mogły się 
spełnić. W postanowieniach zawartego w 1648 r. pokoju 
westwalskiego cesarz austriacki musiał zgodzić się na 
wybudowanie przez swoich protestanckich poddanych 
trzech świątyń. Uczynił to niechętnie, bo sam był gor-
liwym katolikiem, a w myśl panującej jeszcze wówczas 
zasady "cuius regio eius religio" (czyja władza tego wia-
ra), uważał że wszyscy jego poddani powinni też być ka-
tolikami. Ale trudno. W czasie wojny nie wiodło się mu 
najlepiej, trzeba więc było iść na ustępstwa. Postawił 
jednak warunek: kościoły mogły być budowane wy-
łącznie poza miastami, 300 kroków od ich murów ob-
ronnych (zasięg ówczesnych armat) i z materiałów 
nietrwałych, takich jak drewno i glina, aby w przypad-
ku oblężenia można je było łatwo zburzyć, po to żeby 
nie zostały wykorzystane przez nieprzyjaciela. 

Zanim jednak uzyskano w Wiedniu zgodę na bu-
dowę kościoła rozpoczęły się represje, zastosowane 
przez miejscowych urzędników. Odebrano głogowskim 
protestantom prowizoryczną świątynię, urządzoną w 
domu mieszkalnym na rogu Rynku, zabroniono pasto-
rom nauczać nawet u siebie w domu, a w końcu wypę-
dzono ich z miasta. Dopiero 21 kwietnia 1651 r. udało się 
głogowskim ewangelikom uzyskać reskrypt cesarza 
zezwalający na budowę świątyni. 1 grudnia 1651 r. o go-
dzinie 9.30 rano (jeżeli wierzyć ówczesnym zegarom) 
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udała się na miejsce przyszłej budowy komisja, skła-
dająca się z: burmistrza, namiestnika cesarskiego, 
dwóch rajców, pisarza miejskiego i nadwachmistrza. W 
obecności tych osób żołnierz odmierzył 300 kroków od 
granicy fortyfikacji twierdzy w kierunku Ruszowic i wy-
tyczono tam plac przeznaczony na budowę zboru. Póź-
niej na tym miejscu był cmentarz ewangelicki, a obec-
nie znajduje się ono przypuszczalnie wewnątrz Ronda 3 
Maja. 

Z budową spieszono się bardzo. Już 10 grudnia na 
placu kościelnym dwaj pastorzy z Grębocic odprawili 
pierwsze nabożeństwo. Kościoła jeszcze nie było, tylko 
prowizoryczna szopa z desek. Jak pisze dawny historyk: 
"uroczystość otworzył syndyk ziemstwa Andreas Gry-
phtus (znany pisarz niemiecki pochodzący z Głogowa) 
przemówieniem, pastor Ouerscher wygłosił pierwsze, a 
diakon Knorr - popołudniowe kazanie". Budowa trwała 
cały rok. Trzeba było zbierać pieniądze, a mieszkańcy 
miasta, po długotrwałej i ogromnie wyniszczającej woj-
nie, byli przecież bardzo biedni. 24 grudnia 1652 r. 
odbyło się w głogowskim Kościele Pokoju pierwsze 
uroczyste nabożeństwo. W 1653 r. wybudowano 
plebanię. Tymczasem 24 sierpnia 1654 r. silna wichura 
rozwaliła pośpiesznie budowaną świątynię. Znowu 
wszystko trzeba było zaczynać prawie od początku. 
Dzięki darowi kurfirsta brandenburskiego i 
opodatkowaniu się stanów księstwa głogowskiego 
"szczęśliwie ukończono budowę kościoła w 1655 r. 
Nazwano go " Boża Strzecha". 
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Odtąd głogowski Kościół Pokoju dobrze służył 
swoim wiernym. Wprawdzie nadal zdarzały się różne 
nieporozumienia pomiędzy wyznawcami obu religii, a 
były nawet takie sytuacje kiedy komendant twierdzy 
nakazał w niedziele zamykać Bramę Brzostowską, tak, 
że do kościoła trzeba było chodzić okrężną drogą przez 
Bramę Wrocławską i tereny dawnego Przedmieścia 
Szpitalnego, ale były to tylko drobne utrudnienia. Cho-
ciaż niektóre z nich okazywały się dla wyznawców bar-
dzo dolegliwe, jak na przykład zakaz odprawiania nabo-
żeństw wydany w 1680 r. (w obawie przed przywlecze-
niem zarazy z Polkowic), zakaz odwiedzania chorych i 
wyprowadzania zwłok przez ewangelickich pastorów, 
czy też utrudnienie organizowania różnych uroczystości 
jak: chrzty, śluby i pogrzeby. Winne zresztą były obie 
strony. Obie wykazywały ogromną nietolerancję i brak 
zrozumienia dla swoich sąsiadów innego wyznania. Ale 
czy można się temu dziwić obserwując obecne walki w 
Irlandii. 

Duże niebezpieczeństwo zawisło nad głogowskim 
Kościołem Pokoju w 1740 r. Przygotowując twierdzę do 
obrony przed spodziewanym atakiem wojsk pruskich, 
jej austriacki komendant nakazał w dniu 8 grudnia 
1740 r. zburzyć wszystkie budowle znajdujące się na jej 
przedpolu. Na usilne prośby gminy ewangelickiej ko-
mendant zgodził się przesunąć termin zniszczenia 
kościoła o 30 godzin, aby można było w tym czasie 
uzyskać zapewnienie króla Fryderyka Wielkiego, że nie 
użyje kościoła w czasie oblężenia ze szkodą dla twier-
dzy. Dwóch wysłanników gminy udało się do obozu 
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Fryderyka, który zgodził się wystosować odpowiedni list 
do komendanta. Podobno król miał później, po obejrze-
niu kościoła, wyrazić przekonanie, że nie stała by się 
wielka szkoda gdyby go rozwalono. Jeżeli był on podob-
ny do istniejących dzisiaj kościołów w Świdnicy i Ja-
worze to należało by się temu dziwić, ale Fryderyk II 
miał dosyć specyficzny gust. 

Wojna siedmioletnia oszczędziła głogowski 
Kościół Pokoju, ale nie danym mu już było długo ist-
nieć. W czasie wielkiego pożaru miasta, który wybuchł 
13 maja 1758 r. zapaliła się wieża prochowa. Wybuch 
rozniósł ogień na całe miasto i daleko poza jego granice. 
W ciągu niewielu minut głogowski Kościół Pokoju "Boża 
Strzecha" przestał istnieć i nigdy już na tym miejscu 
nie został odbudowany. 

Kościół ewangelicki "Łódź Chrystusa" 

Z okien sądu można było jeszcze w latach pięć-
dziesiątych obejrzeć rozległą panoramę Starego Miasta -
morze ruin , z widocznymi na pierwszym planie dwoma 
budynkami. Były to: ruiny dawnego więzienia i nieco 
bardziej na południowy zachód usytuowany ewangelic-
ki kościół "Łódź Chrystusa", również bardzo poważnie 
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zniszczony. Obu tych budynków już nie ma, ale prze-
cież w naszych wędrówkach nie możemy pominąć przy-
najmniej tej protestanckiej świątyni. Żyją jeszcze lu-
dzie, którzy pamiętają ją z czasów, kiedy była czynna, a 
inni zechcą się może dowiedzieć czegoś o kościołach 
ewangelickich - wyznania większości mieszkańców 
dawnego Głogowa. 

O początkach działalności głogowskich protestan-
tów mówiliśmy już przy okazji odwiedzin kościoła para-
fialnego św. Mikołaja. Przez długie lata mieszkańcy Gło-
gowa wyznania ewangelickiego usiłowali zająć któryś z 
kościołów katolickich, twierdząc nie bez racji, że budo-
wali je ich ojcowie i mają do nich co najmniej takie sa-
mo prawo jak katolicy. Jednakże wszystkie te zabiegi 
okazały się na dalszą metę nieskuteczne. W katolickiej 
Austrii, nawet pomimo nieudolności i słabości władzy 
cesarskiej, nie można było wywłaszczać kościołów 
panującego wyznania. W rezultacie nie udało się 
głogowskim protestantom utrzymać przez dłuższy czas 
żadnej z zajmowanych przez nich świątyń. Pozostawało 
więc zbudowanie własnego zboru. 

Pierwsza, prowizoryczna jeszcze świątynia protes-
tancka powstała w czasie wojny trzydziestoletniej, po 
zajęciu miasta przez szwedzkiego marszałka Tortenso-
na, w budynku mieszkalnym na rogu Rynku i ulicy 
Kościelnej Małej. Nazwano ją "Łódź Chrystusa", ale nie 
był to jeszcze kościół, o którym chcemy opowiedzieć. 
Świątynia ta zresztą zaraz po zakończeniu wojny mu-
siała zaprzestać działalności. Dopiero zawarcie pokoju 
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westfalsklego umożliwiło utworzenie stałego miejsca 
wspólnych modłów poza murami miasta. Był to Kościół 
Pokoju "Boża Strzecha", nazywany również "Żłobkiem 
Chrystusa", o którym już opowiedzieliśmy. Natomiast 
stojący do lat sześćdziesiątych naszego wieku zrujno-
wany budynek kościoła "Łódź Chrystusa" zbudowany 
został znacznie później. A było to tak: 

Zaraz po zakończeniu wojny siedmioletniej, król 
pruski Fryderyk II, któremu głogowski Kościół Pokoju 
wyraźnie nie przypadł do gustu (zresztą niedługo potem 
został zniszczony w czasie pożaru miasta), przekazał 
radzie miejskiej 6275 talarów na wybudowanie nowej 
świątyni ewangelickiej w obrębie murów miasta. Obie-
cał nawet oddać na ten cel część ogrodu zamkowego. 
Miejsce to okazało się jednak nader niewygodne z po-
wodu konieczności rozebrania szeregu domów i utrud-
nionego dojścia do przyszłej świątyni. Ostatecznie zgo-
dzono się postawić kościół na placu utworzonym z dzie-
dzińca dawnej masztelami i kilku sąsiadujących po-
gorzelisk w południowo zachodniej części miasta. 29 
sierpnia 1764 r. odbyło się uroczyste położenie kamie-
nia węgielnego. 

Rozpoczął się długi i trudny okres budowy. 
Wprawdzie ewangelicy uzyskali cegłę ze starej, rozebra-
nej w tym czasie, baszty, a urządzona zbiórka pieniędzy 
przyniosła 4500 talarów, to jednak w latach 1768-1769 
budowa, z powodu braku środków, musiała być prze-
rwana i rozpoczęto ją ponownie dopiero po uzyskaniu 
dalszych dotacji królewskich. Kiedy już prawie została 
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zakończona zawaliło się sklepienie kościoła zabijając 
trzech robotników. Ostatecznie dopiero 14 lutego 1773 r. 
kościół został poświęcony. 

Głogowski kościół ewangelicki otrzymał wezwanie 
(nazwę) "Łódź Chrystusa" (dosłowne tłumaczenie nie-
mieckiej nazwy "Schifflein Christi" na "Stateczk Chrys-
tusa", spotykane w wielu publikacjach jest chyba nie-
właściwe - Chrystus pływał przecież w łodzi rybackiej, a 
nie na statku). Miał on rozmiary 50x25 m. Budowany 
był według planów budowniczego Langhausa. Posiadał 
dwie wieże równej wysokości, z których każda była 
początkowo zakończona potężną kopułą. Musiały się 
one jednak ówczesnym mieszkańcom miasta bardzo nie 
podobać, bo w latach 1796-1797 zmieniono ich kształt, 
nieco obniżono i dodano wysmukłe zakończenia, na 
wzór wieży katedry poznańskiej, wybudowanej przez 
warszawskiego architekta włoskiego pochodzenia Anto-
nio Solariego. 

I to już właściwie wszystko, co należało by powie-
dzieć o ewangelickim kościele "Łódź Chrystusa". Służył 
on odtąd swoim wyznawcom przez blisko dwa stulecia, 
aż do oblężenia miasta w 1945 r., kiedy to został on bar-
dzo poważnie zniszczony w czasie bombardowań. W la-
tach sześćdziesiątych szczątki obu wież świątyni zos-
tały wysadzone w powietrze, a pozostałe mury rozeb-
rane. 

Czytelników zainteresuje może jeszcze informacja 
ilu   w   Głogowie   było   mieszkańców   poszczególnych 
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wyznań. Z zachowanych zestawień statystycznych wy-
nika, że w 1840 r. było 9.359 ewangelików, 4.147 katoli-
ków i 991 Żydów. W 1880 r. odpowiednio 12.116, 5.465 i 
1.010. W 1910 r. - 16.528, 7.286 i 569. Widać więc wyraź-
nie,że ewangelików było ponad dwukrotnie więcej niż 
katolików, a liczba osób wyznania mojżeszowego, utrzy-
mująca się w drugiej połowie XIX wieku na poziomie 
tysiąca osób, zaczęła pod koniec tego wieku i na 
początku XX wieku - spadać. 

Plac Jana z Głogowa 

Opuszczając Stare Miasto w kierunku wschodnim 
musimy przejść przez miejsce, w którym stała kiedyś 
Brama Brzostowska, zwana również Bramą Szpro-
tawską, jako że tędy jechało się do Szprotawy i Żagania., 
a po roku 1740 - Bramą Pruską i wychodzimy na teren 
dawnego Przedmieścia Brzostowskiego. Kiedy w 1902 r. 
zniesiono umocnienia twierdzy, wysadzono również 
dawną Bramę Pruską i wytyczono prostą, dwujezd-
niową ulicę, prowadzącą przez place składowe drewna i 
dawny poligon wojskowy do istniejącego już Przedmieś-
cia Wiązów. Nazwano ją wówczas ulicą Hohenzollernów, 
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na cześć panującej  dynastii,  a po ostatniej wojnie -
Aleją Wolności. 

Bardzo szybko ulica ta została zabudowana. 
Wszak miasto już się dosłownie dusiło w ciasnych mu-
rach twierdzy i dla wielu ludzi brakowało miesz-
kań .Trudno się więc dziwić, że natychmiast kiedy tylko 
stało się to możliwe nastąpiła znaczna eksplozja bu-
dowlana. Na pierwszy ogień poszły parcele leżące bez-
pośrednio w pobliżu dotychczasowego miasta i pomię-
dzy miastem, a ówczesnym dworcem kolejowym. Na 
dzisiejszym placu Jana z Głogowa stanęły dwa repre-
zentacyjne budynki. Z jednej strony wybudowano 
gmach szkoły realnej (dzisiaj Zespół Szkół Zawodo-
wych), a z drugiej - okazały budynek starostwa i banku. 
Nieco dalej w kierunku zamku znajdował się wzniesio-
ny w drugiej połowie XIX wieku gmach wydawnictwa 
kartograficznego Flemminga. Był to bardzo ładny frag-
ment miasta. Istniejące tu skwery, sadzawki i pomniki 
stanowiły prawdziwą jego ozdobę. Niestety, wszystkie 
wymienione przed chwilą budynki zostały w czasie ob-
lężenia miasta w 1945 r. bardzo poważnie zniszczone. 
Jedynie gmach szkoły doczekał się, stosunkowo szyb-
ko, odbudowy. Nic dziwnego. Był on bardzo potrzebny. 
Pozostałe budynki rozebrano w następnych latach i na 
ich miejscu stoją dziś domy mieszkalne. 

Skoro znaleźliśmy się na placu Jana z Głogowa to 
musimy przynajmniej spojrzeć na ogromny kamień z 
umieszczoną na nim tablicą. Postawiono go dla uczcze-
nia    750-lecia    obrony    grodu    głogowskiego    przed 
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wojskami cesarza Henryka II. I na stojący nieco dalej, w 
pobliżu zamku, drugi - poświęcony Janowi z Głogowa. 
Nie od rzeczy będzie przypomnieć, przynajmniej w kilku 
zdaniach, koleje jego życia. Niewątpliwie największy to 
Głogowianin w naszych dziejach i tak się złożyło, że po-
dobnie jak w historii miasta i w jego życiu splotły się 
nierozerwalnie elementy polskie i niemieckie. 

Jan z Głogowa urodził się około 1445 r. w rodzinie 
zamożnego mieszczanina głogowskiego o nazwisku 
Schilling. Nazwiska tego zresztą nigdy później nie 
używał. W Głogowie ukończył miejscową szkołę przy 
kolegiacie Najświętszej Marii Panny. W wieku 16 lat 
wyjechał do Krakowa, gdzie rozpoczął studia akademic-
kie. W 1465 r. uzyskał w Akademii Krakowskiej stopień 
bakałarza. Po następnych dwóch latach - licencjaturę, 
co uprawniało już do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
W 1468 r. został magistrem artium (stopień zbliżony do 
dzisiejszego stopnia doktora) i rozpoczął pracę 
wykładowcy. W późniejszych latach Jan z Głogowa 
ukończył jeszcze wydział teologiczny i został baka-
łarzem teologii. 

Odtąd, aż do końca życia, Jan z Głogowa po-
święcił się pracy naukowej i dydaktycznej na ma-
cierzystej uczeni. Wykładał, zgodnie ze zwyczajem śred-
niowiecznym, wszystkie siedem sztuk wyzwolonych, 
głównie jednak: gramatykę, logikę Arystotelesa, fizykę, 
fizjologię i astrologię. Kolejno był członkiem Kolegium 
Mniejszego, Kolegium Większego i kilkakrotnie dzieka-
nem Wydziału Sztuk.   Członkowie tych kolegiów uczo- 
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nych prowadzili na pół zakonny tryb życia i musieli 
przestrzegać bardzo surowego regulaminu. Całe swoje 
dochody Jan z Głogowa przeznaczał na działalność 
charytatywną. Nie zapomniał również o Głogowie. Opie-
kował się śląskimi studentami, a nawet utrzymywał dla 
nich bursę, gdzie mieli bezpłatne mieszkanie i utrzy-
manie. 

Jan z Głogowa był autorem bardzo wielu uczo-
nych ksiąg. Układał, zwyczajem ówczesnym, cieszące 
się dużym powodzeniem przepowiednie i prognostyki. 
Napisał wiele traktatów astronomicznych, astrologicz-
nych i filozoficznych. Jego gramatyka była wykładana w 
szkołach krakowskich jeszcze przez ponad 100 lat. Po 
raz pierwszy w Polsce odnotował fakt odkrycia Ameryki. 
Pisał również dzieła z zakresu medycyny i fizjologii. Był 
znakomitym lekarzem. 

Jan z Głogowa "ozdoba uniwersytetu krakowskie-
go" zmarł w Krakowie 11 lutego 1507 r. Ponad 40 lat pra-
cy naukowej i dydaktycznej, około 60 wydanych dzieł -
to plon życia i pracy tego wybitnego człowieka, jedne-
go z największych uczonych polskich przełomu XV i 
XVI wieku. 

Stojąc przed tym pamiątkowym głazem nie może-
my jednak zapomnieć i o tym, że do 1945r. był tutaj in-
ny pomnik, poświęcony jednej z jednostek wojskowych, 
a niedaleko tego miejsca ustawiono monument króla 
pruskiego Fryderyka II zwanego Wielkim. Miał on przy-
pominać tę chwilę, kiedy wielki Fryderyk wyruszył na 
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podbój Śląska i zatrzymał się w pobliżu twierdzy gło-
gowskiej. Odsłonięte go w setną rocznicę opuszczenia 
Głogowa przez wojska Napoleona I, a zniosła go burza 
innej wojny, rozpętanej przez tego, który się tak chętnie 
na króla Fryderyka powoływał. Może nie było naj-
szczęśliwszym rozwiązaniem postawienie w tym miejs-
cu tego kamienia, ale może i dobrze się stało że na na 
miejscu uosobienia wojny stoi dzisiaj pomnik uczonego 
i filozofa. 

Zanim opuścimy plac Jana z Głogowa wypada 
nam przypomnieć jeszcze jedną budowlę, która stała 
niegdyś w pobliżu tego miejsca. To słynna oberża "Pod 
Niebieską Butelką"- najbardziej chyba znana spośród 
kilkudziesięciu jakie były niegdyś w Głogowie i jego 
okolicach. Była to nie tylko gospoda i dom zajezdny, ale 
również gorzelnia, a najprawdopodobniej i browar. Na 
bardzo wielu starych sztychach została uwidoczniona, 
jako że była, po utworzeniu twierdzy, jednym z nielicz-
nych, zachowanych obiektów znajdujących się na jej 
przedpolu. Może ktoś kiedyś zbierze materiały do mono-
grafii tej karczmy i opowie o tym jak, w drodze do mias-
ta, zatrzymywali się tutaj sławni podróżni i prości węd-
rowcy i każdy z nich znalazł spoczynek, napój i po-
żywienie. 

Jeden niewielki plac, a ile różnych wątków. Prze-
cież o samym wydawnictwie Flemminga można by napi-
sać książkę. O jego założycielu Karolu Flemmingu, ale i 
o jego poprzednikach, słynnych głogowskich Gunthe-
rach, którzy w pierwszej połowie XIX wieku wydali w 
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Głogowie, Lesznie i Gnieźnie kilkaset polskich książek i 
szereg pism ze słynnym "Przyjacielem Ludu" na czele. I 
może warto również przypomnieć, że właśnie w tym 
"Przyjacielu Ludu" wydrukowano jedyną znaną podo-
biznę Jana z Głogowa, chociaż być może była to tylko 
fantazja dziewiętnastowiecznego rysownika. Ale to już 
inne dzieje. 

Kolej żelazna. 

W sali wystawowej głogowskiego Muzeum, ponad 
pięknie wykonaną makietą osiemnastowiecznego mias-
ta, wisi na ścianie ciekawy miedzioryt. Przedstawia on 
panoramę dziewiętnastowiecznego Głogowa oglądaną 
od strony wschodniej. Pozornie nie bardzo się ona różni 
od wcześniejszych o wiek lub dwa widoków miasta ry-
sowanych przez Werthera. I nic dziwnego. Przecież 
pozostała ta sama kolegiata, tylko z już inną wieżą, 
kaplica św. Anny i zamek książęcy. Widać wieżę ra-
tuszową, w oddali wieże kościoła pojezuickiego i św. 
Mikołaja. Dociekliwy obserwator zauważy jeszcze, że 
nie ma już kościoła św. Jerzego, który najpierw służył 
za skład soli, a później został rozebrany, a w pobliżu 
prawej krawędzi grafiki pojawiły się dwie wieże koś-
cioła ewangelickiego "Łódź Chrystusa", którego dawniej 
tu nie było. No i oczywiście, prawie w środku obrazka, 
okazałe zabudowania wydawnictwa Flemminga, niezbyt 
piękne, ale zasłaniające prawie całe Stare Miasto. Czy 
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jednak są to aż tak istotne zmiany aby poświęcić tej ry-
cinie naszą specjalną uwagę? 

Otóż jej szczególna wartość polega na zupełnie 
czym innym. Spójrzmy na pierwszy plan. Dawniej była 
tu miejska szubienica i oberża "Pod Niebieską Butelką" 
wraz z małą gorzelnią. A tymczasem my widzimy obraz 
zupełnie inny. Grupki ludzi, karety, pojazdy, jeźdźcy na 
koniach, a z prawej strony tory kolejowe i dwa maleńkie 
pociągi, z daleka wyglądające jak zabawki dla dzieci. 
Jeden stoi na stacji i dym z komina parowozu unosi się 
w górę. Drugi nadjeżdża z oddali, przypuszczalnie z 
Leszna, a może nawet z odległego Poznania. Już prze-
jechał most na Odrze i za chwilę znajdzie się na stacji. 
Podróżni będą się witać z oczekującymi na nich krew-
nymi i znajomymi, po czym wsiądą do powozów i fiakró-
w i pojadą do miasta. A będzie to jeszcze dosyć długa 
podróż, bo trzeba będzie przejechać ulicą Królewską 
(dzisiaj jeszcze Jedności Robotniczej), po czym wrócić 
dzisiejszą ulicą Słowiańską aż do Bramy Pruskiej 
znajdującej się u wylotu dzisiejszej Alei Wolności i 
będącej jedynym wówczas wjazdem do miasta od strony 
południowo-wschodniej. Teraz jeszcze tylko mała kontr-
ola dokumentów i przewożonych towarów (bardziej nie-
raz dokuczliwa niż obecnie na granicy państwa) i można 
już było dojechać do domu. 

Skoro już oglądamy pierwszy głogowski dworzec 
kolejowy, to przecież nie możemy sobie odmówić powie-
dzenia chociażby kilku słów o powstaniu w Głogowie 
kolei, zwanej wówczas "drogą żelazną". Było to przecież 
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ogromnie ważne wydarzenie w życiu miasta. Dzisiaj już 
nawet nie zdajemy sobie sprawy jak wielkim utrudnie-
niem, szczególnie dla rozwijającego się przemysłu, był 
powolny i kosztowny transport konny, po nienajlep-
szych przecież drogach. Z chwilą więc rozpoczęcia, na 
początku lat czterdziestych ubiegłego wieku, prac przy 
budowie linii kolejowej łączącej Wrocław z Berlinem, w 
Głogowie prowadzono gorączkowe przygotowania do 
przeprowadzenia jej przez miasto, a kiedy to okazało się 
niemożliwe do wybudowania połączenia z tą linią. We 
wrześniu 1843 r. miejscowy lekarz dr Gustaw Bali 
(ogromnie zasłużony dla miasta - zmarł na cholerę w 
1849 r.), założył Głogowskie Towarzystwo Kolejowe, które 
przystąpiło do uzyskania odpowiednich zezwoleń, 
nabywania terenów od ich właścicieli i prac ziemnych. 
Budowa prowadzona była z nadzwyczajnym pośpie-
chem i trwała tylko dwa lata. Już 1 października 1846 r. 
na trasie: Głogów- Niegosławice - Żagań - Jankowa 
Żagańska ruszył pierwszy pociąg próbny, a w miesiąc 
później linia kolejowa łącząca Głogów z magistralą 
kolejową Wrocław-Berlin została otwarta dla klientów. 

Początkowo z Głogowa do Żagania kursowały je-
dynie dwa pociągi na dobę. Wpływy z biletów i opłat 
przewozowych były bardzo niskie i Towarzystwo było na 
krawędzi bankructwa. Przewóz towarów na tej trasie był 
niewielki, a podróżni, wobec częstych katastrof na bu-
dowanych pośpiesznie i bez żadnego doświadczenia to-
rach, bali się jeździć. Dopiero wybudowanie w latach 
1852-1859 linii kolejowej Głogów-Leszno i dalej do Poz-
nania   zmieniło   ten   niekorzystny   stan   rzeczy.   Nic 
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dziwnego. Miejscowy przemysł związany był przecież z 
polskim rynkiem zbytu (głównie z Wielkopolską) i tam 
kierował się ruch towarowy. 

Wróćmy jednak do naszej ryciny. Oglądając taką 
panoramę miasta zastanawiamy się zwykle nad tym 
kiedy ona została wykonana. Otóż przytoczone daty i 
fakty przyczynić się mogą do ustalenia tego. Widoczny z 
lewej strony most kolejowy na Odrze oddany został do 
użytku 30 grudnia 1857 r. (most ten był wówczas po-
wszechnie podziwiany - jego budowniczym był Robert 
Bail, syn Gustawa). Miedzioryt musiał być więc wyko-
nany po tej dacie. Brak natomiast na rysunku Bramy 
Dworcowej, wybudowanej w pobliżu dawnych zabudo-
wań dominikańskich w 1872 r., po ciężkich utarczkach 
Zarządu Miasta z władzami wojskowymi. Pozwala to 
sądzić.że rycina musiała powstać przed tą datą. Może-
my jednak jeszcze bardziej uściślić okres wykonania 
rysunku. Widoczny na nim Dom Wydawniczy Flemmin-
ga został wybudowany w 1869 r. Tak więc oglądana 
przez nas rycina mogła powstać około 1870 r., a więc 
już ponad 120 lat temu. 

Spójrzmy jednak na naszą rycinę raz jeszcze. Ka-
rety, powozy, ludzie na koniach, panowie w surdutach i 
cylindrach, panie w długich sukniach z tiurniurami. 
Jakże odmienny to widok od spotykanego dzisiaj. Ale 
jest na tej rycinie coś jeszcze, albo raczej brak jest cze-
goś, co dzisiaj charakteryzuje nasze dworce kolejowe (i 
nie tylko). Atmosfery gorączkowego pośpiechu. Tamci 
ludzie nie tylko przyszli powitać podróżnych, ale też 
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popatrzeć na przyjazd pociągu, co było ciągle jeszcze 
dużą atrakcją. Wieczorem, przy kolacji, będą mogli opo-
wiedzieć kto przyjechał i jak były ubrane przybyłe pa-
nie. Przyznajmy się szczerze. Czy my im czasem nie zaz-
drościmy? 

Ulica Dnia Pierwszego 

Ta ulica nigdy nie miała szczęścia do nazwy. 
Powstała w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to Głogów 
rozpaczliwie szukał możliwości rozbudowy miasta i 
nazywała się wówczas Kónigstrasse. Tędy wjeżdżali 
kiedyś do Głogowa królowie polscy August II i August 
III, ale nazwano ją tak najprawdopodobniej na cześć 
królów pruskich. Po wojnie była to ulica Królewska. 
Później, w latach pięćdziesiątych nazwano ją ulicą Sta-
lina. Obecnie (jeszcze) nazywa się ulicą Jedności Robot-
niczej, na pamiątkę zjednoczenia PPR i PPS w grudniu 
1948 r. Nie było więc nigdy w jej nazwie niczego szcze-
gólnie nam bliskiego, a i sama ona nie wyróżnia się 
niczym szczególnym pośród innych ulic w mieście. Jest 
przeciętna. 

A przecież ile razy wypadnie mi nią przechodzić, 
nie mogę się oprzeć dziwnemu uczuciu, że zapominamy 
o czymś bardzo ważnym. Przecież z tą ulicą wiąże się 
początek polskiej obecności w Głogowie, po tragicznym 
oblężeniu miasta w lutym i marcu 1945 r. Tutaj przecież 
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mieszkali pierwsi polscy przybysze. Tu mieściły się pier-
wsze polskie władze. Tu wreszcie u zbiegu z ulicą 
Słowiańską był pierwszy hotel i restauracja (a jakże: 
"Polonia" się nazywał i nie śmiejmy się z tego, to była 
bardzo ważna instytucja w tym zrujnowanym mieście). 
Może więc zanim w dzisiejszym Głogowie znajdą się lu-
dzie, którzy zrozumieją, że nie wolno nam tego zapom-
nieć i zdecydują się na wmurowanie chociażby odpo-
wiedniej tablicy pamiątkowej, spróbujmy opowiedzieć o 
tym jak ta ulica wyglądała w 1945 r. i co się wtedy tutaj 
działo. 

W poniedziałek Wielkanocny, 1 kwietnia 1945 r. 
ostatni niemiecki komendant twierdzy Głogów podpisał 
akt bezwarunkowej kapitulacji. Pozostali przy życiu 
jego obrońcy poszli do niewoli. Miasto leżało w gruzach. 
Z blisko 40 tysięcy mieszkańców po wypalonych ulicach 
błąkało się jeszcze około 2000 osób, głównie kobiet, 
dzieci i starców. Przez kilka dni upojeni zwycięstwem i 
alkoholem żołnierze radzieccy zachowywali się 
podobnie jak ich niemieccy odpowiednicy w Polsce, na 
Ukrainie czy Białorusi: rabowali, mordowali i 
gwałcili i nawet trudno się temu dziwić, bo przecież był 
to już szósty rok tej barbarzyńskiej wojny, która jakże 
wielu ludzi zamieniła w bestie. Polaków jeszcze w 
Głogowie nie było i przez miesiąc pełnię władzy w tych 
pozostałościach miasta sprawował Wojskowy Komen-
dant Miasta wojsk radzieckich (kolejno funkcje komen-
dantów pełnili majorowie: Rot, Zubkow i Tokarew). 
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Pierwsi Polacy dotarli do Głogowa w zorganizowa-
nej grupie 1 maja 1945 r. Była to 23 osobowa ekipa pod 
przewodnictwem pierwszego Pełnomocnika Rządu RP 
na Obwód III Głogowski, Władysława Marca. Przyjechali 
po długiej i pełnej przygód podróży starą wojskową 
ciężarówką, zostali dobrze przyjęci przez rosyjskiego ko-
mendanta i osiedleni w pobliskich Nosocicach. Pretek-
stem do tego był fakt, że w Głogowie nie było właściwie 
ani jednego budynku nadającego się do natychmiasto-
wego zamieszkania, ale najważniejszym powodem naj-
prawdopodobniej było to, że Rosjanie penetrowali 
pozostałości miejscowych zakładów przemysłowych 
poszukując maszyn i urządzeń nadających się do wy-
wiezienia do Związku Radzieckiego jako "zdobycze wo-
jenne". Po krótkim pobycie w Nosocicach, powstałe tam 
władze powiatowe, przeniosły się następnie do Sławy 
Śląskiej i do Głogowa wróciły dopiero po przeszło 
dwóch latach, po częściowym już odgruzowaniu miasta 
i rozpoczęciu jego odbudowy. 

Zaraz potem przybyła do Głogowa zwiadowcza 
grupa wysłana przez Polski Związek Zachodni i miejskie 
władze administracyjne z Jarocina,w ramach patronatu 
jaki to miasto objęło nad Głogowem. Składała się ona 
tylko z trzech osób Rocha Roszczaka, Eugeniusza Hoin-
ki i Leona Kaczmarka. Hoinka został później pierwszym 
burmistrzem Głogowa. Po obejrzeniu pozostałości miasta 
powrócili oni z powrotem do Jarocina i tutaj Hoinka 
zebrał pierwszą grupę osadników z którą przyjechał do 
Głogowa. Podobnie jak grupa Marca zostali oni przyjęci 
przez radzieckiego komendanta i ulokowani w Krze- 
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powie. Zaraz jednak rozpoczęli odbudowę pierwszego 
budynku w mieście, przy ul.Królewskiej 34, w którym 
miał się mieścić Zarząd Miejski. W dniu 28 maja 1945 
r.wszyscy oni przenieśli się do tego domu. 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 leżała w gruzach. Błąkali się po 
nich napływający do Głogowa szabrownicy i ciągle 
plądrujący i szukający alkoholu żołnierze radzieccy. 
Dochodziło do bójek i strzelaniny. Było tam po prostu 
niebezpiecznie. Stąd też przybywający do Głogowa 
mieszkańcy starali się trzymać razem, właśnie na ulicy 
Królewskiej i jej najbliższych okolicach. Stopniowo 
powstawały tutaj niektóre, najpotrzebniejsze wówczas 
instytucje. Stołówka - w dawnym kasynie wojskowym, 
posterunek Milicji, apteka, plac targowy itp. Obok 
znajdowały się pierwsze ogródki działkowe, poczta i 
wspomniany już hotel z restauracją. Była to więc jakby 
wyspa w ciągle zrujnowanym i pustym mieście. Stop-
niowo dopiero i bardzo powoli Głogów zaczął się zalu-
dniać. Odbudowywano domki na przedmieściach i więk-
sze domy mieszkalne, które jeszcze można było urato-
wać. Ale początek polskiego życia w Głogowie w 1945r. 
rozpoczynał się właśnie na ulicy Królewskiej .1 o tym po-
winniśmy dzisiaj pamiętać. 
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