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Rekonstrukcja obrazu „Madonny z Dzieciątkiem” Lucasa Cranacha Starszego w kolegiacie!
21 grudnia 2020 roku w parafii kolegiackiej miała miejsce
konferencja prasowa, podczas której została zaprezentowana,
a następnie przekazana w posiadanie wspomnianej parafii, wierna
rekonstrukcja XVI-w. obrazu Lucasa Cranacha Starszego „Madonna
z Dzieciątkiem”, wykonana (wraz z rekonstruowaną ramą) przez dr.
Łukasza Nawrockiego. Wydarzenie to wieńczyło obchody 900-lecia
Kapituły Kolegiackiej w Głogowie, które trwały przez cały 2020 rok.
Aby pozyskać dzieło, prowadzono zbiórkę funduszy poprzez
dystrybucję różnego rodzaju cegiełek - kalendarzy kolegiackich,
okolicznościowych monet o nominale „Jednego Grosza
Kolegiackiego” i publikacji książkowych. Potrzebne środki
pozyskano dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności. Akcję
zainicjowali działacze Towarzystwa Ziemi Głogowskiej - Zdzisław
Błażejewski i Dariusz Andrzej Czaja, wspomagani przez członków
parafialnego oddziału „Caritas” na czele z koordynującą zbiórkę funduszy - Teresą Długosz.
Do czasu zakończenia prac budowlanych prowadzonych w kolegiacie, dzieło to będzie można
podziwiać w głogowskim Muzeum Archeologiczno-Historycznym. Przypomnijmy, że oryginał z 1518
roku, po wywiezieniu go ze świątyni w 1945 roku, do dziś znajduje się na terytorium Federacji
Rosyjskiej.
Kilka słów o autorze dzieła: Łukasz Nawrocki
(ur. 1975) jest wrocławskim artystą malarzem,
rzeźbiarzem oraz doktorem z zakresu konserwacji
i restauracji dzieł sztuki. Od wielu lat specjalizuje się
w mistrzach renesansu - wykonuje unikalne rekonstrukcje
dzieł dawnych mistrzów, kopie naukowe, obrazy
inspirowane dawnymi mistrzami, prowadzi badania nad
techniką i technologią malarstwa dawnych mistrzów,
a także zajmuje się badaniami fizykochemicznymi dzieł
sztuki. Szczególnie miejsce w jego działalności
artystycznej i naukowej odgrywa twórczość Rafaela Santi, Lucasa Cranacha Starszego i Leonarda da
Vinci. W 2018 roku obronił rozprawę doktorską w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dysertacja dotycząca rekonstrukcji warsztatu
malarskiego Rafaela Santi została wyróżniona i nominowana do Nagrody Prezesa Rady Ministrów za
nowatorstwo i transdyscyplinarny charakter. (Red.)
Podpisy do ilustracji:
- górna: Wierna rekonstrukcja obrazu „Madonna z Dzieciątkiem”, wykonana przez dr. Łukasza Nawrockiego.
- dolna: Pamiątkowe zdjęcie w trakcie przekazania dzieła. Od lewej: R. Rokaszewicz (prezydent Głogowa), T. Długosz
(Caritas), ks. kan. R. Zendran (proboszcz parafii), dr Ł. Nawrocki (artysta) D.A. Czaja (TZG), J. Helwig (MAH Głogów).
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W historycznym skrócie:
Na początku listopada 2020 roku miał miejsce montaż okolicznościowej
tablicy, poświęconej pochodzącemu z Głogowa XV-w. drukarzowi
Kasprowi Elyanowi, który jako pierwszy wydał drukiem tekst w języku
polskim: statuty synodalne biskupów wrocławskich: biskupa Piotra
z 1473 roku i biskupa Rudolfa z 1475 roku z dołączonym do nich
zbiorem kazań. Dzieło to było nieocenionym z punktu widzenia władz
kościelnych z racji możliwości jego dostarczenia duchownym diecezji
obowiązujących przepisów. Na kartkach 13 i 14 statutów synodalnych
biskupów wrocławskich zamieścił trzy codzienne modlitwy w języku
polskim: „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario” oraz „Wierzę w Boga Ojca”.
Tablica wykonana została z piaskowca o wymiarach 100 x 70 cm
przez wielkopolskiego rzeźbiarza - Grzegorza Godawę. Zamontowano ją
w jednej z wnęk muru obronnego w pobliżu ruin kościoła Świętego
Mikołaja. Zadanie to, z inicjatywy Dariusza Andrzeja Czai, udało się zrealizować dzięki poparciu
mieszkańców Głogowa w ramach Budżetu Obywatelskiego jeszcze z 2018 roku. (Red.)

***
6 listopada 2020 roku zmarł prof. dr hab. inż. arch. Olgierd Czerner (ur.
1929) emerytowany profesor Politechniki Wrocławskiej. Pierwszy
powojenny Konserwator Zabytków Wrocławia, wybitny historyk
architektury, muzealnik - twórca Muzeum Architektury we Wrocławiu,
oraz koncepcji odbudowy kolegiaty w Głogowie. Od 1986 roku
przewodził zespołem odbudowującym głogowską świątynię jako główny
projektant i konsultant. Został wyróżnionym w 2012 roku (na wniosek
Towarzystwa Ziemi Głogowskiej) przez Radę Miejską tytułem:
„Zasłużony dla Miasta Głogowa”.
Ostatnie pożegnanie zmarłego profesora miało miejsce 14 listopada
2020 roku we Wrocławiu. Wzięła w nim udział delegacja z Głogowa na
czele z księżmi: ks. kan. Rafałem Zendranem i ks. prał. Ryszardem
Dobrołowiczem. (Fot. S. Arczyński). (Red.)

***
Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP na wniosek jury
Nagrody im. Anatola J. Omelaniuka, przyznawanej za najlepszą książkę
regionalistyczną, wyróżniła w listopadzie 2020 roku nagrodą specjalną Marka
Roberta Górniaka, pracownika Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, członka Rady
Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.
Nagrodzona publikacja jego autorstwa pt. „Pamiętniki i wspomnienia
osadników rejonu gminy Grębocice (zeszyt 5)”, wydana w 2019 roku, stanowi
kontynuację serii wspomnień i relacji pierwszych osadników oraz ich
potomków na terenie ziemi głogowskiej po 1945 roku. Seria ta stanowi
nieocenione źródło do badań nad społecznościami lokalnymi Ziem
Odzyskanych po zakończeniu II wojny światowej. (Red.)

***
Towarzystwo Ziemi Głogowskiej przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, wydało kalendarz
ścienny na 2021 rok, dotyczący Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie. Kalendarz historyczny
ukazał się w ramach serii „Głogowskie zabytki”, zapoczątkowanej w ubiegłym roku kalendarzem
poświęconym kolegiacie przy okazji Jubileuszu 900-lecia Kapituły Kolegiackiej w Głogowie.
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Inicjatorem powstania tej publikacji, podobnie jak i zeszłorocznego
kalendarza, był Dariusz Andrzej Czaja. Zadanie to udało się zrealizować dzięki
dofinansowaniu Gminy Miejską Głogów.
Powstanie kalendarza związane było z przypadającą pierwszą rocznicą
funkcjonowania budynku teatru w Głogowie, po jego odbudowie ze zniszczeń
wojennych. Na łamach tego wydawnictwa znalazły się fotografie głogowskich
fotografów: Macieja Basa, Dariusza Andrzeja Czai, Piotra Gajka, Piotra
Krzemińskiego, Dariusza Mikołajewicza, Agnieszki Ruty i Ryszarda Sanojcy,
związane z odbudową i działalnością wspomnianej instytucji. Krótki zarys
historyczny teatru przygotował Antoni Bok. (Red.)

***
Warto też dodać, że na lokalnym rynku wydawniczym ukazał się inny
głogowski kalendarz historyczny na 2021 rok. Wydany został pt. „Głogów.
Ludzie i miejsca w PRL-u” przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Głogowie i zawiera na swoich łamach czarno-białe fotografie miasta z lat
siedemdziesiątych XX wieku.
„Jak kilkadziesiąt lat temu wyglądały sklepy przy Alei Wolności? Kto
jeszcze pamięta stację benzynową przy dzisiejszym rondzie Konstytucji
3 Maja? Jak wyglądała przed przebudową ulica Obrońców Pokoju i stojąca
przy tej ulicy ogromna hutnicza kadź? Dla pokolenia 50-latków oraz dla
starszych mieszkańców miasta kalendarz Muzeum ArcheologicznoHistorycznego będzie sentymentalną podróżą w czasy dzieciństwa i młodości.
Być może ktoś odnajdzie się na prezentowanych zdjęciach” - w taki sposób
wydawca promował publikację w lokalnych mediach. Fotografie, które znalazły się w tym
wydawnictwie, pochodzą ze zbiorów wspomnianego muzeum. Ich autorami są: Władysław
Binczarowski, Bronisław Lachowicz, Marek Parzyński oraz Janusz Szell. Kalendarz był
rozprowadzany wśród zainteresowanych nim bezpłatnie. (Red.)

***
W październiku 2018 roku, przy okazji 100. rocznicy odzyskania
Niepodległości, odbyła się we Wschowie i Lesznie konferencja naukowa
pt. „Drogi do Niepodległości. Ziemia wschowska i pogranicze
wielkopolsko-śląskie 1918-1920”, organizowana przez Stowarzyszenie
Czas A.R.T. we Wschowie, Muzeum Ziemi Wschowskiej i Muzeum
Okręgowe w Lesznie przy partnerstwie Polskiego Towarzystwa
Historycznego - Koło Leszno. Udział w niej wzięli badacze reprezentujący
środowiska naukowe oraz regionaliści z Polski i Niemiec, a honorowy
patronat objęło na nią wiele instytucji na czele z Wojewodą Lubuskim
- Władysławem Dajczakiem.
Pokłosiem wspomnianej konferencji jest recenzowana publikacja,
która ujrzała światło dzienne pod koniec 2020 roku. Na jej łamach można
znaleźć szereg materiałów związanych z dążeniami Polaków do
Niepodległości na wspomnianym terytorium. Wśród nich są również artykuły nawiązujące do
Głogowa i ziemi głogowskiej. Dariusz Andrzej Czaja opisał: „Przejazd Błękitnej Armii Józefa Hallera
przez Głogów we wspomnieniach żołnierzy - zarys problematyki” zaś Wiesław Maciuszczak
scharakteryzował „Rolę i miejsce garnizonu Twierdzy Głogów na pograniczu w latach 1918-1920”.
Projekt realizowany był w ramach obchodów stulecia Niepodległości oraz odbudowy polskiej
państwowości „Niepodległa”. Publikacja została dofinansowana przez Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków oraz Fundacji „Trzy Trąby”. (Red.)

***
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Dariusz Andrzej Czaja
O ratowaniu malowideł z kaplicy Góry Oliwnej w Rapocinie
Wraz z wysiedleniami mieszkańców Rapocina w latach osiemdziesiątych XX wieku, które związane
były z działalnością Huty Miedzi „Głogów”, wspomniana miejscowość przestała istnieć. Na miejscu
pozostał do dziś jedynie kościół Świętego Wawrzyńca (do 1988 roku będący świątynią parafialną
dekanatu Głogów - Zachód) oraz niewielki cmentarz, otoczony XVI-w. murem. Na wschód od
świątyni, przylegają do muru ruiny kaplicy Góry Oliwnej pochodzącej z 2. połowy XVIII wieku.
W 2002 roku skuto w niej posadzkę, pod którą nie znaleziono żadnych elementów nagrobnych.
Natomiast na ścianach i sklepieniu zachowały się częściowo barokowe polichromie. Stan
wspomnianej kaplicy pogarszał się jednak z każdym rokiem, co doprowadziło w ostatnich latach do
zawalenia się jej dachu. Niezabezpieczone malowidła zostały skazane na szybką zagładę, nie tylko
z powodu warunków atmosferycznych ale również przez nieodpowiedzialne zachowanie
odwiedzających to miejsce.
Z inicjatywą ratowania obu zachowanych XVIII-w. malowideł (przedstawiających Modlitwę
Jezusa Chrystusa w Ogrójcu oraz Golgotę) wyszedł pochodzący z Nowej Soli Mateusz Tomyślak
- student Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki
w Krakowie. Skutecznie zainteresował tematem pracowników Katedry Konserwacji i Restauracji
Malowideł Ściennych, powstała też grupa studentów (obok Mateusza również: Uta Hanusek,
Katarzyna Kudyba, Justyna Latoń, Joanna Pietrzyk, Alicja Puzio) - która pod kierunkiem dr Anny
Forczek-Sajdak, Karoliny Molgi, dr Doroty Białek-Kosteckiej i dr. Marcina Błaszczyka z Pracowni
Projektowania Konserwatorskiego oraz Pracowni Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł
Ściennych, przeprowadziła prace konserwatorskie.
We wrześniu 2020 roku rozpoczął się proces przeniesienia malowideł ze ścian kaplicy za pomocą
specjalistycznej techniki. Jako pierwszą zdjęto polichromię (o wymiarach: 3,60 m x 1,80 m),
przedstawiającą Golgotę. A po tym udanym zabiegu, podjęto się zdejmowania ze ścian kolejnych
elementów malowideł (prace polegały na przeniesieniu ich w formie kilku płatów, osadzonych
następnie na nowym podłożu) oraz przetransportowania ich do Głogowa. Obecnie malowidła
przechodzą żmudny proces konserwacji a docelowo mają być wyeksponowane w głogowskiej
kolegiacie. Być może będzie to realne już pod koniec 2021 roku.
Zadanie to realizowane jest przy współpracy z Politechniką Krakowską, której studenci wykonali
projekt zabezpieczenia ruin kaplicy. Pozwoliło to na bezpiecznie przeprowadzenie prac
konserwatorskich. Powodzenie przedsięwzięcia było też możliwe dzięki finansowemu wsparciu
Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kon-Federacja oraz dotacji celowej
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

Podpisy do ilustracji (Fot. DAC):
- po lewej: Zabezpieczone ruiny kaplicy w Rapocinie, z której pochodzą konserwowane malowidła.
- po prawej: Największy fragment jednego z dwóch malowideł. Docelowo polichromie zostaną zamontowane w kolegiacie.
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Marek Robert Górniak
Jan z Głogowa (ok. 1445-1507) - pomiędzy Głogowem a Krakowem
W tym roku przypada kolejna, 514. rocznica śmierci Jana z Głogowa - wybitnego polskiego
astronoma, matematyka i filozofa, głogowianina, który rozsławił nasze miasto. Co ważniejsze mimo
upływu tylu stuleci, jego osoba na trwałe zrosła się Głogowem. Współcześnie Jan w swoim rodzinnym
mieście patronuje jednemu z placów, przy którym umiejscowiono jego pomnik-ławeczkę (uroczyście
odsłonięty w 2007 roku przy okazji 500. rocznicy jego śmierci). Głogowską tradycją stało się
świętowanie imienin Jana 24 czerwca przy jego pomniku, przez liczne grono Janów i Janin,
mieszkańców Ziemi Głogowskiej.
Niestety nie zachowały się żadne źródła dokumentujące dokładną datę urodzin Jana
z Głogowa. O roku jego urodzenia wnioskujemy jedynie pośrednio (czyli nieprecyzyjnie) na
podstawie daty wpisu Głogowczyka w poczet studentów Akademii Krakowskiej (1461 rok). Na tej
podstawie przyjmuje się, że Głogowczyk (Johhannes Schelynk de Glogovia) w przybliżeniu urodził
się w 1445 roku.
Należy podkreślić, że zanim Jan z Głogowa został wybitnym uczonym i wykładowcą
Wydziału Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zyskał miano wyjątkowej ozdoby tejże
uczelni, szanowanego filozofa, astronoma i geografa to podstawy swojej edukacji kształtował właśnie
rodzinnym Głogowie. Warto tu przypomnieć, iż w czasach młodości astronoma, Głogów był bardzo
ważnym ośrodkiem administracyjnym (stolica księstwa - do 1742 roku), strategicznym bastionem
obronnym oraz jednym z najważniejszych miast Dolnego Śląska - obok Wrocławia i Legnicy - należał
do centrów gospodarczo-ekonomicznych i komunikacyjnych. Pełnił również znaczącą rolę w dziejach
kulturalnych i religijnych zachodniej Polski oraz był regionalnym centrum życia intelektualnego.
Z perspektywy naszego symbolicznego rocznicowego szkicu-wspomnienia biograficznego
najważniejszym aspektem nie jest jednak w tym kontekście sytuacja geopolityczna ówczesnego
Głogowa, ale to, jakie możliwości kształcenia oferowało miasto młodemu Głogowczykowi.
Analizując bardziej wnikliwie dochodzimy do wniosku, że w tym względzie Głogów oferował jak na
owe czasy wiele możliwości. W mieście funkcjonowały bowiem 3 szkoły: dominikańska (klasztorna),
parafialna (przy kościele Świętego Mikołaja) oraz kolegiacka. Niewątpliwie najwyższy poziom
prezentowała szkoła kolegiacka i w niej prawdopodobnie uczył się Głogowczyk. Jak można
wnioskować, inne szkoły nie byłyby w stanie przygotować go tak wszechstronnie do studiów.
Nawiasem, wśród kilkutysięcznej rzeszy scholarów ze Śląska, którzy przewinęli się przez krakowską
wszechnicę w XV wieku, była spora grupa głogowian oraz młodzieży z miast księstwa głogowskiego.
W latach 1433-1510 odnotowano w Krakowie aż 120 scholarów z Głogowa (ponadto 30
z Kożuchowa, 20 z Żagania, 15 ze Szprotawy i 12 z Zielonej Góry).
Jan z Głogowa zmarł na apopleksję 11 lutego 1507 roku. Został pochowany jako kanonik
w krakowskiej bazylice Świętego Floriana, ale pamięć o nim ciągle jest obecna oraz żywo
kultywowana przez mieszkańców regionu głogowskiego.

Podpis do ilustracji: pomnik-ławeczka Jana z Głogowa, uroczyście odsłonięty w 2007 roku przy okazji 500. rocznicy jego
śmierci (Fot. DAC)
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Ks. dr Aleksander Walkowiak
Działalność charytatywna Kościoła w Głogowie
Szpitale i domy opieki
Na terenie prawie każdej parafii w średniowieczu funkcjonowało szereg instytucji kościelnych.
Niektóre z nich były bardzo zżyte z miejscową parafią i pozostawały zwykle pod zarządem
proboszcza lub innego duchownego. Inne instytucje, choć w dziedzinie prawno-gospodarczej,
wyodrębniły się spod kierownictwa kościelnego, to jednak pozostawały zawsze w ścisłych kontaktach
z Kościołem. Duchowni i świeccy nie tylko spełniali uczynki miłosierdzia, ale starali się o fundusze
na fundację instytucji charytatywnych dla potrzeb ubogich, podróżnych, wdów i sierot oraz chorych,
cierpiących i samotnych osób pozostających bez środków utrzymania.
Głogów był ważnym ośrodkiem życia kościelnego i jego licznych instytucji oraz władz
administracyjnych. W XIII wieku ufundowano dwa klasztory zakonów żebraczych, minorytów
i kaznodziejów. Na początku XIV stulecia powstał klasztor żeński klarysek, benedyktynek i beginki.
Znacznie później założone zostały klasztory bernardynów (1465) i jezuitów (1625-1776). Wśród
innych zgromadzeń, jakie pojawiły się na Śląsku, były też zakony przeznaczone w służbie szpitali.
Opieka nad ubogimi mieszkańcami opierała się przede wszystkim na funkcjonowaniu licznych
szpitali, umiejscowionych przeważnie poza miastem. Do nich zalicza się szpital Ducha Świętego na
Przedmieściu Szpitalnym, szpital Bożego Ciała na Przedmieściu Brzostowskim, szpital Świętej
Barbary na Przedmieściu Polskim. Jeden szpital poświadczony został w 1458 roku na Ostrowie
Tumskim. Przy kolegiacie działał natomiast szpital dla scholarów oraz infirmeria. W mieście
troszczono się także o ubogie niewiasty. Od XV wieku były czynne dwa przytułki, w których
schronienie i opiekę znalazły sieroty i chore kobiety. Szpitalnictwem zajmowały się na Śląsku
rozmaite organizacje zakonne. Z założenia swego i powołania od średniowiecza miały służyć
wszystkim potrzebującym aż po XVIII wiek. Patronat nad nimi sprawował zwykle Kościół, który
gwarantował tej instytucji ochronę prawną.
Najstarszym domem, który w Głogowie służył opuszczonym, biednym, starcom chorym
i sierotom był szpital Ducha Świętego. Opiekowali się nimi bracia zakonu pod nazwą duchaków.
Zakon ten rozwijał się dość znacznie już w XIII wieku. W Głogowie najstarsza wzmianka o nim
pochodzi z 1318 roku, kiedy to biskup wrocławski Henryk z Wierzbna (1319) zachęcał wiernych do
udzielenia pomocy, poprzez pracę przy zabezpieczaniu cmentarza braci Ducha Świętego przed
zalewem Odry. W następnych stuleciach szpital ten był ciągłym przedmiotem troski i zapisów
dobroczynnych mieszczan głogowskich. Z biegiem lat uzbierały się z tego pokaźne sumy, które
uzupełniały majątek i kapitał fundacyjny. Do XV wieku cała administracja spoczywała w ręku braci
zakonnych, którzy traktowali szpital i jego mienie jako własność biednych i chorych. Na początku XV
stulecia następuje pewna zmiana w administrowaniu szpitala. Po raz pierwszy burmistrz i Rada
Miejska, nazwali siebie „opiekunami ubogich ludzi w szpitalu”, a jako zarządca ustanowiony został
mieszczanin głogowski. Ta sytuacja w 1526 roku oparła się o sąd w Magdeburgu i doprowadziła do
całkowitego przejęcia szpitala i kaplicy przez miasto. Mistrz i bracia głogowscy zdecydowali się
przekazać miastu z przeznaczeniem dla szpitala, wszystkie zajmowane przez siebie budynki oraz
dochody, z których korzystali do chwili decyzji sądu. Opiekę duchową nad mieszkańcami szpitala
spełniali w pierwszych wiekach jego istnienia zakonnicy Ducha Świętego. Wspomniana opieka, była
związana z kościołem szpitalnym zbudowanym z klasztorem i domem. W 1527 roku został on przez
ostatniego prepozyta nieprawnie odstąpiony radzie miejskiej. W końcu opiekę duchową nad szpitalem
w 1627 roku objęli jezuici1. W Głogowie swoją działalność i opiekę nad szpitalem prowadzili oni do
1. połowy XVI wieku.
Drugim szpitalem na terenie Głogowa był szpital Bożego Ciała dla trędowatych. Jego istnienie
datuje się już na 1389 rok, kiedy zapisano jedną grzywnę wieczystego czynszu, podzielonego dla
1

Por. T, Silnicki, Dzieje i ustrój Kościoła Katolickiego na Śląsku do końca w. XIV, Warszawa 1983, s.396-397; K. Dola,
Opieka społeczna i zdrowotna w Głogowie do czasów pruskich (1742) [w:] Misericordia et Veritas, red. J. Mandziuk,
J. Pater, Wrocław 1986, s.124-140; K. Matwijowski, Głogów. Zarys monografii miasta, Wrocław-Głogów 1994, s.117-118.
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szpitala Ducha Świętego i trędowatych w pobliżu Głogowa. Dwa lata później w kaplicy dla
trędowatych ufundowano ołtarz poświęcony tajemnicy Bożego Ciała oraz Świętym Kosmie
i Damianowi patronów medyków i chorych. Natomiast Rada Miejska zatwierdzała kapelana
pełniącego funkcje liturgiczne. Kandydatem miał być zawsze kapelan z kościoła parafialnego
Świętego Mikołaja. Do jego obowiązków należało celebrować Msze Święte, zaopatrywać chorych
i odprawiać pogrzeby. W 1419 roku rozpoczęto budowę kościoła Bożego Ciała u „trędowatych”.
Inicjatorem budowy szpitala była przypuszczalnie Rada Miejska. O mieszczańskiej fundacji świadczy
również to, iż szpital nie posiadał żadnych nieruchomości, a swoje istnienie opierał jedynie na
drobnych czynszach wieczystych z wielu zapisów mieszkańców Głogowa.
Ze względu na drewnianą zabudowę miast średniowiecznych i liczne pożary, instytucje tego
rodzaju były skazane na częstą utratę źródeł utrzymania. W 1488 roku książę Jan II Szalony zburzył
szpital i kościół Bożego Ciała. Kiedy kościół i szpital nie został jeszcze odbudowany, następny groźny
pożar strawił w 1517 roku prawie całe miasto. Odbudowa zniszczonej aglomeracji miasta i kościoła
wraz ze szpitalem trwała bardzo długo. Ostatecznie odbudowano najpierw szpital, a w 1542 roku także
kościół, który nadal zwano szpitalem i kościołem trędowatych. W ścisłej współpracy z tą placówką
był sierociniec, o którym wiadomo z fundacji rodziny Fährenschild z 1546 roku dla wychowanków
„szpitala dziecięcego przed Bramą Brzostowską”. Podczas fortyfikowania Głogowa w latach 1630-32,
sukcesywnie burzone były przedmieścia. Wówczas uległ likwidacji także szpital Bożego Ciała ok.
1640 roku. Został on połączony ze szpitalem Ducha Świętego, który przeniesiono do miasta pod
nazwą „Hospitale S. Spiritus et leprozorium”2.
W licznych miastach śląskich w średniowieczu można było spotkać także domy opieki dla
biednych kobiet. Były tam niewiasty pozostające bez środków do życia, samotne potrzebujące opieki.
Ośrodki takie bywały fundowane przez książąt lub parafie, a czasem drogą testamentalną,
i utrzymywały się z darowizn. W domach tych często można było spotkać również i osierocone dzieci.
Po zatwierdzeniu fundacji przez biskupa, placówki te uzyskiwały wszystkie prawa instytucji
kościelnej. Niewiasty spośród siebie wybierały przełożoną, którą zatwierdzała Rada Miejska albo
miejscowy proboszcz. Mieszkanki takiego ośrodka nie nosiły habitów i nie były zobowiązane do
klauzury. Utrzymywały się jedynie z darowizn lub najmowały się do prac po domach. Pielęgnowały
chorych albo też pomagały przy urządzaniu pogrzebów, najmowały się do prac w kościołach
i klasztorach. Czasem zajmowały się tkactwem czy rzemiosłem, ale zawsze za zgodą miejscowego
cechu.
W Głogowie były dwie placówki tego rodzaju. W źródłach wymieniony został altarzysta
z kościoła parafialnego Świętego Mikołaja, któremu Rada Miejska w 1426 roku przekazała dom
w pobliżu klasztoru dominikanów Świętego Piotra i Pawła. Rada Miejska wyraziła zgodę, by
zgromadził w nim kobiety-panny, które będą się opiekowały chorymi i sierotami. Nieco później
w 1451 roku wymieniony został podobny konwent, który położony był obok minorytów przy
cmentarzu „czarnych mnichów” jak ich wówczas nazywano. Mieszkanki tego domu należały do
niewiast pobożnych, były ubogie i biedne. Na ich codzienne utrzymanie musiały starczyć skromne
darowizny oraz niewielkie sumy pieniężne lokowane przez zarządcę. Obydwa ośrodki opieki
utrzymały się do początku XVII wieku. Przypuszczalnie strawił je groźny pożar w 1615 roku, kiedy
spłonęło wówczas 1200 domów. Po wojnie 30-letniej nie są już wymieniane3.
Do innych domów opieki społecznej w Głogowie należał szpital Świętej Barbary, który był
przytułkiem dla starych i niezdolnych do pracy mistrzów. Szpital ten był utrzymywany i zarządzany
przez cech sukienników. Jego początków należy szukać w drugiej połowie XV wieku. Istniał on ok.
300 lat. Wzmiankowany jest tylko w latach 1469 i 1472. Zbudowany został za murami miasta na
przedmieściu przed Bramą Polską wraz z kościołem Świętej Barbary. Powstał z myślą
o schorowanych i zubożałych mistrzach cechowych jak i wdowach po nich. Kuratorów szpitala
i kaplicy wybierano spośród mistrzów cechu sukienników. W dokumentach z 1580 roku zaznaczono,
2

Por. K. Dola, Opieka społeczna i zdrowotna…, s.133-135. Należy odróżnić obecny kościół Bożego Ciała pojezuicki, który
znajduje się w obrębie starych murów, zbudowany w latach 1696-1702.
3
K. Dola, Opieka społeczne i zdrowotna..., s.135-136.
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że budynki te znajdowały się w opłakanym stanie i groziła im ruina, a biedni byli pozbawieni
wszelkich dochodów. Nieszczęście spotkało przytułek w 1615 roku w wielkim pożarze miasta, który
spłonął razem z „Przedmieściem Polskim”. Podczas prac nad fortyfikacjami, w połowie XVII wieku,
zbudowano go w okolicy Bramy Młyńskiej. Nowy budynek wzniesiony został z drewna i był bardzo
ciasny dla 20 osób, które były na utrzymaniu szpitala. Ubogim żyło się niezwykle skromnie,
zapewniano im mieszkanie i małe racje chleba. Brakowało funduszy na inne produkty żywnościowe
jak i remonty budynku. Dlatego podczas wojen śląskich w 1757 roku cech sukienników był zmuszony
oddać zarząd tego obiektu Radzie Miejskiej, a ubogich przeniesiono do szpitala Ducha Świętego.
W końcu walące się budynki zostały wystawione na sprzedaż. Po zburzeniu kościoła Świętej Barbary
fundacje przyłączono do parafii Świętego Mikołaja. Natomiast na parceli poszpitalnej powstał
katolicki Świętej Barbary. Na Ostrowie Tumskim funkcjonował szpital dla scholarów i ubogich,
chorych kapłanów, założony w XV wieku4.
Istotną rolę społeczną w miastach średniowiecznych pełniły także i niewiasty, zwane beginkami.
Pojawiły się na Śląsku już w XIII wieku. Były to grupy kobiet, które żyły razem w jednym domu bez
składania ślubów zakonnych. Nie posiadały specjalnej reguły a życie wspólne prowadziły na
podstawie opracowanego regulaminu. Ośrodki ich powstawały z motywów czysto religijnych.
Zatwierdził je papież Honoriusz III w 1216 roku. Zajmowały się najczęściej opieką chorych i pracą
ręczną. Miały swoje domy we Wrocławiu, Legnicy, Świdnicy, Nysie i Głogowie. Swój dom beginki
głogowskie posiadały przy miejscowym kościele dominikanów, otrzymując go w zamian opiekę
duszpasterską. Obok własnej pracy, źródłem ich utrzymania były darowizny. Na początku XIV wieku,
podobnie jak w konwentach Świdnicy i we Wrocławiu, również wśród beginek Głogowa pojawiła się
herezja. Została ona przyniesiona przez działające na terenie Głogowa stowarzyszenie zwane
begardami (religijne stowarzyszenie mężczyzn, które powstało w połowie XIII wieku, praktykujące
ubóstwo. Jego członkowie utrzymywali się z pracy ręcznej oraz jałmużny). Akcję przeciwko
beginkom rozpoczął biskup wrocławski - Henryk z Wierzbna (1302-1319). Dalsze wystąpienia
antybegińskie na Śląsku opierały się na bulli Grzegorza XI w 1372 roku. Jednak zdecydowana
postawa władz kościelnych sprawiła, że w XV wieku działalność ich zanikła5.
Należy stwierdzić, że w ciągu pięciu stuleci - od XIII do XVIII wieku - Głogów mógł się
poszczycić szeregiem szpitali przytułków, sierocińców i domów dla ubogich studentów. Te instytucje
dobroczynne dzieliły los miasta. Choć budynki te spotykały różne klęski, ciągle były odbudowywane.
Mienie przepadało w pożarach, ale zawsze zjawiali się nowi dobrodzieje… Nade wszystko, bowiem
nigdy nie wygasła idea miłosierdzia i dobroczynności, która stanowiła fundament ich bytu.

4

Por. K. Dola, Opieka społeczna i zdrowotna…, s.124-140.
B. Kumor, Kościelne stowarzyszenia świeckich na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym [w:] Kościół. Początki
i zarys rozwoju, cz.1, Lublin 1969, s.533-534.
5
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„Caritas Polska”
Charytatywna aktywność Kościoła była stałym elementem duszpasterskiej działalności niemal od jego
początków powstania. Zmieniały się jej formy oraz ukierunkowania, ale cel - pomoc ubogim
i potrzebującym - pozostawał zawsze taki sam. Od połowy XIX wieku aktywność charytatywna
wydatnie wzrosła. W latach I wojny światowej oraz w okresie międzywojennym wzbogaciła się
o nowe formuły. Największe zasługi na polu charytatywnym położyli: biskup krakowski kardynał
Adam Sapieha (1950) i prymas Polski kardynał August Hlond (1948). To oni dali początek
powstania związków „Caritas”. Nie ulega wątpliwości, że wysiłki, które w tej dziedzinie podejmował
Kościół sprawiły, że społeczeństwo zaczęło lepiej rozumieć potrzebę pomocy biednym
i nieszczęśliwym. Świadomość ta okazała się bardzo cenna w latach II wojny światowej i w latach
powojennej odbudowy mocno zniszczonego kraju.
Powojenna działalność „Caritas” oparta była na tradycyjnej organizacji w diecezjach i parafiach.
Obszar pracy charytatywnej okazał się bardzo rozległy. Kościół spieszył z materialną pomocą dla
ludności, dostarczając żywność, odzież, uczestnicząc w uruchamianiu rolnictwa i rzemiosła. Swój
wkład ma też Kościół w organizowanie sieci służby zdrowia, w tym szpitali, żłobków, przedszkoli
i domów starców. Z przekazów kronikarskich wynika, że wrocławski „Caritas” zajmował się
rozdawaniem darów nadsyłanych przez Polonię amerykańską a ponadto prowadziła stołówki.
O rozmachu prac tej instytucji niech świadczą dane z 1947 roku w skali krajowej: w zarządach w 4157
oddziałów parafialnych, pracowało społecznie ok. 60 tysięcy osób. Prowadzono 972 przedszkola,
czynnych było 399 kuchni, 72 zakładów leczniczych, organizowano setki kolonii i półkolonii dla
dzieci6.
Prężna i efektywna działalność dobroczynna Kościoła, spotkała się z wrogim nastawieniem
i niechęcią ze strony wszechwładnej władzy komunistycznej będącej na usługach Moskwy. Ataki na
Kościół nasilały się coraz bardziej już od 1947 roku. Od jesieni 1948 roku zaczęły się aresztowania
księży, w dobrze zorganizowanej i zaplanowanej akcji ze strony mocodawców sowieckich. Władze
komunistyczne ciągle szukały pretekstu, by za wszelką cenę zniszczyć dzieło „Caritasu”. Było to
działanie, które objęło cały Kościół w Polsce. Organizowano liczne kapturowe procesy sądowe
i szkalowano Kościół w prasie i radiu według scenariusza, opracowanego w Moskwie. Katalog
wymyślonych przez nich zarzutów był obszerny. W styczniu 1950 roku wprowadzono przymusowy
zarząd państwowy nad wielkim dziełem kościelnego „Caritasu”, w końcu doprowadzono do likwidacji
tej instytucji7. Mimo wszystkich trudności i szykan ze strony reżymu stalinowskiego, Kościół
w Polsce nigdy nie zrezygnował ze swojej misji niesienia pomocy najbiedniejszym i potrzebującym
wsparcia materialnego. To zaszczytne dzieło będzie prowadził przez całe następne stulecia, gdyż obok
świata ludzi bogatych, istnieje jeszcze świat ludzi ubogich. Tak jest również w trzecim tysiącleciu.
Świat ubóstwa jest wyzwaniem dla Kościoła w Polsce. Co można zrobić dla ubogich, bezdomnych
i potrzebujących? Mamy ich wszędzie, nawet w Głogowie, który posiada bogate złoża naturalne
i zamożną Hutę Miedzi.
Przełom polityczny zapoczątkowany w 1989 roku zadecydował o zmianie w życiu Kościoła
w Polsce. Na nowo zaczęły funkcjonować liczne instytucje charytatywne prowadzone w parafiach
przez kapłanów i ludzi świeckich. Dzięki pomocy i wsparciu licznych ofiarodawców uruchomiono
stołówkę dla biednych i bezdomnych przy głogowskiej parafii Królowej Polski. Każdego dnia
wydawane są ciepłe posiłki, z których korzysta ok. 65 osób. Wzruszającym przeżyciem jest
organizowana wspólna wieczerza wigilijna dla bezdomnych każdego roku przy parafii Świętego
Klemensa. Przy parafii Świętego Mikołaja uruchomiono świetlicę terapeutyczną dla dzieci z ubogich
rodzin. Gromadzą się w niej każdego dnia po swoich lekcjach szkolnych, korzystając także ze
skromnego posiłku. Również przy każdej parafii głogowskiej czynny jest punkt „Caritasu”, który
otacza pomocą materialną najbardziej potrzebujących. Przy parafii Miłosierdzia Bożego na osiedlu
Piastów Śląskich czynny jest od kilkunastu już lat ośrodek pomocy dla najbiedniejszych. Codziennie
6

J. Kłoczowski, L. Müllerowa, Chrześcijaństwo polskie po 1945 r. [w:] Chrześcijaństwo w Polsce, zarys przemian 966-1979.
pr. zbior. pod red. J. Kłoczowskiego, Lublin 1992, s.591-616.
7
T. Suleja, Przypadek wrocławskiej „Caritas Academica” [w:] Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w powojennym 50-leciu.
pod red. I. Deca i K. Matwijowskiego, Wrocław 1996, s.157-164; S. Wójcik, Katechizacja w warunkach systemu
totalitarnego na przykładzie Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska w latach 1945-1961, Wrocław 1995, s.36.
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oprócz niedziel i świąt jest rozdawany świeży chleb dla ok. 100 osób. Punkt ten mógł powstać tylko
dzięki staraniom wieloletniego proboszcza ks. kan. Janusza Idzika i dobroczyńcom z piekarni
w Głogowie.
Jednak do grupy ludzi najbiedniejszych niewątpliwie należą bezdomni. Oprócz starego, mocno
zniszczonego odzienia nic więcej nie posiadają, nawet własnego kąta. Różne są przyczyny ich biedy
a czasem poniżenia. To też są ludzie i Kościół ich dostrzega. Trzeba im podać przyjazną dłoń. Tę dłoń
dobroci w imię Chrystusa wyciągnął do nich wspomniany już ks. kan. Janusz Idzik, do 2020 roku
proboszcz parafii na osiedlu Piastów Śląskich. Mimo licznych obowiązków duszpasterskich
(i dodatkowo budowy kościoła) niezrażony wieloma kłopotami i piętrzącymi się trudnościami,
postanowił im przyjść z pomocą. Dał im na nowo szansę godnego życia. Nadzieją dla nich stała się
wyludniona wieś Żukowice, odległa ok. 10 km od Głogowa. Miejscowość ta, ze względu na
funkcjonującą w jej pobliżu Hutę Miedzi „Głogów”, od 1986 roku skazana została na wymarcie.
Dzisiaj do miejscowości na nowo wraca życie. W większości jej mieszkańcami stali się bezdomni,
którzy znaleźli tam dach nad głową, wygodne łóżko, ciepło a nade wszystko strawę. Początki tego
Przytuliska sięgają wiosny 1999 roku. Pierwsi bezdomni zamieszkali najpierw w skromnym baraku na
placu budowy kościoła na osiedlu Piastów Śląskich. Posiłki otrzymywali na plebanii. Nie mogąc się
niczym odpłacić, w miarę swoich możliwości pomagali przy budowie kościoła. Ponieważ liczba osób
ciągle przybywała, a nadciągająca zima była najtrudniejsza do przeżycia, zachodziła potrzeba
powiększenia liczby miejsc. Ks. kan. Janusz Idzik nawiązał współpracę z Fundacją Świętego Alberta
w Świnoujściu, oraz Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiu. Odtąd Przytulisko
weszło w ramy fundacji i stało się stałym miejscem zamieszkania dla wielu osób bezdomnych.
Przytulisko posiada własny regulamin i plan zajęć na cały dzień. Liczba osób przebywających w nim
jest różna, w zależności od pory roku. Najwięcej osób szuka schronienia w okresie zimowym, kiedy
bywa ich nawet do 60 osób. Przytulisko w Żukowicach jest dobrym przykładem i najbardziej cenną,
charytatywną inicjatywą Kościoła na Ziemi Głogowskiej i całej diecezji.

Podpisy do ilustracji (Fot. DAC):
- na str.8: Ruiny kościoła pw. Świętego Mikołaja w Głogowie.
- powyżej: Kościół pw. Miłosierdzia Bożego na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie.
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