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HISTORIA MIASTA WĄSOSZA
I EWANGELICKIEJ GMINY KOŚCIELNEJ
W WĄSOSZU POWIAT GÓRA
Cz. II
Rozdział 2.
Wewnętrzny rozwój miasta
Sądy i prawa, handel i przemysł
Założenie miasta na niemieckim prawie, o czym wspomniano już wielokrotnie,
było decydujące dla jego rozwoju. Wąsosz otrzymał na podstawie dokumentu lokacyjnego takie same prawa, jakie miał Żagań i Szprotawa, miasta te miały niemieckie prawo,
jakie wytworzyło się w Saksonii, na Śląsku zwane prawem magdeburskim. Zawierało
ono postanowienia dotyczące życia miejskiego, postanowienia prawne postępowania
karnego, jak również podstawy ustroju władz miejskich. Postanowienia prawa magdeburskiego możemy w całości uważać za obowiązujące dla niemieckich miast Śląska.
Książę zastrzegł sobie, lub w jego imieniu wójt ziemski, prawo sądzenia za ciężkie
przestępstwa, mordy, rabunek i zgwałcenia. Wójt ziemski sprawował kilka razy w roku
sądy i otrzymywał za to pewne opłaty sądowe. Prawo to sprawował dla miasta Wąsosz
i okolicy kasztelan względnie burgrabia, jako zastępca księcia. Również wszelkie kary od
pewnej wysokości musiały być uznane przez niego. Miasto czyniło wiele starań, aby
uzyskać najwyższe prawo sądu i osiągnęło ten cel w roku 1720. Z tego roku pochodzi
zachowana taksa, opłata tutejszego kata. Taksa ta pozwoli nam zorientować się
w wysokości kar i stwierdzić, że kary były bardzo surowe. Znajdujemy w niej opłaty za
tortury, za ścięcie mieczem, za łamanie kołem, za rwanie cęgami, za darcie pasów skóry,
za odrąbanie głowy czy ręki, za spalenie, powieszenie, ćwiartowanie, za chłostę
nierządnic, za wsadzanie do kuny żelaznej i pod pręgierz. Kat, zwyczajem, był zobowiązany dać w „zielony czwartek” parę tzw. „psich rękawic” burmistrzowi, radnym, notariuszowi i wójtowi miasta.
Więzienie (koza) należało pierwotnie do urzędu (książęcego), ale miasto mogło
z niego korzystać. Później przeszło ono w posiadanie miasta, które sprzedało je w roku
1705 Wilhelmowi Klose.
Niewiele wiemy o tym, czy i jak często stosowano […] wymienione kary. W roku
1678 powieszono mieszkańca Pobiela imieniem Andrzej Diemcko, w roku 1714
Fryderyka Reichela, w roku 1713 Sebastiana Schonknechta z Czarnoborska. Za jakie
przestępstwa zostali powieszeni, nie wiemy. Bardzo surowy wydaje się nam wyrok
śmierci przeciwko Kasprowi Wermuth, który został powieszony w roku 1721 za
kradzież. Wyznaczona na dzień 12 maja 1721 roku egzekucja nie mogła być wykonana,
gdyż skazana na śmierć Dorota Mielin z Pobiela za podpalenie, została nocą uprowadzona z więzienia przez jakiegoś konnego do Polski. W roku 1737 również za podpalenie, spalono na stosie Annę Lange żonę dniówkarza.
Oprócz sądu wyższego znajdował się w Wąsoszu tzw. „Zaudengerichte”. Był to
polski sąd ziemski szlachty pod przewodnictwem kasztelana. Na prośbę wąsoskiego
III

Kwartalnik Górowski 33/2010-2011

rycerstwa tutejszy sąd polski (Zaude – od polskiego sąd) otrzymał w roku 1604 herb.
Z postępem germanizacji sąd ten tracił swoje znaczenie, jego funkcje ograniczały się
w końcu do pewnych spraw cywilnych. W wielu częściach Śląska wychodził on
stopniowo zupełnie z użycia, utrzymał się jednak aż do roku 1740 w rejonie Wąsosza,
Góry, Głogowa, Rudny i Wołowa.
Zwyczajny sąd należał do sędziego dziedzicznego, względnie dziedzicznego wójta.
Ten otrzymywał trzecią część opłat sądowych (por. dokument lokacyjny). Pierwszym
wójtem dziedzicznym Wąsosza był Otto v. Halbsalcz któremu zlecono założenie
niemieckiego miasta Wąsosza. Zazwyczaj wójtowie byli szlacheckiego pochodzenia. Otto
v. Halbsalcz nie był jednak szlachcicem, lecz szprotawskim mieszczaninem. Wójtowi
pomagało kilku obywateli, których nazywano ławnikami. Pierwszymi obywatelami miasta
znanymi nam z nazwiska byli Mikołaj i Rudiger, którzy występują w dokumencie z roku
1292. Dziedziczny wójt reprezentował z początku miasto także na zewnątrz. Wąsoskich
ławników nie wybierali mieszczanie tak jak to się działo w wielu innych miastach, lecz
byli mianowani przez kasztelana. Po raz pierwszy ławnicy wystąpili w dokumencie z roku
1292, w tym samym, z którego wzięliśmy nazwiska pierwszych obywateli.
Z instytucji ławników, względnie obok niej rozwinęła się władza administracyjna.
Uprawnienia jej z biegiem czasu wzrastały. Książęta nie byli skąpi w nadawaniu praw,
o ile to nie wpływało na uszczuplanie ich dochodów. Rajców nazywano „consules”, ich
przewodniczącego zaś „konsul dirigens”, później burmistrzem. Z okazji posiedzenia
rady, które odbywało się co roku na zarządzenie władzy książęcej, wydawano uroczysty
posiłek. Potrzebne mięso dostarczali rzeźnicy, pieczywo piekarze, a książę dostarczał
trunków.
Burmistrza i rajców miał Wąsosz z całą pewnością już około roku 1400. W owym
roku wspomina się w dokumencie po raz pierwszy o tych urzędach dla Wińska, przyjąć
zaś należy, że Wąsosz na pewno nie pozostawał w tych sprawach w tyle za sąsiednimi
miasteczkami.
Naturalnie, że z imienia znamy tylko tych wąsoskich burmistrzów, którzy ten urząd
pełnili później, a więc dopiero od końca XVI. Pierwszym z nich jest Jerzy Thiel, który
pełnił ten urząd w roku 1586. Znamy także dwóch radnych z tego samego roku, Jerzego
Naukischa i Michała Schindlera. Jak kształtowały się stosunki za austriackich czasów, nie
wiemy dokładnie. Wiadomym jest, że rząd mianował wówczas burmistrzów i radnych
tylko spośród katolików, nawet w miastach czysto ewangelickich. Dowiedzieliśmy się, że
za czasów pruskich, w roku 1756 były następujące publiczne urzędy w Wąsoszu: wójt
miejski z trzema ławnikami, urząd akcyzowy, urząd solny i urząd pocztowy. Rada
składała się z burmistrza, podskarbiego i trzech senatorów. Notariat nie był wówczas
obsadzony.
Wielkie zmiany w administracji miejskiej przyniosła ordynacja miejska z dnia 19
listopada 1808 roku. Dążyła ona do tego, aby zjednoczyć wszystkich mieszczan
podzielonych dotąd na klasy i cechy, umożliwić im czynny udział w zarządzaniu
miastem, a tym samym wyrobić w nich ducha obywatelskiego i rozwijać go. Państwo
zastrzegło sobie ogólny nadzór nad miastami, te jednak miały samodzielność w załatwianiu swoich spraw. Przedstawicielami mieszczaństwa byli wybrani przez mieszczan
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radni miasta, którzy mieli ograniczone pełnomocnictwo. Administracja, w myśl
postanowień radnych miasta, spoczywała w rękach Magistratu wybranego przez radnych.
Z początkiem roku 1809 odbyły się tu wybory do zgromadzenia radnych miasta,
poprzedzone nabożeństwem. W dniu 7 sierpnia tego roku odbyło się uroczyste wprowadzenie w urzędowanie nowo wybranego Magistratu. Z ratusza udał się uroczysty pochód
do kościoła; za miejską flagą szło bractwo kurkowe, potem dzieci szkolne, duchowieństwo obu wyznań, nowo wybrany Magistrat prowadzony przez dostojników, radni
miejscy, naczelnik powiatowy, starsi cechów, a na końcu inni uprawnieni do głosowania
obywatele. Nabożeństwo odprawił radny miejski diakon Engelien wygłaszając
okolicznościowe kazanie, po którym członkowie Magistratu złożyli przed ołtarzem
przysięgę. Pochód udał się następnie z powrotem do ratusza, w którym królewski
komisarz przez podanie ręki zobowiązał członków Magistratu do służby. Naturalnie, że
obywatele Wąsosza zaniedbali pierwszą okazję wyboru przez siebie nowego burmistrza.
Po odejściu (może śmierci?) burmistrza Horleina w roku 1810 wybierano 2 razy
kandydatów, których nie zatwierdzono, a ponieważ uparcie obstawali obywatele Wąsosza
przy drugim kandydacie i nie dotrzymali terminu wyznaczonego przez rząd do
przeprowadzenia trzecich wyborów, burmistrzem miasta został wyznaczony z urzędu
prokonsul ze Ścinawy.
Ordynacja miejska była później dwukrotnie zmieniana w niektórych punktach,
w roku 1831 i w roku 1853. Zmiany dotyczyły głownie rozszerzenia uprawnień
Magistratu i rządu. W dniu 7 sierpnia 1859 roku burmistrz wygłosił na posiedzeniu rady
miejskiej obszerną przemowę poświęconą ordynacji miejskiej, którą wprowadzono
w Wąsoszu przed 50 laty.
Już za książęcych czasów rada była zobowiązana do utrzymania surowego
porządku. Próżniaków należało z miasta przepędzić, dawać baczenie na sprawiedliwą
miarę i wagę, dokonywać co 14 dni przeglądu palenisk i nakazać sprawdzać, czy
wszędzie są drabiny, bosaki i sprzęt gaszenia pożaru; wszelkie sprawy należy załatwiać
we dwie osoby z wyjątkiem spraw nagłych; każdego roku musiała rada miasta przedkładać rachunki książęcemu zarządowi.
Prawa i obowiązki miasta są wymienione w przywilejach, z których pierwszy
wystawiony został w roku 1542 przez księcia Fryderyka II w Legnicy. Zatwierdzony
i częściowo rozszerzony został on w roku 1551 przez księcia Jerzego, w roku 1593 przez
Joachima Fryderyka, a w roku 1655 czy też 1665 przez księcia Krystiana. Powtórzone
i zatwierdzone zostały wszystkie przywileje miasta przez dom Habsburgów po przejściu
księstwa wołowskiego pod panowanie austriackie. Zawinięty w czerwony aksamit,
opatrzony wielką woskową pieczęcią (11 cm średnicy) dokument, został wystawiony dnia
23 lipca 1676 roku przez cesarza Leopolda. Przechowywany jest on w skarbcu miejskim.
W roku 1759 został skradziony przez kozaków, odebrany im został przez austriackiego
porucznika v. Reesch. Ten zażądał od miasta wysokiej sumy za zwrot dokumentu, lecz
zubożałe mieszczaństwo nie mogło zapłacić wykupu. Zwrócono się do króla i otrzymano dokument z powrotem po zawarciu pokoju.
Próby miasta oderwania się od zależności urzędu grodu nie doprowadziły do celu.
Po zagarnięciu Śląska przez Prusy zmieniły się gruntownie stosunki w administracji
krajem. Władzę nad całą okolicą sprawował landrat. Pierwszym landratem na tutejszą
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okolicę został właściciel dóbr rycerskich v. Tschammer na Daszowie, jego funkcje nie
odpowiadały funkcjom, jakie spełniają dzisiejsi landraci. Wołowskie kolegium rządowe,
któremu dotychczas podlegał Wąsosz, zostało rozwiązane, a większość jego funkcji
przydzielono radcy wojennemu i podatkowemu w jednej osobie. Siedzibą tego radcy
była do roku 1745 Ścinawa, później Wołów. Odnośnie wymiaru sprawiedliwości Wąsosz
został przydzielony do Głogowa. W dniu 1 lipca 1794 wprowadzono wszędzie ogólne
prawo krajowe. Zniesienie poddaństwa w roku 1807 nie miało wielkiego znaczenia dla
Wąsosza. Od roku 1818 miasto należy do powiatu górowskiego.
Od dawien dawna Wąsosz posiada pieczęć; nie wiadomo tylko, czy miasto samo ją
sobie sprawiło, czy też została mu nadana. Pieczęć miejska przedstawia 3 wieże na łodzi,
dzioby łodzi oraz środkowa wieża mają po jednej gwiazdce. W takiej postaci ukazała się
ona już w roku 1689 w liście burmistrza i rajców do cechu rzeźników. Diakon Engelien
wyraża przypuszczenie w swojej kronice Wąsosza, że łódź wskazuje na to, że Wąsosz w
pradawnych czasach był biedną osadą rybacką. Inni twierdzą, że pierwotny herb miasta
zawierał nie łódź, lecz półksiężyc. Barwami miasta jest biel i czerwień.
W dawnych czasach znaczenie miastu nadawało nie tylko jego położenie obronne,
lecz w pierwszej linii jego stan rzemieślniczy. Jak długo rolnictwo było głównym
zajęciem ludności, każdy sporządzał sobie odzież, schronienie i sprzęt domowy, mało
korzystając z usług rzemiosła. Dopiero w późniejszym czasie nastąpił pewien podział
pracy. Pierwszych rzemieślników spotykamy w dużych posiadłościach książąt, dostojników świeckich i kościelnych. Rzemieślnicy ci, to przeważnie ludzie poddani. Dopiero
w miastach pojawił się samodzielny stan rzemieślniczy. Ważnym wydarzeniem było
wprowadzenie pieniądza. Dawniej jedynym środkiem płatniczym było zboże i bydło.
Dopiero pieniądz stworzył możliwość gromadzenia majątku, na który składały się nie
tylko posiadłości, lecz także kapitał. Możliwość gromadzenia majątku w ruchomościach
była powodem niezależnej działalności rzemiosła. Słowiańskie rzemiosło na Śląsku nie
miało przyszłości; nie wytrzymało ono konkurencji niemieckich rzemieślników sprowadzonych przez Piastów na Śląsk i uległo mu.
Rzemieślnicy na Śląsku szybko zorganizowali się w cechy. We Wrocławiu istniały
one już przed rokiem 1273. Można przypuszczać, że prawo organizowania cechów
udzielane było równocześnie z nadaniem praw miejskich. Dokument założenia naszego
miasta zawiera postanowienie, że dziedzicznemu wójtowi przysługiwać mają dochody
z jatek i straganów z obuwiem i pieczywem. Pierwszymi cechami były tu zapewne cechy
rzeźników, szewców i piekarzy, jak zresztą i gdzie indziej. Nie można stwierdzić, kiedy
powstały właściwe cechy ze statutami. Przywileje cechowe (tzn. książęce zatwierdzenie
ich statutów) tutejszych piekarzy i szewców pochodzą z roku 1553. Według nich
w mieście nie mogło być więcej niż 10 mistrzów piekarskich z 10 straganami z pieczywem. W roku 1561 przywileje otrzymały cechy kołodziejów i cieśli, rusznikarzy, ślusarzy,
i bednarzy, w roku 1578 cech sukienników, w roku 1589 cech kuśnierzy, a w roku 1595
cech rzeźników. Na podstawie tego przywileju liczbę mistrzów rzeźnickich i jatek
ograniczono do 12. Cech rzeźników miał swoje artykuły cechowe na wzór wrocławskiego cechu, co wynika z pisma znajdującego się w oryginale z roku 1597 w miejskim
skarbcu. Wrocławska rada przesłała mianowicie na prośbę czcigodnej rady miasta
Wąsosza potwierdzony odpis przepisów wrocławskiego cechu rzeźników. Statut cechu
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krawców został zatwierdzony w roku 1604, jak również kowali i nożowników, stolarzy
i szklarzy oraz rybaków. Ostatni cech należał chyba do znaczniejszych. W księdze
przywilejów Wąsosza z połowy XVI wieku znajdujemy wzmiankę o 19 rybakach
(mistrzach). Nie należy się temu dziwić. O ile rybactwo dziś nie popłaca, to wówczas
było ono źródłem wielkich dochodów. Pewien kronikarz śląski stwierdza w roku 1613,
że Barycz była rzeką obfitującą w ryby. Solone szczupaki wysyłano stąd w dużych
ilościach. Stwierdziliśmy nawet istnienie cechu rybaków w Pobielu w roku 1601.
Rachunek miejski z roku 1655/56 wspomina po raz pierwszy płócienników, chociaż
cech taki istniał już dawniej. W okresie wojen i dżumy zanikł on zupełnie, jednakowoż
po zawarciu pokoju i ponownym zorganizowaniu się prosił o zatwierdzenie swego
statutu. W latach 1657/58 według rachunku miejskiego było w Wąsoszu 12 cechów:
piekarzy, rzeźników, szewców, krawców, garncarzy, sukienników, kuśnierzy, kowali,
płócienników, stolarzy, kołodziejów i rybaków. Świecarze i mydlarze zapewne później
zorganizowali się w cechu; patent z roku 1723 reguluje ich stosunki prawne. Wąsoscy
młynarze, którzy przedtem należeli do związku młynarzy w Wołowie, dopiero w roku
1773 otrzymali, na swoją prośbę, pozwolenie na założenie własnego związku młynarzy.
Nie mogę pozwolić sobie na podawanie treści przywilejów potwierdzających statuty
cechów przez każdego nowego władcę. W każdym razie cechy miały znaczny udział
w rządzeniu miastem, jak prawie we wszystkich małych miastach, gdzie nie było
konkurenta w postaci silnego kupiectwa. Na czele cechów stali przysięgli, względnie
mistrzowie, których urzędowanie zmieniało się, jak we wszystkich miejskich urzędach,
co roku. Zazwyczaj na czele każdego cechu stało dwóch mistrzów. Musieli oni po
wyborach składać przysięgę radzie miasta, że będą sumiennie kierować swym urzędem.
Do ich powinności należało przenoszenie rozkazów Rady do cechów i zwoływanie
zebrań członków cechów, w których uczestniczyło zwykle dwóch członków Rady.
Postanowienia tych zebrań wymagały jeszcze zatwierdzenia ich przez Radę. Do przyjęcia
do cechu potrzebne było pozytywne świadectwo moralności, dowód pochodzenia ze
ślubnego małżeństwa i nauka rzemiosła u dobrego mistrza cechowego. Kto prowadził
nieprzyzwoity tryb życia, wykluczano go z cechu. Mistrzom cechowym nakazywano
niejednokrotnie posiadanie hełmu, muszkietu i broni przybocznej (np. w Wąsoszu
krawcom). Jedynie przez wstąpienie do cechu otrzymywało się prawo uprawiania danego
rzemiosła. Kto nie był członkiem cechu i mimo to uprawiał rzemiosło, był nazywany
partaczem lub wichrzycielem i jako taki ścigany i prześladowany. Z przywileju piekarzy
wynika, że żaden młynarz tutejszy ani obcy nie ma prawa sprzedawać mąki w mieście,
prawo sprzedaży mąki należy wyłącznie do piekarzy, którzy za to mają obowiązek
oddawać swe ziarno do przemiału tutejszym młynarzom i zająć się biednymi. Przywilej
z roku 1553 zabraniał mieszczanom budowania własnych pieców do wypieku; kto taki
piec już posiadał, mógł dalej z niego korzystać, ale tylko dla własnego spożycia. Surowo
zakazane było w Wąsoszu i w okolicznych wsiach szycie u krawców nie zrzeszonych
w cechu. Jedynie szlachta miała prawo szycia odzieży w domu dla siebie i dla swej
czeladzi, pod warunkiem jednak, że nie był to obcy krawiec, lecz służebny szlachcica.
Jeśli jakiś klient zlecił pracę jednemu majstrowi nie zapłaciwszy długu u innego majstra
tego samego rzemiosła, to ten drugi majster miał obowiązek zatrzymania wykonanej
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pracy tak długo, aż klient nie uregulował długu u pierwszego majstra. Zakazany był
w mieście, jak również i w wioskach do niego należących, handel gotową odzieżą.
Za wszystkie wykroczenia groziły surowe kary. Takie i tym podobne były prawa
cechowe. Podane przykłady wystarczą zupełnie. Błędnie rozumowałby ten, kto
przypuszczałby, że wszelka konkurencja była w tym wykluczona. Przede wszystkim
władza zwierzchnicza miała prawo ograniczenia monopolu cechów lub częściowego
zawieszenia go, jeśli członkowie cechu opuszczali się w wykonywaniu swego rzemiosła.
Na targach i jarmarkach utrzymała się wolna konkurencja. Samowolne podwyższanie
ceny chleba zahamowała taryfa, która regulowała ceny pieczywa w zależności od ceny
zboża.
W łonie cechu przymus cechowy był bardzo duży. Rymarz nie śmiał robić tego, co
robił siodlarz; kowal czy ślusarz nie śmiał robić noża; dokładnie rozgraniczono pracę
szewca od pracy łaciarza; pracę tkaczy od pracy tych, którzy snuli przędzę. Liczba
terminatorów i czeladników, ich zarobki, jakie musiał płacić każdy mistrz, były
najczęściej ściśle ustalane. Wszelką nieuczciwość surowo karano; wagi, miary i odważniki
były pod kontrolą, tak jak i dziś.
W późniejszych czasach rozluźniła się nieco surowa dyscyplina cechowa. Przeżyła
się ona, mimo dobrodziejstw, jakie wyświadczała producentom, jak i konsumentom.
Z rozszerzenia się i umocnienia władzy panującego zniknęło najpierw polityczne
znaczenie cechów. Potrzeba reform stała się szczególnie nagląca pod koniec XVII
wieku. Rząd pruski skończył gruntownie z przywilejami cechów, jednakże trochę za
radykalnie. Patentem królewskim z roku 1744 zezwolono rzemieślnikom osiedlać się na
wsi. Miasta były tym bardzo oburzone, i słusznie. Było to wielką niesprawiedliwością w
stosunku do miast, zwłaszcza, że inne, związane z tym stosunki, pozostały bez zmian.
Poznano błąd i w roku 1748 edykt ten właściwie wycofano. W późniejszych dopiero
czasach, wraz ze zmianami ogólnych warunków zmieniły się stosunki cechowe.
Pewne rozluźnienie przymusu cechowego dla konsumenta i zarazem znaczenie dla
ożywienia handlu w mieście, stanowiły targi, które mógł nadać miastu panujący.
Naszemu miastu przyznano poza czwartkowymi targami tygodniowymi, dwa jarmarki
rocznie, a mianowicie w poniedziałek po Judycie i po Michale; targi te często wypadały
w niespokojnych czasach wojny 30-letniej. Książę Krystian przyznał ciężko poszkodowanemu przez wojnę i dżumę miastu dwa dalsze jarmarki w roku 1665, a mianowicie
w poniedziałek po Nowym Roku i we wtorek po Zielonych Świętach. Na jarmarkach
zielonoświątecznych i jesiennych (po Michale) zezwalano na handel wełną poza
zwykłym targiem na konie, bydło i len; z jarmarkami wiązał się także handel solą. Targ
tygodniowy – nie wiadomo kiedy – przeniesiony został z czwartku na poniedziałek i po
spaleniu miasta w roku 1759 ustał. Wznowiono go dopiero na rozkaz władzy w roku
1764, a w roku 1785 doszedł do niego targ na bydło. Na początku wieku XIX ustał
znów tygodniowy targ i w roku 1810 ponownie powołano go do życia na rozkaz władzy.
Dzień targu wielokrotnie zmieniano (czwartek, sobota, piątek), aż go w końcu
nieszczęśliwie przełożono na niedzielę. Jeszcze dziś odbywa się on w niedzielę; drugi
targ, który do niego doszedł, odbywa się w czwartek.
W dokumencie księcia Konrada VIII z roku 1489 jest po raz pierwszy mowa
o obwodzie Wąsosza. Nazwa ta wymaga krótkiego wyjaśnienia. Pod określeniem
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„obwód” należy rozumieć obszar miasta wraz z całą okolicą, która należała do jurysdykcji sądowej miasta i która związana była z przywilejami miasta odnośnie handlu
i innych praw. O tych przywilejach już pokrótce mówiliśmy; z treści dokumentu wynika
jednak, że miasto miało prawo wypasania bydła na trzeciej części pastwisk w Świniarach
(Lummenitze i Gorsive), jak również pewne prawa do budulca i podatku od piwa.
W okolicy Wąsosza i Ryczenia wolno było sprzedawać jedynie piwo pochodzenia
wąsoskiego; jedynie nieliczne karczmy na wsi miały prawo, obok piwa wąsoskiego,
również i świdnickie sprzedawać. Udzielone w roku 1535 miastu Wińsku wyłączne
prawo zaopatrywania obwodu Wąsosza i Ryczenia w piwo, zostało cofnięte w roku
1654, ponieważ miasta Wołów, Wińsko, Ścinawa, Wąsosz i Rudna razem z poborcami
opłat piwnych skarżyły się na wykroczenia przeciw ich prawom.
W roku 1786 było w Wąsoszu 88 domów uprawnionych do warzenia piwa, które
zaopatrywały 13 wiejskich karczem w piwo; zużycie słodu wynosiło wówczas 1600 korcy
rocznie. Dużą konkurencję stanowił browar zamkowy.
Produkcja wódki nie była chyba znaczna; przekazana została ona drogą umowy na
całe księstwo wołowskie Żydom z Krotoszyna, Samuelowi Magnusowi i Józefowi
Abrahamowi. Od roku 1663 prawo to przejął żyd oławski, Józef Hirszel. Jak już
wspomniano, na terenie zamku znajdował się szynk z wódką
Wąsosz należał nawet kiedyś do czterech miast menniczych księcia Jerzego
Rudolfa, który rządził od roku 1613 (pozostałe miasta mennicze to Chojnów, Wołów
i Legnica). Lecz jedynie 2 bardzo rzadkie grosze z roku 1622 świadczą o tym, że tu
kiedyś bito monetę. Należy zauważyć, że w dawnych czasach na Śląsku używano prawie
wyłącznie cienkich, jednostronnie bitych srebrnych blaszek (tzw. brakteatów) jako
środka płatniczego, w wieku XIV pojawiły się grubsze, dwustronnie bite monety;
nazywano je groszami (w oryg. „grossi”); nazwa grossi przekształciła się w nazwę –
grosze. Monety książęce wypierane były później wielokrotnie przez monety miejskie.
Ponieważ mówiliśmy właśnie o pieniądzach, przechodzę więc do ważnego odcinka
– do podatków. Naturalnie, że dziedzina ta jest tak zawikłana, że jedynie będę mógł
krótko o niej powiedzieć. Już w dokumencie lokacyjnym jest mowa o różnych opłatach.
Najbardziej wykształconym opodatkowaniem na Śląsku było opodatkowanie
pośrednie, chociaż nie brakowało również opodatkowania bezpośredniego.
Z wykazu, z pierwszej połowy XVII wieku, dowiadujemy się, że książęta otrzymywali od miasta opłaty za handel solą, za prawo warzenia piwa, za prawo wypasu pod
Świniarami, dalej, tak zwane czopowe od każdego piwa, za wodę (na utrzymanie
wodociągu miasto płaciło 4 grosze za każdą miarkę słodu) potrzebną do warzenia piwa,
za przemiał słodu w książęcym młynie i za wolny handel mięsem; oprócz tego
otrzymywali oni pewne dochody z cła (np. za sól). Opłaty te tworzyły jednak w sumie
poważną kwotę. Poza tym książęcy urząd pobierał jeszcze opłaty sądowe (np. przy
sprzedaży nieruchomości). W roku 1588 stany księstwa przyznały księciu Joachimowi
Fryderykowi opłaty za środki usypiające na okres 10 lat. Władze miejskie ściągały
podatki i miały poza tym jeszcze inne daniny na pokrycie swoich potrzeb. Powszechnego podatku krajowego nie znano jeszcze jako stałego rozporządzenia. Rozpisywano
go w razie potrzeby (np. w czasie wojny) od czasu do czasu, po zatwierdzeniu go przez
śląskie stany, które otrzymywały to prawo od króla Władysława w roku 1498. W roku
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1546 król Ferdynand wprowadził regularne opodatkowanie na Śląsku, najpierw
pośrednie jako podatek od piwa, po którym 10 lat później nastąpiło powszechne cło
graniczne, następnie podatek od majątku i dochodów, który poprzedziło w roku 1527
ogólne spisanie i oszacowanie w całym kraju. Stany zatwierdzały te podatki zawsze na 1
lub kilka lat. Po roku 1700 ucisk podatkowy wzrastał na skutek wojen prowadzonych
przez Habsburgów. Przez zorganizowanie cesarskich faktorii solnych, w których ludność
wiejska zaopatrywała się w sól, miasta które podobnie jak Wąsosz, miały handel solą,
poważnie ucierpiały. Po roku 1720 doszedł bardzo poważny podatek turecki, który
został zniesiony dopiero po zajęciu Śląska przez Prusy. W roku 1705 rząd austriacki
wprowadził jako podstawowy podatek generalną akcyzę – podatek spożywczy. Duchowieństwo zobowiązano do szerzenia miłości do tego podatku poprzez kazania.
Za pruskich czasów zwiększyły się początkowo jeszcze bardziej obciążenia podatkowe. Kiedy stany śląskie domagały się respektowania swego prawa do zatwierdzenia
podatków z roku 1498 i w końcu oświadczyły, że prowincja śląska na podstawie swoich
przywilejów w ogóle nie jest nic winna panującemu i nie ma podstawy prawnej do
ściągania należności podatkowych na Śląsku drogą przymusowej egzekucji, zostały po
prostu odsunięte na stronę, gdyż Fryderyk słusznie odrzucił taki punkt widzenia na
obywatelskie obowiązki względem państwa.
Wąsosz otrzymał 17 faktorii solnych na Śląsku. Każdy dom wówczas musiał
pobrać ze składów państwowych pewną ilość soli, zależnie od liczby członków rodziny,
bez prawa dalszej jej sprzedaży. Dopiero w roku 1816 zniesiono tę klauzulę z roku 1756,
a w roku 1867 zniesiono monopol solny.
Jako intratne źródło dochodów uważano handel tytoniem i kawą, dlatego też
sprzedaż tych dwóch produktów została zmonopolizowana. W roku 1766 rząd wprowadził podatek od spożycia środków żywności, który wielokrotnie był ściągany przez
zagranicznych urzędników (Francuzów). Właśnie z powodu tego podatku, który wcale
nie był wysoki, było wiele rozgoryczenia i niesłusznie król stracił z jego powodu nieco
na popularności. Gdyby go jeszcze pobierali pruscy urzędnicy, byłby się może lepiej
zaaklimatyzował. Z nowszych czasów podam tylko kilka liczb, które z powodu
zmienionych zupełnie stosunków, nie uprawniają do wyciągania daleko idących
wniosków, ale zorientuje nas w zagadnieniu. Debet w roku 1856 wynosił w podatku
klasowym w Wąsoszu 1506 talarów, w roku 1861 – 1460 talarów; w roku 1908 wpływy
podatku dochodowego wzrosły do wysokości 1965 talarów (dokładnie 5896 marek).
Szczegółowe zobrazowanie gospodarczego rozwoju miasta nie jest możliwe ze
względu na fragmentaryczność materiału dokumentarnego. Niektóre istotniejsze
szczegóły chcę jednak tu podać. Głównym środkiem utrzymania ludności była od
wieków uprawa roli. Przepisy rolne zapobiegały sporom o ziemię. Znamy takie już
z roku 1616. Po pożarze miasta w roku 1710 Wąsosz rozwijał się stosunkowo
pomyślnie. O ile miasto liczyło w roku 1557 tylko 116 domów, to liczba ich po 170
latach wzrosła prawie dwukrotnie, w roku 1728 było ich 208 a w roku 1759 nawet 487.
W roku 1756 liczba ludności wynosiła 1237 mieszkańców. W pięknym rozkwicie było
sukiennictwo, wąsoskie fabrykaty wysyłano na Węgry i do Turcji, również kwitło
postrzyganie sukna i farbowanie materiałów delikatnych. Dobrobyt wzrastał. Prawda, że
pierwsze lata pod pruskim berłem zaznaczyły się, na skutek ciężkich czasów wojennych,
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zmianą na gorsze, aczkolwiek rząd czynił wszystko, aby podnieść życie handlowe. Przez
zapewnienie różnych korzyści próbowano ściągać obcych i w ten sposób powiększyć
liczbę ludności. Wtedy to spalenie Wąsosza przez Rosjan i Austriaków w roku 1759
zadało całej społeczności rany prawie nie do uleczenia. Chociaż liczba ludności powoli
wzrastała po zawarciu pokoju, choć pomagał Fryderyk Wielki, wspomagały miasta
i cechy ze wszystkich stron kraju, ba, nawet z sąsiedniej Polski, w miarę swych sił przy
odbudowie miasta, które powstało piękniejsze niż poprzednio, ale nic już nie wskrzesiło
kwitnącej przedtem produkcji sukna. W roku 1786 było tu jeszcze 46 sukienników,
którzy przerabiali 811 kamieni wełny (w roku 1728 liczono 55 sukienników), liczba ich
jednak spadła w roku 1786 na 29. W roku 1813 z 34 majstrów pracowało już tylko 4, nie
było już bowiem zbytu na wyrabiane tu surowe sukno. Stale spotykamy jeszcze takie
zajęcia, jakich dziś już dawno w mieście nie ma np. w roku 1786 był tu puszkarz
względnie rusznikarz, tokarz, szklarz i cynkarz, było 4 tkaczy adamaszku, 2 perukarzy,
3 mydlarzy i 16 płócienników.
Na usilne zabiegi rządu dla podniesienia produkcji jedwabiu, próbowano i tu sadzić
morwę, aczkolwiek Magistrat informował w roku 1775 o tym, że w Wąsoszu z powodu
podmokłego gruntu nie ma warunków na sadzenie tych drzew. Specjalnie interesował się
tym diakon Engelien i czynił w tym kierunku próby. Plan założenia w Wąsoszu huty
szkła, o której mowa w roku 1763, upadł.
Szczególnie ciężka sytuacja gospodarcza musiała być w roku 1813. O tym, że
sukiennicy nic nie produkowali z braku nabywców, już mówiłem, ale także i szewcy,
krawcy i płóciennicy nie mieli najczęściej pracy, poza tym do tego miasto uginało się pod
ciężarem 5000 talarów zadłużeń wojennych. Sprawozdania władz głównych pełne są
skarg. Pięciu producentów tytoniu przerabiało w 1824 roku 250 cetnarów liści
tytoniowych; towar swój sprzedawali najczęściej na jarmarkach. W roku 1831 Wąsosz
należał do najbiedniejszych miast departamentu. Powoli i nieznacznie zaczęły się
poprawiać stosunki. Liczba ludności wzrastała powoli, chociaż gdzieniegdzie
zanotowano spadek. Kilka liczb da nam tego obraz (żołnierzy nie wliczano). Liczba
ludności wynosiła w roku:
1770 – 1129
1781 – 1371
1831 – 1763 (1590 ewangelików, 171 katolików i 2 żydów)
1844 – 1963 (1769 ewangelików, 185 katolików i 9 żydów)
1849 – 1993
1885 – 2119.
W nowszych czasach zanotowano spadek liczby ludności. W roku 1905 liczba
ludności wynosiła tylko 1864 (1438 ewangelików, 393 katolików, 9 baptystów i 24
żydów). Do liczby ludności dochodziło jeszcze wojsko do roku 1886. Tak na przykład w
roku 1855 było tu 372 wojskowych, a w roku 1867 jeszcze 272 wojskowych. Handel
i życie gospodarcze miasta zależy naturalnie od stosunków istniejących w okolicy, od
dróg, kolei. Przez Wąsosz prowadziła od wieków droga handlowa i komunikacyjna,
bardzo ożywiona, do Polski. Mieszkańcy wielu wsi byli kiedyś zdani na wyłączny zakup
w mieście. Jednakże od strony wschodniej, pomiędzy Baryczą a Orlą, ciągnęły się aż do
połowy XVIII wieku częściowo podmokłe obszary leśne, częściowo nieurodzajny ugór z
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niezliczoną dziczyzną. Resztki tego dzikiego pustkowia tworzą dzisiejsze królewskie
nadleśnictwo w Wodnikach.
Fryderyk Wielki polecił znaczną część tej dzikiej pustyni uprawić. Przedtem w tym
zakresie mało zrobiono, chociaż czytamy o zwiedzeniu Baryczy przez namiestnika kraju
w roku 1623 i o nakazie uporządkowania Baryczy w roku 1678, ale nigdy tego skrupulatnie nie przeprowadzono. Dopiero Fryderyk wziął się energicznie do dzieła w roku
1746 przez wydanie powszechnego edyktu o regulacji rzeki. Naturalnie, że nie udała się
wówczas jednolita regulacja całego biegu rzeki, jaką planował wtedy inspektor Neuwerts,
z powodu odmowy zainteresowanych. Jednakowoż w latach 1741-1781 przeprowadzono
częściowe odwodnienie i osuszenie terenu przez przekopanie różnych kanałów.
Przeprowadzenie tego dzieła umożliwiło powstanie nowych wsi na osuszonych terenach.
W roku 1776 powstało Kąkolno, w roku 1782 Unisławice, Ługi i Bartków; osadnicy
przybyli przeważnie z palatynatu reńskiego, gdzie byli prześladowani pod względem
religijnym. Fryderyk Wilhelm II zaopatrzył wsie w kościół i w szkołę, oraz zbudował
kolonię Załęcze. Ostatecznie nastąpiła zasadnicza regulacja Baryczy w jej biegu
środkowym w latach 1903-1905 od Bartkowa aż do granicy Lechitowa poniżej Wąsosza.
Na skutek przeprowadzonych regulacji oraz trzebieży lasów, znacznie zmniejszył się stan
wody Baryczy, jak również zmalało zarybienie rzeki. Do roku 1836 wpływały do Baryczy
odrzańskie łodzie naładowane solą, którą wyładowywano w Wąsoszu już tylko przy
wiosennym wysokim stanie wody. W pięćdziesiątych latach ubiegłego stulecia ustała
zupełnie żegluga na Baryczy z powodu postępującego zapiaszczenia koryta rzeki.
W początkach XIX wieku znajdowała się tu strażnica pocztowa, która do roku
1816 podlegała urzędowi pocztowemu w Wińsku; potem nazywała się ona ekspedycją
pocztową 2 klasy. W roku 1876 przekształcono ją w urząd pocztowy 3 klasy, a w roku
1906, w dniu 1 kwietnia w urząd pocztowy 2 klasy, na czele którego stoi obecnie
pocztmistrz Max Graf. Około roku 1812 kursowała między Wąsoszem a Rawiczem
poczta kołowa, a między Wińskiem a Górą przez Wąsosz kursował posłaniec pocztowy,
którego w roku 1818 zastąpiła poczta kołowa. W roku 1846 doszły do tego dwie poczty
pasażerskie z Wińska do Góry i tyle samo z Wąsosza do Rawicza. Z chwilą założenia
linii kolejowych zlikwidowano pocztę do Góry, potem do Wińska, a w roku 1873 do
Rawicza; tę ostatnią zastąpiły 2 prywatne wozy osobowe, których użyto również do
przewożenia przesyłek pocztowych.
Do roku 1885 nie było kolei w całym powiecie górowskim. We wrześniu 1886 roku
otwarta została państwowa linia kolejowa Wąsosz-Żmigród, a w roku 1898 (w lutym)
prywatna linia kolejowa Legnica-Kobylin, która połączyła Wąsosz z Rawiczem i Wińskiem. Od roku 1856 Wąsosz ze Ścinawą łączy szosa; potem doszły dalsze, mianowicie
szosa do Góry, do Rawicza i do Pobiela.
Dzisiaj Wąsosz jest siedzibą superintendentury diecezji Wąsosz-Góra, sądu
okręgowego (krajowy sąd w Głogowie), urzędu pocztowego 2 klasy, urzędu celnego,
posiada 2 ewangelickie i 1 katolicki kościół, towarzystwo pożyczkowe, miejską kasę
oszczędności, tartak, młyn parowy, cegielnie, gorzelnie i 1. królewskie dominium.
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Wykaz burmistrzów:
1586 Jerzy Thiel
1629 (również w 1647) Jan Fleischer
przed 1657 r. Tobiasz Koydt
ok. 1664 Eliasz Bar
ok. 1670 Sebastian Held
ok. 1706 (jeszcze w 1727) Michał
Triebskorn
ok. 1750 Jerzy Fryderyk Pusch
ok. 1759 i 1760 G.D.Hallmann
1760-1763 Benjamin Bogumił
Kruttge
1763-1795 Boudel
1795-1804 v.Spisky
1804-1809 Ludwig
1809-1810 Horlein
1811-1819 Pondel
1819-1826 Kretschmer
1826-1832 K.D.Bolkel
1832-1855 Bauch
1855-1867 Pallaske
1867-1880 Gobel
1880-1886 Muller
od 1 sierpnia 1886 Paweł Seiffer
cdn.
Karol Raebiger
Tłumaczył: Antoni Czerwiński
Pierwsza strona okładki książki Karola Raebigera
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ŚLADY OBECNOŚCI CYSTERSÓW LUBIĄSKICH
NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA
NA PRZYKŁADZIE WSI SICINY
Cz. I
Przedstawiamy fragmenty pracy magisterskiej Marty Krzyżosiak napisanej
w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego pod kierunkiem dr hab.
prof. UZ Urszuli Świderskiej-Włodarczyk. Praca ta składa się z trzech rozdziałów, z których pierwszy dotyczy powstania i rozwoju zakonu cystersów,
drugi – cysterskiego opactwa w Lubiążu oraz jego wpływu na Śląsk, trzeci zaś
traktuje o materialnych śladach obecności cystersów lubiąskich w Sicinach.
Prezentowane fragmenty pochodzą głownie z rozdziału drugiego i trzeciego;
część ilustracji natomiast została dodana przez redakcję. (Red.)
Zgodnie z dokumentem Henryka I Głogowskiego, w grudniu 2009 r. minęła
dokładnie 700 rocznica ofiarowania wsi Siciny (woj. dolnośląskie, pow. górowski)
opactwu cystersów w Lubiążu. Decyzja księcia w znaczący sposób wpłynęła na dzieje tej
miejscowości, na około 500 lat łącząc losy Sicin, a także całego regionu, z dziejami
najważniejszego opactwa cysterskiego na Śląsku. W czasie swego długotrwałego pobytu
na ziemi sicińskiej, mnisi w wieloraki sposób oddziaływali na tutejszą rzeczywistość,
a ich wpływ był tak wielki, że miejscowość ta została nawet określona mianem forpoczty
lubiąskiej kultury1. Jednym z zachowanych do dziś przejawów owej kultury jest barokowy
zespół zabytkowy, w skład którego wchodzą kościół parafialny p.w. św. Marcina oraz
budynek prepozytury, zwany pałacem opackim. Zespół ten stanowi najtrwalszy materialny ślad nie tylko samej obecności mnichów lubiąskich na omawianym obszarze, ale także
działań przez nich podejmowanych. Budowle te są bowiem wyrazem kontrreformacyjnych dążeń lubiąskich opatów – mecenasów sztuki i noszą liczne znamiona specyficznej
cysterskiej duchowości. Jednakże obiekty te, uznane za zabytki najwyższej klasy, nie doczekały się do tej pory wydania ich pełnego, polskojęzycznego opracowania i pozostają
szerzej nieznane […].
Zasadniczy zakres chronologiczny pracy obejmuje okres od sprowadzenia mnichów
cysterskich na obszar ziem polskich (XII w.), aż do momentu sekularyzacji zakonów
śląskich, w tym również opactwa lubiąskiego (1810 r.). Przedstawienie genezy samego
zakonu cystersów, jego obserwancji2 oraz ewolucji pierwotnych założeń wymagało
jednak odwołań do czasów wcześniejszych, sięgających „ciemnego wieku X”. Również
z tego względu zakres terytorialny pracy został rozszerzony na obszar całej Europy, choć
w podstawowym nurcie dotyczy ona Dolnego Śląska. Należy w tym miejscu również
G. Münch, Hugo Schnells „Baierischer Barock” von Schlesien gesehen, „Archiv für schlesische Kirchengeschichte” 1937 nr 2,
s. 138 [za] S. Gumiński, Późnobarokowy kościół w Sicinach i problem jego autorstwa, „Roczniki Sztuki Śląskiej” 1973 nr 9, s. 67,
przyp. 4.
2 W katolickim prawie zakonnym ściśle religijny sposób zachowania, przestrzegany obok obowiązującej reguły,
źródło: portalwiedzy.onet.pl/75657,,,,obserwancja, haslo.html [dostęp 28 marca 2011].
1
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zaznaczyć, że ze względu na ograniczone rozmiary pracy, pominięte zostały losy żeńskiej
gałęzi zakonu cystersów […].
Dzieje zakonu cysterskiego doczekały się bogatej literatury, zarówno w języku
polskim, jak i w językach obcych […]. Stosunkowo liczne, szczególnie w literaturze
niemieckiej, są opracowania dotyczące początków opactwa w Lubiążu. Spośród nowszych prac w języku polskim na uwagę zasługuje przede wszystkim dzieło Konstantego
Klemensa Jażdżewskiego3, stanowiące doskonałą syntezę dotychczasowego stanu badań
zarówno nad historią, jak i duchowością cystersów lubiąskich oraz ich działalnością
kulturalną. Kwestie gospodarcze opactwa najpełniej omówili Stanisław Trawkowski4
oraz Zbigniew Wielgosz5. Prace tych autorów w znacznej mierze przyczyniły się do
obalenia mitów, jakoby cystersi lubiąscy byli pionierami kolonizacji na Śląsku. Bardzo
wartościowe jest również opracowanie Aloysiusa Bollmanna6, który przedstawił dzieje
klasztoru i jego majątku od czasów powstania aż do sekularyzacji w 1810 r. Nie sposób
pominąć także twórczości Konstantego Kalinowskiego. Ten historyk sztuki, opisując
w swej monografii7 rozwój architektoniczny opactwa w Lubiążu, podaje również rzetelne
informacje na temat jego historii. Jako jeden z nielicznych autorów Kalinowski zwrócił
także uwagę na sicińską świątynię oraz jej wystrój rzeźbiarski8. Pierwszym natomiast, do
dziś w większości aktualnym opracowaniem dotyczącym kościoła św. Marcina w Sicinach była praca Bernharda Patzaka9 z 1922 r. Autor ten, opierając się na księgach
kościelnych oraz dokumentach z archiwum parafialnego, w szczegółowy sposób
przedstawił dzieje budowy sicińskiej świątyni oraz jako pierwszy zwrócił uwagę na jej
związki z twórczością K. I. Dienzenhofera, niesłusznie jednak podając Martina Frantza
jako projektanta tego kościoła. Dla wyjaśnienia problemu autorstwa wymienionej
świątyni duże znaczenie ma artykuł Saumela Gumińskiego10, w całości poświęcony temu
właśnie zagadnieniu. Zupełnie nowe spojrzenia na tę kwestię, a także na twórczość
Martina i Karla Martina Frantzów przyniosły natomiast publikacje Jana Wrabca 11,
szczególnie zaś jego monografia poświęcona twórczości Dienzenhoferów na Śląsku.
Wyjątkowo pomocne przy opisie architektury kościoła i pałacu opackiego okazały się
natomiast prace autorstwa Bolesławy Krzyślak12, wykonane na polecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Opracowania te, dostępne jedynie w maszynopisie,
stanowią najpełniejsze omówienie zarówno historii, jak i architektury kościoła św.
Marcina, a także jedyne szersze przedstawienie budowy sicińskiej prepozytury. Spośród
K. K. Jażdżewski, Lubiąż: losy i kultura umysłowa opactwa cystersów (1163 - 1642), Wrocław 1993.
S. Trawkowski, Gospodarka wielkiej własności cysterskiej na Dolnym Śląsku, Warszawa 1969.
5 Z. Wielgosz, Wielka własność cysterska w osadnictwie pogranicza Śląska i Wielkopolski, Poznań 1964; Idem, Początki wielkiej
własności klasztornej cystersów w Lubiążu, „Roczniki Historyczne”1956 nr 22, s. 61-126.
6 A. Bollman, Die Säkularisation des Zisterzienserstifes Leubus, Breslau 1932.
7 K. Kalinowski, Lubiąż, Wrocław - Warszawa – Kraków 1970.
8 Idem, Rzeźba barokowa na Śląsku, Warszawa 1986; Idem, Architektura doby baroku na Śląsku, Warszawa 1977.
9 B. Patzak, Die Jesuitenkirche zu Glogau und die Kirche zu Seitsch, Glogau 1922.
10 S. Gumiński, op.cit., s. 67-75.
11 J. Wrabec, Barokowe kościoły na Śląsku w XVIII w. Systematyka typologiczna, Wrocław 1986; Idem, Architektoniczny język
Dienzenhoferów czeskich na Śląsku, Wrocław 2004.
12 Krzyślak B., Zabytkowy zespół w Sicinach, gm. Niechlów, woj. leszczyńskie, t. 1, Kościół p. w. św. Marcina. Studium historyczno architektoniczne wykonane na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Kultury – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lesznie,
(maszynopis) Poznań 1983; Eadem, Zabytkowy zespół w Sicinach, gm. Niechlów, woj. leszczyńskie, t. 3, Pałac opacki. Studium
historyczno - architektoniczne wykonane na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Kultury – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Lesznie, (maszynopis) Poznań 1983.
3
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wydawnictw źródłowych ogromną pomoc stanowił Kodeks dyplomatyczny Śląska13 oraz
regesty14, zarówno w wersji polsko- jak i niemieckojęzycznej.
Pomimo istnienia licznej literatury dotyczącej opactwa lubiąskiego, wciąż stosunkowo niewiele wiadomo na temat bezpośredniej roli, jaką szarzy mnisi odegrali w dziejach
społecznych, gospodarczych, kościelnych czy kulturalnych zależnych od siebie regionów.
Stąd też zasadniczym celem pracy jest ukazanie związków i zależności, jakie występowały
pomiędzy opactwem cystersów w Lubiążu, a miejscowościami jemu podległymi. Na
przykładzie grangii sicińskiej podjęta zostanie próba przedstawienia wpływu, jaki szarzy
mnisi wywarli na życie religijne i artystyczne Dolnego Śląska. Zamierzeniem pracy jest
również przybliżenie dziejów prepozytury w Sicinach oraz przedstawienie wspaniałego
pocysterskiego zespołu architektonicznego w tej miejscowości, opisanego dotychczas
szerzej głównie w przedwojennej literaturze niemieckojęzycznej. Podjęta zostanie także
próba wyjaśnienia wątpliwości dotyczących autorstwa kościoła i probostwa w Sicinach
oraz wskazania związków i zależności, jakie występują pomiędzy inicjowanymi przez
opata Konstantego Bayera budowlami w Sicinach i Lubiążu [...].
Opactwo cystersów w Lubiążu i jego wpływ na Śląsk
Powstałe z inicjatywy księcia Bolesława Wysokiego opactwo cystersów w Lubiążu
było pierwszą, a zarazem najważniejszą fundacją tego zakonu na obszarze Śląska.
W wyniku licznych nadań książęcych i prywatnych, a także działalności członków
samego konwentu, w krótkim czasie stało się ogromnym posiadaczem ziemskim
i jednym z najbogatszych klasztorów Europy Środkowej. Ściśle związane z Piastami
śląskimi i pełniące funkcję ich monasteru rodowego, w wieloraki sposób oddziaływało
na dzielnicę śląską, ale także na inne obszary. W okresie średniowiecza opactwo było
ważnym ośrodkiem kultury. Znaczny był również wkład lubiąskich mnichów w rozwój
śląskiej historiografii. To w ich skryptoriach w XIV w. powstały takie dzieła jak
Epythaphium Ductum Silesie czy Katalogi biskupów wrocławskich, a biblioteka klasztorna
należała do najlepiej wyposażonych. Również w późniejszym czasie, po okresie licznych
zawirowań, związanych głównie z ofensywą husycką i wojną 30-letnią, opactwo
wywierało silny wpływ na kulturowe oblicze Śląska. XVII i XVIII-wieczni opaci Lubiąża
byli wspaniałymi mecenasami sztuki. To właśnie z ich inicjatywy powstało wiele śląskich
budowli barokowych, do dziś budzących zachwyt swym wystrojem. Gdy po blisko 650
latach istnienia opactwo zostało sekularyzowane przez władze pruskie, właśnie te
budowle pozostały najwspanialszym śladem obecności zakonników lubiąskich na Śląsku
[…].
Jako monaster rodowy Piastów śląskich klasztor lubiąski cieszył się ogromnym
poparciem władców. W krótkim też czasie stał się on największym ziemskim potentatem
na Śląsku15. W uposażeniu pierwotnym opactwo otrzymało 15 wielkich posiadłości
ziemskich, co już wówczas stawiało fundację w gronie najbogatszych na Śląsku16.
Kodeks dyplomatyczny Śląska. Zbiór dokumentów i listów dotyczących Śląska, t. 1-3, wyd. K. Maleczyński, Wrocław 1956-1964
(dalej KDŚ).
14 Regesty śląskie, red. W. Korta, t. 2, Wrocław 1983; Regesten zur schlesischen Geschichte, [w:] Codex Diplomaticus Silesie, bd. 7, 16,
18, wyd. C. Grünhagen, K. Wutke, Breslau 1886-1898 (dalej RSG).
15 Dolny Śląsk: monografia historyczna, red. W. Wrzesiński, Wrocław 2006, s. 88.
16 K. Kalinowski, Barokowe opactwo cysterskie w Lubiążu, „Zeszyty Naukowe UAM”, „Historia Sztuki” 1960 nr 2, s. 82.
13
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Mapa 1. Kompleks dóbr wokół Sicin

Źródło: W.P. Könighaus, Die Zisterzienserabtei Leubus in Schlesien von ihrer Gründung bis
zum Ende des 15. Jahrhunderts, http://www.dhi.waw.pl/pl/publikacje/online-publikationen/waldemarkoenighaus/monat/1/jahr/2010.html, [dostęp 8 stycznia 2010]

Legenda:
Prawo własności i lenno
Prawo własności, lenno i prawo do pobierania dziesięciny
Tylko dziesięciny
Dobra własne
Miasta z dobrami lubiąskimi
Tłumaczenie nazw miejscowości:
Braunau – Wronów, pow. Góra
Langenau – Łęgoń, pow. Wschowa
Gleinig – Glinka, pow. Góra
Gaisbach – Strumienna, pow. Góra
Jästeraheim - Jastrzębia, pow. Góra
Kraschen – Chróścina, pow. Góra
Seifersdorf – Radosław, pow. Góra
Seitsch – Siciny, pow. Góra
Schüttlau – Żuchlów, pow. Góra
Tarpen – Tarpno, pow. Góra
Weschkau – Wioska, pow. Góra
Oprac. na podstawie: Die Zisterzienserabtei Leubus in Schlesien von ihrer Gründung bis zum Ende des 15. Jahrhunderts,
http://www.dhi.waw.pl/pl/publikacje/online-publikationen/waldemar-koenighaus/monat/1/jahr/2010.html, [dostęp 8 stycznia 2010]
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Niecałe sto lat później – w 1250 r. – opactwo lubiąskie było już właścicielem blisko 54
posiadłości17. W momencie największego rozwoju terytorialnego – w połowie XIII w.,
dobra klasztoru rozciągały się od nadnoteckiego Nakła na północy do Pragi na południu18, a za
Odrą do Stobrawy19. Zaznaczyć warto, że cechą charakterystyczną dóbr lubiąskich była ich
wielka płynność. Łącznie do końca XV w. pod wpływem opactwa – jako jego własność
lub tylko obszar zależny (dziesięciny, ius patronatus) znalazło się – przejściowo lub na
stałe – około 215 miejscowości.
Zgodnie z ogólną tendencją, do przełomu XIII i XIV w. rozwój dóbr klasztornych
był związany głównie z nadaniami i darowiznami na rzecz opactwa. Wśród największych
darczyńców klasztoru w Lubiążu wymienić trzeba przede wszystkim fundatora –
Bolesława Wysokiego, a zwłaszcza jego syna Henryka Brodatego (1201-1238) […].
Wielkim przyjacielem opactwa lubiąskiego był także książę Henryk I Głogowski
(1274-1309)20, który to w 1286 r. zwrócił klasztorowi ziemie nad Odrą, niesłusznie
zabrane w czasie regulacji rzeki21. W czerwcu 1295 r. książę nadał opactwu 10 grzywien
rocznie na świece22, a 5 XII 1309 r. za sprawą żony Matyldy, również przychylnej
Lubiążowi, darował mu folwark Siciny (pow. górowski), wraz z kolaturą kościoła23,
zwolnieniem od ciężarów prawa polskiego oraz wszelkimi prawami dominalnymi24.
Miejscowość ta, położona około 12 km na północny wschód od Baryczy i około 15 km
na północny zachód od miasta Góra, zaliczana jest do grona najstarszych na Śląsku [...].
Po raz pierwszy obecna nazwa – Siciny – pojawiła się w dokumencie z 9 lipca 1289 r.,
dotyczącym darowizny na rzecz kościoła p.w. św. Jakuba w Starej Górze. Jako
świadkowie zostali tu wymienieni proboszcz Jakob von Ziche (Seitsch – Siciny) oraz Graf
Dirsicrajus von Ziche25. Wspomnienie proboszcza świadczy o tym, że już wówczas istniał
w Sicinach kościół. Dzirżykraj z Sicin był najpewniej właścicielem wsi, a może także
fundatorem wspomnianej budowli26. Wywodził się najprawdopodobniej z możnego
śląsko – wielkopolskiego rodu Dzirżykrajowiców27. Kolejnym znanym właścicielem wsi
był Stefan, wspomniany przez Henryka Głogowskiego w akcie darowizny dla klasztoru
z 1309 r. Przed tą datą wieś musiała przejść na własność księcia28.
Poza wymienionymi już nadaniami, Henryk I udzielił klasztorowi również praw
zwierzchnich nad wsiami: Sirchow, Zagórzyce, Łososiowice, Rataje (pow. wołowski)
Encyklopedia katolicka, t. 3, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1979, s. 729.
Cystersi lubiąscy otrzymali w darze od rycerza Przybysława 3 wsie położone w Czechach. Darowiznę tę dokumentem
z 11 V 1228 r. zatwierdził książę czeski Sobiesław (W. Korta, Rozwój wielkiej własności feudalnej na Śląsku do połowy XIII w.,
Wrocław – Warszawa – Kraków 1964, s. 74).
19 K. K. Jażdżewski, op. cit., s. 38.
20 Czasami niesłusznie określany jako Henryk III Głogowski (K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, t. 2 Piastowie świdniccy,
ziębiccy, głogowscy, żagańscy i oleśniccy, Wrocław 1975, s. 78).
21 RSG, bd. 7, t. 3, nr 1966.
22 Ibidem, nr 2360.
23 Kolatura – prawo do obsadzania stanowisk kościelnych (R. Scholtz, Das geschichtliche Vorspiel zum Neubau der Seitscher St.
Martinuskirche, „Guhrauer Grentzbote” 1935, nlb.)
24 Ibidem.
25 K. Göhlmann, Zur ältesten Geschichte der Propstei Seitsch, „Guhrauer Grentzbote” 1932, nlb.
26 B. Krzyślak, Zabytkowy zespół w Sicinach, gm. Niechlów, woj. leszczyńskie, t. 1, Kościół p. w. św. Marcina. Studium historyczno architektoniczne wykonane na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Kultury – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lesznie,
(maszynopis) Poznań 1983, s. 8.
27 M. Cetwiński, Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Biogramy i rodowody, Wrocław 1982, s. 8, tabl. 9.
28 K. Göhlmann, op. cit, nlb.
17
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Dobroel i Russik Panków (pow. świdnicki) oraz potwierdził nadania poprzedników
z wsi: Bronów (pow. wołowski), Cieniawa (pow. górowski) lub Cienin (pow. trzebnicki),
Radosław i Tymowa (pow. górowski). Niejednokrotnie zdarzało się, że książę wystawiał
swoje dokumenty w klasztorze lubiąskim29, tam też został pochowany30[…].
Wielostronne poparcie oraz dogodne warunki, na jakie cystersi natrafili w Lubiążu
umożliwiły znaczny rozwój gospodarczy opactwa […]. Gospodarka klasztorów cysterskich na ziemiach polskich od samego początku opierała się na pracy ludności poddanej,
najemnej czeladzi lub czynszowników. Całkowicie na system czynszowy opactwo lubiąskie przestawiło się w XIV w., co przyniosło mu znaczny wzrost dochodów31[...].
Również w XIV w. Lubiąż otrzymał pełny immunitet sądowniczy32, a jego ówczesne
stanowisko było faktycznie równe książęcemu33.
Pomyślny rozwój opactwa był jednak przerywany. O ile podczas najazdu tatarskiego sam Lubiąż nie uległ zniszczeniu, a utracone dobra w większości udało się odzyskać,
o tyle dużo większe straty przyniosły wojny husyckie (1428-1432) oraz wojna 30-letnia
[…], w czasie której Szwedzi dwukrotnie brutalnie najechali opactwo (1632 i 1639 r.).
Dobra klasztorne zarekwirowano, a sam klasztor na stałą kwaterę zajął generał szwedzki
Duval. Zażądał on wysokiej kontrybucji, a gdy opactwo nie było w stanie jej spłacić,
podarował klasztor swej żonie, która wkrótce zmarła. Wraz z ciałem małżonki, generał
wywiózł bogatą bibliotekę klasztorną (1642 r.), która pod koniec XVII w. spłonęła
w Szczecinie34. Mimo wszystko jednak, najazdy Szwedów nie spowodowały tak wielkiego
upadku gospodarczego i kulturalnego opactwa, jak najazdy husyckie. Po wojnie 30-letniej
nastąpił okres największego rozkwitu Lubiąża, a działalność licznych opatów –
mecenasów sztuki, odbiła się szerokim echem na obszarze całego Śląska […].
Pierwszym spośród opatów – mecenasów był Arnold Freiberger (1636-1672)35. To
właśnie jego zasługą było sprowadzenie do Lubiąża śląskiego Rembrandta – Michaela
Lukasa Leopolda Willmanna (1630-1706), uważanego za najwybitniejszego malarza
śląskiego baroku36. Opat ten miał również wpływ na konwersję artysty (22 V 1663 r.).
Willmann w 1660 r. osiadł na stałe w Lubiążu i przez ponad 40 lat tworzył dzieła na
zamówienie swoich głównych zleceniodawców – opatów lubiąskich […]. Obrazy
Willmanna odnaleźć można także w pozostałych opactwach cysterskich dzielnicy śląskiej
– Henrykowie, Kamieńcu i Trzebnicy, ale także w wielu mniejszych kościołach Śląska37.
Przykładem może być kościół parafialny w Sicinach, w którym znajduje się jego
K. K. Jażdżewski, s. 53, przyp. 254.
T. Jurek, Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274-1309), Poznań 1993, s. 70.
31 A. Bollmann, op. cit., s. 20.
32 Uzyskanie od książąt praw zwierzchnich, głównie sądowych nad ludnością było niezbędnym uzupełnieniem nabytych
dóbr. Proces ten przebiegał etapami – najpierw przyznawano opatowi sądownictwo niższe a następnie wyższe. Iudica minora
klasztory pozyskały w XIII w, natomiast iuduca maiora w II połowie XIV w. Oznaczało to uzyskanie przez opactwo lubiąskie
pełnej niezależności oraz suwerenności prawnej na własnych obszarach (K. Kalinowski, Lubiąż, s. 11.). Wg A. Bollmana
Lubiąż do r. 1325 uzyskał częściowo sądownictwo wyższe, a do 1350 pełne sądownictwo wyższe (Idem, op. cit., s. 22).
33 K. K. Jażdżewski, op. cit., s. 60.
34 A. Kiełbasa, Związki Michała Łukasza Leopolda Willmanna z cystersami na Śląsku, [w:] Ingenio et Himilitate. Studia z dziejów
zakonu cystersów i Kościoła na ziemiach polskich dedykowane opatowi dr. Eustachemu Gerardowi Kocikowi Ocist, red. A. M. Wyrwa,
Poznań – Katowice – Wąchock 2007, s. 395.
35 K. Kalinowski, Lubiąż, s. 20.
36 T. Fitych, Michael Willmann – współtwórca i uczestnik krzeszowskiego kręgu religijno – kulturowej wymiany darów, „Perspectiva.
Legnickie Studia Teologiczno – Historyczne” 2006 nr 1, s. 65.
37 A. Kiełbasa, op. cit., s. 394-396.
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Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny38. Najprawdopodobniej obraz ten znalazł się w
Sicinach właśnie w związku z ich przynależnością do opactwa lubiąskiego […].
Następca opata Freibergera, Jan Reich (1672-1691) podjął dzieło całkowitej przebudowy zespołu klasztornego w duchu barokowym. Prace rozpoczęte w latach 80-tych
XVII w. trwały prawie 50 lat, a ich efektem było powstanie największego barokowego
klasztoru – rezydencji Śląska39[…]. Dokończenie wspomnianych prac budowlanych
nastąpiło za ostatniego z wielkich lubiąskich opatów – mecenasów sztuki – Konstantego
Bayera (1733-1747). W okresie tym dokonano wystroju najważniejszych pomieszczeń
opactwa – refektarza40, kapitularza41, biblioteki oraz wspaniałego okazu baroku – Sali
Książęcej. Wystrój ten był dziełem takich znanych artystów, jak Antonii Feliks Scheffler
(refektarz), Jan Jerzy Danhorn (cykl obrazów olejnych na ścianach kapitularza) czy
słynny malarz pochodzenia holenderskiego Christian Filip Bentum (1690-1757). Był on
autorem fresków w bibliotece klasztornej oraz wielkiego płótna zdobiącego strop Sali
Książęcej. Twórcą rzeźbiarskiego wystroju tej Sali był natomiast słynny Franciszek Józef
Mangoldt42. Dla opactwa tworzyli też m.in. uczeń Bentuma – Ignacy Axter i Anton
Felder43. Podkreślić trzeba, że właśnie za sprawą opatów lubiąskich artyści ci podejmowali prace w wielu miejscach od klasztoru zależnych, pozostawiając po sobie piękne
dzieła barokowe. Za rządów opata Bayera wzniesiono również kilka kościołów
parafialnych w dobrach opactwa. Były to m.in. kościoły w Dobkowie (1735 r.)44, parafii
Lubiąż Górny – (kościół św. Walentego 1734-1745)45 oraz kościół p.w. św. Marcina
w Sicinach (1736-1740)46.
Kiedy w 1740 r. Śląsk przeszedł pod panowanie Prus nastąpiła radykalna zmiana
dotychczasowej korzystnej sytuacji opactwa. Politycznie związany z Habsburgami opat
Bayer uciekł do Czech, klasztor zaś, narażony na stałe represje ze strony wrogo
nastawionego wobec kleru katolickiego Fryderyka II (1740-1786), począł ponosić ciężary
fiskalnej polityki pruskiej. W 1747 r. król Prus doprowadził nawet do usunięcia ze
stanowiska opata Bayera i zmusił konwent do wybrania na jego miejsce swego
powiernika – opata kamienieckiego Tobiasza Stuschego. Opactwo zostało też obciążone
obowiązkiem zapłacenia wysokiej kontrybucji, a gdy temu nie podołało, w budynkach
klasztornych zakwaterowano 600 huzarów pruskich47. Ponadto w 1757 r. w opactwie
urządzono obóz dla internowanych Austriaków, a 10 lat później w dobrach klasztornych
zorganizowano manufaktury, w których wyposażano okręty48. Przegrana w wojnie
Obraz ten zachował się z gotyckiego kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP, wzniesionego przez cystersów w Sicinach (P.
Wróblewski, Siciny. 700 lat lokacji cysterskiej, Siciny 2009, s. 38).
39 E. Łużyniecka, Okresy rozkwitu architektury cysterskiej na Śląsku, [w:] Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej. Materiały z
konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania zakonu Ojców Cystersów
(Poznań – Kraków – Mogiła 5 – 10 października 1998), red. A. M Wyrwa, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 524.
40 Refektarz – klasztorna sala jadalna (Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1976, s. 394) (Red.).
41 Kapitularz – jedno z pomieszczeń klasztoru, służące do zebrań zakonników (ibidem, s. 204) (Red.).
42 H. Dziurla, Udział cystersów w kształtowaniu kulturowego obrazu Śląska czasów nowożytnych, „Perspectiva. Legnickie Studia
Teologiczno – Historyczne” 2002 nr 1, s. 34.
43 Allgemaines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, bd. 6, München - Leipzig 1992, s. 28.
44 Schematyzm duchowieństwa i kościołów archidiecezji wrocławskiej. Opracowany z polecenia J. E. Ks. Wikariusza kapitulnego archidiecezji
wrocławskiej Ks. Kazimierza Lagosza, Wrocław 1952, s. 185.
45 Ibidem, s. 280.
46 Ibidem, s. 264.
47 K. Kalinowski, Lubiąż, s. 28-29.
48 E. Łużyniecka, Architektura klasztorów cysterskich. Filie lubiąskie i inne cenobia śląskie, Wrocław 2002, s. 73.
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z Napoleonem (1806-1807) oraz obowiązek zapłacenia na rzecz Francji wysokiej
kontrybucji skłoniły władze pruskie do sekularyzacji część instytucji kościelnych Śląska
i przejęcia ich mienia. Decyzja w tej sprawie zapadła 30 X 1810 r. na mocy edyktu
królewskiego dotyczącego kasaty kolegiat i większości klasztorów śląskich. Do realizacji
edyktu przystąpiono 19 XI 1810 r.49. W chwili kasaty dobra opactwa lubiąskiego
stanowiły jedno z największych i najbogatszych dominiów klasztornych na Śląsku
i obejmowały 59 wsi, 32 folwarki, kilka manufaktur i cegielnię50.
W ciągu blisko 650 lat swego istnienia opactwo lubiąskie w wieloraki sposób
oddziaływało na obszar Śląska. Jak podkreślono w tekście, znaczny był wpływ klasztoru
na rozwój architektury, zwłaszcza barokowej, w wielu miejscowościach od opactwa
zależnych. Klasztor by też silnym ośrodkiem kulturotwórczym. Równie mocny był
wpływ cystersów lubiąskich na oblicze religijne tego obszaru. Opactwo odegrało znaczącą rolę w rozwoju na terenie Śląska innych placówek cysterskich. To właśnie z Lubiąża
pochodziły konwenty wyznaczone do obsadzenia nowych fundacji w Henrykowie (12221228) oraz Kamieńcu Ząbkowickim (1247). Ostatnia fundacja cysterska na Śląsku –
Krzeszów – była pośrednią filią Lubiąża, a bezpośrednią Henrykowa i powstała w 1292r.
Jedynie Jemielnica i Rudy na Śląsku Opolskim nie były filiami Lubiąża. Córką51 Lubiąża
było także małopolskie opactwo w Kacicach – Mogile (1218-1222). Jak widać, wszystkie
filie lubiąskie powstały w XIII w., co świadczy o jego prężności i potędze w tym
okresie52. Również w XIII w., na mocy breve Honoriusza III (1216-1227) z 1222 r.,
Lubiążowi została powierzona opieka nad kolejną fundacją rodową Piastów śląskich –
opactwem cysterek w Trzebnicy53. Zwierzchnia rola opactwa lubiąskiego wobec pozostałych placówek cysterskich na Śląsku szczególnie mocno zaznaczyła się w trudnym dla
zakonu wieku XV. Wówczas to, decyzją kapituły generalnej, zadanie wizytowania i reformowania opactw tej dzielnicy powierzone zostało właśnie Lubiążowi (1486 r.) 54.
Jednakże wpływ opactwa lubiąskiego na oblicze religijne Śląska nie ograniczał się
do oddziaływania na pozostałe placówki cysterskie. Mnisi w znacznym stopniu przyczynili się także do upowszechnienia na tym obszarze kultu św. Jadwigi, z którą łączyły ich
silne powiązania. Przypuszczalnie to właśnie w lubiąskim skryptorium został spisany –
przez mnicha Engelberta – pierwszy żywot księżnej. Ten to żywot wykorzystano w czaP. P. Gach, Kasata opactwa cysterskiego w Lubiążu i losy jego mienia po 1810 r., [w:] Cysterskim szlakiem przez województwo legnickie.
Materiały z konferencji, Legnica 1995, s. 21.
50 K. Kalinowski, Lubiąż, s. 29.
51 Jedną ze specyficznych cech organizacji zakonu cystersów było prawo filiacyjne, zgodnie z którym wszystkie domy tego
zakonu w sposób pośredni lub bezpośredni wywodzą się od jednego z pięciu najstarszych klasztorów cysterskich: Citeaux,
zwanego pramacierzą oraz La Ferté, Pontigny, Clairvaux lub Morymundu, określanych mianem cysterskich protoopactw.
Klasztor, który bezpośrednio dawał początek nowemu domowi cysterskiemu określano mianem „macierzy”, a nowo
powstałą filię nazywano „córką”. Zaznaczyć warto, że zasada macierzy i córki dotyczyła tylko tych klasztorów, które były
ze sobą związane w sposób bezpośredni (K. Morajko, Charyzmat zakonu cystersów. Studium historyczno- prawne, Kraków 2006,
s. 129).
52 Konwent wysyłany do nowego domu składał się, jak już wspomniano z 13 osób, jednakże, aby ta grupa mogła opuścić
dom macierzysty, musiał on liczyć minimum 60 osób. W XIII w. Lubiąż opuściło łącznie 39 mnichów, co wskazuje,
że opactwo musiało być w tym okresie jednostką dość liczną (Z. Wielgosz, Wielka… , s. 46-47). Filią Lubiąża był także
klasztor w Byszewie pod Nakłem. Opactwo to powstało jednak pierwotnie jako filia Sulejowa i zostało mu przez Lubiąż
odebrane, gdyż ten chciał wykorzystać Byszewo jako strażnicę dóbr nakielskich (K. K. Jażdżewski, op. cit., s. 47).
53 M. Derwich, Cystersi na Śląsku. Początki. Katalog opactw. Bibliografia, [w:] Cysterskim szlakiem…, s. 10.
54 J. Kłoczowski, Prowincja polska cystersów w świetle akt Kapituł Generalnych tego zakonu z XV w., [w:] Polska w świecie. Szkice
z dziejów kultury polskiej, Warszawa 1972, s. 195, przyp. 27.
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sie procesu kanonizacyjnego, zakończonego w 1267 r. wyniesieniem Jadwigi na ołtarze.
O szerzeniu kultu św. Jadwigi przez mnichów lubiąskich może świadczyć przede
wszystkim częste występowanie tej postaci na obszarze ich oddziaływania. Właśnie św.
Jadwidze został poświęcony jeden z ołtarzy bocznych kościoła parafialnego w Sicinach,
wzniesionego z inicjatywy cystersów lubiąskich. Rzeźba świętej księżnej została
umieszczona także na balustradzie balkonu barokowego pałacu opatów lubiąskich
w Legnicy. Święta tu przedstawiona trzyma w dłoni posążek Najświętszej Maryi Panny55.
Wizerunek Maryi był bowiem atrybutem św. Jadwigi i wydaje się, że również to jest
zasługą mnichów z Lubiąża. To właśnie w lubiąskim skryptorium powstała Legenda
obrazowa o św. Jadwidze56, w której dokonano pewnego rodzaju sakralizacji patronki
Śląska. W Legendzie tej księżna, porównywana do Matki Boskiej, przedstawiana była z Jej
wizerunkiem, a błogosławił Jadwidze – podobnie jak św. Bernardowi czy św. Franciszkowi – sam Ukrzyżowany. Warto tutaj zaznaczyć, że przedstawione w Kodeksie lubińskim
wyobrażenie świętej, klęczącej przed ukrzyżowanym Chrystusem, stało się samodzielną
kompozycją, występującą często w późnośredniowiecznych kwaterach ołtarzowych na
Śląsku oraz w wielu obrazach i sztychach barokowych zarówno Śląska, jak i całej
Polski57.
Nie do końca wyjaśnionym zagadnieniem jest natomiast kwestia działalności duszpasterskiej cystersów lubiąskich. […] Aż do czasów nowożytnych szarzy mnisi wzbraniali się przed pełnieniem posług duszpasterskich, gdyż było to niezgodne z ich regułą58.
Reguła ta zabraniała im także posiadania kościołów parafialnych, a to właśnie z nimi
w okresie średniowiecza w sposób ścisły związane było duszpasterstwo59. Kwestia
posiadania kościołów szybko uległa jednak zmianie, co wynikało z przemian zachodzących w założeniach gospodarczych zakonu. W ślad bowiem za upodobnianiem się
włości cysterskich do innych rodzajów wielkiej własności, musiało pójść przejęcie przez
mnichów kościołów parafialnych, ściśle z tą własnością związanych. Zwyczaj posiadania
kościołów zaczął się u cystersów rozpowszechniać już w XII w.60 Klasztor cystersów
w Lubiążu od samego początku objął znaczną sieć parafialną. W 1175 r. opactwo miało
patronat nad trzema parafiami61, co stanowiło pierwszy przypadek cysterskiego patronatu na ziemiach polskich, a może nawet w całym zakonie62. W ciągu XIII w. sieć
parafialna Lubiąża powiększyła się o kolejne 4 kościoły. Wydaje się jednak, że w okresie
XII-XIII w. parafie były obsadzane głównie duchownymi świeckimi, gdyż, jak wiemy,
mnisi nie mogli sami prowadzić działalności duszpasterskiej. Pewien przełom w tej
kwestii przyniosła opactwu […] bulla Grzegorza IX z 4 XII 1234 r., na mocy której opat
J. Janus, Barokowy pałac opatów lubiąskich w Legnicy, [w:] Cysterskim szlakiem…, s.. 39.
Inaczej zwana Kodeksem lubińskim, powstała ok. 1353 r., kiedy to na zlecenie księcia legnickiego Ludwika I przepisano i
iluminowano wcześniejszą wersję (A. Karłowska-Kamzowa, Cysterskie inspiracje w Legendzie Obrazowej o świętej Jadwidze, „Nasza
Przeszłość” 1993: 83, s. 497).
57 Ibidem, s. 500-501.
58 T. Manteuffel, Papiestwo i cystersi. Ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w Polsce na przełomie XII i XIII w., Warszawa 1955, s. 32.
59 J. Kłoczowski, op. cit., s. 106.
60 Ibidem, s. 108.
61 Dokument fundacyjny wymienia w posiadaniu opactwa następujące kościoły: św. Jana (Ewangelisty) w miasteczku Lubiąż,
św. Piotra (i Pawła) we Wrocławiu oraz św. Stefana w Bytomiu, a także kaplicę w Nabytynie pod Wrocławiem (K. K.
Jażdżewski, op. cit., s. 64).
62 Encyklopedia katolicka, t. 3, s, 729. Zaznaczyć warto, że żadna z pozostałych XII-wiecznych fundacji cysterskich w Polsce
nie została uposażona kościołami (J. Kłoczowski, op. cit., s. 118).
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uzyskał prawo wyznaczania zakonników do udzielania sakramentów i spowiadania
służby klasztornej, która nie miała łatwego dostępu do swoich plebanów63. Widać więc,
że w okresie tym duszpasterstwo mnichów lubiąskich było czymś wyjątkowym –
pewnym dodatkiem do normalnej pracy duszpasterskiej wykonywanej przez księży
świeckich64.
Znaczne powiększenie sieci parafialnej opactwa przyniósł wiek XIV – doszło
wówczas 15 kościołów, wśród których znalazł się także kościół w Sicinach (1309 r.)65.
Właśnie w odniesieniu do tego kościoła słyszymy – wyjątkowo, jeśli chodzi o dobra
lubiąskie – o czternastowiecznym proboszczu – cystersie (1345 r.). Drugi przypadek
objęcia probostwa przez mnicha lubiąskiego, tym razem w Bledzewie – w Wielkopolsce
– wspomina Nekrolog lubiąski, a miało to miejsce w XV w.66
Zaznaczyć trzeba jednak, że informacja o trzymaniu probostwa przez cystersa nie
jest jednoznaczna z pełnieniem przez niego funkcji duszpasterskich. Częstą bowiem
praktyką było – zarówno na Zachodzie, jak i w Polsce, zastępowanie w pracy mnichówproboszczów przez świeckich wikariuszy67. W odniesieniu do opactwa lubiąskiego
wydaje się jednak, że sytuacja była odwrotna – zdarzało się bowiem, że proboszczom
świeckim dawano do pomocy cystersów. O takim przypadku, również w odniesieniu do
Sicin informuje Nekrolog lubiąski (1539 r.)68 […].
Na większą skalę funkcje duszpasterskie i parafialne rozwinęły się w Lubiążu
dopiero od połowy XVI w., a przyczyniły się do tego zarówno brak księży świeckich,
jaki i niechęć wobec przejmowania parafii przez protestantów69. Opactwo lubiąskie
odegrało przy tym znaczącą rolę nie tylko w zapobieganiu przejęciu parafii przez
protestantów, ale także w odbieraniu im jednostek już przejętych. Dzięki temu, właśnie
w dobrach opactwa lubiąskiego w okresie XVI-XVII w., zachowało się najwięcej kościołów, w których posługę sprawowali księża katoliccy70. Wśród parafii, które swojej
przynależności do opactwa lubiąskiego zawdzięczały fakt, że w czasie reformacji
pozostały katolickie, znalazła się także parafia Siciny71[…].
cdn.

Marta Krzyżosiak

Die Urkunden des Klosters Leubus, Breslau 1821, s. 139-140.
J. Kłoczowski, op. cit., s. 121. T. Silnicki uważa natomiast, że cystersi ci już wcześniej pełnili w parafiach obowiązki
duszpasterskie, a bulla papieska wyraziła na to zgodę z powodu braku księży świeckich (Idem, Dzieje i ustrój Kościoła
katolickiego na Śląsku do końca XIV w., Warszawa 1953, s. 385).
65 K. K. Jażdżewski, op. cit., s. 63.
66 Ibidem, s. 79-80.
67 J. Kłoczowski, op. cit., s. 125.
68 Pod 13 I: fr. Joannes mon. et sac. Lub. Olim prior Trebnitz. et sacellanus in Seytsch (1539) – czyli pomocnik proboszcza lub
zawiadujący kaplicą (K. K. Jażdżewski, op. cit., s. 80, przyp. 475).
69 K. K. Jażdżewski, op. cit., s. 80.
70 Dolny Śląsk…, s. 284.
71 P. Wróblewski, op. cit., s. 10.
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NIEMIECKIE NAZWY ULIC GÓRY
Artykuł zawiera wykaz niemieckich nazw ulic Góry i ich polskich odpowiedników.
Powstał on na podstawie dostępnych planów miasta (część z nich jest w internecie),
widokówek i innych materiałów, w tym artykułu „Polnische Straßennnamen in Guhrau”
(„Guhrauer Kreiszeitung” 1989 nr 1 s. 13). Położenie ulic jest podane orientacyjnie.
Artykuł nie obejmuje Kajęcina, który w czasach niemieckich był samodzielną
miejscowością. Niemieckie nazwy w nawiasach okrągłych to nazwy wcześniejsze.
Propozycje polskich odpowiedników niemieckich nazw zostały pogrubione,
pochodzą one z publikacji Wandy Kononowicz Góra. Analiza układu przestrzennego1.
Achenbachgasse
Altguhrauerstraße
An Der Mauer
Baderstraße
Bahnhofstraße
Dworcowa
Beerdlg[asse]
Bergerg[asse]
Bergstraße
Bleiche
Braugasse
Breslauerstraße
(Langestraße)
Burgstraße
Zamkowa
Endestraße
Erlkönigweg
(Hampelgasse)
Färberstraße
Feldstraße
Polna
Feldweg
Fösterreiweg
Fuβweg

od Staromiejskiej do Dworcowej
Starogórska
Staromiejska
(od Żeromskiego do Narutowicza)
część Zaułku
Dworcowa, część Podwala
(od Dworcowej do Głogowskiej),
od Zielonej do Dworcowej
(wzdłuż torów kolejowych)
od Kościuszki do Staromiejskiej
od Zaułku do Podwala
Reymonta
Tylna i Staromłyńska
Targowa
Piłsudskiego
(od Bolesława Chrobrego do Wrocławskiej)
Wolności i 11 Listopada
J. Dąbrowskiego
Przechodnia
Mała
Sikorskiego
Słowackiego
(od Bohaterów Westerplatte do Konopnickiej)
Leśna
naokoło parowozowni
(w tym część Zielonej)

W. Kononowicz, Góra. Analiza układu przestrzennego, [w:] W. Kononowicz, E. Niemczyk , B. Trojak, Studium historycznourbanistyczno-konserwatorskie miasta Góry, Wrocław 1983, s. 43-52.
1
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Gartenstraße
Ogrodowa

Glogauerstraße
(Niederglogauerstraße)
Gosslerstraße
Grüner Weg
(Promenade)
Heilmanngässel
Heimstattenweg
Strzechy Rodzinnej
Hintergasse
Horst - Wessel - Straße
Kirchberg
Kirchstraße
Korkhausweg
Kreishausstraße
Krankenhausgasse
Kreuzerweg
Skrzyżowanie Dróg
Lupkegässel
Malzstraße
Marktplatz
Mühlstrasse
Młyńska
Niederdamm
Niederwallgartenstrasse
Ogrody Dolnego Podwala
Neu Torgasse
(Stockgasse)
Oberdamm
Niska Grobla
Oberwallgartenstraße
Ogrody Górnego Podwala
Ortsweg
Posnerstraße
(Oberglogauerstraße)
Preuss Berg
(lub Preußnerweg)

XXVI

Słowackiego
(od Sikorskiego do Bohaterów Westerplatte)
Armii Krajowej
(od Bolesława Chrobrego do Wieży Głogowskiej)
Hirszfelda
Zielona
(od Podwala do przejazdu kolejowego)
od Głogowskiej do Podwala
Kochanowskiego
Zaułek (wzdłuż muru)
Szkolna
od Armii Krajowej do kościoła
Ściegiennego
część Zielonej (w kierunku cmentarza)
Mickiewicza
(od Kościuszki do Armii Polskiej)
część Armii Polskiej
(od Mickiewicza do wieży ciśnień)
od Hirszfelda do Mickiewicza
Bohaterów Westerplatte
od Targowej do Starogórskiej
Narutowicza
plac Bolesława Chrobrego
Głogowska
od Dworcowej w kierunku młyna
Podwale (od Dworcowej)
Staromiejska
(od Żeromskiego do Piłsudskiego)
Armii Polskiej
(część od Mickiewicza w kierunku Łąkowej)
Kościuszki
boczna Głogowskiej
(strona Piastów) – nie istnieje
Piłsudskiego
(od pl. Bolesława Chrobrego
do Wieży Głogowskiej)
Hawrysza
(od Ściegiennego do Zaułku)
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Querstraße
Rosengasse
Schlabitzerstraße
Schuhstraße
Schulplatz
Schulstraße
Schützenstraße
(przez pewien czas
Straße der SA)
Strzelecka
Schwemme
Siedlerweg
Siedlung
Steinweg
Kamienna Droga
Stockgasse
Streichstraße
Topfmarkt
Targ Garncarski
Torstraße (Neu Torstraße)
Viehmarkt
Vordergasse
Wenzelgässel

Konopnickiej
od Zamenhofa do Armii Krajowej
(nie ma polskiej nazwy)
Poznańska
(od Dworcowej w kierunku Sławęcic)
Armii Krajowej
(od Bolesława Chrobrego do Wrocławskiej)
plac przed harcówką (ul. 11 Listopada)
Bojowników o Wolność i Demokrację
Armii Polskiej
(od Starogórskiej do wieży ciśnień)
od Kościuszki do Targowej
(odcinek wzdłuż placu targowiska)
Wiosny Ludów
Iwaszkiewicza
Wrocławska (do Kajęcina)
Staromiejska
(od Narutowicza do Wieży Głogowskiej)
Zamenhofa
(od Staromiejskiej do Armii Krajowej)
plac przed Wieżą Głogowską
(od strony Głogowskiej)
Żeromskiego
skrzyżowanie Podwala, Dworcowej i Jagiellonów
Staromiejska
(od Głogowskiej do 11 Listopada)
od Armii Krajowej do Staromiejskiej
Mirosław Żłobiński

♠♠♠♠♠♠♠

XXVII

Kwartalnik Górowski 33/2010-2011

PRZEDSZKOLE W IRZĄDZACH 1951-1955
Spełniony szczyt moich snów
Ten ludek polski malutki
Na ziemiach tych rośnie znów
Jak żywy kwiat niezabudki
(Janina Horbowska-Zaranek)

W pierwszych dniach po wyzwoleniu, sprawy reformy systemu oświaty i wychowania stały się przedmiotem ożywionych dyskusji. Już 18-22 czerwca 1945 r. na Ogólnopolskim Zjeździe Oświatowym w Łodzi wysunięto postulat powszechnego, a nawet
obowiązkowego wychowania przedszkolnego, zagwarantowanego ustawowo i realizowanego etapami w co najmniej dwuletnich (dla pięcio i sześciolatków) przedszkolach,
przede wszystkim na Ziemiach Zachodnich. […] Wśród ustawowych zasad […] wymieniono „powszechność, bezpłatność, publiczność i jednolitość na wszystkich poziomach
systemu oświaty szkolnej i przedszkolnej”, oraz obowiązkowe przedszkole dla dzieci
w wieku od 3 do 6 lat, zakładane i utrzymywane przez związki publiczne (państwo
i samorząd)1.
Dla organizatorów wychowania przedszkolnego było to ogromne wyzwanie,
albowiem w całym okresie dwudziestolecia międzywojennego, w sprawie utrzymywania
przedszkoli nie ukazał się żaden odrębny dokument prawny. Większość placówek
przedszkolnych utrzymywana była przez instytucje, stowarzyszenia, czy osoby prywatne,
które decydowały o ich charakterze i realizacji programu wychowania.
W latach 1945-1950 przedszkola powstawały spontanicznie i w sposób mało
kontrolowany, przede wszystkim jako placówki opiekuńcze dla dzieci potrzebujących
opieki. Były to instytucje o bardzo zróżnicowanym charakterze, w zależności od kadry
i miejsca. 15 czerwca 1945 r. w Górze, z inicjatywy Janiny Horbowskiej-Zaranek, która
zwróciła się do Starostwa o pozwolenie na jego otwarcie, powstało pierwsze przedszkole
na Dolnym Śląsku. Od pełnomocnika rządu RP powiatu górowskiego otrzymała
zezwolenie na zorganizowanie i prowadzenie przedszkola polskiego, do którego dzieci
zaczęły uczęszczać już 20 czerwca 1945 r.
W kwietniu 1945 r. w Urzędzie Pełnomocnika Rządu RP na okręg administracyjny
Dolnego Śląska powołano do życia Wydział Oświaty, początkowo z siedzibą w Trzebnicy, a następnie w Legnicy. Naczelnikiem tego wydziału był Zdzisław Olechowski, były
inspektor szkolny w Prużanie, skąd przybyli pierwsi repatrianci (ok. 50 rodzin). Wśród
nich było kilku nauczycieli i wychowawczyń przedszkoli2. Dzięki nim w roku szkolnym
1945/1946 istniały już cztery przedszkola: w Górze, Wąsoszu, Czerninie i Luboszycach.
Przedszkola wiejskie miały pojedyncze oddziały i jedną siłę fachową, z liczbą dzieci od
12 do 25.

1
2

Z. Woźnicka, Wychowanie przedszkolne w Polsce Ludowej, Warszawa 1972, s. 29-30.
A. Bojakowski, Rozwój Oświaty i kultury w powiecie górowskim w latach 1945-1964, Góra 1964 (maszynopis).
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Rejon Jemielna, Irządzy, Luboszyc był słabo zaludniony. Zgodnie ze spisem ludności z 1948 r. w gminie Luboszyce o pow. 108,68 km było 19 gromad (wsi) w których
mieszkało 2.560 osób.
Przedszkole w Luboszycach prowadziła Maria Wilczyńska. Do 1951 r. uczęszczać
zaczęły tam również dzieci z Irządzy.
Organizacja przedszkola w Irządzach
Pierwszą organizatorką oświaty w Irządzach była Stanisława Sajkowska, która
przyjechała z Górnopola pow. Brasław woj. Wileńskie, gdzie prowadziła przedszkole.
Zamieszkała ona w Luboszycach, ale zaraz po osiedleniu chodziła do Irządzy, zbierała
ławki i przynosiła do budynku szkolnego. Z powodu braku nauczycieli zajęła się jednak
szkołą, a nie przedszkolem. Utworzyła początkowo dwie klasy.
Organizacją przedszkola w Irządzach zajęła się natomiast Maria Wilczyńska, która
przeszła z Luboszyc do Irządzy w II połowie 1951 r. Placówka mieściła się w budynku
starej szkoły. Było to przedszkole oświatowe, typu wiejskiego, jednooddziałowe,
początkowo całkowicie bezpłatne. Był to okres po zmianach struktury organizacyjnej
Inspektoratu Szkolnego i włączeniu go do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej pod
nazwą „Wydział Oświaty”. W ramach tego wydziału utworzono „Referat Przedszkoli”3,
który od sierpnia 1950 r. załatwiał sprawy organizacji przedszkoli, nadzoru pedagogicznego i administracyjnego, potrzeb gospodarczych i osobowych. Okres pracy Marii
Wilczyńskiej to początkowo organizacja pomieszczenia (łatanie okien, montaż drzwi,
naprawa pieca), następnie zbieranie dzieci. Jeśli zachodziła taka potrzeba, nawet w wieku
2 i 2,5 lat.
Maria Wilczyńska pracowała w Irządzach do 1 sierpnia 1953 r., skąd przez kierownika Wydziału Oświaty (którym był wówczas Franciszek Baczun) została przeniesiona
na stanowisko kierownika Referatu Przedszkoli w Górze4.
Od sierpnia 1953 r. przedszkole w Irządzach prowadziła Władysława Zielińska
(Grymuza), która przyjechała z Piławy Górnej z Państwowego Domu Młodzieży Nr 80.
Była jedną z pierwszych absolwentek państwowego Liceum Wychowawczyń Przedszkoli
w Obornikach Śląskich o świadectwie nr 155. Na teren powiatu górowskiego przybyła
z nakazu pracy6 jako wykwalifikowana wychowawczyni przedszkoli, do pracy od 15
sierpnia 1953 do 14 sierpnia 1956 r. Kierownik Wydziału Oświaty w Górze wręczył jej
wówczas skierowanie do pracy w Przedszkolu Państwowym w Irządzach7 z uposażeniem
grupy 6 tj. 630 zł miesięcznie.

Kierowniczkami „Referatu Przedszkoli” były kolejno: Jadwiga Władyka (do 1951), Maria Piławska (1951-1952), Maria
Wilczyńska (1953-1954), Henryk Kubiak (1954), Alfreda Brzezińska (1954), Zofia Aścik (1955).
44 Zakres czynności z 1953 r. Marii Wilczyńskiej, kserokopia.
5 Świadectwo nr 15 z dnia 26 maja 1953 r. Państwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli – dokument udostępniony
przez Władysławę Grymuzę.
6 Nakaz pracy nr 40/19/53 na podst. Art.5 Ustawy z dnia 7.03.1950r.o planowanym zatrudnieniu absolwentów średnich
szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Dz.U. RP Nr 10 poz. 106) – dokument udostępniony przez Władysławę Grymuzę.
7 Skierowanie do pracy z 1953r. – dokument udostępniony przez Władysławę Grymuzę.
3
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Przedszkole w Luboszycach, 1951 r.
Maria Wilczyńska trzyma na rękach Wojciecha Łabaziewicza

Szkoła Irządze (stara) – nauczycielki, od lewej: Janina Opałek (Rodzewicz),
Franciszka Kochman (kierowniczka SP), Władysława Grymuza (przedszkole),
Cecylia Jałocha; dziewczynka – Danuta Grymuza

Wspomnienia z lat 1953-1955 r.
Kiedy przyjechałam do Irządzy – wspomina pani Władysława Grymuza – dostałam
mieszkanie w starej szkole, na górze (po lewej stronie). Przedszkole mieściło się w dużym
pomieszczeniu na dole, od strony podwórka. Na górze, po stronie prawej (obok kancelarii szkolnej),
było małe pomieszczenie kuchenne, gdzie można było coś ugotować. Całe wyposażenie przedszkola
to był piec kaflowy, tablica, kreda, stół, krzesełka, jeden drewniany konik bujany i jedno pudełko
klocków. Ubikacje skrzynkowe, drewniane były na podwórku, więc z nocnikami i wiaderkami
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biegałam na podwórko, bo w zimę było za zimno, aby prowadzić tam dzieci. Na podwórku była
pompa, skąd brałam wodę. Podgrzewałam wodę do mycia dla dzieci w tej kuchence na górze. Z czasem
dostałam pomoc. Pani Waleria Pokrop (Puchowska) paliła w piecu, sprzątała i gotowała w tej
kuchence na górze: mleko, herbatę albo kakao. To już była ogromna pomoc. Początkowo przedszkole
było nieodpłatne. Rodzice przynosili śniadanie, a w przedszkolu było gorące mleko. Początkowo praca
była pięciogodzinna, ale szybko wprowadzono zmianę godzin. Przedszkole było czynne od 7. do 16.,
ale w praktyce wyglądało to różnie. W okresie nasilonych prac w polu, dzieci odbierano o 18., a nawet
20. Wówczas zabierałam je do swojego domu (na górę) i tam rodzice je odbierali. Początkowo
w przedszkolu nie było też spania, bo po prostu nie było jeszcze łóżeczek ani leżaków. Najgorzej
z tego okresu wspominam zimy i to wychodzenie do toalet i do pompy po wodę. Nanosiłam się tej wody
sporo, bo była potrzebna do mycia dzieci, mycia kubeczków, no i w razie zmiany ciuszków, jak
zdarzyło się „nieszczęście”. Do przedszkola należała też część ogrodu. Uprawiałyśmy z Walerką
warzywa. W tych latach w szkole była już pani Franciszka Kochman (od 1952 r.) i tworzono szkołę
7-klasową. Dzieci przybywało. Brakowało pomieszczeń, więc przedszkole przeniesiono do budynku
nr 18. Tam był sklep, taki kiosk, ale cała prawa strona była wolna. W tym też czasie wprowadzono
pełną odpłatność za wyżywienie na terenach wiejskich. Początkowo ludzie płacili 1 zł na dzień, ale
przy czwórce lub piątce dzieci to było duże obciążenie. W wyżywieniu pomagała Spółdzielnia
Produkcyjna, która była w Uszczonowie, a Irządze wówczas podlegały pod Uszczonów. Aby polepszyć
warunki i aby ludzie nie rezygnowali z przedszkola, utworzono tzw. przedszkole spółdzielcze. Ludzie
mówili „kołchozkie”. Pobory nadal płaciła „oświata”, ale duży ciężar ponosiła spółdzielnia. Od 1954
r. były już na wyposażeniu zabawki, łóżeczka dla mniejszych dzieci, leżaki dla większych, materace,
kocyki i małe poduszki. W przedszkolu tym zatrudniono panią Kazimierę Glądałę (prała fartuszki,
paliła w piecu, sprzątała). Później dodatkowo pracowała pani Stasia Banach, która gotowała i
zajmowała się zaopatrzeniem.
Miałam wówczas osiemnaście lat, pracowałam na polu w „kołchozie” – wspomina pani
Stanisława Popiel (wówczas Banach) – przewodniczący zaproponował mi pracę w przedszkolu
w Irządzach. Chodziłam pieszo z Luboszyc do Irządzy, na 7 rano. Do moich obowiązków należały
posiłki, pomoc przy karmieniu itp. W przedszkolu była prawdziwa kuchnia kaflowa z rusztami.
Rano gotowałam herbatę, kakao, mleko lub zacierki na mleku. Mleka miałyśmy pod dostatkiem, bo
codziennie z „kołchozu” przywozili całą kanę. Mleka zawsze zostawało, więc rozdawałyśmy jak
przychodzili rodzice po dzieci (kto potrzebował). Śniadanie było o 800, obiad o 1200. Obok w korytarzu był sklep (taki kiosk), który prowadził pan Jan Rodzewicz. Od niego brałam: miód, marmolady, olej, cukier, mąkę i inne produkty. Po ziemniaki i jarzyny chodziłam na „kołchozkie” pole
(przed Kurpielem, za torami). Brałam na bieżąco, co było mi potrzebne i zgłaszałam się do pana
Zygmunta Zienkowicza – on był wtedy brygadzistą, czy magazynierem? w „kołchozie”. On umiał
czytać i pisać, dobrze liczył, zresztą przed wojną pracował w Banku u Stefczyka. Zapisywał na
kartkach jak sklepowy i jakoś to później rozliczali w Spółdzielni. Tak samo brałam owoce.
W przedszkolu miała być tylko zupa, ale robiłyśmy też drugie danie, dodatkowo naleśniki, placki
ziemniaczanie, placuszki z owocami, swojski makaron z sosem owocowym. Dzieci te rzeczy lubiły,
a mleka i mąki miałyśmy pod dostatkiem. Po obiedzie dzieci leżakowały lub spały, a ja w tym czasie
grzałam wodę i myłam naczynia.
Przedszkole ucieszyło wiele kobiet, to była wielka pomoc – wspomina pani Wiktoria
Banach – w gospodarstwie pracy było dużo i można było spokojnie pracować. Do spółdzielczego
przedszkola chodziły wszystkie dzieci, tych co pracowali w spółdzielni, gospodarzy indywidualnych
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i tych co pracowali w innych zakładach, nauczycielskie też. Wszystkie dzieci z Irządzy mogły chodzić.
Początkowo były zgrzyty między ludźmi z „kołchozu” i innymi. Ale pani Grymuza i kierownik
gorzelni tłumaczyli, że chodzi o rozwój polskich dzieci, a nie o to czy „kołchozkie” czy nie i jakoś
z czasem się uspokoiło. Mniejsze dzieci na początku nie chciały chodzić do przedszkola. Moja córka
Ela, bardzo płakała. Żeby ją zachęcić zaniosłam jej do przedszkola w nagrodę czekoladę. Przyszła
z przedszkola z jeszcze większym płaczem. Bo pani wzięła czekoladę i poczęstowała wszystkie dzieci,
a jej dała dwa kawałeczki. Tłumaczyłam jej długo, że tak trzeba, podzielić się z innymi, ale do końca
zapierała się, że to była jej nagroda. Ustaliłyśmy w końcu, że nagrody będą dawane w domu, a jak
będzie miała słodycze w przedszkolu to podzieli się z dziećmi.

Przedszkole w Irządzach 1953 r. (w budynku starej szkoły),
od lewej: Zdzisław Kupczyk (z chorągiewką), Maria Klozińska,
Ryszard Niezgoda, Bolesław Zinkowicz, (NN),
Wojciech Łabaziewicz trzyma dziewczynkę – Ewę Łabaziewicz (autorka artykułu),
Józefa Kochman, Krzysztof Kochman, (NN), Stanisław Kloziński,
Jan Kloziński (powyżej), Bogumił Łabaziewicz,
u góry Maria Wilczyńska trzyma Wiesława Łabaziewicza

Wspomnienia przedszkolaków
Sama chodziłam do przedszkola w Irządzach, ale pamiętam tylko czerwoną czapkę
krasnoludka i malowane kolorowe kwiatki przy wieszakach na ubranka. Pamiętam też
jakąś ucieczkę przez pagórki z bratem, który trzymał mnie za rękę. Kiedy zapytałam o tę
sytuację w domu, okazało się, że to nie były pagórki, tylko pole ziemniaczane, zaorane w
kopczyki. Byłam bardzo mała i często uciekałam, więc brat Bogumił miał się mną
opiekować i chronić. Tak się przejął tą rolą, że jak przyjechał samochód z pielęgniarką na
szczepienia ochronne, uznał, że to będzie bolało, a więc trzeba siostrę chronić. Uciekał
więc przez pola trzymając mnie za rękę, aby mnie gdzieś ukryć. Ucieczka, jak się okazało,
została udaremniona przez dorosłych.
Z przedszkola mało pamiętam – mówi Mieczysław Banach – ale pamiętam łóżeczka
i leżaki, bo po obiedzie musieliśmy leżakować. Jako starszy miałem przydział na leżak. W tym czasie
musiała być cisza, a tego bardzo nie lubiłem. Ale doskonale pamiętam moją słynną ucieczkę.
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Namówiłem kilku chłopców i pewnego dnia uciekliśmy. Pilnowała nas wtedy pani Kazia Glądała.
Uciekliśmy tyłem za przedszkolem i aż za naszym domem schowaliśmy się w polu kukurydzy.
Śmialiśmy się, bo widzieliśmy jak nas szukają. Odnalazła nas pani Glądała. Była bardzo
zdenerwowana, bo trwało to bardzo długo. Pierwszego dorwała mnie i takie mi skroiła lanie, że do
dzisiaj pamiętam. Później miała jakieś kłopoty za to bicie, bo w przedszkolu nie wolno było bić.
Poprawkę dostałem w domu. Była to pierwsza i ostatnia moja ucieczka, ale pamiętam do dzisiaj,
a pole kukurydzy zawsze kojarzy mi się z ucieczką i przedszkolem.
Od rodziców wiem, że do przedszkola uczęszczałem mając 2,5 roku – wspomina Wojciech
Łabaziewicz – tato woził mnie do przedszkola w Luboszycach. Później chodziłem w Irządzach.
Lubiłem zajęcia w przedszkolu. Nigdy mi nie przyszło do głowy aby uciekać. Ale pamiętam jak
miałem 6 lat i do przedszkola zaczął chodzić Marian Korgul. Bardzo późno przyszedł do
przedszkola, nie mógł się przyzwyczaić i ciągle uciekał. Tak mi się te jego ucieczki spodobały, że raz
z nim uciekłem. W domu miałem taką pogadankę, że do dzisiaj pamiętam. Więcej nie uciekałem.
Z tego okresu najbardziej pamiętam czołg. Stał między starą szkołą a przedszkolem. Józek Pokrop
był dużo starszy i potrafił uruchomić lufę, tak, że chodziła w prawo i w lewo. Podnosił mnie na
barana, obejmowałem lufę rękami i była dobra karuzela. Trwało to do momentu, aż ktoś z dorosłych
zobaczył i wtedy zabezpieczyli właz tak, że już nie mogliśmy uruchomić. Ale czołg długo jeszcze stał.
Z przedszkola pamiętam tylko fotografa – wspomina Józefa Łabaziewicz (Kochman) –
często przyjeżdżał, robił dużo zdjęć i za każdym razem kazał się uśmiechać. Do zdjęcia zawsze
trzeba się uśmiechać. Tak często to mówił, że zakodowałam to jako obowiązek. Do dzisiaj jak widzę,
że ktoś robi zdjęcie, odruchowo buzię wykrzywiam w uśmiech.

Przedszkole w Irządzach 1954 r.,
od góry, od lewej: Stanisława Trzpil (Popiel), Kazimiera Glądała,
Władysława Grymuza; rząd środkowy, od lewej: Józefa Zinkowicz, Tadeusz Kupczyk,
Bolesław Zinkowicz, Bogumił Łabaziewicz, (NN), Mieczysław Banach, Lucyna Rycek,
Wojciech Łabaziewicz, Zdzisław Kupczyk, Stanisław Koziński, (NN);
siedzą od lewej: Elżbieta Banach, Wiesław Łabaziewicz, Maria Filipowska,
Irena Drozda, (?) Kubczyk, Ewa Łabaziewicz (autorka artykułu),
Krzysztof Banach, Halina Drozda
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Koniec przedszkola w Irządzach
W przedszkolu w Irządzach pracowałam do końca 1955 r. – wspomina Władysława
Grymuza – dzieci w szkole przybywało. Potrzebne były mieszkania dla nauczycieli i na klasy. Więc
przeniesiono mnie do Luboszyc. W tym czasie urodziłam, więc nie pokładano nadziei, że będę
pracowała. Mieszkałam w budynku Ośrodka Zdrowia. Pod koniec 1958r. przeniesiono mnie do
dworku w Jarząbkach (obecna Równa). Po 1955 r. przedszkola już nie odtworzono. Częściowo rolę
odegrały interesy mieszkaniowe, zapotrzebowanie na lokale dla innych instytucji, które zaspokajano
kosztem przedszkoli.
Jak podaje Antoni Bojakowski8: „o ile na początku roku 1948/49 przedszkoli
państwowych było 4, to w końcu roku 1954/55 było ich 10, w tym 9 na wsi. W okresie
zakładania i istnienia Spółdzielni Produkcyjnych pewną ilość przedszkoli organizowało
i utrzymywało państwo […]. Kiedy zaś po wydarzeniach październikowych większość
Spółdzielni Produkcyjnych uległa likwidacji, niebawem zmniejszyła się ilość przedszkoli
wiejskich, zwłaszcza w miejscowościach, które posiadały Spółdzielnie Produkcyjne. O ile
na wsi w 1955 r. przedszkoli było 8, to w 1959 r. tylko jedno – w Czerninie.”

Przedszkole w Irządzach 1953 r.,
od lewej: Wojciech Łabaziewicz, Józefa Kochman, (NN),
(NN), Stanisław Koziński, Maria Klozińska, Maria Wilczyńska (wychowawczyni),
Jan Koziński, Ewa Łabaziewicz, Zdzisław Kupczyk,
Bogumił Łabaziewicz, Wiesław Łabaziewicz

Od autorki
Jako, że edukację przedszkolną rozpoczęłam dość wcześnie – już od 2 roku życia –
miałam szczęście być w rękach dwóch wspaniałych pedagogów przedszkola: pani Marii
Wilczyńskiej i pani Władysławy Grymuzy. Panią Władzię Grymuzę spotkałam po latach,
w 1977 r., kiedy to pierwszy raz prowadziłam swoje dziecko do przedszkola. Pracowała
w przedszkolu przy ul. Żeromskiego w Górze (pierwszym przedszkolu na Dolnym
88

A. Bojakowski, Rozwój oświaty i kultury w powiecie górowskim w latach 1945-1964, Góra 1964 (maszynopis).
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Śląsku). W tym czasie jako absolwentka Wyższej Uczelni w Poznaniu, jako zasłużona
nauczycielka, w 1976 r. otrzymała nagrodę Ministra III stopnia.
Przedszkole w Irządzach po wielu latach utworzono ponownie, mieści się w starej
szkole, w pomieszczeniach na dole, w tym samym miejscu, gdzie założyła je pani Maria
Wilczyńska w pierwszych latach po wojnie.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które pomogły w odtworzeniu historii przedszkola w Irządzach. Panu Mirosławowi Żłobińskiemu za udostępnienie maszynopisu Antoniego Bojakowskiego Rozwój oświaty i kultury w powiecie górowskim
w latach 1945-1964 (z października 1964 roku), pani Władysławie Grymuzie za udostępnienie dokumentów prywatnych oraz wszystkim osobom które podzieliły się swoją wiedzą.
Wywiadu udzielili: Władysława Grymuza – Góra; Stanisława Popiel (Banach) –
Luboszyce (maj 2010); Aleksandra Patrzek – Legnica (4 stycznia 2011); Wiktoria Banach
– Irządze (30 lipca 2010); Mieczysław Banach – Lubin (30 lipca 2010); Wojciech
Łabaziewicz – Iłowa (kwiecień 2009); Józefa Łabaziewicz (kwiecień 2009); Józef Bednar
– Poznań (5 stycznia 2011).
Ewa Osuch

Przedszkole w Irządzach 1954 r.,
od lewej: Lucyna Rycek, Wojciech Łabaziewicz, Józefa Zinkowicz,
Bogumił Łabaziewicz, Maria Filipowska, Mieczysław Banach,
Halina Drozda, Bolesław Zinkowicz

♣♣♣♣♣♣♣
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WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
NA TERENIE POWIATU GÓROWSKIEGO
Powiat górowski położony jest w północnej części województwa dolnośląskiego.
Historia tych ziem sięga starożytności. Najstarsze ślady pobytu człowieka na terenach
powiatu górowskiego pochodzą z epoki kamiennej; okres mezolitu i neolitu. Są to ślady
osad, fragmenty naczyń, skrobacze, materiały do wyrobu narzędzi. Kolejne znaleziska
reprezentują epokę brązu; cmentarzyska, ozdoby z brązu i bursztynu, naczynia. Wiele
znalezisk pochodzi z epoki żelaza; broń, naczynia, osady i cmentarzyska.
We wczesnym średniowieczu górowski mikroregion pod względem osadniczym
dzielił się na dwie wyraźne strefy związane z ukształtowaniem tutejszego terenu.
W dolinie rzeki Baryczy i Rowu Śląskiego, gdzie odnaleziono ślady najgęstszego zaludnienia. Druga strefa to teren Wysoczyzny Leszczyńskiej – mniej zaludniony. Tereny nad
rzeką Barycz były zamieszkiwane przez plemię Dziadoszan. Nad Baryczą ukształtował
się legendarny gród Sezesko (do dziś nie odkryty) i kasztelania Sądowel. Ziemie te od
wieków były związane z państwem polskim i Śląskiem, mieściły się tu siedziby piastowskie jak wyżej wspominany Sądowel. Badania archeologiczne prowadzone na terenach
górowskich były przeprowadzane głównie przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. Wśród badaczy należy wymienić: Jerzego Lodowskiego, Włodzimierza Wojciechowskiego, Dominika Nowakowskiego. Faktem wartym podkreślenia jest to, że badania
były także prowadzone w okresie międzywojennym przez niemieckich badaczy, kiedy to
powiat górowski należał do państwa niemieckiego.
W pracy swojej chciałbym się skupić na kilku wybranych wykopaliskach archeologicznych prowadzonych na terenie powiatu górowskiego. Najciekawsze moim zdaniem
i warte uwagi stanowiska znajdują się w: Czeladzi Wielkiej, Sicinach, Chróścinie, Kruszyńcu, Pobielu i wspominanym Sądowlu. Większość eksponatów z tych terenów można
oglądać we wrocławskich muzeach.
Wykopaliska w Czeladzi Wielkiej były prowadzone w latach 1958-1962. Odkryto
tam cmentarzysko z XIII w., a pod nim osadę słowiańską z VII w. Pozostałością po niej
były: półziemianki, paleniska, domy naziemne oraz różne przedmioty: groty strzał,
pierścionki, grzebienie z kości, fragmenty naczyń glinianych, dwie stare monety; denarek
Bolesława Śmiałego z 1060 r. oraz denar krzyżowy z XI w. Zdaniem archeologów
prowadzących badania w Czeladzi Wielkiej „Wczesnośredniowieczne stanowisko w
Czeladzi Wielkiej jest niewątpliwie jednym z bardziej atrakcyjnych obiektów nie tylko na
terenie Śląska, lecz nawet w skali krajowej”. W oddalonym o kilka kilometrów Pobielu
odnaleziono natomiast liczne zabytki kamienne, a w Bartkowie odkryto najstarszą na
Śląsku półziemiankę. Czeladź Wielka jest bardzo związana z Sądowlem, leżą one w
sąsiedztwie – po obu stronach Baryczy.
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Źródło: J. Lodowski, Sądowel we wczesnym średniowieczu, Wrocław 1972 s. 9

Stanowisko w Pobielu pochodzi z mezolitu, ze względu na swoje wartości poznawcze zostało uznane za jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych na terenie
Niżu Środkowoeuropejskiego. Informacje o nim można znaleźć w każdym porządnym
podręczniku akademickim i opracowaniu z dziedziny archeologii. Fakt ten świadczy
o jego randze i wartości.
Stanowisko Pobiel 10 bardzo dokładnie opisał w swojej pracy prof. Zbigniew Bagniewski. Ta obszerna monografia dogłębnie obrazuje stanowisko i odnalezione tam artefakty.
Obozowisko Pobiel 10 było ściśle związane z rzeką Orlą, która była integralnie
związana z funkcjonowaniem obozowiska. Na dnie koryta rzeki odnaleziono wiele ciekawego materiału dzięki czemu uzyskano interesujące informacje umożliwiające nie tylko
wszechstronne poznanie poziomu techniczno-kulturowego mieszkańców obozowiska,
lecz również dokonanie istotnych uściśleń chronologicznych i korekt interpretacyjnych.
Stanowisko Pobiel 10 zostało odkryte w połowie lat trzydziestych przez L. Rothera
podczas penetracji wnętrza doliny międzyrzecza Orli i Baryczy w rejonie Wąsosza.
Kolekcja zabytków została zdeponowana częściowo w Muzeum Archeologicznym we
Wrocławiu, częściowo zaś w Muzeum w Wąsoszu. Potwierdzić to mogą liczne śląskie
czasopisma archeologiczne z tego okresu.
Oprócz zabytków ruchomych ze wspomnianego już mezolitu, archeolodzy podczas
swojej pracy natrafili na ślady z innych okresów i kultur m. in.: kultury łużyckiej, pomorskiej oraz wczesnego średniowiecza.
Powojenne badania były prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego w latach: 1967-1968, 1971, 1978 i w latach 1983-1985.
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W latach 1967-1968 prowadzono badania w obrębie rzeki Barycz i jej ważniejszych
dopływów. Były to badania weryfikacyjno-poszukiwawcze. W toku tych prac zweryfikowano 185 stanowisk, 141 uznano za mezolityczne, a 9 pochodziło z rejonu Pobiela.
Podczas pierwszej weryfikacji uzyskano inwentarz składający się z około 6000 wyrobów
krzemiennych, w tym 217 narzędzi i 57 rdzeni. W następnym okresie odkryto aż 17090
wyrobów krzemiennych, w tym 213 rdzeni i 482 narzędzi.
W 1971 roku wznowiono badania na stanowisku Pobiel 10. Ogółem uzyskano
wówczas inwentarz składający się z około 9500 wyrobów krzemiennych (167 rdzeni
i 360 narzędzi), oraz kilkunastu kości zwierzęcych i dwa fragmenty rogów. Odnaleziono
też liczne szczątki roślinne.
W 1987 r. w toku eksploracji skoncentrowano się wyłącznie na wycinku strefy
brzeżnej i dennej starorzecza. Odkryto tam materiały krzemienne, liczne szczątki kostne
i roślinne oraz narzędzia kostne i rogowe. Warto podkreślić, że w 1987 r. badania
finansowane były przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lesznie.
Badania z lat 1983-1985 były kontynuacją tych z roku 1978 i były realizowane
w ramach zadań i ze środków finansowych Programu R-III-6. Obok prac archeologicznych prowadzono szereg badań pomocniczych, z których należy wymienić przede
wszystkim badania geomorfologiczne i hydrograficzne międzyrzecza Baryczy i Orli w
rejonie Pobiela.

Źródło: M. i T. Kaletynowie, J. Lodowski,
Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego,
Wrocław 1968 s. 47

Kolejne ciekawe miejsce to Chróścina. Pozostałości po grodzisku datowanym na
XII-XIII w. znajdują się ok. 2,5 km na północ od wsi w pobliżu Rowu Śląskiego.
Z badań J. Lodowskiego i małżeństwa Kaletynów wiemy jak wyglądał gród. Został on
założony na planie zbliżonym do koła, o średnicy wraz z rozsypiskiem wału ok. 50 m.
Otoczony był wałem 10-15 m u podstawy: wysokość od strony zewnętrznej 5 m, od
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wewnętrznej 3 m. Całość była okolona fosą o szerokości 5-6 m. Powierzchnia grodu
wynosiła ok. 0,046 ha. W okresie międzywojennym badania prowadził tu M. Hellmich.
Odnaleziono tu kilkanaście fragmentów naczyń obtaczanych-zdobionych.
Następnym wartym uwagi miejscem jest Kruszyniec. Datowany na IX-XII w.,
położony jest ok. 2 km na południowy zachód od wsi w lesie, ok. 50 m od brzegu Rowu
Śląskiego. Było to grodzisko wklęsłe, na planie koła o średnicy 48 m. Z wałem
i zachowaną we fragmentach fosą. Powierzchnia majdanu wynosiła ok. 0,065 ha.
Badania były tu prowadzone w okresie międzywojennym i w latach 1963-1966.
Odnaleziono tu fragmenty glinianych naczyń zdobionych ornamentami.

Źródło: M. i T. Kaletynowie, J. Lodowski,
Grodziska…, Wrocław 1968 s. 131

Najbardziej znanym stanowiskiem jest Sądowel. Był to gród kasztelański datowany
na XII-XIII w. Wymieniony został w bulli papieskiej w 1155 r., w drugiej części dokumentu „villam iuxta Sandoul que Gora dicitur”. Znany jest też z zawartego tu pokoju
między księciem wielkopolskim Władysławem Laskonogim, a księciem wrocławskim
Henrykiem I Brodatym w 1217 lub 1218 roku. Gród położony był w dolnej części
Baryczy. W latach 1290-1292 ranga kasztelani zmalała na rzecz nowego ośrodka
administracyjnego jakim był Wąsosz. Podczas badań archeologicznych odkryto dwa
stanowiska. I położone jest ok. 0,5 km na południowy wschód od Sądowla, ok. 100 m
od rzeki Barycz (tereny dzisiejszej Czeladzi Wielkiej, nazwę Sądowel I wyjaśnia Jerzy
Lodowski w swojej pracy Sądowel we wczesnym średniowieczu). Grodzisko położone jest na
niewielkim wzniesieniu, ma kształt owalu o powierzchni 4 ha. Obok biegnie rów
(z północnej części), który uznać można za fosę. Powojenne badania w latach 1958-1965
wykazały, że osadnictwo istniało tu od VII w. Z XII w. pochodzi zaś cmentarz. Gród
mógł pełnić do XI w. (kiedy powstaje druga osada) funkcję obronną, położony był
w trudno dostępnym miejscu wśród zalewowych i podmokłych łąk oraz starorzeczy
Baryczy. Badania były prowadzone w latach: 1958-1960 i 1962-1965. Inwentarz z tego
stanowiska to m. in. : 50 tysięcy ułamków naczyń glinianych, kości zwierząt, noże
żelazne, 2 radlice, rylce i grzebienie z kości, przęśliki, ciężarki tkackie.
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Stanowisko II znajduje się 0,5 km na wschód od obecnego kościoła z prawej strony
Baryczy. Badania powierzchniowe były tu prowadzone od końca XIX w. i w okresie
międzywojennym; sondażowe zaś w latach 1960, 1962 i 1965. Osada datowana jest na X,
XI-XIV w. Grodzisko zachowane jest w postaci kolistego nasypu o średnicy 120 m.
W części zachowała się fosa od strony północnej i zachodniej o szerokości 5 m.
Powierzchnia całego obiektu wynosi 1,2 ha. Warstwa kulturowa w miejscach zabudowanych zalega do głębokości 1 m. Znaleziska to: kilka tysięcy ułamków naczyń glinianych, polepa, węgle drzewne, kości zwierząt, przedmioty żelazne m.in. sierpy, radlice,
groty strzał i bełtów, podkowy, ostrogi, gwoździe, noże itp.

Źródło: M. i T., Kaletynowie, J. Lodowski, Grodziska… , Wrocław 1968 s. 132

Sądowel stał się przedmiotem zainteresowań archeologów znów od roku 2006.
Pracę tam prowadzili pracownicy naukowi z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we
Wrocławiu pod kierownictwem dr Dominika Nowakowskiego. Prace realizowane były
w ramach szerszego programu badań śląskich grodów kasztelańskich podjętego przez
wrocławski oddział Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Badania finansowane były ze
środków własnych Instytutu, przy skromnym wsparciu ze strony Urzędu Miasta i Gminy
Wąsosz. Zakres prac badawczych przeprowadzonych w 2005 r. ograniczał się do
niewielkiego wykopu sondażowego, założonego na majdanie, w północno-wschodniej
części grodziska. W jego obrębie odsłonięto relikty elementów obronnych młodszej
warowni, wzniesionej na miejscu starego, wczesnośredniowiecznego grodu. W centralnej
części wykopu odkryto fosę o szerokości ponad 4 m i głębokości przeszło 2 m, natomiast w części wschodniej uchwycono skłon wału (kopca). Stoki kopca wzmocniono
zachowaną częściowo oblicówką kamienną, natomiast dodatkowy element obronny
stanowił rząd pionowo wbitych słupów. Tworzyły one rodzaj palisady, otaczającej
zapewne z wszystkich stron majdan, na którym funkcjonował bliżej nieokreślony budynek mieszkalny. W trakcie prac pozyskano bogaty zespół zabytków ruchomych, wśród
których najliczniejszą grupę stanowiły ułamki ceramiki naczyniowej (ponad 21 tyś.).
Prócz tego pozyskano kilkadziesiąt gwoździ, noże, fragment brązowego kociołka,
elementy uzbrojenia (głównie groty bełtów). Na podstawie wstępnej analizy zabytków
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ruchomych, czas funkcjonowania młodszego założenia obronnego datować można na
XIV/XV-XV w. Obiekt ten w bliżej nieokreślonych okolicznościach został zniszczony
w wyniku najazdu. Brak przekazów pisanych pozwala się jedynie domyślać, że mogło to
nastąpić w trakcie prowadzonych w drugiej połowie XV w. walk bądź między Piastami
głogowskimi, bądź też między zwolennikami Macieja Korwina, a stronnikami Jerzego
z Podiebradu. W pozyskanym zespole ceramiki naczyniowej nie stwierdzono większej
ilości naczyń charakterystycznych dla XIV w. Prawdopodobnie zatem funkcjonujący do
przełomu XIII-XIV w. gród w ciągu XIV stulecia popadł w ruinę. Na jego miejscu i być
może z wykorzystaniem pewnych elementów, na przełomie XIV-XV w. wzniesiono
nowy, prawdopodobnie rycerski zamek, którego głównym elementem był glinianoziemny kopiec otoczony palisadą i fosą. Podobnie jak w przypadku kościoła sądowelskiego, także szereg problemów badawczych związanych z tamtejszym grodziskiem
wyjaśnić mogą jedynie dalsze badania archeologiczne.

Źródło: J. Lodowski, Sądowel… , Wrocław 1972 s. 205 i 206

Źródło: J. Lodowski, Sądowel… , Wrocław 1972 s. 208

Ostatnim, pod względem archeologicznym, ciekawym miejscem w powiecie górowskim są Siciny. Istniała tu osada ludności kultur amfor kulistych. Obok śladów osadnicXLI
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twa ludności kultur amfor kulistych odkryto tu również ślady bytowania ludności grupy
brzesko-kujawskiej kultury lendziejskiej. Badania w Sicinach prowadzone były w latach
1964-1967 i w roku 1969. Stanowisko znajduje się 1,5 km od wioski w miejscu obecnej
żwirowni, na niewielkim wzniesieniu. Północna cześć wzniesienia została całkowicie
zniszczona przez zbudowaną tam drogę. W części południowo-wschodniej został
wykonany wykop o powierzchni 10 arów, a od niego jeszcze 4 wykopy. Jednym
z ciekawszych odkryć był grób zwierzęcy. Jego wymiary to 1,38 x 1,36, grób był pusty.
Znajdowały się tam tylko kości, ale W. Wojciechowski w swojej pracy szczegółowo
opisuje grobowiec i sposób pochówku tej kultury. Wśród znalezisk znajduje się wiele
materiału ceramicznego, dwa zachowane w całości topory i motyka, polepa i drewniane
belki – pozostałości po drewnianych domach. Osada w Sicinach była pierwszą po wojnie
badaną na Dolnym Śląsku osadą kultury amfor kulistych. Obecnie całość została
zniszczona przez eksploatację kruszcu w miejscowej żwirowni, a jedyną atrakcją Sicin
jest pozostały po cystersach XVIII-wieczny kościół i tzw. pałac opata.

W. Wojciechowski, Osada ludności kultury amfor kulistych w Sicinach,
[w:] „Sprawozdania Archeologiczne”, T. XXIII, Wrocław 1971

Powiat górowski to rejon o bardzo bogatej przeszłości i historii. Jest on wart
prowadzenia badań ratunkowych wspaniałych i bogatych zabytków minionych epok.
Znaleziska z tych terenów służą i będą służyć wielu historykom i regionalistom.
Kamil Kutny
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LEGENDA O PSIE Z CZERNINY
Właściciel pałacu w Czerninie, von Lestwitz, był miłośnikiem psów i właścicielem
suki doga. Te wielkie, piękne psy, posiadali dawniej tylko zamożni ludzie. Znanym
miłośnikiem tej rasy był Otto von Bismarck, pierwszy kanclerz Niemiec. Dla bogatych
właścicieli ziemskich dog był symbolem zamożności ich właścicieli. Dlatego też były to
psy, które cieszyły się wyjątkowymi względami, przebywały na salonach, leżały na
miękkich luksusowych posłaniach. Tak było i w Czerninie.
Pewnego razu, właściciel zamku skończył posiłek i udał się do swoich
obowiązków. Służba nie przypilnowała stołu i pozostawiła beczułkę z masłem na
miejscu. Wówczas ulubiona dożyca należąca do von Lestwitza, korzystając z okazji,
chciała zjeść masło. Włożyła głowę do beczki, zaczęła wyjadać smakołyk, ale niestety nie
zdołała już na powrót wyjąć głowy. Przerażona zaczęła uderzać głową w beczce o
wszystkie przedmioty i ściany, jakie napotkała wokół siebie. W końcu wydostała się z
pałacu, wpadła do fosy, której pozostałości wciąż w Czerninie się zachowały, i utonęła.
Całej tej sytuacji przypatrywał się bratanek właściciela dożycy. Zamiast pomóc psu,
oglądał z rozbawieniem straszliwą szamotaninę i śmierć zwierzęcia. Gdy dowiedział się o
tym jego wujek, uznał, że chłopak ma zły charakter i nie zasługuje na to, by odziedziczyć
po nim zamek i związane z nim dobra.
Na pamiątkę dożycy, von Lestwitz kazał wykuć w kamieniu jej podobiznę. Ta
kamienna rzeźba wisiała nad drzwiami wejściowymi do sali myśliwskiej czernińskiego
zamku.
Marcin Błaszkowski
Na podstawie: Heinze F.,
Heimatbuch des Kreises Guhrau/Schlesien,
Scheinfeld, 1973

Pałac w Czerninie
i fragment fosy
z mostem
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EMANUEL BLUMENFELD

UR. 01.11.1811 r. W BREMECKE K. GÖTTINGEN (NIEMCY),
ZMARŁ 25.05.1885 W TILSIT;
ARTYSTA CYRKOWY I DYREKTOR CYRKU
Pochodził z żydowskiej rodziny artystów cyrkowych i scenicznych, o których
już w XVII w. jako o podróżujących artystach cyrkowych pisały kroniki miejskie.
W połowie XVIII w. spotkały się ze sobą dwie trupy Cerfów oraz Blumenfeldów
i połączyły swoje siły. Od Moryca Blumenfelda i jego żony z d. Cerf zaczęła się
historia żydowskiej dynastii artystów cyrkowych. Cyrk ten przedstawiał różnorodny
program, który w roku 1811 dopełniło kupno koni. Od tej chwili jeździł po całych
Niemczech jako Circus Blumenfeld, którego znakiem rozpoznawczym była tresura
koni pełnej krwi. Urodzony w 1811 roku Emanuel został w roku 1834 naznaczony
przez swojego ojca na następcę, podczas gdy reszta rodzeństwa założyła swoją
własną działalność. Emanuel wyznaczał nowe kierunki w sztuce cyrkowej w Niemczech, jeżeli chodzi o wyposażenie techniczne i układanie programu występów.
Obok znanych do tej pory numerów akrobatycznych i tresury zwierząt, E. Blumenfeld kładł duży nacisk na kunsztowną woltyżerkę. Nazwa Circus Blumenfeld wiązała
się od tej pory z końmi pełnej krwi oraz pokazami sztuki jeździectwa najwyższych
lotów. Po śmierci swojej pierwszej żony, Emanuel poślubił w roku 1854 Jeanette
Stein – córkę przedsiębiorcy cyrkowego – która do małżeństwa wniosła rodzinne
tradycje. Dzięki temu związkowi powstało jedno z największych przedsięwzięć
cyrkowych tamtych czasów. To solidne ekonomicznie i odnoszące sukcesy
przedsiębiorstwo rozpadło się na skutek zawirowań wojennych z roku 1866 oraz
1870/71, wówczas Blumenfelda i jego współpracowników wcielono do służby
wojskowej. W roku 1871 konieczny był nowy start, na który Emanuel odważył się
wspólnie z rodziną Straßburger – bogatą w tradycje rodziną cyrkowców. Już
wkrótce rodziny rozdzieliły się i każda zaczęła działalność na własne konto. Circus
Blumenfeld nie mógł odzyskać swojej dawnej świetności. W roku 1874 Blumenfeld
nabył teren po dawnych koszarach wojskowych w Górze (na Śląsku). Zaplanował
w tym miejscu stworzyć nowoczesną kwaterę stałą, jednak zmarł tuż przed jej
dokończeniem. Jego żona wspólnie z ich synami przejęła kierownictwo cyrku, który
ona jako wdowa przemieniła na Circus Emanuel Blumenfeld Witwe, a teren w Górze
wykorzystywała jako kwaterę zimową. W roku 1896 cyrk z 28 wozami i czteroma
namiotami gościł w Magdeburgu. Tam znalazł się odpowiedni teren na nowe
miejsce stałego pobytu dla cyrku przy ulicy Königstraße 62/63 (dzisiejsza ulica
Walther-Rathenau-Straße). Siedziba cyrku znajdowała się w pierwszym i największym w Niemczech tego typu miejscu, które wybudowane zostało przez spółkę
Magdeburger Circus-Variete Actiengesellschaft. [Magdeburski Cyrk-Teatr Rozrywki s.c.]
Mieściło ono dużą arenę cyrkową z 2890 miejscami siedzącymi, stajniami, kinem,
gospodami i sklepami. Synowie Emanuela Blumenfelda mogli przejąć kwitnący
interes, który dysponował olbrzymią ilością zwierząt (samych koni było 80). Wnukom Emanuela – Alfredowi, Alexowi, Alfonsowi i Arthurowi udało się, w szczególXLV
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ności po I wojnie światowej, doprowadzić działalność dziadka do dawnej świetności. Do roku 1920 odbyło się wiele, entuzjastycznie przyjętych, premier w
Magdeburgu, a w roku 1922 cyrk udał się na zagraniczne tournee. Kryzys
gospodarczy i bezrobocie doprowadziły do zmniejszenia ilości odwiedzających, aż
ostatecznie w roku 1928 cyrk ogłosił upadłość. Budynek cyrku był wynajmowany;
odbywały się w nim w tym czasie m.in. liczne występy gościnne różnych trup
cyrkowych, a następnie liczne walki bokserskie (od 1922 r.). W sierpniu 1944
miejsce to zostało zbombardowane przez zachodnich aliantów w czasie dziennych
nalotów, a 16 stycznia 1945 roku w czasie nocnego nalotu na Magdeburg uległo
całkowitemu zniszczeniu. Z wyjątkiem niewielu pracowników cyrkowych, którzy
zdążyli wyemigrować, większość żydowskiej dynastii cyrkowej Blumenfeld padło
ofiarą hitlerowskich czystek rasowych.
Gabriele Blumenfeld
http://www.uni-magdeburg.de/mbl/
Biografien/1528.htm [dostęp 1 marca 2011]
Tłumaczył: Daniel Wojciechowski

*******
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Obieg pocztowy 1898 rok
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