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Najdawniejsze dzieje G³ogowa zwi¹zane s¹ z grodem wczesnopiastowskim na
wyspie odrzañskiej. Znajdowa³ siê tam drewniany ko�ció³ grodowy pw. NMP1. Osad-
nictwo zaczê³o siê tak¿e rozwijaæ na lewym brzegu Odry, gdzie powsta³a osada tar-
gowa. Zbudowano tam w koñcu XII w. romañski ko�ció³ parafialny pw. �w. Piotra.
Wed³ug H. Gerlica to w³a�nie ten ko�ció³ by³ pierwotnie kolegiat¹2. Zosta³ on
w po³owie XIII w. przekazany sprowadzonym do G³ogowa dominikanom, którzy
obok niego zbudowali swój klasztor3. Natomiast w XIII stuleciu na ostrowie zbu-
dowano romañsk¹ bazylikê pw. NMP, która sta³a siê kolegiat¹4.

W XIII w. nast¹pi³ dalszy rozwój przestrzenny G³ogowa � na lewym brzegu
Odry powsta³o miasto lokacyjne. Na jego terenie zbudowano w latach 1230�1240
nowy ko�ció³ pw. �w. Miko³aja, na który przeniesiono prawa parafialne ko�cio³a
�w. Piotra5.

Z 1219 r. pochodzi najstarsza wzmianka o proboszczu g³ogowskim Arnoldzie,
jednak nie mo¿na wi¹zaæ jego osoby z ko�cio³em �w. Miko³aja6. Nowy ko�ció³
w pierwotnym kszta³cie by³ bazylik¹ pó�noromañsk¹7. Zosta³ zniszczony przez po¿ar
w 1291 r. i na miejsce bazyliki romañskiej zbudowano gotyck¹, ceglan¹, trzyna-
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1 Z. H e n d e l, G³ogów w zaraniu swych dziejów (G³ogów � 750-lecie nadania praw miejskich,
G³ogów 2003, s. 46).

2 H. G e r l i c, Kapitu³a g³ogowska w dobie piastowskiej i jagielloñskiej (1120�1526), Gliwice
1992, s. 28.

3 F. M i n s b e rg, Geschichte der Stadt und Festung Gross Glogau, t. 1, Glogau 1853, s. 124,
nr 2; J. B l a s c h k e, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes, Glogau 1913, s. 76.

4 Ger l i c, op. cit., s. 29.
5 O parafii �w. Miko³aja i jej proboszczach pisa³ K. K a s t n e r, Die Glogauer Stadtpfarrkirche

zum hl. Nikolaus, Schweidnitz 1898; idem, Geschichte der Pfarrer an der Glogauer Nicolaikirche,
Glogau 1925.

6 Kodeks dyplomatyczny �l¹ska, t. 3, wyd. K. Maleczyñski, Wroc³aw 1964, nr 223.
7 S. K o w a l s k i, Romañska bazylika �w. Miko³aja (Ze studiów nad �redniowiecznym G³ogowem

i Krosnem, Prace Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Komisja Historii VII, z. 3, Zielona Góra 1970,
s. 9�73); B. Naz imek, Losy polityczne miasta i ksiêstwa g³ogowskiego w latach 1331�1526 (Mate-
ria³y do dziejów G³ogowa, red. K. Matwijowski, Acta Universitatis Wratislaviensis 1068, Historia
72, Wroc³aw 1989, s. 75).
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wow¹ �wi¹tyniê8. W 1336 r. biskup wroc³awski Nanker wyrazi³ zgodê na powsta-
nie szko³y przy parafii �w. Miko³aja9.

Po podziale G³ogowa w 1360 r. na czê�æ cesarza i króla czeskiego Karola IV
i czê�æ ksi¹¿êc¹, nale¿¹c¹ wówczas do ksiêcia Henryka V, pana G³ogowa i ¯aga-
nia, ko�ció³ parafialny �w. Miko³aja nale¿a³ po po³owie do obu stron uk³adu10.

Wielu spo�ród proboszczów ko�cio³a �w. Miko³aja by³o kanonikami w kolegia-
cie g³ogowskiej11. Wynika³o to z faktu, ¿e nale¿a³a do nich kanonia XII, któr¹ na
sta³e z³¹czono z parafi¹ �w. Miko³aja w czasach, gdy proboszczem �w. Miko³aja
i jednocze�nie kanonikiem g³ogowskim by³ w latach 1465�1483 Piotr Hoppener12.
Kanonia XII by³a prawdopodobnie najstarsz¹ kanoni¹ g³ogowsk¹; przypuszczalnie
te¿ proboszczowie g³ogowscy od pocz¹tku istnienia kapitu³y byli jej cz³onkami13.
H. Gerlic s¹dzi, ¿e z³¹czenie tej kanonii z probostwem g³ogowskim ³¹czy siê z fak-
tem istnienia kapitu³y przy ko�ciele parafialnym �w. Piotra, a jak wiadomo, jego
uprawnienia parafialne zosta³y przeniesione na ko�ció³ parafialny �w. Miko³aja14.

W lutym 1473 r. �wi¹tyniê dotknê³a katastrofa budowlana � runê³a jedna ko-
lumna i uszkodzone zosta³y trzy sklepienia15. �wi¹tynia parafialna, podobnie jak
klasztor dominikanów, szczê�liwie ocala³a podczas po¿aru, który wybuch³ w G³o-
gowie w 1517 r. i strawi³ niemal ca³e miasto16.

Ko�cio³y parafialne by³y swego rodzaju wyznacznikiem pozycji, bogactwa
i hojno�ci mieszkañców danego miasta. By³y w nich fundowane kaplice, o³tarze,
mieszczanie czynili na ich rzecz legaty, zapisywali czynsze. Podobnie by³o w wy-
padku fary g³ogowskiej. �ród³a dostarczaj¹ licznych wzmianek o dobrodziejstwach
g³ogowian na rzecz miejscowej �wi¹tyni parafialnej. Jednym z takich dobrodzie-
jów ko�cio³a �w. Miko³aja by³a g³ogowska rodzina Fischerów. Ksi¹¿êta �l¹scy �
bracia Henryk VI, Henryk VII i Henryk VIII � potwierdzili 1 IV 1373 r. fundacjê
o³tarza w ko�ciele parafialnym w G³ogowie przez braci Miko³aja, Piotra i Henryka
Vischer (tj. Fischer)17. Fakt ten znany jest tak¿e z ekstraktu z dokumentu fundacyj-
nego sporz¹dzonego w Otmuchowie 22 III 1374 r. Fundacjê Fischerów potwierdzi³
wówczas biskup wroc³awski Przec³aw18. Ekstrakt ten zosta³ opublikowany przez
J. Jungnitza � by³ on przytaczany przez wizytatorów parafii w 1670 i 1679 r., a w wi-

8 Naz imek, op. cit., s. 75.
9 M i n s b e rg, op. cit., s. 351, nr 30.
10 Regesty �l¹skie, t. 1�5, red. W. Korta, Wroc³aw 1975�1992; t. 5, nr 34.
11 Wymienia ich w swej pracy G e r l i c, op. cit., s. 226, 229, 231, 242 i n.
12 Ibidem, s. 286.
13 Ibidem, s. 48.
14 Ibidem, s. 49, przyp. 117.
15 Annales Glogovienses bis zum Jahre 1493 (Scriptores rerum Silesiacarum, t. 10, hrsg. H. Mark-

graf, Breslau 1877, s. 27).
16 J. C h u t k o w s k i, Dzieje G³ogowa, t. 1, Legnica 1991, s. 139.
17 W. U r b a n, Regesty dokumentów z parafii w G³ogowie (Studia Teologiczno-Historyczne �l¹-

ska Opolskiego, 3, 1973, nr 6).
18 I d em, Wykaz regestów dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wroc³awiu, Warszawa

1970, s. 47, nr 231.
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zytacji z 1687/1688 r. wzmiankowany19. Natomiast najwcze�niejsza publikowana
przez Jungnitza wizytacja z 1580 r. wspomina, ¿e �Litterae fundationis sunt apud
familiam Zekkomorum�20. Ekstrakt zosta³ te¿ przytoczony w wizytacji parafii �w.
Miko³aja z 1732 r. Jego tekst zachowa³ siê w poszycie wchodz¹cym w sk³ad ze-
spo³u Parafia rzymskokatolicka pw. �w. Miko³aja w G³ogowie z lat 1347�1943, prze-
chowywanym w Archiwum Pañstwowym w Zielonej Górze21.

Z wizytacji z 1580 r. dowiadujemy siê, ¿e o³tarz ufundowany przez Fischerów
by³ umiejscowiony jako pi¹ty z prawej strony, natomiast wizytacja z 1670 r. jest
dok³adniejsza, je�li chodzi o okre�lenie jego lokalizacji, i umieszcza o³tarz przy
ostatniej kolumnie blisko wie¿y, naprzeciw kaplicy sukienników22. Wed³ug wizy-
tacji o³tarz nosi³ wezwania Wszechmocy Bo¿ej (Omnipotentis Dei), Bo¿ego Cia³a,
Jana Chrzciciela, Aposto³ów Piotra i Paw³a, Trzech Króli23. W ekstrakcie z dat¹
1374 r. wymieniono tylko wezwanie Wszechmocy Bo¿ej i Bo¿ego Cia³a24. W la-
tach 40. XV w. na ogó³ wymieniano tylko wezwanie Trzech Króli25. O³tarz posiada³
dwa ministeria, prawo patronatu pierwszego z nich nale¿a³o do rodziny Fischerów,
tj. do najstarszego mêskiego lub ¿eñskiego potomka rzeczonych braci-fundatorów26.

W XVI w. rodzina Fischerów chyba ju¿ wymar³a, je�li wizytacja z 1580 r. wspo-
mina, ¿e dokument fundacyjny znajdowa³ siê w posiadaniu rodziny Zekkom27.
Natomiast w 1670 r., jak czytamy w wizytacji, patronat nale¿a³ do rodziny Peceld
(Pezold)28.

Z ekstraktu wynika, ¿e na uposa¿enie tego o³tarza przeznaczono czynsz roczny
z 4 ³anów w Kwielicach, w wysoko�ci 6 ma³dratów trzech zbó¿, i jedn¹ grzywnê
groszy praskich oraz jedn¹ miarê m¹ki ka¿dego tygodnia z m³yna w Jaczowie. Pro-
boszcz lub altarysta mieli za to odprawiaæ 4 msze w tygodniu, w nastêpuj¹cym po-
rz¹dku: w poniedzia³ek za zmar³ych, w �rodê do wybranego �wiêtego, w czwartek
nabo¿eñstwo do Bo¿ego Cia³a i w sobotê do Naj�wiêtszej Marii Panny. Ponadto
w wigiliê Suchych Dni mia³a odbywaæ siê nowenna, a w czwartek nastêpuj¹cy po
Suchych Dniach mod³y za zmar³ych oraz anniwersarz za fundatorów.

Je�li chodzi o stan uposa¿enia o³tarza Fischerów, to dysponujemy informacja-
mi wcze�niejszymi ni¿ te, które zawiera ekstrakt z 1374 r. W swoim Wykazie rege-

19 J. Jungn i t z, Visitationsberichte der Diözese Breslau. Archidiakonat Glogau, t. 1, Breslau 1907,
s. 29, 127, 317.

20 Ibidem, s. 16.
21 Archiwum Pañstwowe w Zielonej Górze (dalej: APZG), Parafia rzymskokatolicka pw. �w. Mi-

ko³aja w G³ogowie z lat 1347�1943, sygn. 497.
22 J u n g n i t z, op. cit., s. 29.
23 Ibidem, s. 16.
24 APZG, Parafia rzymskokatolicka pw. �w. Miko³aja w G³ogowie z lat 1347�1943, sygn. 497;

Jungnitz, op. cit., s. 29.
25 Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens. Die Kreis und Stadt Glogau, hrsg. von

K. Wutke (Codex diplomaticus Silesiae [dalej: CDS], t. 28, Breslau 1915, s. 88�89).
26 J u n g n i t z, op. cit., s. 16.
27 Ibidem, s. 16.
28 Ibidem, s. 29.
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stów dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wroc³awiu ks. Wincenty Urban
przytacza regest dokumentu wystawionego w G³ogowie 5 II 1347 r., w którym Hen-
ryk V, ksi¹¿ê g³ogowski i ¿agañski, zatwierdzi³ transakcjê kupna przez Peczko
Vischera (Fischera) i jego syna Hanka 4 ³anów w Kwielicach od Miko³aja de Bro-
stawa (z Brzostowa). Dokument ten znany by³ do tej pory tylko z odpisu, brako-
wa³o informacji na temat orygina³u29. Regest tego dokumentu opublikowali rów-
nie¿ wydawcy Regestów �l¹skich30.

Tymczasem dokument ten zosta³ odnaleziony w Archiwum Pañstwowym w Zie-
lonej Górze, we wspomnianym zespole Parafia rzymskokatolicka pw. �w. Miko³a-
ja w G³ogowie z lat 1347�1943, nr zespo³u 89/92. Jedn¹ z jednostek wchodz¹cych
w sk³ad tego zespo³u jest poszyt zawieraj¹cy 102 karty, a dotycz¹cy tzw. o³tarza
Fischerów w farze g³ogowskiej i czynszów przeznaczonych na jego utrzymanie31.
Interesuj¹cy nas dokument z 1347 r. zawarty jest w³a�nie we wspomnianym poszy-
cie.

Regest zamieszczony w Wykazie regestów wydanym przez W. Urbana i w Re-
gestach �l¹skich nie informuje o ca³o�ci transakcji dokonanej przez Fischerów.
Z dokumentu z 1347 r. wynika bowiem, ¿e Fischerowie kupili 4 ³any w Kwieli-
cach od Miko³aja z Brzostowa, a oprócz tego tak¿e od Guncelina, wójta we Wscho-
wie, czynsz z m³yna w Jaczowie w nastêpuj¹cej wysoko�ci: jedna miara ¿yta tygo-
dniowo i 8 skojców rocznie, a tak¿e 7,5 orta i 3 dni robocizny wed³ug zwyczaju
g³ogowskiego.

Nie by³a to jedyna transakcja maj¹tkowa, jak¹ Fischerowie poczynili w podg³o-
gowskich Kwielicach. Wiadomo bowiem, ¿e 19 II 1359 r. ksi¹¿ê Henryk, pan G³o-
gowa i ¯agania, potwierdzi³ sprzeda¿ przez Ma³gorzatê, wdowê po Janie Piscato-
rze, 4 ³anów w Kwielicach Miko³ajowi, Piotrowi i Henrykowi Piscatores z G³ogowa.
S¹ to wspomniani wcze�niej bracia-fundatorzy o³tarza, w tym �ródle jednak ich
nazwisko zosta³o podane w formie ³aciñskiej. Niewykluczone, ¿e Jan Piscator by³
ich krewniakiem32.

Genealogiê tej mieszczañskiej rodziny g³ogowskiej poznajemy bli¿ej na pod-
stawie regestu dokumentu z 23 III 1359 r., zamieszczonego w Regestach �l¹skich33.

W 1359 r. dosz³o na posiedzeniu s¹du gajonego do ustalenia ewentualnego
podzia³u spadku po Pecze (Piotrze) Fischerze pomiêdzy jego ¿onê Adelajdê, a tak-
¿e dzieci i pozosta³ych spadkobierców. Dzieæmi Pecze (Piotra) Fischera byli bra-
cia Nicze (Miko³aj), Piotr i Heyncze (Henryk). Otrzymali oni dobra oczynszowane
w Jaczowie i 1,5 szefla ¿yta czynszu ze s³odowni. Pecze zastrzeg³ jednak do¿ywo-
cie dla swej ¿ony Adelajdy � synowie mieli p³aciæ matce 8 grzywien i jeden wiar-
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29 Urba n, Wykaz regestów..., s. 25, nr 75.
30 Regesty �l¹skie, t. 1, nr 558.
31 APZG, Parafia rzymskokatolicka pw. �w. Miko³aja w G³ogowie z lat 1347�1943, sygn. 497.
32 Urba n, Wykaz regestów..., s. 32, nr 131.
33 Regesty �l¹skie, t. 4, nr 442.
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dunek rocznego czynszu, 7,5 ma³drata trzech zbó¿ i 1,5 szefla ¿yta tygodniowo ze
s³odowni. Swobodê dysponowania dochodami z czynszu mieli osi¹gn¹æ po �mier-
ci Adelajdy.

Pozostali spadkobiercy Pecze (Piotra) Fischera to dominikanin Andrzej i jego
siostry � Ma³gorzata, Anna, Agnieszka � rodzeñstwo Nikela, Wilhelma i Piotra von
Swenkivelt. Spo�ród rodzeñstwa zapis otrzymali Ma³gorzata, Anna i Andrzej, za-
brak³o natomiast Agnieszki. Otrzymali oni zapisy czynszów ze wsi Nielubia.

Je�li chodzi o potomstwo Pecze (Piotra) Fischera, to po�ród wymienionych sy-
nów zabrak³o Hanka (Jana), wystêpuj¹cego w �ród³ach w latach 1347�135734. Skoro
nie zosta³ wymieniony w�ród spadkobierców w dokumencie z 1359 r., to mo¿na
wnosiæ, ¿e zmar³ miêdzy 1357 a 1359 r.

Czterej Fischerowie � ojciec Pecze (Piotr) i jego synowie Hanko (Jan), Nicze
(Miko³aj), Heyncze (Henryk) � wymienieni zostali w dokumencie ksiêcia Henry-
ka V g³ogowskiego z 1357 r.35 Pecze (Piotr) Fischer by³ rajc¹ g³ogowskim i burmi-
strzem G³ogowa w latach 1361�136236. Skoro piastowa³ tak wysoki urz¹d, musia³
byæ ju¿ cz³owiekiem dojrza³ym i do�wiadczonym. Urz¹d burmistrza pe³ni³ tak¿e
jego syn Heinze (Henryk) w 1365 r.37 Heinze by³ ¿onaty z pewn¹ Jutt¹, o czym
informuje dokument z 1387 r.38

Z rodziny Fischerów znamy jeszcze altarystê w kolegiacie g³ogowskiej � Nic-
losa (Miko³aja), wzmiankowanego w 1376 r., oraz Augustyna Fischera � kleryka
we Wroc³awiu39.

Fischerowie byli zamo¿n¹ g³ogowsk¹ rodzin¹ mieszczañsk¹. Oprócz gruntów
i dochodów z Kwielic i Jaczowa nale¿a³y do nich czynsze z Nielubi, skoro dyspo-
nowa³ nimi Pecze Fischer. Rodzina Fischerów posiada³a tak¿e kilka nieruchomo-
�ci w G³ogowie, o czym dowiadujemy siê z dokumentu ksiêcia Henryka V ¯elaz-
nego z 10 I 1360 r. W dokumencie tym okre�lono zasiêg terytorialny cesarskiej
i ksi¹¿êcej czê�ci G³ogowa. Wynika z niego, ¿e Heinze (Henryk) Fischer posiada³
umocniony dwór w cesarskiej czê�ci miasta. Z kolei Peter (Piotr) m³odszy Fischer
by³ w³a�cicielem kamiennego domu i dworu w drugiej, ksi¹¿êcej czê�ci miasta40.

To w³a�nie bracia Piotr, Henryk i Miko³aj Fischerowie dokonali fundacji o³ta-
rza w g³ogowskim ko�ciele parafialnym �w. Miko³aja.

Zachowany dokument z 1347 r., najstarszy w wymienionym poszycie, stanowi
zatem akt w³asno�ci maj¹tku, który sta³ siê pó�niej podstaw¹ uposa¿enia o³tarza
Fischerów w ko�ciele �w. Miko³aja.
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34 APZG, Parafia rzymskokatolicka pw. �w. Miko³aja w G³ogowie z lat 1347�1943, sygn. 497;
CDS, t. 28, s. 27.

35 CDS, t. 28, s. 27.
36 Ibidem, s. 28, 30.
37 Ibidem, s. 29.
38 Ibidem, s. 37.
39 Ibidem, s. 33, 39.
40 Regesty �l¹skie, t. 5, opr. J. Gilewska-Dubis, Wroc³aw�Warszawa 1992, nr 34.
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Tekst �ród³owy

G³ogów, 5 II 1347 r.
Henryk, ksi¹¿ê �l¹ska, pan G³ogowa i ¯agania, zezna³, ¿e Peczko Vischer i jego

syn Hanko, mieszczanie g³ogowscy, kupili od Miko³aja z Brzostowa 4 ³any w Kwie-
licach, oraz czynsz z m³yna w Jaczowie od Guncelina, wójta Wschowy.

Oryg. Archiwum Pañstwowe w Zielonej Górze, Parafia rzymskokatolicka pw.
�w. Miko³aja w G³ogowie z lat 1347�1943, nr zespo³u 89/92, sygn. dokumentu 497.
Dokument znajduje siê w poszycie.

Pergamin o wymiarach 350×200 mm + plica 60 mm. Jêzyk ³aciñski. Pieczêæ
niezachowana, pozosta³ sznur jedwabny z niæmi zielonymi i czerwonymi. Na od-
wrocie regest ³aciñski z 1347 r. oraz nowo¿ytne noty dorsalne archiwistów doty-
cz¹ce tre�ci dokumentu.

Reg.: Archiwum Archidiecezjalne we Wroc³awiu, Index privilegiorum ac alio-
rum scriptorum, quae in Archivis Ecclesiae et Capituli Wratislaviensis, Concinna-
tus opera Frid. Berghii canonici Wratislaviensis MCXIX. (�Liber Berghianus�)41.

W. Urban, Wykaz regestów dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wro-
c³awiu, Warszawa 1970, s. 25, nr 75.

Regesty �l¹skie, t. 1, red. W. Korta, Wroc³aw 1975, nr 558.

Uw. Druk dokumentu oparto na schemacie zawartym w nowej edycji Kodeksu
dyplomatycznego Wielkopolski: Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 6, wyd.
A. G¹siorowski, H. Kowalewicz, Warszawa�Poznañ 1982, s. XIII�XVIII.

In nomine Domini amen. Cunctorum perit memoria factorum nisi testibus veri-
dicis et scriptis publicis denotentur vel fuerint perhennata. Hinc est quod nos Hen-
ricus Dei gracia dux Slezie, dominus Glogouieque, Sagani ad noticiam universo-
rum tam presencium, quam ad perpetuam futurorum memoriam volumus devenire,
quod in nostra fideliumque nostrorum constituti presencia, Peczko et Hanko filius
ipsius, Vischer dicti, cives Glogouienses, pro se et ipsorum heredibus apud provi-
dos viros Nicolaum de Brostow, quatuor mansos censuales in Quelicz, de quolibet
manso alteram mediam malderatam triplicis grani annuatim cum uno fertone, et
apud Gunczelinum advocati de Vrienstat unam mensuram siliginis census septi-
manatim et octo scotos annuatim in uno molendino in Jeczschow, et octavum di-
midium ortum de quolibet orto unum scotum et duos pullos cum labore trium die-
rum Glogouiensis districtus rite suis denariis emerunt et rationabiliter conpararunt
servata emptionis iusta forma, et coram nobis predicti tradiderunt et libere preno-
tatis resignarunt. Nos vero predictam emptionem, vendicionem et resignacionem
ratam et gratam habentes prenominatis civibus ipsorum quia legittimis succesori-
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41 Zob. W. Urban, Katalog Archiwum Archidiecezjalnego we Wroc³awiu (Archiwa, Biblioteki
i Muzea Ko�cielne, t. 10, 1965, s. 7�32).
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bus natis ac nascendis pretacta bona omnia superius expressa donavimus, tradidi-
mus et conferimus cum eo iure, ut prelibati premissa habebant et possidebant iure
hereditario libere, quiete et pacifice in perpetuum possidenda, habenda, tenenda,
vendenda, commutanda et in usus beneplacitos convertenda, secundum quod ipsis
melius conveniencius, utilius et commodo suis videbitur expedire. In huius rei evi-
denciam presentes de super confectas appensionem nostri sigilli iussimus commu-
niri. Datum et actum Glogouie, proxima secunda feria post dominicam, qua canta-
tur Exurge, anno Domini millesimo tricentesimo quadragesimo septimo. Presentibus
nostris fidelibus Erico et Ottone fratribus pincernis de Schenkindorf, Johanne de
Waldow militibus, Cristano de Dyr, Nicolao et Henrico fratribus de Kothewicz,
domino Johanne nostro prothonotario canonico Glogouiensi, per quem presencia
sunt conscripta et aliis quam plurimis fidedignis.


