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Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

Czarna śmierć

W ciągu stuleci morowa zaraza wielokrotnie przeory-
wała Dolny Śląsk. WyobraŜano ją sobie jako niewiastę ze
skrzydłami nietoperza, która nad światem rozpina białą zasłonę
śmierci. Zarazę poprzedzała niekiedy wojna, a niemal zawsze
w ślad za nią kroczył głód. Towarzyszyła jej wszechogarniająca
panika,  która  wyludniała  miasta  i  wsie, a paraliŜując handel
i komunikację powodowała czasowy zanik Ŝycia gospodarcze-
go.

Największe epidemie zarazy na Śląsku miały miejsce
w latach:1360, 1372, 1438 i 1460. Według, być moŜe przesa-
dzonych, kronikarskich zapisków, zaraza zabierała wówczas ze
świata niemal połowę mieszkańców. W Głogowie czarna
śmierć odnotowana została po raz pierwszy w 1295 r.. W sto lat
później  wielka  epidemia  pozbawiła  Ŝycia 2.000 głogowian.
W 1464 r. zaraza przywleczona z Miśni nękała Głogów od
Wniebowzięcia  (15 sierpnia)  do Adwentu. Codziennie marło
w mieście kilkadziesiąt osób. W trzy lata później epidemia
miała łagodniejszy przebieg. Świadczy o tym fakt, Ŝe „...kaŜ-
demu dzwoniono osobno...”. Zaraza wyludniła  jednak okolicz-
ne wsie do tego stopnia, Ŝe część pól pozostawało nieobsianych.
W 1484 r. nawrót czarnej śmierci trwał od Sykstusa (28 ma-
rzec) do Adwentu. Zmarła wówczas „...niezliczona ilość ludzi,
którzy zostali pochowani o św. Mikołaja, u krzyŜowców i mni-
chów i gdziekolwiek”. Ciasnota stłoczonych za murami do-
mów, niedostatek zdrowej wody do picia,, zaduch i nieczystości
na ulicach powodowały, Ŝe w czasie zarazy „... ludzie jadąc,
siedząc, śpiąc  lub jedząc nagłą śmiercią ginęli...”.

Do odparcia epidemii miasto przygotowywało się jak
do oblęŜenia. Przede wszystkim usuwano z miasta ladacznice,
hultajów i Ŝebraków nie bez racji mniemając, Ŝe „ludzie luźni”
będą pierwszymi ofiarami epidemii. Zakazywano zgromadzeń
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publicznych i handlu, zamykano karczmy i łaźnie publiczne.
Scholarów rozpuszczano do domów. Zamykano bramy miej-
skie. W kościołach kazania głoszono nie z ambony lecz od ołta-
rza oddzielonego przegrodą od nawy zaś komunię podawano
nad dymiącą kadzielnicą. Chorych ściśle izolowano zamykając
ich domy. Domownicy zmarłych musieli przechodzić kwaran-
tannę. Ciała zmarłych wyciągano z domów osękami wraz z ich
osobistymi rzeczami, które palono. Średniowiecze intuicyjnie
odkryło  infekcję  jako  drogę  przenoszenia  chorób zakaźnych
i izolację jako najpewniejszy sposób ich unikania. (Jerzy Her-
man)

Literatura: A. Brückner, Encyklopedia staropolska, Warszawa1990; J. Chut-
kowski, Dzieje Głogowa. Legnica 1989; J. Drabina, Miasta śląskie w średniowieczu,
Katowice 1987; R. Kiersnowski, śycie codzienne na Śląsku w wiekach średnich, War-
szawa 1987; W. Kopaliński, Kot w worku, Warszawa 1993; J. Kracik, Pokonać czarną
śmierć, Kraków 1991; J. Szczypka, Kalendarz polski, Warszawa 1980.
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Ewergeci

Związek Ewergetów był tajną organizacją masońska,
która powstała w Głogowie jesienią 1793 r.. Jej zaląŜkiem było
Towarzystwo Czytelnicze, która załoŜył w 1789 r. von Leipzi-
ger. Towarzystwo to, od dyskusji literackich, ewoluowało
w kierunku dysput  politycznych, inspirowanych przede
wszystkim przez rewolucję francuską. Wśród członków Towa-
rzystwa wymienić trzeba urzędnika Kamery Głogowskiej H.
Von Helda, który na łamach Berliner Monatsschrift pisywał
rewolucyjne wiersze oraz J. Zarboniego – autora projektu re-
form edukacyjnych.

W 1793 r. Towarzystwo Czytelnicze przekształciło się
w tajną organizację masońską o charakterze politycznym –
Związek Ewergetów, na którego czele stanął eksjezuita, były
profesor lwowski Ignacy Fessler, nauczyciel domowy u ks.
Carolath w Siedlisku.

Fessler opracował statut Związku i jego program dzia-
łania. Jako naczelne zadanie przyjęto czynienie dobra, dosko-
nalenie moralne i zdobywanie wiedzy. Nawiązano w tym miej-
scu do idei popularnych na Śląsku tak zwanych filozofów mo-
ralnych, skupionych wokół Garva oraz do ideałów wczesnego
Oświecenia. Oczekiwano reform ze strony państwa, stąd teŜ
sprzeciwiano się wszelkiemu radykalizmowi politycznemu
i społecznemu. Radykalnych „mówców i krzykaczy” Fessler za-
lecał nawet wydać w ręce władz. Ewergeci potępiali program
francuskich jakobinów, za przelew krwi  i naruszanie własności
prywatnej.

Związek  przetrwał  trzy  lata. Rozpadł się ostatecznie
w 1796 r., kiedy to doszło do rozdźwięków pomiędzy Fessle-
rem a Heldem i Zerbonim. Ci ostatni sprzeciwili się postulatom
uległości wobec państwa i skłaniać się poczęli w kierunku ja-
kobińskiej publicystyki Tomasza Payna. Szerzyli hasła wzywa-
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jące  do rewolucji i zrzucenia władzy tyranów. Z radykalizmem
swoich kolegów nie mógł pogodzić się Fessler i porzuciwszy
działalność polityczną poświęcił się literaturze, pisząc powieści
historyczne, między innymi o Macieju Korwinie. (Jerzy Jan-
kowski)

Literatura: I. Fessler, Actenmässige Aufchlusse uber den Bund der Evergeten
in Schlesien, Grodzisk 1804; W. Wattenbauch, Correspodenz zwischen Zerboni, Held
und Nieter mit dem Herausgeber der „Genius der Zeit”, Abhandlungen der Schl Gesch.
F. Vaterl. Cultur, nr 3 z 1870 r.; H. Vogt, Die deutsche jacobinische Literatur und
Publizistik, 1789-1800, Berlin 1955; Historia Śląska t. II, cz. I, Praca zbiorowa pod
redakcją Wacława Długoborskiego, Wrocław 1966.
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Jaczów – kościół p.w. Apostołów Szymona i Tade-
usza Judy

Kościół wymieniony został po raz pierwszy w doku-
mencie z 1201 r.. Jego proboszczem był wówczas Ernfried.
Obecny budynek, wzniesiony w stylu późnogotyckim, pochodzi
z XVI w.. Jest to budowla ceglana, jednonawowa z prostokąt-
nym prezbiterium, do którego od północy przylega zakrystia.
Do zachodniej części nawy przylega prostokątna wieŜa, a kale-
nica jej dachu jest równoległa do osi podłuŜnej kościoła. Do
wieŜy przylegają dwie lokalności. Od strony południowej ko-
ścioła kruchta z ozdobnym, rozczłonkowanym szczytem, z go-
tyckimi rzeźbami we wnękach przedstawiającymi św. Waw-
rzyńca, św. Jana Chrzciciela i św. Jdwigę. Kruchta pod wieŜą
jest otwarta do nawy i bocznych pomieszczeń ostrołukowymi
arkadami. Na zewnątrz kościół wzmocniony jest przyporami.
W nawie głównej sklepienie sieciowe, w prezbiterium krzy-
Ŝowo-Ŝebrowe.

WyposaŜenie wnętrza jest w większości późnobaroko-
we z XVIII w.. Ambona pochodzi z 1734 r.. Z pierwotnego koś-
cioła romańskiego przetrwała kamienna chrzcielnica z XII w.
wykonana z piaskowca, o średnicy 75 cm i wysokości 80 cm.
Jej jajowata czasza ozdobiona została płaskorzeźbionym fryzem
arkadowym. Trzon niski, stopa w kształcie odwróconego kapi-
telu kostkowego. Obok głównego ołtarza w rogach rzeźbione
konfesjonały.

We wnęce muru cmentarza przykościelnego (dawna
furta) umieszczono krzyŜ pokutny, stojący dawniej przy drodze
do Jerzmanowej. W sierpniu 1936 r. został on złamany na dwie
części przez cięŜarówkę. Mierzący 140x75x21 cm zlepieniec,
datowany 24.X.1604 r.. W pobliŜu  kościoła figura św. JanaZ: 13
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Nepomucena.  Chronogram  na  cokole  podaje datę wykonania
i ustawienia rzeźby 1729 r..

Świątynia w Jaczowie jest kościołem parafialnym de-
kanatu Głogów – Zachód. Do parafii naleŜą miejscowości: Ja-
czów, Gaiki, Jerzmanowa, Bądzów, Golowice, Potoczek, Ru-
szowice, Smardzów. Do 1945 r. Jaczów (Jätschau – Friedens-
hagen) – kościół parafialny archiprezbiteriatu Głogów. W 1929
r. w Jaczowie mieszkało 581 katolików i 560 protestantów.
(Jerzy Sadowski)

Literatura: H. Hoffmann, Die katolischen Kirchen des Landkreises Glogau,
Breslau 1937; S. Kowalski, Zabytki Środkowego Nadodrza, Zielona Góra 1976; Sche-
matyzm diecezji gorzowskiej 1988 r.; F. X. Seppelt, Real-Handbuch des Bistums Bre-
slau, Breslau 1929; A. Scheer, Śląskie krzyŜe pokutne, cz. III, Wrocław 1980.
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Kolegium jezuickie

Jezuici pojawili się w Głogowie po raz pierwszy
w 1582 r.. JednakŜe po wygłoszeniu kazań, udziale w spowiedzi
i naboŜeństwach opuścili miasto, by w roku 1625 na zaprosze-
nie starosty Jerzego Oppersdorfa wrócić i osiąść na stałe. Kole-
gium utworzone przez nich 3 maja 1627 r., czyli dwa lata póź-
niej, wyróŜniało się wysokim poziomem. Uczyło w nich dwóch
duchownych i dwóch nauczycieli świeckich. Szkoła rozwijała
się przybywało zarówno uczniów, jak i wykładowców. Na jej
losy duŜy wpływ wywarły jednak wydarzenia wojny trzydzie-
stoletniej. Jezuici, którzy kilkakrotnie musieli opuszczać mia-
sto, zawsze jednak wracali, by nie tylko poświęcić się pracy
duszpasterskiej, ale takŜe odbudować zniszczone kolegium.
W roku 1637 szkoła miała juŜ 5 klas i klasę retoryki, a zatrud-
niała  6 nauczycieli. W roku 1650, czyli po pokoju westwal-
skim, jezuici osiedlając się juŜ na stałe w Głogowie, kolejny raz
otworzyli szkołę, do której uczęszczało 50 uczniów. W 1655 r.
szkoła posiadała 5 klas i 3 nauczycieli. W 1660 nauczycieli
było 4, w 1662 – 5, a w 1700 w sześciu klasach uczyło tyluŜ
nauczycieli. Liczba uczniów osiągnęła wówczas około 250
osób. Przy kolegium istniało takŜe seminarium duchowne. Bio-
rąc pod uwagę postępy niemczyzny w XVII wieku na Ziemi
Głogowskiej, naleŜy podkreślić istnienie przy kolegium, po-
dobnie jak np. we Wrocławiu, Świdnicy, czy Kłodzku polskich
kaznodziei i spowiedników. Było to związane z liczeniem się
jezuitów z językiem miejscowej ludności i przybywających
z Polski uczniów.

W latach 1654-1662 dla potrzeb szkoły wzniesiono
nowe obiekty. W głogowskim kolegium, podobnie jak w wielu
innych szkołach jezuickich, obok wykształcenia przywiązywa-
no wagę do rozwoju fizycznego młodzieŜy, do wychowania
artystycznego. Kultywowano takŜe teatr szkolny. Prymat wy-
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chowania religijnego szkoły wynikał z istoty i zadań zakonu.
Takie wychowanie, poparte rygorem, powodowało jednak
przywiązanie młodzieŜy do zewnętrznej manifestacji przekonań
religijnych i braku tolerancji.

Wraz z przejęciem w 1741 r. Głogowa przez Prusy
kolegium przeŜywa kryzys. Liczba uczniów w 1749 r. spadła do
140 i 21 seminarzystów, mimo, Ŝe uczyło wówczas 9 duchow-
nych i 2 nauczycieli seminarium. Likwidacja zakonu oraz re-
formy władz pruskich praktycznie zakończyły dzieje szkoły
jezuickiej w Głogowie. (Sylwia Malcher)

Literatura: R. Wroczyński, Dzieje oświaty polskiej do 1795 r.,  Warszawa
1955 r.; Szkice z dziejów Śląska, Praca zbiorowa pod redakcją Ewy Maleczyńskiej,
Warszawa 1955; K. Matwijowski, śycie kulturalne Głogowa w czasach nowoŜytnych
(od XVI do połowy XVIII w.), w: Materiały do dziejów Głogowa. Praca zbiorowa pod
redakcją K. Matwijowskiego, Wrocław 1989; H. Barycz, Śląsk w polskiej kulturze
umysłowej, Katowice 1979.

                        KOŚCIÓŁ I KOLEGIUM JEZUITÓW
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Kościół grekokatolicki

Członkowie Kościoła grekokatolickiego przybyli do
Głogowa i okolic w 1947 r. w ramach przymusowego osiedla-
nia ludności łemkowskiej i ukraińskiej na Ziemiach Odzyska-
nych (akcja „Wisła”). Do roku 1956 unici Ŝyli w podziemiu,
jednakŜe dopiero początek lat osiemdziesiątych umoŜliwił im
oficjalne odbudowanie własnej struktury duszpasterskiej.
Wcześniej grekokatolicy uczęszczali do Kościoła rzymskokato-
lickiego, a tradycję własnego obrządku pielęgnowano szczegól-
nie w domach. Wyjątkiem były większe uroczystości, na które
wyjeŜdŜano do placówek w Legnicy, Zielonej Górze, Przem-
kowie oraz innych miejscowości.

% września 1982 r. utworzono w Głogowie parafię –
stanicę wiernych obrządku grekokatolickiego, która usytuowana
jest w kaplicy św. Mikołaja przy ulicy Staromiejskiej 17. Dzięki
pracy na tutejszym terenie ks. Mitrata Jana Martyniaka z Legni-
cy (obecnie biskup wszystkich unitów w Polsce rezydujący
w Przemyślu) oraz ks. Kanonika Piotra Kryka z Wrocławia
rozpoczęto odprawianie regularnych naboŜeństw dla wiernych.
Stale wzrasta równieŜ liczba ludzi deklarujących przynaleŜność
do obrządku grekokatolickiego. Obecnie jest to około 70 rodzin,
co stanowi ponad 100 osób z Głogowa i pobliskich miejscowo-
ści. Od roku 1984 parafia posiada nieprzerwanie stałego kapła-
na i prowadzone są normalne prace duszpasterskie.

W lipcu 1988 r. grekokatolicy z Głogowa oraz wierni
z parafii w Przemkowie i Zielonej Górze odbyli pielgrzymkę do
Rzymu na główne obchody jubileuszu tysiąclecia chrztu Rusi –
Ukrainy. Z tej samej okazji brali udział w uroczystościach na
Jasnej Górze we wrześniu 1988 r.. Głogowska stanica chcąc
uczcić rocznicę chrztu Rusi zakupiła dla swojej wspólnoty dwie
duŜe ikony przypominające o cerkiewnym ikonostasie.Z: 13
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Członkowie parafii nawiązali kontakty z grekokatoli-
kami ze Słowacji (Stara Lubowna – Preszow): pielęgnują czy-
telnictwo swojej prasy („Błahowist”, „Nasze Słowo”).

Aktualnie na terenie zagłębia miedziowego budowane
są  od podstaw dwie cerkwie grekokatolickie (Legnica, Przem-
ków). Wierni z rejonu Głogowa wspierają  modlitewnie i mate-
rialnie oba przedsięwzięcia. Członkowie Kościoła przygotowują
się równieŜ duchowo do uczczenia jubileuszu czterechsetlecia
zawarcia unii brzeskiej (1596). (Dariusz Hybel)

Literatura: Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od wiernych.
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Madonna Głogowska Cranacha

Do czasów ostatniej
wojny w kolegiacie gło-
gowskiej znajdował się bar-
dzo cenny obraz „Madonna z
Dzieciątkiem” pędzla Łuka-
sza Cranacha Starszego
(1472-1533), jednego z mis-
trzów  renesansu niemieckie-
go. Obraz formatu 43x33 na-
malowany został w 1518 r.
na desce lipowej i sygnowa-
ny charakterystycznym dla
Cranacha znakiem „skrzydla-
tego smoka”. Posiadał orygi-
nalną gotycką ramę z drewna lipowego, kunsztownie profilo-
waną i złoconą, zdobioną czternastoma srebrnymi rozetami,
emaliowanym herbem fundatora oraz kapsułą z napisem – czę-
ściowo zatartym i datą 1555, prawdopodobnie rokiem nabycia
dzieła. Fundatorem obrazu był Joachim von Liedlau, ówczesny
proboszcz kolegiaty.

Obraz przedstawia Matkę Boską trzymającą Dzieciątko
Jezus wpisaną w schemat kompozycji trójkątnej i umieszczoną
na bogatym w szczegóły tle krajobrazowym. Postać Marii, acz-
kolwiek dość statyczna, sprawia wraŜenie pełnej wdzięku; jej
głowa skłania się ku Dzieciątku a twarz o  łagodnych rysach
zastyga w półuśmiechu. Wspaniałe włosy opadają bujnymi
lokami na czerwony, kunsztownie udrapowany płaszcz. W od-
róŜnieniu od Madonny postać dziecka odznacza się Ŝywym
ruchem. Uniesiona lewa rączka podająca matce jabłko stanowi
centralny element kompozycji.
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BliŜszą partię tła tworzy krajobraz naturalny: bujna
roślinność i drzewa – symboliczna zieleń Ŝycia. W dalszych
partiach przewaŜają cechy krajobrazu kulturowego: malowni-
czy zamek na wysokiej skale – oznaka świata feudalnego, miej-
skie i wiejskie zabudowania, jezioro z łodzią Ŝaglową – frag-
menty ówczesnej rzeczywistości. Poprzez odległe góry pejzaŜ
przechodzi w szeroką, urozmaiconą chmurami płaszczyznę
nieba.

Analiza treści obrazu wskazuje na wyraźniejsze, w po-
równaniu np. z wrocławską „Madonną pod jodłami”, przezwy-
cięŜenie tradycji gotyckiej na korzyść nowego, renesansowego
sposobu obrazowania. W obrazie głogowskim tonacja jest wy-
raźnie jaśniejsza i bardziej świetlista. Postacie Matki Boskiej
i Dzieciątka, pozbawione atrybutów świętości, przedstawione
w bardziej naturalnych pozach wyraŜają  sobą ciepło zwyczaj-
nego macierzyństwa. Przyczyniają się do tego równieŜ treści
zawarte w tle, będące zapisem przemian świeckiej rzeczywisto-
ści.

Osobne zagadnienie stanowią losy zaginionego obrazu.
Nie roszcząc pretensji do próby ich objaśnienia, autor pozwala
sobie przytoczyć cytat z relacji ks. Henryka Wernera, ostatniego
niemieckiego proboszcza kolegiaty, dotyczący przełomowego
okresu 1945-1946. Odnośny fragment brzmi: „Madonna Łuka-
sza Cranacha została (juŜ) w 1943 r. wywieziona dla bezpie-
czeństwa do Henrykowa, a stamtąd do Lądka, gdzie ostatecznie
wpadła w ręce Rosjan w sierpniu 1945”. (Antoni Bok)

Literatura: C. Müller, Das Glogauer Marienbild von Lucas Cranach, w:
Glogau im Wandel der Zeiten – Głogów poprzez wieki, Würzburg 1992; J. Blaschke,
Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes, Glogau 1913; J. i A. Sadowscy,
Kolegiata w Głogowie, Głogów 1987.
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PSS w Głogowie – powstanie

Bezpośrednio po zakończeniu
działań wojennych handel w Głogowie
istniał tylko w formie wymiennej, brak
było bowiem w obiegu pieniędzy. Do-
piero po wypłaceniu pierwszych pensji
pracownikom administracji, w lecie
1945 r. moŜna było rozwinąć normal-
ną działalność handlową. W lipcu 1945
r. przyjechał do Głogowa w tej sprawie
referent administracyjny Urzędu Peł-
nomocnika Rządu w Sławie Henryk To-
porkiewicz i wspólnie z burmistrzem Eugeniuszem Hoinką oraz
referentem aprowizacyjnym Zarządu Miejskiego Stanisławem
Wyrzykowskim zwołali w biurze Hoinki zebranie z udziałem
12 członków załoŜycieli Powszechnej Spółdzielni  SpoŜywców
w Głogowie. Wzięli w nim Udział: Bronisław Skubikowski,
Władysław Zięcik, Czesław Zawieja, Stanisław Wyrzykowski,
Aleksander Smidoda, Franciszek Szatkowski, Wacław Horba-
nowicz, Adam Królak, Wiktoria Gadusowa, Franciszek Mar-
czak i Eugeniusz Hoinka.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Organizacyjne PSS
w Głogowie odbyło się w dniu 8 września 1945 r. w lokalu
stołówki przy ulicy Królewskiej z udziałem 50 osób. Zebraniu
przewodniczył Wyrzykowski, a sekretarzem był Zawieja. Ze-
brani przyjęli wzorcowy statut spółdzielni, wybrali Radę Nad-
zorczą i postanowili rozpocząć działalność handlową. Na
pierwszym posiedzeniu Rady w dniu 25 września wybrano za-
rząd w osobach: gospodarza spółdzielni (prezesa) – Władysła-
wa Zięcika, skarbnika – Czesława Zawieji i sekretarza – Stani-
sława Wyrzykowskiego.Z: 13
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Bezpośrednio po wyborach Zarząd Spółdzielni zwrócił
się do Zarządu Miasta o udzielenie poŜyczki w kwocie 10.000
złotych na okres 7 dni. Kwota ta oraz przydzielony z magazy-
nów miejskich worek mąki oraz worek cukru umoŜliwiły uru-
chomienie w dniu 26 września  1945 r. przy ulicy Słowiańskiej
pierwszego sklepu. Początkowo w sklepie tym sprzedawał Zię-
cik, a od 1946 r. funkcję sprzedawczyni pełniła Prakseda Unger.
Dostawy towarów dokonywane były ręcznie, w walizce, rowe-
rem a potem przy pomocy małego wózka. Pomimo jednak tych
prymitywnych i prawdziwie pionierskich warunków sklep ten,
nazwany później sklepem nr 1, spełniał swoje zadanie, dostar-
czając pierwszym mieszkańcom Głogowa niezbędnych do Ŝycia
towarów. (Janusz Chutkowski)

Literatura: J. Chutkowski, Dzieje Głogowa, t. II, Legnica 1991.
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Szczepów – historia

Szczepów (niemiecka nazwa: Dalkau-Seppau) to wieś
połoŜona na Wzgórzach Dalkowskich. Pierwsza wzmianka
o niej pochodzi z 1245 r. z bulli papieskiej jako miejscowość
naleŜąca do biskupa wrocławskiego nazywająca się Sepowo.
Wymienił on jednak tę miejscowość z Konradem, księciem
głogowskim na Babin. W ten sposób Szczepów stał się własno-
ścią Konrada, który ofiarował ją swojemu rycerzowi Bolcessi.
W 1331 r. podczas podziału księstwa głogowskiego na część
ksiąŜęcą i królewską Szczepów znalazł się w części królew-
skiej, jednak do XV w. pozostał lennem rycerskim. W drugiej
połowie tego stulecia dobra szczepowskie naleŜały do Hansa
Ebersbacha, pochodzącego z rodu znanego na ziemi głogow-
skiej.

Z siedemnastowiecznego dokumentu (publikowanego
w Codex Diplomaticus Silesiae) dowiadujemy się, Ŝe w Szcze-
powie istniały dwa folwarki: wielki i mały. Wielki naleŜał do
Glaubitz'ów, a mały do Schawerków. W czasach późniejszych
Szczepów jeszcze wielokrotnie zmieniał właścicieli. Glaubit-
z'owie w pierwszej ćwierci XVI w. sprzedali te dobra swojemu
krewnemu Christopowi, a po bezpotomnej śmierci jednego z je-
go następców Albrechta (1621), dobra szczepowskie (Szczepów
i Domaniowice) trafiły jako posag jego siostry w ręce Walenti-
na Stoessel. Pod koniec XVII w. rodzina ta rozstała się ze
Szczepowem na pewien czas, a ich miejsce zajęli Maltzanowie.
W 1720 r. Stoesselowie odkupili dobra szczepowskie i byli ich
właścicielami do 1765 r.. Kolejnym właścicielem był John Jo-
seph, ten jednak po niecałym roku sprzedał je Annie Katharinie
von Schlabrendorf. Dobra szczepowskie obejmowały wówczas
Szczepów (Seppau), Domaniowice (Mangelwitz) oraz Kurów
Wielki (Gross Kauer). Rodzina von Schlabrendorf pozostała
w Szczepowie aŜ do 1945 r..
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Rezydujący przez wieki właściciele Szczepowa pozo-
stawili po sobie zespół dworski, na który składają się: pałac
(pierwotnie dwór obronny otoczony fosą z XVII w.; w XVIII w.
przekształcony w pałac barokowy, modernizowany w XIX w.),
oficyny dworskie (XVIII o XIX w.), kaplica grobowa von
Schlabrendorfów (klasycystyczna z końca XVIII w.), park (ko-
niec XVIII – połowa XIX w.) zaliczany do najciekawszych na
tych terenach, w którym występują cenne, tropikalne okazy (np.
jodła mikko, cypryśniki, kłęk kanadyjski, orzech czarny i wiele
innych. (Rafael Rokaszewicz)

Literatura: I. Rybka, Studium historyczno-architektoniczne zespołu dwor-
skiego w Szczepowie, Wrocław 1982; K. Eysmont, H. Wrabec i inni, Katalog parków
zabytkowych gminy śukowice, Wałbrzych 1982; K. R. Mazurski, Głogów i okolice,
Wrocław 1980.
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Szczepów – sztylet brązowy

W niezwykle ciekawych
okolicznościach trafił do rąk ar-
cheologów sztylet pradziejowy
wykonany z brązu. W 1932 r. je-
den z rolników ze Szczepowa
znalazł na swoim polu przedmiot.
Po mechanicznym oczyszczeniu,
znalezisko to wykorzystywał jako
narzędzie do smarowania wozu. Z
niewiadomych przyczyn po pew-
nym czasie wyrzucił go do gno-
jownika i wraz z nawozem po-
nownie znalazło się w polu. JuŜ w
następnym roku zbieg okolicz-
ności sprawił, Ŝe przedmiot ten
ponownie został znaleziony, tra-
fiając juŜ w odpowiednie ręce.

Jak się niebawem okazało, tym brązowym przedmiotem
był sztylet z I epoki brązu (1900 – 1450 r. p.n.e.). Sztylet czę-
ściowo uszkodzony i pozbawiony szlachetnej patyny (nieumie-
jętne oczyszczenie przez pierwszego znalazcę) o całkowitej dłu-
gości 31,2 cm składał się z dwóch osobnych części – ostrza i rę-
kojeści, połączonych dwoma zewnętrznymi nitami. Ostrze zo-
stało wykute i wzmocnione płaskim Ŝeberkiem. Rękojeść z ko-
listym wycięciem zakończona była owalną, płaską płytką.

Przez archeologów sztylet ten został zaszeregowany do
tzw. typu saskiego i ma dość  liczne analogie z terenu Niemiec
(Saksonii). Opisany zabytek związany był z kulturą unietycką,
która to kultura rozwinęła się przede wszystkim na terenie
Czech, Moraw i południowo-zachodniej Słowacji ekspandując
następnie na tereny wschodnich Niemiec i Polski. Na obszarzeZ: 13
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Polski zajmowała Dolny i Środkowy Śląsk oraz Wielkopolskę
zapoczątkowując epokę brązu.

Kultura unietycka na naszych ziemiach znana jest
przede wszystkim ze stanowisk grobowych i skarbów. Znikoma
znajomość osad wydaje się być spowodowana tylko stanem
badań. PowaŜną rolę tej kultury we wczesnej epoce brązu wy-
znaczała obecność duŜych ośrodków metalurgicznych w Cze-
chach, Saksonii i Turyngii. Tam głównie wytwarzano broń,
narzędzia i ozdoby, które rozprzestrzeniły się bardzo szeroko
w północnej części Środkowej Europy, takŜe przekraczając
granice samej kultury unietyckiej. (Krzysztof Demidziuk)

Literatura: H. Seger, Schlesische Hortfunde aus Bronze – und frühen Eisen-
zeit Altschlesien, t. 6 z 1936 r., s. 105, ryc. 18; Altschlesische Blätter, r. 9, 1934, s. 30;
S. Sarnowska, Kultura unietycka na Śląsku, cz. II, Silesia Antiqua, t. 4, 1962 r., s. 63;
W. Sarnowska, Kultura unietycka w Polsce, t. I, Wrocław 1969; K. Godlewski, J. K.
Kozłowski, Historia staroŜytna ziem polskich, Warszawa 1976, s. 61-63.
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Zespół Szkół Samochodowych

W 1967 r. decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania
w Zielonej Górze powołano Zasadniczą Szkołę Samochodową
w Głogowie. Początkowo jej siedziba mieściła się w budynku
VI Oddziału PKS przystosowanym do potrzeb szkolnych. Na-
ukę rozpoczęło 114 uczniów w 3 oddziałach. Kadrę pedago-
giczną tworzyli: Zbigniew Karpik – dyrektor (do 1984 r.) i na-
uczyciel teorii, Roman Staszków – kierownik warsztatów oraz
Zdzisław Naparło, Jan Kozłowski i Tadeusz Machel.

W roku 1971 uzyskano budynek przeznaczony do roz-
biórki przy ulicy Piastowskiej 2a. Odbudowa i adaptacja trwała
8 lat. Uzyskano 19 sal lekcyjnych, aulę i internat na 120 ucz-
niów, salę gimnastyczną oraz budynek gospodarczo – miesz-
kalny. W kosztach remontu i wyposaŜenia szkoły uczestniczyły
zakłady zrzeszone w Wojewódzkim BranŜowym Porozumieniu
Transportowców w Zielonej Górze, szczególnie zaś VI Oddział
PKS Głogów i Zakład Transportu KGHM w Lubinie.

W roku1972 utworzono Liceum Zawodowe o specjal-
ności mechanik pojazdów samochodowych. 22 września 1973 r.
Komitet Rodzicielski ufundował sztandar. W tradycji szkoły
dzień ten stał się „Świętem szkoły”. W 1975 r. Zasadnicza
Szkoła Samochodowa została przemianowana na Zespół Szkół
Samochodowych. W następnym roku utworzono Technikum
Samochodowe dla Pracujących. W dwa lata później (1978 r.)
powstało Technikum dla Niepracujących.

Równolegle z adaptacją budynku szkolnego przystąpio-
no do przekształcenia byłych warsztatów Szkoły Rzemiosł Bu-
dowlanych na potrzeby praktycznej nauki zawodu. W latach
1977-1979 uzyskano około 800 m2 powierzchni, na której zna-
lazły się pomieszczenia napraw samochodów, działów obróbki
ręcznej i mechanicznej, działu elektrycznego, diagnostyki sa-
mochodowej, spawalni i kuźni. W wyniku dalszej rozbudowy
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(1979-1983) uzyskano dział kontroli i weryfikacji, stołówkę,
budynek biurowy oraz magazyn. W rezultacie powstało 1.800
m2 powierzchni produkcyjnej, 210 stanowisk pracy, w tym 65
maszynowych. Warsztaty świadczyły usługi motoryzacyjne
i wykonywały wyroby metalowe. Głównymi zleceniodawcami
były: KGHM – „Rudna”, „Polkowice”, „Sieroszowice” i Huta
Miedzi „Głogów”. W dalszej kolejności wybudowano boiska
i zagospodarowano tereny zielone wokół szkoły. W latach
1988-1990 powstał kort tenisowy.

W swojej historii szkoła moŜe poszczycić się wieloma
sukcesami zarówno w zakresie wyników nauczania jak teŜ
i osiągnięć sportowych. W roku 1993 w szkole pracowało 45
nauczycieli, 23 pracowników administracji. Od 1984 r. dyrekto-
rem naczelnym ZSS jest Zbigniew Szadaj. W styczniu 1994 r.
ilość klas wynosiła 25 (pion zasadniczy – 12, III-letnie techni-
kum – 3, liceum – 4, V-letnie technikum samochodowe – 3 i 1
klasa technikum wieczorowego) o łącznej liczbie uczniów 798.
(Robert Górniak)

Literatura: Alternator w samochodówce, Głogowska Gazeta Nowa, nr 84
z 1992 r., s. 5; I. Gośko i M. Kaczkowski, Ziemia Głogowska, Zielona Góra 1974, s. 29-
30; E. Łojko, Zespół Szkół Samochodowych w Głogowie 1967-1985 (maszynopis
w zbiorach ZSS w Głogowie); Mój dom nad Odrą. Ze wspomnień Głogowian, Zielona
Góra 1973, s. 98; F. Zalewski, Sieć szkolna w okręgu miedziowym, w: Dolnośląski
Okręg Miedziowy 1960-1970, Warszawa 1974, s. 115-141.
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