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Dom Kultury „Pegaz”

Oficjalne otwarcie Spółdzielczego Domu Kultury „Pe-
gaz” nastąpiło 29.09.1984r.. W roli wystąpił Ŝywy „Pegaz”,
którego odgrywał najprawdziwszy kucyk ze sztucznymi skrzy-
dłami. „Pegaz” powstał w budynku przy ul. Gwiaździstej, który
początkowo przeznaczony był na stołówkę pracowniczą. Po
adaptacji pomieszczeń, placówka dysponowała salą klubową
wraz z bufetem oraz pokojami administracyjnymi. Było ta za
mało jak na potrzeby tak duŜego osiedla. Wkrótce do działalno-
ści merytorycznej zaadoptowano piwnice, które mieściły się
pod całą powierzchnią budynku. W specjalnie przystosowanych
pomieszczeniach znalazły swoje miejsce zespoły muzyczne,
teatralne oraz harcerska druŜyna środowiskowa.

Placówka prowadziła bardzo róŜnorodną działalność
kulturalną, sportową i rekreacyjną. Specjalnością „Pegaza” były
imprezy teatralne oraz nieprofesjonalne zespoły teatralne, które
miały tutaj swoją siedzibę i fachową opiekę. W SDK „Pegaz”
powstała najatrakcyjniejsza dyskoteka w Głogowie. Cieszyła
się ogromną popularnością wśród młodzieŜy, ale równieŜ i do-
rosłych. Do historii przeszły tzw. „bale dinozaurów”. Organi-
zowano wiele imprez sportowo-rekreacyjnych. Rozgrywane
były osiedlowe mistrzostwa w szachy, warcaby i tenisa stoło-
wego. Prowadzona była podwórkowa liga druŜyn piłkarskich.
Największą masową imprezą był „Jesienny Osiedlowy Bieg
Przełajowy”. Za działalność tą odpowiadał instruktor do spraw
sportowych Wiesław Kędzia. Do dobrych tradycji wszystkich
placówek osiedlowych, w tym równieŜ "Pegaza" naleŜało orga-
nizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieŜy.
W „Pegazie” pracował instruktor Mirosław Piotrowski, który
uwaŜany był za najlepszego specjalistę od teatrzyków dziecię-
cych w województwie legnickim. Był teŜ najpłodniejszym po-
mysłodawcą i świetnym organizatorem imprez dla dzieci.
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W SDK „Pegaz” zainicjowano imprezy, które na stałe
weszły do kalendarza wydarzeń kulturalnych w naszym mie-
ście: „Wojewódzkie Warsztaty Teatralne”, „Prezentacje  Po-
etyckie – Dzieci z Poezją”, „Postzgorzeleckie Spotkania Te-
atrów Jednego Aktora”, „Głogowskie Spotkania Jazzowe”.

W 1994 r. SDK „Pegaz” pozostał ostatnią czynną spół-
dzielczą placówką kulturalną w Głogowie. Jego kierownikami
byli w latach: 1984-1986 – Zbigniew Rybka, 1986-1987 – Wal-
demar Sokalski, 1988-1993 – Maryla Szewiało i od 1993 –
Dorota Kwiatkowska. (Zbigniew Rybka)

Literatura: Kronika Klubowa SDK „Pegaz” – lata 1984-1987; Gazeta Robot-
nicza, marzec – kwiecień 1985, marzec 1986, 29,30.VIII.1987, marzec 1988, Słowo
Polskie marzec 1986, 3-4 październik 1987.
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Górka – skarb wczesnobrązowy

 W zbiorach
Działu Archeologicz-
nego Museum für Völ-
kerkunde w Berlinie
znajdowały się zabytki
pochodzace ze skarbu
znalezionego w 1907 r.
w Górce. Wprawdzie w
literaturze przedmiotu
istnieją pewne rozbieŜności w opisie skarbu, jednak pokrywają
się one co do ilości odkrytych przedmiotów. PowyŜszy skarb
zawierał czternaście zabytków brązowych, w tym: siekierkę,
naszyjnik, jedenaście obręczy i ozdobę z czterema łańcuchami.

Siekierka o niskim brzegu, półokrągłym obuchu, łuko-
watym ostrzu i z wycięciem w środku, zaliczana jest do tzw.
typu Bennewitz. Naszyjnik o cienkich, lekko odgiętych końcach
tworzących rodzaj nieduŜych stopek, zaszeregowany został do
typu turyńskiego. Do niezbyt licznej grupy ozdób naleŜy mała,
owalna obręcz facetowana o przekroju czworokątnym, końcach
zwęŜonych i gładko uciętych. Z kolei mała, nie zdobiona obręcz
o przekroju owalnym, końcach tępo ściętych – typ B, repre-
zentuje liczną i zróŜnicowaną grupę ozdób w tym okresie. Na-
stępnym zabytkiem zaliczanym do obręczy jest okaz typu A, o
przekroju owalnym. Najliczniejszą grupę przedmiotów w skar-
bie stanowią małe, niezdobione obręcze z pręta z końcami stop-
kowatymi w liczbie ośmiu, określone jako bransolety typu C.
Ze skarbu w Górce pochodzi równieŜ okrągła tarczka – rozeta,
z czterema uszkami, do których przyczepione były cztery łań-
cuchy z okrągłych kółek. Ozdoba ta przypuszczalnie noszona
była na piersi.
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Odkryty skarb zaliczony został przez archeologów do
zespołu typu Głogów i łączyć go naleŜy z klasyczną (V) fazą
kultury unietyckiej – Br A2 (1550-1500 r.p.n.e.). (Krzysztof
Demidziuk)

Literatura: H. Seger, Depotfunde aus der Bronze- und Hallstattseit. „Schle-
siens Vorzeit”, t. 4:1907, s. 11; Führer durchd. vorgeschiche Abteilung, Berlin 1913, s.
54; W. Sarnowska, Kultura unietycka na Śląsku, cz. II, „Silesia Antiqua”, t. 4:1962, s.
33; W. Blajer, Skarby z wczesnej epoki brązu na ziemiach polskich, „Prace Komisji
Archeologicznej”, nr 28:1990.
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Izba Muzealna w Głogowie

Izba Muzealna w
Głogowie powstała w
grudniu 1965 r.. Z ini-
cjatywą jej utworzenia
wystąpił ówczesny Po-
wiatowy Konserwator
Zabytków w Głogowie
mgr Mieczysław Kacz-
kowski. Po uzyskaniu ak-
ceptacji Sekretarza Pro-
pagandy KP PZPR Adama Pawlusia, inspektora szkolnego
Zbyszka Piwońskiego i kierownika Wydziału Kultury PPRN
Lidii Szoki wygospodarowano na ten cel na parterze Biblioteki
Powiatowej przy ul. Jedności Robotniczej jedno pomieszczenie
o powierzchni około 70 metrów kwadratowych. W nim to utwo-
rzono stałą ekspozycję przedstawiającą w skrócie dzieje Ziemi
Głogowskiej od młodszej epoki kamiennej do początków XVI
wieku. Ponadto w środkowej części sali eksponowano wystawę:
„XX lat ochrony zabytków na Ziemi Lubuskiej”. Znalazło tam
pomieszczenie około 160 zabytków pochodzących bądź to z
prowadzonych w okolicach Głogowa wykopalisk, bądź teŜ wy-
poŜyczonych z muzeum w Zielonej Górze i uzyskanych w Ar-
chiwum Wojewódzkim we Wrocławiu (kopie pieczęci). Kon-
cepcję ekspozycji opracował Mieczysław Kaczkowski przy
współpracy miejscowego fotografa Bronisława Lachowicza.

Izba Muzealna w Głogowie nie zatrudniała stałych pra-
cowników, a gromadzonymi zabytkami opiekowały się biblio-
tekarki Biblioteki Powiatowej. Otwarta była dla zwiedzających
codziennie (z wyjątkiem niedziel) w godzinach od 16.00 do
18.00. JuŜ w 1966 r. Izbę Muzealną w Głogowie odwiedziło
około 5 tysięcy osób. W 1967 r. eksponowano w niej zorgani-
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zowane przez Głogowskie Towarzystwo Kultury następujące
wystawy czasowe: W dniach od 5.IV. do 20.IV. wystawę foto-
graficzną Janusza Chutkowskiego: „Głogów przeszłości w ilu-
stracjach” (była ona następnie przedłuŜona z uwagi na duŜe
zainteresowanie mieszkańców Głogowa), w dniach od 3.V. do
10.VI. wystawę malarstwa „PejzaŜe Bystrzycy Kłodzkiej i
Kłodzka oraz Głogów i Ziemia Głogowska” plastyka amatora
Jerzego Józepczyka. W następnych miesiącach eksponowano
wystawę fotografii artystycznych Bronisława Lachowicza, wy-
stawę „A PROPOS” (rysunek satyryczny) Zbigniewa Jujki oraz
wystawę numizmatyczną „Halerz polski”. W Izbie prowadzona
była równieŜ sprzedaŜ wydawnictw regionalnych Głogowskie-
go Towarzystwa Kultury. Izba Muzealna w Głogowie była
czynna od października 1967 r.. W tym czasie zwiedziło ją kil-
kanaście tysięcy osób uzyskując podstawową wiedzę o prze-
szłości miasta i regionu.

W październiku 1967 r. w odremontowanych salach
Zamku KsiąŜąt Głogowskich powstało Muzeum Hutnictwa i
Odlewnictwa Metali Kolorowych, którego pierwszym dyrekto-
rem został Mieczysław Kaczkowski. W trzech salach na parte-
rze budynku ze zgromadzonych w Izbie Muzealnej zabytków
utworzono pierwszą ekspozycję muzealną. (Janusz Chutkowski)

Literatura: M. Kaczkowski, Izba Muzealna w Głogowie zaczątkiem przy-
szłego muzeum, Zielonogórskie Zeszyty Muzealne T. 1;1969 r. , s. 211-212; J. Karcz,
Głogowska Izba Muzealna, „Nadodrze” nr 23 (118) z 1967 r., s. 5; „Gazeta Zielonogór-
ska” nr 52 z 2.III.1967 r., 80 z 5.IV.1967 r., 110 z 10.V.1967 r.; Kronika Towarzystwa
Miłośników Głogowa.
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Krzydłowice – lokacja miejska

Krzydłowice połoŜone są przy dawnej drodze handlo-
wej wiodącej z Głogowa przez Ścinawę do Wrocławia, która
stanowiła niegdyś wariant szlaku solnego. Droga ta spełniała w
średniowieczu niezwykle waŜną funkcję gospodarczą i dlatego
teŜ dąŜono, aby w jej bezpośrednim sąsiedztwie lokować osady
wiejskie. Jako pierwsza powstała wieś Krzydłowice, która jako
Cridlowice wymieniała w 1245 roku bulla papieŜa Innocentego
IV. Stanowiła ona wówczas własność biskupa wrocławskiego.

ZwaŜywszy na fakt, Ŝe Krzydłowice leŜały w połowie
drogi między Głogowem i Ścinawą i Ŝe nie było jeszcze innych
osad zlokalizowanych bezpośrednio przy szlaku (Przedmoście
wymienione zostało w 1290 r., Nosocice w 1295, Grębocice w
1298 a Krzepów i Retków w 1305), biskupstwo w drugiej po-
łowie XIII wieku podjęło próbę nadania im praw miejskich.
Uzyskano akt lokacyjny, opierający się prawdopodobnie na
prawie ścinawskim. Sam akt nie zachował się wprawdzie do
dzisiaj, ale dokument w 1285 r. wymienia wójta (advocatus)
Cridlicz, co niedwuznacznie wskazuje, iŜ u schyłku XIII wieku
osada musiała juŜ posiadać prawa miejskie. Wówczas teŜ wyty-
czono plac targowy i rozpoczęto budowę kościoła pod wezwa-
niem Marii Magdaleny.

Nie wiadomo które z sąsiednich miast storpedowało
nową lokację miejską. Najprawdopodobniej stało się to za
sprawą Głogowa, który nie był zainteresowany, aby w najbliŜ-
szym sąsiedztwie powstał konkurent handlowy. Targi w Krzy-
dłowicach upadły juŜ po kilku latach i przeniosły się do pobli-
skiej Rudnej, w której nieopodal istniejącego zamku wykształ-
ciła się osada targowa, będąca zaląŜkiem przyszłego miasta.
Konkurencję stanowiła takŜe pobliska Chobienia, która choć nie
leŜała na szlaku solnym, zlokalizowana była przy odrzańskiejZ: 21
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przeprawie. JuŜ z początkiem XIII wieku istniało tam miasto na
prawie polskim.

W początkach XIV wieku Krzydłowice spadły ponow-
nie do rangi wsi. Rozpoczęta budowa kościoła przeciągnęła się
w czasie i świątynię ukończono dopiero w XIV wieku. W cza-
sach późniejszych osada kilkakrotnie zmieniała swoich właści-
cieli. W XVII wieku przeszła w ręce Stoschów, którzy w 1772
roku wznieśli w niej barokowo-klasycystyczny pałac. (Jerzy
Jankowski)

Literatura: J. Jankowski, Słownik historyczno-geograficzny Ziemi Lubuskiej
(maszynopis powielany), cz. 1, s. 81; Regestern zur Schlesische Geschichte,  Breslau
1857 nr 637, 1863.
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Kurów Wielki – ambona w kościele p.w. św. Jana
Chrzciciela

Obecny kościół wybudowano w okresie późnego śre-
dniowiecza dzięki fundacji Bernarda Goraszynka w 1497 r.. W
kościele tym przy łuku tęczowym umieszczono ambonę pocho-
dzącą z 1625 r.. Fundatorem jej był Kasper Yon Glaubitz z
Rogowa. Z uwagi na duŜe walory snycerskie i unikalną poli-
chromię ambonę te naleŜy zaliczyć do wybitnych wyrobów
rzemiosła artystycznego późnego renesansu.

Obiekt wykonano z drewna w typie ambon nadwieszo-
nych. Składa się ona z kilku podstawowych elementów: z kor-
pusu wykonanego w rzucie sześcioboku z czteroma arkadowy-
mi ściankami, w których na konsolach umieszczono figury 4
ewangelistów: św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i św.
Jana. Natomiast na górze umieszczono fryz z inskrypcją w ję-
zyku łacińskim zawierającą ich imiona. Górną część ambony
zdobi dyskretny baldachim na rzucie sześcioboku z bogatym
elementem dekoracyjnym w postaci grzebienia aŜurowego i
ornamentu okuciowego. W środkowej części, pomiędzy korpu-
sem a baldachimem, na ścianie w tzw. zaplecku umieszczono
obraz z namalowaną sceną Chrystusa nauczającego z 1625 r..
RównieŜ na obrazie znajduje się napis według ewangelii św.
Mateusza 11,25: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
Ŝe zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś
je prostaczkom”. (tłum. Biblia Tysiąclecia). Na nadproŜu bram-
ki dostrzegamy sentencję skierowaną do wstępującego na am-
bon kaznodziei: ”niech milczą filozofowie, a mówią apostoło-
wie”. Na płycie parapetu schodów w namalowanym medalionie
umieszczono inicjały fundatora lub fundatorów: C.v.G. (Casper
von Glaubitz) i M.C.C.B. (zapewne jeden z członków rodziny
Braunów). W górnej części parapetu schodów znajduje się na-Z: 21
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pis: „1625 r. szlachetny, wielmoŜny i wzięty Kasper Glaubitz z
Rogowa sprawił, Ŝe wystawiono i wymalowano te ambonę na
chwałę Boga i dla uczczenia pamięci rodziny”. (Józef Cwynar)

Literatura: J. Pokora, Sztuka w słuŜbie Reformacji Śląskiej ambony 1550-
1650, Warszawa 1982; Studium historyczno-stylistyczne wystroju kościoła w Kurowie
W., Wrocław 1977 (maszynopis); S. Kowalski, Zabytki Środkowego Nadodrza, Zielona
Góra 1976; J. Harasimowicz, Treści i funkcje ideowe śląskiej Reformacji 1520-1650,
Wrocław 1986.
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Odra – pociągi holownicze

Pierwszy parowy holownik pojawił się na Odrze w
1856 r.. Wcześniej w dół rzeki statki pływały niesione prądem
wody (tzw. samospławne). Dla lepszego trzymania się nurtu
barki łączono najczęściej parami. W górę rzeki statki, przewaŜ-
nie puste, holowano ścieŜką holowniczą. Przepisy wymagały
aby operacja taka zwana „trylowaniem” prowadzona była po
prawej stronie wzdłuŜ kierunku ruchu, odległość pomiędzy
barkami i lądem nie była mniejsza niŜ 3 m, barka miała dzio-
bową kotwicę gotową do rzucenia, a woźnica szedł przy gło-
wach zwierząt lub jechał wierzchem. Przy sprzyjającym wietrze
barki płynęły pod Ŝaglem, jednak przejazd pod mostami wyma-
gał zwijania Ŝagli i kłopotliwego kładzenia masztu. Przy jeździe
w dół Odry pociąg holowniczy tworzył holownik (najczęściej
bocznokołowy) i 3 barki ładowne lub 7 pustych. Przepisy ze-
zwalały takŜe na formowanie pociągów złoŜonych z 2 pełnych i
2 pustych barek. W górę rzeki holownik mógł prowadzić naj-
wyŜej 3 barki. Barki mocowano do holu zwanego powszechnie
„szleptau”, tak by odległość między jednostkami nie była
mniejsza niŜ 50 m a cały pociąg nie był dłuŜszy niŜ 460 m.
Formowanie i bezpieczne prowadzenie takiego pociągu wyma-
gało wysokich kwalifikacji. Dla zapewnienia sterowności po-
ciąg holowniczy poruszać się musiał z prędkością większą niŜ
prędkość wody, a długość zestawu wymagała precyzyjnego
sterowania. Niewielka siła maszyny parowej sprawiała, Ŝe no-
śność takiego zestawu wynosiła zazwyczaj 600-2.000 ton. Za-
łoga holownika parowego liczyła 7-11 osób. W jej skład wcho-
dzili: kapitan, sternik, bosman, marynarz, mechanik, palacze i
kucharz. Poszycie kadłuba holownika stanowiły stalowe blachy
łączone nitami. AŜ do lat dwudziestych dno i burty barek wy-
konywano z drewnianych klepek mocowanych do stalowych
wręg. Załogę barki stanowili: szyper, sternik i marynarz.
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Od 1951 r. w celu lepszego wykorzystania taboru
wprowadzono na Odrze Ŝeglugę całodobową rozpoczynając
regularne rejsy na liniach Wrocław – Szczecin i Wrocław –
Koźle. Pociągi holownicze kursowały według wydawanych
drukiem rozkładów jazdy uwzględniających zmieniające się w
ciągu roku warunki nawigacyjne. Według takiego rozkładu w
1952 r. pociąg planowy nr 6 w kwietniu, maju i sierpniu trasę
Wrocław – Szczecin – Reglica długości 482 km pokonywał w
42 godziny i 4 minuty. Rozkład uwzględniał postoje nocne w
Chobieni (7 godz. 48 min) i Uradzie (8 godz. 49 min), bunkro-
wanie w Nowej Soli (6 godz.) oraz odprawy w punktach kon-
troli granicznej w Miłowie i Widuchowej (po 2 godz.). Droga
powrotna trwała 54 godz. 43 min. Nad regularnością rejsów
czuwali nadzorcy wodni notujący czas przejścia pociągu przez
swój odcinek.

W 1958 r. rozpoczęto seryjna produkcję barek motoro-
wych, a od 1962 r. takŜe zestawów pchanych (polski wynala-
zek), które wyparły wkrótce holowniki z Odrzańskiej Drogi
Wodnej. Pozostały tylko nieliczne. H/M „Głogów”, „Jagiełło” i
„Kmicic” pracujące jeszcze przy regulacji Odry. Obejrzeć moŜ-
na w porcie w Głogowie przy ul. Topolowej. (Jerzy Herman)

Literatura: J. Lambor, Locja rzeczna, WK, Warszawa 1953; J. Walukiewicz,
Informator dróg wodnych śródlądowych, Warszawa 1961; śegluga na Odrze – rozkład
jazdy na rok 1952, Warszawa 1952.
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Pruski garnizon wojskowy

Liczebność
pułku piechoty w ar-
mii pruskiej wynosi-
ła 1.700 Ŝołnierzy,
w tym 50 oficerów i
160 podoficerów.
Podstawową jednos-
tką taktyczną był
batalion, który skła-
dał się z 5 kompanii
muszkieterów i jed-
nej grenadierów.
Kompania liczyła 114             KOSZARY ARTYLERII
szeregowców. Regiment dragonów odpowiadał liczebnością
kompanii piechoty. Po wojnach śląskich, wielkość poszczegól-
nych związków uległa jednak pewnym korektom. Powiększono
liczebnie związki polowe, zmniejszono zaś załogi twierdz.

W II departamencie Głogowskim, obejmującym po-
wiaty: głogowski, zielonogórski, świebodziński, koŜuchowski,
szprotawski i Ŝagański, w 1787 roku stacjonowało 7 garnizo-
nów wojskowych. Regimenty dragonów o liczebności 108 do
120 osób zlokalizowane zostały w Zielonej Górze (dwa), Po-
lkowicach, Bytomiu, KoŜuchowie, śaganiu i Szprotawie. Li-
czyły one w sumie 840 Ŝołnierzy, w tym 52 oficerów, 9 szta-
bowców i 110 podoficerów. Organizacyjnie podlegały genera-
łowi majorowi von Mahlen (bytom, Polkowice) i generałowi
porucznikowi von Bosse (KoŜuchów, Zielona Góra, śagań,
Szprotawa).

Największy garnizon wojskowy stacjonował jednak w
twierdzy głogowskiej, której pruskim komendantem mianowa-
ny został kapitan von Rüts. Podstawowy trzon tego garnizonu
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stanowił pułk piechoty liczący 1.277 Ŝołnierzy, w tym 55 ofice-
rów, 7 sztabowców i 123 podoficerów. Pułkiem dowodził gene-
rał major von Wolfframsdorf. Piechotę uzupełniała kompania
artylerii pod dowództwem majora Reescha, licząca 98 Ŝołnie-
rzy, w tym 4 oficerów, 1 sztabowca i 11 podoficerów oraz ma-
leńki czteroosobowy oddział saperski.

Wojsko zajmowało w Głogowie kompleks koszarowy,
w którym znajdowały się 4 zbrojownie i jeden lazaret wojsko-
wy. Intensywnie prowadzone były prace fortyfikacyjne, zmie-
rzające do rozbudowy i umocnienia twierdzy. (Jerzy Jankowski)

Literatura: Akta spisu z 1787 roku. Archiwum m. Wrocławia S.I. nr 50.
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Rzemiosło po 1945 r.

Z powodu wielkiego zniszczenia miasta, a co się z tym
wiąŜe placówek i zakładów usługowych, Zarząd Miejski, w
zamian za bezpłatne świadczenia na rzecz Głogowa wydzier-
Ŝawił rzemieślnikom warsztaty krawieckie, mechaniczne i
szewskie. JuŜ w 1945 r. wraz z pierwszymi osadnikami przybyli
do Głogowa pierwsi rzemieślnicy. Byli wśród nich: Feliks Po-
pławski – mechanik, Władysław Jakubczak – piekarz, Włady-
sław Chudy – kominiarz i Stanisław Witczak – piekarz. Po
utworzeniu w 1945 r. we Wrocławiu Izby Rzemieślniczej przy-
stąpiono do organizowania cechów. 17 lutego 1946 r. powstał
Cech Zbiorowy w Sławie Śląskiej. Pierwszym starszym cechu
został Józef Drabent. 25 sierpnia 1946 r. utworzono Cech Rze-
miosł SpoŜywczych ze starszym cechu Marianem Jaroszewi-
czem. Kilka dni później, 1 września 1945 r. powstał Cech Rze-
miosł Metalowych.

20 grudnia 1946 r. W Sławie Śląskiej utworzono Po-
wiatowy Związek Cechów, którego siedzibę w 1947 r. przenie-
siono do Głogowa. Przewodniczącym Powiatowego Związku
Cechów wybrano mistrza ślusarskiego Józefa Drabenta. W
1947 r. cechowy związek zrzeszał 225 rzemieślników, w tym
między innymi: 37 piekarzy, 37 młynarzy, 5 kołodziejów, 11
fryzjerów i 1 szczotkarza. W tym samym roku głogowskie rze-
miosło uzyskało zezwolenie na remont budynku po sali gimna-
stycznej szkoły ewangelickiej z przeznaczeniem na „Dom
Rzemiosła”.  Uroczyste otwarcie „Domu Rzemiosła” odbyło się
4 lipca 1948 r.. Niestety rzemieślnicy po wyremontowaniu bu-
dynku nie cieszyli się nim długo. Przejęły go władze miejskie,
które utworzyły w nim kino "Bolko".

Od chwili wydania dekretu z dnia 21 kwietnia 1948 r.
zmieniającego ustawę o Izbach Rzemieślniczych nastąpił po-
wolny regres głogowskiego rzemiosła. Dekret wprowadził obo-
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wiązek przynaleŜności do cechów wszystkich rzemieślników
oraz nakazywał łączenie się cechów w okręgowe związki. Od 1
września 1948 r. cechy rzemieślnicze miały juŜ swoich zarząd-
ców komisarycznych. Cech głogowski włączony został do
Okręgowego Związku Cechów w śarach. Następnie po zmianie
podziału administracyjnego państwa, 28 czerwca 1950 r. gło-
gowskie rzemiosło przeszło z Wrocławskiej Izby Rzemieślni-
czej do Izby Poznańskiej. W owym czasie komisarycznym star-
szym cechu w Głogowie był Marian Jaroszewski, który między
innymi bezskutecznie starał się o odzyskanie zabranego przez
miasto „Domu Rzemiosła”. Zgodnie z zarządzeniem Ministra
Przemysłu Drobnego i Rzemiosła likwidacji uległy wszystkie
okręgowe związki cechów. Stan ten trwał do lipca 1957 r., kie-
dy to w myśl wytycznych VIII Plenum KC PZPR, w Głogowie
powstał działający do dnia dzisiejszego Cech Rzemiosł RóŜ-
nych, a w dniu 24 listopada 1957 r. podpisano protokół zdaw-
czo-odbiorczy pomiędzy Marianem Jaroszewskim i wybranym
starszym cechu Franciszkiem Rybarczykiem. W tym czasie za-
rejestrowanych było 180 członków, ale z roku na rok wzrastała
liczba zakładów. Najlepszym okresem dla głogowskiego rze-
miosła były lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte, gdzie w
szczytowym 1989 roku funkcjonowało 763 zakładów rzemieśl-
niczych. Później liczba zakładów zaczęła maleć. W 1994 r.
działa ich 372.

Starszymi Cechu Rzemiosł RóŜnych w Głogowie byli:
Franciszek Rybarczyk – do 305.1959, Jan Kędzierski – od
3.05.1959 do 17.11.1960, Bolesław Witko – od 17.11.1960 do
28.04.1968, Adolf Bielat – od 28.04.1968 do 28.05.1981, Wan-
da Pawlak – od 28.05.1981 do 7.061989 i Henryk Majewski –
od 7.06.1989 do chwili obecnej. Od 11.01. 1971 r. siedziba
Cechu znajduje się przy ul. Sikorskiego. (Krzysztof Zawicki)

Literatura: J. Chutkowski, Z dziejów rzemiosła w powiecie głogowskim w
latach 1945-1985. Szkice Legnickie, t. XIII, s. 44-51; J. Drozd, Rzemiosło na Dolnym
Śląsku w latach 1945-1985; A. Królak, Kronika Cechu Rzemiosł RóŜnych – maszyno-
pis. Dokumentacja Cechu.
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Werner Fryderyk Bernard

Śląsk byłby
ubogi w historyczne
widoki z XVIII wieku
gdyby nie Fryderyk
Bernard Werner (1690 -
1776). Ten, urodzony w
Kamieńcu Ząbkowic-
kim namiętny i nie-
zwykle pracowity ryso-
wnik wykonał równieŜ
liczne widoki Głogowa.

Z okresu mło-
dzieńczych wędrówek
Wernera znany jest ry-
sunek piórkiem, przedstawiający – niezbyt wiernie 0 widok
miasta od strony wschodniej. W latach trzydziestych Werner
pracował dla wydawców augsburskich, dostarczając im rysunki
będące podkładami dla rytowników. Znalazło się wśród nich
równieŜ przedstawienie głogowskiego Kościoła Pokoju. W tym
samym czasie wykonał dla norymberskiego wydawcy Homanna
znany widok Głogowa od zachodu. Zamieszczony został na
dziewiątej tablicy obejmującego 84 widoki miast śląskich dzieła
„SCENOGRAPHIA URBIUM SILESIAE” i powtórzony w
atlasie Śląska J. D. Schleuena (Berlin 1742). Nieproporcjonal-
nie wysokie wieŜe zawdzięczać naleŜy raczej manierze sztycha-
rza.

Po zajęciu Śląska przez Prusy rysownik znalazł zatrud-
nienie jako oficjalny „scenograf” kamery (Kriegs- und Do-
mänenkammer) państwowej we Wrocławiu. Około 1750 r. za-
trzymał się w Głogowie i narysował wówczas wszystkie główne
budowle oraz widoki panoramiczne miasta. Jakkolwiek prace
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Wernera dla kamery wrocławskiej nie dotrwały do naszych
czasów, to zachowała się na szczęście przewaŜająca część jego
obszernego (3.000 stron) opisu Śląska zawierającego około
1.400 kolorowych rysunków piórkiem. W tym dziele Ŝycia nie-
strudzony rysownik wykorzystał plon własnej wieloletniej pra-
cy. Werner sporządził trzy kopie swojej topografii. Część piąta
ostatniej, przeznaczonej dla kamery wrocławskiej kopii, po-
święcona jest Księstwu Głogowskiemu. Rysownik pracował
nad nią u schyłku Ŝycia, stąd pewna niedbałość kreski, co ilu-
struje porównanie zawartych tam widoków Głogowa od półno-
cy i zachodu z wcześniejszymi ich wersjami z lat pięćdziesią-
tych (z tzw. Fürstensteiner Exemplar). Niezwykłą wartość do-
kumentalną mają dwa widoki panoramiczne miasta z lotu ptaka
wyszłe z ręki Wernera. Obydwa przedstawiają Głogów od stro-
ny północnej w stanie sprzed 1758 r.. Oryginał jednego z nich
zamieszczony wraz z innymi reprodukcjami głogowianów
Wernera w wydawnictwie „GLOGAU IM WANDEL DER
ZEITEN” (Głogów poprzez wieki), znajduje się w zbiorach
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. (Antoni Bok)

Literatura: Glogau im Wandel der Zeiten – Głogów poprzez wieki, Würzb-
urg 1992; M. Morelowski, Ocalone rękopisy F. B. Wernera i ich znaczenie dla historii
sztuki i kultury Śląska, Wrocław 1955; M. Zlat, Peregrynacja czyli chrześcijańska
wędrówka. Nieznany rękopis z rysunkami F. B. Wernera, Roczniki Sztuki Śląskiej, tom
IX 1977; P. Bretschneider, Der Zeichner, Stecher und Chronist Friedrich Bernard
Werner, Neustadt O/S 1929.
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Zgromadzenie Sióstr SłuŜebniczek Bogarodzicy

śeńska wspólnota zakonna załoŜona przez Edmunda
Bojanowskiego 3 maja 1850 r. (pełna nazwa: Zgromadzenie
Sióstr SłuŜebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Po-
czętej). Jej członkinie zajmowały się przede wszystkim prowa-
dzeniem ochronek dla dzieci wiejskich, pielęgnowały wśród
ludu Ŝycie religijne i kulturalne (propagowanie czytelnictwa,
gromadzenie kobiet na wspólnych wieczorach i naboŜeń-
stwach). Po śmieci załoŜyciela (1871 r.) wskutek polityki za-
borców zgromadzenie podzielone zostało na cztery autono-
miczne gałęzie: słuŜebniczki dębickie, wielkopolskie, staro-
wiejskie i śląskie.

W Głogowie SłuŜebniczki Bogarodzicy (Dębickie)
obecne są od 1945 r. i nieprzerwanie mieszkają przy kaplicy na
u. Staromiejskiej 17. Od roku 1985 maja swój drugi dom na pl.
Kardynała Wyszyńskiego 1 (kilka lat wcześniej mieszkały przy
parafii św. Wawrzyńca w Brzostowie).

KaŜda ze wspólnot posiada oddzielną przełoŜoną. W
związku z tym oba domy cieszą się swoją własną autonomią.
Wszystkie siostry spotykają się razem na comiesięcznych,
trwających jeden dzień, skupieniach.

Obecnie w starym domu przy ul. Staromiejskiej miesz-
ka 6 zakonnic, a w nowym – 5. Zajmują się one głównie kate-
chizacją dzieci i młodzieŜy (takŜe niepełnosprawnej) oraz pracą
przy parafiach (zakrystianka, prowadzenie scholi, kółka śywe-
go RóŜańca). Organizują takŜe dwa skupienia dla młodzieŜy
Ŝeńskiej odbywające się w Domu Rekolekcyjnym przy parafii
św. Mikołaja.

NajbliŜsza do Głogowa wspólnotą, która realizuje
główny charyzmat Zgromadzenia jest dom w Chojnowie.
Obecna tam grupa 9 słuŜebniczek prowadzi ochronkę dla miej-
scowych dzieci (rodzaj przedszkola).Z: 21
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Głogowskie słuŜebniczki naleŜą do prowincji warszaw-
skiej swego zgromadzenia (obok prowincji tarnowskiej i kra-
kowskiej), a swój Dom Generalny posiadają w Dębicy. (Dariusz
Hybel)

Źródło: Opracowano w oparciu o informacje uzyskane od Sióstr SłuŜebni-
czek Bogarodzicy oraz gazetkę „śycie parafii NMP Królowej Polski” 2/1994. s. 9.
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Stowarzyszenie Badaczy Pisma Św.. (19)
Sukiennicy. (11)
Szczepów – historia. (13)

Szczepów – pałac. (15)
Szczepów – sztylet brązowy. (13)
Szymocin – kościół pw. PodwyŜszenia KrzyŜa Św.. (4)
Świadkowie Jehowy. (11)
Teatr jezuicki. (2)
Teatr na wodzie. (12)
Teatr w Głogowie – dzieje budynku. (2)
Teatr w Głogowie - plany odbudowy. (5)
Teatr w Głogowie - ruch amatorski. (5)
Teatr w Głogowie - Ŝycie teatralne do 1945 r. (2)
Trzęsów – grób kultury łuŜyckiej. (18)
Twierdza Głogów - lata 1740-1814. (2)
Twierdza Głogów - likwidacja. (2)
Twierdza Głogów – Oderstellung. (18)
Twierdza Głogów – okres austriacki. (2)
Twierdza Głogów – wartownia z 1925 r.. (17)
Twierdza Głogów – wieŜa artyleryjska. (19)
Tymczasowa Komisja Doradcza. (3)
Tympanon z kościoła św. Mikołaja. (1)
Umiński Jan Nepomucen. (6)
WDI O/Głogów. (20)
Werner Fryderyk Bernard. (21)
WieŜa zamku głogowskiego. (16)
Wodowskaz głogowski. (9)
Wojna piwna. (18)
Zespół Szkół Samochodowych. (13)
Zgromadzenie Sióstr SłuŜebniczek Bogarodzicy.
(21)
Zjazd głogowski w 1462 r.. (10)
Zygmunt Stary. (10)
śegluga na Odrze - dzieje (1). (17)
śegluga na Odrze - dzieje (2). (18)
śukowice. (2)
śukowice – grób unietycki. (12)
śukowice - kościół pw. św. Jadwigi. (5)
śukowice pałac. (7)
śydzi w Głogowie. (8)




