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Czerna – dwór, architektura

Zespół dworski w Czernej składa się z dworu, przyle-
gającego do niego od północy terenu folwarku i od południa
parku krajobrazowego.

Trzykondygnacyjny dwór został załoŜony na planie
prostokąta o wymiarach 31x22 metry. Do jego budowy uŜyto
cegły i kamienia. Całość pokrywają dwa dwuspadowe dachy
zakończone dekoracyjnymi szczytami, z których trzy utrzymują
formę renesansową, jeden późnogotycką. Główne wejście znaj-
duje się w elewacji zachodniej. Zdobi je renesansowy, wykona-
ny w piaskowcu portal oflankowany pilastrami, na których
umieszczono osiem tarcz herbowych. Na zworniku widnieje
znak kamieniarski budowniczego dworu – Hansa Lindnera. Po
obu stronach napis: „1558 MONTAGH NACH PFINDSTEN
HAT WOLF GLAUBITZ DEN BAW AUGEFANGEN”
(„1558 Poniedziałek po Zielonych Świątkach Wolf Glaubitz
budowę rozpoczął”).

Dwór w Czernej jest budowlą dwutraktową z obszerną
sienią przy wejściu. Do pomieszczeń pierwszego pietra prowa-
dzą jednobiegowe schody, a na wyŜsze – schody w wieŜyczce.
Pierwotnie schody prowadzące na wyŜsze kondygnacje znaj-
dowały się wyłącznie w wieŜy. Parter zajmują pomieszczenia
nakryte sklepieniami kolebkowymi, kolebkowymi z lunetami i
późnogotyckimi (prawdopodobnie autorstwa Hansa Lindnera)
Ŝebrowymi i kryształowymi. WyŜsze kondygnacje są nakryte
stropami. Na drugim piętrze w naroŜniku znajdowała się repre-
zentacyjna wielka sala, nakryta malowanym i profilowanym
stropem. Na jej ścianach umieszczone były między innymi
malowidła heraldyczne, powstałe w połowie XVI w. Lub na
przełomie XVI/XVII w.. Przedstawiały dzieje rodziny von Sto-
sch. W salach parteru i pierwszego piętra stały piece i kominki z
XIX w. Naśladujące styl renesansowy.
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Dwór w Czernej mimo pewnych cech rezydencji
obronnej nigdy nią nie był. Strzelnice umieszczone w wieŜycz-
ce miały wyłącznie charakter dekoracyjny, a duŜe okna więk-
szości elewacji potwierdzają przeznaczenie dworu jako wygod-
nej i reprezentacyjnej rezydencji. Cały dwór jest jedynym wy-
konanym w całości dziełem Hansa Lindnera. (Jerzy Dymytry-
szyn)

Literatura: A. Billert, Czerna. Dwór. Dokumentacja historyczno – architek-
toniczna, Poznań 1973 (maszynopis w zbiorach WKZ w Legnicy).
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Henryk VIII Wróbel

Henryk VIII zwa-
ny Młodszym albo Wró-
blem (ten ostatni przydo-
mek nie został dotychczas
w sposób przekonywujący
wyjaśniony), był najmłod-
szym dzieckiem Henryka
V i Anny płockiej. Urodził
się około 1360 r . Władzę
w księstwie głogowskim
objął po śmierci swojego
brata Henryka VII, zgodnie
z jego testamentem. UŜy-
wał tytułu księcia głogowskiego, a po śmierci brata Henryka VI
równieŜ tytułu księcia Ŝagańskiego. W odróŜnieniu od swoich
braci był człowiekiem bardziej lekkomyślnym, uwielbiał zaba-
wy i turnieje rycerskie. Taki tryb Ŝycia był bardzo kosztowny,
co sprawiało Ŝe pozostawał on w ciągłych kłopotach finanso-
wych, zaciągał liczne długi. Szczególnie znaczne zobowiązania
miał on w stosunku do księcia Konrada oleśnickiego.

Henryk VIII nie prowadził znaczniejszych wojen, jed-
nakŜe jako pierwszy na Śląsku, w czasie potyczki koło Zgorzel-
ca uŜył prochu strzelniczego. Ciągłe kłopoty finansowe spowo-
dowały, Ŝe ksiąŜę usiłował przejąć część dochodów duchowień-
stwa. Skończyło się to na tym, Ŝe biskup wrocławski rzucił na
niego klątwę. Zbiegła się ona ze śmiercią księcia, który zmarł
14 marca 1397 r. W Szprotawie, podobno w wyniku cięŜkiej
rany zadanej włócznią w czasie turnieju w Legnicy. Pochowany
został w śaganiu. Jego pogrzeb odbył się w atmosferze skan-
dalu, poniewaŜ miejscowe duchowieństwo wzbraniało się
uczestniczyć w uroczystościach Ŝałobnych przez osiemnaście
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dni, dopóki nie zagwarantowano im wyrównania strat spowo-
dowanych przez zmarłego księcia.

śoną Henryka VIII była Katarzyna, córka Władysława
opolskiego, która po śmierci męŜa sprawowała władzę w KoŜu-
chowie i Zielonej Górze. Zmarła 6.VI.1420 r. W KoŜuchowie.
Pochowana została w kolegiacie NMP w Głogowie. Henryk
VIII miał z nią pięcioro dzieci. (Janusz Chutkowski)

Literatura: J. Blaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer
Landes, Glogau 1913; J. Chutkowski, Dzieje Głogowa, t. I, s. 84-87; K. Jasiński, Ro-
dowód Piastów śląskich, t. II, s. 127-129, Wrocław 1975.
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Kościół p.w. Miłosierdzia BoŜego (1)

Od 1989 r.,
w południowo –
wschodniej części
Głogowa na osiedlu
Piastów Śląskich,
trwa budowa Oś-
rodka Duszpaster-
skiego. Projektan-
tem kompleksu jest
dr hab. inŜ. arch.
Marian Fikus z
Poznania wraz z
zespołem: inspek-
torem  zespołu inŜ.
Adamem Olizarow-
skim i kierowni-
kiem budowy mgr
inŜ. Leszkiem Idzikiem. Ideą załoŜenia było uformowanie zes-
połu na zasadzie wpisania w stok i wykorzystanie jego natural-
nych walorów; takie kształtowanie bryłowe, by współtworzyło
przestrzeń miejską ulic i placów oraz nawiązywało do tradycji
polskiej architektury sakralnej. Realizacja projektowa idei w
strukturze urbanistycznej współgra z koncepcją w planie. Oś
główną załoŜono prostopadle do warstwic stoku; wyznacza ona
oś nawy głównej, wejścia głównego od strony placu, schody i
basztę wejścia dolnego. Akcentują ją detale wejść, absyda pre-
zbiterium, sygnaturka i gzymsowania górne ścian szczytowych
w kalenicy. Osie lokalne ze wszystkich ulic osiedla zamykane
są elementami waŜnymi architektonicznie: dzwonnicą, szczy-
tem kaplicy dziennej, wyróŜnikami w sąsiadującej zabudowie
mieszkaniowej. NajwyŜsza, znacząca bryła kościoła w górnej
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części stoku ma podkreślić naturalny układ hipsometryczny.
Asymetrycznie zlokalizowana dzwonnica dodatkowo wzbogaci
południową pierzeję placu miejskiego, kształtowaną przez
główną fasadę kościoła. Zespół oświatowy, plebania, dom za-
konnic, jako obiekty dwukondygnacyjne, stanowiące bazę ma-
sywu kościoła takŜe wpisaną we wznoszący się od skrzyŜowa-
nia do placu stok. Narastanie brył podkreślono dodatkowo mu-
rami i skarpami terenowymi. Kościół i wejście główne od stro-
ny placu, poprzez obniŜoną piazettę, sygnalizującą wejście na
teren sacrum. Zespół oświatowy w formie litery „C” wraz ze
ścianą południowo – zachodnią kościoła tworzy dziedziniec
górny z wejściem do szkoły, odizolowanym od ruchu ulicznego.
(Sławomir Krawczyk)
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Kromolin – osada wczesnosłowiańska

W 1969 r.,
ówczeny Powiatowy
Konserwator  Zabyt-
ków Archeologicz-
nych w Głogowie –
Mieczysław Kacz-
kowski, przeprowa-
dził badania wyko-
paliskowe na terenie
wsi Kromolin. Ba-
dania o charakterze
sondaŜowym polegały na załoŜeniu  kilku rowów – sond o
łącznej powierzchni 1,5 ara i miały za zadanie wstępnego roz-
poznania, znanej z poszukiwań powierzchniowych, osady
wczesnosłowiańskiej.

Osada usytuowana była na łagodnym stoku opadającym
do podmokłej doliny niewielkiego lewobrzeŜnego dopływu
Odry. W trakcie prac wykopaliskowych odkryto i przebadano
pojedynczą jamę o charakterze gospodarczym. Wokół owalnej i
nieckowatej jamy stwierdzono ślady po słupach, palikach oraz
konstrukcji plecionkowej. Z wnętrza obiektu wydobyto dwa
całe naczynia ręcznie lepione, ponad dwieście fragmentów ce-
ramiki, polepę oraz kości zwierząt hodowlanych. Pierwsze z
naczyń, to przysadzisty garnek szerokootworowy, górą słabo
profilowany. Drugie natomiast, to naczynie krępe, wysokie z
brzegiem lekko wychylonym na zewnątrz. Na podstawie anali-
zy materiału ceramicznego (całe naczynia oraz fragmenty) ba-
dacze dość precyzyjnie ustalili chronologię względną omawia-
nego stanowiska – młodszy horyzont (II faza) wczesnosłowiań-
ski okresu wczesnośredniowiecznego (VII wiek n.e.).
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Osada w Kromolinie, obok trzech tego rodzaju stano-
wisk w śukowicach oraz Domaniowicach, naleŜy do najstar-
szych siedzib Słowian, nie tylko na Śląsku ale i w Polsce.
(Krzysztof Demidziuk)

Literatura: M. Kaczkowski, Sprawozdanie Powiatowego Konserwatora
Zabytków Archeologicznych w Głogowie. Zielonogórskie Zeszyty Muzealne, t.
III:1972, s. 443-444, tab. IX.X: 22-26; TenŜe, Próba chronologicznej klasyfikacji cera-
miki z VI i VII wieku w okolicach Głogowa, Zielonogórskie Zeszyty Muzealne, t.
V:1975, s. 69; M. Parczewski, Początki kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce, Prace
Komisji Archeologicznej, t. 27:1988, s. 163, tab. LIX i LX.
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II Liceum Ogólnokształcące (2)

W krótkim okresie istnienia szkoły uczniowie odnieśli
wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych i olimpiadach.
Kilkudziesięciu brało udział w wyŜszym szczeblu olimpiad
takich jak: matematyczna, fizyczna, wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym, biologiczna, języków obcych. Uczniowie An-
drzej Buda i Tomasz Szymański byli dwukrotnie finalistami (A.
Buda został laureatem i otrzymał wyróŜnienie Klubu Rzym-
skiego) Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej w latach 1992-
1993. Uczniowie osiągają czołowe lokaty na konkursach woje-
wódzkich dla uczniów szkół średnich. Mariusz Pajkowski uzy-
skał dwukrotnie wyróŜnienia na Ogólnopolskich Konkursach
Astronomicznych.

Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe absolwentem szkoły jest
Tomasz Markowski – mistrz międzynarodowy  w szachach. W
szkole z powodzeniem rozwijana jest turystyka kwalifikowana
pod opieką mgr Alicji Szymańskiej  i mgr Krystyny Zawadz-
kiej. Koło Turystyczne PTSM ma wiele osiągnięć na wysokim
szczeblu (np. 1 miejsce w Ogólnopolskim Rajdzie Grunwaldz-
kim w 1994 r.). W 1994 r. Szkoła zwycięŜyła w akcji środowi-
skowej „Oczyścić Świat” uzyskując główną nagrodę Prezydenta
Głogowa. Organizowana jest współpraca ze szkołami za granicą
(wymiana młodzieŜy). W ramach współpracy z uczelniami
wyŜszymi organizowane są wykłady okolicznościowe wyjaz-
dowe i na miejscu. Działają koła przedmiotowe, zespół teatral-
ny prowadzony przez Piotra Mosonia (w 1994 r. Zespół repre-
zentował województwo legnickie na Międzywojewódzkim VII
Forum Teatrów Dzieci i MłodzieŜy Szkolnej). MłodzieŜ reda-
guje i wydaje pismo literackie PAPIRUS. Pismo poświęcone
jest w  całości twórczości uczniów i nauczycieli II LO. W 1994
r. Rozpoczęto na terenie szkoły budowę obserwatorium astro-
nomicznego, które równocześnie pełnić będzie role stacji mete-
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orologiczno – ekologicznej. Planuje się powołanie na bazie
obserwatorium, Międzyszkolnego Ośrodka Astronomicznego,
w którym będzie prowadzona edukacja w tym zakresie dla
uczniów wszystkich szkół rejonu głogowskiego. Szkoła jest
wyposaŜona w specjalistyczny sprzęt, np. komputerowy system
telewizji mikroskopowej, laser, teleskop itp..

Nauczycielami poszczególnych przedmiotów są (1994
r.): język polski – Jolanta Budkowska, Danuta Romańska, Ma-
ria Ryczkowska, Jolanta Lehman, matematyka – Leokadia
Klich, Marian Mojszczak, Joanna Kowalczyk (wicedyrektor),
język angielski – Jarosław Napierała, Andrzej Wysocki,
Krzysztof Jeleń, język niemiecki – Barbara Paluch, Barbara
Ochocka-Najbebauer, język francuski – Ewa Jeleń, język rosyj-
ski – Nina Daniłowa, historia – Stanisław Klucha, Marek Sien-
kiewicz, fizyka – Zofia Męczyńska, Ludwik Lehman Roman
Bohanysz, chemia – Maria Niemiec, Stanisław Knurowski,
geografia – Krystyna Zawadzka, biologia – Jolanta Kubiak,
Barbara Karolczak, plastyka – Kinga Domańska, informatyka –
Krzysztof Iwański, Grzegorz Głowiński, kultura fizyczna –
Eugeniusz Niemiec, Anna Zembrzuska, biblioteka – Alicja
Szymańska. Od 1 maja 1992 r. Dyrektorem szkoły jest Roman
Bihanysz. (Roman Bohanysz)
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Obora

Obora jest dawną wsią, która znajduje się na Ostrowiu
Tumskim około 1,5 km na wschód od Kolegiaty. Obecnie jest
to teren Głogowa. Pochodzenie nazwy wsi wiąŜe się z istnieją-
cym tu w przeszłości folwarkiem z oborami dla bydła. Sama
nazwa miejscowości kształtowała się następująco: 1298 r. i
1315 r. – Obora; 1360 r. – Ober. W czasach późniejszych po-
wstała nazwa Oberau, która przetrwała do 1945 r.. W 1946 r.
miejscowość nosiła nazwę Wysoki Gaj.

Pierwsza wzmianka o Oborze pochodzi z 2.XII.1298 r..
Henryk III dla zapewnienia miastu rozwoju i dobrobytu przeka-
zał mieszczanom głogowskim za 50 marek zagajnik ciągnący
się od Odry do miasta, opierający się o granicę wsi Obora. Ten
sam Henryk ufundował 8.II.1308 r. w Głogowie klasztor klary-
sek i przekazał im między innymi Oborę z młynem przed fosą
miejską na Odrze. Wieś była własności klasztoru aŜ do roku
1810 gdy rząd pruski edyktem sekularyzacyjnym zniósł wszel-
kie fundacje klasztorne i kościelne oraz ogłosił ich majątki wła-
snością państwową. Henryk IV zwany Wiernym ze swoim bra-
tem Przemkiem potwierdzili dokument ojca z roku 1298.

CięŜkie czasy dla Obory przyszły wraz z kampanią
napoleońską. W 1806 r. 25-dniowe oblęŜenie twierdzy przez
Francuzów spowodowało powaŜne zniszczenia we wsi. Następ-
nie podczas obrony Głogowa przez wojska napoleońskie w
1813 r. gdy Rosjanie pod dowództwem gen. Von Rosen,
ostrzeliwali twierdzę ze Starych Serbów, wieś została ponownie
zniszczona.

Po odejściu Francuzów władze wojskowe zezwoliły na
odbudowanie wsi pod warunkiem Ŝe domy nie będą budowlami
masywnymi aby na przedpolu twierdzy nie było trwałych prze-
szkód utrudniających ewentualną jej obronę.Z: 25
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W połowie XIX wieku wysokie dochody przyniosło
miastu wydzierŜawienie pastwisk miejskich i tzw. Połowizny
roli i łąk pod Oborą. W tym samym czasie, podczas rozbudowy
twierdzy, pomiędzy wsią a zabudowaniami na wyspie wybudo-
wano fort, a jego nazwa Ober – Redute pochodziła od nazwy
wsi. Dnia 30.I.1894 r. odnotowano, Ŝe we wsi wybuchł groźny
poŜar.

Na przełomie wieków XIX i XX w okolicach Głogowa
rozwinął się ruch turystyczny. Przewodniki zachwalały okolice
Obory jako wspaniałe tereny spacerowe a we wsi dla turystów i
ludności miejscowej utworzono zaplecze gastronomiczne i roz-
rywkowe. Obecnie na miejscu gdzie znajdowała się wieś pozo-
stały tylko gruzy penetrowane przez „poszukiwaczy skarbów”,
którzy rozkopują pozostałości po budynkach. (Paweł Łachow-
ski)

Literatura: J. Blaschke, Deschichte der Stadt Glogau und des Glogauer
Landes, Glogau 1913; Einwohnerbuch für Stadt und Kreis Glogau, Glogau 1943; J.
Jankowski, Słownik historyczno – geograficzny Ziemi Lubuskiej (maszynopis); G.
Krauze, Glogauer Wan derbuch, Glogau 1935; J. Sadowski Zmiany nazw miejscowości
powiatu głogowskiego po roku 1945, Głogów 1994; K. Wutke, Die Inventare der
nichtstaatlichen Archive Schlesiens, Breslau 1915.
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Państwowa Szkoła Muzyczna

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Głogowie
powstała w 1971 r. na mocy zarządzenia Ministra Kultury i
Sztuki nr 73 z dnia 16 września tegoŜ roku. W roku szkolnym
1971/72 w szkole funkcjonowały 3 klasy działu dziecięcego i 2
klasy działu młodzieŜowego. Łączny stan uczniów wynosił 120.
Uczniowie pobierali naukę gry na następujących instrumentach:
skrzypce, fortepian, wiolonczela, akordeon, gitara, flet, klarnet,
puzon i trąbka. Początkowo placówka miała swoją siedzibę w
budynku Powiatowego Domu Kultury przy ul. Jedności Robot-
niczej 14. W latach 1971-1974 dyrektorem szkoły był Edward
Fechner. Dzięki jego staraniom podjęto decyzję o przemiano-
waniu Państwowego Ogniska Muzycznego na Państwową
Szkołę Muzyczna I stopnia. Od 1974 r. do chwili obecnej dy-
rektorem szkoły jest Kazimierz Walendziak.

W sierpniu 1976 r. szkoła otrzymała budynek przy ul
Słowiańskiej 13. Była to dwupiętrowa willa z 13 pomieszcze-
niami zaadoptowanymi do potrzeb szkoły muzycznej. W 1980
r. szkoła otrzymała obiekt po Miejskim Ośrodku Kultury. Re-
mont kapitalny i adaptacja budynku(finansowane przez ówcze-
sny Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Legni-
cy) przeprowadzono w latach 1982-1984. We wrześniu 1984 r.
odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego w budynku przy
ul. Jedności Robotniczej 14, w którym szkoła muzyczna mieści
się do dzisiaj. Placówka uzyskała 21 sal lekcyjnych, salę kon-
certową na 150 miejsc i bibliotekę.

W dniu 1 września 1985 r. została powołana Państwo-
wa Szkoła Muzyczna II stopnia, która kształciła zawodowych
muzyków i nauczycieli muzyki dla szkolnictwa muzycznego.
Uczęszczali do niej absolwenci ze szkoły głogowskiej, lubiń-
skiej, nowosolskiej i wschowskiej. Uczniowie szkoły muzycz-
nej reprezentowali miasto na specjalistycznych konkursach
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instrumentalnych: okręgowych, wojewódzkich i ogólnopolskich
osiągając często najwyŜsze miejsca. Wspomnieć naleŜy między
innymi:
- Międzywojewódzkie Turnieje Chórów (śagań, Głogów),
- Dolnośląskie Przeglądy Chórów (Głogów, Wałbrzych,

Wrocław),
- Wojewódzkie i Międzywojewódzkie Konkursy Zespołów

Kameralnych (Zielona Góra, Wrocław, Głogów),
- Koncerty okolicznościowe (Eisenhüttenstadt, Bautzen).
Odnotować moŜna równieŜ sukcesy Artura Zaborskiego i Kata-
rzyny Berest.

Państwowa Szkoła Muzyczna prowadziła i aktualnie
prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność upowszech-
niania muzyki. Wykonawcami organizowanych przez szkołę
koncertów są renomowane zespoły kameralne, soliści  i chóry z
kraju i zagranicy. Tylko w 1989 r. z inicjatywy szkoły w Gło-
gowie wystąpili: Regina Smendzianka, Lidia Grychtołówna,
Edwin Kowalik, Ayami Ikeba z Japonii, Jain Burnside ze Szko-
cji. W 163 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina zorganizowano
koncert fortepianowy z udziałem znakomitego pianisty Witalisa
Raczkiewicza. W latach 1971-1994 naukę pobierało 1.858
uczniów. Szkołę ukończyło 350 absolwentów. Wielu z nich
zasiliło znane zespoły w kraju i za granicą. (Robert Górniak)

Literatura: XX-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej w Głogowie 1971-1991,
Głogów 1991; E. Fechner, śycie muzyczne na  Ziemi Głogowskiej w 40-leciu PRL.
(W:) Kultura  muzyczna Legnicy na tle kultury Śląska – materiały sesji naukowej cz. 1,
Legnica 19887, s. 205-222; K. Matwijowski (red.), Głogów. Zarys monografii miasta.
Cykl Monografie Regionalne Dolnego Śląska, Wrocław – Głogów 1994, s. 305-306; M.
Pawluś, śycie kulturalne Głogowa w latach 1945-1975 (praca magisterska Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, Wrocław 1976, s.53-58; P. Piotrowski, Rola partii, stronnictw
politycznych i organizacji społecznych w kształtowaniu kultury społeczeństwa głogow-
skiego (praca magisterska – WSP w Zielonej Górze), Zielona Góra 1978, s. 169-175; K.
Walendzik, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, MIT – Głogowski Miesięcznik
Kulturalny R. 1:1994 nr 1 (październik '94) s.12-13.
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Reuter Fritz

Fritz Reuter (1810-
1874), powieściopisarz i
poeta, jeden z czołowych
przedstawicieli realizmu
krytycznego w Niemczech,
klasyk literatury w dialek-
cie północnoniemieckim.
Będąc studentem prawa na
uniwersytecie w Jenie
wstąpił do postępowej  or-
ganizacji studenckiej.
Wkrótce został areszto-
wany i oskarŜony o „spis-
kowanie przeciw władzy o
obrazę majestatu” i skaza-
ny na śmierć przez ścięcie
toporem. Wyrok ten został
zamieniony edyktem kró-
lewskim na trzydzieści lat twierdzy. Z końcem stycznia 1837 r.
skazaniec osadzony został tymczasowo w głogowskim „Horn-
burgu” – więzieniu dla wyŜszych sfer, mieszczącym się w
wartowni przy Bramie Wrocławskiej.

W Głogowie Reuter przebywał zaledwie niewiele po-
nad miesiąc. Spędzony tu czas uwaŜał za najjaśniejszy epizod
okresu więziennej gehenny (zakończonej zresztą w 1849 r. uła-
skawieniem). Lata więzienia znalazły literacki wyraz w powie-
ści autobiograficznej „UT MINE FESTUNGTID”, której
pierwszy rozdział dotyczy pobytu w Głogowie. Autor opisuje w
niej barwnie i nie bez humoru swoje przeŜycia, kreśli sylwetki
postaci – personelu i współwięźniów, wreszcie utrwala wizeru-
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nek i Ŝycie miasta, oglądanego podczas dozwolonych mu space-
rów po wałach twierdzy.

Po uwolnieniu Reuter osiadł w rodzinnej Meklemburgii
gdzie powstały jego najwaŜniejsze utwory literackie. Od roku
1864 aŜ do śmierci mieszkał w Eisenach.

Na pamiątkę pobytu w Głogowie miasto ufundowało w
1911 r. fontannę jego imienia. Znajdowała się ona przy ówcze-
snym placu Wilhelma; jej centralny obiekt stanowiła umiesz-
czona na cokole rzeźba przedstawiająca postacie uwiecznione w
najgłośniejszej powieści pisarza „UT MINE STROMTID” –
wujka Brassiga z dziećmi (Linning i Minning). Fontanna zo-
stała częściowo zniszczona w 1945 r., a rozebrano ją w 1959 r..
(Antoni Bok)

Literatura: Monographien deutscher Städte. Bd XVII Glogau, Berlin –
Friedenau 1926; W. Beim, Glogau in der Deutschen Literaturgeschte. W: Glogau im
Wandel der Zeiten (Głogów poprzez wieki), Würzburg 1992; J. Chutkowski, Wędrówki
po dawnym Głogowie, Głogów 1994.
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Spółdzielnia księgarska „Samorządowiec”

Po drugiej wojnie światowej w zniszczonym
Głogowie nie było Ŝadnej księgarni ani teŜ sklepu z materiałami
papierniczymi i przyborami szkolnymi. Sklepy tej branŜy znaj-
dowały się w odległych miastach: Lesznie, Poznaniu i Wrocła-
wiu, co stanowiło ogromne utrudnienie dla mieszkańców mia-
sta. Z inicjatywy pracowników Wydziału Powiatowego w Gło-
gowie oraz Urzędów Miejskich w: Bytomiu Odrzańskim, Gło-
gowie, Polkowicach i Sławie Śląskiej a nadto Urzędów Gmin-
nych W Bytomiu Odrzańskim, Białołęce, Gaworzycach, Grębo-
cicach, Kotli, Nosocicach, Polkowicach, Radwanicach i Sławie,
w dniu 1.IX.1947 r. pracownicy Wydziału Powiatowego w
Głogowie zorganizowali Powiatową Księgarską Spółdzielnię
„Samorządowiec”, która prowadziła księgarnię przy ul. Kró-
lewskiej 8 (obecnie Jedności Robotniczej). Spółdzielnię wpisa-
no do rejestru w Sadzie Okręgowym w Głogowie z siedzibą w
Nowej Soli pod numerem IRS–III-104.

Spółdzielnia liczyła 64 członków, a wysokość
udziału wynosiła 1.000 zł. W skład zarządu Spółdzielni wcho-
dzili: Antoni Kubasiak – Prezes Zarządu (sekretarz Wydziału
Powiatowego w Głogowie), Antoni Przybysz – zastępca prezesa
Zarządu (kierownik referatu w Wydziale Powiatowym w Gło-
gowie), Ignacy Stelmach – skarbnik (kasjer Wydziału Powiato-
wego) i Zygmunt Baran – członek Zarządu. Do Komisji Rewi-
zyjnej wybrano: Antoniego Kałmuczaka, Wincentego Sznigiera
i Stanisława Skrzypczaka. Kierownikiem Księgarni był Tadeusz
Hankiewicz, a po nim funkcję tę objęła Irena Janus.

Księgarnia mieściła się w lokalu przydzielonym
przez burmistrza Głogowa o powierzchni 30 metrów kwadra-
towych w budynku wyremontowanym po zniszczeniach wojen-
nych. Prowadziła sprzedaŜ ksiąŜek, podręczników szkolnych,
materiałów papierniczych, biurowych i przyborów szkolnych.
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Zaopatrywała ludność i osoby prawne z całego powiatu gło-
gowskiego. Towar dostarczały hurtownie z Poznania, Łodzi,
Warszawy i Wrocławia.

W dniu 1 stycznia 1950 r. Powiatowa Spół-
dzielnia „Samorządowiec” w Głogowie przestała istnieć. Księ-
garnię przejęła Centrala Obrotu Księgarskiego „Dom KsiąŜki”
Przedsiębiorstwo Państwowe, Dyrekcja Wojewódzka we Wro-
cławiu i prowadziła ją nadal, w następnych latach przy Al.
Wolności. (Antoni Przybysz)
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Twierdza Głogów – bastiony

Jednym z
systemów forty-
fikacyjnych, któ-
ry był zastoso-
wany w umoc-
nieniach Głogo-
wa był tzw. Front
bastionowy. Naz-
wa tego systemu
wywodzi się od
słowa bastion,
które oznacza
budowlę fortyfikacyjną, zazwyczaj o kształcie pięciokąta (w
przekroju poziomym).

Bastiony jako budowle warowne, były juŜ znane w
staroŜytności lecz jako system fortyfikacyjny zostały ukształto-
wane dopiero w drugiej połowie XV wieku we Włoszech (naj-
starszy front bastionowy został wybudowany wokół Rzymu w
latach 1455-1458). System bastionowy polegał na takim usytu-
owaniu rowów i wałów, by uzyskać wzajemną osłonę wszyst-
kich elementów frontu. Przed linią bastionów zazwyczaj znaj-
dowała się fosa (mokra bądź teŜ sucha). Ściany skierowane w
stronę nieprzyjaciela nazywano czołami, a ściany zwrócone na
boki – barkami lub flankami. Bok bastionu łączącego się z
twierdzą określano mianem szyji. Natomiast prosty odcinek
obwałowania między bastionami nazywano kurtynami. Bastio-
ny oraz kurtyny były nasypami ziemnymi, w których ściany
zewnętrzne stanowiły ceglane (czasem kamienne) mury oporo-
we. Głogowskie bastiony zostały wybudowane w ten sposób, Ŝe
od strony Odry usytuowano trzy bastiony: Schloss, Carl (naj-
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większy z nich) i Wolfsgrube. Natomiast pozostałe dzieła zo-
stały rozciągnięte na łuku wzdłuŜ starych murów obronnych.

Bastiony były wysuniętymi stanowiskami artyleryjski-
mi. W ten sposób polepszono warunki do obrony i zmniejszono
ryzyko zniszczenia miasta (teren przyszłych walk został odsu-
nięty o około 1 km). Wokół Głogowa wybudowano w sumie 11
bastionów. Długość całkowita pojedynczego bastionu wynosi
około 70 metrów, a szerokość 90 m. Natomiast wysokość od
dna fosy – 6 m.

Na skutek zwiększenia zasięgu ostrzału artyleryjskiego,
w wyniku pertraktacji prowadzonych z pruskim ministrem woj-
ny (w 1843, 1851, 1873 i 1902 r. nastąpiła rozbiórka bastionów
jako dzieł juŜ przestarzałych. Zlikwidowano wówczas bastiony
oprócz dwóch: Leopold i Sebastian. (Krzysztof Motyl)
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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)
Wyszanów – ruina kościoła pw. św. Michała. (24)
Zameczno – cmentarzysko ciałopalne kultury łuŜyckiej. (24)
Zespół Szkół Samochodowych. (13)
Zgromadzenie Sióstr SłuŜebniczek Bogurodzicy. (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)




