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Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

Duchowieństwo głogowskie w XIII wieku

W wieku XIII, Głogów stanowił duŜy i waŜny ośrodek
kościelny. Istniały tutaj co najmniej trzy kościoły a papieŜ Ho-
noriusz III powołał w 1219 roku archiprezbiterat głogowski
wraz z kapitułą kolegialną oraz archidiakonem okręgowym i
scholastykiem. Archidiakonem został kanonik wrocławski
Hartmut. Najwybitniejszą postacią wśród duchowieństwa gło-
gowskiego tego okresu był jednak proboszcz miejscowej kole-
giaty Piotr. Wspólnie z archidiakonem wrocławskim Jakubem
i kanonikiem katedralnym Albertem, z poruczenia papieskie-
go, pełnił on funkcję sędziego w sądzie kościelnym, którego
jurysdykcja obejmowała cały Dolny Śląsk. Rozsądzał on mię-
dzy innymi sprawę zakonu benedyktynów, który nie podporzą-
dkowawszy się decyzji legata papieskiego Piotra z Kapui,
chciał zająć klasztor św. Wincentego we Wrocławiu i dom
klasztorny w Kaliszu, przyznany premonstratensom. PapieŜ
przyznał nawet Piotrowi prawo zastosowania ekskomuniki.

Indywidualność Piotra zawaŜyła prawdopodobnie na
tym, Ŝe następca Honoriusza, Grzegorz IX, w 1228 roku,
ustanowił w Głogowie archidiakonat, któremu podporządko-
wanych zostało od 5 do 8 archiprezbiteriatów i 140 kościołów.
Podniosło to niewątpliwie rangę miejscowej kapituły, ponie-
waŜ archidiakon głogowski, którym był najczęściej proboszcz
miejscowej kolegiaty, uwaŜany był za zastępcę biskupa wro-
cławskiego. Po Piotrze, probostwo kolegiackie sprawowali
między innymi: Teodor (1242-1244), Borut (1255-1261), Mi-
chał  (1261-1264), Aleksander (1264-1265), Fryderyk (Frit-
schko) z Jaryszowa (1279) i inni. Na stanowisko scholastyków
powołano między innymi: Konrada z Rogoźnicy (1222), Miko-
łaja (1243), Ramolda (1251), Mikołaja (1264), Ottona (1292).

Wśród kolegiackich duchownych nie brakowało ludzi
z wyŜszym wykształceniem uniwersyteckim, co w ówczesnych
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czasach było wielką rzadkością. Wymienić tu moŜna mgr
Dzietrzyka, proboszcza mgr Boruta, kapelana ksiąŜęcego mgr
Giziera, lekarza, mgr Fryderyka, lekarza i notariusza mgr Se-
ydelmana oraz kanonika mgr Volkera.

Członkowie kapituły kolegiackicj pełnili takŜe szereg
urzędów świeckich na dworze ksiąŜęcym. Urząd kanclerski
sprawowali między innymi Ramold (1251), Borut (1255), Mi-
kołaj (1281), Otto z Deer (1296), Jan Indagine (1297), Fryderyk
z Buntense (1300). Wielu duchownych było równieŜ notariu-
szami i kapelanami ksiąŜęcymi.

Znaczenie duchowieństwa głogowskiego na przełomie
XIII i XIV wieku musiało być bardzo znaczne, skoro papieŜ
Bonifacy VIII przyznał miejscowemu archidiakonowi formalne
prawo nakładania interdyktu i ekskomuniki, naleŜące wów-
czas do kompetencji biskupa wrocławskiego. (Jerzy Jankowski)

Literatura: Regesten zur Schlesischen Geschichte, Breslau 1884 T. l-3; Rege-
sty śląskie, Wrocław 1973 i nast. t. l-2; Kodeks dyplomatyczny Śląska,
Wrocław 1959-1964, T. 2-3; J. Mularczyk, Władza ksiąŜęca na Śląsku w XIII wieku,
Wrocław 1984; R. śerelik, Dokumenty i kancelaria Henryka III księcia głogowskiego.
Acta Universitas Wratislaviensis. Historia XLII, Wrocław 1984.
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Jan I

Jan I ksiąŜę Ŝagański urodził się przed 1388 rokiem.
Był najstarszym synem księcia głogowskiego Henryka VIII
Wróbla i Katarzyny - córki księcia opolskiego Władysława.
Po śmierci ojca w 1397 roku był wychowywany przez księcia
legnickiego Ruprechta. W 1402 roku Jan wraz z braćmi objął
władzę po Henryku VIII. Obejmowała ona między innymi
część Głogowa, Krosno, Lubin, Szprotawę i śagań (z wyłącze-
niem KoŜuchowa i Zielonej Góry naleŜących doŜywotnio do
ich matki). Na przełomie lat 1405-1406 oŜenił się ze Scholasty-
ką, córką księcia saskiego Rudolfa III. Z tego małŜeństwa Jan I
miał czterech synów: Baltazara, Rudolfa, Wacława oraz naj-
młodszego - Jana II, późniejszego księcia Ŝagańskiego i głogo-
wskiego, oraz sześć córek. Wkrótce Jan I wszedł w spór z
braćmi o podział dzielnicy. Jego sojusznikiem został teść -
ksiąŜę saski Rudolf III. Głównym powodem konfliktu była
sprawa przynaleŜności śagania. W 1408 roku Jan z pomocą
teścia i mieszczan Ŝagańskich zajął śagań. Do 1412 roku je-
dnak współrządził dzielnicą razem z braćmi. Około 1413 roku
dokonano podziału dzielnicy. śagań uzyskał Jan, który po-
większył swoje księstwo równieŜ o otrzymany od teścia Prze-
wóz. Jan prowadził walkę z bratem Henrykiem IX (starszym)
o spuściznę po pozostałych braciach: Henryku X (młodszym) i
Wacławie, zmarłych w młodym wieku. Walka ta nie przynio-
sła mu sukcesów terytorialnych.

Jan I dbał o rozwój miast. Nadał im w okresie współ-
rządów szereg przywilejów, między innymi prawo bicia monet
dla Szprotawy i śagania. W okresie samodzielnych rządów w
księstwie Ŝagańskim popierał interesy gospodarcze śagania.
Było to jedną z przyczyn konfliktu Jana z opactwem. Z jego
rozkazu oślepiono opata Ŝagańskiego Henryka Lesława. Jan I
został ekskomunikowany, a na całe księstwo spadł interdykt.
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W okresie wojen husyckich na Śląsku Jan naleŜał do
obozu antyhusyckiego. Wobec konfliktu polsko - krzyŜackiego
opowiedział się po stronie polskiej. Źródła historyczne pod-
kreślały złe strony charakteru Jana, jego bezwzględność i okru-
cieństwo. Negatywna opinia o księciu Janie I w źródłach mu
współczesnych powstała jednak głównie za sprawą jego prze-
ciwników. Niemniej faktem jest, Ŝe obrabował on kupców no-
rymberskich i wrocławskich co wywołało interwencję Albre-
chta habsburskiego. Jan I zmarł 12 kwietnia 1439 roku. Został
pochowany w śaganiu. (Marek Robert Górniak)

Literatura: K. Jasiński, Jan I (W:) Polski Słownik Biograficzny T. 10,
Wrocław 1962-1964 s 425; W. Korcz, Zarys dziejów politycznych Świebodzina
(księstwo głogowskie), Zielonogórskie Zeszyty Muzealne T. 5 z 1975 r., s. 81-99; B.
Nazimek, Losy polityczne miasta i księstwa głogowskiego w latach 1331-1526 (W:)
Materiały do dziejów Głogowa, Red. K. Matwijowski, Wrocław 1989 s. 47-80.
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IV Liceum Ogólnokształcące w Głogowie

IV Liceum Ogólnokształcące w Głogowie rozpoczęło
działalność l września 1991 roku w budynku przy ul. Perseusza
5 uprzednio zajmowanym przez Szkołę Podstawową nr 10. Do
31 grudnia 1995 Liceum wraz ze Szkołą Podstawową nr 10
wchodziło w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących, który
decyzją Kuratora Oświaty w Legnicy został rozwiązany, a IV
LO stało się odrębną jednostką administracyjną.

Utworzenie czwartego liceum w mieście podyktowane
było wieloma względami. Z roku na rok rosła ilość młodzieŜy
kończącej szkolę podstawową. Zmieniała się równieŜ struktu-
ra kształcenia ponadpodstawowego. Obecnie coraz większy
procent absolwentów szkół podstawowych pragnie kontynuo-
wać naukę w szkole średniej kończącej się egzaminem matu-
ralnym.

W pierwszym roku działalności szkoły dokonano na-
boru do czterech klas pierwszych. Przyjęto 62 absolwentów
szkół podstawowych oraz część klas VII i VIII ze Szkoły Pod-
stawowej nr 10. Corocznie systematycznie zwiększała się ilość
oddziałów. I tak w roku szkolnym 1993-1994 przyjęto 200 ucz-
niów i utworzono 7 klas o profilach: humanistycznym, biolo-
giczno - chemicznym, ekologicznym, matematyczno - fizycz-
nym oraz 3 klasy o profilu podstawowym. MłodzieŜ uczy się
języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego,
wybierając sobie odpowiednią grupę językową. W wielu kla-
sach wdraŜane są innowacje pedagogiczne mogące uatrakcyj-
nić i usprawnić proces nauczania. Pierwsze egzaminy matural-
ne szkoła przeprowadziła w 1995 roku, a jej mury opuściło 96
absolwentów. Obecnie (1996 r.) Liceum kształci 583 uczniów
w 23 oddziałach.

Szkoła z powodzeniem rozwija wśród młodzieŜy zain-
teresowania turystyczne i krajoznawcze. Koło turystyczne
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PTSM ma wiele osiągnięć na szczeblu wojewódzkim. DuŜym
powodzeniem wśród młodzieŜy cieszą się obozy wędrowne
organizowane rokrocznie przez mgr Janinę Muchę i mgr Joan-
nę Peterkę. Działają dwa koła dramatyczne.

Szkoła ma na swoim koncie wiele osiągnięć sporto-
wych. DruŜyna piłki siatkowej dziewcząt była najlepsza w
międzyszkolnych rozgrywkach szkół średnich, a od kilku lat
zajmuje czołowe miejsca w województwie legnickim. Rów-
nieŜ w pływaniu (szkoła posiada basen) reprezentacja naszego
Liceum zajęła pierwsze miejsce w Mistrzostwach Szkół Śred-
nich zarówno zespołowo jak i indywidualnie.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, Ŝe Liceum bierze
udział w tworzeniu nowego modelu nauczania i wychowania
uwzględniającego zróŜnicowane potrzeby edukacyjne uczniów.
Utworzono oddziały integracyjne na poziomic I i II kla-
sy. Do klasy I uczęszcza 18 uczniów, w tym 6 uczniów
niepełnosprawnych, skierowanych przez poradnię psycholo-
giczno - pedagogiczną. Klasa II liczy 18 uczniów, w tym 4
osoby niepełnosprawne. JednakŜe do czasu likwidacji barier
architektonicznych mogą do tych klas uczęszczać jedynie oso-
by poruszające się samodzielnie. Prace adaptacyjne budynku
trwają i przypuszczalnie zostaną zakończone z końcem 1996 r.
Do tego czasu uczniowie nie mogący uczęszczać na zajęcia
objęci są nauczaniem indywidualnym. Organizatorem IV Li-
ceum Ogólnokształcącego w Głogowie i jego dyrektorem jest
mgr Jerzy Gawron. (Urszula Zięba)
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Lucas Leopold

Dr Leopold Lucas
urodził się 18 września 1872
w Marburgu, w rodzinie pie-
lęgnującej tradycje Ŝydow-
skie. JuŜ jako gimnazjalista
wykazywał szczególne za-
interesowanie historią i ję-
zykami staroŜytnymi. Stu-
diował historię, orientalisty-
kę, filozofię i judaistykę.
Ukończył następnie WyŜszą
Szkołę Nauk śydowskich w
Berlinie uzyskując w 1898 r.
dyplom rabina. W rok póź-
niej powołany został na sta-
nowisko rabina w Głogowie w miejsce zmarłego dra Beniamina
Rippnera. Głogowska gmina Ŝydowska liczyła wówczas 863
członków z tendencją malejącą.

Osobowość L. Lucasa, sposób nauczania oraz cykle
wykładów, w których ujawnił wszechstronną wiedzę i duŜy ta-
lent oratorski, przyniosły rozgłos jemu samemu i przyczyniły
się zarazem do podniesienia prestiŜu miejscowej społeczności
Ŝydowskiej. Oprócz obowiązków wynikających z pełnionej
przez niego funkcji, poświęcał się Lucas intensywnie pracy
naukowej. Niestety większość jego rękopisów przepadła, częś-
ciowo zniszczona równieŜ przez niego samego z obawy aby
nie wpadły w ręce Gestapo. Prace zachowane i opublikowane
ukazują dra Lucasa jako wybitnego historyka. W centrum jego
zainteresowań znajdowały się stosunki Ŝydowsko - chrześci-
jańskie na przestrzeni dziejów. Jego główne dzieło: „Zur
Gschichte der Juden in 4. Jahrhundert", Berlin 1910, traktuje o
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historii śydów w IV w. n.e.. Lucas był głównym inicjatorem
powołania towarzystwa popierającego naukę Ŝydowską (Gesell-
schaft Ŝur Förderung der Wissenschaft des Judentums). ZałoŜo-
ne w r. 1902 w Berlinie, stało się w krótkim czasie czołowym
instytutem Ŝydowskim w Niemczech. W 1911 r. Lucas przyjęty
został w poczet członków Towarzystwa Bizantyjskiego w Ate-
nach. W r. 1940 powołany został przez Leo Baecka, najbardziej
znaczącego rabina w Niemczech, na katedrę literatury biblijnej i
historii wczesnego średniowiecza w macierzystej Hochschule
für die Wissenschaft des Judentums w Berlinie. Z Berlina orga-
nizował akcję pomocy śydom głogowskim, wywiezionym do
obozu w Izbicy. We współpracy z Baeckiem pracował nad ma-
nifestem do narodu niemieckiego, który miał być rozpowszech-
niony po upadku Hitlera.

W 1942 r. rabin Lucas został deportowany wraz z Ŝoną
do obozu w Terezinie. Tam, mimo swego wieku i utraty zdro-
wia, opiekował się chorymi i umierającymi współwięźniami.
Zmarł w obozie 13 września 1943 r.. Jego Ŝona zginęła rok póź-
niej w Oświęcimiu.

L. Lucas uhonorowany został w Marburgu nazwaniem
jego imieniem ulicy prowadzącej obok gimnazjum „Philippi-
num". Co roku fakultet ewangeliczno - teologiczny na tamtej-
szym uniwersytecie przyznaje nagrodę imienia Leopolda Lu-
casa za prace przyczyniające się do umocnienia przyjaźni i
zrozumienia między narodami. Nagrodę tę, ufundowaną przez
Franza D. Lucasa, syna ostatniego głogowskiego rabina otrzy-
mali między innymi Karl Popper, Leopold Senghor i Dalaj La-
ma. (Antoni Bok)

Literatura: F. D. Lucas i M. Heitmann, Stadt der Glaubens. Geschichte und
Kultur der Juden in Glogau, Hildesheim - Zürich - New York 1991; Rabbiner Dr Leo-
pold Lucas Marburg 1872-1943 Theresienstadt, Praca zbiorowa, Marburg 1987; M.
Heitmann, Zur Geschichtc der Juden in Glogau. W Glogau im Wandcl der Zeiten.
Głogów poprzez wieki, Würzburg 1993.
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Podział Głogowa

KsiąŜę Ŝagańsko - głogowski Henryk V śelazny, któ-
rego przydomek wywodzi Walenty Rozdzieński od licznych
wówczas w księstwie hut Ŝelaza (officium ferraria), o których
istnieniu świadczą dziś juŜ tylko nazwy miejscowości (Ruda-
wica, Kopernia), w testamencie spisanym 10 stycznia 1360 ro-
ku zapisał połowę Głogowa cesarzowi Karolowi IV. Testa-
ment ksiąŜęcy wymienia nazwiska kilkunastu mieszczan gło-
gowskich, których nieruchomości stanowiły punkty graniczne.
Są to: Hanko Schwartzen, Krumpfuzz - właściciel słodowni,
Bertram, Hanko Franken, Konrad z Brzostowa, Heintzen Vis-
scher, Bertram, Hanko Franken i Piotr Visscher. Granica
dzieląca miasto biec miała od kościoła św. Mikołaja do słodo-
wni i dalej wzdłuŜ dzielnicy Brandstoysche i dzielnicy zamko-
wej aŜ do kościoła franciszkanów. Wspólną własność stano-
wić miał kościół św. Mikołaja wraz ze szkołą i plebanią oraz
rzeźnia, targ solny i waga miejska a takŜe most i jazy na Odrze
oraz młyn wodny na rzece i prowadząca do młyna droga.
Wspólną własność stanowić miały takŜe dochody z targu sol-
nego, cel wagi i pastwisk miejskich, na których bydło wypasać
miał jeden wspólny pasterz. Do księcia i do cesarza naleŜeć
miało po: 20 ław chlebowych, 20 ław mięsnych, 2 kramy z
sadłem, 11 kramów kupieckich i 30 kramów obuwniczych.
Obie części miasta podlegać miały odrębnej jurysdykcji z wyją-
tkiem spraw dotyczących wspólnie uŜytkowanych urządzeń.
Cesarz otrzymywał takŜe w testamencie głogowskiego księcia
posiadłości wiejskie. Ich granicę stanowić miała droga biegną-
ca od baszty szpitalnej w kierunku Polkowic. Otrzymał takŜe
połowę wsi Grębocice oraz probostwo przy kolegiacie głogo-
wskiej a takŜe 3 prebendy i 4 altarie. Podobnie podzielił ksiąŜę
miasto Bytom Odrzański i sąsiadujące z nim włości. KsiąŜę
Henryk V śelazny zmarł w dziewięć lat po sporządzeniu testa-
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mentu. Został pochowany w Ŝagańskim kościele augustianów.
(Jerzy Herman)

Literatura: J. Chutkowski, Dzieje Głogowa, Legnica 1991; J. Gilewska-
Dubis, Regesty Śląskie tom V, Wrocław 1992; P. Wiktorski, Na koniec wzeszło
słońce, Warszawa 1984; K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, t. II, Wrocław 1975.
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Sława w latach międzywojennych

W roku 1919, po 17 latach starań, do miasta włączona
została wieś Sława. Drugim znaczącym wydarzeniem było
przekazanie jeziora sławskiego miastu przez zarząd dóbr von
Haugwitza w dniu 16 września 1927 r.. Rozpoczęto prace przy
budowie niezbędnych urządzeń i zaplecza oraz dróg dojazdo-
wych do kąpieliska. Paul Altmann zbudował nad jeziorem ja-
dłodajnię gdzie daniem firmowym były świeŜe ryby, a wieczo-
rem orkiestra przygrywała do tańca. Zbudowano pomieszcze-
nie na 52 kabiny dla kąpiących się. Na plaŜę nawieziono 600
m3 piasku. Zbudowano hangar i wypoŜyczalnię łodzi i kaja-
ków. W 1936 r. administrator dóbr von Haugwitza zbudował
dom hotelowy (Słoneczny). Dom ten wydzierŜawił P. Altmann,
który posiadał duŜą łódź motorową do przewozu wycieczko-
wiczów. Zatrudniono ratownika. Sława stała się miejscowo-
ścią wczasowo - kuracyjną. Wydany przez magistrat przewod-
nik po Sławie zachwalał jej walory wypoczynkowo - zdrowot-
ne twierdząc, Ŝe obok kąpieli w jeziorze „szukający odpoczyn-
ku moŜe leczyć tu schorzenia gastryczne i narządów oddecho-
wych". Mieszkańcy miasta wynajmowali turystom swoje mie-
szkania. W okresie lata z Głogowa do Sławy kursowały cztery
pociągi dziennie, w niedziele i święta zwiększano ich liczbę
do sześciu. Napływ turystów spowodował pewne oŜywienie
gospodarcze. Do dyspozycji przyjezdnych oddano dwa hotele i
cztery gospody. Słynna była cukiernia na rynku miasta. Sła-
wa posiadała siedem stacji benzynowych.

W roku 1928 w obręb miasta włączony został majątek
ziemski von Haugwitza. Przy ulicy prowadzącej nad jezioro
(obecnie Wojska Polskiego) w 1931 r. wybudowano szkołę.
Idąc dalej w kierunku Lubogoszczy powstało nad jeziorem w
1931 r, piękne schronisko młodzieŜowe.

Miejscowe gospodarstwo rybackie sprzedawało odła-
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wiane ryby głównie na terenie Głogowa i Sulechowa. Dbano
o systematyczne zarybianie jeziora, szczególnie narybkiem
węgorza. W mieście pracowały dwie gorzelnie i fabryka spiry-
tusu, zakład produkcji dachówek, mleczarnia, dwa tartaki i in-
ne drobne zakłady.

Tak jak w innych miastach śląskich w Sławie istniały
dwie konfesje. Obok katolików była tu duŜa gmina ewangelic-
ka, która w 1936 r. obchodziła uroczyście stulecie poświęcenia
kościoła ewangelickiego.

W roku 1934 zbudowano na rynku nowy budynek, do
którego przeniesiono magistrat. W czasie ostatniej wojny w
zamku von Haugwitza mieścił się VII Oddział Głównego Urzę-
du SS w Berlinie. W 1939 r. Sława posiadała około 1.600
mieszkańców. (Andrzej Malinowski)

Literatura: Das war Glogau, Stadt und Land an der Oder, Praca zbiorowa,
Hannover 1991; E. Franke, Schlesiersee die Stadt am grössten See, Schlawa 1936.
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Synagogi głogowskie

W niemieckim obszarze językowym na określenie sy-
nagogi przyjęło się w średniowieczu wyraŜenie Schul = szko-
ła. Pierwszym znanym dokumentem, który odnosi się do spo-
łeczności Ŝydowskiej w Głogowie, jest list opiekuńczy księcia
Henryka III z 1299 r.. Nadaje się tam śydom prawo do posia-
dania własnego cmentarza i szkoły oraz mówi się teŜ o urzęd-
niku pełniącym posługi religijne. Pierwsza synagoga i domost-
wa Ŝydowskie lokalizowane były w pobliŜu zamku, na terenie
podległym jurysdykcji księcia. W późniejszym dokumencie
tego typu wystawionym przez króla czeskiego Wacława w
1440 r., wymieniony jest kantor i mistrz szkoły. W dwa lata
później wybuchł w dzielnicy zamieszkałej przez śydów poŜar,
o którego wywołanie posądzono ich samych. Splądrowano
wówczas i zniszczono między innymi synagogę. W 1480 r.
ksiąŜę Jan II kazał spalić dzielnicę Ŝydowską i sprzedać ten
teren miastu. Kiedy w 1620 r. przedstawiciele gminy prosili
cesarza Ferdynanda II o pozwolenie na budowę domu modlitw
na obszarze dawnej jurydyki ksiąŜęcej, spotkali się ze sprzeci-
wem rady miejskiej. Mimo to zgodę otrzymali, jednak wskutek
zawirowań związanych z Wojną Trzydziestoletnią budowa do-
szła do skutku dopiero w 1636 r. W 1676 r. znów udzielono
zgody na remont podupadłej świątyni, którą zresztą po dwóch
latach strawił częściowo poŜar. Kolejna moŜliwość odbudowy
tej synagogi (mieszczącej się przy nieistniejącej juŜ Bailstraβe)
pojawiła się dopiero w 1714 r., natomiast pod koniec XVIII w.
została ona powiększona i upiększona.

W tamtym czasie funkcjonowały równieŜ w Głogowie
izby modlitewne, stanowiąc okresowo konkurencję dla głów-
nej świątyni. W 1850 r. z inicjatywy starszego gminy Levysoh-
na synagogę przebudowano. W 1877 r. dobudowano część za
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chodnią a w 1894 obiekt odsprzedano gminie metodystów.
Trzy lata wcześniej połoŜono kamień węgielny pod budowę
nowej i ostatniej synagogi przy obecnej ul. Kołłątaja. Oddana
do uŜytku we wrześniu 1892 r., zbudowana została w stylu,
który upowszechnił się dla tego rodzaju budowli po 1880 r..
Wzorem dla architektów berlińskich Abessera i Krögera była
synagoga w Monachium (1887). Głogowska synagoga, mogąca
pomieścić 300 męŜczyzn i 250 kobiet była budowlą imponu-
jącą. Jej trzon stanowiła masywna i wysoka (32 m) część wie-
Ŝowa, zwieńczona kopułą. Po bokach dobudowano dwa skrzy-
dła, równieŜ nakryte kopułami i posiadające oddzielne wejścia.
Fasada świątyni zwracała uwagę kolorystyką glazurowanych
powierzchni ściennych, nad głównym portalem wykonano
ogromną rozetę, wzorowaną na monastyrze w Strasburgu.
Wzniesiona kosztem ponad l mln marek budowla, uznana
za jedną z najpiękniejszych synagog w Niemczech, miała w
załoŜeniu stanowić waŜną dominantę w krajobrazie miasta i
świadczyć o randze tutejszej gminy Ŝydowskiej.

W nocy z 9 na 10 listopada 1938 r. synagogę splądro-
wały i spaliły bojówki hitlerowskie; następnie rozebrano ją do
fundamentów. W 55 rocznicę tamtego tragicznego zdarzenia
odsłonięto w Głogowie pomnik poświęcony pamięci społe-
czności Ŝydowskiej tego miasta. Monument - miejsce pamięci
(proj. inŜ. arch. Dariusza Wojtowicza) tworzą: zrekonstruowa-
ny na oryginalnych fundamentach synagogi obrys jej murów
oraz niewielki obelisk z inskrypcjami w językach polskim i
hebrajskim. (Antoni Bok)

Literatura: F. Lukas, M. Heitmann, Stadt des Glaubens. Geschichte und
Kultur der Juden in Glogau; J. Chutkowski, Dzieje Gminy śydowskiej w Głogowie,
Głogów 1993, M. Heitmann, Zur Geschichte der Juden in Glogau. W: Glogau im
Wandel der Zeiten. Głogów poprzez wieki, Würzburg 1993.
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Szkoły parafialne w drugiej połowie XVII wieku

W drugiej połowie XVII wieku w skład archidiakona-
tu głogowskiego wchodziło 7 archiprezbiteratów: Głogów, Gó-
ra, KoŜuchów, Szprotawa, Świebodzin, Zielona Góra i śa-
gań. Na terenie archidiakonatu było 199 wsi kościelnych, w tym
139 parafialnych. We wszystkich parafiach wiejskich istniało
około 135 budynków szkolnych. W szkołach zatrudnionych
było 159 nauczycieli, w tym 42 pochodziło spoza regionu (z
Polski - 22, Czech i Moraw - 10, Niemiec i Austrii - oraz Ziemi
Kłodzkiej - l). Funkcjonowało teŜ około 18 szkół protestanckich
(między innymi w Dalkowie i Trzęsowie).

Poziom nauczania w szkołach był zróŜnicowany, za-
leŜny od stosunków istniejących w miejscowościach oraz za-
moŜności i zaangaŜowania mieszkańców. W szkołach zatrud-
niano: rektora, kantora, organistę, dzwonnika, zakrystiana. kal-
kantystę, nauczycieli (ludircctora, ludimagistra, ludimoderato-
ra), nauczycieli pomocniczych (collega, auditor, conrector,
baccalaureus), muzykantów i chóralistów. Według sprawozdań
wizytacyjnych w drugiej połowie XVII wieku szkoła parafialna
w Głogowie była związana z kolegiatą. Pracowali w niej: rek-
tor, konrektor, companator, kantor, ludimagister i organis-
ta. Zakrystian kościoła parafialnego był absolwentem gimnaz-
jum łacińskiego. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w słuŜbie
pomocniczej posiadali zazwyczaj odpowiednie wykształcenie.
W roku szkolnym 1687-1688 rektorem szkoły był absolwent fi-
lozofii, konrektorem - absolwent syntaksy, kantor zaś ukoń-
czył retorykę. Jeden z ludimagistrów miał ukończoną arytme-
tykę, drugi zaś - filozofię. Ponadto dzwonnik ukończył klasę
poetyki a organista był absolwentem retoryki.

Poza dochodami z gospodarstwa szkolnego i wynagro-
dzeniem stałym oraz dochodami okolicznościowymi, w nie-
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których parafiach źródłem dochodów nauczycieli były funda-
cje. Z takiej formy dochodów korzystał między innymi skryba
w śukowicach, który (1697) otrzymywał z fundacji 60 talarów.
Podobne fundacje istniały w następujących parafiach: Brzeg
Głogowski (1670), Grodowiec (1687-1688), Kłoda (1670),
Przybyszów (1679), Mirocin Górny (1687-1688), Rzeczyca
(1679 i 1687-1688) oraz Szymocin (1687-1688). Joachim Berg
z śukowic przeznaczył ze swoich funduszy znaczne środki na
utrzymanie szkół i ufundowanie stypendiów. Podobnie postąpił
w 1658 r. właściciel Sławy i Piersnej. Starał się on równieŜ
zaprowadzić powszechność nauczania. Nauczycielem w Sławie
był Jan Seeman z Głogowa, absolwent filozofii. W szkole po-
bierało naukę około 50 uczniów. We wsi Grębocice skrybą był
pochodzący z Leszna Paweł Rosenbunt, absolwent logiki. Do
szkoły w Grębocicach uczęszczało 24 uczniów. Przykładowo w
Jakubowie było 17 uczniów a w Kwielicach aŜ 30.

Oprócz szkół parafialnych w archidiakonacie głogo-
wskim było kilkanaście szkół elementarnych między innymi w
miejscowościach: Bytom Odrzański, Chobienia, Czernina,
Gozdnica, Lubrza, Nowe Miasteczko, Nowogród Bobrzański,
Ołobok, Otyń, Polkowice, Przemków, Przewóz, Sława, Świe-
bodzin i Zabór. (Marek Robert Górniak)

Literatura: W. Ostrowski, Wiejskie szkolnictwo parafialne na Śląsku w
drugiej połowie XVII wieku (w świetle wizytacji kościelnych), Wrocław 1971.
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Twierdza Głogów - Fort Gwiaździsty

Fort Gwiaździs-
ty (Stern Fort) – pier-
wotnie Szaniec Gwiaź-
dzisty (Stern Schanze),
nazwany tak ze względu
na swój wygląd  (ramio-
na jego skierowane były
we wszystkich kierun-
kach tworząc charakte-
rystyczny kształt gwiaz-
dy). Zbudowany zo-
stał w okresie wojen ślą-
skich, gdy po zdobyciu
miasta przez wojska
pruskie (9.III.1741) z inicjatywy Fryderyka II rozpoczęto mo-
dernizację twierdzy. Posiadała ona wówczas system bastiono-
wy, który w wielu twierdzach nie sprawdził się. Plan przebu-
dowy twierdzy zaprojektował Gerhard Cornelius Walrave. Był
on zwolennikiem budowy fortów, szańców na przedpolach
twierdzy. Odpowiednie miejsce pod budowę takiego szańca
znaleziono na wschód od umocnień twierdzy w pobliŜu Odry
(obecna baza PKS-u). W miejscu tym znajdował się magazyn
prowiantu otoczony wałem ziemnym. W 1747 roku rozpoczęto
budowę szańca trwającą dwa lata. Dawny magazyn zastąpiono
kazamatą na około 200 Ŝołnierzy. Z miastem łączyła go ukryta
droga wzmocniona blokhauzami, prowadząca do Bramy Wro-
cławskiej. W szańcu, podobnie jak w twierdzy wybudowano
tunele kontrminowe - element bardzo charakterystyczny w
twórczości Walravego.

W latach 70 i 80-tych XVIII wieku, w celu polepsze-
nia warunków obronnych szańca, wybudowano w jego pobliŜu
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most zwodzony oraz szereg tam, śluz i wałów przeciwpowo-
dziowych, słuŜących do zalewania przedpola. Przez następne
lata nie unowocześniano szańca. Podobnie rzecz miała się po
zdobyciu twierdzy przez Francuzów w 1806 roku, którzy ogra-
niczyli się tylko do drobnych napraw i remontów.

Około roku 1830 nastąpiła przebudowa szańca, który
odtąd nazywano fortem. Wybudowano w nim półokrągły plac
z okalającymi go magazynami i koszarami. W takim stanie
fort dotrwał aŜ do czasów likwidacji twierdzy w 1905 roku.

Po raz ostatni fort wykorzystany został zgodnie ze
swoim przeznaczeniem przez wojska niemieckie podczas walk
o miasto w 1945 roku, kiedy to uczyniono go silnym punktem
oporu. Obecnie na terenie Fortu Gwiaździstego znajduje się
baza PKS, a ocalałe budowle fortyfikacyjne wykorzystane są
jako magazyny. Dostępny do zwiedzania jest fragment fosy
okalającej niegdyś fort, a w niej poterny (tunele podziemne)
prowadzące do wnętrza fortu. (Rafael Rokaszewicz)

Literatura: S. Barski, Szańce i forty Głogowa. W: Fortyfikacje na Ziemi
Lubuskiej, Zielona Góra 1995; J. Chutkowski, Dzieje Głogowa, Legnica 1991; J. Blas-
chke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes, Glogau 1913.
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Wojna sukcesyjna

Po bezpotomnej śmierci księcia głogowskiego Henry-
ka XI, wystąpiło kilku pretendentów do przejęcia po nim suk-
cesji. Swoje pretensje zgłosił margrabia brandenburski Albrecht
Achilles, ojciec małoletniej Ŝony zmarłego, młodszy brat Hen-
ryka Jan II Ŝagański oraz Małgorzata cylejska, wdowa po Wła-
dysławie cieszyńskim, na którą Luksemburgowie scedowali
swoje stuletnie prawa do połowy Głogowa, Bytomia i Góry. O
królewskie zwierzchnictwo nad Ziemią Głogowską rywalizo-
wali natomiast król czeski Władysław, popierany przez swego
ojca Kazimierza Jagiellończyka oraz król Węgier Maciej Kor-
win, wdowiec po Katarzynie Podiebradzkiej. Władysław chcąc
zdystansować rywala, poślubił nawet per procuram wdowę po
Henryku XI, ale małŜeństwo to nie zostało skonsumowane i
wkrótce je uniewaŜniono. Nie dysponując odpowiednią siłą,
aby pokonać Korwina, króla Czech zawarł z nim układ w Oło-
muńcu, na mocy którego oddał mu zwierzchnictwo nad Ślą-
skiem, z moŜliwością wszakŜe jego wykupu. Albrechta Achille-
sa zaspokojono, przekazując mu Krosno i Sulechów. Pozostało
jeszcze dwóch kandydatów do sprawowania bezpośredniej wła-
dzy w księstwie: Jan II Ŝagański, zwany Szalonym i Kazimierz
cieszyński, który wystąpił w imieniu swojej ciotki Małgorzaty.
W 1478 roku, Kazimierz w towarzystwie Małgorzaty i ze
znacznym oddziałem wojska, wyruszył do Głogowa, upomina-
jąc się o sukcesję ciotki. Zajął bez trudu miasto a Małgorzata,
specjalnym dokumentem, uczyniła go swoim spadkobiercą.
KsiąŜę cieszyński zaŜądał więc od mieszczan głogowskich
przysięgi wierności. Kiedy spotkał się z odmową, kazał uwięzić
rajców i powołał nową radę miejską, która zawarła z nim układ
obowiązujący przez najbliŜszych pięć lat.

Zaniepokojony takim obrotem sprawy, Jan II Ŝagański
rozgromił wojska Kazimierza i zajął Głogów, mszcząc się ok-
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rutnie na mieszczanach. Kazimierz zawarł wtedy porozumie-
nie z Maciejem Korwinem i zobowiązał się przekazać mu Gło-
gów, w zamian za księstwo kozielskie. Układu nie mógł wszak-
Ŝe zrealizować do czasu, dopóki w Głogowie rządził ksiąŜę
Ŝagański. W 1480 i 1481 roku próbował wprawdzie odebrać mu
miasto, ale bezskutecznie. Zniecierpliwiony Korwin, począł
paktować z księciem Ŝagańskim. Obiecał mu doŜywocie w
Głogowie i w 1482 roku, jako władca zwierzchni, przyjął hołd
stanów głogowskich.

Jan II chciał jednak przechytrzyć króla Węgier i w po-
rozumieniu z Władysławem Jagiellończykiem, usiłował zbli-
Ŝyć się do czeskich Podiebradów. Swoje trzy córki wydał za
trzech wnuków byłego króla Czech a ich ojca ustanowił swo-
im sukcesorem. Korwin rozbił jednak wojska Ŝagańczyka, za-
jął Głogów i przekazał go swojemu małoletniemu, nieślubne-
mu synowi.

Śmierć Macieja w 1490 roku, zakończyła panowanie
węgierskie w Głogowie. Śląsk przeszedł we władanie Włady-
sława, który poślubił wdowę po Korwinie - Beatrycze Aragoń-
ską. Kazimierz cieszyński, który juŜ wcześniej opowiedział się
po stronie Jagiellona, nie odzyskał wprawdzie Głogowa, ale
mianowany został przez niego generalnym starostą całego Ślą-
ska. Z polecenia Władysława objął takŜe księstwo głogo-
wskie. Ale juŜ w kilka miesięcy później, na mocy układu w
Koszycach musiał je przekazać Janowi Olbrachtowi. (Jerzy
Jankowski)

Literatura: C. Grünhagcn, Geschichte Schlesiens. Gotha 1884-1886; J. Ca-
ro, Dzieje Polski, Warszawa 1860 t. VI; Scriptores rerum Silesiacarum, Breslau 1835;
t. X; Z. Boras, KsiąŜęta piastowscy Śląska, Katowice 1974; E. Maleczyńska, Epoka
feudalna od XIV do XVI w. W: Historii Siąka, Wrocław l961 t.l/2.
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