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Architektura Głogowa na przeł. XIX i XX w. (2)

18 czerwca 1908 r. wojsko rozpoczęło przy obecnej ul.
Sikorskiego budowę obszernych budowli koszarowych dla
batalionu saperów, do których przekwaterowano Ŝołnierzy l
października 1910 r.. Z tych surowych w swoim wyrazie
budynków w całej okazałości zachował się tylko jeden, w któ-
rym obecnie mieści się Urząd Miejski i Urząd Rejonowy.

14 sierpnia 1910 r. połoŜono fundament pod dziś juŜ
nieistniejący budynek Urzędu Powiatowego, naprzeciw szkoły
realnej, przy obecnym Pl. Jana z Głogowa. Jego projekt wyko-
nał miejski radca budowlany Wagner. Dzieło to w szczęśliwej
formie łączyło praktyczne, celowe i estetyczne cechy. Całość
dzieliła się na trzy główne części: blok północny z powiatową
kasą oszczędnościową, blok środkowy z salami reprezentacyj-
nymi i blok południowy z pomieszczeniami słuŜbowymi. Front
utrzymany był w stosunkowo prostej formie bez zbędnego
zbytku, z nieco bogatszymi elementami w części środkowej.
Pomiędzy wysokimi kolumnami zwieńczonymi czterema sym-
bolicznymi postaciami (Wodan, Frigga, Freja i Thor) mieścił
się na pierwszym piętrze balkon sali posiedzeń sejmiku. Nowy
Urząd Powiatowy został oddany do uŜytku w grudniu 1911 r. a
w 1945 r. uległ całkowitemu zniszczeniu.

WaŜnym obiektem dla Głogowa była elektrownia
miejska, wybudowana w latach 1906-1907 pomiędzy torami
kolejowymi do Leszna i Wrocławia przy Odrze. Zespół składa-
jący się z budynku zarządu i przytykającej doń hali maszyn i
kotłowni wykonano w eleganckiej formie z elementami zdobień
architektonicznych. Budynek w cokole posiada granitowe głazy
narzutowe, a w wyŜszej partii murów okładzinę klinkierową.
NaleŜy wspomnieć równieŜ, Ŝe w 1910 r. wybudowano pawilon
Goethego (w parku przy Wałach Chrobrego). Tę małą malow-
niczą budowlę wykonano z Ŝelbetu, miała dach kryty miedzią;Z: 43
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wnętrze kopuły posiadało symboliczne ozdoby a posadzkę wy-
łoŜono terrakotą. W tylnej niszy ustawiono marmurowy pomnik
poety wykonany przez rzeźbiarza Raucha.

Przy oberŜy „Jak w domu" przy ul. Gryphiusa (ul. K.
Miarki) w 1909 r. wybudowano dom, gminy ewangelickiej,
posiadający bardzo ładną duŜą salę i liczne pokoje zarządu i
stowarzyszeń. Jednocześnie Wspólnota Chrześcijańska wybu-
dowała w przedłuŜeniu ul. Pocztowej (ul. Staromiejska) bezpo-
średnio przy moście nad fosą, dom gminny z domem modlitwy,
który ukończono i poświęcono 15 maja 1910 r.

Obok pięknie połoŜonej restauracji ogrodowej „Terasa
Odrzańska" klub wioślarski „Neptun" wybudował w 1907 r. (na
starej fortyfikacji bastionu Michaelis) obszerny dom wioślarski,
a w 1912 r. przy ul. Koszarowej powstało nowe więzienie poli-
cyjne. Od 1911 r. przy obecnej ul. Obrońców Pokoju wznosi się
dawny szpital „Bethania" w skromnym lecz gustownym stylu
dworu miejskiego. Obecnie mieści się tam oddział Banku Za-
chodniego. (Sławomir Krawczyk)

Literatura: J. Blaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer
Landes, Glogau 1913.

Z: 43
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Garnizon głogowski w latach 1939–1945

Jednostki wojskowe garnizonu głogowskiego roz-
mieszczono w rejonie Kluczborka na Górnym Śląsku. Tereny
gotowości bojowej wyznaczone zostały przy granicy z Polską,
Ŝołnierzom wydano ostrą amunicję. Atak na Polskę nastąpił l
września 1939 r. o godz. 445 Był to początek drugiej wojny
światowej.

Związki 18 dywizji piechoty (Legnica) w skład których
wchodziły 54 pułk piechoty i 54 pułk artylerii pieszej po prze-
kroczeniu Prosny i Warty, po walkach nad Bzurą, doszły aŜ
pod Warszawę. Tam w dniu 26 września 1939 r. zostały za-
wrócone i jednostki głogowskie powróciły do garnizonu. 54
pułk piechoty poniósł straty 185 poległych i 580 rannych Ŝoł-
nierzy. W czasie kampanii Ŝołnierze 18 batalionu saperów bu-
dowali przeprawy przez Wartę, Widawkę i Bzurę. Jedna z grup
tego batalionu przygotowywała przeprawę przez Wisłę.

W połowie października 1939 r. głogowskie oddziały
wojskowe skierowane zostały na zachód w rejon Mönchen-
Gladbach. Dnia 10 maja 1940 r. przekroczyły kanał Julianny
na granicy z Holandią. Do dnia 16 maja przeszły Scheldę do
Colonne i dnia 28 maja zajęli miasto Ypres. W dniu 4
czerwca 1940 r. przednie oddziały 54 pułku piechoty wkro-
czyły do Dunkierki. Po zajęciu tego miasta skierowano
pułk do pełnienia słuŜby wartowniczej w ParyŜu a potem, pod
koniec września 1940 r., powrócił on do Głogowa. Straty po-
niesione w tej kampanii to 191 poległych 628 rannych i 19
zaginionych Ŝołnierzy.

Oddział 54 pułku artylerii cięŜkiej piechoty po kampa-
nii przeciwko Polsce nie powrócił do Głogowa, a skierowany
został w okolice Mönchen - Gladbach - Aachen. 10 maja 1940
r. w składzie swojej dywizji walczył na terenie Holandii a jego
dalekosięŜna artyleria przyczyniła się do zajęcia Dunkierki. WZ: 43
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październiku 1940 r. powrócił on do garnizonu Głogów. Tu
przeszedł przezbrojenie na artylerię zmotoryzowaną, przyjmu-
jąc jednocześnie nazwę III Zmotoryzowany Pułk Artylerii 18.
Dnia 22 czerwca 1941 r. pułk ten  skierowany  został  na front
rosyjski.  II Zmotoryzowany Pułk Artylerii 54 po przyłączeniu
róŜnych oddziałów walczył na froncie w Holandii. Przechodził
przez Antwerpię, Ostendę, Lilie aŜ do Havre, gdzie osiągnął
Cherbourg. Działania zakończył zawieszeniem broni (26
czerwca 1940) nie opodal Brestu w Bretanii (Francja). Następ-
nie został przeniesiony na wschodni teatr wojny. Został on
zniszczony w kotle pod Stalingradem. W kwietniu 1943 r. w
Opolu zorganizowano pułk o tej samej nazwie jednak został on
równieŜ zniszczony w Jassy w Rumunii.

Oddział 18 batalionu saperów walczący w składzie
dywizji na froncie zachodnim przyczynił się do zdobycia
szturmem fortu Bergues, który był ostatnią przeszkodą na dro-
dze do Dunkierki. Po kampanii we Francji 18 batalion saperów
skierowano do Prus Wschodnich. (Andrzej Malinowski)

Literatura: Das war Glogau. Stadt und Land an der Oder 1913-1945, Han-
nover 1991.
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Granica państwowa w głogowskiem w 1920 r. (1)

Klęska Niemiec w I wojnie światowej rozbudziła
nadzieje Polaków na przyłączenie Śląska i Wielkopolski do
odradzającej się Rzeczpospolitej. Na pograniczu ziemi głogow-
skiej (Dolnego Śląska) i wschowskiej (Wielkopolski), znajdują
się między innymi wsie: Brenno (niem. Brenno) i Wijewo
(Weine), gdzie wówczas mieszkało około 99 procent rdzen-
nych Polaków. Nieliczni Niemcy, głównie napływowi, pełnili
funkcje dzierŜawców domen państwowych, nauczycieli i
urzędników dworskich. Od początku XX w., w okolicach Sła-
wy obserwowano wzmoŜony napływ Polaków, którzy w sumie
kupili od Niemców 101 gospodarstw. „... JuŜ przed wojną tere-
nowi Sławy Śląskiej groziło niebezpieczeństwo zalania przez
Ŝywioł polski, napierający z poznańskiego" - pisał w Poufnym
Memoriale głogowski Landrat.

Przyjazd do Poznania 26 grudnia 1918 r. Ignacego
Paderewskiego, wieść o planowanym powrocie „Błękitnej Ar-
mii" gen. J. Hallera oraz niepewny rezultat toczących się w
Wersalu obrad, doprowadziły 27 grudnia 1918 r. do wybuchu
powstania wielkopolskiego. Na początku działań zbrojnych
Polacy chcieli zająć w dniu targowym tj. 9 stycznia 1919 r.
Wschowę. JednakŜe przybyły z frontu niemiecki major Schuch
ubiegł ich, organizując Grenzchutz we Wschowie i pobliskich
miejscowościach. Amunicję i broń otrzymał z garnizonu w
Głogowie. Jeszcze w styczniu aresztowano działaczy polskich
we Wschowie, których uwięziono w śaganiu. Niespokojnie
było teŜ w samym Głogowie. Nastroje rewolucyjne   spotęgo-
wały   wystąpienie   miejscowego garnizonu 9 stycznia 1919 r.,
w którym słuŜyli takŜe Polacy. Przeciwko rozprzestrzenianiu
się powstania wielkopolskiego wprowadzono w styczniu 1919
r. w powiecie głogowskim „stan oblęŜenia". Rada śołnierzy V
Korpusu w Głogowie wydała odezwę, wzywającą Niemców do
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organizowania się przeciwko Polakom, którzy ich zdaniem
chcieli dokonać przewrotu bolszewickiego. W tym celu utwo-
rzono ochotnicze oddziały Freiwilligenkorps Schlesien. Dalsze
niepokoje społeczne w Niemczech (do 1920 r.) pokrzyŜowały
ich plany. Natomiast Polakom. w przygranicznych wsiach udało
się skonfiskować pojedyncze sztuki broni oraz zorganizować
StraŜ Ludową, mającą odeprzeć ewentualne ataki Grenschutzu.
Nie uchroniło to jednak Sławy od zajęcia jej przez wojsko nie-
mieckie. Były teŜ wsie, które nie opowiedziały się po Ŝadnej
stronie konfliktu np. Potrzebowo (Scharne) i Śmieszkowo (La-
che). W tym okresie korespondencja i prasa z Niemiec docierała
do obsadzonego przez Polaków Wijewa dzięki listonoszowi
przejeŜdŜającemu przez „ziemię niczyją" między wspomnia-
nym Śmieszkowem a Potrzebowem, aby odebrać ją z poczty
niemieckiej w Sławie. (Artur Pacyga)

Z: 43
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Granica państwowa w głogowskiem w 1920 r. (2)

Do regularnych działań zbrojnych na powyŜszym tere-
nie nie doszło. Jednak, mimo zawartego 16 lutego 1919 r. ro-
zejmu w Trewirze miał miejsce koło Potrzebowa krwawy
incydent. 16 kwietnia 1919 r. Ŝołnierze niemieccy w pościgu za
dezerterem przypadkowo zastrzelili dwóch Polaków (ojca i jego
córkę).

Na początku maja 1919 r. pojawiły się pierwsze
wzmianki prasowe o zbliŜającym się podpisaniu traktatu wer-
salskiego oraz o ustaleniu kształtu granicy państwowej -  ko-
rzystniejszym dla Niemców. Niepewność spotęgowało wkro-
czenie 17 stycznia 1920 r. Grenzchutzu do Wijewa. Po licznych
protestach w Warszawie i na łamach prasy poznańskiej, wieś tą
w dniu 25 stycznia 1920 r. wizytowała Międzysojusznicza Ko-
misja, w celu ostatecznego wytyczenia granicy niemiecko -
polskiej na tym odcinku. Komisja składała się z oficerów En-
tenty: angielskich, francuskich, japońskich i włoskich oraz z
przedstawicieli rządu polskiego i niemieckiego. Kilka miesięcy
później, w lipcu 1920 r. było juŜ wiadome, Ŝe pobliskie Sławie
10 miejscowości między innymi: Potrzebowo, Brenno i Wijewo
przyznano Polsce. Na wieść o tym ludność rozpoczęła gorącz-
kowe zakupy. Polacy nabywali artykuły przemysłowe w Gło-
gowie i Wschowie, natomiast Niemcy Ŝywność w pobliskich
miejscowościach. Większość mieszkańców  narodowości  nie-
mieckiej   w  pośpiechu wyprowadziła się z omawianych wsi.
17 lipca 1920 r. do Brenna, Potrzebowa i Wijewa wkroczyło
Wojsko Polskie. Po stronie Niemiec zostały: Cegłówka (Zie-
gelvorwerk), Przybyszów (Purschkau), Przylesie (Waldvor-
werk), Sława (Schlawa), Wróblów (Sperlingswinkel). Tym oto
sposobem, powstanie granicy niemiecko - polskiej na obrzeŜu
północno - wschodnim ziemi głogowskiej, stało się faktem.

Z: 43
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Kilkanaście lat później, niemiecki nauczyciel zapisał: „... Przez
granicę przechodzi Kościelna Droga Potrzebowska. Tutaj znów
znajduje się bariera. Nasze myśli przelatują do niemieckich
braci i sióstr w Potrzebowie. Przed wyznaczeniem granicy, co
niedzielę przychodzili oni do kościoła w Sławie. Teraz płyną
dzwony tylko z daleka jako niedzielne pozdrowienie z ojczy-
zny...". (Artur Pacyga)

Literatura: E. Franke, Schlesiersee die Stadt am grössten See Schlesiens.
Schlesiersee ok. 1937/38; Głogów - zarys monografii miasta, Praca zbiorowa pod red
K Matwijowskiego, Wrocław-Głogów 1994; J. Stępczak, Poufny memoriał Niemiecki
z roku 1937 o połoŜeniu Powiatu Głogowskiego, Poznań 1959; J. Stępczak, Lata
1918/19/20 w północno - zachodnim rejonie pow. Wschowa. W: Rocznik Lubuski nr l,
Zielona Góra 1959; Mapa powiatu głogowskiego z 1934 r..
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Konwisarstwo w Głogowie

Rzemiosło konwisarskie w Głogowie miało znaczenie
gospodarcze tylko na rynku lokalnym. O pewnej zawodowej
pozycji tutejszego cechu, zlokalizowanego w stolicy księstwa,
świadczy jednak obligatoryjna przynaleŜność do niego konwi-
sarzy z Bytomia Odrzańskiego, Góry, KoŜuchowa (od 1725
r.?), Rudnej, Szprotawy i Zielonej Góry; być moŜe takŜe Lubina
i Ścinawy.

Cech powstał w średniowieczu, na pewno przed 1532
r. (wówczas jego członkowie, naleŜący do stowarzyszenia ślą-
skich konwisarzy, otrzymali prawo sprzedaŜy własnych wyro-
bów podczas targów i jarmarków we Wrocławiu). W 1561 r.
konwisarze i kotlarze z księstwa zwrócili się do cesarza Ferdy-
nanda, prosząc o zniesienie ceł na wyroby wykonane z surow-
ców z cesarskiej kopalni; wniosek spotkał się z odmową. Nie-
wątpliwie początkowo uŜywano do odlewania - jak na całym
Śląsku - cyny próby dwunastej (Sn:Pb = 12:1).

Treść najstarszych cechowych przywilejów jest niezna-
na - spłonęły podczas poŜaru miasta w 1699 r., jednak przez
ponad ćwierćwiecze bezskutecznie starali się o odtworzenie
dokumentów. Dopiero w 1711 r. władze miejskie zatwierdziły
statut. Zgodnie z jego treścią między innymi naleŜało stosować
cynę próby dwunastej (ale   jednocześnie dopuszczano dziesią-
tą); jako pracę mistrzowską czeladnik z Głogowa miał sporzą-
dzić w ciągu miesiąca misę, dzban i konew, a spoza miasta -
misę, dzban i kocioł, według wzorów otrzymanych z cechu.
Kolejny statut zatwierdzono w 1734 r.. W drugiej połowie
XVIII w. ponownie obniŜono próbę - do siódmej lub szóstej.

Liczebność głogowskich mistrzów moŜna wyliczyć
ze źródeł pośrednich i bezpośrednich. Do pierwszych naleŜą
biogramy opracowane przez archiwistów pracujących na
początku XX w. dla Erwina Hintzego z wrocławskiego Schlesi-
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sches Museum für Kunstgewerbe und Altertumer. W trakcie
badań archiwalnych  i  podczas  lustracji  w poszukiwaniu arte-
faktów ustalono listę 28 mistrzów znanych z personaliów bądź
inicjałów, tak więc, w ciągu drugiej połowy XVII w. pracować
tu miało przynajmniej 5 konwisarzy; w pierwszej połowie
XVIII - co najmniej 9; w drugiej połowie XVIII - minimum 7;
w pierwszej połowie XIX - co najmniej 5. Ze statystyk wiado-
mo z kolei, Ŝe w 1619 r. pracowało 5 konwisarzy (na około
8.000 mieszkańców), w 1732 i 1740 - po 4 (około 6.300 miesz-
kańców), 1809 - 5 (około 10.600 mieszkańców), a w 1840 - juŜ
tylko l (około 14.500 mieszkańców).

Głogowscy mistrzowie cechowi cechowali wyroby
systemem dwuznakowym: cechą miejską - majskułową literą
„G", wywodzącą się ze środkowego pola miejskiego herbu,
nąjczęściej fitomorficzną (analogiczną do stosowanej przez
złotników) oraz własną mistrzowską.

Zintensyfikowanie wytwarzania tanich fajansów i ka-
mionek w drugiej połowie XVIII w spowodowało zmierzch
rzemiosła konwisarskiego, a kres przyniosło mu uprzemysło-
wienie w XIX w.. (Artur K. F. Wołosz)

Literatura: F. Minsberg, Geschichte der Stadt und Festung Groβ - Glogau,
t. 1 i II, Glogau 1853, pasim: J. BIaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des
Glogauer Landes, Glogau 1913, s. 248; E. Hintze, Schlesische Zinngiesserwerkstätten,
"Jahrbuch des Schicsischen Museums für Kunstgewerbe und Altertümer", V, 1909 s.
176-178, 180-184, 186, 192. 197-198; J. Muślińska, Wyroby konwisarskie w zbiorach
Muzeum w Toruniu, "Rocznik Muzeum w Toruniu", II 1967, z. 3-4, s. 82; J. Chutkow-
ski, Dzieje Głogowa, wyd. 2, t. II, Legnica 1991, s. 23-34; K. Matwijowski,
Czasy nowoŜytne (w:) Głogów. Zarys monografii miasta pod red. tegoŜ. Wrocław-
Głogów 1994, s 135, 137-138; F.  Biały, Od wojen śląskich do 1945 r. (w:) ibidem, s.
173, 189.
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Kwielice

Wieś leŜąca u podnóŜa Grzbietu Dalkowskiego, w odległości
9 km na południe od Głogowa (teren gminy Grębocice. Nazwa wsi
wywodzi się prawdopodobnie od kwiczoła (turdus pilaris), lub nazwi-
ska osadnika bądź zawodu (łowca ptaków), przypuszczalnie pod ko-
niec XII wieku nastąpiła lokacja Kwielic na prawie niemieckim.

W średniowiecznych źródłach wieś występuje pod
nazwami: Quelici (1253), Quelicz (1297, 1417), Quelitz (1305),
Quelez (1319), Cwelich (1376). Pierwszy raz wieś wymieniona
jest w dokumencie księcia głogowskiego Konrada z 13 grudnia 1253
r.. O parafii i kościele wzmiankowano w rejestrach kościelnych w
roku 1297. Kolejne pismo z 22 września 1318 r. dotyczy zamiany
części wsi Krzepielów na 4 łany w Kwielicach między księciem Hen-
rykiem i Mikołajem Bunsene. Dokument wydany 23 stycznia 1319 r.
informuje, Ŝe Sulisław z Lesinowa pod KoŜuchowem przekazuje
darowiznę na rzecz klasztoru w Obrze. Inne dokumenty, w których
wymieniony jest majątek w Kwielicach zostały wystawione 5 lutego
1347 r. i 19 lutego 1359 r. w Głogowie.

Ze źródeł wiadomo, iŜ liczne epidemie czarnej ospy
w latach 1350, 1395, 1464, 1498 oraz głód w 1362 r. spowodowały
upadek gospodarczy Kwielic. Rok 1473 był natomiast katastrofalny z
powodu 8 miesięcznej suszy. Przyczyniła się ona do licznych poŜarów
wsi i okolicznych lasów oraz dotkliwego braku wody. W XVI wieku
rozwój luteranizmu oraz pojawienie się licznych sekt były powodem
przemian społecznych wsi. Jednak w Kwielicach dominowali katoli-
cy. W 1580 r. do Komunii w tutejszym kościele przystąpiło 500 osób,
w 1687 r. 430, a w 1694 - 403 osoby.

W 1610 r. na Kwielice napadła licząca około 500 osób banda
grabiąc dobytek mieszkańców. Długoletnie zatargi zbrojne Austrii z
Saksonią przyniosły uciąŜliwe kwaterowanie wojsk we wsi. Przybycie
Szwedów w latach 1612 i 1650 spwodowało zniszczenie wielu za-
gród. Podobnie w 1813 r. wieś ucierpiała od ciągłych przemarszów
wojsk. W latach 1756-1944 ludność Kwielic kształtowała się nastę-
pująco: w 1756 r. - 429 mieszkańców, w 1845 r. - 707, w 1858 - 672,
w 1890 r. - 509, w 1910 r. - 547, w 1936 r. - 542, w 1944 r. - 542.
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W roku szkolnym 1687-1688 do szkoły parafialnej w
Kwielicach uczęszczało 30 uczniów. Do roku 1810 Kwielice
naleŜały do Opactwa Augustianów - Kanoników Regularnych w śa-
ganiu, skąd przez kilka wieków ustanawiano tutejszych
proboszczów. Z Kwielic pochodził Edward Müller (1818-1895) - syn
miejscowego sołtysa. Müller uznawany jest za waŜniejszą postać
XIX-wiecznej reformy katolicyzmu w Niemczech, zyskał miano apo-
stoła Berlina.

Od 21 kwietnia 1926 r. w miejscowej parafii pracują siostry z
zakonu św. Jadwigi. Według źródeł kościelnych z
1929 r. w Kwielicach mieszkało 380 katolików i 73 protestantów. W
okresie hitlerowskim w Kwielicach urzędował sołtys z 2 zastępcami i
6 radnymi. Z zakładów czynna była cegielnia usytuowana w pobliŜu
wsi oraz dwie gospody. Funkcjonowała linia pocztowo-autobusowa z
Głogowa przez Kwielice do Komornik.

l września 1945 r. powstała Szkoła Powszechna w Kwieli-
cach. W czterech oddziałach rozpoczęło naukę 40 uczniów. Pierw-
szym nauczycielem był Karol Zdanowicz. W 1946 r. we wsi powstała
jednostka Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, jej organizatorami byli Stani-
sław Łyskawka i Antoni Nowak. Jednostka liczyła 22 członków. We-
dług danych Urzędu Gminy w Grębocicach w listopadzie 1996 r. w
Kwielicach mieszkało 385 osób. (Marek Robert Górniak)

Literatura: A. Janas, Obiekty zabytkowe w miastach i  gminach wojewódz-
twa legnickiego, Legnica 1988; M. Kaczkowski, Głogów i okolice, Zielona Góra 1967;
S. Kowalski, Zabytki środkowego Nadodrza. Katalog architektury i urbanistyki, Zielona
Góra 1976 s. 135; A. Królak, Krótki szkic monograficzny wsi Kwielice i kościoła
parafialnego, (maszynopis); K. R. Mazurski, Głogów i okolice, Wrocław 1980.
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Napoleon w Głogowie

Cesarz Napoleon trzykrotnie odwiedzał Głogów w la-
tach 1807-1812 r.

Po raz pierwszy Napoleon przybył do Głogowa w
kilka dni po zawarciu pokoju w TylŜy. Przygotowano dla niego
apartamenty w zamku. Przyjechał w południe 16 lipca 1807 r.
wraz z marszałkiem Duroc i księciem Muratem. Przy bramie
triumfalnej, wystawionej przed mostem, wręczono mu na
srebrnej misie pozłacane klucze do miasta. Nie przyjął ich
jednak. Twierdzę traktował jedynie jako zastaw do chwili spłaty
kontrybucji wojennych przez Prusy i nie uwaŜał jej za swoją
własność. Armaty ustawione na wałach oddały trzy salwy hono-
rowe. Biły wszystkie dzwony. Cesarz – swoim zwyczajem - nie
patrząc na nikogo, przeszedł szybkim krokiem do przygotowa-
nych apartamentów. Po posiłku i załatwieniu kilku spraw urzę-
dowych wyszedł do czekających na niego urzędników pruskich.
Zlustrował ich wzrokiem, po czym odstąpił kilka kroków do
tyłu i wygłosił dosyć nieprzyjemne dla nich i krytyczne wobec
króla pruskiego, przemówienie. Niedługo potem karety ze świtą
cesarską odjechały.

Drugi raz Napoleon odwiedził Głogów 30 maja 1812 r.
o godzinie 3 rano. Drogę, którą przybył do miasta, iluminowano
latarniami. Na miejscu witali go wysłannicy księcia warszaw-
skiego Fryderyka Augusta: Józef Wybicki i minister Ignacy
Sobolewski. Wybicki wygłosił piękne przemówienie do „wład-
cy przeznaczeń Europy". Potem Napoleon spał godzinę, zjadł
śniadanie, obejrzał pośpiesznie umocnienia twierdzy, wypowie-
dział kilka negatywnych opinii o jej wartości bojowej i o godzi-
nie 900 rano odjechał do Polski.

Trzeci raz przejeŜdŜał Napoleon przez Głogów w
okresie odwrotu z nieudanej wyprawy do Rosji, 12 grudnia
1812 r. o godz. 1930, w krytych saniach, incognito, pod przybra-
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nym nazwiskiem ks. Vincenza. Miał zamieszkać w gospodzie
na rynku, ale nie było tam miejsca. Dopiero zawiadomiony o
tym gubernator zawiódł go do zamku. Tutaj cesarz zjadł wie-
czerzę, spał 3/4 godziny i odjechał dalej.

W Głogowie nie zachowały się Ŝadne pamiątki z okresu
pobytu w nim Napoleona. Nie wiadomo nawet w których salach
zamku odpoczywał, moŜemy jedynie przypuszczać, Ŝe w repre-
zentacyjnych pomieszczeniach na I piętrze jego wschodniego
skrzydła. Pozostały o jego pobytach w Głogowie jedynie relacje
pisemne. (Janusz Chutkowski)

Literatura: J. BIaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer
Landcs, Glogau 1913; J. Chutkowski, Dzieje Głogowa t. II, Legnica 1991; Dietrich,
Glogaus Schicksale in den Fahren der Franzosenbesetzung 1806-1814, Glogau 1925

NAPOLEON NA ZAMKU W GŁOGOWIE
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StraŜ poŜarna w Głogowie

Zawodowa StraŜ PoŜarna w Głogowie powstała przed
blisko 140 laty z miejskiej i ochotniczej straŜy poŜarnej. Po-
czątkowo  wszystkie   poŜary  gaszone  były  przez mieszkań-
ców. Źródła z 1777 r. podają, Ŝe Głogów ulegał wielu poŜarom
na przestrzeni wieków. Zimą 1291 r. wielki poŜar zniszczył
rezydencję ksiąŜęcą i leŜącą nad Odrą dzielnicę miasta. Następ-
nie w 1420 r. poŜar zniszczył północną część Głogowa. Kolejny
poŜar odnotowano w 1442 r. kiedy spłonęła dzielnica Ŝydow-
ska. W 1517 r. ogień zaś zniszczył całe miasto. Największy
poŜar odnotowano w dniu 28 lipca 1615 r., kiedy zagładzie
uległo prawie całe miasto.

Na początku XVIII stulecia miejska straŜ poŜarna Gło-
gowa, składająca się głównie z młodych rzemieślników, została
podzielona na 5 grup. KaŜda grupa miała swojego dowódcę. 28
kwietnia 1777 r. weszło w Ŝycie rozporządzenie króla Frydery-
ka II regulujące zakres praw i obowiązków straŜaków. W 1858
r. z dawnej miejskiej i ochotniczej straŜy poŜarnej powstała w
Głogowie zawodowa straŜ poŜarna. W tym roku bowiem Za-
rząd Miejski w Głogowie wydał zarządzenie na mocy którego
powstała, opłacana z kasy miejskiej, straŜ poŜarna. Składała się
ona z 2 instruktorów i 30 rzemieślników. Wszystkie dodatkowe
koszta związane z wyposaŜeniem i umundurowaniem miał
równieŜ pokrywać Zarząd Miejski.

Powstanie zawodowej straŜy poŜarnej poprzedził
groźny poŜar miasta. W nocy z 11 na 12 sierpnia 1858 r. do-
szczętnie spaliła się rafineria cukru. Wówczas władze miasta
podjęły starania o udoskonalenie skuteczności straŜy poŜarnej.
Postanowiono, Ŝe dwaj głogowianie: Pioletti i Bittag pojadą na
8 tygodni do Berlina na szkolenie instruktorów. Po powrocie z
Berlina zreorganizowali oni na wzór berlińskiej, głogowską
straŜ poŜarną. Instruktor Julius Friederich Jakob Pioletti podjął
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się przeszkolenia straŜaków. Przez 42 lata, aŜ do 1900 r. pia-
stował on urząd komendanta. Przyczynił się do ulepszenia wy-
posaŜenia gaśniczego i udoskonalenia sposobu gaszenia ognia.
Wprowadził wartę nocną, zwiększył liczbę stałych straŜaków i
zniósł rozporządzenie według którego wszyscy męŜczyźni
mieszkający w Głogowie zobowiązani byli do rocznej słuŜby
w straŜy poŜarnej. KaŜdy mieszkaniec miał natomiast obowią-
zek płacenia 50 srebrnych groszy rocznie na potrzeby straŜy.

W czasie piastowania urzędu komendanta przez Juliusa
Piolettiego wybudowano nowoczesną sieć wodociągową, która
podczas ćwiczeń w 1883 r. została sprawdzona i uznana za
sukces techniczny. W 1900 roku następcą Juliusa Piolettiego
został jego bratanek Friedrich Pioletti. Głogowska straŜ poŜarna
była pierwszą zawodową straŜą poŜarną na Śląsku. (Piotr Gór-
niak)

Literatura: J. Chutkowski, Dzieje Głogowa, Legnica 1989; G. Ockt, Die
Glogauer Berufsfeuerwehr, Neuer Glogauer Anzeiger z 1980 r. nr 6 s. 3-4;
Z. Wilczewski, Głogów za Piastów i Jagiellonów, Głogów 1987.
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Teatr w Głogowie - popiersie Gryphiusa

W latach pięć-
dziesiątych XIX  w.
śląski pisarz KarI von
Holtei wystąpił na ła-
mach prasy wrocław-
skiej z apelem o ucz-
czenie rodzimych po-
etów, którzy wnieśli
istotny wkład do lite-
ratury niemieckiej,
przyczyniając się za-
razem do rozsławie-
nia Śląska. Jedną z
głównych postaci,
które spełniały te wymogi był głogowianin,   wybitny dramato-
pisarz i poeta barokowy - Andreas Gryphius. Inicjatywa ta
zbiegła się z zamiarem władz i społeczeństwa Głogowa upa-
miętnienia pisarza w 200-lecie jego śmierci. Niemniej jednak
przez kilka następnych lat idea ta nie wyszła poza sferę poboŜ-
nych Ŝyczeń. W 1861 r. Holtei wystąpił w Głogowie z odczy-
tem poświęconym Gryphiusowi. Dochód z niego przeznaczył
na zaczątki funduszu z którego miałoby zostać sfinansowane
popiersie pisarza. Dopiero wspólna inicjatywa magistratu i
miejscowego Towarzystwa Historycznego doprowadziła do
powstania komitetu budowy pomnika. Jako miejsce odpowied-
nie dla ponadnaturalnej wielkości popiersia proponowano po-
czątkowo nisze w ratuszu. Okazały się one jednak zbyt wyso-
kie, wobec czego zdecydowano się na półkolistą niszę w ryzali-
cie budynku teatralnego. Wykonanie zadania powierzono wro-
cławskiemu rzeźbiarzowi Michaelisowi. Odsłonięcie pomnika
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odbyło się 6 lipca 1864 r. (na 10 dni przed rocznicą śmierci
poety). Uroczystą mowę wygłosił dr Klix, dyrektor gimnazjum
ewangelickiego.

Rzeźba Michaelisa przedstawia się jako trzykrotnie
większy od rzeczywistych rozmiarów biust z jasnoróŜowego
piaskowca, wsparty na prostokątnym cokole, na którym
umieszczono napis „Gryphius 1616-1664". Po bokach z coko-
łem łączyły się dwa godła z bogato ornamentowanymi obrze-
Ŝami - herb Głogowa po prawej, lira śpiewaka po lewej stronie.
Pomnik uzupełnia schodkowa podstawa. Całość osadzonej na
belce portyku kompozycji sprawia wraŜenie schludności i po-
wagi; wartość artystyczną dzieła oceniono jako przeciętną.

Popiersie stało się z czasem jednym z symboli miasta.
Usytuowanie go w rynku przypominało równieŜ Ŝe Gryphius,
jako syndyk stanów księstwa stale przemierzał te bruki w
drodze do ratusza. Tu równieŜ 10 października 1660 r. w obec-
ności zgromadzonego mieszczaństwa, chłopstwa z okolicznych
wsi oraz księcia piastowskiego Jerzego III i jego przyszłej mał-
Ŝonki ElŜbiety Charlotty, odbyła się prapremiera sztuki drama-
topisarza „Die geliebte Dornrose", napisanej w miejscowym
dialekcie.

Arnold Zweig we wspomnieniach z dzieciństwa pisał:
„Przed głogowskim ratuszem zawsze robiło na mnie wraŜenie
brązowe (błąd - przypis autora) popiersie. Przedstawiało ono
Andreasa Gryphiusa, owego znakomitego poetę barokowego, w
peruce, z badawczym wzrokiem, który urodzony w Głogowie,
po wielu zakrętach losu tu równieŜ zmarł".

Pomnik uszkodzony został przez pociski w 1945 r., w
latach późniejszych uległ dalszej dewastacji a ostatecznie ślad
po nim zaginął w latach 60-tych. Zachował się jedynie cokół i
fragmenty godeł. (Antoni Bok)

Literatura: J. Blaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogaues
Landes, Glogau 1913; Por. równieŜ relację z odsłonięcia pomnika w „Leipziger
Illustrierte Zeitung" z 16.VII.1864.
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Technikum Mechaniczne w Głogowie (2)

Pierwsza połowa lat pięćdziesiątych charakteryzowała
się wyjątkowo częstymi zmianami na stanowisku dyrektora
szkoły. W latach 1951-1952 funkcję tę, po Leonie Drabencie
pełniły dwie osoby: Edmund Szczepaniak i Ludwik Kochaniak.
W latach 1952-1954 - Bronisław Kirsz, a w 1955 r. - Józef
Wojciechowski. Od tego roku na stanowisku dyrektora nastą-
piła stabilizacja gdy dyrektorem został Edmund Wojciechow-
ski. Pełnił on tę funkcję od l sierpnia 1955 r. do 1986 r.

Przez kilkadziesiąt lat, na bazie szkoły tworzone były
inne placówki oświatowe. W wyniku utworzenia w 1956 r.
Szkoły Zawodowej nr 2 przydzielono jej na siedzibę budynek
przy ul. Jedności Robotniczej 38. W późniejszych latach Szkoła
Zawodowa nr 2 przemianowana została na Zespół Szkół Eko-
nomicznych. W 1959 r. powstała w Głogowie Szkoła Rzemiosł
Budowlanych. Zanim przyszli budowniczy trafili do adoptowa-
nego budynku przy ul. Obozowej, zmuszeni byli do korzystania
z sal lekcyjnych „Mechanika".

W 1962 r. z inicjatywy zakładu opiekuńczego szkoły -
Fabryki Maszyn Budowlanych, utworzono Technikum Mecha-
niczne dla Pracujących o specjalności „budowa maszyn". Rok
później, l września 1963 r. działalność rozpoczęło dzienne
Technikum Mechaniczne dla młodzieŜy.

Istotną datą w Ŝyciu szkoły był listopad 1966 r. W tym
czasie, z okazji dwudziestolecia istnienia szkoły zorganizowano
pierwszy zjazd absolwentów. Uroczystościom towarzyszyło
wręczenie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski
i „Famabę". Szkoła pozyskała teŜ swojego patrona, którym
został Feliks DzierŜyński oraz nową nazwę - Zasadnicza Szkoła
Zawodowa im. Feliksa DzierŜyńskiego. Przez 14 lat wizerunek
głowy patrona widoczny był nad wejściem do budynku szkol-
nego oraz zdobił jeden z gabinetów szkolnych. Ta niezbyt
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chlubna postać była patronem szkoły do 1990 r.
W miarę rozwoju przemysłu miedziowego znacznie

wzrosło zapotrzebowanie na kadrę dla budowanej w śukowi-
cach Huty Miedzi „Głogów". Na wniosek dyrekcji huty i
KGHM podjęto decyzję o utworzeniu nowej szkoły dla potrzeb
hutnictwa, l tak w 1970 r. powstała Zasadnicza Szkoła Hutni-
cza, która zanim pozyskała nową siedzibę, przez dwa lata mie-
ściła się w budynku przy Pl. Jana z Głogowa. Trzy lata wcze-
śniej, w 1967 r. z inicjatywy dyrekcji szkoły oraz pomocy gło-
gowskiego oddziału PKS, powołano do Ŝycia Zespół Szkół
Samochodowych.

Od 1961 r. rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Przyzakładowa Fabryki Maszyn Budowlanych.
Miała ona siedzibę w budynku administracyjnym zakładu, ale
ze względu na trudne warunki lokalowe, l września 1974 r.
przeniesiona została do budynku ZSZ przy Pl. Jana z Głogowa.

W 1975 r. w wyniku nowego podziału administracyjne-
go kraju szkoła przeszła pod nadzór Kuratorium w Legnicy. W
tym teŜ roku utworzony został Zespół Szkół Zawodowych i tak
jest do dzisiaj. W skład zespołu weszły: Zasadnicza Szkoła
Zawodowa im. Feliksa DzierŜyńskiego, ZSZ Fabryki Maszyn
Budowlanych, Technikum Mechaniczne młodzieŜowe i dla
Pracujących oraz Liceum Zawodowe. W 1994 r. w skład Ze-
społu weszła Szkoła Krawiecka mieszcząca się w budynku
szkoły podstawowej nr 11.

W 1986 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora.
Edmunda Wojciechowskiego zastąpił Marian Ćwiertnia, który
tę funkcję pełni do dzisiaj. W 1990 r. zakładem patronackim
przestała być Fabryka Maszyn Budowlanych. W tym teŜ roku
zakończyło działalność Liceum Zawodowe. (Krzysztof Zawic-
ki)

Literatura: T. Jędrusik, Działalność Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Fe-
liksa DzierŜyńskiego w Głogowie w latach 1946-62. Praca magisterska; J. Chutkowski,
Dzieje Głogowa t. II, Legnica 1991;  Sprawozdania z okazji 30 i 40-lecia szkoły oraz
kroniki szkolne. Z: 43
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