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Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

Bramy miejskie

Umiejscowienie bram
miejskich było przesądzone z
chwilą wytyczenia linii mu-
rów obronnych. O ich liczbie
decydował układ sieci droŜ-
nej. DuŜy Lwów miał tylko 2
bramy, Poznań - 4, Kraków -
6. Głogów średniowieczny
miał 4 bramy: Brama Brzo-
stowska prowadząca na drogę
do Szprotawy i Zagania, Brama
Szpitalna prowadząca na drogę
do Legnicy i Wrocławia, Brama    BRAMA POLSKA W XVII W.
Polska wiodąca do Wołowa i Brama Odrzańska prowadząca w kie-
runku przeprawy przez Odrę. Oprócz nich w murach miejskich ist-
niały wąskie przejścia, furty: św. Jana, na wysokości dzisiejszej ulicy
Staromiejskiej, BoŜego Ciała - na wysokości dzisiejszej ulicy Po-
wstańców, Młyńska – koło klasztoru klarysek, Dominikańska - przy
klasztorze dominikanów. W późniejszych czasach powstały nowe
przejazdy. Wiele zmian nastąpiło w czasie budowy twierdzy w XVII
w.. Zamknięto wtedy i z czasem zlikwidowano Bramę Polską i Szpi-
talną. Przebudowano furtę BoŜego Ciała i nadano jej nazwę Bramy
Wrocławskiej (1672 r.)

ZłoŜone funkcje bram miejskich w średniowieczu powodo-
wały, Ŝe miały one bardziej skomplikowaną formę architektoniczną i
urządzenia niŜ inne części muru obronnego. Niektóre bramy wzmac-
niano tzw. przedbramiem. Podwójne przedbramie miała Brama Brzo-
stowska i jak widać na planie miasta z początku XVII w. miała rów-
nieŜ barbakan. Obok wjazdu Bramy Brzostowska, Szpitalna i Polska
wzmocnione były wysokimi wieŜami stanowiącymi dodatkowy punkt
obronny. Znana ze źródeł historycznych od 1399 r. Brama Polska była
równieŜ wzmocniona barbakanem, którego wygląd (z XVII w.) znamy
z ryciny przechowywanej w Archiwum Państwowym w Zielonej Gó-
rze. System obronny bramy (wg stanu z końca XVII w.) składał się z
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wysokiej wieŜy połoŜonej obok wjazdu, budynku przejazdowego
(było to niegdyś przedbramie, nakryte później dachem) i barbakanu.

Oprócz tego, Ŝe bramy były waŜnym elementem systemu
obronnego miasta, były teŜ reprezentacyjnym wjazdem. Umieszczano
na nich często emblematy o treści religijnej mające zapewnić miastu
opiekę. Tak ozdobiona była Brama Odrzańska. Umieszczono na niej
w 1505 r. trzy figury świętych opiekunów miasta: św. Mikołaja, Mat-
kę Boską z Dzieciątkiem i św. Katarzynę (być moŜe wcześniej teŜ
istniały tam jakieś elementy).

W 1681 r. zamknięto Bramę Polską, wkrótce ją rozebrano.
Brama Szpitalna została zamknięta przez budowę bastionu „Anioła",
do naszych czasów zachował się jedynie jej przejazd. Do 1871 r. ist-
niała Brama Odrzańska z umieszczonymi na niej gotyckimi figurami.
Jej wygląd znamy z XIX-wiecznych rycin. Miała formę wieŜy prze-
jazdowej, być moŜe wcześniej stała obok niej jeszcze jedna wysoka
wieŜa (wskazuje na to plan miasta z początku XVII w.), podobnie jak
przy pozostałych bramach.

W związku z rozbudową miasta na wschód, w 1876 r. wznie-
siono nową bramę wrocławską, starą z czasem zlikwi-
dowano. Celem łatwiejszego dojazdu do dworca kolejowego w 1872
r. przebito w murach na wysokości dzisiejszej ulicy Poczdamskiej
bramę dworcową. Nie przetrwała ona długo. W wyniku likwidacji
twierdzy głogowskiej na początku XX w. dawne umocnienia wraz z
bramami miejskimi uległy rozbiórce. (Jerzy Dymytryszyn)

Literatura: J. BIaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer
Landes, Glogau 1913; M. Kutzner, Głogów. W; Studia nad początkami i rozplanowa-
niem miast nad środkową Odra i Dolną Wartą, t. II. Praca zbiorowa pod redakcją Z.
Kaczmarczyka i A. Wcdzkiego Zielona Góra 1970; K. Wutke, Die Inwentare der Nicht-
staatlichen Archive Schlesiens. Kreis und Stadt Glogau. Codex Diplomaticus Silesiae t.
28; J. Widawski, Miejskie mury obronne w państwie polskim do pocz. XV w., Warsza-
wa 1973.
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Gazownia Głogów

Gazownia Głogów naleŜała do najstarszych tego typu
obiektów na terenie Dolnego i Górnego Śląska. 27 lipca 1853
r. Magistrat przyjął projekt gazowni miejskiej i zatwierdził go.
Projekt opracował inŜynier z Brukseli Jan More. Magistrat był
reprezentowany w sprawach budowy przez radcę budowlanego
Hermanna Schmidta. Węgiel do Gazowni sprowadzano z Gór-
nego i Dolnego Śląska koleją. Pierwsza gazownia miała ko-
tłownię z dwoma piecami retortowymi, aparaty uzdatniania
gazu i centralny licznik wyprodukowanego gazu. Wybudowano
ją koło dzisiejszych ulic Browarnej i Elektrycznej. Dokładnej
daty rozruchu gazowni nie znamy, wiemy Ŝe w 1857 r. oświe-
tlono gazem teatr im. A. Gryphiusa. W 1897 r. gazownię prze-
budowano, zwiększono kotłownię, w której zbudowano dwa
piece generatorowe i 10 retort. Produktem ubocznym był koks i
amoniak. W 1907 r. zbudowano zbiornik gazu na 6.000 m3 do-
budowano nowy blok piecowy i poprawiono transport węgla i
koksu. W 1922 r. ponownie unowocześniono gazownię. Zbu-
dowano nowy piec komorowy z 2 blokami piecowymi i 24 go-
dzinną fermentacją węgla. Produkt uboczny to: smoła, benzol,
koks, amoniak. W 1923-1924 produkcja gazu wynosiła 5.600
m3 dziennie, w 1924-1925 - 6.133 m3 dziennie, w 1925-1926 -
6.557 m3 dziennie. Odbiorców w 1913 r. było 2.766, a liczni-
ków 4.159. w dniu 01.04.1926 r. odbiorców było 6.799 a licz-
ników 7.016. Gaz słuŜył do celów grzewczych i oświetlenio-
wych mimo uruchomienia elektrowni w 1907 r.

Po ostatniej wojnie wobec zniszczenia miasta zbędną
i uszkodzoną w toku działań wojennych gazownię, władze mia-
sta przekazały mieszkańcom Jarocina, gdzie uruchomiona
20.03.1946 r. pracowała do połowy lat osiemdziesiątych.
Aktualnie mieszkańcy Głogowa otrzymują gaz ziemny z Rejo-
nu Gazowniczego Legnica Oddział w Głogowie. Pierwszym
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kierownikiem Oddziału był mgr inŜ. Bomba. Na dzień 31.12.
1996 r. Oddział posiadał 80,7 km gazociągu i 22.060 odbior-
ców. Gaz dostarczany jest za pośrednictwem sieci wysokiego
ciśnienia 50 MPa i redukowany w stacjach redukcyjnych do
ciśnienia 0,4 MPa. (Zbigniew Szymański)

Literatura: J. Blaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer
Landes, Glogau 1913; Glogau W: Monographien deutscher Stadte; J. Chutkowski
Kalendarium lat 1945-1950. Głogów - zarys monografii miasta pod red. K. Matwijow-
skiego. Wrocław 1994.

Z: 45



Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

Garnizon głogowski w wojnie 1939-1945

W dniu 22 czerwca 1941 r. 18 batalion saperów z rejo-
nu Suwałk uderzył na Rosję i po osiągnięciu Wilna w przeciągu
kilku dni wkroczył do Smoleńska. Brał on udział w cięŜkich
walkach o Starą Russę i w kotle pod Demiańskiem. Uczestni-
czył w walkach o zdobycie Tychwina. W lipcu 1944 r. 18 bata-
lion znalazł się w kotle w rejonie Bobrujska gdzie uległ zagła-
dzie.

W Neuhammer jesienią 1944 r. sformowano nowy 18
batalion saperów i skierowano go do walk na terenie Prus
Wschodnich. Walczył on pod Braniewem w rejonie Zalewu
Wiślanego aŜ w kotle Heiligenbeil uległ zagładzie. W Schle-
swiku - Holsztynie w kwietniu 1945 r. sformowano ponownie
18 batalion saperów. Skierowano go do Berlina, gdzie brał
udział w końcowych walkach o miasto.

Po sformowaniu nowych dywizji, l oddział pułku pie-
choty nr 54, w listopadzie 1940 r., wcielony został w Schonber-
gu na Morawach do zmotoryzowanego pułku piechoty nr 51.
Oddziały 2 i 3 tego pułku przeniesione zostały do Salzkammer-
gut, gdzie po uzupełnieniu przez Austiaków utworzony został
54 pułk strzelców. Pułk ten wchodził w skład 100 Lekkiej Dy-
wizji Piechoty.

Po odbyciu przeszkolenia 54 pułk strzelców w dniu
23 czerwca 1941 r. skierowany został na front wschodni. Brał
udział w walkach o przełamanie „linii Stalina". W dniu 31
sierpnia 1941 r. pułk przeprawił się przez Dniestr. Brał udział w
cięŜkich walkach nad Dońcem i Donem o Charków, WoroneŜ i
Kałacz, gdzie poniósł duŜe straty. Jesienią 1942 r. 54 pułk
strzelców w składzie 100 dywizji strzelców znalazł się w kotle
stalingradzkim i tam uległ zagładzie. Na początku 1943 r. sfor-
mowano nową 100 dywizję strzelców wraz z 54 pułkiem strzel-
ców w Ried w Austrii. Pod koniec kwietnia 1943 r. 54 pułk
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skierowano przeciwko partyzantom walczącym na terenie Jugo-
sławii i Albanii. Po walkach z partyzantami w Jugosławii i roz-
brojeniu wojsk włoskich w Albanii (po kapitulacji Włoch
03.09.1943 r.) pułk przemieszczono na front wschodni. Pułk
strzelców walczył w odwrocie w rejonie Karpat przechodząc
przez miejscowości Skole-Pass, Rumina, Snina, Vranow i Mała
Góra. Stąd transportem kolejowym przewieziony został do
Koźla na Górnym Śląsku i tam ponownie wszedł do walki. W
styczniu 1945 r. Armia Czerwona prowadziła działania wojenne
na terenie Śląska. Pułk walczył o Krapkowice, Grotków, Strze-
lin i Niemczę. Na początku maja 1945 r. prowadził ostatnie
działania przez Jawor w kierunku na Legnicę.

Po kapitulacji Niemiec w dniu 9 maja 1945 r. 54 pułk
strzelców znajdował się w rejonie Górnej Łaby skąd przedzierał
się w kierunku zachodnim dla poddania się wojskom amerykań-
skim. (Andrzej Malinowski)

Literatura: Das War Glogau. Stadt und Land an der Oder 1913-1945.
Hannover 1991.
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Handel prywatny w Głogowie w latach 1945-1948

 „Handel w Głogowie rozpoczął się ciekawym wyda-
rzeniem. Burmistrz Hoinka polecił ustawić naprzeciw siedziby
Zarządu Miejskiego stragan, na którym ustawiono worek mąki i
worek Ŝółtego cukru, obsługiwany przez mieszkankę Głogowa
Przybylską. Towar został błyskawicznie rozsprzedany."

Po przeprowadzeniu wywiadów u kilkudziesięciu osób,
przebywających w tym czasie w Głogowie, autor ustalił istnie-
nie następujących prywatnych zakładów handlowych i gastro-
nomicznych w 1946 r,:
- Sklep przy ul. Królewskiej 40, naleŜący do Michała Na-
   koniecznego, załoŜony w styczniu 1946 r. i prowadzony do
   1948 r.
- Sklep na rogu ulic Królewskiej i Słowiańskiej, naleŜący do
   Stanisława Heintze. Mieścił się on w drewnianym kiosku
   wybudowanym w tym celu.
- Sklep przy ul. Królewskiej, naprzeciw biura Zarządu Miej-
   skiego naleŜący do Kazimierza Kicały i Jana Kowalczyka.
   Mieścił się w drewnianym baraku.
- Restauracja i hotel „Polonia" załoŜona w październiku 1945
   r. przez Nikodema Piotrowskiego przy ul. Słowiańskiej. Speł-
   niała ona w latach 1945 - 1946 dodatkowo rolę klubu,
   gdzie wieczorami zbierali się miejscowi działacze.
   Prowadzona do końca 1949 r. - Restauracja „Rolnik" przy
   ul. Nowosolnej (obecnie Sikorskiego), naleŜąca do Eugeniu-
   sza śyczkowskiego, załoŜona w końcu 1946 r. Czynna do
   1949 r.

Ponadto Zarząd Miejski prowadził w latach 1945-1946
hotel i bufet przy ul. Kopernika. Od jesieni 1945 r. był on dzier-
Ŝawiony przez Leona Wawrzkowa. Sprawa jego wydzierŜawie-
nia i ustalenie wysokości czynszu dzierŜawnego była kilkakrot-
nie rozpatrywana przez Tymczasową Komisję Doradczą Zarzą-

Z: 45



Encyklopedia Ziemi Głogowskiej

du Miasta w latach 1945 i 1946. Największe przedsiębiorstwa
mieli w tym czasie Piotrowski i Wawrzków (ten ostatni prowa-
dził równieŜ wytwórnię wód gazowanych), którzy wyremonto-
wali domy w mieście. Z Piotrowskim przez dłuŜszy czas trwały
pertraktacje w sprawie wykupu jego domu przez miasto. Osta-
tecznie został on zakupiony w 1949 r. i otwarto w nim przed-
szkole. W połowie 1947 r. w Głogowie było juŜ 7 prywatnych
sklepów spoŜywczych, l przemysłowy oraz 5 restauracji. Ogó-
łem w powiecie głogowskim było w tym czasie 146 firm pry-
watnych, w tym 105 sklepów spoŜywczych i 32 restauracje.
Ponadto w Głogowie działały: Olejarnia, Wytwórnia Wód Ga-
zowanych i Ogrodnictwo.

Początkowo w Sławie, a po przeniesieniu władz po-
wiatowych do Głogowa, w Głogowie działało Powiatowe Sto-
warzyszenie Kupców Polskich, którego prezesem był Jan Ant-
kowiak. Stowarzyszenie to zajmowało się sprawami organiza-
cyjnymi głogowskiego kupiectwa, pośredniczyło w kontaktach
z władzami powiatowymi i miejskimi, zgłaszało wnioski w
sprawie ustalenia godzin otwarcia sklepów itp.. Podlegało ono
Wojewódzkiemu  Związkowi  Zrzeszeń Kupieckich Dolnego
Śląska.

W latach następnych (1949-1950), w związku ze stali-
nizacją Ŝycia społecznego i gospodarczego nastąpiła zmiana
polityki państwa i upadek prywatnego handlu i usług, zastępo-
wany, w sposób nie zawsze udolny, przez handel uspołecznio-
ny. Zmarnowano w ten sposób wiele cennej inicjatywy prywat-
nej, która w sposób istotny przyczyniła się, zwłaszcza w pierw-
szym okresie, do zagospodarowania tych ziem. (Janusz Chut-
kowski)
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Las miejski

Głogowski Las Miejski (Glogauer Stadtforst) jest poję-
ciem historycznym odnoszącym się do kompleksu leśnego za-
wartego między miejscowościami Sobczyce - Krzepielów -
Stare Drzewce - Gola - Szlichtyngowa - Serby - Sobczyce. W
następstwie wielkiego poŜaru, który spustoszył Głogów w 1291
r. ksiąŜę Henryk III zezwolił mieszczanom na pozysk drewna
budowlanego i budowlanego w swoich lasach. Niewątpliwie
dotyczyło to głównie duŜego kompleksu leśnego, porastającego
nieurodzajne ziemie na północ od miasta, gdyŜ, Ŝyzne tereny
połoŜone na południe od linii Odry były juŜ wówczas pozba-
wione większych połaci leśnych. W 1298 r. (wg Minsberga -
1319) rada miejska zakupiła „Busch” koło wsi Obora i część
puszczy bytomskie] w okolicy gdzie później powstały wsie
Krzekotów i Krzekotówek. W dokumencie z 1454 r. mówi się o
sporze jaki ksiąŜęta Henryk IX i Włodko Cieszyński toczyli z
głogowskim mieszczaństwem o prawo do lasu i łąk w obrębie
między: Kulowem, Moszowicami, Sobczycami i nieistniejącą
(od czasów Wojny Trzydziestoletniej?) wsią „Bangk”. Ta wieś
oraz Kulów, wraz z przynaleŜnym majątkiem i lasem zostały
zakupione przez miasto w latach 1472-1474. W 1524 r. zaku-
piono Wilków a w 1544 Golę wraz z lasem. Wielkość obszaru i
ceny nie zostały podane w dokumentach. Ten ostatni nabytek
pieczętuje stan posiadania miasta w terenie mającym dla Gło-
gowa Ŝywotne znaczenie z co najmniej dwu powodów: gospo-
darczego (waŜne, okresowo główne źródło przychodu kasy
miejskiej) i strategicznego dla całego bytu miejskiego, ponie-
waŜ w tym pasie przebiegał szlak handlowy z południa Niemiec
do Wielkopolski (i dalej nad morze).

Po strasznym poŜarze Głogowa w 1615 r., pozwolono
mieszczanom na darmowy wyrąb drzew w miejskim lesie. Pod-
czas wojny trzydziestoletniej i w następujących po niej latach
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przeprowadzono masowe wyręby. Fakty te miały miejsce rów-
nieŜ w czasie kolejnych kampanii militarnych: wojen śląskich i
wojny siedmioletniej (1740-1760) oraz okupacji francuskiej
(1806-1813). Z roku 1722 pochodzi pierwszy znany pomiar
lasu i mapa lasu. Po zajęciu Śląska przez Prusy gospodarka w
lesie miejskim poddana została surowym rygorom, stanowi
nym przez władze Kamery Wojenno - Dominialnej. Dokładny
pomiar wykazał, Ŝe jego powierzchnia wynosiła nieco ponad
10.970 mórg brandenburskich. W 1773 wprowadzono nową
taksę na drewno, przystąpiono równocześnie do systematycz-
nych zalesień i prac porządkowych. W kilka lat później została
załoŜona wieś Głogówko. W XIX w. roczne dochody z lasu
miejskiego stanowiły zwykle najwyŜszy przychód w kasie
miejskiej.

Jedną z pozycji była dzierŜawa terenów łowieckich. W
latach czterdziestych licencję taką posiadał hrabia von Schla-
brendorf ze Szczepowa. Według pomiaru z 1855 r. las miejski
zajmował 10.910 mórg (z czego 191 przypadało na łąki i grunty
orne). Las wysoki stanowił 5/6 całości, wyraźnie dominującym
gatunkiem była sosna. Istniejącym novum było przecięcie lasu
przez linię kolejową z Głogowa do Leszna (1857-1858). Gło-
gówko i okoliczny las stały się miejscem popularnego wypo-
czynku niedzielnego dla Głogowian. W pierwszych dziesięcio-
leciach XX w. powierzchnia lasu oscylowała wokół liczby
2.600 ha. Las administrowany był przez miejski urząd leśny
(Forstamt). Mimo licznych poŜarów i okresowych inwazji owa-
dów przeciętna jakość drewna - przyjmując za miernik ceny
sprzedaŜne - była wyŜsza niŜ w sąsiednich lasach. Po zakoń-
czeniu II wojny światowej dawny las miejski znalazł się w za-
rządzie Administracji Lasów Państwowych - Nadleśnictwo
Głogówko (od r. 1990 - Nadleśnictwo Głogów). (Antoni Bok)

Literatura: J. Biaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer
Landes, Glogau 1913; Monographien deutscher Stadte, Berlin 1926; Das war Glogau
1913-1945, Hannover 1991.
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Malowidło ścienne gotyckie w kościele parafialnym
p.w. św. Wawrzyńca w Brzostowie

Najstarsza wzmianka o świątyni w Brzostowie pocho-
dzi z XIV w. (od 1399 r. datowana jest jako parafia). Pierwotny
kościół uległ zniszczeniu przez poŜar w r. 1448. Odbudowę
świątyni dokonano przed rokiem 1502 przez budowniczych
Michała Homa i Hansa Lincke. W XVIII w. (1717) załoŜono
nowe sklepienie kolebkowe z lunetami.

Jednym z unikalnych dzieł malarskich znajdujących się
w świątyni jest fresk ścienny pochodzący z przełomu XV-XVI
w., umieszczony nad portalem wejścia do zakrystii, w ścianie
północnej prezbiterium. Wybitne dzieło malarskie przedstawia
wizerunek Matki BoŜej w płaszczu opiekuńczym (Mater Mise-
ricordiae), która ostania swym płaszczem przedstawicieli róŜ-
nych stanów, fundatorów świątyni, członków zgromadzeń za-
konnych Kościoła katolickiego. Ten temat maryjny zaliczany
jest do jednego z najpopularniejszych wątków w ikonografii
średniowiecznej sztuki sakralnej w Europie. W Polsce wizerun-
ki maryjne pojawiły się u schyłku średniowiecza w XIV i XV
w. między innymi w Gnieźnie, Skotnikach, Czechowie lecz w
następnych stuleciach często były pomijane przez zwolenników
reformacji. W nowej wersji barokowej pojawiły się dopiero w
XVII w. pod postacią Matki BoŜej Miłosierdzia lub Matki Bo-
Ŝej Opiekunki. Motyw płaszcza sięga staroŜytności, bowiem
zwykle kojarzono go z symbolem władzy. Płaszcz teŜ stanowił
symbol siły nadprzyrodzonej i dlatego odgrywał istotną rolę w
legendach biblijnych.

Malowidło ścienne w świątyni brzostowskiej odsłonięte
w latach 1984-1985 podczas prac konserwatorskich. Fresk
usytuowany jest nad gotyckim portalem przy wejściu do zakry-
stii, w ostrołucznej niszy o wymiarach 114 x 171 cm. GłównąZ: 45
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postacią utworzonej kompozycji jest wizerunek stojący matki
BoŜej z pochyloną głową w lewą stronę, przybraną w długą
suknię, opasującą górną część ciała, a w dolnej części luźno
opadającą w formie fałd. Na głowie Marii inicjator malowidła
umieścił dość charakterystyczną dla okresu gotyckiego koronę
trójpolową o motywie trójliścia. Natomiast na ramionach NMP,
podniesionych do połowy wysokości obrazu, dostrzegamy za-
mszowy płaszcz, spięty zapinką na piersi. W dolnej części
kompozycji obrazu artysta usadowił po obu stronach Matki
BoŜej postacie wiernych miniaturowej wielkości, w pozie mo-
dlitewnej, które oddają się pod opiekę Marii. Z prawej strony
malowidła (fragment mało czytelny) dostrzegamy tylko 7 osób -
są to zapewne przedstawiciele rodu królewskiego, duchowni i
zakonnicy. Natomiast w lewej dolnej części wizerunku odnaj-
dujemy, równieŜ w bardzo niewyraźnym zarysie, 10 postaci. Są
to prawdopodobnie w większości osoby świeckie, róŜnych
stanów (męŜczyźni i kobiety) - fundatorzy, czy teŜ dobroczyńcy
tutejszego kościoła. Całość kompozycji dzieła twórca wypełnił
charakterystycznym tłem, składającym się z wici roślinnej o
zakończeniu spiralnym. RównieŜ po obu stronach fresku u pod-
nóŜa malarz wprowadził rzadki motyw w formie Ŝabek. Dzieło
to naleŜy do nielicznych elementów tego typu sztuki sakralnej
w Polsce. (Józef Cwynar)

Literatura: M. Gęborowiez, Mater Misericordiae Pokrow. Pokrowa w
sztuce i legendzie środkowo-wsehodniej Europy, Wrocław 1986; Gotyckie malarstwo
ścienne w Polsce. Praca zbiorowa, Poznań 1984; K. S. Moisan, B. Szafraniec, Maryja
Orędowniczka Wiernych, Warszawa 1987; S. Kowalski, Zabytki Środkowego Nad-
odrza, Zielona Góra 1976.
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Referendum Ludowe w pow. głogowskim w
1946 r. (1)

Jedną z batalii o przyszły ustrój polityczno - gospodar-
czy Polski było referendum w 1946 r. Poprzedzało ono wybory
do Sejmu. W kwietniu 1946 r. uchwalono dwie ustawy dające
podstawy prawne do jego przeprowadzenia. Kampanię przed
referendum prowadziły dwa przeciwstawne sobie ugrupowania:
- prorządowy Blok Stronnictw Demokratycznych z przewo-
   dnią rolą Polskiej Partii Robotnicze) (prezesem głogowskie-
   go Komitetu Powiatowego był Józef Kowalski)
-  opozycyjny Blok Mikołajczykowski reprezentowany przez

 Polskie Stronnictwo l.udowe (pręŜ. głóg. Kom. Pow. był Mi-
 kołaj Gosławski)

Społeczeństwo w referendum miało odpowiedzieć na 3
pytania:
1.  Czy jesteś za zniesieniem senatu?
2. Czy jesteś za reformą rolną i unarodowieniem podstawo-
     wych gałęzi przemysłu? (skrót)
3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic państwa polskie-
     polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie ŁuŜyckiej?

Mimo zawarcia przedwyborczej umowy między rywa-
lizującymi siłami politycznymi, w powiecie głogowskim sze-
rzyły się nieporozumienia i prowokacje. Potęgowane były licz-
nym przechodzeniem członków SL do PSL. Wśród nich byli
m.in. wójtowie Bytomia Odrzańskiego oraz Polkowic. Powia-
towe struktury tej partii miały silne oparcie równieŜ w Sławie
oraz Gaworzycach. Z kolei propagandowym zwycięstwem
przedwyborczym bloku prorządowego było pozostanie w
Stronnictwie Ludowym ówczesnego Starosty Powiatowego
Mariana Kozieradzkiego. Napięcie wzrosło na wieść o areszto-
waniach aktywistów PSL, podejrzewanych o kontakty ze zbroj-Z: 45
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nym podziemiem. Reasumując: lokalne ogniwa Bloku Demo-
kratycznego popierały politycznie i materialnie powiatowe
struktury władzy, w tym Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.
PSL miało jedynie wsparcie w wymienionych ogniwach tere-
nowych. Na przełomie maja i czerwca 1946 r. powołano w
Głogowskiem 12 obwodowych Komisji Wyborczych. W skład
Powiatowego Komitetu Obywatelskiego Głosowania Ludowe-
go weszło 30 osób. Na jego czele stanął nowy (od 17.IV.) staro-
sta Powiatowy Czesław Studnicki (SL), zastępccą był pro-
boszcz parafii Sława ks. dziekan Kazimierz Tomkiewicz. Więk-
szość członków reprezentowała powiatowe struktury organiza-
cji politycznych, społecznych oraz związki zawodowe. Np.:
PPS – Kazimierz Gliński, Bolesław Chominiec, Piotr Bilski;
PPR – Józef Kowalski, Mieczysław Zonenberg; SL - Ludwik
Ludwisiak, Stanisław Komuński; PSL - Piotr Adamczewski
(Jedyny
przedstawiciel legalnej opozycji); ZNP - Ludwik Stępczak,
Franciszek Krassowski; Zarząd Zw. Kupców – Antoni Tomko-
wiak. Osiem osób było niezrzeszonych m.in. twórca powiato-
wego PUR-u Tadeusz Wolański oraz kierownik sławskiego
gimnazjum Leonard Horbulewicz. (Artur Pacyga)
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Referendum Ludowe w powiecie głogowskim
w 1946 r. (2)

Z początkiem maja 1946 r. walka przedwyborcza się
wzmogła. Podczas obchodów rocznicy uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
zakazał przeprowadzenia w Sławie (tymczasowej siedzibie
władz powiatowych) manifestacji i pochodu ulicami miasta. Na
kilka dni przed referendum wprowadzono zakaz wszelkich
zgromadzeń. Oficjalnie motywowano tę decyzję obawą przed
zbrojnymi prowokacjami „podziemia", a faktycznie chodziło o
zahamowanie rosnących z dnia na dzień wpływów miejscowe-
go PSL. Urząd Bezpieczeństwa odwołał nawet w Sławie dzie-
cięcą inscenizację bajki braci Grimm pt. „Jaś i Małogosia”.
Jedynym  rozsądnym  zarządzeniem  było wprowadzenie okre-
sowego zakazu sprzedaŜy alkoholu.

Prorządowy plakat wydany w drukarni slawskiej, na-
woływał do wzięcia udziału w referendum słowami: ,,W ten
sposób kaŜdy obywatel państwa polskiego stał się posłem
Wielkiego Sejmu Ludowego. Ten zaszczytny obowiązek czyni
nas odpowiedzialnymi za wynik Referendum. Dlatego wszyscy
musimy trzykrotnym "tak" wyrazić solidarność całego społe-
czeństwa z osiągnięciami Rządu Jedności Narodowej"... Z kolei
blok opozycyjny nawoływał do głosowania l x tak 2 x nie lub
nawet 3 x nie. Plakaty i ulotki o tej treści były rekwirowane
oraz niszczone. W atmosferze niepewności ale teŜ i nadziel, 30.
VI. 1946 r. przeprowadzono referendum ludowe. Porównując
do innych dolnośląskich powiatów, frekwencja w Głogowskim
była jedną z najwyŜszych i wynosiła 97% (w Polsce 87,2%)
uprawnionych do głosowania. "Tak" odpowiedziało na
pyt. l -  96.4% tj. o 28,4% więcej niŜ w kraju (68%);
pyt. 2 - 98,4% tj. o 21,2 % więcej niŜ w kraju (77,2%);
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pyt. 3 – 99,5% tj. o 8,1% więcej niŜ w kraju (91,4%).
Po upływie półwiecza wiemy, Ŝe oficjalne wyniki refe-

rendum zostały w Polsce (we Wrocławskim na szczeblu woje-
wództwa) całkowicie sfałszowane. Faktycznie w powiecie gło-
gowskim głosowało na:
pyt.   l   44% - tak i 56% - nie;
pyt.  2    48% - tak i 52% - nie;
pyt.  3    49% - tak i 51% - nie.

Według PSL w Polsce za „3 x tak" opowiedziało się
15% wyborców, według tajnych raportów PPR - 27%. MoŜli-
we, Ŝe Rodacy skupieni wokół S. Mikołajczyka; w senacie wi-
dzieli zachowanie ciągłości ustrojowej z międzywojenną Polską
(pyt. 1), obawiali się całkowitej dominacji państwowego sekto-
ra gospodarki nad prywatnym (pyt. 2) oraz nie mogli pogodzić
się (repatrianci) z utratą wschodniego terytorium przedwojennej
Rzeczpospolitej (pyt. 3). Rzeczywiste wyniki referendum  spo-
wodowały  kolejną  falę  prześladowań członków PSL, czego
przykładem było aresztowanie prezesa Powiatowego Komitetu
PSL - Gosławskiego. Działania te miały oczyścić przedpole
komunistom w wyborach do Sejmu 19.1.1947 r.. (Artur Pacy-
ga)
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Twierdza Głogów - Brückenkopf

„Brückenkopf” (tłum. przyczółek mostowy) to nazwa
duŜego fortu artyleryjskiego powstałego w latach 1825-1828
wchodzącego w skład pierścieniowo rozłoŜonych fortyfikacji
twierdzy Głogów. Zanim jednak powstał fort, juŜ w 1813 r,
opracowano szereg projektów przewidujących wzmocnienie
przeprawy przez Nową Odrę poprzez wybudowanie dzieła
obronnego. Jedną z koncepcji był plan przewidujący powstanie
umocnień ziemnych, artyleryjskich z nielicznymi elementami
murowanymi w kształcie wydłuŜonego rawelinu, czołem skie-
rowanego w kierunku północnym, a szyją otwartego ku Odrze.
Nie wiadomo czy ten projekt doczekał się realizacji.

Francuską koncepcję obrony przeprawy przez Odrę
podjęli Prusacy. Wybudowali oni nowoczesne dzieło forteczne
o narysie kleszczowym w miejsce wcześniej planowanego ra-
welinu. Zostało ono umiejscowione tuŜ naprzeciw wjazdu na
drewniany most na Nową Odrę, na jej lewym brzegu. Otrzy-
mało ono nazwę „Brückenkopf”. Prace zakończono w 1832 r.,
kiedy to otoczono Je wałami z murowanymi przeciwskarpami  i
dwiema kaponierami słuŜącymi do obrony wnętrza fosy.

Przyczółek został wybudowany według pierwotnych.
wcześniejszych projektów podobnego przyczółka mostowego
dla twierdzy w Koźlu oraz Brzegu nad Odrą. Linię ogniową
dzieła stanowiły kleszcze o ostrych czołach. Oba naroŜniki
(tzw. szpice) miały form bastionową. Szyja fortu była za-
mknięta ceglanym murem z licznymi otworami strzelniczymi
dla broni palnej. W obrębie głównego wału znajdowały się dwa
pomieszczenia ceglane z drewnianym stropem, które od góry
były obsypane warstwą ziemi. Pomieszczenia te słuŜyły jako
podręczne magazyny prochu i amunicji. Tworzyły one w stronę
krawędzi otwarty czworokąt, którego dziedziniec otoczony był
murem ceglanym z ceglanym budynkiem koszarowym. Między
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murem krawędziowym przyczółka a Odrą znajdował się otwar-
ty plac słuŜący do zbiórek oddziałów, a pomiędzy koszarami, a
lewym barkiem znajdowała się szopa z palisadami. Przyczółek
Mostowy był otoczony z trzech stron fosą, która jedynie okre-
sowo była wypełniona wodą.

W latach 1833-1834 zmodernizowano dzieło przez po-
głębienie fosy suchej oraz odcięcie głęboką suchą fosą środko-
wej części dzieła. W ten sposób odsunięto od głównej bryły
fortu dzieło ziemne o narysie trójkątnym. Był to śródszaniec.
Koszary natomiast otrzymały ceglany stropodach. W tym teŜ
czasie powstały magazyny sprzętu wojskowego, które umiej-
scowiono pomiędzy budynkiem koszarowym a prawym bar-
kiem. Do obrony wejścia do wnętrza fortu wybudowano kapo-
nierę szyjową, a fosy od strony czoła broniła kaponiera czoło-
wa, która za pośrednictwem ceglanej poterny o sklepieniu ko-
lebkowym (przebiegała pod głównym wałem) była połączona z
dziedzińcem fortu. Była ona umieszczona w fosie pomiędzy
głównym wałem, a śródszańcem. „Brückenkopf” był fortem
przeznaczonym dla broni artyleryjskiej. Mógł pomieścić około
120, docelowo nawet i 500 Ŝołnierzy.

W okresie 1939-1944 dzieło pełniło rolę magazynów
Ŝywności niemieckich jednostek wojskowych; niewykluczone
jest, Ŝe na obszarze fortu skoszarowano część wojsk niemiec-
kich. W 1944 r. przyczółek został włączony w plany obrony
twierdzy Głogów. W lutym 1945 r. rozgorzały walki o opano-
wanie wsi Serby, a następnie „Brückenkopf”. Dzieło zniszczo-
no na skutek uporczywych walk piechoty oraz radzieckiego
lotnictwa i pocisków rakietowych. Po wojnie obszar fortu zni-
welowano, elementy murowane częściowo rozebrano. W latach
60-tych przez środek przeprowadzono szosę trasy Głogów -
Leszno. (Krzysztof Motyl)

Literatura: W. Eckert, Twierdza Głogów w procesie rozwoju nowoŜytnej
sztuki fortyfikacyjnej (XVII-XX w.), Zielona Góra 1992. Z: 45
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Związek Strzelecki „Strzelec” w Głogowie

Związek Strzelecki „Strzelec" Organizacja Społeczno
- Wychowawcza, tak brzmi nazwa paramilitarnej organizacji
młodzieŜowej, będącej kontynuatorem tradycji Związku
Strzeleckiego, którym kierował Józef Piłsudski. ZS „Strzelec”
OSW powstał 8 września 1990 r. w Warszawie, a obecnie
skupia 4 tysiące młodzieŜy na terenie całej Polski. „Strzelec”
objęty jest patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej, co
automatycznie wyklucza jego związek z jakąkolwiek partią
polityczną.

12 kwietnia 1995 r. rozkazem Komendanta Śląskiego
Okręgu Strzeleckiego utworzono w Głogowie oddział strzelec-
ki, którego dowódcą mianowany został Marek Adamski. Sto-
sunkowo szybko, bo juŜ w maju oddział skierowany został na
naziemne szkolenie spadochronowe do WSO we Wrocławiu, a
następnie do „szkoły przetrwania" w Bieszczadach. Strzelców
przeszkolono tam w zakresie działań rozpoznawczych i dywer-
syjnych na tyłach wojsk przeciwnika. Rok 1995 upłynął na
intensywnym szkoleniu i tworzeniu struktur organizacyjnych
głogowskiego oddziału. W roku 1996 oddział przeŜył prawdzi-
wy rozkwit. CięŜka praca Strzelców została doceniona a zara-
zem wysławiona na próbę. W lipcu oddział odbył szkolenia
zorganizowane przez instruktorów wojsk powietrzno - desan-
towych i antyterrorystycznych policji, a w sierpniu przeprowa-
dzono ćwiczenia wraz z byłymi Ŝołnierzami 62 kompanii spe-
cjalnej z Bolesławca. Taki cykl szkoleń sprawił, Ŝe oddział
znalazł się wśród elity ZS „Strzelec” OSW i 15 października
1996 roku został mianowany Oddziałem Rozpoznawczym,
którego patronem został kpt. Ignacy Gazurek z l SBSpad. 8
marca 1997 r. Oddział Rozpoznawczy został przemianowany na
Jednostkę Strzelecką. W czasie powodzi Strzelcy w ramach
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Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego przez prawie mie-
siąc wypełniali zlecone im zadania, wywiązując się z nich w stu
procentach. Mimo, Ŝe powódź wyczerpała fizycznie wszystkich
Strzelców, zdołali oni uczestniczyć i wykazać się w Szkoleniu
Grup Rozpoznawczych, które odbyło się w sierpniu.

ZS „Strzelec” OSW skupia głównie młodzieŜ ze szkół
średnich. Warunkiem przyjęcia do głogowskiej JS jest ukoń-
czenie przez kandydata dwumiesięcznego okresu próbnego oraz
posiadanie odpowiedniego wieku tj. min 16 lat. Program szko-
lenia strzeleckiego obejmuje między innymi terenoznawstwo,
strzelanie, psychologię, wspinaczkę, pierwszą pomoc, umiejęt-
ność przetrwania w ekstremalnych warunkach, działania spe-
cjalne i rozpoznawcze, elementy walki wręcz, antyterrorystykę.

Głogowska Jednostka Strzelecka posiada równieŜ sek-
cję do zadań specjalnych, składającą się z grupy starannie wy-
selekcjonowanych i intensywnie szkolonych osób, przeznaczo-
nych do wykonywania nietypowych i niebezpiecznych zadań.

Obecnie głogowska JS skupia 30 osób w dwóch korpu-
sach osobowych: męskim i Ŝeńskim. (Marek Adamski)
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