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Encyklopedia Ziemi Głogowskiej 
 

3. Poznański Pułk Piechoty nr 58 
(3. Posensches Infanterie-Regiment Nr 58) 

W pruskim garnizonie Głogowa niepoślednią rolę odegrał 58. pułk 
piechoty. Powstały ramach wielkiej reorganizacji i rozwoju armii na przełomie 
lat 1859/60 z oddziałów 18. pułku Landwehry rozmieszczonych w Poznaniu, 
Swarzędzu i Kargowej. Początkowo otrzymał nazwę 18. Mieszanego Pułku 
Piechoty, by od 4 VI 1860 nosić miano, z którym dotrwał do 1919 roku. 
W ramach podporządkowania strukturalnego wchodził w skład 9., a później 
17. Brygady Piechoty. Ta z kolei była w składzie 9. Dywizji na terenie 
V Korpusu Armijnego z siedzibą w Poznaniu. Dowództwa Brygady i Dywizji 
znajdowały się również w Głogowie. 

Ówczesny pułk piechoty tworzyły trzy bataliony, w tym trzeci (III) - fizylicrów, 
czyli lekkiej piechoty. Każdy batalion składał się z 4. kompanii. Przyznany w 1860 r. 
pierwszy etat pokojowy dla batalionu wynosił 534 osoby. l kwietnia 1909 r. pułk 
liczył w sztabie: 4 oficerów, 5 lekarzy, kapelmistrz, 3 podoficerów (pisarz, 2 
ordynansów), 41 muzyków, 4 rachmistrzów. W każdym batalionie było 18 oficerów, 
płatnik z pomocnikiem, pisarz, 64 podoficerów, dobosz batalionowy, 4 sanitariuszy, 
502 żołnierzy. 

Sztab wraz z batalionami I i II kwaterowały w Głogowie - początkowo 
w kazamatach przy Bramie Pruskiej, koszarach Michaelisa, w Forcie Gwiazdy, 
arsenale Landwehry na Ostrowie Tumskim, na kwaterach prywatnych, w forcie 
Brückenkopf. W 1897 r. I batalion otrzymał koszary w Górnym Żarkowie. 
Poprawiała się również baza oficerska, łącznic z nowym kasynem. 

Batalion III do 1866 r. przebywał w Kożuchowie. Powrót z kampanii wojennej w 
tym roku zakończył w nowym miejscu stałego postoju - we Wschowie. W okresie l 
IV 1884 - VII 1885 dowódcą 9. kompanii wschowskiego batalionu był kapitan Paul 
von Beckendorfforff und Hindenburg, przyszły prezydent Rzeszy. Od l Xl 1908 przy 
I batalionie utworzono kompanię karabinów maszynowych. 

Pułk pozyskiwał rekruta z Wielkopolski i Dolnego Śląska. Kadrę stanowili Niemcy. 
Jednym z nielicznych oficerów Polaków był starszy lekarz, dr Paweł Wiewiórowski, 
pochodzący z Prus Wschodnich. Żołnierzami byli głównie Polacy. Codzienne 
szkolenie prowadzono na placach ćwiczeń przed Bramą Pruską. Dla ćwiczeń 
kompanii i batalionów urządzono poligon w Serbach. Zbudowano tam infrastrukturę 
szkoleniową. Odbywały się tam letnie ćwiczenia, łącznie ze strzelaniem 
artyleryjskim. Od 1874 r. użytkowano strzelnicę w Górkowie. Obok niej w 
niedalekiej przyszłości powstały koszary dla l batalionu. 
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Mundurem piechoty były granatowe kurtki oraz ciemnoszare spodnie, a 
wyróżniały pułk żółte naramienniki i guziki oraz czerwone wyłogi. W ramach 
unifikacji wprowadzono na naramiennikach duże cyfry numerów pułku. 

Życie pozasłużbowe koncentrowało się w kasynie oficerskim. Najpierw w tzw. 
starym, przy ul. Młyńskiej. Rozrywką łączącą kadrę były polowania. W armii wręcz 
nazywano 58. pułk - pułkiem myśliwych. Dzierżawiony był obwód łowiecki koło 
Nowej Jabłonny i na zachód od Głogowa, wzdłuż torów kolejowych do Szprotawy. 

Pułk uczestniczył w życiu społeczności lokalnej. Szczególnie demonstrował 
swoją przydatność w trakcie kataklizmów. W 1903 r. w trak wielkiej powodzi, w 
sierpniu 1904 r. podczas wielkiego pożaru lasu koło Przemkowa ponad 400 żołnierzy 
i oficerów zostało dowiezionych pociągiem specjalnym na pomoc. 

Wśród prawie 20 dowódców byli m.in. płk KarI von Budberg – pierwszy 
dowódca, oraz generał major Bruno von Francis, który za dowodzenie pułkiem w 
wojnie z Austrią (1866) otrzymał order Pour la Merite. Ostatnim dowódcą pułku był 
płk KarI Marckstadt. 

Piechota z Głogowa uczestniczyła we wszystkich w wojnach prowadzonych 
przez Prusy i Rzeszę niemiecką od 1866 do 1918 roku W I wojnie światowej pułk 
trafił na front zachodni, na którym uczestniczył w bitwach granicznych, m.in. pod 
Longwy. Początkowo w ramach macierzystej 17. Brygady i 9. Dywizji piechoty, a od 
1915 r. w ramach 237. Brygady piechoty i 119. Dywizji walczył na froncie 
wschodnim. Wojnę zakończył na froncie zachodnim. Wracał z niego w końcu 1918 r. 
w okresie wrzenia rewolucyjnego i demobilizacyjnego. 23 grudnia przybyła do 
Głogowa część pod dowództwem majora Biebrach. Pozostałości jednostki zostały 
wcielone do powstających jednostek Grenzschutzu i Freikorpsu. Uczestniczyły w 
walkach granicznych przeciwko powstańcom śląskim i wielkopolskim. Tradycje 58. 
pułku w Reichswerze przejęła stacjonująca w Glogowie od początku lat dwudziestych 
6. kompania 8. pruskiego pułku piechoty. 

Literatura:  Das war Glogau, Stadt und Land an der Oder 1913-1945, Hannover 
1991; Lehmann E., Vogt, Geschichte des 3. Posenschcs Infanterie-Regiments Nr 58. Von seiner Stiftung 
1860 zum Jahre 1910, Berlin 1910; Lyncker A., Die Preussische Armee 1807 -1867 und ihre 
sippenkundlichen Quellen, Berlin 1939; Ruhmeshalle unserer alten Armee, Berlin, cz.. I, s. 445. 

        Wiesław Maciuszczak 
 
 
 
 

- 2 - 



Encyklopedia Ziemi Głogowskiej nr 64/65 
 

Białołęka - historia 

Wieś w gminie Pęcław, położona w Pradolinie Głogowskiej, 7 km na wschód od 
Głogowa. Wzmiankowana w 1356 i 1414 r. (Weissholz; nazwę wywodzono od prze-
ważających tu w dawnych czasach brzóz). Zabytki archeologiczne świadczą o wcześniejszej 
tradycji osadniczej. W obrębie wsi zlokalizowano stanowiska z epoki żelaza, fragmenty osady 
z młodszej epoki kamienia (4500-1900 lat p.n.e.) oraz osad wczesnośredniowiecznych z VI i 
VII wieku. 

Białołęka założona została jako typowa owalnica, ze wspólnym pastwiskiem w środku 
wsi. Kształt ten zachowała do dziś. W średniowieczu ok. l km na południe od wsi płynęła Odra 
- jej dawne koryto znaczy dziś przebieg Kanału Południowego i rzeki Rudnej. Teren między 
nimi a Odrą (w średniowieczu - Baryczą) zajmują żyzne czarne mady, stąd jego potoczna 
nazwa „Schwarzer Winkel" („Czarny Zakątek"). W czasach nowożytnych Białołęka była 
główną miejscowością tej rolniczej okolicy. Około 1765 r. mieszkało tu (rodzin): 6 kmieci, 14 
zagrodników, 5 ludzi wolnych, 4 chałupników i komorników oraz 3 rzemieślników. 
Właścicielem majątku ziemskiego był von Massow, a w 1791 r. von Haack. Wieś liczyła 
wtedy 46 budynków i 262 mieszkańców. Oprócz siedziby właścicieli i kościoła z plebanią 
wymieniono folwark, szkołę, karczmę oraz wiatrak. 

W czasie reformacji większość mieszkańców wsi przeszła na luteranizm. W 1625 r. 
ziemianin Ernst von Schweinitz wybudował dla nich niewielki kościół. Spłonął on osiem lat 
później, podczas przemarszu wojsk Albrechta von Wallensteina. W styczniu 1654 r. przejęła 
go cesarska „komisja redukcyjna", jednak ze względu na niewielką liczbę katolików z czasem 
opustoszał. Luteranie udawali się do kościoła w Szlichtyngowej. Po zajęciu Śląska przez Prusy 
oddano im zamkniętą świątynię i po remoncie w maju 1756 r. wznowiono nabożeństwa. 

W XIX i XX w. Białoł ęka była osobną gminą wiejską. Stanowiła siedzibę obrębu 
sądowego (Amtsbezirk), obejmującego 4 gminy wiejskie (1943). Pod koniec XIX w. 
wybudowano w Białołęce mleczarnię, W okresie międzywojennym były tu siedziby: parafii 
ewangelicko-augsburskiej, urzędu stanu cywilnego, urzędu pocztowego, posterunku policji i 
domu pogrzebowego. Działały: szkoła ludowa, 2 restauracje z hotelikami, wiejski dom 
towarowy, izba porodowa, areszt, magazyn wojskowy oraz zakłady usługowe. Ponadto 
znajdowała się tu jedna z czterech spółdzielni elektrycznych w powiecie. W 1925 r. Białołęka 
miała 338 mieszkańców (291 protestantów i 47 katolików), a w 1939 r. - 320. 

Po II wojnie św. nastąpiła wymiana ludności niemieckiej na polską (pozostała jedna 
autochtonka Hilda Zych). W ramach akcji „Wisła" do Białołęki skierowano kilka rodzin 
ukraińskich i łemkowskich. 10 IX 1945 na wójta gminy Białołęka (początkowo: Białodrzew) 
powołano Józefa Młota, a 15 X tego roku rozpoczęło pracę biuro Urzędu Gminy. Jego 
pierwszymi pracownikami byli Stanisław Tworkowski, Jan Sukiennik i Władysław Jakubas. 
27 X 1945 z inicjatywy Zofii Radwan rozpoczęła działalność szkoła podstawowa. Pierwszym 
polskim sołtysem został w 1946 r. Antoni Szymczak. 15 IX 1946 powstała jednostka Ochotni- 
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czej Straży Pożarnej. W 1950 r. powstała Gminna Rada Narodowa w Białołęce z siedzibą w 
Pęcławiu. W wyniku reorganizacji administracyjnej w latach 1955- 59 funkcjonowały 3 
gromadzkie Rady Narodowe: w Białołęce, Wierzchowni i Przedmościu. Następnie, po 
złączeniu gromad Białołęka i Wierzchowina, utworzono gromadę Pęcław (od 1972 r. gmina). 
Według dokumentów z 1950 r. w Białołęce działały: administracja Państwowych 
Nieruchomości Ziemskich (później Państwowych Gospodarstw Rolnych), mleczarnia 
spółdzielcza, posterunek Milicji Obywatelskiej oraz Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny. 
Siedzibę znalazły tu również Gminny Ośrodek Kultu i Biblioteka Gminna (przeniesiona w 
1957 r. z Pęcławia). W 1993 r. wieś liczy 343 mieszkańców. Funkcjonowały: urząd pocztowy 
(obecnie agencja), 2 sklepy, bar, szkoła podstawowa i gimnazjum (2000-04 wybudowano nowy 
budynek), Gminny Ośrodek Kultury i biblioteka, Ochotnicza Straż Pożarna. 

Od l945 r. posługę duszpasterską w Białołęce pełnili redemptoryści z Głogowa. 13. VI. 
1967 r. opiekę nad kościołem objęła parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzepowie. W 
1978 r. erygowano samodzielną parafię rzymskokatolicką Matki Boskiej Bolesnej, której 
proboszczami byli: Stanisław Pardela (do 2002 r.), Jan Sobolewski (do 2002 r.), Zbigniew 
Dymitriuk (do 2004 r.), a od l IV 2004 Marek Pietkiewicz. 

Literatura:  Zimmermann F. A., Beytrdge zur Beschreibung von Schlesien, Brieg 1791, passim; 

Blaschke J., Geschichte der Stadt Glogau und des Glogaiier l.andes, Głogów 1913, passim; Królak A., 

Biaiolęka - powiat Głogów. Szkic monograficzny.. Głogów 1967 (maszynopis); Nawrocki W., Ziemia 

głogowska w latach 1950-1960 (Kronika), Głogów 1970 (maszynopis); passim; Tabele podatku 

gruntowego i ludności wsi śląskich z około 1765 r., oprac. Z. Kwaśny i J. Wosch, Wrocław-Warszawa-

Kraków-Gdańsk 1975; Das war Glogau. Stadt und Land an der Oder 1913-1945, Hannover 1991, s. 41, 

189-191; Sadowski M., Sikorski D., Opracowanie monograficzne gminy Pęcław, Pęcław 1993, s. 43-48 

(maszynopis); Górniak M. R., Początki gminy Białołęka (cz. 1-2), SAMI - Tygodnik Głogowski 4(1995) nr 

32(55), i nr 33(56); Schematyzm diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 50 lat - wydanie jubileuszowe. Zielona 

Góra 1995, s. 132-134; Wałkowiak A., Organy w kościołach regionu głogowskiego i dekanatu 

wschowskiego. Głogów 2002, s. 67-69. 

Marek Robert Górniak 
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Koszary głogowskie do 1814 roku 

Koszary jako obiekty mieszkalne przeznaczone wyłącznie dla żołnierzy pojawiły 
się na Śląsku na dużą skalę stosunkowo późno, bo dopiero po 1740 roku. Wcześniej 
żołnierze musieli sami troszczyć się o zakwaterowanie. Wyjątkiem w skali Śląska 
była twierdza głogowska, gdzie już w 1667 r. planowano budowę drewnianych 
koszar na terenie Ostrowa Tumskiego. 

Nie znamy wyglądu tych budynków, wiadomo jedynie, że istniały jeszcze w 
1750 r., jednak ich ówczesny stan techniczny był zły i zostały wkrótce zlikwidowane. 
Dopiero w 1777 r. powstały pierwsze koszary murowane. Zlokalizowane były w 
bezpośredniej bliskości murów miejskich, przy Carls Bastion (bastion Karol) - 
niedaleko Mühl Pforte (furta Młyńska), pomiędzy klasztorem franciszkanów a 
pałacem biskupim. Był to architektonicznie skromny obiekt, zbudowany na planie 
prostokąta, kryty dachem czterospadowym, trójkondygnacyjny, 14-osiowy. We 
wnętrzu znajdowały się 24 izby, mogące pomieścić około 120 żołnierzy. Plac, 
na którym powstały koszary, zajmowany był wcześnie przez ogród klasztoru 
franciszkanów. Przed budynkiem zlokalizowany był obszerny plac ćwiczeń 
musztry. 

W tym samym czasie powstały mieszkalne budynki bomboodporne, 
zlokalizowane w kurtynach pomiędzy Löwen-, Sebastian i Dominikaner Bastion 
(bastiony Lew, Sebastian i Dominikański). Nazywane były zamiennie 
Rote/Weisse Casematte/Caserne (Czerwone i Białe Kazamaty/Koszary). 

Dokładnie znane są Koszary Czerwone, zachowane do dnia dzisiejszego. Ich 
pierwotny wygląd znany jest dzięki planom archiwalnym. Początkowo był to 
budynek murowany, tynkowany, na planie wydłużonego prostokąta, dwu-
kondygnacyjny, o 37-osiowej fasadzie. We wnętrzu znajdowały się pomieszczenia 
dla żołnierzy, przystosowane do zamieszkiwania nie tylko w czasie wojny, ale 
również w okresie pokoju. Wszystkie pomieszczenia mieszkalne, w liczbie 30, 
zaopatrzone były w kominki, na każde 3 takie izby przypadała ponadto niewielka 
kuchnia. Znacząco mniejsze były Koszary Białe. Znajdowało się tam jedynie 10 
pomieszczeń mieszkalnych i 4 kuchenne. Koszary te były jednak architektonicznie 
bardziej interesujące, połączone były bowiem z Bramą Pruską. 

Nie ma konkretnych danych, ilu żołnierzy mieszkało w koszarach Czerwonych i 
Białych w XVIII w.; gdyby zastosować normy, używane do tego typu obiektów w 
innych twierdzach pruskich, można przyjąć, że w czasie pokoju mieszkać lam mogło 
ok. 200 żołnierzy z rodzinami, a w czasie oblężenia - prawie 1200. Normy dla wojsk 
napoleońskich były inne według dokumentu z okresu francuskiej okupacji, z 1811 r.. 
w koszarach tych mieszkało na stałe 975 francuskich żołnierzy. W razie oblężenia 
można było tę liczbę podwoić. W Koszarach Czerwonych zlokalizowani byli 
wyłącznie żołnierze o niskich rangach, w Białych umieszczono ponadto oficerów. 
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Na wypadek oblężenia mieszkać miał tam komendant twierdzy i wyżsi oficerowie. 
Po 1815 r. powstały w mieście liczne koszary, w związku z w koszarach bomboodpornych 

żołnierzy kwaterowano sporadycznie. Taka sytuacja miała miejsce w 1860 r., kiedy to 
mieszkali tam żołnierze pruskiego 58 pułku piechoty. 

Przekształcenia twierdzy głogowskiej dotknęły również budynki koszarowe. Los Białych 
Koszar powiązany był z Bramą Pruską - w 1838 r. zlikwidowano starą Bramę Pruską, 
wyburzono również poternę przejazdu bramncgo biegnącą przez Koszary Białe. Z kolei 
wyburzenie nowej Bramy Pruskiej w 1903 r. skutkowało również, zniszczeniem koszar. 

Tego losu uniknął budynek koszar Czerwonych, który w 1910 roku przeszedł w posiadanie 
miasta. Budynek ten przetrwał również kataklizm II wojny światowej, który zniszczył 
większość zabudowy głogowskiego starego miasta, łącznie z istniejącym przed 1945 r. 
koszarami przy klasztorze franciszkanów. 

Red.: zob. również hasło K. Motyla Twierdza Głogów – podwalnia, EZG  53/54. 

Źródła, literatura, ilustracje:  AP Zielona Góra. Akta Miasta Głogowa. Budowa baraków wojskowych na 

terenie Kolegiaty, 1676, sygn. 194; Die Größere Kasematteam Prußn Tor, Aufgenomen und gezeichnet von 

dem Ingenier Lieutnant C. L. L. von Böhn junior, 1798, GstA PK X1 HA E 72044; SHAT Vincennes, 

Article 14, karton 1 V M 131 Glogau dossier  et plans 1760-1909, nr 13, Memoire historique et militair sur 

la Place de Gross Glogau en Basse Silesie par cap. Emon, pag. 21; Plan poterny Bramy Pruskiej, GstA PK 

XI HA F 71863; Taschenbuch oder Wegweiser für Gross Glogau zum Gebrauch für Fremde und 

Einheimische, Breslau 1810, s. 18; Minsberg F. Geschichte der Stadt und Festung Gross Glogau, t. 2, 

Glogau 1853, s. 274; Blaschke J. Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes, Glogau 1913, s. 

375-379; 472-473, 516, 532-33, 538-539.   

Grzegorz Podruczny 
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Kościół garnizonowy 

Kwestie odpowiedniej posługi 
religijnej dla żołnierzy były nie- 
zwykle ważne dla władców nowo- 
żytnej Europy. W protestanckich 
Prusach duszpasterstwo wojskowe 
organizowano równolegle z bu- 
dową silnej, stałej armii. Władcy 
tego kraju wychodzili z założenia, 
że bogobojny żołnierz chętniej 
słucha rozkazów oraz nie dopusz- 
cza się dezercji. Dla parafii woj- 
skowych budowano od początków 
XVIII w. specjalne kościoły gar- 
nizonowe. 

Po zajęciu Śląska przez Pru- 
sy również tutaj budowano sieć 
parafii wojskowych. Jednak tylko 
nieliczne z nich posiadały własne 
świątynie. W większości korzy- 
stały one z istniejących kościołów 
protestanckich, bądź też organi- 
zowały sale modlitw w obiektach 
użyteczności publicznej. Tak było 
w Głogowie, gdzie nabożeństwa                  Kościół garnizonowy, fot. z l926 roku 
dla ewangelickiej parafii garnizonowej odbywały się w jednej z izb w zamku. Sy-
tuacja taka musiała być uciążliwa, gdyż parafia była spora np. w 1791 r. garnizon li-
czył 1379 żołnierzy oraz bliżej nieokreśloną liczbę członków rodzin wojskowych. Już 
w 1773 r. pojawił się pomysł budowy nowego kościoła na miejscu dawnych, 
zrujnowanych budynków jezuickich: apteki i biblioteki. Jednak dopiero w 1787 r. na 
rozkaz króla Fryderyka Wilhelma II Christian Valentin Schulze, działający w Gło-
gowie, a pochodzący z Poczdamu architekt (—> EZG 3), zaczął prace projektowe nad 
nową świątynią, przeznaczoną specjalnie dla parafii garnizonowej. Prace budowlane 
trwały w latach 1788-90, prowadził je przedsiębiorca budowlany Mohrenberg. Koszt 
wzniesienia świątyni wyniósł 11 tys. talarów. Kościół poświęcono uro- 
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czyście 21 listopada 1790 roku. Przy nim znajdowały się jeszcze dwa budynki, dawne 
domy mieszczańskie o numerach 16 i 17, kupione przez króla za 2000 talarów, 
przeznaczone na mieszkanie pastora, kościelnego i szkołę garnizonową. 

W kościele garnizonowym odbywały się nie tylko nabożeństwa dla gminy 
wojskowej, ale również dla innych gmin - np. w 1799 roku był używany przez 
cywilną gminę luterańską. Kościół uległ zniszczeniom podczas II wojny światowej. 
Istniał aż do połowy lat 50. XX w., kiedy to został wyburzony. 

Głogowski kościół garnizonowy należał do najciekawszych przykładów wczes-
nego klasycyzmu na Śląsku. Szczególnie istotna była fasada, wzorowana na fasadzie 
poczdamskiej Lange Stall, powstałej w 1781 roku. Fasadę głogowskiego kościoła 
zdominował portyk w postaci frontonu, wypełnionego dekoracją rzeźbiarską 
przedstawiającą alegorię nadziei i dźwiganego przez 4 pilastry toskańskie w porządku 
wielkim. Wejście główne do kościoła prowadziło przez prosty portal, zaopatrzony w 
plakietę z inskrypcją: Militi pio Frid. Guil. Rex Borussor: Pater patriae optimus. 
Anno MDCCLXXXIX. 

Interesujące jest, że mimo zniszczenia fasady kościoła, możemy oglądać 
obiekt niezwykle do niej podobny - projektant kościoła głogowskiego wykorzystał 
ten sam schemat kompozycyjny w ryzalicie wejściowym ratusza w Kowarach, wybu-
dowanego w latach 1786-89. 

Literatura: Zimmermann F.A., Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, T. l0, Brzeg 1791, s. 226; 
„Schlesische Provinzialblätter", 1800 lipiec, s. 13; Taschenbuch oder Wegweiser für Gross Glogau zum 
Gebrauch für Fremde und Einheimische, Breslau 1810, s. 29; Blaschke J., Geschichte der Stadt Glogau 
und Glogau Landes, Glogau 1913, s. 419; Gtundmann G., Schlesische Architekten im Dienste der 
Herrschaft Schaffgotsch un der Propstei Warmbrunn, Strassburg 1930, s. 131; Bimler K., Die 
Neuklassische Bauschule in Schlesien, H. I. Baudirector Yalentin Christian Schultze, Breslau 1931, s. 5; 
Heckmann H., Baumeister des Barock und Rokoko in Brandenburg Preussen, Berlin 1998, s. 39; 
Allgemeines Lexikon der Bildenden Kznstler von der Antike bis żur Gegenwart, Leipzig 1999, Bd. 30, s. 
335. 

Grzegorz Podruczny 
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                          Kościół pw. Bożego Ciała 
- nagrobek hrabiny von Franckenberg 

W dawnej kaplicy Św. Krzyża, w centralnym miejscu południowej ściany znaj-
duje się nagrobek hrabiny Heleny Sophii Magdaleny von Franckenberg. Ufundował 
go mąż zmarłej, hrabia Johann Wolfgang von Franckenberg. Jego płyta nagrobna 
znajduje się tuż obok, w podłodze kaplicy. Z inskrypcji na niej można się 
dowiedzieć, iż pod nią znajduje się miejsce spoczynku hrabiego i jego małżonki. 
Widnieje tam data 1719. W latach 30. XX w. spoczywała tam jeszcze ogromna 
miedziana trumna. Z treści umieszczonych na niej napisów i herbów wynikało, iż 
należała do hrabiego Franckenberga. Podczas odbudowy kościoła po zniszczeniach 
ostatniej wojny, ka-plicę przedzielono ścianą, co zakłóciło dawną symetrię. 
Epitafium ma rozmiar 2,2 x 5,5 m i wykonane jest z białego i szarego marmuru. 
Podstawę stanowi prostokątny cokół, który ma po obu stronach wolutowe wsporniki, 
na których spoczywa ma-sywny, schodkowy gzyms. Wspornik prawy (dla 
patrzącego) został wykonany na nowo, w miejsce zniszczonego oryginału. Po lewej, 
zewnętrznej stronie cokół posiada zdobienie w formie motywu roślinnego. Prawa 
strona, odbudowana, takiego zdobienia nie posiada. W centralnym miejscu cokołu 
umieszczona jest tablica z napisem w języku łacińskim: 

 
Sta Viator 

Mors ubiq te expectat; 
Si Sapiens fueris 

Eam ubqj expectabis 
Hanc 

Mulier fortis virili animo hic expectavit 
Excepitq et ultima Lucta superavit 

Illma ac Excell: D D HELENA SOPHIA MAGDALENA 
Comitissa de FRANCKENBERG et Bar de SCHELLENDORF 

Nata de Hohberg 
Dum prole in lucem edita, ad Umhras abijt, 

Ubi ei lux fulgebil perpetua 
Die III. August M. DCC1X 

Cui 
Monumentum hoc posuit 

Uti Thalami ita olim Tumuli 
Futurus Consors 

De qua munquam questus est nisi quod mortua sit 
JOANN: WOLFFGAN: Comes de FRANCKENBERG et Baro de SCHELLĖDORFF. 

Dominus in Gretzberg, Klietschdorff, Gros Hartmannsdorff, 
Buchelsdorff, Warthau et Pantenau etc: S. C. M. 

Consil: Intimus, Camerarius et Ducatus 
Glogov: Capitaneus Plenipotentiarius, 

Qui dum et ipse sperans in DEO felicem Mortem 
expectat 

Viator abi et utriq bene precare. 
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To znaczy: ,,Zatrzymaj się wędrowcz!. Śmierć oczekuje Cię wszędzie. Jeżeli mądry będziesz - będziesz jej 
wszędzie oczekiwał. Ta dzielna niewiasta oczekiwała ją z męskim duchem, kornie, przyjęła i w ostatniej 
walce pokonała. Jej przezacna Ekscelencja Jaśnie Pani Helena Sophia 
Magdalena hrabina Franckenherg i baronowa Schellendorf, z domu Hohberg, gdy potomka na świat 
wydała, odeszła w krainę cieni 3 sierpnia 1709, gdzzie światło wieczne niech jej świeci. Ten pomnik 
postawił jej maź, który dzielił z niq łoże małżeńskie i podzieli z nią także grób. Ona 
me dała mu nigdy okazji do skargi, jedynie z powodu swej śmierci: Johann Wolfgang hrabia Franekenherg 
i baron Schellendorf, Pan na Grodżcu, Kliczkowie. Racihorowicachi. Bukowej, Pan Warty i Pątnowa -  
Jego Cesarskiego Majestatu tajny radca, podkomorzy i pełnomocnik starostwa księstwa głogowskiego, 
który więc i aum ufając w Bogu, śmierci szczęśliwej oczekuje. Idź dalej wędrowcze i módl się za obu. 
"(tłum.: A. Królak). 

      Ponad gzymsem cokołu umieszczono profilowaną, marmurową tumbę, opartą na 
dwóch ozdobnych wspor-nikach. Na szczycie kamiennego sarkofagu leży postać 
świętej Magdaleny, patronki zmarłej hrabiny. Postać świętej spoczywa na prawym 
boku, głowa jest wzniesiona i odchylona w lewą stronę. W prawej 
dłoni świętej spoczywa ludzka czaszka. Lewej ręki obecnie brakuje. Całość jest 
przedstawiona bardzo realistycznie, a rozmiary zbliżone są do naturalnych. Po bokach 
i w tle sarkofagu przedstawiono aleję cyprysów, w charakterystycznej perspektywie. 
Ponad postacią wznoszą się chmury i sylwetki latających ptaków. Do sarkofagu 
przymocowany był dawniej kartusz herbowy rodziny Hohberg i Franckenberg. 
Pomiędzy wspornikami sarkofagu umieszczona była piękna płaskorzeźba marmurowa 
z wyobrażeniem Zmartwychwstania według Ezechiela. Do dziś widoczny jest 
umieszczony pod nim napis: OSSA ARIDA AUDITE VERBUM  DOMINI. 
Ezech.37.V.4., co oznacza: ”Kości suche, słuchajcie słowa Pańskiego " (tłum.: A. 
Królak). 

Po analizie ikonografii można stwierdzić, że nagrobek po zakończeniu wojny 
doznał dalszych zniszczeń. Na fotografii, prawdopodobnie z lat 50., widoczna jest 
kompletna postać św. Magdaleny, której lewa ręka spoczywa na wspomnianej już 
czaszce. Widoczny jest również nieco uszkodzony kartusz herbowy. Można dostrzec  
niezniszczoną płaskorzeźbę, przedstawiająca Zmartwychwstanie, której los dziś jest 
nieznany. Na tej samej fotografii brakuje natomiast głównej tablicy i prawej strony 
cokołu. Fotografia z 1978 r. przedstawia nam obraz nagrobka, jaki widzimy obecnie. 

Zob. ilustracja na stronie 12. 

Literatura:  HofFmann H., Die kutholischcn Kirchen in Glogau, Glogau 1934 (tłum.: J. Sadowski); 
Kretschmer E., Die Glogauer Jesuitenkirche, Glogau 1935 (tłum.: A. Królak); Kartoteka Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Legnicy z 1978 roku. 

Marcin Burczik 
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                                       Kościół pw. Bożego Ciała 
- nagrobek księżnej von Lichtenstein 

Epitafium przyścienne poświęcone księżnej von Lichtenstein mieści się w 
dawnej kaplicy Maryjnej, tuż przy ołtarzu głównym, po północnej stronie 
świątyni. Ufundował je mąż zmarłej księżnej, książę Josef Johann Adam 
von Lichtenstein. Dzieło ukończono pięć lat po śmierci księcia, w 1737 roku. 
Całość wykonana została ze stiuku oraz czarnego marmuru. Podstawa prosto-
kątna jest zaprojektowana na planie lekkiego łuku, skierowanego do wew-
nątrz. Pośrodku cokołu znajdowała, się tablica z napisem łacińskim: 

,,Deo Optimo Maxio.. Hac sub urna quiescit Serenissima Domina Domina Maria 
Anna Katharina Sancti Romani Imperii Princeps de  Lichtenstein et Nikolsburg, 

Nata S. R. I. Comes ab Oettingen-Spilber, anno 1729 15. Aprilis die sancto 
Parasceves moriferti Domino sncte commortua. Cui Serenissimus Dominus 
Dominus Josephus Joannes Adam S. R. I. Princeps et Gubernator domus de 

Lichtenstein, Oppaviae et Carnoviae Dnx, Comes in Felsburg, aurei Velleris Eques 
monumentum hoc erexit anno 1737. 

Tu Viator treme post Parasceven venturum ludicem ". 

W języku polskim brzmi to następująco (tłum.: A. Królak): 
,, Bogu Najwyższemu. Pod tvm nagrobkiem spoczywa Jaśnie Wielmożna Maria Anna Katharina 
-  świętej rzymskiej Rzeszy księżna von Lichtenstein i Nikolsburg - urodzona hrabina Rzeszy 
von Oettingen-Spielherg. Zmarla świątobliwie 15 kwietnia 1729 w dzień Wielkiego Piątku ra-
zem z umierającym Zbawicielem, który Jaśnie Wielmożny Josef Johann Adam świętej rzymskiej 
Rzeszy książę, panujący książę rodu Lichtenstein, Opawy, Krnowa, hrabia Felsherg, rycerz 
Złotego Runa, pomnik ten postawił 1737. 
                Drżyj wędrowcze przed Sędzią, który przyjdzie po Wielkim Piątku. " 

Ponad głównym cokołem wznosi się ozdobna podstawa, na szczycie któ-
rej umieszczono sarkofag z czarnego marmuru. Niegdyś, ponad nim znaj-
dował się pozłacany kartusz herbowy, przedstawiający symbole rodziny von 
Lichtenstein i von Oettingen-Spielberg. Tło całości stanowi imitacja tkaniny, 
wykonana w stiuku. Silnie pofałdowany płaszcz gronostajowy, upięty jest w 
trzech miejscach. W najwyższym punkcie węzeł podtrzymują figury dwóch 
aniołków. Jeden z nich zwrócony jest do przodu, natomiast drugi jest 
odwrócony tyłem. Całość zwieńczona była koroną książęcą. 

Krypta grobowa księżnej von Lichtenstein, pomimo ingerencji budo-
wlanych w podziemiach kościoła w XX w. (budowa pieca centralnego ogrze- 
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wania świątyni, adaptacja podziemi na cele schronu dla ludności podczas 
II wojny światowej), zachowała w znacznym stopniu swój pierwotny wygląd. 

Obecnie nagrobek nie jest kompletny. Na zwieńczeniu całości brakuje  
książęcej korony. Po kartuszu herbowym pozostał jedynie ślad jego  
zamocowania. Jedna z figurek przedstawiająca aniołka ma utrącone obie  
nogi. Brakuje także płyty z inskrypcją. Trudno stwierdzić czy została 
ona całkowicie zniszczona, zdemontowana, czy też jest nadal na swoim 
miejscu, lecz została celowo przykryta warstwą tynku. Cały nagrobek został  
ostatecznie oszpecony, kiedy pokryto go warstwą farby (prawdopodobnie  
w 1960 r., kiedy miało miejsce pobielenie wnętrza kościoła). 

Literatura:  Hoffmann H., Die katholischen Kirchen in Glogau, Glogau 1934 
(tłum.: J. Sadowski); Kretschmer E., Die Glogauer Jesnitenkirche, Glogau 1935 (tłum.: A. 
Królak); Kartoteka Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Legnicy z 1978 roku; 
Sprawozdanie 25-lecia parafii Św. Mikołaja w Głogowie - maszynopis. 

Marcin Burczik 
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Krzepielów - zespół pałacowy 

Zespół zabytkowych budynków znajduje się w centralnej części wsi, na 
północny-wschód od kościoła pw. św. Marcina. Składa się z ruiny pałacu, 
oficyny, spichlerza oraz kilku budynków gospodarczych. 

Brak poważniejszych prac archeologicznych nie pozwala odpowiedzieć na 
pytanie, kiedy wzniesiono pierwsze zabudowania właścicieli Krzepielowa. Możliwe, 
iż pierwszy murowany budynek postawiła tu rodzina von Kreckwitz na przełomie XV 
i XVI w. (w tym samym czasie budowano pobliski kościół). Był to zapewne budynek 
o charakterze obronnym – przedwojenne opracowania wspominają o zachowanych 
śladach fosy i wałów ziemnych wokół późniejszego pałacu. Relikty pierwotnego 
budynku są do dziś widoczne w murze południowym. 

Pałac był przez wieki dominantą całej siedziby rodowej kolejnych właścicieli 
Krzepielowa. Został gruntownie przebudowany w latach 1714-17 z inicjatywy barona 
Hansa Christopha von Schweinitz oraz jego drugiej żony Ursuli Heleny z rodu von 
Zedlitz. Powstał wówczas barokowy, dwukondygnacyjny budynek murowany z 
kamienia polnego i cegły, założony na planie prostokąta, kryty wysokim dachem 
mansardowym. Część wschodnia pałacu została wsparta trzema ukośnymi przy-
porami. Elewacja frontowa zwrócona jest w kierunku północnym, W jej zachodnim 
krańcu widoczny jest niewielki ryzalit. Elewacja północna jest ośmioosiowa, połud-
niowa - siedmioosiowa, natomiast boczne są pięcioosiowe z zachowanymi resztkami 
wystroju w postaci boniowanych narożników i lizen, gzymsu kordonowego oraz 
opasek okiennych z uszkami. Układ wnętrza jest trójtraktowy z niesymetrycznie 
umieszczoną sienią. W piwnicach oraz części pomieszczeń przyziemia znajdowały 
się sklepienia kolebkowo-krzyżowe. Wejście główne ozdabiał kamienny portal 
ukorono-wany dekoracją regencyjną z dwoma rokokowymi kartuszami rodów von 
Schweinitz i von Zedlitz, poniżej klejnotu na zwieńczeniu portalu wejściowego 
wyryto datę końca przebudowy pałacu - 1717. 

Na południe od pałacu wzniesiono w 1717 r., również z inicjatywy H. Ch. von 
Schweinitz, oficynę. Jest to dwukondygnacyjny budynek murowany z kamienia 
polnego i cegły założony na planie prostokąta z czterospadowym dachem  -  pier-
wotnie zdobiony kilkoma lukarnami. Elewacja frontowa zwrócona jest na południe. 
Nad głównym wejściem umieszczono kamienną płytę z dwoma rokokowymi kartu-
szami Schweinitzów i Zedlitzów, nazwiskami fundatorów i datą budowy. Elewacja 
północna oraz boczne zachowały resztki lizen, gzymsów kordonowych oraz opasek 
okiennych z uszkami. W latach 20. XX w. dokonano przebudowy dachu oficyny, w 
latach 80 została wtórnie otynkowana elewacja frontowa. Układ wnętrz jest częś-
ciowo dwutraktowy z sienią w części środkowej, nakrytą sklepieniem kolebkowym z 
mijającymi się lunetami. W pomieszczeniach części zachodniej przyziemia znajdują 
się sklepienia kolebkowe z lunetami, w części wschodniej - stropy belkowe. Od stro- 
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ny wschodniej dostawiono do budynku piętrową, drewnianą dobudówkę obejmującą 
całą szerokość założenia. 

Na północ od pałacu w XVIII w. wybudowano dwukondygnacyjny spichlerz  
z cegły i kamienia, w kształcie litery T, nakryty wysokim, dwuspadowym dachem. W 
XIX w. budynek znacznie rozbudowano w kierunku wschodnim o część inwentarską. 
We wschodniej części zespołu dworskiego znajdował się folwark z oborami i sto-
dołami. Na pn.-zachód od pałacu wybudowano budynek mieszkalny dla pracowników 
rolnych. Na przestrzeni wieków majątek krzepielowski  kilkakrotnie zmieniał właści-
cieli. Były to kolejno rody: von Kreckwitz (1440- 1517), von Schaffgotsch (1517-82), 
von Stosch (1582-1650), von Schweinitz (1650-1743),  von Posadowsky (1743-
1754), von Tottleben (1754), von Kottwitz (1755-99). Na początku XIX w. przeszedł 
w posiadanie rodu von Schlabrendorf ze Szczepowa i równocześnie utracił status 
niezależnego dominium. Od tego okresu pałac nie był zamieszkały i stopniowo popa-
dał w ruinę. W latach międzywojennych przez pewien okres prowadzono w nim lek-
cje dla dzieci. Zarządca krzepielowskiej części majątku Schlabrendorfów najprawdo-
podobniej miał siedzibę w oficynie. 

W 1945 r. w zabudowaniach ulokowano lazaret wojsk radzieckich oblegających 
twierdzę Głogów. Jeszcze do niedawna przy kilku wejściach do pomieszczeń pała-
cowych widoczne były wykaligrafowane cyrylicą napisy „Πaпaтa Nr” (Izba nr). Po 
wojnie oficyna oraz budynek mieszkalny zostały zasiedlone, natomiast pałac pozostał 
pusty - dalej popadając w ruinę. 20. VI. 1963. r. pałac, oficynę oraz dawny spichlerz 
wpisano do rejestru zabytków. W latach 80. lub 90. skradziono z pałacu elementy 
portalu oraz kartusz herbowy. Dalsza dewastacja obiektu oraz realne zagrożenie 
katastrofą budowlaną skłoniły właściciela budynku - Urząd Gminy w Sławie - o wy-
stąpienie do Generalnego Konserwatora Zabytków o skreślenie pałacu z listy zabyt-
ków oraz jego rozebranie. Decyzja ta została podjęta w 2001 roku. Pięć lat później 
zburzono całe pierwsze piętro budynku, pozostawiając jedynie parter. 

Zob. ilustracja na trzeciej stronie okładki. 

Literatura:  Adamek K., Wybrane zabytki miasta i gminy Sława (w:) Sława. Zarys dziejów. 
Sława 2004; Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo zielonogórskie. Powiat 
wschowski, oprac. M. Kornecki, P. Maliszewski [maszynopis] Warszawa 1959; Kowalski S., 
Zabytki województwa zielonogórskiego, Zielona Góra 1987, 

Agnieszka Łachowwska 
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Lisowczycy 

Lisowczycy to najsłynniejsza w I połowie XVII w. w Europie formacja 
polskiej lekkiej jazdy, utworzona przez Aleksandra Józefa Lisowskiego (ok. 1575-
1616), pułkownika królewskiego, sławnego zagończyka. Jego oddziały były głośne z 
samowoli, grabieży i okrucieństwa oraz z żelaznej dyscypliny egzekwowanej przez 
oficerów. Pułk liczył okresowo od 2 do 20 tys. żołnierzy. Odznaczał się niezwykłą 
sprawnością bojową, znakomicie zorganizowanymi służbami zwiadów, rozpoznania i 
ubezpieczenia. Lisowczycy potrafili walczyć w szyku luźnym jak i w zwartym. 

W kwietniu 1622 r. płk Stanisław Stroynowski, dowódca jazdy po śmierci 
Lisowskiego, poprowadził ok. 6 tys. jeźdźców nad Ren przeciwko innowiercom. Po 
wykonaniu zadania mieli jak najkrótszą drogą wracać do Rzeczpospolitej. 

Około połowy listopada 1622 r. chorągwie wjechały na Śląsk. Miały się spotkać u 
przeprawy na Odrze w Głogowie. Tam spodziewano się rozliczenia żołdu i 
rozwiązania pułku. Ślązacy, mając w pamięci wiosenny przemarsz i wyczyny różnego 
autoramentu swawolników, postanowili się bronić przed rabunkiem i niesłusznie 
nakładanymi podatkami. 28 listopada mobilizując duże siły (łącznie z okoliczną 
szlachtą ponad 6 tysięcy piechoty z jazdą i działami) zagrodzono drogę lisowczykom 
pod Legnicą. Doprowadzono do rozmów i ugody. Na wniosek mieszkańców trasa 
marszu została zmieniona. Kolumny jeźdźców i tabory miały przekroczyć Odrę nie w 
Głogowie, jak planowano, a w Bytomiu Odrzańskim. Natomiast rozliczenie pułku 
miało nastąpić w Sławie. 

W Nowym Miasteczku odłączył od kawalkady książę Zygmunt Karol Radziwiłł. 
Do jego taborów dołączył swój wóz płk Stroynowski i prawdopodobnie inni co 
bardziej majętni oficerowie. Kolumna oddaliła się w kierunku Głogowa. Według 
źródeł sądowych („Stroynowski contra cives Glogoviensis protestatio"), w momencie 
wjazdu kolumny wozów na rynek głogowski złość i oburzenie mieszczan na 
„kozaków" przerodziła się w rękoczyny i napaść. Poturbowano ochronę, jeden z 
rannych zmarł, rozkradziono wozy. Dowódca najemników wymienił w rzeczonym 
proteście utracone: szkatułkę z klejnotami i 600 talarami norymberskiej mennicy, dwa 
złote łańcuchy, warte l80 węgierskich złotych, perły, pierścienic i inne drogie 
kamienie na sumę 500 florenów węgierskich, wielkie dywany angielskie, cztery 
wielkie bombardy, dwa konie, rękopisy i wiele nie wyszczególnionych przedmiotów. 
Musiał to być po prostu łup wojenny - czyli Głogowianie rabowali zrabowane? Nie 
był to jedyny przypadek napaści na lisowczyków. 
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Pułk znacząc szlak swojego przemarszu łupiestwem, dotarł na początku grudnia 
1622 r. w okolice Bytomia. Mieszkańcy Bytomia długo pamiętali pobyt między 6 a 
11 grudnia głodnego i nie zdyscyplinowanego wojska. Do dziś w budynku po 
królewskiej aptece przy Rynku wmurowana jest tabica upamiętniająca cierpienia 
mieszczan (w latach 1925 i 2006 zaopatrzona została w komentarze). 

Na bytomskim przedmościu o mało nie doszło do zbrojnej konfrontaacji, 
Dolnośląskie pospolite ruszenie blokując przeprawę chciało odzyskać złupione przez 
lisowczyków konie. Dowódcom udało się jednak zażegnać konflikt i jazda przeszła 
na drugą stronę Odry. W Sławie wypłacono żołd i uwolniono pułk do 
Rzeczpospolitej. Natomiast pułkownik Stroynowski przebywał w okolicach Głogowa 
i samym mieście do połowy roku 1623. Nie wiadomo jak skończył się jego spór z 
głogowianami. Można wnioskować, że polubownie, skoro w Głogowie pułkownik 
ogłosił zbiór praw i reguł i swoich żołnierzy nazywany „artykułami głogowskimi", 
podpisany: "Actum et datum in Silesia, Maiori Glogoviae, die prima Iuni 1623 ". 

Strojnowski nie otrzymał kontraktu cesarskiego, który rejestrował w styczniu we 
Wschowie. W 1624 r. walczył ze swoimi lisowczykami w Lombardii i Wenecji. W 
1626 r. został rozstrzelany na Pomorzu podczas samowolnych egzekucji. Lisowczycy 
walczyli jeszcze przeciw Szwedom w Prusach. Niektórzy wstąpili do królewskich 
wojsk kwarcianych. Po lotnej formacji, która taktyką walki prześcignęła 
współczesnych o wiek, pozostała literatura oraz jej wizerunki, utrwalone przez 
Callota, Rembrandta i Kossaka. 

Literatura:  Bytom Odrzański. Zarys dziejów, red. W. Strzyżewski, Bytom  Odrzański, Zielona Góra 2000; 
Dembołęcki W., Pamiętniki o Lissowczykach czyli  przewagi Elearów polskich (1619-1623), Kraków 1859; 
Dzieduszycki M., Krótki rys dziejów i spraw Lisowczyków, Lwów 1844, t. 2; Dzwonkowski T. Straty 
gospodarcze miast Księstwa Głogowskiego w okresie wojny 30-letniej, [w:] Wojna 30-letnia  
(1618-1648) na ziemiach nadodrzańskich, Zielona Góra 1993; Górski Adam, Tablica pamiątkowa z 
Bytomia Odrzańskiego, [w:] Polacy - Niemcy Pogranicze. Studia historyczne. Zielona Góra 2006; 
Karwowski S., Historya Wielkiego Księsięstwa Poznańskiego, T. l-3, Poznań 1918-1931 (Reprint 1981); 
Korcz W.. Zarys dziejów Bytomia Odrzańskiego, [w:] Bytom Odrzański. Z dziejów i współczesności. 
„Zeszyty Lubuskie" LTK nr 17, Zielona Góra 1980; Magnuszewski W., Z dziejów elearów  
polskich: Stanisław Stroynowski - lisowski zagończyk. przywódca i legislator, Warszawa-Poznań 1978; 
Geschichte der Stadt Beuthen, von Rektor Adolf Schiller, NGA 2006; Wisner H., Lisowczycy, Warszawa 
1995. 

Wiesław Maciuszczak 
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Osiedle „Nowe Jeruzalem" („Neu-Jerusalem") 

Nazwą „Neu Jeruzalem" („Nowe Jeruzalem") niemieccy mieszkańcy Głogowa 
nazywali potocznie osiedle wielorodzinnych bloków mieszkalnych zbudowane w 
latach 1928-31 przy ulicach Eichendorffstrasse (obecnie: Chopina), Gutenbergerstrase 
(Połaniecka), Knötelstrasse (Długosza) i Herzog-Konrad-Strassc (Kościuszki). 

Były to w Głogowie pierwsze bloki o płaskich dachach. Budynki były 
dwupiętrowe, pięcioklatkowe. Pierwsze i ostatnie klatki mieszkalne miały 
mieszkania z balkonami. W jednej klatce w każdym bloku były też mieszkania 
jednopokojowe. Pozostałe klatki liczyły po sześć mieszkań. Dodatkowo do szczytu 
dwóch bloków (z nr 24-14 i l-9) były dobudowane jednoklatkowe, jedno-
kondygnacyjne budynki w kształcie klocków. Na ulicy Długosza stały dwa bloki 
pięcioklatkowe, przy czym jeden z nich był połączony z blokiem przy ul. 
Połanieckiej. W bloku przy ulicy Chopina umieszczone były sklep spożywczy i 
pralnia. Do drugiego bloku z nieparzystymi numerami przy ul. Połanieckiej był 
dobudowany kolejny blok wzdłuż ul. Kościuszki, a na rogu ulic Kościuszki i 
Obrońców Pokoju (Rauschwitzerstrasse) wybudowano budynek narożny. Na 
podwórkach za blokami znajdowały się (i przetrwały działania wojenne) trzepaki do 
dywanów, piaskownice dla dzieci, maszty radiowe i urządzenia do suszenia bielizny. 
Mieszkania posiadały osobną łazienkę z bojlerem „Prometheus" na ciepłą wodę, wc, 
oraz kuchnie wyposażone w piece węglowo-gazowe. W łazienkach i kuchniach były 
posadzki lastrykowe. 

Bloki na osiedlu „Nowe Jeruzalem" były w pierwotnym zamyśle przeznaczone 
dla weteranów i inwalidów wojennych. Jednak ceny czynszu za mieszkania z trzema 
pomieszczeniami kształtowały się na poziomie 51 RM (Reichsmark), co na owe czasy 
było sumą dość pokaźną. Toteż wynajmowano je dla rodzin i osób z różnych grup 
społeczno-zawodowych. 

W pierwotnym kształcie „Nowe Jeruzalem" dotrwało do początku 1945 roku. 
Walki o „Festung Glogau", które doprowadziły do zniszczenia miasta, nie oszczędziły 
też osiedla. Bloki zostały spalone (drewniane dachy kryte papą, drewniane schody i 
podłogi w mieszkaniach). Najbardziej ucierpiały dwie jednoklatkowe dobudówki i 
bloki od ul. Kościuszki oraz budynek narożny na roku ulic Kościuszki i Obrońców 
Pokoju. 
Po przejęciu władzy od komendantury radzieckiej przez polskich pionierów, 
przystąpiono do remontów i odbudowy miasta. Dawne „Neu Jeruzalem" odbudowy-
wano sukcesywnie przez wiele lat, do 1958 roku. Najpierw odremontowano po jed-
nym bloku przy ulicach Długosza i Połanieckiej; zamieszkali tam pierwsi osadnicy, 
którzy przywracali miasto do życia. Pod koniec 1951 r. oddano do użytku dwie kolej-
ne klatki (24 i 22) bloku przy ul. Połanieckiej. Zasiedlono je rodzinami pracowników 
Głogowskiej Stoczni Rzecznej. Kolejno odbudowywano bloki przy ulicach Poła- 
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nieckiej, Chopina i Długosza. Zasiedlano je osadnikami, którzy pracowali w 
głogowskich zakładach, instytucjach i szkołach oraz rodzinami  funkcjonariuszy MO. 

„Nowe Jeruzalem" odzyskało swój poprzedni kształt, ale w nieco  skromniejszej 
formie. Bardziej zniszczone dobudówki i budynki przy ulicach Kościuszki i 
Obrońców Pokoju rozebrano do fundamentów, a pozyskaną cegłę wykorzystano do 
remontów innych domów i stawiania  tymczasowych baraków dla potrzeb pracow-
ników budowlanych. Ceglane budynki gospodarcze, które pozostawiono, zostały 
wykorzystane przez zapobiegliwych mieszkańców ul. Połanieckiej na chlewiki, 
obórki, czy kurniki. Wolny plac na tyłach bloku nr 24-14 mieszkańcy sprawiedliwie  
podzielili i utworzyli tam działki warzywne. Funkcjonowały one do czasu budowy 
szkoły i hotelu (na przedłużeniu ul. Długosza). Mieszkania w odbudowanych blokach 
miały przyzwoity metraż, łazienki z węglowymi kolumnami do podgrzewania wody, 
ubikacje, kuchnie z piecami węglowymi i pokoje ogrzewane piecami kaflowymi. 
Podłogi były drewniane, a później parkietowe. Jedynie dwa pierwsze odremontowane 
bloki (przy ulicach Długosza i Połanieckiej) mają drewniane schody, pozostałe 
budynki posiadają  już bardziej trwałe — betonowe. 

Przez lata użytkowania bloków były prowadzone prace remontowe, najczęściej 
konserwacja dachów krytych papą, rzadziej malowanie klatek, wymiana podłóg. W 
latach 80. i 90. wymieniano okna. Wcześniej doprowadzono gaz, a w ostatnich 
kilkunastu latach zmieniono ogrzewanie mieszkań i wody na gazowe. Po zmianie 
prawa lokalowego wielu mieszkańców za niewielkie pieniądze wykupiło swoje 
mieszkania - liczył się okres zamieszkania. 

W osiedlu coraz bardziej ubywa powojennych mieszkańców, a samym zanika 
właściwa mu dawniej atmosfera, którą cechowała wzajemna życzliwość miesz-
kańców. Na ich miejsce przychodzą spadkobiercy. Wiele rodzin wyprowadziło się do 
nowoczesnych mieszkań na nowych osiedlach. 

Literatura:  Erinnerungen an ,,Neti-Jerusalem" in Gloguu. „Neucr Glogauer Anzeiger" nr 
5/2005. Powojenna historia opisana została na podstawie wspomnień autora i jego dawnych 
sąsiadów. 

Michał Cimek 
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Parafia pw. Miłosierdzia Bożego 

Parafia pw. Miłosierdzia i 
Bożego powstała z podziału pa- 
rafii pw. Św. Mikołaja w Głogo- 
wie, dając tym podwaliny pod 
ośrodek duszpasterski na osie- 
dlu Piastów Śląskich. Decyzją 
ówczesnego biskupa Józefa Mi- 
chalika z sierpnia 1987 r. ks. Ja- 
nusz Idzik zajął się organizacją 
i budową nowego ośrodka pa- 
rafialnego, a w sierpniu 1989 
r. został oficjalnie mianowany 
pierwszym, i jak dotąd jedynym 
proboszczem tej głogowskiej 
parafii. Władze wydały zgodę 
na tę inwestycję bez większych 
utrudnień. 

Już 4 września 1987 r. na 
wyznaczonym terenie budowy 
została odprawiona pierwsza, 
uroczysta Msza Święta. Prze- 
wodniczył jej biskup Paweł So-                           Kościół Miłosierdzia Bożego, 
cha, wraz ks. Zbigniewom Kut-                               fot. D. Mikokołajewicz 
zanem - proboszczem parafii Św. Mikołaja, oraz ks. Idzikiem. Dnia 30 listopada 1987 
r. pozytywnie rozpatrzono lokalizację nowego ośrodka duszpasterskiego w mieście. 
Decyzją Wydziału Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miej-
skiego w Głogowie z dnia 14 grudnia 1987 r. zatwierdzono plan realizacyjny budowy 
ośrodka duszpasterskiego na osiedlu Piastów Śląskich. 

Nowa parafia obejmowała początkowo ulice: Królewską, Zieloną i Folwarczną i 
liczyła około 2000 parafian. Działalność duszpasterską i katechetyczną prowadzono 
w wynajętym pomieszczeniu na osiedlu, gdzie odbywały się pierwsze katechezy i 
okolicznościowe nabożeństwa. 

W lipcu 1989 r. oddano do użytku pierwszą (tymczasową) kaplicę, która mogła 
pomieścić do 420 osób. Dolny kościół (na ok. 600 - 700 osób) został oddany do 
użytku w listopadzie 1994 r., służąc wiernym przez ponad 10 lat. W jubileuszowym 
roku 2000 została po raz pierwszy odprawiona pasterka w kaplicy górnego kościoła, 
który jednak rozpoczął swoje funkcjonowanie oficjalnie dopiero 11 października 
2004 roku. Wydarzenie to zgromadziło licznych gości z całej Polski, uroczystość była  
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była transmitowana na żywo przez telewizję TRWAM oraz Radio Maryja. Parafialny 
dzwon na wieży zadzwonił po raz pierwszy 19 kwietnia 2003 r. podczas procesji 
rezurekcyjnej. 

Przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego funkcjonuje wiele wspólnot modlitewnych, 
prowadzonych przez księży oraz parafian - ludzi świeckich. Działalnością kulturalno-
muzyczną zajmują się schole i zespoły muzyczno wokalne, dziecięce, młodzieżowe, a 
także chór kościelny. Od kilkunastu lat corocznie odbywa się również Festiwal 
Piosenki Religijnej. 

Działalność edukacyjno-pedagogiczna prowadzona jest w parafialnej świetlicy 
socjo-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Młodzież ze szkół 
gimnazjalnych i starsza zrzeszona jest w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży oraz 
w oazach dziecięcych i młodzieżowych, kołach misyjnych dzieci, w Eucha-
rystycznym Ruchu Młodych czy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Ponadto 
chłopcy spotykają się na spotkaniach dla ministrantów i lektorów. 

Dorośli mieszkańcy osiedla Piastów Śląskich mają duży wpływ na działalność 
parafii poprzez Radę Synodalną oraz inne wspólnoty działające przy parafii: Akcja 
Katolicka, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Parafialny Zespół „Caritas", Róże Ży-
wego Różańca, Apostolat Maryjny, Droga Neokatechumenalna, Grupa Modlitewna 
Ojca Pio, Ruch Czystych Serc czy Szafarze Nadzwyczajni. Ponadto w parafii odby-
wają się spotkania dla seniorów - najstarszych mieszkańców osiedla i miasta. 
Potrzebujący mogą uzyskać porady rodzinne i prawnicze. Wsparcia udziela także 
Anonimowych Alkoholików „Opamiętanie". Przy parafii działają również parafialny 
punkt wolontariatu oraz redakcja gazety „Parafianin Piastowski”, w której można 
znaleźć informacje o życiu parafii i jej mieszkańców. Z inicjatywy proboszcza 
powstało w Żukowicach przytulisko Św. Faustyny dla bezdomnych mężczyzn, znane 
już nie tylko w regionie głogowskim. 

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego, która przez lata rozwijała się z budową nowego 
osiedla, liczy obecnie ponad 10 tysięcy parafian. 

Źródła:  „Parafianin Piastowski", dwumiesięcznik. Głogów, 1997-2004; Schematyzm diecezji zielonogór-
sko-gorzowskiej, pod red. Andrzeja Tymczyja, Zielona 1995; Kronika Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w 
Głogowie; Dokumentacja Parafii  pw. Miłosierdzia Bożego w Głogowie. 

Dariusz Czaja 
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Radwanice do r. 1945. l. Wiesau 
Wieś Radwanice położona jest 16 km na płd.-zachód od Głogowa, na Równinie 

Szprotawskiej. Obecne Radwanice powstały z połączenia dwóch wsi. Jako oddzielne 
miejscowości (gminy) funkcjonowały one do l. IV. 1938. r. pod nazwami Wiesau i 
Ransdorf (odtąd do 1945 r. jako gmina Wiesau, obejmująca Wiesau, Ransdorf, Lipin 
i Łagoszów Wielki). Hasło opisuje pierwszą z nich (dalej: W. - Wiesau, nazwa 
rodzaju nijakiego). 

W. pojawia się w źródłach w latach 1312 i 1395. Ówczesna nazwa „Wesin" 
pochodziła prawdopodobnie z dawnego języka górnoniemieckiego i oznaczała łąki, 
pastwiska (obecna forma: „Wiesen"). Wskazuje ona na to, że osada została założona 
przez niemieckich kolonistów. Późniejsza forma „Wiesau" precyzowała opis miejsca 
w złożeniu „Wiesen" z „Aue i oznaczała „bogate w wodę łąki". W podziałach 
księstwa głogowskiego na część królewską i książęcą, teren wsi pozostawał 
prawdopodobnie w tej drugiej. Historia kształtowania się własności rycerskiej jest 
słabo poznana. Wieś należała do dóbr buczyńskich, zanim powstało dominium 
obejmujące W., Ransdorf, Przesieczną, Borów i Lipin. 

W. znajdowało się w parafii Łagoszów Wielki (kościół wymieniony 1376, 
parafia 1399) w archiprezbiteracie głogowskim. Podczas reformacji parafianie 
przeszli na protestantyzm. Pozostali przy nim także po odebraniu im kościoła (10. 1. 
1654). Parafia ewangelicka utworzona została wspólnie z Buczyną w r. 1742. 

Tabele podatku gruntowego (ok. 1765) podają kategorie ludności, z ilością 
rodzin: kmiecie - 10, zagrodnicy - 18, ludzie wolni - 7, chałupnicy i komornicy - 11, 
rzemieślnicy - 10. Właścicielem dóbr był hrabia von Nostitz und Rheineck. W 1791 
r. wieś składała się z dwóch części. Główna (312 mieszk.) należała do landrata von 
Sydow, druga (24 mieszk.) do von Kleista. We wsi znajdowały się m. in. kościół, 
szkoła i młyn wodny. 

Po reformach Steina (1835; zniesione zostało poddaństwo) nastąpił podział 
gruntów i wytyczono nowe drogi. W XIX w. do dóbr rycerskich należał dwór 
(Gutshof) z pałacem i parkiem (budowa przed lub około 1830 r.), fabryka krochmalu, 
browar z wyszynkiem, majątek Ransdorf/Andersdorf (Osieczna), folwark Lipin i 
cegielnia w Borowie. Właścicielami byli kolejno, drogą koligacji, rodziny: Nowack, 
Schneider, Bierbaum, von Cleve. W latach 1870-71 wybudowano nowy murowany 
kościół, z wieżą o wys. 36 m. Zmarli chowani byli na cmentarzach w Lipinie i 
Łagoszowie Wielkim; własny cmentarz utworzono po r. 1898.  
      Pod koniec XIX w. zapanowało ożywienie gospodarcze. Powstały przedsiębior-
stwa handlowe i sklepy. Zatrudnienie dawały m.in. tartak, budownictwo i rzemiosło. 
W latach 1870-80 wybrukowana została szosa Wrocław-Berlin, w r. 1913 droga przez 
wieś. Ożywiony był ruch zrzeszeniowy. Działały m.in. związki: weteranów, gimnas-
tyczny, śpiewaczy, stowarzyszenia kobiece. Funkcjonowały: ochotnicza straż pożarna 
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i spółdzielcza kasa oszczędnościowo-pożyczkowa. W 1910 r. miejscowość liczyła 
482 mieszkańców (z czego 76 w dobrach rycerskich). 

W 1905 r. dobra zostały sprzedane przez dziedziczkę von Cleve Emilowi von 
Bernuth. Zmodernizował on fabrykę krochmalu. Po jego śmierci (1913) wdowa po 
nim prowadziła rozbudowę pałacu. W 1919 r. założono spółdzielnię elektryfikacyjną. 
Wybudowano małą elektrownię; w końcu 1920 r. mieszkańcom dostarczono prąd. Od 
1936 r. W. było siedzibą jednej z czterech spółdzielni elektrycznych w powiecie. Od 
1925 r. kursowały na trasie Głogów - Przemków prywatne autobusy. W lalach 30. 
czynnikiem rozwoju wsi stały się również eksploatacja torfu i aktywizacja gospodarki 
rolnej w dolinie Szprotawy. 

W 1925 r. W. liczyło 520 mieszk. (485 ewangelików, pozostali - katolicy). 
Zgodnie z ustawą z 27 IX 1927 nastąpiło rozwiązanie dóbr rycerskich jako jednostki 
administracyjnej (Gutsbczirk) z włączeniem ich do gminy wiejskiej. W 1929 r. 
wdowa von Bernuth ogłosiła upadłość (masa upadłościowa została wykupiona przez 
Schlesische Landgesellschaft). W wyniku rozparcelowania gmina otrzymała większą 
część parku (5 ha), inne obiekty oraz nieruchomości, z których części utworzono 
nowe gospodarstwa chłopskie i warsztaty rzemieślnicze. 

W lutym 1945 r. przez wieś przeszedł front. Większość mieszkańców wcześniej 
się ewakuowała. Niewielka część pozostała; spośród nich niektórzy byli prześla-
dowani (kilku poniosło śmierć) przez Armię Czerwoną.Pozostałych władze polskie 
wysiedliły do Niemiec. 

Źródła i literatura:  głównym źródłem jest Wiesauer Chronik, kronika zestawiona  
przez byłych mieszkańców Radwanic, zredagowana przez M. Lierscha i zamiesz-
czona w czasopiśmie „Wiesauer Blättel" (2006). 

Inne: J. Blaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes, Glogau 1913; H. Ciesielski, H. 
Wrabec, Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997; Das war 
Glogau, Stadt und Land an Oder 1913-1945, Hannover; Tabele podatku gruntowego i ludności wsi śląskich  
z około 1765 r, oprac. Z. Kwaśny i J. Wosch, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975; Zimmermann 
F.A., Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Brieg 1791. 

Antoni Bok 
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Równina Szprotawska - geografia i geologia 

Równina Szprotawska (dalej: R. S.) stanowi mezoregion w makroregionie Nizina 
Śląsko-Łużycka (podprowincja Niziny Sasko-Łużyckie w prowincji Niż Środkowo-
europejski). 

R. S. to kotlinowate obniżenie dolinne o szerokości około 10 km, zajmujące 
obszar 530 km kw.. ograniczone od północy, wschodu i południa wysoczyznami 
(Wzgórza Dalkowskie, Wysoczyzna Lubińska) i od zachodu Równiną Borów Dolno-
śląskich. Przepływa przez nie Szprotawa (dł. rzeki wynosi 56,7 km), prawy dopływ 
Bobru (zlewnia III klasy). Północne obrzeża R. S. stanowią równinę moreny dennej i 
wykazują niewielki spadek z kierunku Wzgórz Dalkowskich ku Szprotawie. Dno 
kotliny (właściwy basen Szprotawy) jest płaskie, podmokłe i rozczłonkowane przez 
sieć drobnych cieków. Cechuje je wysoki poziom wód gruntowych. 

R. S. Zajęta jest przez pola uprawne (głównie w części północnej), łąki i pastwiska 
(które przeważają) oraz nieużytki. Zalesienie jest niewielkie. W środkowej części 
na północ od Przcmkowa znajdują się bagna i stawy hodowlane. Teren ten wraz 
z otuliną wchodzi w skład Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. 

Rzeźba powierzchni. R. S. należy do równin staroglacjalnych. Jest to obszar 
akumulacji glacjalnej i fluwioglacjalnej (wodnolodowcowej), zmieniony holoceńską 
erozją i akumulacją. W plejstocenie objęty był on dwoma zlodowaceniami: połud-
niowopolskim (przed 480-430 tyś. lat) i środkowopolskim (przed 240-180 tys. lat). 
Podczas odwrotu lądolodów następował tu odpływ mas wodnych w kierunku za-
chodnim. W stadiale Warty płaskodenne kotlinowate obniżenie, wysłane moreną den-
ną obydwu zlodowaceń, zajmowały masy martwego lodu; na obrzeżu, w źród-
liskowym basenie Szprotawy, osadzały się moreny martwego lodu. Odpływ wód 
tarasowany był przez Wzgórza Dalkowskie, a od południa ograniczony Wzniesię-
niami Chocianowskimi – stąd R. S. pozostała w dużej części obszarem zastoiskowym. 
W okresie zlodowacenia północnopolskicgo (przed 60-12,5 tyś. lat) obszar R.S. 
znajdował się w strefie peryglacyjnej. Nastąpiło zamaskowanie i wyrównanie przez 
akumulację wcześniejszej rzeźby. 

W holocenie zachodziły procesy denudacyjne. Szprotawa zasypała dolinę, a nas-
tępnie zerodowała podłoże, wytwarzając w aluwiach terasy: wysoką nadzalewową i 
zalewową. W basenie Szprotawy nastąpiła akumulacja torfu o znacznej miąższości. 
Do zatarcia form rzeźby przyczyniła się sukcesja roślinności. Podczas fazy atlantyc-
kiej dolinę Szprotawy pokrywały lasy liściaste, głównie świetliste dąbrowy. 
Zniszczyło je ochłodzenie się i suchość klimatu na początku fazy subborealnej. Pozo- 
stały po nich pnie dębów („czarne dęby”), tkwiące u podstawy zasypania. Następnie 
rzeźba została zakłócona przez formy antropogeniczne: Trzebione były lasy. W XIX i 
XX w. nastąpiło osuszanie bagien i moczarów w celu wykorzystania rolniczego (np. 
uprawa konopi), utworzono kompleksy stawów hodowlanych (największy: Stawy 
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Przemkowskie, ok. 100 ha). Obecnie, oprócz struktur osadniczych i komunika-
cyjnych (obydwie rozłożone są na R.S. nierównomiernie), w krajobrazie wyróżniają 
się obiekty hydrotechniczne: obwałowania, groble, sieć rowów melioracyjnych i 
stawów oraz wyrobiska poeksploatacyjne. 

Budowa geologiczna.  Skały krystaliczne  Bloku Przedsudeckiego z proterozoiku, 
poniżej linii Lubin - Szprotawa zapadają się stopniowo pod utwory młodo-
paleozoiczne i mezozoiczne Monokliny Przedsudeckiej. Wśród nich znajdują się 
formacje morskich skał osadowych (cechsztyn) z górnego permu, zawierające rudy 
miedzionośne. Ich odkrycie w 1957 r., w sąsiedztwie Sieroszowic, dało początek 
Legnicko-Głogowskiemu Okręgowi Miedziowemu. Na powierzchni występują wy-
łącznie utwory czwartorzędowe: plejstoceńskie (piaski, żwiry wodnolodowcowe, 
piaski i gliny zwałowe) i holoceńskie (mułki, piaski i żwiry rzeczne oraz torfy i osady 
deluwialne). Te ostatnie w dolinie Szprotawy tworzą bagna i torfowiska. 

Kopaliny użyteczne. Złoża głębinowe (w północnej części): rudy miedzi  
za-legające na gł. 800-1400 m, którym towarzyszą cynk, ołów, sól kamienna,  
anhydryt i węgiel kamienny. Złoża przypowierzchniowe: torfy w rejonie Nowego 
Dworu, Nowej Kuźni i Radwanic, obecnie nie eksploatowane, niskowartościowe  
rudy darniowe (jw.), kruszywa naturalne: żwiry i piaski (eksploatowane), pospolite  
gliny i iły. 

Gleby na R. S. cechuje mozaikowość. Występują tu mady (doliny Szprotawy 
i Kł ębowianki), gleby hydromorficzne w dwóch podtypach: gleby glejowe (rejon Sta-
wów Przemkowskich) oraz gleby wytworzone z torfów niskich i gytii (rejon 
Radwanic, Nowego Dworu, Dzikowa, Jędrzychówka, Nowej Kuźni), czarne ziemie 
(niewielkie płaty w rejonie Radwanic i Klębanowic), gleby brunatne właściwe i gleby 
właściwe wyługowano (rejon Przemkowskiego Bagna, Stawów Przemkowskich i 
Sieroszowic). 
Literatura:  Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, Wrocław 1997: Kondracki J., Geografia Polski. 
Mezoregiony ftzyczno-geogrąficzne. Warszawa 1994; Przemkowski Park Krajobrazowy, praca zbiorowa. 
Bytom 1997: Walczak W., Nad Odrą. Szkice z dziejów przemian krajobrazu geograficznego ziem 
nać/odrzańskich Dolnego Śląska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974. 

Antoni Bok 
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Senftleben Henryk 

Henryk Senftleben pochodził z Głogowa, był synem Franciszka (prawdo-
podobnie ziemianina bądź rycerza). Studiował na Uniwersytecie Wiedeńskim 
(14. IV. 1419. r. opłacił czesne). Po ukończeniu studiów wyjechał do Rzymu, 
gdzie pozostawał w służbie jednego z dostojników kościelnych. W latach 
1425-28 był altarzystą w Głogowie. W dniu 29. I. 1429. r. otrzymał liczne 
prowizje papieskie, m.in. na kanonię i prebendy w Budziszynie i Płocku oraz 
na parafie Grodowiec i Gwizdanów. Objął jednak tylko parafię Gwizdanów i 
archidiakonat głogowski (o który toczył spór z Augustem Tiegartem - 
zakończony rezygnacją Tiegarta). W latach 1430-35 pełniąc służbę sekre-
tarza, abbreviatora (urzędnik papieskiej kancelarii powołany do redagowania 
dokumentów w postaci dyspozycji - tzw. minuty) i kapelana jednego z 
kardynałów, przebywał w Rzymie i Bazylei. Podczas soboru w Bazylei 
(1431-39) zaprzyjaźnił się z Eneaszem Sylwiuszem Piccolominim, wybitnym 
humanistą i dyplomatą, przyszłym papieżem Piusem II (1458-64). 

Jesienią 1440 r. Senftleben został wysłany przez papieża Eugeniusza IV 
do diecezji wrocławskiej. Prawdopodobnie 9 września tegoż roku przywiózł 
pisma papieskie do biskupa wrocławskiego Konrada Oleśnickiego. Czasowo 
przebywał w Głogowie, gdzie 10. X. 1440. r. potwierdził akty prawne 
poczynione w jego zastępstwie. Senftleben otrzymał od papieża specjalne 
uprawnienia odnośnie toczącej się we Wrocławiu sprawy dotyczącej sum 
odpustowych, zebranych przez kolektora soborowego - prepozyta Mikołaja 
Gramisa. Przewodniczył komisji, która w marcu 1441 r. prowadziła proces. 
W tym też czasie objął kanonię i prebendę katedralną (17. l. 1441. r.) oraz 
archidiakonat legnicki (l 9. l. 1441. r.). 

W kwietniu biskup Konrad wysłał go do Rzymu w celu uzyskania zgody 
Eugeniusza IV, aby pieniądze zebrane przez Gramisa mogły być prze-
znaczone dla zniszczonej wojnami diecezji wrocławskiej. Pod koniec 1444 r. 
udał się do Rzymu w obronie biskupa Konrada, przymuszonego do rezyg-
nacji. Zapisał się na studia w Bolonii, jednak ich nie rozpoczął. W Rzymie był 
kilka lat na dworze papieża, jako secretus cubicularius (w przybliżeniu: tajny 
szambelan papieski). Następny papież Mikołaj V korzystał również ze 
zdolności dyplomatycznych Henryka, m.in. wysłał go z poselstwem do króla 
niemieckiego Fryderyka III. 

Z archidiakonatu głogowskiego Senftleben musiał zrezygnować ok. 1445 
roku. Na przełomie 1450 i 1451 r. przebywał w Głogowie, gdzie 3. II. 1451. r.  
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sporządził swój testament. W związku z objęciem w 1451 r. wrocławskiej 
dziekanii katedralnej powrócił do diecezji. W 1459 r. z ramienia kapituły i 
rady miejskiej Wrocławia z kanonikami Mikołajem Crewlem i Andrzejem 
Lumpe był w Rzymie, aby nakłonić papieża do radykalnych kroków przeciw 
królowi czeskiemu Jerzemu z Podiebradu. W dniu 15. IX. 1460. r. po 
zmarłym Stanisławie Mederze objął kanonię głogowską – wymienia jest w 
spisie członków kapituły z 1461 r. (nie przyjął wtedy proponowa-nego mu 
biskupstwa ołomunieckiego). W 1465 r. zapisał dochody z beneficjum 
głogowskiego wikariuszom kolegiaty. 

Senftleben posiadał w diecezji wrocławskiej sucustodię we wrocławskiej  
kolegiacie Świętego Krzyża, a poza nią prowizje na beneficjum w Salzburgu  
i na Warmii. W ostatnich latach życia był wymieniany jedynie w wykazach  
darów kolędowych. Zmarł w 1466 roku. 

 

Literatura:  Dola K., Wrocławska kapituła katedralna w XV wieku. Ustrój – skład osobowy - działalność., 
Lublin 1983, s. 395-397, tenże, Prałaci wrocławskiej kapituły katedralnej w latach 1418-1500. Studia 
Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 6(1978), s. 285 i n.; Gerlic H., Kapituła głogowska w dobie 
piastowskiej i jagiellońskiej (1120-1526), Gliwice 1993, s. 222 i n.; Heyne J... Denkwürdigkeiten  
aus der Gesehichte der Katholischen Kirche Schlesiens, Breslau 1868. T. 3. s. 379-381; Mandziuk J., 
Historia Kościoła katolickiego na Śląsku – średniowiecze, Warszawa 2005, T, 1-3, s. 104, 301; Oskar H„ 
Die Archidiakone des Kollegiatstiftes zu Unserer Lieben Frau in Glogau, Glogau 1938. s. 16 i n.: 
Sadowscy J. i A., Kolegiata w Głogowie. Historia archidiakonatu głogowskiego. Zaginione dzieła  
sztuki, Głogów 1987, s. 6 i n.; Seppelt F. X., Die Breslauer Diözesansynode vom  Jahre  1446, Breslau 
1912 (passim); Wutke K., Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens. II Krei.s und Stadt 
Glogau. Codex Diploniaticus Silesiae. T. 28, Breslau 1915, s. 84. 

Marek Robert Górniak 
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Stachura Edward 
Edward Jerzy Stachura urodził się 18 VIII 1937  

w Pont-de-Cheruy we Francji, w rodzinie polskich  
emigrantów.W 1948 r. powrócił z rodziną do Polski  
i zamieszkał w Lazieńcu (Aleksandrówek) na Kuja- 
wach. Po studiach w Lublinie i Warszawie uzyskał  
w 1965 r. dyplom magistra filologii romańskiej. W  
latach 1969-70 jako stypendysta rządu meksykań- 
skiego studiował na uniwersytecie w Meksyku.  
Odbył liczne podróże zagraniczne. Zmarł śmier- 
cią samobójczą 24 VII 1979. 

E. Stachura (pscud. Sted) był poetą, proza- 
ikiem, tłumaczem oraz autorem piosenek. Doro- 
bek literacki Stachury obejmuje (w nawiasach pier- 
wsze wydania): zbiór wierszy Dużo ognia (1963),  
poematy Po ogrodzie niech hula szarańcza (1968)  
i Przystępuję do Ciebie (1968), Piosenki (1973),  
pośmiertnie wydane Poezje wybrane (1980), zbiory 
opowiadań Jeden dzień (1962) i Falując na wietrze  
(1966), powieści: Cała jaskrawość (1969), Siekie- 
rezada albo zima leśnych ludzi (1971), Się (1977).  
Ponadto napisał luźno skomponowaną ,,opowieść  
rzekę" Wszystko jest poezja (1975), zawierającą programowe wypowiedzi o sztuce poetyckiej, 
oraz Fubula rasa. Rzecz o egoizmie (1979). 
       Ważnym etapem literackiego życiorysu Stachury były pobyty na ziemi głogowskiej. W 
styczniu 1967 r. pisarz przyjechał do gminy Kotła. Zaprosił go tu przyjaciel Jan Czopik-
Leżachowski (—> EZG 53/54). Kotlę odwiedzał wiele razy, najczęściej wraz z. żoną Zytą 
(korespondencja z Wiesławem Tkaczukiem i Bogusławom Żurakowskim z 1967 r.). O pobycie 
poety na ziemi głogowskiej w następnym roku świadczy pocztówka wysłana przez 
niego 25 III 1968 r. z Głogowa do Ryszarda Milczewskiego-Bruno. Kilka miesięcy później 
Stachura napisał podanie do Komisji Ryczałtów Terenowych Związku Literatów Polskich, o 
następującej treści: ,,Uprzejmie proszę o przyznanie mi ryczałtu terenowego. Chciałbym wyje-
chać do województwa zielonogórskiego, gdzie zimą 1966/67 pracowałem jako robotnik leśny 
na zrębie (wieś Grochowice, nadleśnictwo Sława Śląska). Ukończyłem pisanie powieści p.t. 
Cała jaskrawość. Zamierzam pisać kolejną prozę, której akcja toczyłaby się wokół tamtych 
leśnych, że tak powiem, spraw. W związku z tym chciałbym sprawdzić i uzupełnić posiadane 
notatki, a także zebrać dodatkowy materiał, a także przeprowadzić szereg rozmów z moimi 
byłymi towarzyszami pracy i tak dalej ...". We wspomnianych w liście Grochowicach poeta 
mieszkał (w domu nr 37) w okresie od początku stycznia do połowy lutego 1967 roku. 
         Stachura ponownie przebywał w Kotli od końca września do początku listopada 1968 r. 
Dowodzi tego m.in. wysłana 26 IX do Milczewskiego kartka pocztowa: ” ... Pisz na Kotła 196 
pow. Głogów, woj. zielonogórskie. Sted". W innym liście; do Mieczysława Czychowskiego 
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datowanym na 10 X 1968 r. napisał: „ ... Jesteśmy z Zytą od dwóch tygodni u Czopików, to 
znaczy u Majki - żony Czopika, bo Janek jest we Wrocławiu.(...) Będziemy tu do końca 
października, więc w tym czasie możesz pisać na adres: E. S. Kotła 196, pow. Głogów, woj. 
zielonogórskie". 

Pobyt w Kotli i okolicy dostarczył pisarzowi wielu obserwacji i wykorzystanych później w 
powieści Siekierezada albo zima leśnych ludzi. Sporządzał notatki utrwalające materiał do 
przyszłej powieści - zapisywał pomysły oraz fragmenty rozmów drwali, szkicował pierwsze 
wersje opisów i refleksji oraz planował kolejne czynności przygotowawcze. 

Tłem powieści, która ukazała się w 1971 r., były okoliczne lasy i wsie: Grochowice i 
Kotła (kryją się one pod nazwami Bobrowice oraz Hopla). Prototypami licznych postaci byli 
tutejsi mieszkańcy i pracownicy leśni Władysław Majdański i Michał Serediuk). 
       Wokół ludzi i miejsc, które poeta uwiecznił w powieści Siekierezada albo Zima leśnych 
ludzi ogniskowała się idea „Stachuriad", odbywających się Grochowicach w latach 1983-87 (—
> EZG 23), reaktywowanych w 90. i kontynuowanych obecnie. Na podstawie powieści powstał 
w 1985 fabularny Siekierezada w reżyserii Witolda Leszczyńskiego. 

Literatura:  Buchowski M., Edward Stachura. Biografia i legenda, Opole 1992, Falkiewicz A., Nie Ja 

Edwarda Stachury,Wrocław 1995; Gómiak M. R., Autor,,Siekierezady” żył wśród' nas, „Gazeta Gło-

gowska" l (2000) nr 5, s. 20; Gómiak M. R., Stachura w Grochowicach, w: Grochowickie Stachuriady 

1983-2006. Spotkania przyjaciel, Głogów 2006; Koszela P., Przystanek Grochowice. czyli w poszukiwaniu 

minionego czasu, „MIT – Głogowski Kwartalnik Kulturalny", 5(1998) nr 2, s. 28; Kot W., Portrety 

sławnych Polaków dwudziestego wieku. Warszawa 2001, s. 259-260; Kulesza D., Stec W.,. Sztachelska J., 
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Stare Strącze do roku 1945 

                           l. Alt Strunz (Stare Strącze) 

Obecna wieś sołecka Stare Strącze stanowiła do 1937 r. trzy odrębne wsie-gminy 
(Landgemeinden): Alt Strunz (d. polska nazwa: Strońsk), Salisch (Zalesię), Merzdorf 
(brak polskiej nazwy?). Miejscowości w okresie nowożytnym zrastały się z sobą, 
tworząc od przełomu XIX/XX w. Jeden organizm osadniczy, a od l IV 1937 jedną 
gminę. 

Alt Strunz (dalej: A.S.) to historyczna wschodnia część obecnego Starego Strą-
cza. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z lat 1366 i 1399 i dotyczą istnienia kościoła 
i parafii. Wieś wymieniana jest pod nazwą Stransko (1443), Stronzcke (1506), 
Strońsko (1510 i 1528). Późniejsza forma - Strunz/Struntz (polska - Strońsk), od 
XVIII w. poprzedzona członem Alt. Słowiańska osada (jej nazwa wywodziła się 
prawdopodobnie od słowa stróżowanie, „stróża" - oddział wartowniczy?) rozwinęła 
się po jej zasiedleniu przez niemieckich osadników i przeniesieniu na prawo 
niemieckie. Wieś założona została wówczas jako ulicówka przy drodze łączącej Sła-
wę ze Wschową. Każdy kmieć otrzymał przy nasadzeniu frankoński łan ziemi (około 
25 ha). Większość terenu gminy należała jednak do majątku rycerskiego. Należy 
przyjąć, że A. S. Początkowo stanowiło własność książąt głogowskich, zanim ci 
nadali tutejsze dobra rycerzom pozostającym w ich służbie. Po utworzeniu w 1468 r. 
sławskiego majątku Rechenbergów znalazło się w posiadaniu tego możnego rodu 
(figuruje w dokumencie Zygmunta Jagiellończyka z 1506 r., zatwierdzającym wła-
sność). W XVII w. poprzez małżeństwo ze spadkobierczynią, Anną Barbarą v. 
Rechenberg (1650-1704), w posiadanie majątku wszedł Erasmus Bemhard v. Klüx  
(l 652-1731). 

Dokumenty z 1510 i 1564 r. wskazują na przynależność wsi do parafii sławskiej, 
w diecezji poznańskiej. Jednakże Hans v. Rechenberg już w 1524 r. wprowadził w tej 
parafii wyznanie reformowane. Pierwszy znany kaznodzieja luterański Kaspar 
Ritschius działał w A. S. od 1584 r. (jako duchowny dworski w kaplicy zamkowej 
Rechenbergów ?). W latach 1602-03 z fundacji Balthasara v. Rechenberg-Salisch 
(+1604) wybudowany został kościół (w miejsce dotychczasowego, drewnianego?). 
Była to budowla kamienna, obronna, z wieżą około 25 m wysokości. Do 
ewangelickiej parafii należały również Merzdorf i Salisch. Po wojnie trzydziesto-
letniej kościół został 16.1.1654 odebrany luteranom i przekazany katolikom. Otrzy-
mał (dawne?) wezwanie św. Jadwigi Śl, był fili ą parafii w Sławie. Większość 
mieszkańców pozostała przy wyznaniu luterańskim. Uczęszczali oni odtąd do kaplicy 
w Wygnańczycach, a po jej zamknięciu (1719) do sąsiednich Starych Drzewiec. Oby- 
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dwa kościoły znajdowały się po polskiej stronic. Po zajęciu Śląska przez Prusy, w 
styczniu 1741 r. ówczesny właściciel Wolf Bernhard v. Klüx (+ 1755), uzyskał od 
króla Prus pozwolenie na budowę kościoła. Rok później przybyły z Kożuchowa 
pastor Adam E. Eckardt wygłosił pierwsze kazanie w przebudowanym na dom 
modlitwy młynie. Właściwy kościół, w konstrukcji szachulcowej, zbudowany został 
w latach 1775-76 (wieża - 1859). 

W gospodarce wsi dominowały uprawy i hodowla zwierząt. W XVII w. zostały 
wykarczowane lasy przy granicy z Polską, powstały folwark Neu Strunz (Nowe 
Strącze) i Waldvorwerk. Odtąd obowiązywała nazwa wsi Alt Strunz. Około 1765 r. 
znajdowało się tu 20 gospodarstw kmieci, 7 zagrodników, l gospodarstwo wolnego 
kmiecia, 29 chałupników,1 komorników i 10 rzemieślników. Właścicielem majątku 
był radca v. Lieres. W 1791 r. wieś liczyła 446 mieszk. i 97 budynków (2 kościoły i 
domy parafialne, 2 szkoły, siedziba szlachecka i opustoszały stary dwór, 2 folwarki, 
karczma, 70 gospodarstw, 2 młyny wodne, 3 wiatraki i 14 innych budynków). 

W 1795 r. źle zarządzane dobra nabył od v. Lieresa drogą zamiany  
hrabia Archibald v. Keyserling (1759-1829), ówczesny marszałek dworu  
księcia Ludwika pruskiego. W 1793 r., w wyniku drugiego rozbioru Polski,  
A. S. przestało być miejscowością graniczną. Stało się nią ponownie  
w okresie istnienia Księstwa Warszawskiego (1807-15). Podczas tzw. wojen  
wyzwoleńczych (1813-14) zniszczony majątek ponownie popadł w tarapaty.  
Zadłużony hrabia v. Keyserling sprzedał go w 1815 r. rodzinie v. Lucke-Kursko.  
Z kolei w 1862 r. zakupił go kupiec Michael Rösler z Wrocławia. Po jego  
śmierci spadkobiercy sprzedali dobra markizowi Archambauld dc Talleyrand- 
Perigord (1845-1918), wnukowi księżnej Żagania Dorothei. Ten znów w 1908  
r. sprzedał je hrabiemu Stanisławowi Żółtowskiemu (1849- 1908) z Niechanowa  
k. Gniezna. Żółtowski popierał polskie osadnictwo. Po odzyskaniu przez  
Polskę niepodległości wdowa, hrabina Maria Żółtowska, sprzedała majątek  
Kurtowi Fenglerowi. Ostatnim właścicielem był Richard Schulz. 

           W XIX w. nastąpiło uwłaszczenie chłopów. Rosła ilość mieszkańców wsi:  
w 1845 r. było ich 578, pod koniec wieku - 692. Wsie A.S., Salisch i Merzdorf  
zrastały się z sobą, tworząc ponad 5-kilometrowy łańcuch; utarła się potocznie  
nazwa „Dreidörfer" („Trzy wsie"). Widoczny był postęp gospodarczy: w A. S. 
powstała gorzelnia, a w 1913 r. stacja kolejowa przy wybudowanej wówczas linii 
Sława - Wschowa. Majątek specjalizował się w hodowli bydła rasy oldenburskiej. W 
1910 A. S. miało 721 mieszk.; wśród nich był znaczny odsetek osiadłych tu (głównie 
na skutek odpływu młodych mieszkańców S. w głąb Rzeszy) Polaków z Wielko-
polski: w 1905 r. 24 rodziny. Sytuacja ta budziła niepokój władz, powodowała też 
pewne napięcia we wsi. Miejscowa społeczność chłopska była konserwatywna, 
panowało nastawienie narodowe. Już w 1872 r. założony został związek weteranów. 
W czasie I wojny św. Zginęło 58 żołnierzy z A.S (w 1924 wystawiono im pomnik). 
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W okresie międzywojennym zaznaczył się spadek mieszkańców. Występujące już 
wcześniej zjawisko tzw. „Ostfluchtu" związane było wówczas głównie z ekono-
micznymi skutkami utraty przez Rzeszę terenów wschodnich. W 1925 r. było w A. S. 
jeszcze 729 mieszk. (588 ewangelików i 123 katolików), w 1933 r. - 692. W dniu l IV 
1937 nastąpiła zmiana nazwy wsi na Deutscheck, równocześnie z utworzeniem gminy 
o tej samej nazwie. Oprócz „Trzech wsi" w jej skład weszły Neu Strunz (Nowe 
Strącze) i folwarki Linderei,  Bergvorwerk (Krzydłowiczki): Waldvorwerk, Neuvor-
werk, Kirchvorwerk, Morgenstern (Jutrzenka), Köhlerkrug (nieistniejący przysiółek 
na płn. od jez. Dąbie). W 1938 r. utworzony został męski oddział obóz służby 
pracy {Reichsarbeitsdienstlager, w 1939 r. - obóz żeński. Podczas wojny 
okolica stała się miejscem nazistowskiej zbrodni: w 1944 r. w znajdujących 
się na uboczu folwarkach Neuvorwerk (Potrzebówko Dolne) i Bänisch 
Vorwerk (Potrzebówko Górne) utworzono podobozy obozu koncentracyjnego 
Gross Rosen (na ten temat ukaże się hasło w zeszycie 66-67). 

Pod koniec wojny ludność gminy Deutscheck ewakuowała się w obliczu nad-
chodzącego frontu. Nastąpiło to częściowo ciężarówkami 24 stycznia 1945 roku. 
Główna część - kolumna zaprzęgów - wyruszyła w drogę 27 stycznia. Po miesiącu 
dotarła do powiatu Auerbach (rejon Vogtlandu) w Saksonii. Niewielka pozostała 
część ludności została po wojnie wysiedlona przez polskie władze. 

2. Salisch (Zalesie) 

Salisch (dalej: S.) to historyczna środkowa część obecnej wsi sołeckiej 
Stare Strącze, do r. 1937 osobna gmina, włączona wówczas do nowo 
utworzonej gminy Deutscheck. 

Słowiańska nazwa miejscowości wskazuje na jej stary rodowód, mimo 
iż w dokumentach występuje późno. W 1510 r. wymieniona jest pod nazwą 
Załycssye w księdze uposażenia biskupstwa poznańskiego. W metryce 
z 1515 r. świadkiem jest Balthasar v. Lucke, właściciel Szelisch. Późniejsza 
forma- Salisch (pol. Zalesie). Wieś założona została jako ulicówka. Należała 
do parafii w Sławie. W 1507 r. wikariusz generalny diecezji poznańskiej Jan 
Górski kazał zburzyć znajdującą się tu (od niedawna?) kaplicę św. Anny 
- z powodu objawów bałwochwalstwa i niesprawdzonych cudów. 
          W XVI w. właściciel wsi przeszedł na luteranizm, a wraz z nim obowiązkowo 
chłopi. Uczęszczali oni do kościoła w Strączu. a w czasach ucisku kontrreformacji - 
do polskich Wygnańczyc i Starych Drzewiec (od 1742 r. znów do Strącza). Katolicy 
posiadali od 1654 r. kościół w Strączu. Około 1765 r. było w S. 10 gospodarstw 
kmieci, 18 zagrodników, 6 ludzi wolnych, 5 chałupników i komorników (łącznie) i 6 
rzemieślników. 
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Majątek ziemski S., do którego w czasach nowożytnych należały również  
folwarki Bergvorwerk (Krzydłowiczki), Mittel Merzdorf, Ober Merzdorf,  
Birkwitz i Morgenstern (pojawia się pod tą nazwą dopiero w 1907 r.; pol.  
Jutrzenka), pierwotnie stanowił przypuszczalnie dobra książąt głogowskich.  
Pierwszym znanym posiadaczem był ród v. Lucke, notowany w okolicach  
Sławy w XIV w. (1418 - Piotr Lockau). Gałąź v. Luck(e)-Salisch (v.Luck und  
Salisch) miano nosiła od nazwy miejscowości i zachowała je po utracie dóbr  
(wymarła w 1959 r.). Kolejno majątek był we władaniu rodów v. Kottwitz  
i (krótko) v. Niebelschütz. Jego właścicielem był także hrabia Rzeszy  
i starosta księstwa głogowskiego Johann B. v. Herberstein (+1685). Od niego  
dobra S. i Merzdorf nabył w 1685 r. Maximilian v. Kesslitz (także późniejszy  
starosta księstwa, +1716). W r. 1692 był otrzymał on od cesarza Leopolda 
przywilej produkcji i sprzedaży piwa. Ród v. Kesslitz wymieniony jest również  
w tabelach podatku gruntowego z około 1765 roku. 

W r. 1791 główną część majątku z dwoma folwarkami posiadał  
kapitan v. Kreckwitz. Mniejsza część z jednym folwarkiem należała  
do Balzera v. Niebelschütz z Lipinek. We włości v. Kreckwitza znajdowało się  
14 kmieci, 14 zagrodników i 12 chałupników - łącznie 250 mieszkańców. Była  
tu karczma i 2 wiatraki. W części v. Niebelschütza było tylko 3 zagrodników 
i l chałupnik - 46 mieszkańców (ponadto wymienia się wiatrak). W pierwszej połowie 
XIX w. władał całością Maximilian Albert v. Ohlen und Adierscron.  
W 1862 r. dobra przeszły w nieszlacheckie ręce - nabył je sierżant Otto  
Richard Ackermann. Podczas I wojny św., po śmierci Paula Eckermanna  
wdowa przekazała majątek córce (również wdowie) Pauli Fletscher. Od 
20. do końca II wojny św. zarządzał nim jej syn Alfred Fletcher. Majątek  
był nie tylko ważną częścią wsi, ale także głównym pracodawcą i motorem  
postępu. O. R. Ackermann zbudował gorzelnię (po 1867) i zintensyfikował  
rolnictwo. Specjalizowano się w uprawie zbóż, a po wybudowaniu cukrowni  
we Wschowie również buraków cukrowych. Później nastąpiła specjalizacja  
w hodowli bydła rasy oldenburskiej. 
W 1895 r. na terenie majątku znajdowało się 154 mieszk., jak również 
34 w folwarku Bergvorwerk (Krzydłowiczki). Wśród nich było 69 katolików.  
Natomiast samą wieś S. zamieszkiwało 329 osób, w tym 53 katolików. Spośród  
tych ostatnich dużą część stanowili pracownicy z Polski. Niektórzy nabyli na 
własność gospodarstwa. Po r. 1920 część z nich przeniosła się do Polski; w S. 
pozostało kilka - kilkanaście rodzin (w spisie z 1943 r. w. znajduje się 
11 nazwisk o brzmieniu polskim). W 1925 r. ludność wsi wynosiła 406 osób 
(z czego: 305 ewangelików i 96 katolików). 
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W XX w. oprócz gospodarstw chłopskich rozwijały się specjalności 
rzemieślnicze np. elektrotechnicy (wieś już w 1913 r. otrzymała prąd), 
palacze, rzeźnicy, woźnice, handlowcy itp. Funkcjonowała szkoła, utworzono 
ochotniczą straż pożarną, obsługującą wszystkie 3 wsie. Już w XIX w. wieś 
zrastała się z pozostałymi; w 1937 r. połączono je w jedną gminę Deutscheck. 
Słowiańsko brzmiąca nazwa S. zmieniona została już w końcu 1936 r. na Hinterwald 
(tłumaczenie nazwy Zalesię). Okres II wojny św. - zob. hasło l: Alt Strunz. 

3. Merzdorf 

Merzdorf (dalej: M.) to historyczna zachodnia część obecnej wsi sołeckiej 
Stare Strącze, do r. 1937 osobna gmina, włączona wówczas do nowo utworzonej 
gminy Deutscheck. 

M. wzmiankowane zostało po raz pierwszy w r. 1358, kiedy to opat klasztoru 
cystersów we Wieleniu wymienił je wśród 11 wsi klasztornych, z których 
pobierane dziesięciny należne były kościołowi w Poznaniu. Podobnie jak inne 
wsie założone przez osadników niemieckich, nazwa pochodzi od lokatora 
(1457 - Merttinsdorf, 1481 - Mertinsdorf). W księdze uposażenia biskupstwa 
poznańskiego z 1510 r. wieś wymieniona jest (obok Zalesia i Strącza) pod 
polską nazwą Marczinkowo. 

M. posiadał układ ulicówki. Nie było tu osobnych dóbr, jedynie folwarki 
przynależne do majątku Salisch: górny (Obervorwerk M.), średni (Mittelvorwerk 
M.) i dolny (Untervorwerk) - ten jednakże, po zasiedleniu go przez kolonistów 
otrzymał nazwę Kolonie Linderei. Na północ od wsi znajdował się folwark, 
występujący na pocz. XX w. pod nazwą Morgenstern (Jutrzenka). Pierwszym 
znanym z nazwiska właścicielem tutejszych posiadłości był Hans Luckau 
(około 1427), który założył gałąź rodziny v. Luck(e) und Salisch. Na terenie 
wsi znajdowała się prawdopodobnie (inna możliwość - w Salisch) siedziba 
rycerska, wzmiankowana w 1791 r. jako „stary opuszczony zamek". 

W czasach nowożytnych historia M. związana jest z sąsiednim Salisch, 
poprzez przynależność do tamtejszego majątku. Zakres i ciągłość własności 
nie jest oczywista: np. w XVI w. pewne dobra w M. posiadali także 
Rechenbergowie. Około 1765 r. wymienieni są jako posiadacze spadkobiercy 
rodów v. Loeben i v. Schenckendorff (podczas gdy w Salisch – ród v. Kesslitz). W 
tamtym czasie we wsi żyło 15 rodzin kmieci, 18 zagrodników,  
12 chałupników i 5 rzemieślników. 

W XI X i XX w. zachodziły w M. te same procesy, co w pozostałych częściach  
obecnego Starego Strącza. Dotyczy to również demografii (np. na początku  
XX w osiedliło się tu kilka polskich rodzin). W 1910 r. w M. było 351mieszk., w 
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1925 r. - 425 (z. czego 317 ewangelików i 107 katolików). Przyrost  
mieszańców - w odróżnieniu od Salisch, gdzie nastąpił spadek – pozostawać  
musiał w związku z przyłączeniem w 1913 r. do linii kolejowej Głogów – Sława  
- Kolsko. Na stacji Linderei (po wojnie: Lipinka Głogowska) odgałęziała 
również, linia ze Sławy do Wschowy. Dostęp do transportu kolejowego miał 
istotne znaczenie dla mieszkańców (np. możliwość dojazdu na targi do miast).  
W tym samym roku wieś otrzymała prąd elektryczny. Mimo rozwoju  
technicznego, po l wojnie św. znajdowało się tu jeszcze 5 wiatraków. Własną  
szkolę M. posiadało dopiero w 1931 r. (dotychczas korzystano ze szkoły  
w Salisch). Okres III Rzeszy - zob. hasło l. Alt Strunz. 

Zob. ilustracja na trzeciej stronie okładki. 
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Stowarzyszenie Chór Beati Cantores 

Chór Beati Cuntores   „Szczęśliwi śpiewaniem" - powstał we wrześniu 
1985 r. z inicjatywy księdza prałata Ryszarda Dobrołowicza przy parafii N.M.P. 
Królowej Polski na osiedlu Kopernik w Głogowie. Pierwszym dyrygentem był 
Paweł Smorawiński. W trzecim miesiącu działalności pałeczkę przejęła Barbara 
Walendzik, która kieruje zespołem do dnia dzisiejszego. 

Barbara Walendzik jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we 
Wrocławiu. W latach 1971-2003 pracowała w Państwowej Szkole Muzycznej I i II-go 
stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie. jej zdeterminowanie, pracowitość oraz 
poświęcenie sprawiają, że chór prowadzi ożywioną działalność i włącza do repertuaru 
coraz ambitniejsze utwory sakralne i świeckie. W 2003 r. Barbara Walendzik została 
Honorowym Obywatelem Miasta Głogowa. Od 1990 r. w pracy z zespołem pomaga 
jej mąż Kazimierz Wałendzik. 

Od 1990 r. zespól jest członkiem dolnośląskiego oddziału Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr (dalej: PZCHiO). Natomiast w lipcu 2000 r. powstało Stowarzy-
szenie Chór Beati Cuntores. 

 W początkowym okresie chór liczył 80 osób, obecnie śpiewa w nim 37 osób. Są 
to mieszkańcy Głogowa i okolic, reprezentujący różne grupy zawodowe i społeczne. 

 Beati Cantores zgodnie z najstarszą tradycją, wykonuje utwory muzyki sakralnej 
różnych epok, kompozytorów klasycznych i współczesnych, a także muzykę roz-
rywkową, ludową i patriotyczną. Zespół uczestniczy w wielu uroczystościach religij-
nych i świeckich, ważnych w życiu parafii, naszego miasta i kraju. Występuje średnio 
25 razy do roku, a w przeciągu 20 lat działalności dal ponad 500 występów. Chór 
wykonuje głównie utwory a capella. Od kilku lat w repertuarze zespołu znajdują się 
dzieła wokalno-instrumcntalne. Występował między innymi z takimi zespołami jak: 
Zakładowa Orkiestra Dętą Huty Miedzi „Głogów", zespół instrumentalny PSM w 
Głogowie, Głogowski Kwartet Smyczkowy Ad libitum oraz z Legnicką Orkiestrą 
Symfoniczną. 

Chór w swojej historii uświetniał obchody Dnia Niepodległości, Święta 3-go 
Maja, uroczystości wręczenia nagrody im. Andreasa Gryphiusa, inauguracje roku 
akademickiego w Wyższej Szkole Technicznej, Akademii Ekonomicznej im. Oskara 
Langego, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej oraz w Uniwersytecie III Wieku 
w Głogowie. Koncertował wielokrotnie w głogowskich kościołach oraz w kaplicy 
przy głogowskiej Kolegiacie. Dwa z tych koncertów były transmitowane przez Radio 
Głogów. Innymi ważnymi wydarzeniami medialnymi, w których brał udział chór, 
były: dwukrotna oprawa muzyczna mszy św, odprawionej w kościele p.w. św. 
Krzyża w Warszawie, transmitowanej przez I program Polskiego Radia, oprawa 
muzyczna liturgii odprawianej przez I program Polskiego Radia, oprawa muzyczna  
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liturgii odprawionej w sanktuarium św. Jadwigi w Legnickim Polu, transmitowanej 
przez Telewizję Polonia oraz udział w nagraniach do filmu o Głogowie w 1996 roku. 

Chór Beati Cantores rokrocznie bierze udział w uroczystościach odpustowych w 
Sanktuarium Matki Bożej Grodowieckiej w Grodowcu oraz od r. 1996 w Zamkowych 
Spotkaniach Chóralnych. Od 1998 r. jest organizatorem tych ostatnich. W 2006 r. 
Zamkowe Spotkania Chóralne zostały przekształcone w Dolnośląski Festiwal Chórów 
Silesia Cantat. 

Zespół odbył wiele podróży zagranicznych. Ośmiokrotnie koncertował w 
Niemczech: w Langenhagen, Eisenhüttenstadt i Riesie – miastach partnerskich 
Głogowa, w Hanowerze oraz w Kronach w Bawarii, a także w Austrii, Czechach  
i we Włoszech, gdzie koncertował w Rzymie (w Bazylice św. Piotra podczas  
audiencji generalnej), Wenecji, Loretto i Asyżu. W 2004 r. chórzyści odbyli trasę 
koncertową po Litwie, dając koncerty w Wilnie, Kownie i jszyszkach. Wyda-
rzeniami, które zapadły głęboko w pamięć członkom chóru były śpiewy liturgiczne 
podczas pobytu Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp. w 1997 r., udział w Intemational 
Kulturfestival w Langenhagen w latach 1995 i 2000, występ w Pawilonie Polskim na 
Światowej Wystawie EXPO 2000 w Hanowerze oraz udział w Europejskich Dniach 
Muzyki z okazji 1000-lecia miasta Kronach w 2003 roku. 

Chór Beati Cantores bierze udział w wielu festiwalach i konkursach. Zdobył 
nagrody i wyróżnienia m.in. w: Diecezjalnym Konkursie Kolęd w 1989 r. - I miejsce. 
Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumii w latach 1990 i 1992, - 
odpowiednio III miejsce i wyróżnienie, V Festiwalu Pieśni Religijnej Cantate Deo w 
Rzeszowie w 2001 r. - III miejsce, XXX Międzynarodowym Festiwalu w Ołomuńcu 
(Czechy) w 2002 r. – brązowy medal, XIII Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w 
Katowicach w 2004 r. - II miejsce, I Ogólnopolskim Konkursie ARS L1TURGICA w 
Toruniu w 2005 r. - III miejsce w kategorii chórów kościelnych. 

Z okazji jubileuszu XX-lecia w 2005 r. wszyscy członkowie chóru zostali  
odznaczeni Odznakami PZCHiO: Srebrną ci, którzy śpiewają od momentu powstania 
chóru, Brązową - pozostali chórzyści. Dyrygent Barbara Walendzik otrzymała Złotą 
Odznakę PZCHiO. 

Źródła:  folder wydany z okazji jubileuszu XV-lecia chóru Beati Cantores, 2000; kronika chóru 

Beati Cantores. 

Przemysław Walendzik 
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Uniwersytet ludowy na ziemi głogowskiej 
(okres przedwojenny) 

Uniwersytetami ludowymi nazywa się placówki oświatowe powoływane 
w celu szerzenia nauki wśród dorosłej części społeczeństwa wiejskiego. Mia-
ły one zwalczać analfabetyzm i umacniać świadomość narodową wśród mas 
społecznych. Za pierwszą placówkę tego rodzaju uważa się „uniwersytet" w 
Redding (Dania). Założył go w 1844 r. poeta i teolog Nikolai F. S. Grundtvig 
(1783-1972). Podobna idea kształcenia ludności wiejskiej szybko rozprze-
strzeniła się w Europie i krajach całego świata. Pierwsze niemieckie 
uniwersytety ludowe powstały po I wojnie światowej. Poparcie dla tego typu 
szkolnictwa zawarto w 148 artykule konstytucji Republiki Weimarskiej. 

Jednym z pierwszych uniwersytetów ludowych w których prowadzono 
wykłady na terenie wiejskim na terytorium Prus była placówka działająca w 
powiecie głogowskim. Jej twórcą był miejscowy inspektor szkolny dr Hein-
rich Sievers (1885-1965). Informacje o początkach działalności edukacyjnej 
głogowskiego uniwersytetu dotyczą już roku 1919 – kiedy uchwalono 
wymienioną wyżej konstytucję. Regularną działalność placówka rozpoczęła 
zimą na przełomie 1923 i 1924 roku. W organizowaniu prelekcji, 
odbywających się głównie w godzinach wieczornych, wybierano przeważnie 
miejscowości znajdujące się przy liniach kolejowych, aby umożliwi ć 
prelegentom pochodzącym z Głogowa sprawne dotarcie na miejsce swych 
wystąpień i szybki powrót. Z tego względu pierwszymi miejscowościami w 
których rozpoczął działalność głogowski uniwersytet były Bytom Odrzański, 
Grębocice, Żukowice, Nielubia, Gaworzyce oraz Rudna. W krótkim czasie 
uniwersytet objął swym zasięgiem kolejne wsie powiatu głogowskiego. Tam 
gdzie nie było stacji kolejowych prelegentów początkowo dowożono 
zaprzęgami konnymi (tak było w przypadku Ruszowic i Wierzbnic). 

Nowy sposób szerzenia oświaty zyskał spore uznanie wśród głogowskich 
władz powiatowych oraz prezydenta rejencji legnickiej. Dzięki nim uniwersy-
tet otrzymał dotacje finansowe, które pokrywały koszty przejazdów docentów 
(jak określano prelegentów) oraz druk programów ich wystąpień. Początkowo 
nie otrzymywali oni żadnego honorarium. Prelegenci rekrutowali się głównie 
z grona nauczycielskiego głogowskich szkół średnich i ludowych (podsta-
wowych), ale udawało się też pozyskać przedstawicieli takich profesji 
jak: muzyków, lekarzy, prawników, ekonomistów, pracowników administracji 
oraz duchownych. Dzięki temu prelekcje zyskiwały wielokierunkowy charak- 
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ter. Organizatorzy dbali dodatkowo, aby wszystkie wystąpienia były rzeczowe 
bez przesadnych intencji partyjno-ideowych czy też religijnych. Starano się 
również zainspirować słuchaczy do aktywnej dyskusji. 
        W 1927 r. Sievers został służbowo przeniesiony do Flensburga, a kiero-
wnictwo nad uniwersytetem ludowym w Głogowie objął Gerhard Putzke - 
nauczyciel z Łagoszowa Wielkiego. W tym okresie udało się też pozyskać 
firmę transportową braci Leder z Głogowa do przewożenia prelegentów rów-
nie do miejscowości leżących poza liniami kolejowymi, co oznaczało rezyg-
nację z transportu konnego. Putzke rozpoczął intensywną pracę nad rozwojem 
działalności głogowskiego uniwersytetu ludowego. Podczas przejmowania 
przez niego zarządu nad placówką w teren wyjeżdżało około 8 docentów, a 
sieć placówek rozciągała się na 15 wsi. Szczyt rozwoju osiągnięto w latach 
1929/1930 - ilość prelegentów wzrosła wtedy do 22, a odwiedzanych przez 
nich miejscowości do 36. W semestrze zimowym w każdej wsi odbywano 10-
15 wykładów, co w sumie dawało liczbę około 400 prelekcji na terenie całego 
powiatu. Co tydzień można było w miejscowej prasie odnaleźć program  
i miejsce bieżących wykładów. Ta działalność edukacyjna przyniosła dalsze 
uznanie władz rejencyjnych i powiatowych. Zwiększanie dotacji pozwoliło 
pokrywać nie tylko koszty transportu (w tym samochodowego), wydruku 
programów, ale też roz-począć wypłaty honorariów dla prelegentów. 

W 1933 r. w wyborach krajowych i regionalnych do władzy doszła 
NSDAP, która nie tolerowała jakiejkolwiek niezależnej od niej działalności. 
Putzke oraz większość docentów głogowskiego uniwersytetu ludowego nie 
należeli do partii nazistowskiej, dlatego ich placówkę uznano za „niegodną 
zaufania". Doprowadzono do odwołania Putzkego z funkcji rektora, a na jego 
miejsce powołano „właściwie myślącego" nauczyciela z Brzegu Głogowskie-
go Alfreda Thiela. Dokonano także odgórnej restrukturyzacji uniwersytetu, 
zarówno w dziedzinie doboru tematów wykładowych jak i docentów. Jednak 
brak doświadczenia organizacyjnego Thiela oraz konflikt w jaki popadł on z 
władzami partyjnymi, doprowadziły do likwidacji głogowskiej placówki edu-
kującej ludność wiejską. W ten sposób dobiegła końca 10-letnia działalność 
głogowskiego uniwersytetu ludowego. 
Literatura:  Das war Glogau. Stuut und Land am der Odcr 1913-1945. Hannover 1991; Sadowska B., 
Kształcenie ustawiczne, uniwersytety ludowe, edukacja  dla rozwoju [tekst internetowy]; Werner R., Arbeit 
der Volkshochschule Glogau-Land, ,,Neuer Glogauer Anzeiger" nr 7, Hannover 1954. 

Agnieszka Łachowska 
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Zakładowa Orkiestra Dęta Huty Miedzi „Głogów" 

Orkiestra powstała w 1969 r. przy „Hucie Miedzi Głogów w Budowie". Pier-
wszym kapelmistrzem był Marian Żydek, a jego zastępcą Jan Pietruszka. Po jego 
rezygnacji w 1983 r. pałeczkę przejął Władysław Król, zastępcą został Bogdan 
Orzechowski. Od 1989 r. kapelmistrzem jest Kazimierz Walendzik, Pomocą w pro-
wadzeniu orkiestry służy Zbigniew Szabatowski. Pierwszy publiczny występ 
orkiestry miał miejsce w 1970 r. w Powiatowym Domu Kultury w Głogowie. 

Przez 36 lat próby odbywały się w salach i pomieszczeniach różnych głogow-
skich instytucji. Dopiero w 2005 r. orkiestra uzyskała siedzibę na okres 10 lat, w 
budynku l Liceum Ogólnokształcącego. W skład orkiestry wchodzą muzycy 
amatorzy pracujący w Hucie i innych zakładach pracy Głogowa i okolicy oraz 
uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przez 35 lat istnienia w 
orkiestrze grało ponad 200 osób. 

Swoją aktywnością, koncertami oraz uświetnianiem wielu miejskich i pań-
stwowych uroczystości orkiestra zasłużyła na sympatię mieszkańców miasta i regio-
nu. Występuje średnio 50 razy w roku, wzbogacając oprawą muzyczną uroczystości 
zakładowe, miejskie, państwowe i kościelne. Bierze udział m.in. w Międzynarodo-
wych Głogowskich Spotkaniach Jazzowych, obchodach Dni Głogowa i Dni Hutnika 
oraz daje koncerty podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 
kalendarz wydarzeń kulturalnych miasta wpisały się już na stałe, odbywające się 
corocznie od 2000 r.. Koncerty Karnawałowe. Orkiestra wielokrotnie wyjeżdżała za 
granicę, dając koncerty w Niemczech (m. in. w miastach partnerskich Głogowa 
Eisenhüttenstadt i Riesa), Danii, Holandii oraz w Czechach. Orkiestra nagrała trzy 
płyty, m. in. z okazji 35-lecia Huty Miedzi ,,Głogów". 

W swoim bogatym repertuarze orkiestra posiada utwory marszowe, koncertowe 
oraz. rozrywkowe, kompozytorów polskich i zagranicznych. Brała udział w licznych 
konkursach, przeglądach i festiwalach w kraju i za granicą, zdobywając wiele nagród 
i wyróżnień, m.in. 

- l miejsce w Okręgowym Przeglądzie Orkiestr Dętych we Wrocławiu (1976), 

- Czołowe lokaty w Przeglądach Orkiestr Dętych w Jaworze (1984-1987), 
- l miejsca w Wojewódzkich Przeglądach Orkiestr Dętych w Legnicy (1984-1992, 
1994, 1995, 1998 nagroda Wojewody Legnickiego), 
- Wyróżnienie na IV Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Poznaniu (1993), 

- Główna nagroda w Konkursie Orkiestr Dętych w Swarzędzu (1995), 
- I miejsce w Konkursie Okręgowym Orkiestr Dętych we Wrocławiu (1995),  
- Wyróżnienie na Ogólnopolskim Finale Orkiestr Dętych w Poznaniu (1996),  
-  I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Legnicy nagroda  
  Ministra Kultury i Sztuki (1997), 
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- III miejsca w Konkursie Orkiestr Dętych w Danii (1999, 2001), 
- Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego na Dolnośląskim  
  Konkursie Orkiestr Dętych w Legnicy (2003), 
- Puchar Ministra Obrony Narodowej na Konkursie Orkiestr Dętych  
w Jaworze, w ramach Międzynarodowych Targów Chleba (2003-2005), 

- Puchar na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki i Folkloru w Czechach – Zlin   
(2004), 
- Srebrny Róg na Międzynarodowych Dniach Muzyki i Folkloru w Lesznie (2004), 

- Czołowe miejsca w konkursie Orkiestr Dętych w Legnicy (2004, 2005), 
- Puchar na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki i Folkloru w Czechach 

- Ćeska Kamenice - Usti n/Łabą (2006); 
Orkiestra  od  początku  spełnia  ważną  rolę  kulturotwórcze popularyzatorską, 

wychowawczą i artystyczną w środowisku lokalnym. Za swoją muzyczną działalność 
orkiestra została odznaczona m.in.: 
- Odznaką Honorową „Zasłużony dla KGHM Polska Miedź S.A.", 
- Odznaką XXV-lecia Huty Miedzi „Głogów", 
- Medalem Za Zasługi dla Miasta Głogowa i Województwa Legnickiego, 
- Odznakami: Srebrną, Złotą i Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, 
- Srebrnym Krzyżem PCK. 

W chwili obecnej orkiestra liczy 40 osób. Ustawiczną pracą podnoszą  one swój 
poziom artystyczny dążąc do wykonywania coraz, to ambitniejszych utworów mu-
zycznych. 

Od 2005 r. dzięki życzliwości dyrekcji Huty Miedzi wraz z orkiestr występuje 
40-osobowa grupa mażoretek, z którymi pracuje Barbar Mareńczak. Dzięki jej pracy 
układy choreograficzne w wykonaniu dziewcząt wzbogacają występy Orkiestry. 

Źródła:  Folder XXV-lecia Zakładowej Orkiestry Dętej Huty Miedzi „Głogów” 1994; Kronika Huty Miedzi 
„Głogów" 1971-2006, red. M. Bożyńska. E. Żak A. Stasyszyn, Z. Nowakowski, Głogów 2006. 

Przemysław Walendzik 
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Krzepielów, widok zespołu pałacowego z połowy XVIII wieku, według F. B. Wernera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stare Strącze na mapie powiatu wschowskiego z początku XX wieku. 


