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Białołęka - zabytki 
       W Białołęce [zob. „Białołęka - historia", z. 64/65] znajdują się cztery 
obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych: kościół poewangelicki - obecnie 
parafialny p.w. Matki Boskiej Bolesnej, cmentarz przykościelny, pałac, park 
podworski. 

Kościół parafialny wybudowany został około r. 1840 (S. Kowalski), prawdo-
podobnie z wykorzystaniem części murów wcześniejszej budowli (1610-14 lub 1625, 
przebudowany 1756, następnie spalony). Po nowej rozbudowie świątynię oddano do 
użytku w listopadzie 1900 r. 

Jest to obiekt orientowany, murowany, prostokątny, jednonawowy, nakryty 
dachem czterospadowym. Posiada od zachodu wieżę i zakrystię od wschodu. 
Architektura kościoła wykazuje cechy późnoklasycystyczne. Wnętrze z emporami 
nakryte jest płaskim stropem. Posiada wyposażenie barokowe i klasycystyczne, m.in. 
w prezbiterium barokowy obraz Zdjęcie z Krzyża, malowidła ścienne i witraż 
przedstawiający Trójcę Świętą i bazylikę św. Piotra w Rzymie na kuli ziemskiej. 
Organy mechaniczne wykonała w 1900 r. firma Walter Gebrüder z Góry Śląskiej, 
prawdopodobnie przebudowując wcześniejszy instrument z 1842 r. z prospektem o 
cechach barokowych. Organy są dobrze utrzymane. 

Świątynię i cmentarz przykościelny otacza renesansowy mur z bramą wzniesioną 
na początku XVII w. W murze od strony wieży znajdują się okazałej wielkości 
nagrobki: trzy z końca XVIII w. w stylu schyłkowego baroku pruskiego ("Zopfstil"), 
czwarty z 1827 r. Wszystkie upamiętniają rodzinę Hirschfeld - tutejszych pastorów, 
nauczyciela szkoły ewangelickiej i jego małżonkę. Założenie cmentarza datowane jest 
na XVIII w. 

Pałac jest budowlą wzniesioną w 4. ćwierci XIX w. (Pilch) na miejscu 
renesansowego dworu rodu von Kottwitz. Jest to budynek murowany, na rzucie 
prostokąta. Jego piętrowy korpus, trzytraktowy, tworzą dwie zróżnicowane bryły z 
dostawioną od północy wieżą. Niższa część nakryta jest dachem czterospadowym z 
lukarnami. Budowla wykazuje we wieży (krenelaż) i w południowym, schodkowym, 
szczycie inspiracje gotyckie. Pałac, obecnie zaniedbany, użytkowany jest na cele 
mieszkalne. Obok zachowała się, w bardzo złym stanie, drewniana wozownia z 2. 
połowy XIX w., nawiązująca do stylu mauretańskiego. 

        Park powstał około 1900 r., w wyniku przekształcenia starszego o przeszło 
stulecie ogrodu. Za relikt ogrodu uważa się dwa regularne stawy, usytuowane 
względem siebie symetrycznie i przedzielone groblą. Obecnie pozostałość parku 
jest zaniedbana, o zatartym układzie. Drzewostan składa się głównie z dębów szy-
pułkowych i kasztanowców białych. Drzewami pomnikowymi są dwa dęby, któ-
rych wiek ocenia się na około 200 lat. Pozostałe drzewa, z wyjątkiem młodszych 
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topoli kanadyjskich, liczą około 80 - 120 lat. 
We wsi obiektami historycznymi o wartościach kulturowych są budynki: szkoły 

(z mansardowym dachem) z pocz. XX w., dawnej kuźni (zaadaptowana na warsztat) z 
2. połowy XIX w., mleczami z końca XIX w., wiejskiego aresztu z przełomu XIX i 
XX w. oraz remizy strażackiej z i 923 r. Ponadto są to budynki mieszkalne (domy nr 
l. 3, 4, 7, 8, 17, 28, 38, 39, 41, 45) i gospodarcze (nr 2, 16, 19, 21, 35) z XIX i 
początku XX w. Zachował się pomnik w kształcie obelisku, poświęcony 
mieszkańcom poległym podczas I wojny światowej. 

Staraniem władz gminy Pęcław i Stowarzyszenia "Nadodrzański Zakątek" 
utworzona została kulturowa ścieżka dydaktyczna, oprowadzająca po zabytkach i 
obiektach kulturowych wsi. 

 

Paląc w Bitilolęee. rys. A. Bok 

 

 

 

 

 

 

 
Pałac w Białołęce, rys. A. Bok 

 
Literatura:  Blaschke J., Geschichte der Stadl Glogau und des Glogauer Landes, Glogau 1913. s. 275, 278 
i n„ 403 i n., 545; Ciesielska H.. Wrabec H„ Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa 
legnickiego. Legnica 1997. s. 24; Kowalski S., Zabytki środkowego Nadodrza. Katalog architektury i 
urbanistyki, Zielona Góra 1976, s. 26; Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska,  
Warszawa 2005, s. 14; Sadowski M., Sikorski D., Opracowanie monograficzne gminy Pęcław, Pęcław 
1993. s. 43-48 (maszynopis); Schematyzm diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 50 lat -   wydanie jubileuszo-
we. Zielona Góra 1995, s. 132-134; Walkowiak A.. Organy w kościołach regionu głogowskiego i dekanatu  
wschowskiego. Głogów 2002, s. 67-69. 

Antoni Bok 
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Bory Tarnowskie 
Borami Tarnowskimi nazywa się obecnie kompleks leśny, graniczący od zachodu 

z doliną Odry między Siedliskiem a Stanami: zasięg północny wyznaczają 
miejscowości Lipiny, Lubięcin i Tarnów Jeziemy, wschodni – Lipinki i Krążkowe, 
południowy - Grochowice, Borowiec. W nazewnictwie krajoznawczym teren ten 
nazywany jest Puszczą Tarnowską. W czasach nowożytnych tutejsze lasy nazywano 
Carolather Heide*} (Carolath – nie-miecka nazwa Siedliska). Równocześnie 
funkcjonowała nazwa Carolather Forst (Las Siedliski), zobacz mapka na trzeciej 
stronie okładki. 

Prowadzona przez kilka stuleci intensywna działalność gospodarcza (wyrąb) 
doprowadziła do likwidacji dawnej puszczy o mieszanej strukturze drzewostanu. 
Obecnie w Borach Tarnowskich występuje przewaga borów sosnowych oraz olsze, 
brzozy, dęby, jesiony, buki i lipy. Nieurodzajne gleby na północ od Głogowa 
pokrywały przez długi czas wielkie kompleksy leśne. Pozyskiwano w nich drewno na 
potrzeby budowlane, zbierano grzyby, owoce leśne czy miód, organizowano również 
polowania. Pierwsza historyczna wzmianka dotycząca tamtejszych lasów pochodzi z 
1213 r. W Kronice Polskiej wspomniano, iż piętnastoletni syn Henryka Brodatego 
Konrad zginął podczas łowów w lasach w okolicach miejscowości Tarnov (Tarnów 
Jeziemy siedziba kasztelani); niektórzy historycy wskazują na Tarnów Bycki). 

Po wielkim pożarze Głogowa w 1291 r. książę głogowski Henryk III zezwolił 
mieszczanom na pozyskiwanie drewna potrzebnego na odbudowę spalonych do-
mostw. Przeznaczono na ten cel kompleks leśny zwany ówcześnie Busch, który 
obecnie kojarzony jest z dawnym, wschodnim krańcem Borów Tarnowskich lub 
dawnym Głogowskim Lasem Miejskim [zob. „Głogowski Las Miejski", z. 45]. W 
1298 r. (według innych źródeł w 1319 r.) rada miejska Głogowa zakupiła część tego 
kompleksu i kontynuowała tam prace wyrębowe. Intensywny wyrąb drzew i po-
większanie stref przeznaczonych pod uprawę i pastwiska znacznie zmniejszyło po-
wierzchnię lasów. Powstanie pasa pól pomiędzy Krzepielowem a Kotłą spowodowało 
oddzielenie wschodniego krańca dawnej puszczy tarnowskiej. Powstał w ten sposób 
mniejszy kompleks leśny - wspomniany Las Miejski. 
W 1466 r. książę głogowski Henryk XI nadał Georgowi von Glaubitzowi z Brzegu 
Głogowskiego prawa do polowań i pozyskiwania drewna w części lasów przynależnej 
do książęcej części Bytomia i Tarnowa Jeziemego. Trzy lata później Glaubitz zakupił 
książęcą część dawnej kasztelanii by-tomskiej. Z czasem w zamian za określone 
świadczenia na rzecz swojego dworu Glaubitzowie przekazywali poddanym prawa do 
lasów i wrzosowisk w obrębie swych majętności. Na początku XVI w. nowi 
właściciele Bytomia Rechenbergowie próbowali zakwestionować wcześniej nadane 
głogowianom oraz mieszkańcom okolicznych wsi uprawnienia do korzyści z tamtych 
lasów. Sprawa dotarła do dworu cesarskiego we Wiedniu, gdzie potwierdzono przy- 
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Jednak konflikt na miejscu nie wygasał. Następni właściciele Bytomia Odrzańskiego i 
Siedliska Schönaichowie również dążyli do zniesienia dawnych przywilejów. Do 
najpoważniejszych zajść doszło na początku XVII w. W grudniu 1609 r. do 
„Niederheide " koło Siedliska przybyło z Głogowa 57 wozów w celu pozyskania 
drewna. Ludzie Schönaichów siłą powstrzymali głogowian. Wywołało to zbrojną 
wyprawę 600 mieszczan, w wyniku której zajęto „Niederheide". Spór z właścicielami 
Siedliska zakończono dopiero w 1692 r., kiedy ustalono zasady korzystania z 
zasobów leśnych - zastępując uprawnienia Głogowa do wyrębu czynszem płaconym 
przez Schönaichów do kasy miejskiej. Drobne spory trwały jeszcze do początków 
XIX w. Ostatecznie cały kompleks lasów stał się integralną częścią majątku 
bytomsko-siedliskiego. 

W okresie międzywojennym lub trochę wcześniej w majątkach Schönaichów 
rozpoczęto budowę systemu wąskotorówki gospodarczej. Miała ona połączyć 
wszystkie folwarki majątku siedliskiego znajdujące się na północ od Odry. Jedna z 
odnóg torów dochodziła do kompleksu leśnego znacznie się tam rozgałęziając. 
Łączna długość kolejki w lasach oraz pomiędzy folwarkami wynosiła około 60 km. 
Ustawa z 1927 r. rozwiązywała majątki ziemskie, jako osobne jednostki 
administracyjne (Gutsbezirke), włączając je do gmin wiejskich. Wyjątkiem był m.in. 
kompleks leśny pomiędzy Siedliskiem a Tarnowem Jeziemym, w którym nie było 
żadnych mieszkańców. W jego obrębie utworzono Gutsbezirk Carolather Heide, 
który pozostał w zarządzie dóbr książąt von Schönaich w Siedlisku. 

Po II wojnie światowej lasy upaństwowiono. Obecnie zachodnia część 
Borów Tarnowskich należy do Nadleśnictwa Nowa Sól, natomiast wschodnia do 
Nad-leśnictwa Sława Śląska. 

Literatura:  Blaschke J., Geschichte der Stadt Glogau und des Gloauer Landes, Glogau 1913; Das war 
Glogau. Stadt und Land an der Oder 1913-1945, Hannover  1991, Frydrych J., Nadleśnictwo Sława Śląska, 
Bydgoszcz 1997;\Mapa Turystyczno-Przyrodnicza Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej 
Górze, Zielona Góra 2004; Nadleśnictwo Sława Śląska [Folder]; Zientara B., Tragedia Konrada  
Kędzierzawego i jego losy pod piórem dziejopisów, „Mówi ą Wieki" 1972, nr 8. 

Paweł Łachowski 
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Cmentarz katolicki przy ul. Legnickiej do 1945 roku 
Już na początku XIX w. Głogów borykał się  

z trudnościami dotyczącymi pochówku zmarłych  
wyznania katolickiego. Istniejącyod 1657 r. cmen- 
tarz, mimo częstych zniszczeń w wyniku prowa- 
dzonych na przestrzeni wieków wojen, był już w  
poważnym stopniu zapełniony. Znajdował się na  
styku ulic Polnischestrasse oraz Victoriastrasse 
 (ul. Polska i ul. Piastowska, teren  „samochodów- 
ki",  do  dziś  kilka zachowanych nagrobków), na  
dawnej posesji szpitala św. Barbary w pobliżu  
Bramy Polskiej. Brak możliwości jego poszerze- 
nia stwarzał konieczność lokalizacji drugiej ne- 
kropolii. 
       W drugiej połowie XIX w. pojawiła się szan- 
sa rozwiązania tej sytuacji. Podpisana w 1873 r.  
umowa między zarządem miejskim a władzami  
wojskowymi,  gwarantowała  przesunięcie forty-            Grupa Ukrzyżowania 
fikacji twierdzy w kierunku  wschodnim. Miało               i kaplica cmentarna 
to pomóc w rozbudowie miasta oraz likwidacji jego problemów mieszkaniowych. Na  
uzyskanych terenach znajdowało się również 2,5 tys. m kw. Gruntu o przeznaczeniu 
cmentarnym. W kwietniu 1876 r. policja zamknęła dotychczasową nekropolię, w 
związku z planami utworzenia nowego cmentarza komunalnego. Nie zostały one jed-
nak zrealizowane. 

Dopiero w 1922 r. z inicjatywy Richarda Kastnera, ówczesnego proboszcza 
kościoła św. Mikołaja, powstał nowy cmentarz katolicki. Umiejscowiono go w 
południowej części miasta przy Rauschwitzerstrasse (ul. Legnicka). Teren nekropolii 
otoczono metalowym ogrodzeniem wspartym na kamiennych słupach ozdobionych 
wizerunkiem krzyża. 

Również w 1922 r. oddano do użytku kaplicę cmentarną wraz z otaczającym 
ją placem oraz domem administratora. Projektantem i wykonawcą całości był 
głogowski architekt, mistrz budowlany Paul Michael [zob. hasło w tym zeszycie]. Na 
tyłach kaplicy wzniesiono pomnik w formie sarkofagu, ku czci żołnierzy niemieckich 
poległych na frontach I wojny św. Zdobiła go inskrypcja z cytatem z Ewangelii wg 
św. Jana: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i 
umarł, żyć będzie". Druga inskrypcja głosiła: „Ku pamięci naszych ukochanych 
poległych w wojnie światowej 1914-1918, parafia miejska ufundowała tę Drogę 
Krzyżową". Dodatkową ozdobą były kwiaty posadzone w kształcie wojskowego 
Krzyża Niemieckiego.  
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Wspomnianą Drogi, 

Krzyżową wykonali głogow- 
gowski rzeźbiarz Erich Jäkel 

[zob. hasło w tym zeszycie  
oraz kamieniarz Markus Sch- 

midtke. Poświęcono ją uro- 
czyście 20 listopada 1929 r.  

Koszt całości wyniósł 3,5 tys.  
ówczesnych   reichsmarek.  
Wykute z piaskowca stacje  

Kaplica i stacje Drogi Krzyżowej, 1930 r.             mają formę postumentów z  
płaskorzeźbami, które przestawiają scen) z Męki Pańskiej. Rozmieszczono je wzdłuż 
głównej alei cmentarnej, po 7 stacji z każdej strony. Na ostatniej z nich Jäkel umieścił 
swoje nazwisko, gmerk oraz datę zakończenia pracy. Wszystkie stacje dotrwały do 
naszych czasów, w 2004 r. przeprowadzono ich gruntowną renowację. 
       Proboszcz Kastner postanowił też przenieść na cmentarz barokowe rzeźby two-
rzące tzw. „Grupę Ukrzyżowania" [zob. hasło w z. 62/63]. Pierwotnie dzieło to 
znajdowało się na terenie dawnego klasztoru franciszkanów w pobliżu głogowskiego 
zamku. Po sekularyzacji zakonu w 1810 r. rzeźby trafiły do kościoła św. Mikołaja i 
wreszcie na nowy cmentarz katolicki, gdzie stoją do dziś. Grupę umieszczono w 
centralnym punkcie nekropolii. Zgodnie z postanowieniem Kastnera, na prawo od 
niej miały być chowane siostry z głogowskiego zakonu szarytek, zaś na lewo 
proboszczowie parafii św. Mikołaja. W 1933 r. teren cmentarza został poszerzony w 
kierunku południowym. 

Obecnie na cmentarzu znajduje się kilkanaście przedwojennych grobów, m.in. 
rodziny Michael, proboszcza Linusa Mache, a także mogiłę redemptorysty ojca Platte, 
zastrzelonego przypadkowo przez żołnierzy niemieckich w czasie walk o „Festung 
Glogau" w 1945 r. Zdumienie budzą nagrobki z 1909 oraz 1898 r., gdyż pochodzą z 
okresu poprzedzającego powstanie cmentarza. Nie wiadomo w jakich okolicznościach 
się na nim znalazły. 

Literatura:  Blaschke J., Geschichte der Stadt Glogau, Glogau 1913; Der Neue Kreuzweg und  
die Kriegergedächtnichtnisstätte auf dem kath. Fricdhof Glogau, „Die katholische Welt", Breslan 
1930, nr 10; Hofimann H., Die katholischen Kirchen in Glogau. Glogau 1934; Kastner K. 
D/e Glogauer Stadtpfarrkirche, Schweidnizz 1922; Kastner K., Geschichtc der Pffarrer an der  
Glogauer Nikolai-Kirche, Breslan 1925; Wagner J., Zur geschichte der Glogauer Stadipfarrer,  
maszynopis z 1932 r. (odnaleziony po wojnie w ruinach kościoła św. Mikołaja). 

Przemysław Lewicki festungglogau@wp.pl 
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Duża Wólka 
Wieś w gminie Grębocice, położona w odległości 14,5 km na pd.-wsch. od 

Głogowa, na wysokości około 100 m n.p.m., na Wzgórzach Dalkowskich (wschodnia 
część Grzbietu Dalkowskiego). 

W średniowiecznych źródłach Duża Wólka (dalej: D.W.) występowała pod naz-
wami: Swynyn (1322 - w dokumencie księcia Henryka IV wymieniony jest rycerz 
Swatho de Swynyn) i Grosen Sweyn (1407 i 1471 r.). W 1580 r. pojawia się także 
villa Swinno). W nowszych czasach utrwaliła się pisownia Gross-Schwein (Gros-
schwein), obowiązująca do 1945 r. 
    Według źródeł kościelnych z 1399 r. wieś (wraz z innymi 16 miejscowościami) na 
leżała do parafii w Grodowcu. Prawdopodobnie stanowiła ona jedną jednostkę osad- 
niczą z przysiółkiem Swinino (Klein Swein - 1679), odległym o l km [zob. hasło w 
tym zeszycie]. W następnych wiekach były to odrębne włości rycerskie. Właścicie-
lem D. W. była rodzina von Pusch: 1499 r. - Nicolaus, 1510 - Balzer, 1570 – Georg 
(który wybudował wówczas murowany dwór), 1614 - Balzer, 1681 - Balzer. W l. po-
łowie XVIII w. z D.W. związana była katolicka rodzina szlachecka von Hohenhauss 
(m.in. Joachim Heinrich baron von Hohenhauss - starszy ziemski weichbildu gło-
gowskiego). 

Według tabel podatku gruntowego z około 1765 r. mieszkało tu (rodziny): 2 
kmieci, 9 zagrodników, 9 ludzi wolnych. 10 chałupników i komorników oraz 6 rze-
mieślników. Właścicielem majątku ziemskiego była pani von Pförtnerin. W 1791 r. 
(wg Zimmermanna) była to hrabina von Schmettow. Wieś liczyła wówczas 28 bu-
dynków i 123 mieszkańców. Oprócz siedziby pańskiej i folwarku, wymieniono kar-
czmę i wiatrak. 

W XIX w. D.W. należała do   
kompleksu dóbr dominialnych Ho- 
henzollernów (Königliches Hau- 
sfideikommis). Tworzyły je niepo- 
dzielne majątki Obiszów (gdzie  
znajdował się zarząd), D.W. i Tu- 
rów; całość -  750 ha, oraz około  
700 ha lasów (Forst Töppendorf),  
zarządzanych przez nadleśnictwo  
w Potoczku (Königliche Ober-         Fragment mapy powiatu głogowskiego, przed 1932 r. 
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Försterei Töppendorf). Dobra zostały w 1840 r. wydzierżawione na 99 lat przez ro- 
dzinę Metscher; w 1865 r. drogą koligacji przeszły na rodzinę von Jordan.  
Po wygaśnięciu dzierżawy, od 1935 r., zarządzała nimi Hofkammmer [kame- 
ra dworska] w Berlinie, a na miejscu, w imieniu księcia Wilhelma pruskiego (który 
wówczas zamieszkał z rodziną w Obiszowie, +1940), dotychczasowy administrator 
Ruess z Turowa. 

Majątek D.W. obejmował 581 ha, z czego 342 ha przypadało na lasy. W 
Gutsbezirk Gross-Schwein mieszkało w 1910 r. 26 mieszk., pozostali, w liczbie 72, 
podlegali administracyjnie gminie wiejskiej Gross-Schwein (należał do niej również 
młyn Goldbachmühle). Po likwidacji dóbr rycerskich, jako niezależnych jednostek 
administracyjnych (1928), miejscowość znalazła się w granicach nowo utworzonej 
gminy Obiszów (Obisch). Tutejsi wierni wyznania ewangelickiego (ok. 60 osób) 
uczęszczali do pobliskiej kaplicy w Świninie (należącej do parafii protestanckiej w 
Grębocicach), a katolicy - do Grodowca. Tam też udawały się do szkoły ludowej 
dzieci katolików, podczas gdy protestanckie - do Obiszowa. 

Po zakończeniu II wojny światowej na przełomie czerwca i lipca  1945 r. 
przybyli tu pierwsi polscy osadnicy. W lipcu wybrano sołtysa Jana Szajnickiego. Od 
1946 r. D.W. była siedzibą Państwowego Nadleśnictwa o tej samej nazwie (obecnie 
leśnictwa, od 1990 r. należącego do Nadleśnictwa Głogów). W latach 1952-56 
funkcjonowała tu Spółdzielnia Produkcyjna (skupiała 9 miejscowych rolników). Wieś 
od 1945 r. należy do gminy (w latach 1955-72 - Gromady) Grębocice. Obecnie 
mieszka tu ponad 50 osób. Wierni wyznania katolickiego należą do parafii Kwielice. 
Dzieci uczęszczają do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grębocicach. 

Literatura (alfabetycznie): Zimmermann F.A., Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Brieg 1791, s. 
291; Schlesisches Güter-Adressbuch, Breslau 1870-1937; Nawrocki W., Zmiany administracyjne powiatu 
głogowskiego w Polsce Ludowej (maszynopis). Głogów 1968, s. 13, 19, 30; Kwaśny Z., Wosch J., Tabele 
podatku gruntowego i ludności wsi śląskich z około 1765 roku, Wrocław 1975, s. 12; Das  
war Glogau. Stadt und Land an der Oder 1913-1945. Hannover 1991, s. 20, 126; Gómiak M.R., Gmina 
Grębocice. Informator historyczno-geograficzny, Grębocice-Lublin 2005, s. 25; Kuczer J., Szlachta w życiu 
spoteczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej 1526-1740, Zielona Góra 2007, s. 
229, 253. 

Marek Robert Górniak 
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Garnizon po 1945 (l) 
W miarę postępującej odbudowy kraju, na początku lat 50-tych zapadła 

decyzja polityczna o umieszczeniu na terenie głogowskiego garnizonu 
jednostek liniowych Ludowego Wojska Polskiego. 

Rozkazem MON z 17.05.1951 r. sformowano 112 pułk art. ciężkiej 
(JW. 5575 numer używany przez wszystkie następne jednostki artyleryjskie) 
i 55 batalion saperów (dow. kpt. Bolesław Olszewski), podlegające do-
wództwu 2 Korpusu Piechoty w Poznaniu, oraz 36 batalion saperów 
(dow. mjr Stanisław Szewczyk) z 2 Korpusu Pancernego we Wrocławiu. 
Jednocześnie dowódca pułku płk Henryk Poźlewicz, dowodzący największą 
jednostką, objął obowiązki dowódcy garnizonu. Według etatu pokojowego, 
w Głogowie winno znajdować się w tym roku ponad 1500 oficerów, żołnierzy 
i pracowników cywilnych wojska. 

W listopadzie 1952 r. przybył, sformowany w Brzegu, 71 batalion dro-
gowy (dow. ppłk Stanisław Śliwi ński) podległy dowództwu IV OW 
(w 1955 r. przeniesiony do Konina). 

W 1956 r. w ramach restrukturyzacji, rozformowano obydwa bataliony 
saperów. Jesienią utworzono 10 Dywizję Artylerii Armat, a 112 pułk 
art. ciężkiej został przeorganizowany w 31 Brygadę Artylerii Armat. 
[zob. „Brygada Artylerii", z. 42]. Jednak w maju 1957 r., w wyniku „odwilży" 
i dokonywanej redukcji wojska, 10 Dywizję rozwiązano. W garnizonie 
pozostała 31 BAA, w skład której włączono również dywizyjny 73 dywizjon 
artyleryjskiego rozpoznania pomiarowego. Brygada w 1967 r. przejęła tra-
dycje 5 Pomorskiej Brygady Artylerii Ciężkiej i otrzymała nazwę 5 Po-
morska BAA. Od 1995 r. jako 5 BAA kontynuuje tradycje 5 oddziałów 
artylerii Wojska Polskiego. 

W 1969 r. powstał 29 dywizjon rozpoznania artyleryjskiego (dow. - ppłk 
Michał Krasowski), który został w 1979 r. wcielony do 5 PBAA. 
      W dniu 15.08.2001 r. nastąpiło pożegnanie Sztandaru Brygady. Do końca 
listopada rozformowano jednostkę, a jej tradycje dziedziczy l dywizjon 
artylerii samobieżnej z 23 Śląskiej Brygady Artylerii w Bolesławcu. 

W latach 1970-85 na terenie garnizonu szkoliła kadry artylerzystów 
podoficerów i podchorążych SPR 14 Podoficerska Szkoła Artylerii. 
      W 1966 r. powróciły do garnizonu wojska inżynieryjne. W dniu 
30.09.1966 r. rozkazem MON sformowany został 8 pułk pontonowy, który w 
1967 r. zmienił nazwę na 6 Warszawski pułk pontonowy. Został on w 1995 r. 
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przekształcony w 6 Głogowski pułk drogowo-mostowy. Ten pułk został 
rozformowany w końcu 2001 r. 

W ramach programu restrukturyzacji Sil Zbrojnych RP w 2001 r. powo-
łano dwie nowe jednostki inżynieryjne: 6 Ośrodek Przechowywania Sprzętu i 
4 Głogowski Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego, który z dniem 1.01.2002 
r. został włączony do Krajowego Systemu Reagowania Kryzysowego. 

Od 01.10.2001 r. w związku z rozformowaniem Brygady komendę garni- 
zonu przejął dowódca 6 Gpdm. Po likwidacji tegoż pułku, każdorazowo do-
wódcą garnizonu zostaje komendant 6 OPS. 

Bazę lokalową jednostek stanowiły koszarowe obiekty poniemieckiej przy 
obecnej ul. Sikorskiego. Zostały one wyremontowane i rozbudowane, min o 
obiekty garażowe 

Zasięg głogowskiego garnizonu ustalił Minister Obrony Narodowej w 
Rozporządzeniu z dnia 21 października 2004 r. w sprawie utworzenia garni-
zonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich 
dowódców. Obejmuje on miasto i gminę Głogów oraz gminę Jerzmanowa. 

W głogowskim garnizonie w 2007 r. służbę pełniło 150 żołnierzy służby  
zasadniczej, 150 kadry zawodowej i cywilnych pracowników wojska. 

Dowódcy garnizonu w latach 1950-2007 

Kpt. Antoni Rotkiewicz (1950), kom. WKR; por. Witold Kowalczyk  (1950-
51) po. kom. WKR; ppłk Henryk Poźlewicz (1951-55), dow. 112 pac; ppłk 
Kazimierz Makolądra (1955-56), dow. 112 pac; gen. bryg. Józef Petruk 
(1956-63), dow. 10 DAA i 31 BAA; płk Stanisław Wójtowicz (1963-67),  
dow. 31 BAA; płk Zygmunt Wnuk  (1967-75), dow. 5PBAA; płk Wiesław  
Soltyszewski (1975-81), dow. 5 PBAA; płk Zdzisław Nawara (1981-90),  
dow. 5 PBAA; płk Andrzej Marciniak  (1990-92). dow. 5 PBAA; płk 
Andrzej Truszkowski  (1992-2001), ostatni dowódca 5 PBA; płk Andrzej  
Dutka (2001-06), z-ca dow. 6 Gpdm, kom. 6 OPS; ppłk Marek Baraniak   
(od 02. 2006), kom. 6 OPS.  

 

Wiesław Maciuszczak 
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Garnizon po 1945 (2) 
Pierwszą placówką wojskową po zakończeniu wojny miała się stać 

w Głogowie Rejonowa Komenda Uzupełnień. Ze względu na brak 
możliwości znalezienia właściwej siedziby, pierwszy organ administracji 
wojskowej ulokowano w Nowej Soli. Od 14.09.1945 r. RKU kategorii trzeciej 
objęła zasięgiem swojego działania powiaty: głogowski, górowski, kożu-
chowski i miasto Głogów. Dopiero po przejęciu i przygotowaniu budynku 
obecnej Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Jedności Robotniczej, 
16.03.1950 r. powołano pierwszego w polskim Głogowie dowódcę garnizonu, 
którym został komendant RKU kpt. Antoni Rotkiewicz. W wielu reorgani-
zacjach głogowska RKU, mimo zmian zasięgu terytorialnego, zawsze odgry-
wała rolę regionalnego centrum w wojskowym systemie administracyjnym. 

Na terenie garnizonu znajdowały się również: 78 Garnizonowy Punkt Za-
opatrzenia Technicznego (od 1973 r.). Garnizonowa Izba Chorych, Garnizo-
nowa Łaźnia i Pralnia kat. 11 i Garnizonowy Węzeł Łączności. 

Od 1964 r. działała w Głogowie Delegatura Wojskowej Służby Wew-
nętrznej. Natomiast od 1.09.1990 r, do 31.12.2002 r. po rozwiązaniu WSW 
podobne obowiązki wypełniała Placówka Żandarmerii Wojskowej. Obydwie 
jednostki nosiły kryptonim „Kwestor". Ostatnim Komendantem Placówki ŻW 
był st. chor. szt. mgr Ireneusz Zalewski. 

W 1990 r. wprowadzona została w garnizonie opieka duszpasterska. W 
dniu 16.10.1996 r. Biskup Polowy WP erygował parafię wojskową p.w. św. 
Jana Bosko, a 27.02.2000 r. poświęcił kaplicę. Pierwszym, tymczasowym 
kapelanem został o. rektor Ireneusz Homoncik. Proboszczami byli min: ks. 
por. Sławomir Pięt i ks. kpt. Rafał Kaproń. 

Garnizon spełniał i spełnia dużą rolę kulturotwórczą i społeczną w 
mieście uczestnicząc lub inicjując wiele przedsięwzięć. Od 1982 r. działa 
Klub Garnizonowy [zob. hasło w z. 56]. W latach 60. i 70. funkcjonowało 
na terenie kompleksu koszarowego kino „Bem", dostępne dla mieszkańców 
[zob. „Kina po 1945 r.", z. 8]. Dziełem żołnierzy była odbudowa budynku 
dawnego konwiktu katolickiego, jako szkoły-tysiąclatki (Szkoła Podstawowa 
nr 3, obecnie II LO). Jednostki wojskowe garnizonu sprawowały także 
np. opiekę nad drużynami harcerskimi, czy klasą wojskową w Zespole Szkół 
Zawodowych. Hala sportowa długi czas pełniła obowiązki miejskiej hali dla 
drużyny piłki ręcznej „Chrobry" Głogów. 
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      W 1956 r. został przekazany na potrzeby cywilne dotychczasowy obiekt 
WKU, który przez wiele lat pełnił funkcję Miejskiego Domu Kultury, a od lat 
90, jest siedzibą Państwowej Szkoły Muzycznej. W dowód uznania, jeden z 
długoletnich dowódców jednostek, gen. brygady Zdzisław Barszczewski,  
otrzymał tytuł honorowego mieszkańca Głogowa. 

W latach 90. zlikwidowano Wojskowe Gospodarstwo Rolne (WGR),  
które użytkowało grunty placów poligonowych m.in. w Serbach i Górkowie 
Na terenie obiektu Górkowo WGR posiadało swoje zabudowania, gdzie  
prowadzona była hodowla zwierząt i znajdowała się baza magazynowi 
techniczna. 

Garnizon administrował 9 kompleksami o łącznej powierzchni  
827,265 ha. (koszary, place ćwiczeń, składnice amunicyjne, obiekty garażo-
we, magazynowe, przedszkole i in.). Obecnie, po przekazaniu gruntów Agen-
cji Mienia Wojskowego, z resztek placu ćwiczeń Klucze oraz z otuliny 
obiektu Widziszów, zorganizowano poligon wodny Międzyodrze, a z po-
zostałości placówek w Serbach utworzono obiekt Serby. Nieruchomościami 
zajmuje się Wojskowa Administracja Koszar (WAK Nr 11). 
       Kwestie dotyczące garnizonu, w tym zadania i obowiązki jego dowódcy 
reguluje „Regulamin sił zbrojnych RP". 

Literatura.  Barszczewski Z., Sylwetki saperów, Warszawa 2001: Czerepok B., Śląski  

Okręg Wojskowy w służbie społeczeństwu, [w:] Polskie tradycje wojskowe Dolnego Śląska, red. 

Emil Jadziak, Warszawa-Wrocław 1978, Historia Garnizonu Głogów,  praca zbiorowa. Gło-

gów 1991; Kajetanowicz J., Polskie wojsku lądowe w latach 1945-1960. Skład bojowy, 

struktury organizacyjne, uzbrojenie, Toruń 2005; Kajetanów J., Śląski Okręg Wojskowy w 

systemie obronnym Polski (1945-1965, „Sobótka" RLVIII (2003), str. 165-179; Piotrowski P., 

Śląski Okręg Wojskowy. Przekształcenia organizacyjne 1945-1956, Warszawa 2003; Schem-

atyzm Ordynariatu polowego Wojska Polskiego 2000, Warszawa 2000; Szczurowski M., 5 

Brygada Artylerii - tradycje, historia, współczesność, Warszawa b.r.w. 

Wiesław Maciuszczak 
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Gimnazjum ewangelickie 
(obecnie Gimnazjum nr l) - gmach 

Głogowska gmina ewangelicka posiadała od 2. połowy XVIII w. gimnazjum 
w obrębie murów miejskich*). Budynek, ulokowany na niewielkiej działce, roz-
budowywano, co jednak w niewielkim stopniu rozwiązało problemy (m.in. złe wa-
runki zdrowotne, brak terenów rekreacyjnych) rozrastającej się instytucji. Postulaty 
budowy nowej, obszernej siedziby szkoły zrealizowano dopiero w pierwszej dekadzie 
XX w., po zniesieniu twierdzy. Pod inwestycję przeznaczono obszerną działkę w płd.-
zach. odcinku dawnych umocnień, na terenie powstającej od 1907 r. nowoczesnej 
dzielnicy (obecnie róg ulic Jedności Robotniczej i Sikorskiego). 

Wstępną koncepcję obiektu opracowano w berlińskim Ministerstwie Robót 
Publicznych. Projekty architektoniczne przygotował Emil Friede, szef zielono-
górskiego Hochbauamtu. Budowę rozpoczęto w 1908 r. i ukończono jesienią 1910 r. 
Kierownictwo budowy i nadzór spoczywały w rękach architektów z zielonogórskiego 
urzędu (Schräder i Fischer) oraz urzędu rejencji w Legnicy (inspektorzy Kersten i 
Mettke). 

Rozległy kompleks, nawiązujący do barokowych, reprezentacyjnych założeń 
pałacowych, posadowiono na planie litery L, tworząc dwie stosunkowo długie pie-
rzeje w narożniku nowo powstałych ulic. Budowla składa się z dwu trójkondyg-
nacyjnych skrzydeł mieszczących sale do ćwiczeń, lekcyjne i pomieszczenia 
administracyjne, masywnego gmachu w narożniku (hol głównego wejścia w parterze i 
aula na piętrze) oraz prostokątnego domu dyrektora. Całość przykryta została 
dwukondygnacyjnymi dachami mansardowymi, a gmach narożny zamknięty cztero-
spadowym, masywnym, wysokim dachem mansardowym zwieńczonym sygnaturką. 
Połączone funkcjonalnie części zostały wyraźnie zindywidualizowane w układzie 
kompleksu. Zróżnicowane kształty i wysokości poszczególnych elementów, zderzenie  
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dominującego masywnością i wysokością narożnika oraz domu mieszkalnego z 
horyzontalnymi układami skrzydeł, zdecydowane akcentowanie ryzalitów, odsunięcie 
krótszego skrzydła w głąb działki (dające dodatkowe efekty przestrzenne), 
zróżnicowana artykulacja i dekoracja fasad lizenami, pilastrami, płycinami, gzym-
sami, wolutami, balkonem i płaskorzeźbą w tympanonach nadają budowli pałacowy, 
reprezentacyjny wygląd. Betonowy cokół kompleksu od strony ulic obłożony został 
rustykalnie łamanym czerwonym granitem, elewacje natryskiwanym srebrzystosza-
rym tynkiem Terranova. Gzymsy, portal głównego wejścia i detale wykonane 
zostały z piaskowca. 

W konstrukcji i wyposażeniu zastosowano najnowocześniejsze wówczas 
rozwiązania, m.in. żelbetonowe ławy fundamentowe i stropy piwnic, korkowe izola-
cje przeciwwilgociowe oraz indywidualne rozwiązania układów dźwigarów i więźb 
dachowych proj. Otto Hetera z Weimaru. Budynki wyposażono w centralne ogrze-
wanie (dom dyrektora w piece kaflowe) oraz instalacje wodociągowe, elektryczne i 
gazowe. 

Z równą starannością wykonano wnętrza, zgodnie z wymogami Gesamtkuns-
twerku, zaprojektowane jako całość wraz z elementami wyposażenia: dekoracyjnymi 
posadzkami,  balustradami  schodów, kratami. Szczególnie reprezentacyjny wystrój 
posiadały hol głównego wejścia, przykryty klasztornym sklepieniem na granitowych 
kolumnach, ze studnią-kranem w piaskowcowej, dekoracyjnej oprawie wykładanej 
złotą mozaiką oraz aula z polichromiami autorstwa Ernsta Jordana, popularnego 
niemieckiego malarza-akademika, profesora hanowerskiej Technische Hochschule i 
dekoratora wielu gmachów publicznych na terenie Niemiec. Na dziedzińcu 
umieszczono dekoracyjną studnię, otoczoną kolumnami i przykrytą kopułą, projektu 
głogowskiego architekta miejskiego Wilhelma Wagnera. Koszt budowy kompleksu 
szkolnego wyniósł 352 tys. marek. 

* )W 1833 r. gmina przekazała szkołę państwowej administracji pruskie j. zastrzegając 
w umowie, że musi ona pozostać gimnazjum ewangelickim w Głogowie. 

Literatura:  Muth, Geschichte dsi Königlichen Ewangelischen Gymnasiumszu Glogau: 1708-1908. 
Festschrift zur zweihundertjährigen Jubelfeier  am 1. Novembcr 1908, Glogau 1908; Sarrazin O., Schultze 
F., Der Neubau des Königlichen evangelischen Gymnasiums in Glogau, „Zentralblatt der Bauverwaltung", 
nr 69 (24. 08. 1912). 

Janusz Opaska 
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Jäkel Erich 
Urodził się 14 stycznia 1903 r. w Głogowie. Był trzecim z czwórki dzieci 

Alfonsa Jakela i jego żony Marii. W 1909 r. rozpoczął naukę w tutejszej 
Yolbischule i kontynuował ją do 1917 r. Jego ojciec był znanym głogowskim 
                                                              rzeźbiarzem (twórca licznych elementów wy- 
                                                              posażenia kościołów Bożego Ciała oraz św.  
                                                              Mikołaja), co miało decydujący wpływ na ży- 
                                                              cie i karierę artystyczną młodego Ericha. W la- 
                                                              tach 1917-21 pobierał w przedsiębiorstwie oj- 
                                                              ca lekcje rzemiosła, które zakończył pozytyw- 
                                                              nie zdanym egzaminem zawodowym. Kolejne  
                                                              lata spędził także w rodzinnej firmie, doskona- 
                                                      ląc swoje umiejętności. W 1923 r. znalazł się  
                                                              w Schiesischen Kunstwerkstätten w Karpaczu,  
                                                              gdzie pracował jako pomocnik do końca 1924  
                                                              r. Efektem dotychczasowej nauki było rozpo- 
                                                              częcie w tym samym okresie studiów w Staat- 
                                                              liche Akademie für Kunst und Kunstgewerbe  

                                                      we Wrocławiu. Po zdobyciu upragnionego dy- 
plomu, w 1927 r. wyruszył w podróż do Pragi, 

                     Wiednia oraz ówczesnej Jugosławii. Po powro-  
cie do domu został współpracownikiem ojca w  

                    rodzinnym interesie.           
W 1931 r. podjął decyzję o samodzielnej pracy jako rzeźbiarz. Nie zaprzestał 

doskonalenia zawodowego. W 1934 r. uczestniczył w warsztatach artystycznych 
prowadzonych przez słynnego profesora Cirillo dell' Antonio z Holzschnitzschulc w 
Cieplicach Śląskich. W 1939 r. zaliczył stosowny egzamin i otrzymał uprawnienia 
mistrzowskie w ówczesnej Handwerkskammer w Legnicy. W tym samym roku 
rozpoczęła się II wojna światowa i Jäkel został powołany do służby wojskowej. 

W 1945 r. trafił do radzieckiej niewoli, w której przebywał do 1948 r. 
Miastem, do którego przybył po powrocie do Niemiec, został Frankfurt nad Menem. 
Początkowo znalazł zatrudnienie w warsztacie kamieniarskim, ale porzucił je już w 
1950 r. Próbował potem swych sił jako współpracownik rzeźbiarza Hugo Uhla, ale w 
1953 r. podjął kolejny raz decyzję o samodzielnej pracy. Postanowieniu temu pozostał 
wierny do końca życia. Przez szereg lat prowadził zajęcia rzeźbiarskie w ,,Haus der 
Volksarbeit". Zmarł 2 maja 1978 r. 
       Doceniony jeszcze za młodu jako utalentowany artysta, po wojnie nieustannie 
ugruntowywał swoją pozycję jako doświadczony rzeźbiarz, który wyniesionej z domu 
pasji poświęcił całe życie. Do jego licznych dzieł na terenie Głogowa oraz w naj-
bliższej okolic należały m.in.: 
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- płaskorzeźba ,, Sancta Maria " na jednym 
jednym  z  dzwonów kościoła św. Mikoła 
ja w Głogowie, 1927 r.;                                                                                                                   

-                                                      -  Droga Krzyżowa na cmentarzu na  katolic- 
katolickim w Głogowie (dziś ul. Legnicka; 

wykonane z piaskowca postumenty z reliefa- 
   mi przedstawiającymi stacje Męki Pańskiej,  

                         Gmerk E. Jäkela                                poświęcona 20 listopada 1929 r.; 
- sgraffito „ Schulkinder " na szkole w Szlichtyngowej, 1937 r.; 
- krzyż drewniany na cmentarzu przy kościele katolickim w Grębocicach  1938 r.; 
- płaskorzeźby św. Szymona i św. Judy Tadeusza w przedsionku kościół w Jaczowie, 
przed 1933 r.; 
- pomnik żołnierski na cmentarzu katolickim w Głogowie (dziś ul. Legnicka) 1929 r.; 
- krzyż przy klasztorze redemptorystów w Głogowie (dziś ul. Sikorskiego) przed 
1933 r.; 
- tablice ku czci żołnierzy poległych w czasie I wojny św. - kościół Bożego Ciała oraz 
kościół garnizonowy (rozebrany pod koniec lat 50.) w Głogowie przed 1933 r.; 
- tablica honorowa poległych żołnierzy, dawnych uczniów Oberrealschule (dziś 
Zespół Szkół Zawodowych przy pl. Jana z Głogowa) w Głogowie przed 1933 r.; 
- ołtarz główny i ambona w kościele katolickim w Rapocinie, przed 1937 r. 
- niezliczone krzyże oraz nagrobki na dawnych cmentarzach wszystkich wyznań w 
Głogowie. 

Literatura:  Bildhauer Erich Jäkel 75 Jahre, „Neuer Glogauer Anzeiger, Hannover 1978, nr l; Fritzen W., 

Der Hildesheimer Nachtwächter, „Frankfurter Neue Presse", 26 marzec 1978; Glogau-Austellung 1980, 

Hannover 1980; Hoffmann H., Die katholischen Kirchen des Landkreises Glogau, Breslau 1937; Hoffmann 

H., Die katholischen Kirchen in Glogau, Glogau 1934; Kastner K.., Die Glogauer Stadtpfarrkirche, 

Schweidnitz 1922: Krause G., Aus einer Glogauer, Künstlerwerkstatt, w: Volkskalender ,,Der Heimatbotc",  

Glogau 1933; Kretschmer E., Die Glogauer Jesuitenkirche, Glogau 1935. 

Przemysław Lewicki festungglogau@wp.pl 
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Karsch Anna Louisa 
Anna Louisa [Luiza] Karsch z domu Dürbach, poetka znana jako "Karschin". 

Urodziła się 1.12.1722 r. prawdopodobnie w Przetocznicy (niem. Hammer) niedaleko 
Świebodzina, jako córka karczmarza. Jej dzieciństwo było bardzo trudne. Kiedy miała 
kilka lat, matka oddała ją pod opiekę stryja, urzędnika sądowego w Trzcielu, który w 
sekrecie zajął się edukacją dziewczynki. Po pewnym czasie zabrała ją do domu, aby 
zajmowała się pasieniem krów, doglądaniem dzieci swoich przyrodnich sióstr oraz 
służbą w obcych domach. 

Kiedy osiągnęła 15 lat, została wydana za sukiennika Michaela Hirsemanna 
[Hirsekorna?] ze Świebodzina. Urodziło im się 3 synów. Nie było to szczęśliwe 
małżeństwo, mąż był alkoholikiem i nie tolerował zamiłowania żony do poezji i 
książek, będącego odskocznią od jej marnej egzystencji. Kiedy w 1749 r. państwo 
pruskie wprowadziło ustawę o prawnej możliwości rozwiązywania związków 
małżeńskich, Anna Louisa stała się pierwszą rozwiedzioną kobietą w Prusach. 

Zaraz po rozwodzie zawarła ślub z krawcem Danielem Karschem ze Wschowy. 
Niestety mężczyzna ów był również alkoholikiem. We Wschowie jej talent i sztukę 
rymowania zauważył rektor miejscowej szkoły Ribov. Karschin zaczęła pisać coraz 
więcej okolicznościowych wierszy zyskując pewien rozgłos. Wspierały ją miejscowe 
prominentne osoby. Publikowała utwory na łamach gazet, a dzięki honorariom rato-
wała finanse rodzinne. Upamiętniła odwiedziny króla polskiego Augusta III we 
Wschowie w 1752 r. utworem An Seine Majestat den König von Polon. Chwaląc po-
kojową politykę władcy, zwróciła również uwagę na swoje bardzo trudne położenie, 
co jednak pozostało bez echa. Pomagały jej natomiast miejscowe rodziny protes-
tanckie. W 1755 r. zorganizowano przeprowadzkę całej rodziny do Głogowa. W Gło-
gowie spotykała się przedstawicielami miejscowej elity. Szybko dała się poznać jako 
utalentowana autorka okolicznościowych wierszy oraz patriotycznych pieśni. Tutaj 
13.05.1758 r. wraz z trójką swych dzieci przeżyła dramatyczny pożar miasta, co 
opisała w liczącym 300 wersów utworze Dwie ody na wielki pożar Głogowa. 

Podczas pruskiej kampanii przeciw Austrii na Śląsku i w czasie wojny 7-
letniej, Karsch napisała wiele utworów sławiących zwycięstwa Fryderyka II. Stały się 
one niebawem znane w Berlinie. Ujawniające grozę wojen wiersze oraz poematy 
publikowane były także w śląskich almanachach i czasopismach. Ze względu na 
pogarszające się zdrowie, co powodowane było przez nasilający się alkoholizm męża, 
zatroskani przyjaciele skierowali ją w 1760 r. do Cieplic na dwumiesięczny 
wypoczynek. Po powrocie komendant głogowskiej twierdzy von Haack spowodował, 
iż 45-letniego D. Karscha skierowano do wojska.  

W 1761 r., dzięki protekcji barona Rudolfa von Kottwitz z Bojadeł poetka 
wyjechała do Berlina. Wkrótce stała się znana wśród wiodących myślicieli i artystów, 
takich jak: M. Mendelssohn, G.E. Lessing, J.G. Sulzer, K.W. Ratler. Zaproszono ją  
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do Magdeburga i Halberstadt. W Magdeburgu pracowała z siostrą króla Amalią nad 
Passionskantate. Osiągnęła szczyt swojej kariery w momencie publikacji w 1763 r. 
wybranych wierszy pt. Auserlesene Gedichte von Anna Luisa Karschin, z biografią i 
wstępem J. Sulzera, otrzymując ogromne honorarium 2000 talarów. Jej talent  
sprawił, że zyskała miano „Niemieckiej Safony" (w nawiązaniu do sławnej poetki 
antycznej). Podczas audiencji u Fryderyka II otrzymała obietnicę, że jej finansowe 
potrzeby będą zaspokojone, lecz król nigdy słowa nie dotrzymał. Do osiągnięć 
literackich Karsch należy zaliczyć korespondencję - szczególnie jej listy do J. W. L. 
Gleima, w których szczegółowo oboje opisywali „literackie sceny" w Berlinie i 
Halberstadt. Listy te stanowią odzwierciedlenie epoki późnego oświecenia w Prusach. 
Karsch prowadziła również korespondencję z J. W. Goethe. 

W 1787 r. Fryderyk Wilhelm II zgodził się zbudować dla poetki dom. Ostatnie 
lata życia były dla niej najbardziej literacko owocne. Zmarła mając 69 lat, 12.10.1791 
r. Berlinie. W 1792 r. pośmiertnie ukazały się Gedichte z biografią autorstwa jej córki 
Caroline Luise von Klencke. Wnuczka Helmine von Cezy również przejęła 
zamiłowanie do poezji. A. L. Karsch była pierwszą Niemką, która utrzymywała się z 
własnej twórczości literackiej. Poetka pomimo ekonomicznych, edukacyjnych i 
ideologicznych granic, potrafiła osiągnąć sukces - stając się przykładem emancypacji 
w duchu oświecenia. 

Portret A. L. Karsch znajduje się na trzeciej stronie okładki. 

Literatura:  Becker K., O Glogau! Welch ein Tag war über dich beschlossen. Zum 200. 
Todestag der Anna Louisa Karschin (12. Oktober 1991), „Neuer Glogauer Anzeiger", 
Hannover 1992, nr 6; Bein W., Glogau in der deutschen Literaturgesichte, [w:] Glogau im 
Wandel der Zeiten. Głogów poprzez wieki, Würzburg 1993; Bok A., Anna Luiza Karsch 
poniżenie i wywyższenie, „Wersja", Legnica 1999, nr 4 (14); de Bruyn G., „Ein Traum, was 
sonst?", „Spiegel Special Geschichte", Hannover 2007, nr 3; Dworaczyk M. / Bach E., 
Niederschlesien. Eichenblatt und Götterberg, Würzburg 2000; Jaehn A., Unsere Karschin, 
„Fraustädter Ländchen", Gernsheim 1985, nr l; Kirschner B., Aufstieg der Karschin zur 
berühmten Dichterin, „Fraustädter Ländchen", Gernsheim 1985, nr 2/3; Wilecki A., Niemiecka 
Safona – Anna Karsch, „Elita", Wschowa 1999, nr 7. 

Agnieszka Łachowska 
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Kolej: linia Jankowa Żagańska - Głogów 
W latach 40. XIX w. powstały w rejonie Wrocławia oraz Górnego Śląska pier-

wsze linie kolejowe. Opracowywano też koncepcje połączenia Śląska z Berlinem. 
Powstało kilka wersji przebiegu linii kolejowej (według jednej z nich miała ona 
przebiegać w okolicach Głogowa). Ostatecznie zatwierdzono kompromisowy projekt 
trasy: z Wrocławia, przez Legnicę i Bolesławiec, do małej osady Węgliniec. Tu miało 
powstać rozgałęzienie linii. Jedna prowadząc na północ przez Żary i Gubin wiodła do 
Frankfurtu nad Odrą i dalej do Berlina. Południowe odgałęzienie przez Zgorzelec do-
trzeć miało do Drezna. Inwestycja została zrealizowana w latach 1844-46. Równo-
cześnie władze w Berlinie wydały zezwolenia na wybudowanie odgałęzienia od 
głównej magistrali. Miało się ono zaczynać w okolicach Żar i prowadzić do Głogowa, 
a w przyszłości do Leszna i Poznania. 
W 1843 r. zawiązano Glogauer Eisenbahngesellschaft (Głogowskie Towarzystwo 
Kolejowe) pod przewodnictwem dra Gustawa Baila. Do współpracy zaproszono 
magistraty Szprotawy oraz Żagania. W następnym roku  utworzono  spółkę 
Niederschlesische  Zweigbahn-Gesellschaft (Dolnośląskie Towarzystwo Kolei 
Bocznej) i rozpoczęto sprzedaż akcji o sumarycznej wartości 1.500.000 talarów. Po 
uzyskaniu zezwoleń od władz państwowych i wojskowych przystąpiono do 
projektowania nowego szlaku kolejowego. Plan pierwotny przewidywał 
poprowadzenie torów wzdłuż wododziału Odry i Szprotawy oraz przekroczenie 
wzniesień w okolicach Dalkowa. Przygotowano też trzy warianty początku trasy 
w: Jankowej Żagańskiej, Żarach lub Kunicach Żarskich. Zdecydowano się na tą 
pierwszą miejscowość, zrezygnowano też z pokonywania Wzgórz Dalkowskich 
prowadząc linię drogą okrężną przez Kłobuczyn. W nie budzących wątpliwości 
punktach nowej trasy pierwsze prace budowlane rozpoczęto latem 1844 r. W dniu 8 
listopada król Fryderyk Wilhelm podpisał koncesję i na wiosnę 1845 r. rozpoczęto 
prace na całej linii. Realizacja budowy postępowała dość szybko, mimo, iż 
inwestorom zaczęło brakować pieniędzy. Z tego powodu zaciągnięto dodatkowe 
pożyczki oraz przyjmowano rozwiązania oszczędnościowe, jak np. budowę 
większości mostów nad przepustami z drewna. Budynki dworcowe wybudowano w 
miejscowościach: Jankowa Żagańska (stacja węzłowa - przez pewien czas istniały tu 
dwa dworce: jeden dla magistrali głównej, jeden dla trasy do Głogowa), Żagań, 
Bukowina Bobrzańska, Szprotawa, Niegosławice, Gaworzyce, Kłobuczyn. Przez 
pewien czas nie można było uzgodnić z władzami wojskowymi lokalizacji stacji w 
Głogowie. Żądały one, aby obiekt ten znajdował się jak najdalej od fortyfikacji. 
Ostatecznie dworzec wybudowano w pobliżu odrzańskiego portu zimowego.  
       Większość prac budowlanych ukończono w połowie 1846 r. 26 lipca trasę z 
Żagania do Głogowa przebył pierwszy pociąg - wykonując jazdę próbną. l 
października zorganizowano przejazd specjalnego pociągu na całej trasie z Głogowa 
 

19 



 
Encyklopedia Ziemi Głogowskiej nr 66/67 

 
trasie z Głogowa do Jankowej Żagańskiej, o długości 71 km. Pasażerami byli 
akcjonariusze spółki budującej linię, osoby wspomagające inwestycję, oficjalni 
przedstawiciele miasta oraz trzech najstarszych mieszkańców Głogowa. Do potrzeb 
regularnej komunikacji osobowej linię otwarto miesiąc później. Do obsługi linii 
spółka zakupiła dwa parowozy typu l Bn2 produkcji Wermann i Windsbraut, 
natomiast w 1865 r. kolejne trzy. 

Początkowo ruch na linii był nieznaczny. Kursowały tylko dwie  
pary pociągów na dobę, a wpływ do kasy spółki był niewielki. Musiano  
ponownie szukać oszczędności, m.in. ograniczając płace pracownikom.  
Z wyjątkiem 1847 r., przez osiem lat spółka nie wypłacała nawet swym  
akcjonariuszom dywidend. W dniu 1.01.1873 r. linia przeszła w posiadanie  
spółki Oberschlesische Bahn (Kolej Górnośląska). W 1878 r. została upaństwowiona. 
       Jeszcze wcześniej (1858 r.) dzięki uruchomieniu połączenia kolejowego 
z Głogowa do Leszna trasa z Jankowej Żagańskiej przestała być wyłącznie 
dojazdową. Przed 1900 r. przeprowadzono znaczącą modernizację linii 
na odcinku Żagań - Głogów. Dodano wtedy jeden tor oraz wybudowano 
dodatkowe stacje w Żukowicach, Nielubi, Przecławiu Szprotawskim 
i Dzikowicach. Już po r. 1900 pojawiło się podwójne torowisko pomiędzy 
Żaganiem a Jankową Żagańską. Ten ostatni odcinek po wybudowaniu linii 
Żagań - Żary stracił na znaczeniu. 

Po koniec II wojny św. linia uległa częściowemu zniszczeniu. 
Po zakończeniu działań wojennych jedno z torowisk poszerzono na potrzeby 
taboru armii radzieckiej. Następnie całkowicie go rozebrano. W dniu 
1.10.2002 r. zawieszono ruch osobowy relacji Głogów - Żagań. Cztery lata 
później ruch pasażerski wznowiono na odcinku Niegosławice - Żagań. 

Literatura: Blaschke J., Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes, Glogau 1913; 
Dawczyk G., Z dziejów historii kolei żelaznych na ziemi żarskiej. Żary 2005; Jerczyński M., 
Koziarski S., 150 lat kolei na Śląsku, Opole-Wrocław 1992; Koziarski S., Sieć kolejowa Polski 
w latach 1842-1918, Opole 1993; Litewski T, Koziarski S., Rozwój sieci kolejowej w Polsce, 
Warszawa 1995; Taylor Z., Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce, Warszawa 2007. Internet: 
www.koleje.Szprotawa.org.pl; www.militariacieszyn.republika.pl; http://komisja-
historyczna.webpark.pl. 
 

Paweł Łachowski 
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Kolej: linia Głogów - Leszno 
Podczas budowy linii kolejowej Jankowa Żagańska - Głogów planowano przedłu-

żenie jej w kierunku Leszna i Poznania. Już w 1844 r. zawiązał się komitet budowy 
Glogau-Lissauer Zweigbahn (Głogowsko-Leszczyńska Kolej Boczna). Opracowano 
wstępny plan przebiegu trasy przez Serby, Stare Serby, Golę i Wschowę - w 
nawiązaniu do starej drogi pocztowej z Głogowa do Wielkopolski. Rozpatrywano też 
inne warianty przebiegu. Ostatecznie opracowano projekt trasy przechodzącej przez 
Grodziec Mały, Sobczyce, Głogówko, Wschowę i Lasocice. Pewien czas zajęła też 
koordynacja planów linii z Głogowa do Leszna z trasą kolejową z Wrocławia do 
Poznania przez Leszno (otwarta w 1856 r.). W przeciwieństwie do dość oszczędnie 
budowanej linii do Jankowej Żagańskiej trasa do Leszna została od razu zaplanowana 
jako dwutorowa. 

Koncesję na budowę połączenia kolejowego pomiędzy Głogowem 
a Lesznem uzyskano w 1853 r. Otrzymała ją spółka Oberschlesische 
Bahn (Kolej Górnośląska) - władze w Berlinie wskazywały na jej duże 
doświadczenie. Natychmiast rozpoczęto budowę w okolicach Leszna, 
prowadząc jednocześnie prace w trzech kierunkach - Poznania, Wrocławia 
i Głogowa. Tę ostatnią linię realizowano w dwóch etapach. Pierwszy 
zakończono 30.12. 1857 r. uruchamiając ruch kolejowy z Leszna przez 
Wschowę do Grodźca Małego. Stamtąd pasażerowie musieli dojeżdżać 
do Głogowa dorożkami przez mosty drogowe. Stacje przy nowej trasie 
kolejowej ulokowano w Lasocicach, Wschowie, Nowych Drzewcach 
(nazwa: Stare Drzewce), Głogówku oraz Grodźcu Małym (tymczasowa 
stacja końcowa). Realizacja połączenia z Głogowem przeciągała się z trzech 
powodów. Po pierwsze musiano wybudować dwa mosty na Odrze i Starej 
Odrze. Pierwszy z nich miał długość 190 m, drugi aż 454 m i posiadał 
12 przęseł. Budowniczym tych przepraw był Robert Bail (syn dra Gustawa 
Baila, zaangażowanego w budowę linii Głogów - Jankowa Żagańska). 
Drugim problemem było przeprowadzenie torów przez zachodni kraniec 
Ostrowa Tumskiego. Znajdowały się tu fortyfikacje miejskie; władze 
wojskowe uważały, że most kolejowy na Starej Odrze przy ewentualnym 
oblężeniu Głogowa może ułatwić nieprzyjacielowi wtargniecie do tej części 
twierdzy. W północnym krańcu mostu wybudowano więc dwa tradytory 
kolejowe o nazwie Blockhaus Schanze lub Blockhaus Plateau. Trzecim 
problemem była konieczność likwidacji części, znajdującej się na trasie, 
cmentarza żydowskiego (na zachód od zamku). Zwłoki ekshumowano 
i przeniesiono na nowy cmentarz żydowski. W dniu 18.05.1858 r. otwarto dla ruchu 
kolejowego mosty na Odrze. Od tego czasu linia kolejowa miała długość 45 km. 
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Prawdopodobnie dopiero w okresie późniejszym wybudowano w środku kom-
pleksu leśnego należącego do Głogowa stację, którą nazwano Glogauer Stadtforst 
(Głogowski Las Miejski). Przystanek ten obsługiwał prawie wyłącznie ruch wyciecz-
kowy głogowian. 

W 1906 r. tuż za mostem na Starej Odrze uruchomiono odgałęzienie linii kolej 
owej prowadzące do Góry Śląskiej. W 1913 r. w Grodźcu Małym otworzono linię do 
Kolska przez Lipinkę Głogowską. Z tej ostatniej stacji odchodził też tor do Wschowy 
(dochodzący w okolicach Konradowa do magistrali Głogów - Leszno i dalej biegnący 
wzdłuż tej trasy). Prawdopodobnie w 1913 r. wybudowano wiadukt drogowy nad 
torami w Grodźcu Małym. 

Po odzyskania przez Polskę niepodległości większość dawnego powiatu 
wschow-skiego pozostała na terytorium Niemiec. Na trasie kolei znalazło się między 
Wscho-wą a Lasocicami przejście graniczne, a stacje te stanowiły punkty odprawy 
(Lasocice po stronie polskiej). Między kwietniem a czerwcem 1919 r. przekraczało je 
kilka transportów żołnierzy z oddziałów gen. Hallera, udających się z Francji na 
terytorium Polski. 

Pod koniec II wojny św. linia uległa poważnym zniszczeniom - szczególnie 
pomiędzy Wschową a Głogowem. Pierwszy ruch kolejowy w kierunku Głogowa od 
północy odbywał się przez Sławę i Lipinkę Głogowską. Ze względu na zniszczenie 
mostów nad Odrą pociągi dochodziły wyłącznie do stacji Odrzycko przy Starej 
Odrze. Odbudowa przeprawy ciągnęła się do 1947 r., z tym, iż most nad Starą Odrą 
został znacznie skrócony w porównaniu do przedwojennego (w miejscu północnych 
przęseł wykonano nasyp ziemny). Po uruchomieniu bezpośredniego połączenia z 
Lesznem, przez krótki czas jeden z torów poszerzono na potrzeby 
transportów Armii Czerwonej. W 1954 r. zlikwidowano stację Głogów Gaj (d. 
Glogauer Stadforst). Pogarszający się stan torowiska spowodował w latach 90. 
wyłączenie z eksploatacji wschodniego toru pomiędzy Głogowem i Głogówkiem. 

Literatura:  Blaschke J., Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes, 
Glogau 1913; Chutkowski J., Głogów w XX wieku. Głogów 2004; Jerczyński M., 
Koziarski S., 750 lat kolei na Śląsku, Opole-Wrocław 1992; Koziarski S., Sieć 
kolejowa Polski w latach 1842-1918, Opole 1993; Kroma R., Koleje żelazne 
w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej, Poznań 2005; Litewski T., Koziarski S., Rozwój 
sieci kolejowej w Polsce, Warszawa 1995; Taylor Z., Rozwój i regres sieci kolejowej 
w Polsce, Warszawa 2007; Internet (dane z września 2007): www.militariacieszyn. 
republika.pl; http://komisja-historyczna.webpark.pl 

Paweł Łachowski 
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Michael Alfred i Paul 
Bracia, architekci i budowniczowie głogowscy, którzy swoich sił próbowali je-

szcze w końcu XIX w. Okres ich wzmożonej działalności oraz największych sukce-
sów przypadł jednak na początek ubiegłego stulecia i trwał nieprzerwanie aż do II 
wojny światowej. 

Likwidacja przestarzałych fortyfikacji obronnych dawnej „Festung Glogau" oraz 
pozyskanie dzięki temu ogromnych terenów sprawiło, że Głogów rozbudowywał się 
w błyskawicznym tempie. Wytyczano nowe ulice i działki budowlane, powstawały 
nowe obiekty zarówno urzędowe jak i mieszkalne. W tym ogromnym przedsięwzięciu 
uczestniczyło wielu znakomitych twórców, których odważne i nowatorskie projekty 
przeobrażały zamknięte dotychczas starymi murami miasto w tętniący życiem orga-
nizm. Należeli do nich również bracia Michael. Do ich największych osiągnięć zali-
cza się: 
- Bismarckturm, monumentalna wieża widokowa ku czci kanclerza Bismarcka (na 
wzgórzu w Górkowie), projekt Wilhelma Kreisa z poprawkami Paula Michaela; 
uroczyste otwarcie nastąpiło 23 września 1906 r.; 
- Redemptoristenkloster i Clemens-Kirche przy Herrndorfer-Strasse (klasztor i koś-
ciół św. Klemensa, ul. Sikorskiego); projekt i wykonanie obu braci; poświęcenia 
budowli dokonano 9 grudnia 1928 r.; 
- kaplica na nowym cmentarzu katolickim (ul. Legnicka) wraz z domem zarządcy 
oraz pomieszczeniami gospodarczymi; do użytku oddano w 1922 r.; 
- budynek mieszkalny na rogu ulic Wingenstrasse i Leopold-Ring (ul. Kołłątaja  i Wa-
ły Chrobrego); ogromny trzypiętrowy obiekt, noszący potoczną nazwę Eulenhaus, 
która wzięła się od kamien- 
nych rzeźb dwóch sów nad  
głównym portalem, przed  
1924 r.; 
-  budynek  mieszkalny usy- 
tuowany  w  pobliżu Krieger 
-Denkmal-Platz (teren w po- 
bliżu hotelu Qubus); dzieło  
zadziwiające bardzo nowo- 
czesną jak na tamte czasy  
formą oraz wykonaniem;  
obiekt nosił nazwę „Micha- 
elhaus" od nazwiska twór- 
ców, ale także z powodu fi- 
gury św. Michała, która znaj- 
dowała się na jednej z elewa-                                               Eulenhaus 
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cji i przedstawiała go jako jeźdźca; 
- budynek mieszkalny przy Preussische Torstrasse (rejon pl. Piłsudskiego); zwany 
potocznie „Grünes Haus" od przykuwającego wzrok zielonego koloru elewacji, 
którym wyróżniał się spośród otaczających go budowli; 
- budynek narożny na styku Hohenzollernstrasse i König-Friedrich Platz (Al. 
Wolności i Pl. Jana z Głogowa); charakteryzował się ogromem założenia oraz 
pięknymi fasadami, jego wnętrza oferowały zaskakująco duże powierzchnie przezna-
czone na lokale usługowe oraz na nowoczesne ekskluzywne mieszkania. 

Do podanej listy należy dodać bu- 
dowane   domy   jednorodzinne i okaza- 

łe wille (np. dom weterynarza Kellera  
przy Linderuherstrasse - ul. Budowla- 
nych),   a także kościół w Krzepowie  

oraz kaplice: w Szczyglicach (z wieży- 
czką w stylu tyrolskim) i Kurowicach.   

                                                                                   Pauł Michael zmarł w Niemczech  
                                                                            24 stycznia 1955 r., jego brat Alfed 

Mi-                                                                          Michael w listopadzie 1958 r.. Obaj                      
jeszcze przed II wojną światową mieli  

przygotowane miejsce spoczynku w  
grobowcu rodzinnym na cmentarzu  

katolickim w Głogowie (ul. Legnicka). 
Nagrobek ten, jako jeden z nielicznych,  

przetrwał nienaruszony do czasów obec- 
i nadal znajdują  się na nim puste tabli- 

ce na daty. Zdobi go potężna płasko- 
rzeźba św. Michała, Archanioła, który  
walczy ze smokiem. W grobowcu spo- 

czywa jedynie Clara Michael, zmarła w 
                          w 1932 r. 

            Nagrobek rodziny Michael 
Literatura:  Das war Glogau, praca zbiorowa, Hannover 1991; Feige A.. Zwei Baumeister und 
ihre Bauten, „Neuer Glogauer Anzeiger", Hannover 1959, nr 1; Hoffmann H., Die katholischen 
Kirchen in Glogau, Glogau 1934; miesięcz„Schlesische Monatshefte" - Glogau Heft, Breslau 
1928, nr 7. 

Przemysław Lewicki festungglogau@wp.pl 
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Pomnik „Biblioteka Świętego Pielgrzyma” 
Pomysł zbudowania pomnika Jana Pawła II narodził się w Głogowie 

tuż po śmierci Papieża. Wiosną 2006 r. Rada Miejska zapoznała się z 
projektami prof. Eugeniusza Józefowskiego, rektora PWSZ w Głogowie, 
koordynującego prace nad monumentem. Na miejsce jego wzniesienia wybrał 
on, znajdujące się w katastrofalnym stanie, lapidarium dominikańskiego 
kościoła św. Piotra na pl. Jana Pawła II. W jego zamyśle miało powstać 
miejsce kontemplacji, ukazujące Papieża, jako myśliciela, poetę i pisarza. 

Koncepcja „Biblioteki" zakładała wzniesienie nowego lapidarium, o 
murach różnej wysokości, osiągających kulminację w części prezbiterialnej. 
Cegły, w kształcie książek, na swoich grzbietach prezentować miały myśli 
Papieża. Ściany, wraz z podłożem miały stworzyć trzy „poziomy" 
kontemplacji myśli papieskich: w pozycji stojącej, klęczącej i siedzącej. W 
ścianie prezbiterialnej znaleźć się miał relief z wizerunkiem Jana Pawła II, 
autorstwa współtwórcy pomnika dra Adama Olejniczaka. 

Projekty odrzucone zakładały wzniesienie „Stosu Mądrości" (zarys koś-
cioła z niewysokich ścian wraz z centralnie położonym „stosem" dwunastu 
kamiennych ksiąg z tworzącym całość tekstem na grzbietach) lub „Strumienia 
Wielkich Myśli" (różnej wielkości głazy z górskich potoków, przecięte i 
polerowane, z papieskimi cytatami). 

Po sugestiach archeologów, autorzy pomnika zrezygnowali z wykonania   
przeszklonych i podświetlonych „relikwiarzy", prezentujących zachowane re-
likty kościoła. Zarzucono też pomysł kostki granitowej w podłożu, dodano 
jednak przypory i znak krzyża przy reliefie. Cegielnia Władysława Dula w 
Kotli stała się miejscem wyrobu „książek". Pod kierunkiem autorów, w trak-
cie pleneru „Ceglana Sztuka Gotyku", wykonała je grupa studentów PWSZ 
(Agata Bończak, Katarzyna Janasz, Kamila Szałapska, Izabela Szpunar, 
Kamila Tworek, Piotr Szymczak, Tadeusz Trociński). Cytaty, wybrane przez 
dra Antoniego Jeżowskiego, odciskane były specjalnymi stemplami. 

Na dzień odsłonięcia pomnika wybrano 11.11.2006 r. Pierwszą po blisko 
dwu wiekach Mszę św. w miejscu dawnego prezbiterium kościoła odprawił 
bp Adam Dyczkowski. 

Znajdująca się opodal Pomnika Dzieci Głogowskich „Biblioteka Świętego 
Pielgrzyma" wpisuje się w panoramę miasta i jego lapidaria, znacznie 
odbiegając oryginalnością swojego zamysłu od architektonicznych pomników 
Jana Pawła II. 
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                                                                                               Fot. D. Mikołajewicz, 2007 r. 

Literatura:  Król K., Pomnik uważności, „Gość Zielonogórsko-Gorzowski” 2006,  nr 30, s. IV-
V; Ożóg K .S., Miedziany Pielgrzym. Pomniki Jana Pawła II w Polsce w latach 1980-2005, 
Głogów 2007, s. 142-151. 

 Kazimierz S. Ożóg 
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Radwanice do r. 1945. 2. Ransdorf 
Wieś położona 17 km na płd.-zach. od Głogowa, na Równinie Szprotawskiej. 

Historyczna nazwa Ransdorf (dalej: R.) odnosi się do zachodniej części obecnej wsi 
Radwanice, potocznie: Krąjewo. Obydwie części funkcjonowały jako oddzielne 
miejscowości  -  gminy wiejskie - do 1938 r., pod nazwami Wiesau [zob. „Radwanice 
do r. 1945. l. Wiesau", z. 64/65] i Ransdorf. 
       Wieś wzmiankowana została po raz pierwszy w r. 1305 (sąsiednie Wiesau- 1312) 
pod odmienną nazwą Radmansdorf, w 1490 r. także w formie Radwansdorf (od której 
po II wojnie utworzono nazwę Radwanice). Wskazuje to, że należy ona do grupy osad 
założonych przez niemieckich kolonistów. W źród-ach historycznych R. pojawia się 
rzadko. Teren wsi należał prawdopodobnie do książąt głogowskich, ponieważ 
wiadomo, że sąsiedni Lipin po podziale w 1383 r. księstwa na część królewską i 
książęcą znalazł się w tej drugiej. R. znajdowało się w parafii Łagoszów Wielki 
(wymieniona w 1399 r.) w archiprezbiteracie głogowskim. Podczas reformacji 
parafianie w zdecydowanej większości przeszli na protestantyzm. Parafia 
ewangelicka utworzona została wspólnie z Buczyną w r. 1742. 

Historia kształtowania się własności rycerskiej jest słabo poznana. Wieś należała 
do rozległych dóbr buczyńskich, zanim ukształtowały się osobne dobra obejmujące 
Wiesau, R., Przesieczną, Borów i Lipin. Zarządzane ono było z Wiesau, gdzie 
znajdował się dwór właściciela. Około 1765 r. był nim hrabia von Nostitz und 
Rheineck. Według tabel podatku gruntowego z tego okresu w R. znajdowało się 
(rodziny): 3 kmieci, 9 ogrodników, 23 chałupników i komorników, 4 rzemieślników. 
W 1791 r. kiedy właścicielem dóbr był landrat von Sydow, wieś miała łącznie 50 
„dymów" i 235 mieszkańców. Oprócz folwarku wymienione są karczma i dwa młyny 

- wiatrowy i wodny. 
W 2. połowic XIX w. właścicielami majątku (folwarki R. i Lipin; łącznie 

około 425 ha) byli kolejno, drogą koligacji (w nawiasach daty, w których wy-
mienieni są w Schlesisches Giiter-Adressbuch): Nowack, Schneider (1870). Hermann 
Bierbaum (1876), Ernst von Cleve (1886), Marianne von Cleve (1886 do 1905 r.). 
Majątek specjalizował się w hodowli bydła i owiec. Kolejnym właścicielem był Emil 
von Bernuth. Około 1920 r. wdowa po nim sprzedała majątek R. (jako wydzielony, o 
pow. 111 ha). Nowy właściciel Paul Püschel był ekspertem w dziedzinie uprawy i 
przeróbki lnu. Zbudował wielką roszarnię, w której przerabiał len do fazy międlenia 
(w okolicy uprawiano wiele lnu, ponieważ wybitnie sprzyjały temu warunki wodne 
na Równinie Szprotawskiej). Na skutek „rządowej intrygi Niemiec z Rosją” Püschel 
został doprowadzony do upadłości. Majątek zakupiony został w 1928 r. przez rodzinę 
Mathisów. Agronom P. Mathis także nie mógł utrzymać roszarni i sprzedał ją przę-
dzalni przędzalni „Erdmannsdorf-Zillerthalsche Spinnerei”. Ona w ciągu kilka lat  
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przekształciła roszarnię w duży i szeroko znany zakład, zatrudniający 220 osób. 
Wieś w XIX i XX w. pozostawała w coraz ściślejszym związku z Wiesau, 

przeważającym obszarowo i pod względem liczby ludności; zwłaszcza dotyczyło to 
sfery komunalnej (wspólna szkoła, kościół, budowa dróg). W 1910 r. mieszkało w R. 
256 mieszk., w 1925 r. - 309 (z czego 287 ewangelików). W dniu 1.04.1938 r. 
utworzona została nowa gmina wiejska Wiesau, obejmująca Wiesau, Ransdorf, Lipin 
i Łagoszów Wielki. Na początku lutego 1945 r. większość mieszkańców ewakuowała 
się, uchodząc przed frontem. Pozostałych władze polskie wysiedliły po wojnie do 
Niemiec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Roszarnia, fotografia przedwojenna 

Literatura:  Das war Glogau, Stadt und Land an der Oder 1913-1945, Hannover 1991; Hermann, Der 

Flachsbau im Kreisc Glogau. w: ..Neuer Glogauer Anzeisger“ Hannover, 1959 nr l; Schlesisches Güter-

Adresshuch, Breslau 1870 - 1937; Tabele podatku gruntowego i ludności wsi śląskich z okolo 1765 r.. 

oprac. Z. Kwaśny i J. Wosch, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975: Wiesauer Chronik, kronika  

zestawiona przez byłych mieszkańców Radwanic, zredagowana przez M. Lierscha, „Wiesauer Blättel" 

2006, nry 2, 3 (zob. również: www.wiesau.radwanice.pl); Zimmermann F.A., Beyträge zur Beschreibung 

von Schlesicn. Brieg 1791. 

Antoni Bok 
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Równina Szprotawska - przyroda 
Równina Szprotawska [zob. hasło w z. 64/65] (dalej: R.S.) przedstawia 

głównie krajobraz rozległych łąk i pastwisk poprzecinany siecią drobnych 
cieków i rowów. Przeważa typ wilgotnej łąki na glebach marszowych, 
powstałych z płytkich torfów. Są to siedliska antropogeniczne, utworzone 
po wytrzebieniu lasów. Znajdziemy tu relikty bagien, enklawy lasowi zarośli, 
ale także np. stare aleje, będącymi wyrazem kształtowania krajobrazu przez 
człowieka. W środkowej część R.S., na północ od Przemkowa, w sąsiedztwie rzeki 
Szprotawy i jej kanałów rozciągają się tereny bagienne i torfowiska zarosłe 
turzycami, urozmaicone zaroślami wierzbowymi oraz kępami drzew. Najbardziej 
bagienna część doliny Szprotawy została przekształcona w stawy hodowlane. 
Południowa część R.S., granicząca z Wysoczyzną Chocianowską, zajęta jest w 
sąsiedztwie Przemkowa przez wartościowe lasy liściaste, rosnące na żyznych 
siedliskach. We wschodniej części na północ od Chocianowa rozciąga się drugi 
znaczący wielkością kompleks leśny (Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy 
Chocianowskie"). 

W podziale geobotanicznym Równina Szprotawska stanowi podokręg w okręgu 
Nizina Śląska (Krainy Kotlina Śląskiej w Pasie Kotlin Podgórskich). Fauna jest 
właściwa dla nizinnej części zoogeograficznej Krainy Śląskiej. 

Najbardziej wartościowy przyrodniczo jest ww. fragment R. S. na północ od 
Przemkowa. Wchodzi on w skład Przemkowskiego Parku Krajobrazowego (utwo-
rzonego w 1997 r.; pow. 22 338 ha, z otuliną 37 804 ha). Utworzono tu rezerwat 
ornitologiczny „Stawy Przemkowskie" i użytek ekologiczny „Przemkowskie Bagno". 
Ponadto w 2004 r. ustanowiono obszar Natura 2000, o pow. ponad 4,5 tys. ha, jako 
obszar specjalnej ochrony ptaków (obejmuje również fragment gminy Niegosławice). 

Rezerwat „Stawy Przemkowskie", o pow. 1046,25 ha, został utworzony w 1984 
r. Celem ochrony jest zachowanie stawów, wraz z przyległymi bagnami i laskami 
lęgowymi w dolinie rzeki Szprotawy, jako ostoi i miejsca lęgów licznych gatunków 
ptaków. Stawy (35 akwenów o pow. 948 ha) są ostoją ptaków wodno-błotnych oraz 
miejscem odpoczynku i żerowania ptaków migrujących; stwierdzono występowanie 
216 gatunków, w tym 147 lęgowych. Ekstensywna gospodarka rybacka sprzyja 
zwiększaniu się ich populacji (dotyczy to również wydry). Charakterystycznymi 
gatunkami są kormorany, bieliki, jastrzębie, czaple siwe, perkozy, mewy śmieszki, 
prawie wszystkie gatunki dzikich kaczek, łyski, żurawie, czarne bociany, zimorodki 
oraz wiele ptaków brodzących. Obszar stawów florystycznie nawiązuje  do eutroficz-
nych  zbiorników  pochodzenia  naturalnego. Roślinność, ze względu na prowadzoną 
gospodarkę rybną, utrzymywana jest w jednakowym stadium rozwoju. Niektóre 
gatunki osiągają duże zagęszczenie: rzęsa drobna, spirodela wielokorzeniowa, 
jeżogłówka gałęziasta, rdestnice, żabiściek pływający, pałka wąskolistna. Na terenie 
rezerwatu znajduje się ścieżka przyrodnicza. 
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Użytek ekologiczny „Przemkowskie Bagno" został utworzony, na 1700 ha 
podmokłych łąk, w celu ochrony ekosystemu z ginącymi gatunkami ptactwa-wodno 
błotnego oraz cennymi zbiorowiskami roślin. Teren użytkowany był przez cztery 
dziesięciolecia jako radziecki poligon wojskowy. Głównie dlatego (mimo iż przed II 
wojną św. objęty był pracami hydrotechnicznymi) zachowuje największą w całej 
dolinie Szprotawy wartość przyrodniczą. Rozległe szuwary trzcinowo-turzycowe oraz 
zarośla wierzbowe to ostoje, jedne z największych na Śląsku, żurawia, derkacza, 
świerszczaka, świergotka łąkowego oraz wąsatki. Teren użytku zamieszkuje wiele 
gatunków ssaków jeleń europejski, sama, dzik, jenot, kuna leśna, tchórz i lis. 

Rezerwat florystyczny „Łęgi Źródliskowe koło Przemkowa'' (140 ha), 
stanowi w głównej części pozostałość parku przy rezydencji książąt von Schleswig-
Holstein. Od czasów II wojny św. nastąpiła w dużym stopniu naturalizacja rosnącego 
na żyznych siedliskach lasu. Stanowi on mozaikę łęgów, grądów i olsów. Wielo-
gatunkowy drzewostan poprzecinany jest siecią meandrujących strug, wypływających 
z miejscowych źródlisk. Ich brzegom, porośniętym dywanami wątrobowca, towa-
rzyszą wiekowe dęby - do 250 lat - i buki. W runie spotykamy cały zespół roślin 
żyznych lasów liściastych z elementami flory górskiej - z bodziszkiem żałobnym i 
wiązem górskim; wśród rzadkości florystycznych są wawrzynek wilczełyko i 
wiciokrzew pomorski. Do tutejszej bogatej awifauny należą m. in. trzmielojad i 
dzięcioł średni. 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Chocianowskie" posiada powierz-
chnię 63,9 km kw, z czego 44,5 km kw. zajmują lasy. Obejmuje  kompleks leśny o 
urozmaiconym drzewostanie, łąki w dolinach rzecznych i pastwiska. Należy do niego 
również park miejski w Chocianowie. 

Literatura:  Bobrowicz G., Przeinkowski Park Krajobrazowy, Wałbrzych 1999; Bok A., Związek Gmin  

„Zagłębiu Miedziowego". Przewodnik przyrodniczo-turrystvczny, Polkowice 2006; Chlebowki A., Cieślak 

M., Szlachetka A., Ścieżka przyrodnicza ..Lasy okolic Przemkowa", Legnica 1995; Chlebowki A., Cieślak 

M., Sztachetka A.Ścieżka przyrodnicza ,,Stuwy Przemkowskie " , Legnica 1995; Ciesielski H., Wrabec  

H., Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997; Przemkowski Park 

Krajobrazowy, oprac, zbiorowe, Bytom 1997. 

Antoni Bok 
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Ruch trzeźwości 
Początek ruchu trzeźwości z udziałem trzeźwiejących alkoholików w Głogowie 

datuje się na kwiecień 1984 r., kiedy to wiceprezydent Tomasz Kurzawa podpisał 
zgodę na otwarcie Klubu Abstynenta. W mieście od dłuższego czasu działały już 
Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy [zob. hasło w z. 36] oraz Komisja Przeciw-
alkoholowa. Organizacje te były nakierowane na walkę z alkoholizmem, w ich 
działaniach brakowało jednak współpracy z trzeźwiejącymi alkoholikami, którzy nie 
byli zrzeszeni. 

Klub Abstynenta powstał dzięki grupie inicjatywnej w składzie: Michał Cimek, 
Władysław Spaliński i Tadeusz Wiśniewski. Inicjatorzy organizowali w mieszkaniach 
prywatnych cotygodniowe spotkania organizacyjne i spotkania rodzin z okazji Dnia 
Dziecka. Przełomem było pozyskanie lokalu, na zasadzie korzystania z pomiesz-
czenia Rady Osiedla Kopernik II B. Pierwsze spotkanie klubu odbyło się 12.10.1984 
r. Zaproszono na nie zarząd SKP. Przedstawiono wtedy SKP statut klubu, wybrano 
władze (Michał Cimek - przewodniczący, Władysław Spaliński - zastępca i Tadeusz 
Wiśniewski - skarbnik). Przyjęto wówczas nazwę Klub Aktywnego Abstynenta 
„Alternatywa" w Głogowie i złożono zamówienia na niezbędne pieczęcie i legity-
macje. 

Zarząd SKP był bardzo przychylny i pomocny w pierwszych miesiącach 
działalności (w klubie działało koło SKP). Dzięki funduszom SKP w lecie 1985 r. 
udało się zorganizować dwutygodniowy obóz terapeutyczny w Borsku nad Jeziorem 
Wdzydze. Przez wiele następnych lat klub korzystał z tego ośrodka. Obozy współ-
finansowane były przez Komisję PA. Klub od początku był nastawiany na działalność 
terapeutyczną w środowisku alkoholowym oraz na współpracę i wymianę doś-
wiadczeń z innymi klubami. Nawiązano współpracę z Sądem Rejonowym (Wydział 
Rodzinny i Nieletnich), dotyczącą pomocy w motywowania ludzi do leczenia przed 
orzeczeniem sądu. W 1986 r. na wniosek prezes sądu Wiesławy Mroczek i kurator 
Wiesławy Zawickiej powołano na funkcje kuratorów społecznych Michała Cimka, 
Jerzego Webera i Romana Kleczkowskiego (następnie również, dalsze osoby). 
       W 1986 r., po nowelizacji Ustawy Przeciwalkoholowej, klub przeszedł pod 
opiekę Komisji PA, której przewodniczyła Krystyna Jóźwiak. Nie nastąpiło jednak 
zerwanie współpracy z SKP. Zmiana patronatu nie zmieniła działalności klubowej. 
Do Komisji PA powołany został Jerzy Weber. Od chwili powstania Klub podjął 
współpracę z Instytutem Psychologii Zdrowia i Trzeźwości (IPZiT) w Warszawie 
oraz z redakcjami czasopism: „Problemy Alkoholizmu", „Zdrowie i Trzeźwość" i 
gazetami regionalnymi. Funkcję korespondenta prasowego pełnił Michał Cimek. 
IPZiT szkolił ludzi pomagających w trzeźwieniu i terapeutów w Studium Pomocy 
Psychologicznej w Warszawie, w ramach programu autorstwa dra Jerzego Mellibrudy 
- „Ludzie pomagają Ludziom z Problemem Alkoholowym". 
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        W 1985 r. powstały pod egidą klubu Koła Trzeźwości w Hucie Miedzi  
„Głogów" i Zakładach Gómiczych „Sieroszowice" (przewodniczyli im Tadeusz Ba-
growiski i Jerzy Fornal), które z czasem przekształciły się w Komórki Trzeźwości. 
Pomagały one pracownikom mającym problem alkoholowy w podjęciu leczenia od-
wykowego i chroniły ich przed zwolnieniem z pracy. W 1986 r. powstała w klubie 
grupa AA (Anonimowi Alkoholicy) „Ogniwo" - założył ją Jan Frankiewicz, do któ-
rego dołączył Władysław Dudzicz. Klub się rozwijał, było coraz więcej ludzi trzeź-
wiejących. Na bazie Komórki Trzeźwości w ZG Sieroszowice powstał siostrzany klub 
„Skarbnik". 

W 1989 r. z działalności w klubie zrezygnował Michał Cimek (zajął się m.in. 
profesjonalną terapią). Po jego odejściu klub „Alternatywa” powoli upadał (nadal 
rozwijał się natomiast „Skarbnik"). Całkowite jego rozwiązanie nastąpiło w 1992 r. 
Klubowy sprzęt i meble zakupiła Komisja PA. Jednak pionierska działalność klubu 
przyniosła wymierne efekty, gdyż działalność na rzecz trzeźwości w naszym mieście 
ciągle się rozwijała. Obecnie nadal działają Klub Abstynenta „Skarbnik" i grupa AA 
„Ogniwo", powstały nowe grupy AA. Wielu dawnych działaczy „Alternatywy" peł-
niło funkcję kuratorów społecznych, członków Komisji PA. Z pomocą byłego 
klubowicza powołano nową Poradnię Odwykową, która współpracowała ze 
środowiskami abstynenckimi, stopniowo odchodząc od leczenia farmakologicznego, 
na rzecz profesjonalnej terapii uzależnień. 

Obecnie w Głogowie jest wiele grup AA i terapeutycznych. Są one pokłosiem 
pracy garstki trzeźwych alkoholików, którzy swoją działalnością i uporem zmieniali 
mentalność polityków, urzędników i innych grup społecznych.  Przedstawiciele  klu-
bów  abstynenckich  brali  udział w nowelizacjach Ustawy o Wychowaniu w Trzeź-
wości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, jak również w wielu konferencjach 
naukowych poświęconych problemowi alkoholizmu. 

Źródła:  Czasopisma: „Problemy Alkoholizmu" - Kluby o sobie, nr 11-l2/84. l-2/85, 2-3/86 i 2/87; 
„Zdrowie i Trzeźwość"- Rada Klubem Abstynenckich, 1987 r.: „Konkrety" - T. Szy-dłowska, Pić czy być. 
1985 r.; ..Słowo Polskie" – Powstają kluby abstynenta - grudzień 1984 r.; „Gazeta Robotnicza" ,, Alibi", 
..Azyl" i innie kluby", grudzień 1984 r. Prywatne dokumenty i wspomnienia autora. 

Michał Cimek 
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Sąd Obwodowy w Głogowie 
(Königliches Amtsgericht zu Glogau) 

Ustawą z 27.01.1877 r. i zarządzeniem cesarza Wilhelma I z 5.07.1879 r. 
wprowadzono od 1.10.1879 r. jednolity ustrój sądów w Niemczech. W następstwie 
tychże reform (zakończonych w 1896 r. wprowadzeniem kodeksu cywilnego, tzw. 
Bürgerliches Gesetzbuch), podstawą wymiaru sprawiedliwości stała się 3-stopniowa 
struktura. Na poziomie prowincji sądy obwodowe* (jako sądy I instancji, w miejsce 
zlikwidowanych sądów powiatowych i miejskich) podlegały organizacyjnie sądom 
krajowym (11 instancji), te zaś wyższym sądom krajowym (III instancji). Najwyższą 
instancją był Sąd Rzeszy (Reichsgericht) w Lipsku. Stąd Sąd Obwodowy w Głogowie 
(Königliches Amtsgericht zu Glogau) podlegał, wówczas jako jeden z 14, Sądowi 
Krajowemu w Głogowie (Landgericht Glogau), ten z kolei, jako jeden z 4, 
Wyższemu Sądowi Krajowemu (Oberlandesgericht) we Wrocławiu. 

Okręg (Amtsgerichtbezirk) Sądu Obwodowego w Głogowie objął miejscowości i 
dobra powiatu głogowskiego, podzielone na tzw. obręby (poza obrębami: miejskim 
Polkowice, Kłębanowice, Komorniki, Polkowice Dolne, Potoczek, Grodowiec i 
Żuków - podległymi Sądowi Obwodowemu w Polkowicach - oraz miejskim Sława, 
podległym Sądowi Obwodowemu w Siedlisku). Z tego ostatniego w 1888 r. niektóre 
obręby przeniesiono pod jurysdykcję sądu głogowskiego. W 1919 r. obejmował on 89 
obrębów. W 1932 r. objął także tereny podległe zlikwidowanym sądom obwodowym 
w Polkowicach (całość) i Siedlisku (część). Odtąd w jego kompetencjach tery-
torialnych było 137 obrębów. 

Zgodnie z ww. ustawodawstwem Sąd Obwodowy w Głogowie zajmował się 
sprawami terenowymi. Kompetencjami obejmował on podstawowe obszary prawne, 
które dotyczyły znaczących grup mieszkańców o niższym statusie ekonomicznym (tj. 
sprawy: cywilne, sporne obywateli - w tym egzekucje, z powództwa cywilnego, w 
zakresie prawa spadkowego i podziałów spadkowych, dotyczące prawa rodzinnego). 
Przy Sądzie działał sąd ławniczy (Schöffengericht), któremu przewodniczył sędzia 
sądu obwodowego oraz 2 ławnicy. Rozstrzygał on w sprawach lżejszych wykroczeń. 
W odróżnieniu od sądów wyższej instancji strony mogły wnosić sprawę, oskarżać lub 
bronić się bezpośrednio przed sądem. Pozostałe obszary prawne I instancji podlegały 
pod Sąd Krajowy. 

Pewne zmiany w działalności Sądu wprowadzono w 1908 r. (m.in. Ustawa o 
zgromadzeniach i stowarzyszeniach) oraz w 1924 r. (na podstawie Bürgerliches 
Recht). Ważnym zadaniem Sądu było wprowadzenie praw o: rewaloryzacji (1925 r.) 
oraz regulacji stosunków gospodarczych na wsi (1933 r.). W okresie nazistowskim do 
zadań sądu dodatkowo należało orzekanie o rasie „aryjskiej" oraz o zagrodach 
dziedzicznych (Erbhofrecht). 
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          W latach 1908-11 wybudowano nowy gmach sądu (wg projektu E. Friede —> 
z. 58/59, s. 7-8), w którym były gabinety dla 8 sędziów oraz l państwowego 
obrońcy, pomieszczenia administracji i ławników, a na parterze pokoje 
registratury, kasy oraz 4 pomieszczenia dla ksiąg gruntowych i ich obsługi, 
Na piętrze ulokowano salę posiedzeń, pokoje sędziów, pisarzy sądowych. asesorów i 
referendarzy, prokuratora i obrońcy z urzędu. Ponadto wydzielono tu dział prezydial-
ny (kancelaria, sekretariat, kasa sądowa, registratura i archiwum). Sprawy roz-
patrywał sędzia w obecności co najmniej 2 ławników (tzw. kolegium sądowe). W 
Głogowie funkcjonowało średnio 5 (lata 1879-1930), 7 (1934) i 8 sędziów (1940), 
oddzielnie dla spraw karnych i spraw cywilnych. Przy Sądzie działał również 
prokurator. Zatrzymanych do czasu zakończenia rozpraw umieszczano w oddzielnym 
budynku więziennym. 

W ramach sądu od 1923 r. działał sąd dla młodocianych (Jugendsgencht)  
oraz sąd do spraw dziedziczenia gospodarstw (Anerbegericht). W 1934 r. utworzono 
sąd do uznawania dziedziczności (Erbgesundheitsgericht}, który później orzekał w 
sprawach „aryjskich". W 1935 r. utworzono kolejny sąd (Entschuldungsgericht), 
który zajmował się oddłużaniem większych gospodarstw rolnych. 

Kres działalności Sądu Obwodowego w Głogowie nastąpił w 1945 r. wraz z 
ofensywą wojsk Armii Radzieckiej. 

* Wg H. Niestroja tłumaczenie nazwy Amtsgericht jako sąd obwodowy nie jest 
precyzyjne. Postuluje on - uwzględniając kompetencje sądu będącego I instancją aby 
nazwać go sądem rejonowym (tak też tłumaczy go Słownik języka prawniczegio i 
ekonomicznego, t. II, Warszawa 1996). 

Literatura:  Jastrow H., Handbuch für amtsrichterlicbe Geschäfte, Berlin 1893. (passim); Wittig H., Der 
Landgerichtshezirk Glogau. [w:] Das war Glogau. Stadt und Land an der Oder 1913-1945, Hannover 1991 
(passim); Nipperdey T., Deutsch Geschichte 1866-1918. II - Machtstaat vor der Demokrtfie, München 
1998 (passim); Czapliński M., Śląsk w 2. połowie XIX i na początku XX wieku, w: Historia Śląska,  
Wrocław 2002, s. 294-348; Kulak T., Dolny Śląsk w Rzeszy Niemieckiej, w: Dolny Śląsk. Monografia 
historyczna, Wrocław 2006, s. 425-429; 
Internet:  Sąd obwodowy w strukturze sądownictwa niemieckiego, [w:] 
http://archiwa.gov.pl/repository/wydarzenia/Henryk_Niestroj1.pdf; 
http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/karta.php?arch=90&zesp=434&cd. 

Marek Robert Górniak 
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Sława - filie KL Gross-Rosen 
W 1944 r., kiedy Niemcy znaleźli się w defensywie, powstała koncepcja obrony 

m.in. na Odrze, która miała zagrodzić drogę Armii Czerwonej na zachód. Wzrosło 
zapotrzebowanie na siłę roboczą do rozbudowy fortyfikacji. Z tego powodu w poło-
żonych między Przybyszowem a Starym Strączem folwarkach Neuvorwerk 
(Potrzebówko Dolne) i Bänischworwerk (Potrzebówko Górne) utworzono filie obozu 
koncentracyjnego Gross-Rosen, pod nazwą Schlesiersee I i Schlesiersee II. Zabudowę 
gospodarstw prowizorycznie dostosowano do zmiany ich przeznaczenia. Zamon-
towano ogrodzenie ze słupów z rzędami drutów kolczastych i reflektory. W domach 
zamieszkali strażnicy. Dla więźniarek przeznaczono stodoły. W oborach urządzono 
izbę pomocy medycznej i zakaźnie chorych. Magazynowano żywność, paszę, narzę-
dzia. Nie jest jasne, na ile podobozy odległe od siebie ok. 1,5-2 km, były samodzielne 
organizacyjnie i czy posiadały wspólną komendanturę. 

Pierwsze więźniarki przybyły do podobozów latem 1944 r. Początkowo wysyła-
no je z Gross-Rosen, następnie z Auschwitz-Birkenau i z Terezina. Transporty docie-
rały koleją do Sławy. Żydówki pochodziły z terenu okupowanej Polski, a także z in-
nych zajętych przez hitlerowców krajów Europy. Ich liczba sięgała ok. 2 tysięcy (po l 
tys. w filii). Warunki socjalne w podobozach były fatalne. Kobiety spały w stodołach 
na klepisku wyścielonym słomą. Pośrodku stał mały piecyk. Jedną kołdrą przykry-
wały się na noc co najmniej dwie kobiety. Racja żywnościowa nie zaspakajała nawet 
głodu. Zupę gotowano w kotłach, które nocą służyły więźniarkom jako WC. 

Więźniarki kopały najprostszymi narzędziami rowy przeciwczołgowe. Po 
zamarznięciu ziemi praca stawała się ponad siły. Wycieńczone, brudne, zapadały na 
choroby zakaźne np. tyfus. Na nic zdawały się wysiłki dwóch lekarek (więźniarek) - 
Holenderki i Polki, które nie dysponowały niezbędnymi lekarstwami, ani warunkami 
do ratowania zdrowia. Zmarłe chowano w pobliżu obozów. Liczba zgonów nie jest 
znana. Za najmniejsze przewinienie karano biciem lub pozbawianiem dziennej racji 
żywnościowej. Ponadto oprawcy znęcali się psychicznie nad swymi ofiarami. Często 
dozorczynie (kapo) były bardziej bezwzględne od strażników z Schutzpolizei tzw. 
Schuppo. Czy na rozkaz komendanta Karla Hermanna Jeschke lub jego zastępcy 
Józefa Kowatscha przeprowadzono w folwarkach jakąś egzekucję - nie wiadomo. 

W obliczu rozwijającej się ofensywy zimowej na froncie wschodnim, wieczorem 
21.01.1945 r. rozpoczęto ewakuację obydwu podobozów. Jako pierwsze, pędzono 
zdrowe więźniarki, w dwóch ponad 900-osobowych kolumnach. Odbywało się to 
zazwyczaj bocznymi drogami i bezdrożami, aby nie tarasować przemarszu ludności 
cywilnej i armii niemieckiej. Chore wiezione przez współtowarzyszki na taczkach, 
wyruszyły ostatnie. Główną kolumnę Żydówek skierowano na Sulechów, chore w 
liczbie ok. 20 odłączono za Śmieszkowem. Przed wsią Spokojna, po zapadnięciu 
zmroku 22 (?) stycznia zostały one zamordowane strzałem z karabinu w tył ciała. Cu- 
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dem ocalała tylko raniona Valeria Straussowa. Wydostała się ona z dołu i uciekła z 
miejsca kaźni.*) 

Po przejściu Łupie i Świętna, 26 stycznia hitlerowcy zamordowali w lesie koło 
Starego Jaromierza kolejną grupę 38 kobiet niezdolnych do marszu. W mogile 
pochowano jeszcze 3 Żydówki zastrzelone podczas próby ucieczki. Te, których siły 
jeszcze nie opuszczały, w siarczystym mrozie prowadzono przez Kargową, Wojnowo, 
Sulechów, do Zielonej Góry. Wzdłuż trasy do już idących dołączano więźniarki z 
pozostałych podobozów. Sformowano dwie duże grupy marszowe. Więźniarki m.in. z 
Bänischyorwerk skierowano do KL Dachau, a grupę z Neuvorwerk do KL Bergen-
Belsen. Ile w trakcie kilkusetkilometrowego tzw. marszu śmierci zamordowano 
Żydówek, a ile z nich zmarło z wycieńczenia? - trudno oszacować. Średnio na 5 
młodych kobiet (w wieku do 30 lat) 4 umierały. Z grupy Bänischvorwerk przeżyło  
4 razy więcej więźniarek, ponieważ w drodze do Dachau zostały wyzwolone przez 
armię amerykańską na pograniczu austriacko-czesko-bawarskim. Prawdziwa tragedia 
rozegrała się w Bergen-Belsen, do którego dotarły Żydówki m.in. z Neuvorwerk. 
Panowały tam straszliwe warunki: mróz, głód, epidemia tyfusu. Większość kobiet nie 
doczekała wyzwolenia obozu przez Brytyjczyków 15.04.1945 r. Również wśród 
ocalałych śmiertelność była w następnych tygodniach wysoka. 
*) Po wojnie zeznawała przed sądem, jako świadek zbrodni. 

Literatura:  Jakubaszek E., Miejsca Pamięci Narodowej w województwie zielonogórskim. 
Zielona Góra 1972; Pacyga A., Odgłosy 11 wojny światowej w Sławie i jej okolicy, „Nasza 
Sława", nr 2-4/ 1999, nr 1,3,4/2000, nr 1-4/2001, nr 1/2002; Pacyga A., Ziemia sławska 
podczas II wojny światowej (w.} Sława - zarys dziejów, oprac, zbiorowe pod red. W. 
Strzyżewskiego, Sława 2004; Reichmann-Robinson A. M., Robinson B., The Schlesiersee 
Prisoners and the Extraordinary Fate Which Befell Them 7 october 1944 to 7 may 1945, Los 
Angeles 2000/01; Robinson B., Zbrodnie popełnione w obozach „Organizacji Schmelt" w 
świetle wspomnień więźniarek, w: Wykorzystanie niewolniczej pracy więźniów KL Gross-Rosen 
przez III Rzeszę, oprac, zbiorowe pod red. A. Kobielec, Wałbrzych 1999; Sula D., Filie KL 
Gross-Rosen, Wałbrzych 2001. 

Artur Pacyga 
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Świnino 
Wieś w gminie Grębocice, położona 14,5 km na pd.-wsch. od Głogowa, na wys. 

95 m n.p.m., na styku Równiny Grębocickiej i Wzgórz Dalkowskich. 
Początkowo Świnino (dalej S.) prawdopodobnie stanowiło jedną jednostkę 

osadniczą z Dużą Wólką (Gross Schwein) [zob. hasło w tym zeszycie]. W 1507 r. 
wymienione jest jako Cleynschweyn. W nowszych czasach utrwaliła się pisownia 
Klein-Schwein (Kleinschwein), obowiązująca do 1945 r. 

Historyczna struktura osadnicza wskazuje, że wieś stanowiła majątek rycerski. 
Należał on w XVI w. do Zedlitzów. Znani są z płyt nagrobnych na kościele w 
Grodowcu Hans (+1564) i George (+1579), którzy wybudowali wówczas renesan-
sowy dwór. W l. połowie XVIII w. ze S. związana była katolicka rodzina szlachecka 
Wiesenthal (m.in. Frantz Julius von Wiesenthal - deputowany weichbildu głogow-
skiego). Tabele podatku gruntowego z około 1765 r. notują tu 8 rodzin (6 
zagrodników, l chałupnik i l rzemieślnik). Właścicielem majątku był von Thalwenzel. 
W 1791 r. (wg Zimmermanna) był to von Förster. Zabudowania wsi tworzyło 14 
budynków, siedziba pańska i folwark. Było tu 87 mieszkańców. 

Dokumenty z końca XVIII w. potwierdzają, że majątek S. z folwarkiem 
Bieńków oraz majątek Wilczyn należały do jednego właściciela. W 1827 r. był nim 
Friedrich W. Kretschmer (tablica fundacyjna z 1827 r. na budynku folwarcznym). 
Według Schlesisches Güter-Adressbuch od 1829 r. do końca II wojny św. istniała 
rodzinna ciągłość własności. W 1870 r. podaje się majora Farthmanna, a w 1876 
referendarza Mathisa i porucznika Fahrenkampa, następnie Friedricha Mathisa 
(w 1895 r.. ufundował drugą tablicę na ww. budynku). Majątek liczył 388 ha, 
posiadał cegielnię i fabryczkę, w której ze słomy wyrabiano surogat do produkcji 
papieru. Był wzorowo prowadzony: od około 1910 r. zajmował się m.in. hodowlą 
nasion w ramach „Schlesische Saatbauverein" (dr Pauł Mathis wprowadził do uprawy 
uszlachetnioną przez siebie odmianę lnu). Po r. 1931 powierzchnia majątku zmalała 
do 246 ha. 
        Dobra świnińskie (z Bieńkowem) stanowiły Gutsbezirk, w którym w 1910 r. 
mieszkało 168 osób. Pozostali mieszkańcy, wśród nich kilka rodzin ze Ś., należeli do 
gminy Willschau (Wilczyn). Po likwidacji dóbr rycerskich, jako niezależnych 
jednostek administracyjnych (1928 r.), oba majątki włączono do gminy. Funkcjo-
nowała ona odtąd pod nazwą Kleinschwein (624,6 ha, w 1930 r. 331 mieszk.). 
Mieszkańcy gminy byli w niewielkiej przewadze ewangelikami (w 1925 r. - 180, 
katolików - 151). Ewangelicy - do czasu wybudowania kaplicy w Świninie - udawali 
się do kościoła w Grębocicach (katolicy - do Grodowca). Ich dzieci miały własną 
szkołę, natomiast katolickie uczęszczały do Grodowca,. Ponadto we wsi były sklep 
i gospoda oraz kuźnia i piekarnia. 
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Po II wojnie światowej przybyli do wsi polscy osadnicy. W latach 
1945-46 funkcjonowały 2 nazwy miejscowości - Mała Wólka i Świnin.  
Powstało Państwowe Gospodarstwo Rolne (Nieruchomości Ziemskie), 
które użytkowało zespół folwarczny. Rozwinięto produkcję rolną. W okresie 
PRL Świnino pozostawało majątkiem ziemskim, z którym związana była 
ekonomicznie większość mieszkańców. Nie rozwinęła się tu prywatna  
własność rolna. PGR wybudowało 5 domów z 10 mieszkaniami, działało 
przedszkole i świetlica („Klub Rolnika") oraz jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej (l 968-85). 

Po transformacji ustrojowej majątek po upadłym PGR, przeszedł 
w posiadanie Państwowej Agencji Nieruchomości Rolnych. Jest dzierżawiony 
przez prywatne osoby. Nie stanowi jednak istotnego źródła utrzymania 
mieszkańców. W 1991 r. z inicjatywy mieszkańców wzniesiono we wsi kaplicę 
filialną Podwyższenia Krzyża Świętego, należącą do parafii w Grodowcu 
(kaplica ewangelicka uległa zniszczeniu w latach powojennych). Dzieci 
ze S. uczęszczają do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grębocicach. 

Od 1945 r. wieś należy do gminy (w latach 1955-72 - gromady) Grębocice. 
We wsi nie ustanowiono sołtysa, podlega ona sołectwu w Wilczynie. 
W S. mieszka niespełna 150 osób. 

Literatura (chronologicznie): Zimmermann F.A., Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Brieg 1791, s. 
291; Schlesisches Güter-Adressbuch. Breslau 1870-1937; Wutke K., Die inventare der niehtstaalliehen 
Archive Schlesiens. II Kreis und Stadt Glogau. Codex Diplomaticus Silesiae XXVIII, Breslau 1915, s. 257; 
Kwaśny Z., Wosch J., Tabele podatku gruntowego i ludności wsi śląskich z około 1765 roku, Wrocław 
1975, s. 12; Das war Glogau. Stadt und Land an der Oder 1913-1945. Hannover 1991, s. 15, 125, 265; 
Gmina Grębocice  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (maszynopis - opis planu), Lubin 
1991. s. 24, 31-32: Ptak M., Zgromadzenia i urzędy stanowe księstwa głogowskiego od początku XIV wieku 
do 1732 roku, Wrocław 1991 (passim); Schematyzm diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 50 lat - wydanie 
jubileuszowe. Zielona Góra 1995, s. 150; Górniak M. R., Pakiet l.. Gmina Grębocice, Grębocice 2002, s. 
24-25; Gómiak M. R., Gmina Grębocice. Informator hitloryczno-geogrąficzny, Grębocice-Lublin 
2005, s. 49; Górniak M. R., Górniak P., Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębocicach 1947-
2007, Grębocice 2007, s. 25, 28; Kuczer J., Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa 
głogowskiego w epoce habsburskiej 1526-1740, Zielona Góra 2007, s. 229, 256. 

Marek Robert Górniak 
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Wagner Wilhelm 
Wilhelm Wagner urodził się 2.09.1875 r. w Rudolstadt, zmarł w Berlinie 

ok. 1933 r. Studiował w Technische Hochschule. w Brunszwiku i Monachium, 
praktykował w pracowni Franza Schwechtena, ówcześnie jednego z wybitniejszych 
architektów niemieckich. Był nauczycielem zawodu w Szkołach Rzemiosł Budo-
wlanych w Holzminden i Kolonii, a następnie asystentem Johannesa Vollmera 
(pioniera, na gruncie niemieckim, szerokiego zastosowania betonu i żelazobetonu w 
architeklurze) w Technische Hochschule w Charloltenburgu. W 1903 r. jego projekt 
Deutsche Künstlerheim w Rzymie wygrał w prestiżowym konkursie architekto-
nicznym Schinkel-Wettbewerb. Wśród wielu nagród jakie otrzymał w pierwszych 
dwu dekadach XX w. warto jeszcze wymienić Wielką Nagrodę Państwową Akademii 
Sztuk Pięknych w Berlinie. Był architektem miejskim w Naumburgu, w 1906 r. 
roku został architektem miejskim Głogowa. W 1914 r. został dyrektorem Szkoły 
Rzemiosł Artystycznych w Berlinie. 

W. Wagner jest autorem pomników oraz gmachów publicznych i prywatnych w 
Naumburgu, Głogowie, Zielonej Górze (kościół Najświętszego Zbawiciela, wraz z 
F.O. Hossfeldem), Neuenhagen, Gelsenkirchen, Brunszwiku i Berlinie. Był także 
jurorem wielu konkursów architektonicznych w północnej części Dolnego Śląska. 
Sam także brał udział w licznych konkursach na gmachy użyteczności publicznej w 
różnych miastach niemieckich. 

Spośród wielu kolejnych obszarów ak- 
tywności W. Wagnera, jednym z ważniej- 
szych była funkcja architekta miejskiego  
Głogowa. Był współtwórcą dynamicznego  
rozwoju urbanistycznego i architektonicz- 
nego miasta w latach 1907-14. Opracował  
szczegółowe plany zagospodarowania prze- 
strzennego południowych i zachodnich od- 
cinków dawnych obwarowań, oparte na  
głośnych wówczas w niemieckiej teorii  
architektonicznej antymodernistycznych  
i antyunifikacyjnych wymogach ochrony 
krajobrazu kulturowego. Pisał: ,,Każdego 
kto zna stare założenia miejskie z ich za- 
chwycającymi, na miejscu obwarowań par- 
kami i skwerami, szczególnie tymi zacho- 
wanymi jeszcze w pierwotnych formach, ża- 
lem napełnia myśl, że te piękne i idyllicznie 
położone miejsca zostaną zabudowane zacie-         Dom handlowy Scheiera - widok holu 
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rając ślady przeszłości. Jest obowiązkiem każdorazowych władz miasta troska o to, by 
historyczne mury miejskie były z pietyzmem chronione i zachowane dla potomności. Pozwoli to 
dodać miastu uroku i indywidualnego wyrazu odróżniającego [Głogów] od wielu innych, 
nowoczesnych ośrodków miejskich." Opracowywał programy zabudowy nowych obszarów 
miejskich i przedmieść. 

         W. Wagner był autorem zrealizowanych nowych gmachów publicznych: szkoły 
realnej - dziś gmach Zespołu Szkół zawodowych na pl. Jana z Głogowa, starostwa i 
miejskiej kasy oszczędności, kasyna oficerskiego. Wykonał liczne projekty inwestycji 
miejskich: oranżerii, hali widowiskowej, łaźni miejskich (niezrealizowane), gma-
chów: elektrowni miejskiej i sierocińca miejskiego, fontann miejskich; obiektów 
handlowych: domu handlowego Scheierai pomników: Pawilonu Goethego, pomnika                                      
                                                                                              Saperów, pomnika Bohate-  

 rów Wojen, fontanny Fritza   
Reutera, studni na dziedziń-  

cu dawnego gimnazjum ewan- 
gelickiego, a także kamienic               

                                                                                  i willi, w tym własnej. 
Projekt oranżerii w parku miejskim w Głogowie              Był architektem, którego 

twórczość podlegała ciągłej ewolucji formy i stylowych nawiązań, stanowiąc świetny 
przykład przemian niemieckiej architektury pierwszych dekad ubiegłego stulecia, w 
zgodzie z aktualnymi. szybko zmieniającymi się modami i trendami ideowymi. Od 
historyzującego eklektyzmu, przez wyśmienite realizacje indywidualnie interpreto-
wanego zmodernizowanego Jugendstilu, po czerpiące z najlepszych wzorców reali-
zacje w nowoczesnych funkcjonalistycznych formach. 

Dzieła W. Wagnera stanowiły istotne elementy architektonicznego pejzażu XX-
wiecznego Głogowa, a zrealizowane koncepcje urbanistyczne do dziś stanowiące zna-
czący element ukształtowania śródmieścia, dały podwaliny pod szybki rozwój miasta 
w okresie międzywojennym. 

Literatura:  Behrent W. C.. Neuere Baukunst in Schlesien, „Architektonische  
Rundschau", 1915, nr 14; Thieme U., Becker V., AlIgemeines Lexikon der bildenden  
Künstler von der Antike bis zur Gegenwurt, t. XVII, Leipzig 1924. s. 548-549;  
Wagner W., Ans dem neuen Glogau. „Schlesien", 1910, nr 3. 

Janusz Opaska 
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   Bory Tarnowskie (Carolather Forst) na mapie powiatu głogowskiego, przed r. 1932 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Anna L. Karsch , miedzioryt 
                                                                                                                G. E.  Schmidta z roku 1763 

 



 


