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Encyklopedia Ziemi Głogowskiej nr 68

Bolesław I Wysoki
Bolesław był najstarszym z synów księcia
Władysława II Wygnańca i jego żony Agnieszki, z rodu Babenbergów, córki margrabiego austriackiego Leopolda III. Urodził się w 1127
roku. Imię otrzymał po dziadku, Bolesławie III
Krzywoustym. Od wczesnej młodości wprawiał
się u boku rodziców do roli władcy. Brał udział
w wyprawach wojennych, samodzielnie wypełniał na Rusi misje dyplomatyczne. Po przegranym konflikcie ojca z braćmi juniorami, od
1146 r. przebywał z rodzicami na wygnaniu. Prowadził barwne życie w rycerskim otoczeniu króla
Pieczęć Bolesława
niemieckiego Konrada III. Wziął udział w druWysokiego z około 1175 r.
giej wyprawie krzyżowej do Ziemi Świętej w
roku 1147. Po śmierci Konrada III wstąpił na służbę do jego następcy, cesarza Fryderyka I Barbarossy. Dwukrotnie wyprawiał się u jego boku do Wioch, gdzie podczas oblężenia Mediolanu w 1162 r. okrył się sławą rycerską, pokonując w pojedynku sławnego z wysokiego wzrostu rycerza włoskiego.
Po śmierci ojca w 1163 r. powrócił z wygnania. Stryjowie, pod naciskiem cesarza, zgodzili się oddać Bolesławowi i jego braciom ojcowskie dziedzictwo - Śląsk.
Bolesław Kędzierzawy, jako senior, zatrzymał jednak załogi wojskowe w głównych
grodach (m.in. we Wrocławiu, Głogowie i Legnicy). Bolesław i jego młodszy brat
Mieszko Plątonogi współrządzili na Śląsku. W 1166 r. odzyskali też władzę w
głównych ośrodkach. Stopniowo Mieszko odsunięty został jednak od rządów.
Również pierworodny syn Bolesława Jarosław, na skutek knowań macochy
odsuwany był od należnego mu prawa dziedziczenia. Obydwaj sprzymierzyli się i w
1172 r., z poparciem Bolesława Kędzierzawego i Mieszka III Starego, wystąpili
zbrojnie przeciw bratu, zmuszając go do opuszczenia kraju. Udał się on do Niemiec,
gdzie zwrócił się o pomoc do cesarza. Po interwencji Fryderyka Barbarossy powrócił
na Śląsk i objął władzę we Wrocławiu, Legnicy i Głogowie. Został jednak zmuszony
do wydzielenia Mieszkowi Plątonogiemu dzielnicy w Raciborzu, a najstarszemu
synowi Jarosławowi dzielnicy opolskiej. Odtąd musiał płacić cesarzowi coroczny
trybut ze swej dzielnicy.
W 1177 r. Bolesław przyłączył się do buntu przeciw Mieszkowi Staremu.
Wykorzystując sytuację chciał odebrać bratu utraconą dzielnicę. Został pobity i
powtórnie musiał uciekać ze Śląska. Godząc się z pominięciem swych pretensji do
Krakowa, zdał się na łaskę wybranego przez możnych małopolskich księcia
Kazimierza Sprawiedliwego. W wyniku rokowań Kazimierza z Mieszkiem
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Plątonogim Bolesław powrócił do Wrocławiai Legnicy. Nie odzyskał całej swej
dzielnicy. Na rzecz brata Konrada Laskonogiego, żądającego udziału w ojcowskiej
spuściźnie, utracił Głogów i prawdopodobnie Lubusz. Po bezpotomnej śmierci
Konrada (między 1180 a 1190 r.), wcielił ziemię głogowską do swego księstwa i
wyznaczył w Głogowie swego kasztelana. Po śmierci Jarosława (2001) opanował
dzielnicę opolską. Zmarł 8 XII 1201 pozostawiając cały Śląsk, poza dzielnicą
raciborską, Henrykowi Brodatemu (księstwo opolskie odpadło już w 2002 r.).
Został pochowany w ufundowanym przez siebie klasztorze w Lubiążu.
Bolesław był dwukrotnie żonaty. Ze związku ze Zwinisławą, córką
wielkiego księcia kijowskiego, miał dwójkę dzieci - Jarosława i Olgę.
Z drugiego małżeństwa z hrabianką saską Krystyną miał sześcioro dzieci.
Zmarły one w dzieciństwie bądź w młodości. Wyjątkiem byli Adelajda
Zbysława, późniejsza żona czeskiego Dypolda II, oraz Henryk I Brodaty,
następca Bolesława i najwybitniejszy książę śląski.

Źródła: Długosz J., Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga piąta i szósta,
11401240, Warszawa 1973; Kronika Polska Marcina Bielskiego, wyd. K. J. Turowskiego, tom I (księga I.
II, 111), Sanok 1856.
Opracowania: Balzer O., Genealogia Piastów, Kraków 1895: Boras Z., Książęta piastowscy Śląska,
Katowice 1974; Czapliński M., Kaszuba E., Wąs G.. Żerelik R., Historia Śląska, Wrocław 2002; Gródecki
R., Czachorowski S., Dąbrowski J., Dzieje Polski średniowiecznej, t. 1-2, Kraków 1995; Jasiński K.,
Rodowód Piastów Śląskich, t. 1-3, Wrocław 1973; Kultura Polski średniowiecznej X-X111
w., pod red. J. Dowiata, Warszawa 1985; Sadowski T., Poczet książąt Wrocławia, Wrocław 1999; Zientara
B., Henryk Brodaty i jego czasy. Warszawa 1997; Zientara B., Henryk J Brodaty [w:] Poczet królów i
książąt polskich, pod red. A. Garlickiego, Warszawa 1984.

Piotr Weryszko
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Borawski Marian
M. Borawski urodził się 11 I 1936 w Siędlisku na Wołyniu. Ukończył liceum we
Wschowie. Studiował na Politechnice Wrocławskiej (Wydziale Budownictwa, Oddział
Konstrukcyjny), dyplom inżyniera uzyskał
w 1957 roku. Od marca 1958 r. pracował i
mieszkał z rodziną w Głogowie. Pierwszą
inwestycją, którą mu powierzono, była budowa szkoły podstawowej w Sławie. Następnie
pracował przez 18 lat w Głogowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, w tym10 lat na
stanowisku dyrektora, oraz 4 lata na takim
stanowisku w Kombinacie Budownictwa
Ogólnego. Realizował wiele inwestycji
ważnych dla miasta i regionu, m.in. budowę
kina „Jubilat" w Głogowie i remont generalny Teatru Miejskiego w Legnicy. Przez 2 lata nadzorował budowę szybu R-9 w
kopalni „Rudna" oraz ujęcia wody w Retkowie.
W dniu 16 VII 1982 M. Borawski został powołany na stanowisko Prezydenta
Miasta Głogowa. Pełnił je do 1988 r. Jako prezydent miasta, M. Borawski realizował
z wielkim zaangażowaniem własną koncepcję korzystając z rozległej wiedzy i
doświadczenia. W trudnym okresie lat 80. prezydent Borawski miał własną wizję
przyszłości miasta: bez wieżowców, z odbudowanym Starym Miastem, budownictwem jednorodzinnym, budową obwodnicy miejskiej i drugiej przeprawy przez
Odrę.
Zarządzeniem nr 13/83 z 30 VI 1983 prezydent Borawski zatwierdził szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta, uwzględniający walory
historycznego układu urbanistycznego tej części miasta. 22 III 1985 powołał
Honorowy Komitet Odbudowy Starego Miasta, pod honorowym przewodnictwem
wicepremiera Zbigniewa Szałajdy. W latach 1986-89 wybudowany został na Starym
Mieście pierwszy kwartał budynków. Uruchomiona została odbudowa ratusza
(decyzję o odbudowie Urząd Miejski podjął w 1984 r.). W 1984 r. ruszyły prace
budowlane na osiedlu Piastów Śląskich (już w marcu 1985 r. wprowadzili się pierwsi
lokatorzy).W lipcu 1984 r. oddano do użytku nowe ujęcia wody pitnej, co rozwiązało
ło problemy z brakami wody w mieście Z inicjatywy prezydenta powstało głogowskie rondo (pl. Konstytucji 3 Maja; nieoficjalnie nazywane „Rondem Boraw-
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skiego"), mimo iż władze wojewódzkie
bojkotowały to zadanie o przłomowym
znaczeniu dla komunikacji w mieście.
Za jego prezydentury powiększony został obszar Głogowa (dwukrotnie: w 1984
i 1986 r.). Prezydent przywiązywał także
dużą wagę do budowy szkół i przedszkoli
(wybudowane zostały szkoły podstawowe
nr 11 i 12),modernizację i poprawę standardu istniejących budynków. Dążył do
integracji społeczeństwa, m.in. poprzez
otwieranie klubów na osiedlach, ścieżek
spacerowych w parkach.
W latach 1988-1993 M. Borawski
pracował w „Budoprojekcie'' (od 1993 r.
Prezydent Marian Borawski podpisuje
1989 do 25 IV 1991 pełnił również funakt erekcyjny odbudowy Starego Miasta, kcję prezesa Towarzystwa Miłośników
29 IV 1987
Głogowa.
M. Borawski zmarł na atak serca 16 VI 1993 w Głogowie.

Literatura:
Chutkowski
J.,
Głogów
w
XX
wieku.
Głogów
2004;
Znalźć
kontynuatorów. Rozmowa z Prezydentem Głogowa - Marianem Borawskim, „Polska
Miedź" z 28 111-3 IV 1985: „Kronika Głogowska", Jednodniówka Towarzystwo
Miłośników
Głogowa,
listopad
1984
r.;
Kronika
Towarzystwa
Ziemi
Głogowskiej
t.1.-do r. 1991, red. W.Nawrocki.

Lucyna Burneta
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Ettner von Eiteritz Johann Christoph
Znany także jako Etner lub Etnerus.
Jedna z najwybitniejszych postaci świata
medycyny w dobie niemieckiego baroku,
której sława i dokonania wykraczały znacznie poza granice ówczesnego Śląska.
Urodził się w Głogowie 15 lub
16 III 1654. Najwcześniejszy okres jego
życia pozostaje nieznany, dopiero z 1670
r. pochodzi informacja o przyjęciu Ettnera
w poczet studentów medycyny uniwersytetu w Lipsku. Znamienny jest fakt, iż rozpoczął naukę na tej renomowanej uczelni w
wieku zaledwie 16 lat. Studiował medycynę pod kierunkiem tak znakomitych uczoJohann C.hrisloph Ettner von Eiteritz,
nych jak Pauł Ammann oraz Johann Bohn.
fragment ryciny J. Oertla, 1718
W dniu 28 VIII 1674 ukończył fakultet
medyczny pracą naukową na temat urazów kości i otrzymał tytuł lekarski. Z lat 16811682 pochodzą informacje o pobycie Ettnera w Górze Śląskiej, gdzie walczył
z epidemią dżumy. Powstały wówczas jego pierwsze traktaty naukowe, w których
zwracał uwagę na szczególną rolę higieny w życiu człowieka w związku z wie-loma
ciężkimi chorobami zakaźnymi. W tym też czasie zaczęło się ogromne zainteresowanie Ettnera farmacją, zwłaszcza sztuką przygotowywania leków.
Przyjmuje się, że od 1689 r. przebywał we Wrocławiu, choć przybył tu
prawdopodobnie wcześniej. Wkrótce ożenił się z Magdaleną Thielisch, pochodzącą z
zamożnej rodziny mieszczańskiej. Prowadził ożywioną działalność lekarską, od 1700
r. starał się otworzyć własną aptekę, co mu się jednak nie udało z powodu zdecydowanego sprzeciwu pozostałych aptekarzy wrocławskich. W 1693 r. otrzymał
stanowisko „cesarskiego radcy i medyka ciała". W późniejszym okresie był też
konsultantem lekarskim na dworze króla polskiego Jana III Sobieskiego. W 1708 r.
został podniesiony do stanu szlacheckiego i otrzymał tytuł „von Eiteritz". W 1711 r.
zmarła jego żona. Ożenił się powtórnie z Johanną Marthą Hillebrandt, córką bogatego
aptekarza, co miało znaczący wpływ na dalsze życie i karierę Ettnera. W 1716 r.
otrzymał prawa obywatelskie miasta Wrocławia.
Był lekarzem, pisarzem, przyrodnikiem i aptekarzem. Oprócz ukochanej
medycyny interesował się także farmacją oraz alchemią, która, mimo
sprzeciwów natury etycznej, fascynowała go bez reszty. Autor ogromnej
monografii leków (pharmacopea), wielu rozprawek i traktatów. Nąjwiększą
5
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sławę przyniosła mu jednak seria medycznych powieści satyrycznych,
w których występował pod pseudonimem „Der Getreue Eckharts" ,czyli
„wiemy Eckhart". Należą do niej następujące pozycje: Des getreuen Eckharts
medicinischer Maul-Affens oder Der entlarvte Marktschreyer (1694), Des
Getreuen Eckharts entlauffener Chymicus (1696), Des Getreuen Eckharts
unwürdiger Doctor (1697), Des Getruien Eckharts verwegener Chirurgus
(1698), Des getreuen Eckharts ungewissenhafler Apotheker (1700), Des
Getreuen Eckharts Unvorsichtige Heb-Amme (1715).
Oczarowany alchemiczną tradycją, w swoich książkach zdecydowanie
opowiadał się przeciwko znachorom i szarlatanom, którzy w bezlitosny
sposób żerowali na ludzkiej niewiedzy i cierpieniu. Przekazał również
wiele informacji na temat współczesnych mu metod leczenia oraz życia
codziennego, widzianego z jego osobistej, jakże ciekawej perspektywy,
którą wzbogacały wnikliwe obserwacje i celne uwagi. Pełny tytuł jednej
z jego prac brzmi w tłumaczeniu:
,,Wiernego Eckartha niesumienny aptekarz, jaką miarą prawy aptekarz
być powinien, jakie cnoty on posiadać, a przed którymi nałogami on uciekać
powinien, według tego najskuteczniejsze lekarstwa na wszystkie choroby
i przypadłości ludzkiego ciała, następnie szczególne filozoficzne, polityczne,
medyczne, ale najczęściej chemiczne obserwacje, spostrzeżenia i elalaboraty,
jak również gruntowne objaśnienie wielu niepewnych referatów, na koniec
w jakiej postaci zachowywać się należy zarówno w podróżach, jak i w obcych
oraz miejscowych zebraniach, z dołączeniem pouczających, zadziwiających
oraz wesołych przypadków przedstawionych tutaj ".
Zmarł 22 XII 1724 i został pochowany na cmentarzu wrocławskiej
parafii ewangelickiej przy kościele św. Marii Magdaleny.

Literatura: Deutsches Literatur-Lexikon, red. Wilchelm Kosch. Bern-Münich 1968; Encyklopedia
Wrocławia, red. Jan Harasimowicz, Wrocław 2006; J., Johann Christoph Ettner: Physician, Novelist und
Alchemist [w:] Kontruktion Untersuchungen zum deutschen Roman der früher Neuzitl, Amsterdam-Atlanta
1990; Keil G., Heilkunde in Glogau [w:] Glogau im Wandel der Zeiten. Würzburg 1992.

Marta Lewicka – martasze@interia.pl
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Eulenburg Jonas Kasimir Graf zu
Urodził się 26 VII 1901 w Królewcu
(Prusy Wschodnie) w arystokratycznej
rodzinie o wielowiekowych tradycjach
wojskowych. Jego ojcem był Karl B.W.H.
Graf zu Eulenburg, zasłużony pruski generał. Jonas Kasimir miał 2 siostry i 5
braci. 14 IX 1927 w Groß-Plauen ożenił się z Emmy von Weiß (1903-1976).
Karierę wojskową rozpoczął
15 X 1935 jako adiutant w doborowym
Infanterie-Regimcnt I. (l. pułk piechoty)
w Królewcu. Po przeniesieniu do Berlina kontynuował służbę w elitarnym Infanterie-Regiment 9. (9. pułk piechoty),
stacjonującym w Poczdamie i wchodzącym w skład ówczesnej 23. InfanterieDiyision (23. dywizjapiechoty). Oficerami tego słynnego pułku, potocznie zwaJonas Grafzu Eulenburg - front
nego „ Graf 9", byli prawie wyłącznie
wschodni, 1944 (z archiwum autora)
członkowie znakomitych rodów niemieckich o długich wojskowych tradycjach, m.in.
Richard von Weizsäcker (późniejszy prezydent Niemiec w latach 1984-1994). W
1938 r. Eulenburg został dowódcą kompanii honorowej 9. pułku, następnie szefem l.
kompanii (styczeń 1939 r.) i wreszcie dowódcą 1. batalionu (wrzesień 1939 r.).
Uczestniczył w kampanii w Polsce w 1939 r., brał udział w walkach w oko-licach
Gdańska i na Pomorzu, jego pułk dotarł aż do Białegostoku. Eulenburg wal-czył
następnie w Luksemburgu (maj 1940 r.), a także w południowej Belgii (bitwy nad
Maas i Aisne) oraz we Francji (nad Marną i w okolicach Dijon). W lipcu 1940 r.
został przerzucony do Polski. W marcu 1941 r. Eulenburg znalazł się na krótko w
sztabie generalnym piechoty Oberkommando des Heeres (Naczelne Dowództwo
Wojsk Lądowych). Po inwazji Niemiec na ZSRR (22 VI 1941) skierowano go na
front wschodni. W okresie od kwietnia do września 1942 r., już jako pułkownik,
dowodził Infanterie-Regiment 422. (422. pułk piechoty) należącym do 726.
Infanterie-Division (126. dywizja piechoty). Jego jednostka toczyła zażarte boje
7
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w okolicach Wołchowa i pod Demjańskiem. Ciężko ranny Eulenburg został ewakuowany do Niemiec. Po rekonwalescencji ponownie trafił do sztabu generalnego
piechoty, tym razem jako oficer d/s specjalnych poruczeń (listopad 1942 r.).
15 IX 1943 Eulenburg objął dowództwo 67. Grenadier-Regiment (67. pułk
grenadierów) ze składu 23. Infanterie-Division (23. dywizja piechoty). Podejrzewany
o sympatie z ruchem antyfaszystowskim, mimo opozycji wobec Hitlera, uniknął losu
swoich kolegów z czasów Poczdamu, z których wielu po zamachu z 20 VII 1944
zostało rozstrzelanych lub popełniło samobójstwo.
Jesienią 1944 r. jego pułk został przerzucony do Estonii, gdzie brał udział w
bitwie o archipelag Moonsund nieopodal półwyspu Sworbe. Utworzona z sił
niemieckich Kampfgruppe Eulenburg (grupa bojowa) prowadziła tam krwawe walki o
wyspy Saaremaa, Muhu i Hiiumaa (żadna ze stron nie brała jeńców). W ich trakcie
Eulenburg został ciężko ranny (19 X 1944). Po przetransportowaniu do Rzeszy, od
listopada 1944 r. pozostawał w dyspozycji dowództwa rezerwy Oberkominando des
Herres, służąc w sztabie III okręgu wojskowego w Berlinie. Odznaczony później za
„szczególne akty odwagi na polu bitwy".
23 I 1945 Eulenburg został skierowany do Głogowa i mianowany komen-dantem
twierdzy. Rozkazem Hitlera miał zorganizować obronę i walczyć do ostatniego
żołnierza. Na przełomie stycznia i lutego 1945 r.. gdy do miasta dotarły oddziały
Panzer-Korps „Grossdeutschland" oraz XXIV Panzer-Korps, doszło do poważnych
zawirowań na stanowisku komendanta Fesfung Glogau. W tym okresie niemieckie
dowództwo rozważało przekazanie dowodzenia twierdzą. Najpoważniejszymi
kandydatami byli: oberst von Ahlfen ,generalleutriant Nickel oraz generalmajor
Sachsenhemer. Ostatecznie powołany został Heinrich Nickel, dowódca 342.
Infanterie-Division (342. dywizja piechoty), który był jednak komendantem Głogowa
zaledwie przez kilka dni i po tym czasie opuścił miasto wraz z wycofującymi się z
twierdzy niemieckimi dywizjami. Eulenburg powrócił na swoje stanowisko 4 II 1945.
Nie wyraził zgody na kapitulację i oddanie miasta Rosjanom, mimo usilnych
próśb i nacisków zarówno ze strony części wojskowych, lokalnego NSDAP oraz
przedstawicieli władz miejskich i kościelnych. Sens prowadzenia dalszej walki,
oprócz wyraźnych rozkazów Hitlera, motywował koniecznością obrony mostów,
węzła kolejowego oraz możliwością związania walką dużych sił radzieckich. Jego
postawa doprowadziła do ostrego konfliktu z pułkownikiem Arthurem Schönem,
najstarszym oficerem głogowskiego garnizonu, zwolennikiem ocalenia miasta oraz
8
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załogi twierdzy. Śmierć Schöna 12 II 1945, w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach, stała się powodem do powstania wielu sensacyjnych pogłosek, które
wspominały o jego degradacji czy nawet rozstrzelaniu.
Eulenburg dowodząc niespełna 10-tysięcznym „garnizonem", złożonym w
głównej mierze z żołnierzy z rozbitych wcześniej jednostek, bez artylerii i broni
pancernej, zdołał przez ponad 6 tygodni stawiać skuteczny opór Armii Radzieckiej, za
cenę straszliwie zniszczonego miasta oraz śmierć wielu żołnierzy i cywili. 30 III 1945
wydał rozkaz broniącym Głogowa oddziałom: „Twierdza jest otwarta. Niech każdy
działa według własnego uznania ". Następnej nocy z miasta wydostały się 3 duże
grupy uciekinierów, liczące łącznie ok. 800 osób. Największa, dowodzona przez
Eulenburga, ok. 5 kwietnia dotarła do Przemkowa. Jej zamiarem było przebicie się
do głównych sił niemieckich, które zajmowały wtedy pozycje wokół Lubania. W
następnych dniach oddział został całkowicie rozbity. Eulenburg razem z kilkoma
żołnierzami wydostał się jednak z okrążenia. Zginął 8 IV 1945 na terenach Bunzlauer
Stadtforst (lasy miejskie w pobliżu Bolesławca) w wyniku postrzału w głowę,
podczas nocnej potyczki z Rosjanami.
Był wielokrotnie odznaczany za służbę wojskową i zasługi na polu walki: Krzyż
Żelazny 2 Klasy - 6 październik 1939 rok (kampania w Polsce), Krzyż
Żelazny l Klasy - 19 maj 1940 (Luksemburg i Belgia), Srebrna Odznaka
za Rany - 9 październik 1940 (kampania we Francji), Wojenny Krzyż
Zasługi 2 Klasy z Mieczami - 15 wrzesień 1942 (front wschodni). Wojenny
Krzyż Zasługi l Klasy z Mieczami - l wrzesień 1943 (front wschodni), Złota
Odznaka za Rany - l marzec 1944 (front wschodni). Złoty Krzyż Niemiecki
- 7 grudzień 1944 (Estonia), Krzyż Rycerski - 22 marzec 1945 (Festung
Glogau).
Literatura: Braake G., Bildchronik der rheinisch-westfälischen 126. JnfanterieDivision 1940-1945, Friedberg 1985; Das war Glogau, Stadt und Land an der Oder,
praca zbiorowa, Hannover l99l; Fischer-Borken K., Die Hölle von Glogau. Rastatt
1964; Herfarth H.H., Festung Glogau 1945, Hannover 1979; Murawski E., Die
Eroberung Pommerns durch die Rote Armee, Boppard am Rhein 1969; Nayhauß
M. Graf von, Zwischen Gehorsam und Gewissen, Bastei Lubbe 1995; Paul W.,
Das Potsdamer Infanterie-Regiment 9 1918-1945, Osnabrück 1985; Thomas F.,
Wegmann G., Die Ritterkreuzträger der Deutschen Wehrmacht. Bissendorf 2003; Urbanek F.,
Exodus 1945-1946, Flucht-, Besatzungs- und Vertreibungsschicksale von Glogauern aus Stadt
und Landkreis, Hannover 1997.
Przemysław Lewicki - festungglogau@wp.pl
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Festiwal Piosenki Religijnej
przy parafii Miłosierdzia Bożego
Festiwal Piosenki Religijnej odbywa się w parani Miłosierdzia Bożego na osiedlu
Piastów Śląskich od 1993 roku. Corocznie w maju, przy okazji Dnia Matki udział w
nich biorą soliści, schole oraz zespoły dziecięce i młodzieżowe, uczestnikami były
również zespoły rodzinne. Pierwszy przegląd piosenki religijnej odbył się 26 V 1993 wtedy jeszcze pod gołym niebem i w nagich murach dolnego kościoła. Proboszcz ks.
Janusz Idzik otwierając przegląd, stwierdził: ,Myślę, że rozpoczynamy jakąś tradycja
w naszej parafii. " Drugi przegląd miał podobny klimat i warunki. Trzeci zgromadził
już sporą liczbę uczestników: 281 osób (dzieci, młodzież oraz zespoły religijne z obu
głogowskich dekanatów).
W piątym przeglądzie, przy liczbie 275 uczestników, obok miejscowych
wykonawców udział wzięli uczestnicy z Żar, Żagania, Sulechowa, Krzepielowa,
Niegosławic i Lubina. 23 V 1998 odbyła się szósta edycja (pierwsza jako Festiwal
Piosenki Religijnej). Udział wzięło około 400 osób. Obok głogowskich młodych
artystów gościły grupy z Żagania, Gubina, Łęknicy. W 1999 r., w 10. rocznicę
powstania parani i z okazji szóstej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do
Ojczyzny, odbył się VII Festiwal Piosenki Religijnej. Honorowy patronat objął nad
nim Ksiądz Biskup Ordynariusz dr Adam Dyczkowski, Jury przesłuchało 23
podmioty (ponad 450 osób). Gościnnie wystąpił zespół „Wisełka" z Dortmundu.
W 2004 r. festiwal odbył się już po raz dwunasty. Obok grup śpiewających
z Głogowa zaprezentowały się dzieci m.in. z Małomic, Leszna Górnego, Żar i
Kostrzyna. Podczas przeglądu konkursowego zaprezentowało się 236 uczestników. W
XVI Festiwalu „Misericirdia Dei", który odbył się 24 V 2008, konkurs zgromadził 16
solistów i zespołów. Obok miejscowych wykonawców byli to przedstawiciele
Wrocławia, Zduńskiej Woli, Szprotawy i Bytomia Odrzańskiego. Każdy z festiwali
rządził się swoimi prawami. Regułą był taki sam podział na kategorie uczestników,
zdarzały się jednak konkursy, w których nie było podziału. Festiwale odbywają się w
dużej mierze dzięki sponsorom i darczyńcom.
Literatura: Czają D., Powstanie i działalność parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Głogowie, Zielona Góra
2005 (praca magisterska); Kronika Parafii Miłosierdzia Bożego w Głogowie; „Parafianin Piastowski",
1997-2008 (gazetka parafialna ukazująca się nieregularnie).

Dariusz A. Czaja
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„Formacja Brzydkich Kaczątek"
Nieformalna grupa powstała w 1988 r. Jej inicjatorami byli uczniowie I Liceum
Ogólnokształcącego w Głogowie. Celem „FBK" była kontestacja, na lokalną skalę,
ówczesnej sytuacji politycznej oraz wynikających z niej konsekwencji, które
znajdowały odbicie w życiu codziennym. Prowadzić do tego miały przedsięwzięcia
„artystyczne" w formie happeningów, których zadaniem było zwracanie uwagi
przypadkowych ludzi i prowokowanie ich do nietypowych zachowań. Inspiracją były
akcje wielu podobnych grup w całym kraju, głównie „Pomarańczowej Alternatywy" z
Wrocławia (Waldemar Frydrych) oraz „Galerii Działań Maniakalnych" z Łodzi
(Krzysztof Skiba).
„FBK" zaczęła od rozrzucania ulotek w I LO oraz malowania haseł na murach
szkolnych. Efektem tego było nieustanne likwidowanie napisów, apele dyrekcji o
nieangażowanie się w „podejrzaną działalność" pod groźbą surowych kar oraz częste
wizyty funkcjonariuszy MO i SB w szkole. Od lutego 1989 r. nasiliły się nocne akcje
malowania ścian w całym mieście. Oprócz tradycyjnych haseł pisanych zaczęły się
również pojawiać formy obrazkowe (graffiti), wykonywane za pomocą specjalnych
szablonów. W międzyczasie „FBK"
podjęła próby rozpoczęcia działalności także w pozostałych głogowskich szkołach. Starania te zakończyły się jednak niepowodzeniem.
W marcu 1989 r. ukazał się
pierwszy fanzin „FBK" pod tytułem „SCHOOL" w nakładzie
500 egz. Gazetkę kolportowano
we wszystkich głogowskich szkołach i rozeszła się w błyskawicznym tempie. Jej druk był możliwy dzięki pomocy lokalnej „Solidarności". Część nakładu trafiła
poza Głogów, do sąsiednich miejscowości. W tym samym czasie ze
strony kościelnej padła propozycja przyłączenia „FBK" do bardziej
formalnych grup młodzieżowych
związanych z tym środowiskiem.
Nie doszło jednak do żadnych poważniejszych rozmów na ten temat.
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21 marca, z okazji „Dnia Wiosny", odbył się pierwszy uliczny happening.
Impreza pod nazwą „Kolorowy zawrót głowy", rozpoczęła się na Pl. 1000lecia. Demonstrowano m.in. pod hasłami „Bałwany na Syberię!", „Jesteśmy
mali, ale czerwoni!", „Idzie wiosna ze wschodu!". Pochód przemaszerował
Al. Wolności, gdzie zmienił się w manifestację pacyfistyczną. Uzbrojeni
w plastikowe i drewniane karabiny uczestnicy, wznosząc okrzyki „Będziemy
bronić pokoju do ostatniego naboju!", dotarli do mostu na Odrze. Tam
nastąpiło tradycyjne topienie Marzanny. Po drodze w kierunku komisariatu
MO demonstranci rozeszli się do domów. Akcja zgromadziła w szczytowym
momencie ok. 300 osób. Milicja nie interweniowała, całe zajście zostało
jednak dokładnie sfilmowane i sfotografowane przez funkcjonariuszy SB.
Happening odbił się szerokim echem w całym mieście.
Odsunięcie się „FBK" od inicjatyw „solidarnościowych" oraz jego
całkowita apolityczność spowodowały trudności w realizacji zamierzonych
działań. Długo przygotowywany drugi fanzin, mimo bardziej atrakcyjnej
formy (zmieniony tytuł, potrojona objętość, format A4, całość wykonana
w technice collage), niestety nie ukazał się. Odmowa „FBK" przy kolportażu
prasy podziemnej również doprowadziła do kilku konfliktów. Nie odbyły się
kolejne planowane duże akcje happeningowe. „FBK" współorganizowała
jednak kilka nieco mniejszych, w tym imprezę „Milicja w Krainie
Czarów".
W maju 1989 r. doszło do zatrzymań przez SB osób związanych z „FESK".
Po przesłuchaniach wszystkie zostały zwolnione. Pytano o konkretne
nazwiska, pokazywano zdjęcia, straszono rodzicami, aresztem, sądem,
wyrzuceniem ze szkół, trudnościami na maturze czy też egzaminach
wstępnych na wyższe uczelnie, itp. Oprócz tego SB proponowała
udostępnienie sprzętu poligraficznego wraz z materiałami potrzebnymi
do druku oraz pełną bezkarność w prowadzeniu dalszej działalności pod
własnym szyldem, ale już pod całkowitą kontrolą służb. W zaistniałej
sytuacji zapadła decyzja o rozwiązaniu grupy. Zachodzące w tym czasie
zmiany polityczne w kraju spowodowały brak dalszych działań ze strony
organów ścigania. W czerwcu ukazał się jeszcze drugi fanzin „FBK", ale
w ilości zaledwie kilkunastu egzemplarzy, które nie trafiły już do szerszego
obiegu.
Przemysław Lewicki – festungglogau@wp.pl
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Franckenberg Johann
Johann Heinrich Ferdynand Franckenberg (również:
Frankenberg) był duchownym
- kardynałem, arcybiskupem
Mechelen i prymasem Niderlandów, działaczem kościelnym i obrońcą praw Kościoła katolickiego.
Urodził się 18 IX 1726
w Głogowie, w staroszlacheckiej rodzinie związanej koligacjami z rodem Habsburgów
(jego rodzicami byli Otto Wenancjusz - gubernator okręgu
Głogów oraz Franziska Gaudentia hrabina Khünburg).
W latach 1736-41 kształcił się
w głogowskim kolegium jezuickim. Następnie studiował filozofię we Wrocławiu oraz od 1745 r. teologię w Collegium Gennanicum w Rzy-mie.
W 1749 r. przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku uzyskał doktorat z
teologii, a w 1750 r. z prawa kościelnego. Od 1754 r. był dziekanem kapituły kolegiackiej Wszystkich Świętych w Pradze, a od 1755 r. także dziekanem kolegiaty św.
Kosmy i Damiana w Stara Boleslav koło Pragi.
W styczniu 1759 r. Franckenberg dzięki protekcji cesarzowej Marii Teresy został
arcybiskupem Mechelen i prymasem Niderlandów. Podczas pełnienia tych godności
zasłynął z działalności kaznodziejskiej. W 1778 r. uzyskał nominację od papieża
Piusa VI na kardynała. Na tym stanowisku Franckenberg okazał się wybitnym
duszpasterzem ordynariuszem. Za zasługi na rzecz Kościoła niderlandzkiego został
mu przyznany Order św. Stefana. Franckenberg był wiernym obrońcą Kościoła katolickiego, przeciwstawiającym się antykościelnym reformom, jakie cesarz Józef II
chciał narzucić Belgii (wówczas znajdowała się ona pod panowaniem austriackim).
Dzięki zdecydowanej postawie Franckenberga, popartego przez całą ludność kraju,
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Belgia zdołała obronić się przed józefinizmem. Józef II cofnął w 1790 r. wszystkie
swoje reformy w państwie i Kościele belgijskim.
W 1792 r. do Belgii na czele rewolucyjnej armii francuskiej wtargnął generał
Charles Francois Dumouriez (1739-1823). Wprowadzano wtedy prawa godzące w
Kościół, zajmowano majątki kościelne i zamykano klasztory. W wyniku działalności
miejscowych jakobinów i gorliwych urzędników uwięziono wielu duchownych,
niszczono klasztory, profanowano kościoły realizując plany laicyzacji kraju. Duchowieństwo belgijskie uznało zażądaną od niego przysięgę na wierność Republice za
nie do przyjęcia. Dodatkowo represje wzmogły się po przewrocie fructidora (4 IX
1797). Zamknięto seminaria (m.in. zajęto uniwersytet w Louvain, a zarekwirowane
zbiory biblioteki uniwersyteckiej w całości wywieziono do Paryża), zakazano
także noszenia stroju duchownego. Duchownych obwiniano za powstanie chłopskie w
Kempenland i Ardenach. Odmawiających przysięgi deportowano (wielu podjęło
pracę duszpasterską w Holandii). W najtrudniejszym okresie (1794-97), gdy trzeba
było tajnie sprawować kult katolicki, ludność jeszcze bardziej przywiązała się do
Kościoła, kultywując dawne formy religijności (jak np. bractwa) i rozwijając
pobożność indywidualną.
Po opanowaniu Belgii przez Francuzów kardynał von Franckenberg został
uwięziony i skazany na deportację. Został wywieziony do Niemiec, gdzie przebywał
w Emmerich, a następnie przeniósł się do Borken. Zmarł na apopleksję na wygnaniu
w Bredzie 11 VI 1804.

Literatura: Bautz F.W., Frankenberg (w:) Biographisch-Bibibliographisches Kirchenlexikon, Herz-berg
1990 II, 93-94; Benedikt H., Neue deutsche Biographie, Berlin 1971 V, s. 349-350; Encyklopedia
Kościelna podług teologicznej Encyklopedji Wetzera i Weltego, Warszawa 1874 V, s. 603-604; Geppert G.,
Der Schlesier Kardinal von Franckenberg (11804) als Vertriebener, „Archiv für Schlesische
Kirchengeschichte" 18(1960), s. 286-299; Hoffmann H., Glogauer Bischöfe, Breslau 1927, s. 19-23;
Misurek J., Frunckenberg [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin 1989 V, koi. 672-673; Pufke K.,
Frankenberg Jan Henryk [w:] Podręczna Encyklopedia Kościelna, Warszawa 1907 XI-XI1, 387-388:
Theiner A., Der Cardinal Johann Heinrich Graf von Frankenberg, Erzbischof von Mecheln. Primas von
Belgien. und sein Kampf für die Freiheit der Kirche und die bischöflichen Seminarien unter
Kaiser Joseph II, Freiburg im Breisgau 1850.

Marek R. Górniak
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Griesinger Eugen
Eugen Griesinger urodził się l X 1887. Pracę
w Głogowie rozpoczął w październiku 1921 r.
Przybył z Wirtembergii i otrzymawszy tytuł
Miejskiego Radcy Budowlanego (Stadtbaurat),
stanął na czele Miejskiego Urzędu Budowlanego, zastępując na tym stanowisku radcę Rosta.
Nominację na swój urząd otrzymał od ówczesnego burmistrza F. Soetbeera. Urzędowi pod
jego kierownictwem podlegało „budownictwo
drogowe i podziemne", miejskie zakłady wodociągowo-kanalizacyjne oraz nadzór budowlany.
Okres, w którym E. Griesinger rozpoczął
pracę w Głogowie to czas dynamicznego rozwoju miasta, po wielu wiekach ograniczeń urbanistycznych związanych z istnieniem twierdzy.
Pierwszym zadaniem, z którym miał się zmierzyć
było zamknięcie dwóch pierzei w sąsiedztwie
hotelu „Hindenburg" u zbiegu ulic Potsdamstraße i Kónigstraße (Poczdamska i Jedności Robotniczej). Pomimo, że plany zostały przygotowane, zamierzenie należało wstrzymać, ponieważ szalejąca inflacja skutecznie uniemożliwiała przystąpienie do prac budowlanych. Jednak już w 1924 r.
plany zaczęto wprowadzać w życie. Początkowo
wzniesiono kamienice przy Königstraße, następnie przy Potsdamstraße. Kolejne były Sedanstraße (Sybiraków) z pięknym pasem zieleni oraz
Weißenburgstraße (Łużycka).
W kolejnych latach budownictwo mieszkaniowe było dla miasta priorytetem. E. Griesinger wykonał nie tylko wiele projektów
zabudowy poszczególnych ulic, ale także budowy nowych osiedli mieszkaniowych.
Nieskrępowany rozwój terytorialny miasta pozwolił na rozwój zabudowy, szczególnie
w południowym kierunku. Powstało tam osiedle domków jedno- i wielorodzinnych
przy Holteistraße (dziś Morcinka), Gutenbergstre (Połaniecka), Eichendorfstße
(Chopina), Knötelstraße (Długosza), Bachstraße (Kadłubka), Holbeinstraße
(Gomółki), Herzog-Konradstraße (Kościuszki). Zaprojektowana wówczas sieć ulic
bez istotnych modernizacji funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Na potrzeby mieszkań
dla głogowian, zaadoptowano także częściowo koszary artyleryjskie na Ostrowie
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Tumskim, a także tzw. Flemminghaus.
Praca E. Griesingera i jego zespołu nie ograniczała się jedynie do projektowania i
wytyczania nowych ulic i terenów pod ich zabudowę. Realizowano także duże
projekty obiektów użyteczności publicznej. Wiatach 1924-28 wybudowano gmach
Pestalozzischule (obecnie l LO) [zob. EZG z. 60/61], w 1927 r. oddano do użytku
nowy stadion sportowy przy Bismarckstraße (Wita Stwosza) [zob. EZG z. 47]. Na
początku lat 30. wybudowano nowoczesny basen odkryty. Obiekt ten pełnił swoją
funkcję aż do 1997 r., kiedy został zamknięty po „powodzi tysiąclecia". Także tzw.
Milchhäuschen (dosł. Domek Mleczny), charakterystyczny budynek na obrzeżu
„Ronda Konstytucji 3 Maja" jest autorstwa E. Griesingera.
Niełatwym zadaniem była przebudowa Teatru Miejskiego. Opracowano plan ze
ścisłymi wytycznymi konserwatorskimi. Teatr musiał spełnić wiele wymogów
bezpieczeństwa (występował problem szybkiej ewakuacji widzów z widowni), przy
czym chciano zachować jak najwierniejszy oryginałowi wygląd (wówczas rozebrano
zewnętrzne schody w głównym portalu wejściowym). Prace zakończono w 1928
roku. E. Griesinger tak pisał po ich zakończeniu: „Głogowski teatr w swej nowej
postaci powinien w pełni spełniać wymagania średniego miasta przez najbliższe
dziesięciolecia (...) ".
Pomimo ewakuacji ludności cywilnej w styczniu i lutym 1945 r., E. Griesinger
pozostał w obleganym przez Armię Czerwoną mieście. Z ostatniej dekadzie stycznia
został mu powierzony obowiązek (wraz z kreisleiterem Karlem Brücknerem) zaopatrzenia ludności cywilnej podczas ewakuacji. Odpowiadali oni m.in. za zaopatrzenie
w prąd i wodę, rozdział żywności a także straż pożarną. Po zakończeniu walk o
Głogów, Stadtbaurat Griesinger reprezentował cywilne władze miasta, do chwili
wyznaczenia nowego „naczelnika" przez Rosjan. Nie są znane szczegóły dotyczące
jego pobytu w Głogowie po zakończeniu działań wojennych.
Po wojnie E. Griesinger trafił na teren środkowych Niemiec do Jeny. W tym,
także zniszczonym przez bombardowania mieście, objął funkcję radcy budowlanego,
którą następnie pełnił przez wiele lat. Eugen Griesinger zmarł w Stuttgarcie w maju
1978 roku.
Literatura: Bok A., Rybka Z., 200 lat Teatru Miejskiego w Głogowie, Głogów 1999; Das war Glogau.
Stadt und Land an der Oder, Hannover 1991; „Neuer Glogauer Anzeiger" nr 9, 1967 i nr 7, 1978; Stein E.,
Das Buch der Stadt G!ogau [w:] Monographien deutscher Städte. Berlin 1926., Zbliżenia - Widoki
Głogowa, pod red. H. Nogossek, Marburg 1997.

Marcin Burczik
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Grodowiec
Kościół św. Jana Chrzciciela – ołtarz patrona kościoła
Ołtarz św. Jana Chrzciciela znajduje się
w północnej nawie kościoła. Wykonany został
w 1773 r., w okresie późnego baroku. Twórca
jest nieznany. Jest to ołtarz przyścienny. Archiarchitektoniczny, o wymiarach 600 x 270 cm,
jednoosiowy, jednokondygnacyjny z węższą
górną częścią (zwieńczeniem). Wraz z mensą
tworzy jednolitą konstrukcję flankowaną po
bokach pilastrami i kolumnami. Nastawę wieńczy rozczłonkowany gzyms, powtórzony także
w górnej części.
W polu nastawy umieszczony jest obraz
nieznanego artysty, przedstawiający św. Jana
Chrzciciela. Jest to jedno z typowych przedstawień tego świętego: siedzący na skale, ubrany jest w wielbłądzią szatę, o prawe ramię oparta jest chorągiewka, posiadająca na banderoli
napis „Ecce Agnus Dei qui tollit pecata mundi" (,, Oto Baranek Boży, który gładzi
grzechy świata "), u jego stóp biały baranek. Są to atrybuty świętego (który w 28 r.
n.e. ochrzcił Jezusa Chrystusa w Jordanie; innym jego atrybutem, jako męczennika
ściętego na rozkaz Heroda Antypasa, jest głowa na misie). Jan Chrzciciel jest m.in.
patronem Diecezji Wrocławskiej i miasta Wrocławia.
Na zewnątrz kolumn po obu stronach autor umieścił na wysuniętych cokołach
figury świętych Piotra i Pawła. W zwieńczeniu umieszczony jest owalny obraz,
przedstawiający św. Jana Nepomucena, ubranego w czarną sutannę i trzymającego
lilię - symbol czystości. Ponad głową świętego namalowane jest Oko Opatrzności
Bożej.
Ołtarz jest wykonany z drewna i jednolicie polichromowany w kolorze wody
morskiej. Posiada liczne złocone elementy: ornamenty i festony w manierze rokokowej, korynckie kapitele kolumn, ramy obrazów.
Literatura: Clemenz B., Wallfahrtskirche in Hochkirch zu Schlesien, Liegnitz 1919; H. Hoffmann, Die
katholischen Kirchen des Landkreises Glogau, Breslau 1937; Janicka-Krzywda U., Patron atrybut symbol. Poznań 1993. Biuro Dokumentacji Zabytków w Legnicy, poz. III/ 59,63,62.

Józef Cwynar
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Herfarth Heinrich
Heinrich Herfarth urodził się w Głogowie
17 VIII 1893. Był doktorem medycyny, głównym chirurgiem i ostatnim niemieckim szefem
głogowskiego Szpitala Miejskiego (Städtische
Krankenhaus).
Fundament naukowy i praktykę chirurga
zdobywał w znakomitej w owym czasie,uchodzącej za najlepszą w Niemczech, wrocławskiej klinice uniwersyteckiej, kierowanej
przez prof. H. Küttnera. Funkcję naczelnego
lekarza (Chefarzt)1 w głogowskim szpitalu
(obecnie PWSZ), H. Herfarth objął w 1928
roku. Wraz z żoną i dziećmi2 mieszkał przy
Promenadenstrafte 8 (ul. Daszyńskiego). Pod
kierownictwem Herfartha i dzięki jego zdolnościom organizacyjnym szpital był systematycznie modernizowany [zob. EZG z.
57]. Przez wiele lat swojej pracy, dzięki ogromnej wiedzy i umiejętnościom medycznym „wyszkolił" szereg młodych lekarzy. Przekazywał im także swoje motto
zawodowe: „na pierwszym miejscu zawsze jest pacjent". Nazwisko drą Herfartha było
powszechnie znane i szanowane wśród społeczności Głogowa. Profesjonalizm, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktów ze swymi pacjentami powodowała, że
doktor nawet wiele lat po opuszczeniu rodzinnego miasta spotykał się z wyrazami
sympatii i wdzięczności z ich strony.
Dr Herfarth był barwną postacią. Po medycynie, jego drugą pasją było lotnictwo.
Podczas I wojny św. służył w wojsku jako pilot. Po jej zakończeniu pracował nawet
przez pewien czas na sterowcu „Graf Zeppelin” oraz odbywał podróże balonem. W
Głogowie założył i patronował przez wiele lat stowarzyszeniu, które zrzeszało
miłośników szybowców (Segelflugverein). Do uczestnictwa w nim, dr Herfarth z
powodzeniem zachęcił spore grono głogowskiej młodzieży. W grudniu 1932 r. doktor
1

Chefarzt - naczelny lekarz, funkcja równoznaczna z dzisiejszym dyrektorem szpitala.
Prof. Christian H. Herfarth - syn dra Henricha Herfartha, urodzony w 1933 r. we Wroc-ławiu,
wybitny niemiecki chirurg, szef klinik uniwersyteckich w Ulm (l 973-1981) oraz w
Heidelbergu (l 981-2001).
2
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przemówił podczas uroczystości, na której zaprezentowano pierwszy szybowiec
(E.S.G. 29 Otto Lilienthal) wykonany przez głogowskich pasjonatów. Oprócz lotniczej pasji poświęcał się także pieszym wędrówkom górskim, narciarstwu oraz był
zapalonym myśliwym.
W lutym 1945 r., podczas oblężenia miasta, dr Herfarth stanął na czele kom-panii
sanitarnej (Festungssanitatskompanie). Utworzono ją z będącego w rozsypce
cywilnego oddziału sanitarnego (zivile Sanitätsabteilung). Wraz z innymi lekarzami,
doktor udzielał pomocy walczącym i mieszkańcom, operował, a nawet starał się prowadzić medyczną dokumentację rannych i zmarłych osób. Główną siedzibą kompanii
był podziemny obiekt wybudowany przed szpitalem miejskim. Kilka pomieszczeń,
połączonych z budynkiem głównym, posiadało bieżącą wodę, węzeł sanitarny, własne
agregaty oraz dużą liczbę łóżek dla rannych. Komendant twierdzy polecił zaadaptowanie dalszych podziemnych schronów i piwnic na potrzeby tymczasowych szpitali. Około sześć dni przed zakończeniem walk dr Herfarth otrzymał rozkaz od
komendanta twierdzy Eulenburga: „(...) Okrążenie zacieśnia się... etc. Gdy Rosjanie
wkroczą, piwnice z rannymi mają być bronione do ostatniego człowieka lub ostatniego pocisku! (...)". Dr Herfarth wystosował pisemny sprzeciw, w którym uzasadniał, że rozkaz łamie postanowienia Konwencji Genewskiej i jest sprzeczny z
zasadami działalności Czerwonego Krzyża. Osobiście dotarł do punktu dowodzenia,
gdzie uzyskał cofnięcie rozkazu.
Dr Herfarth pozostawił ważne świadectwo: opis, momentami wstrząsający, swoich przeżyć podczas walk w Festung Glogau. Wspomnienia te opublikowano po raz
pierwszy w ,,Neuer Glogauer Anzeiger" w 1979 r. (Glogauer Heimatbund wydał je
również jako broszurę Festung Glogau 1945).
Po zakończeniu wojny, dr Herfarth dotarł wraz z rodziną do Plauen w Saksonii,
gdzie następnie pracował jako chirurg. W 1949 r. opuścił radziecką strefę okupacyjną
i przeniósł się do Trewiru, gdzie w szpitalu św. Elżbiety objął funkcję szefa tej
placówki. Po przejściu na emeryturę w 1962 r. przeniósł się do Hofheim. Zmarł w
Ulm 10 VI 1981.
Literatura: Das war Glogau. Stadt und Land an der Oder, Hanno ver 1991; Glogau im Wandel der Zeiten,
red. W. Bein, J. Schellakowsky, U. Schmilewski, Würzburg 1992; Lewicki P., Gdzie są mumie'? [w:]
„Odkrywca" 12/2005; Lewicki P., Festungsbrigade Glogau [w:] EZG 58/59, 2005; Lewicki P., Festung
Glogau Kalendarium 1944-1945, Głogów 2008; „Neuer Glogauer Anzeiger" - nr-y: 7/1963; 9/1963;
8/1968; 11/1978; 2-8/1979; 8/1981; www.springerlink com

Marcin Burczik
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Hindenburg w Głogowie
Paul von Hindenburg (właściwie Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff
und von Hindenburg), ur. w 1847 r. w Poznaniu, zm. w 1934 r. w Ogrodzieńcu
(warmińsko-mazurskie), był niemieckim mężem stanu i jedną z ważniejszych postaci
w historii Europy. Przez całe dorosłe życie służył w armii; brał udział w wojnach Prus
z Austrią (1866) i Francją (1870-71). W 1914 r. otrzymał tytuł feldmarszałka i
wsławił się jako jeden z dowódców zwycięskiej dla Niemców bitwy pod
Tannenbergiem (obecnie Stębark w okolicach Grunwaldu). W latach 1925-34 pełnił
funkcję prezydenta Niemiec.
W Głogowie pierwszy raz Hindenburg znalazł się w 1855 r.. w wieku siedmiu
lat. Jego ojciec Robert, oficer pruskiej armii, został wówczas skierowany do
tutejszego garnizonu. Rodzina von Hindenburg zamieszkała przy Mohrenstrafie 29
(ul. Garncarska). Paul zaczął uczęszczać do szkoły ewangelickiej przy Kirchplatz
(przy kościele ewangelickim Schifflein Christi). W 1857 r. rozpoczął naukę w
gimnazjum ewangelickim przy Kasernenstrasse (w sąsiedztwie klasztoru
franciszkanów).
Zachowało się kilka wzmianek z życia codziennego młodego Paula w
Głogowie. Wiele o wpajanych przez rodziców wzorcach zachowań mówi zdarzenie
związane z pierwszym kieszonkowym. Pauł otrzymał wtedy tzw. ,,JahrmarktSilbergroschen" (,,jarmarkowy srebrny grosz"), wartości 12 fenigów. Za tą sumę
zakupił drobiazgi dla babci Schinckhart (mieszkającej z rodziną Hindenburgów) i
młodszego rodzeństwa; dla siebie nie kupił nic. Po ukończeniu w 1859 r. drugiej
klasy gimnazjum, ojciec zadecydował o przeniesieniu syna do szkoły kadetów w
Legnickim Polu, aby tam zakończył edukację gimnazjalną i jednocześnie rozpoczął
przygotowania do służby wojskowej. Hindenburg korespondował z członkami
rodziny oraz odwiedzał ich zapewne w Głogowie do około 1866 r., gdy jego ojciec
został przeniesiony do Berlina.
Kolejny raz w okolicach Głogowa Hindenburg pojawił się w kwietniu 1884 r.
Został wtedy szefem kompanii III batalionu 3. Poznańskiego Pułku Piechoty nr 58 we
Wschowie. Stacjonował tam do lipca 1885 r. W tamtym czasie bywał w Głogowie,
gdzie znajdowały się bataliony I i II tego pułku.
Prawdziwa sława Hindenburga rozpoczęła się wraz ze zwycięstwem pod
Tannenbergiem w 1914 r. - okrzyknięto go wówczas „zbawcą niemieckiego
wschodu". Głogowianie przypomnieli sobie wówczas o pobycie w ich
mieście tej osobistości. Zdecydowano o ufundowaniu brązowej tablicy
pamiątkowej na ścianie budynku, w którym mieszkała rodzina bohatera. Odsłonięcia
dokonano uroczyście 16 IV 1916 r. Sam Hindenburg wspomniał
o tym z zadowoleniem w swojej autobiografii Aus meinem Leben. Następnie
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jego
nazwiskiem ochrzczono
nowy most
na
Odrze,
wybudowany
w 1917 r. (Hindenburgbriicke). Za szkołą Oberrealschule (ob. Zespół Szkół
Zawodowych) posadzono dąb („Hindenburg-Eiche"). Później w tym
miejscu wytyczono Sedanstraße (obecnie ul. Sybiraków). Również w 1917 r.
znajdujący się w pobliżu hotel „National" za zgodą samego feldmarszałka
przemianowano na „Hindenburg''. W 1927 r., w 80. urodziny Hindenburga,
już prezydenta Republiki Weimarskiej, władze miejskie przyznały mu
honorowe obywatelstwo Głogowa. Do Berlina udała się wówczas delegacja
14 uczniów gimnazjum ewangelickiego z nauczycielem dr Wilhelmem
Felschem, aby złożyć uszanowanie prezydentowi i poprosić o zgodę na nazwanie
jego nazwiskiem szkoły (obecne Gimnazjum nr l). Otrzymała ona miano
Hindenhurg-Gymnasium. W 1935 r. znajdujące się w pobliżu koszary „AlsenKaserne" otrzymały nazwę Hindenburg-Kaserne. Prawdopodobnie w tym
samym czasie ulica przylegająca od zachodu do koszar (ob. ul. Wincentego
Pola), otrzymała miano Hindenburg Strasse. W ten sposób aż 7 punktów
w Głogowie nosiło nazwy związane z Hindenburgiem - fakt bez precedensu
w dziejach miasta.
Ostatni raz Hindenburg odwiedził Głogów 20 IX 1928, podczas podróży
po Śląsku. Przed południem na głogowski dworzec zajechał pociąg, którym
przyjechał dostojny gość. Przy peronach przywitała go kompania honorowa,
następnie samochodem wraz z burmistrzem Głogowa udał się na objazd
miasta. Samochód zatrzymał się m.in. przed domem przy ul. Garncarskiej,
gdzie spędził dzieciństwo (zamienił tu kilka zdań ze znajomą z tamtego
okresu - panią Gottschalk). Prezydent odwiedził też ratusz oraz pomnik
poległych 3. Poznańskiego Pułku Piechoty, znajdujący się przed szpitalem
miejskim. W tym samym dniu prezydent odwiedził jeszcze Wschowę, gdzie
stacjonował w podczas służby we wspomnianym pułku.
Literatura: Das war Glogau Stadt und Land an der Oder 1913-1945, pr. zb.,
Hannover 1991; Hindenburg P. von, Aus meinem Leben, Leipzig 1920; Kulke H.. Reichspräsident von Hindenburg in Glogau, „Neuer Glogauer Anzeiger", nr 9, 1968; Masser W.,
Hindenburg, Warszawa 2000; Weinert M., Hindenburgs Schul- und Jugendheimat [w:]
Heimatkalender für den Stadt- und Landkreis Glogau. Jahrgang 1937, Glogau 1936.

Paweł Łachowski
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Henryk IV (II) Wierny
Henryk IV był najstarszym z pięciu synów księcia głogowskiego Henryka III i
księżnej Mechtyldy. Urodził się między 1291 a 1292 r. Młodość spędził w otoczeniu
Władysława Łokietka, co wynikało z układu zawartego między Henrykiem III a
Łokietkiem, na mocy którego Henryk miał dziedziczyć dzielnicę poznańską, którą do
uzyskania przez niego pełnoletności zarządzać miał właśnie Łokietek.
Po śmierci ojca (XII 1309), rządy w rozległym księstwie sprawowała
księżna-wdowa przy rosnącym współudziale najstarszych synów Henryka
i Konrada. Nie były one łatwe, gdyż narastały zagrożenia wewnętrzne
i zewnętrzne, łącznie z groźbą utraty części księstwa. Do tego dochodziło
zadłużenie i pusty skarbiec. W obawie przed stratami terytorialnymi
młodzi książęta szukali wsparcia u margrabiów brandenburskich. Odbyło
się to jednak dużym kosztem. Bracia zrzekli się potencjalnych praw
do Pomorza Gdańskiego. Henryk w 1310 r. pojął za żonę Matyldę, córkę
margrabiego Hermana. W zamian za pożyczkę książęta zastawili Krosno
i Żagań (zastaw wrócił ich w ręce w 1319 r.).
W celu zażegnania dalszych kryzysów Henryk potwierdził w 1310 r.
przywileje Kościoła, przez co unormował kontakty z biskupem wrocławskim.
Nie udało się jednak zakończyć długotrwałej wojny z Henrykiem VI
wrocławskim i Bolesławem legnicko-brzeskim o ziemie zajęte przed laty
przez Henryka III. Wojna ta zakończyła się dopiero ugodą ze stycznia
1317 r., w której książęta głogowscy zrzekli się terenów położonych między
Odrą a Wołowem, z Urazem i Lubiążem.
W 1312 r. księstwo głogowskie zostało podzielone na dwie dzielnice: zachodnią
(żagańską), należącą do Henryka i jego najmłodszych braci Jana i Przemka oraz
wschodnią (oleśnicką), która przypadła Konradowi i Bolesławowi. Stołeczny Głogów
pozostał dożywotnią oprawą wdowią matki. Podział dotyczył również Wielkopolski,
co wzbudziło niezadowolenie tamtejszych możnych i duchowieństwa. Arcybiskup
poznański Jakub Świnka rzucił klątwę na książąt głogowskich. Potępienie przez
episkopat było zapewne hasłem do wystąpienia rycerstwa wielkopolskiego przeciw
Głogowczykiem. Lojalny pozostał im natomiast Poznań, klasztory cysterskie
nad Obrą i tamtejsze rycerstwo. Skutkiem powstania była utrata przez książąt
głogowskich do końca 1313 r. większości Wielkopolski, na rzecz stronników
Władysława Łokietka. W ich rękach pozostały tylko tereny położone nad Obrą (w
walkach z Łokietkiem i królewiczem Kazimierzem utracone zostały
ostatecznie do 1332 r., Wschowa i Przemęt - w r. 1343).
W kolejnych latach nastąpiły między książętami dalsze podziały w dzielnicy
żagańskiej. Jan uzyskał własną dzielnicę - ścinawską (1316-1319). Po śmierci matki
Przemko usamodzielnił się w 1321 r. w Głogowie.
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Reszta dzielnicy pozostała przy Henryku IV, jako księciu żagańskim. Po koronacji
Łokietka na króla Polski, zanikło stopniowo używanie przez niego (jak i pozostałych
braci) tytułu „dziedzica Królestwa Polskiego".
W 1329 r. Henryk i jego bracia - z wyjątkiem Przemka głogowskiego
- złożyli hołd lenny Janowi Luksemburskiemu - królowi Czech. Po bezpotomnej
śmierci Przemka w 1331 r., zgodnie z zawartą między braćmi w 1326 r. umową o
wspólnym dziedziczeniu, księstwo głogowskie zostało podzielone pomiędzy Henryka
IV i Jana Ścinawskiego (w rękach wdowy po Przemku pozostała połowa Głogowa i
Bytomia Odrzańskiego). Jednak jeszcze w tym samym roku zajął je Jan
Luksemburski, pozbawiając wdowę i książąt ich dziedzictwa (od Jana Ścinawskiego
wykupił za 2000 grzywien jego prawa do połowy księstwa). Henryk IV do końca
życia nie odzyskał należnej mu polowy Głogowa.
Henryk Wierny zmarł 22 I 1342 i pochowany został w kościele augustianów w
Żaganiu. Do dziś znajduje się tam jego nagrobek. Potomstwo, jakie pozostawił po
sobie, to syn Henryk V Żelazny i trzy córki: Agnieszka, Salomea i Jadwiga.
Oceny rządów Henryka są różne. Z jednej strony związki z Berlinem
i ustępstwa terytorialne na rzecz Brandenburczyków postrzegane były.
szczególnie w Wielkopolsce, wręcz za zdradę. Niezadowolenie z tego faktu,
a następnie podział Wielkopolski z 1312 r., objawiło się buntem, co ułatwiło
Łokietkowi przejęcie tej dzielnicy. Z drugiej strony należy zrozumieć bardzo
trudną sytuację, w jakiej znalazło się księstwo głogowskie po śmierci Henryka
III. Rywalizacja o władzę z matką (co objawiło się odsunięciem przez synów
znacznej części dotychczasowych doradców) i zbyt duża liczba dziedziców,
spowodowały systematyczne rozdrabnianie księstwa i jego osłabienie.

Literatura: Boras Z., Książęta piastowscy Śląska, Katowice 1978; Chutkowski J.,
Dzieje Glogowu, T. I, Legnica 1991; Chutkowski J., Piastowscy władcy Głogowa,
Głogów 1996; Fudalej A., Pieczęcie księstw głogowskiego i żagańskiego, Zielona
Góra 1973; Historia Śląska, pod redakcją M. Czaplińskiego, Wrocław 2002; Jurek
T., Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274-1309), Kraków
2006; Sperka J., Henryk II (IV) Wierny [w:] Piastowie Leksykon Biograficzny, red.
S. Szczur i K. Ożóg. Kraków 1999.

Rafael Rokaszewicz
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Jerzmanowa - pomnik „Ludziom Ziemi"
W północnej części Jerzmanowej, na skraju stoku Grzbietu Dalkowskiego,
stanęła w 1985 r. monumentalna rzeźba przestrzenna, autorstwa Zbigniew Frąckiewicza. Kompozycję, o wys. 6-7 m stanowią cztery kolumny z ułożonych jeden na
drugim wielkich bloków granitowych. Zwieńczenie obiektu stanowi płyta betonowa,
położona poziomo na stalowych szynach, do których przymocowane są kamienne
głazy. Budzą one skojarzenie z kończynami postaci, w domyśle: leżącej na płycie. O
idei i realizacji pomysłu tak wypowiedział się sam artysta:
,, ...w tym czasie (78) narodziła się też idea obiektu,, LUDZIOM ZIEMI". Inspiracją dla tej rzeźby stał się, podpatrzony na filmie, indiański sposób chowania zmarłych, gdzie ciało przestaje istnieć umieszczone na wyniesionej platformie. Najpierw
zrealizowałem tę myśl w mniejszej skali z żeliwa i brązu (w zbiorach CR w Orońsku),
a równocześnie powstawały elementy kamienne w Borowie [koło Strzelina] skąd,
dzięki wspaniałym przyjaciołom sztuki, przetransportowaliśmy 100 ton granitu do wsi
JERZMANOWA k/Głogowa w niezwykłe miejsce widokowe, gdzie obiekt zaistniał w
1985 roku".
Odniesienie do cech miejsca nie jest przypadkowe. Pomnik znajduje się u końca
alei lipowej, na wyniesionym naturalnym tarasie, z którego roztacza się widok na Pradodolinę Głogowską i Głogów. Usytuowanie w plenerze, w otwartej przestrzeni i otoczeniu krajobrazu o walorach estetycznych i widokowych (w sąsiedztwie znajduje się
najwyższe wzniesienie Wzgórz Dalkowskich - 230 m n.p.m.) wzmacnia ekspresję
rzeźby.
Fundatorem dzieła było społeczeństwo gminy Jerzmanowa. Pomnik został dedykowany mieszkańcom wsi - „ludziom ziemi". Nazwa pomnika ma jednak przede
wszystkim wymowę uniwersalną. Według jego twórcy, widoczna z daleka platforma
granitowa wyraża „skrótowe sygnały ludzkich losów i związków człowieka z ziemią".
Autor pomnika zaliczany jest do najważniejszych, a przy tym do najbardziej
wszechstronnych, polskich rzeźbiarzy współczesnych. Zbigniew Frąckiewicz (ur. w
1946 r.) po ukończeniu ASP w Warszawie (Wydział Rzeźby, dyplom w 1971 r.)
związał się trwale z Dolnym Śląskiem. W latach 1972-86 mieszkał i tworzył w
województwie legnickim: w Lubinie, a od 1980 r. w Chocianowie, gdzie prowadził
galerię rzeźby „Lamus" (w tutejszej FUM artysta do dziś wykonuje odlewy żeliwne).
W tamtym okresie Frąckiewicz wykonał szereg prac dla regionu (Lubin, Legnica.
Chojnów, Chocianów). Od 1989 r. mieszka w Szklarskiej Porębie.
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Zbigniew Frąckiewicz, będąc artysta wielostronnym, jest przede wszystkim
rzeźbiarzem. Tworzywem dla jego prac, odznaczających się najczęściej zamierzoną
surowością i monumentalizmem, są kamień (granit, piaskowiec, marmur) i metal
(żelazo, żeliwo, brąz). Do osiągnięć artysty należą głośny cykl rzeźb „Ludzie z
żelaza", „Pomnik Ofiar Lubina '82" (1992) oraz brązowa rzeźba Chrystusa o
wysokości 7 m, umieszczona w 2003 r. na Krzyżu Milenijnym, o wys. 27 m, w
sąsiedztwie Bolesławca.
Literatura: Grzesiuk-Olszewska I. Obiekty z kamienia i żelaza, „Karkonosze", nr 4(164),
1991. Internet: www.zbignief.republika.pl/ObiektyKamienne.html;
www. galeria
bwa.karkonosze.com/wyst

Józef Cwynar
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Klatt Robert
R. Klatt był budowniczym i przedsiębiorcą, działającym głównie w Dzierżoniowie.
Urodził się 21 II 1862 w Głogowie jako syn królewskiego fortyfikatora Xa-vera
Klatta i Amandy z domu Lehmann. Po ukończeniu gimnazjum w Głogowie, w 1878 r.
rozpoczął praktykę u majstra murarskiego i ciesielskiego Giebricha. Następnie został
kierownikiem budowy szkoły wojennej w Głogowie, która została zakończona w
1885 roku.
W 1886 r. R. Klatt podjął pracę jako technik budowlany w firmie Juliusa Schenka
w Dzierżoniowie (ówczesny Reichenbach). Czasowo pracował w Berli-nie; tam w
1889 r. uzyskał tytuł mistrza murarskiego. W 1890 r. powrócił do Dzierżoniowa.
Prowadził tam w zastępstwie J. Schenka firmę, która jednak wkrótce, ze względu na
chorobę właściciela, została zamknięta.
W 1891 r. R. Klatt, posiadający uprawnienia architekta, mistrza murarskiego i
ciesielskiego, założył nową firmę budowlaną. W 1892 r. prowadził wraz z teściem
odbudowę fabryki włókienniczej Rosenbergera. W następnych latach firma dynamicznie się rozwinęła (zaangażowany został także młodszy brat Roberta, Georg). W
1894 r. wybudowana została przy ob. ul. Szkolnej 14 okazała willa rodziny Klattów w
stylu włoskiego neorenesansu. W początkach XX w. firma zrealizowała budowę
mostu nad Pilawą, wybudowała reprezentacyjny hotel „Kaiserhof" (później
„Polonia"), a także kilka okazałych kamienic. W 1921 r. Klattowie wybudowali w
Dzierżoniowie nowoczesne kino „Schauburg" (później „Piast"), a w latach 1927-1928
budynek łaźni miejskiej. Wśród licznych obiektów wybudowanych przez firmę były:
kompleksy przemysłowe (w Bielawie, Dzierżo-niowie, Jodłowniku-Ostroszowicach,
Kłodzku, Pieszycach, Ząbkowicach Śląskich), budynki użyteczności publicznej (m.in.
szkoły w Mościsku, Roztoczniku - gmina Dzierżoniów i Olesznie – gmina Łagiewniki), kościoły (w Dzierżoniowie Dolnym, Roztoczniku).
R. Klatt zmarł 8 II 1932. Firmę przejął, kierujący już nią od 1921 r., jego
syn Georg Klatt junior (1891-1968), z wykształcenia architekt.
Literatura: Blaschke J., Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes, Glogau 1913, s. 520-521;
Chutkowski J., Głogów w XX wieku. Zarys monograficzny, Głogów 2004, s. 13-16; Kaczmarek R., Dzieje
architektury i sztuki, (w:) Dzierżoniów. Zarys monografii miasta, Wrocław 1998, s. 187-244; Kmiecik P.,
Środowisko architektów i budowniczych w Reichenhach (Dzierżoniów) od polowy XIX wieku [w:] Wielcy
twórcy Gór Sowich, Dzierżoniów 2005, s. 169-182.

Marek R. Górniak
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Knorr von Rosenroth Christian
Christian Knorr von Rosenroth (ps. Rautner, Peganius) był polihistorem, pisarzem i teozofem.
Urodził się w 1636 r. w Starej Rudnej (Alt Raudten). Był synem Abrahama
Benedykta (od 1618 r. pastora w Starej Rudnej, a od 1645 r. w Krzepielowie) i
Zuzanny Neumann (córki pastora ze Starej Rudnej). Jego starszy brat Kaspar Knorr
(1619-1676) był również duchownym: kolejno pełnił w Głogowie funkcje konrektora
- od 1644 r., diakona - od 1645 r. i pastora - od 1668 r.
W 1645 r. Benedykt Knorr wraz z rodziną opuścił Rudną i znalazł schronienie w
Krzepielowie. Dzieciństwo Ch. Knorra przypadło na czas wojny trzydziestoletniej i
eskalacji kontrreformacji w jego śląskiej ojczyźnie. Uczęszczał do łacińskiej szkoły
elementarnej we Wschowie. Od 1652 r. kształcił się w szkole pedagogicznej w
Szczecinie, gdzie rozpoczął przygotowania do pracy w służbie dworskiej. Od 1655 r.
studiował na uniwersytecie w Lipsku teologię, prawo, języki klasyczne, historię,
filozofię i języki nowożytne. W 1660 r. otrzymał stopień magistra na podstawie
pracy o numizmatyce antycznej. Przedmiotem jego zainteresowań stały się jednak
filozofia naturalna, alchemia, literatura hermetyczna i kabała. Nawiązał kontakt z
mennonitami i chrześcijańskimi kołami reformatorskimi, teozofami, kabalistami,
zwolennikami Paracelsusa i pansofistami.
W 1668 Ch. Knorr został powołany na stanowisko radcy dworu i kancelarii palatyna
Christiana Augusta von Pfalz-SuIzbach (1622-1708) W tym samym roku ożenił się z
Anną Zofią Paumgartner von Holenstein. Mimo że pracował dla katolickiego
palatyna, pozostał ewangelikiem. Rezydencja Sulzbachów była dla niego miejscem
eksperymentalnych badań przyrodniczych, alchemii i kabalistyki. Spotykali się tam
alchemicy, filozofowie i kabaliści (m.in. Gottfried W. Leibnitz). Na mistyczny
spirytualizm Knorra w tym okresie silny wpływ wywarł Henry More (1614-1687). W
1668 r. Ch. Knorr otrzymał potwierdzenie swojego szlachectwa, a w 1676 r. uzyskał
tytuł barona. Zmarł w 1689 r. w Gross-Albershof koło Sulzbach.
Ch. Knorr napisał liczne wiersze okolicznościowe, utwory i poematy dedykacyjne, komedie i przekłady moralizujące wierszy Boecjusza (Des Severini Boetii
christliche Vernuftgemesser Trost md Unterricht, Sulzbach 1667). Opublikował
również zbiory, przekłady i komentarze pism przyrodniczych. Chciał zbliżyć
chrześcijańską mistykę i pansofistyczne badania przyrodnicze. W kompendium pism
mistyki żydowskiej Kabbala denudata (Sulzbach 1677-1684, Hildesheim 1974; tomy
1-2) pragnął udowodnić, że kabała w swojej istocie jest chrześcijańska. Jedna z jego
pieśni Morgenglam der Ewigkeit (ze zbioru Neues Helikon mi! seinen neun Musen.
Das ist geistliche Sitfenlieder, Numberg 1684) została włączona do kanonu śpiewnika
ewangelickiego (obecnie
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również w śpiewnikach katolickich). W
swoich poglądach oscylował pomiędzy
ortodoksją a pietyzmem. W dorobku Ch.
Knorra, obok typowo barokowych rysów,
są świadectwa wczesnego oświecenia.
Ch. Knorr przetłumaczył również:
Consolatio philosophiae Boecjusza, Pseudodoxia epidemica Thomasa Broene'a
(Des Thome Browne Pseudodoxia epidemica, bmw 1680) i Magia naturalis Giambatisty della Porta (Des Johannes Baptisma
Portae von Neapolis, Magia naturalis oder
Haus-, Kunst- und Wunderbuch, bmw
1680). Ponadto wydał: Harmonia EwangeIlustracja do „Kabbala denudata”
lorium (bmw 1672) oraz Coniugium Phoebi
et Palladis (Sulzbach 1677).
W Sulzbach działa stowarzyszenie „Christian Knorr von Rosenroth-Gesellschaft". W 2007 r. odbył się tam pierwszy festiwal teatralny „Knorr von RosenrothFestspiele" - impreza cykliczna, której głównym punktel jest inscenizacja sztuk
teatralnych patrona festiwalu.

Literatura: Atton Ch., Dziklewicz S., The Kabbalistic diagrams of Rosenroth,
London 1987; Battafarano l. M., Akten der 13, Bem 2004; Blau J. L., The Christian
Interpretation of the cabala in the Renaissance, New York 1944 (passim); Dienst K.,
Knorr von Rosenroth Chistian [w:] Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon,
T.4.Herzberg 1992, koi. 169-170; Elschenbroich A., Knorr von Rosenroth Christian
[w:] Nene deutsche Biographie, T. 12, Berlin 1980, s. 223-226; Janowski P., Knorr
von Rosenroth Christian (w:) Encyklopedia katolicka, T. 9. Lublin 2002, kol. 211212; Kalin D., Une piece de theatre alchimique. Bologne 1990; Killy W.,Vierhaus R.,
Deutsche Biographische Enzyklopadie, Bd. 5, München 1999. s. 631: Salecker C.,
Christian Knorr von Rosenroth (1636-1689). Leipzig 1931; Schmidt E. G., Kabbala
[w]: Hlistorisches Wörterbuch der Philosophle. Bd. 4. Basel-Stuttgart 1976, s. 666667. Ilustracja: www.knorr-von-rosenroth.de/lebenwerk.

Marek R. Górniak
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Körnig Helmut
Urodził się 12 IX 1905 w Głogowie. Uczęszczał do tutejszego Evangelische Gymnasium (obecnie Gimnazjum nr l przy ul. Sikorskiego). Już jako dziecko
wykazywał ogromne zainteresowanie sportem, startując wielokrotnie w
lekkoatletycznych zawodach szkolnych. Był współzałożycielem powstałego w 1921
r. Glogauer Sportverein (Głogowskie Towarzystwo Sportowe). które utworzyli
uczniowie miejscowych szkół średnich. Specjalnością Kórniga były biegi
krótkodystansowe, chociaż uprawiał także boks, piłkę nożną, piłkę ręczną oraz
Faustball (gra sportowa podobna do siatkówki, zawodnicy odbijają piłkę wyłącznie
pięściami).

Helmut Körnig na zawodach lekkoatletycznych w Lipsku, 1926 r. (fot. Reuters)

Po ukończeniu nauki w Głogowie rozpoczął studia na wydziale prawa
Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym samym czasie trafił do klubu SC Schiesien
Breslau, gdzie kontynuował treningi lekkoatletyczne oraz z powodzeniem występował na różnych imprezach sportowych. Punktem zwrotnym w jego sportowej
karierze było przejście rok później do S.C. Charlottenburg z Berlina. W barwach tego
klubu, a później także już jako członek reprezentacji Niemiec, Körnig osiągnął
największe sukcesy, które przyniosły mu światową sławę i uznanie.
Był trzykrotnym mistrzem Niemiec w biegu na 100 m oraz siedmiokrotnym
mistrzem Niemiec w biegu na 200 m. W 1926 r. w Lipsku przebiegł 100 m w czasie
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10,3 sekundy, zostając nowym rekordzistą świata. W dniu 20 IX 1928 na zawodach w
Berlinie Körnig zdobył złoty medal w biegu na 200 m wynikiem 20,9 sekundy, co
także dało mu nowy rekord świata (dopiero po 26 latach Heinz Fütterer poprawił ten
rezultat o zaledwie 0,1 sekundy w trakcie mityngu lekkoatletycznego w Japonii). W
1929 r. w barwach SC Charlottenburg Körnig ustanowił zespołowy rekord świata w
sztafecie 4 x 100 m. W 1930 r. został mistrzem świata studentów w biegach na 100 i
200 m. Wielokrotnie poprawiał również rekordy Niemiec oraz Europy, zdobywając
liczne puchary i medale.
Był jedynym głogowskim sportowcem, który dwukrotnie występował na
Igrzyskach Olimpijskich. W 1928 r. w Amsterdamie zdobył brązowy medal na
dystansie 200 m oraz srebrny medal w sztafecie 4 x 100 m (Lammers, Corts, Houben,
Körnig). W 1932 r. w Los Angeles powtórzył sukces z poprzedniej olimpiady
ponownie zdobywając srebrny medal w tej samej dyscyplinie (sztafeta Körnig,
Hendrix, Borchmeyer, Jonath).
Po zakończeniu kariery lekkoatletycznej, Körnig powrócił na studia prawnicze i
w 1934 r. uzyskał tytuł doktorski. Następnie przez pewien okres pracował w redakcji
„Berliner Tageblatt, a także „Deutsche Allgemeine Zeitung", gdzie prowadził dział
sportowy. W czasie II wojny światowej został powołany do wojska i służył jako
porucznik Luftwaffe. Po kapitulacji Niemiec pracował jako urzędnik państwowy,
pełniąc funkcję referenta wojskowego. Od 1951 r. zarządzał drukarnią Deutz GmbH
w Kolonii. Brał czynny udział w pracach Rady Sportu ówczesnej Partii
Socjaldemokratycznej. W 1953 r. został dyrektorem obiektów sportowych w
Dortmundzie, znanych jako Westfalenhalle GmbH, którymi kierował prawie 20 lat.
Doprowadził do ich odbudowy oraz powojennego rozkwitu. Zmarł 5 III 1972 na
zawał serca, krótko przed przejściem na emeryturę. Po jego śmierci, w uznaniu
zasług, nazwę całego kompleksu sportowego zmieniono na Helmut-Körnig-Halle.

Literatura: Das war Glogau, Stadt und Land an der Oder, praca zbiorowa, Hannover
1991; Zum Tode des Glogauer Sportlers Dr. Helmut Körnig [w:] „Neuer Glogauer
Anzeiger", 05/1972, Hannover; Auch ein Glogauer war Olympiasieger [w:] „Neuer
Glogauer Anzeiger", 08/1996, Hannover.

Marta Lewicka - marlasze@interia.pl
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Kosmalski Andrzej
Działacz związkowy - organizator struktur "Solidarności" na ziemi głogowskiej i
Dolnym Śląsku, poseł na Sejm X kadencji.
Andrzej Kosmalski urodził się 22 II 1950 w Krotoszynie. Uczył się m.in.
w zakładowej szkole zawodowej w Nowej Rudzie, w zawodzie mechanika urządzeń
radiowo-telewizyjnych. Po ukończeniu w 1968 r. szkoły pracował w Kłodzkich
Zakładach Drzewnych w Kłodzku. W 1972 r. podjął pracę w Hucie Miedzi „Głogów"
i zamieszkał w Głogowie. Pracował na Wydziale Automatyki i Pomiarów (także w
innych wydziałach) jako elektryk precyzyjny.
W sierpniu 1980 r. A. Kosmalski włączył się w budowanie nowych struktur
związkowych i tworzenie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Gdy okazało
się, że ówczesnemu przewodniczącemu chodzi bardziej o „uzdrowienie" starych
związków, Kosmalski i inni działacze związkowi zaczęli budowanie nowych,
niezależnych od władzy struktur związkowych. 3 IX 1980 przekształcono MKS w
Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność" w skład którego wszedł też A.
Kosmalski. W grudniu 1980 r. został wybrany na zastępcę przewodniczącego
Międzyzakładowej Komisji Robotniczej i włączył się w tworzenie miejskich struktur
związku w Głogowie. W czerwcu 1981 r., podczas obrad I Walnego Zjazdu
Delegatów NSZZ „Solidarność" województwa legnickiego, został wybrany na
członka zarządu Delegatury Zagłębia Miedziowego i powołano go na jednego
z dwóch zastępców przewodniczącego Ryszarda Sawickiego. W tym samym
miesiącu był jednym z trzech przewodniczących podczas obrad I Walnego
Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność" Regionu Dolny Śląsk i wszedł w skład
Zarządu Regionu. Do jego zadań należały sprawy organizacyjno-techniczne.
13 XII 1981 A. Kosmalski został internowany i osadzony w ośrodku
internowania w Zakładzie Karnym w Głogowie. Po pewnym czasie został
przewieziony do ośrodka internowania w Grodkowie. Na wolność wyszedł 23 Xl
1982. W czasie internowania wykorzystywał swoje zdolności plastyczne, m.in.
projektował okolicznościowe znaczki pocztowe i „loga" ośrodków internowania. Jego
znaczek z płonącą świecą w zakratowanym oknie jest uważany za najlepszy tego
rodzaju. Po zwolnieniu z internowania podjął działalność podziemną. Był wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizji i karany przez kolegia ds. wykroczeń.
Normą były „profilaktyczne" zatrzymania na 48 godzin przed świętami państwowymi
i solidarnościowymi. Publikował w biuletynach „Solidarność Głogowska" i „Zagłębie
Miedziowe", domagając się przywrócenia działalności „Solidarności". We wrześniu
1983 r. powstała Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna Ziemi Głogowskiej w
składzie: Jerzy Jurkiewicz, A. Kosmalski i Stanisław Orzech. Komisja posiadała
swoje komórki w Hucie Miedzi „Głogów", „Famabie" i Głogowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym.
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3 XII 1987 Władysław Frasyniuk powołał Regionalną Komisję Wykonawczą
NSZZ „Solidarność" Regionu Dolny Śląsk, w której A. Kosmalski został jego
zastępcą. Komisja była jawna, co było dużą odwagą w tamtych czasach. Urząd
Wojewódzki wszczął stosowne postępowanie, a SB podjęło działania, aby j ą
zdelegalizować. Wobec sprzeciwu założycieli RKW, ze strony władzy nastąpiły nowe
przesłuchania, szykany i kolegia. W październiku 1988 r. A. Kosmalski organizował
wiece załogi Huty Miedzi „Głogów" i powołał jawny Komitet Organizacyjny NSZZ
„Solidarność".
W czerwcu 1989 r. został z ramienia Komitetu Obywatelskiego przy Lechu
Wałęsie wybrany na posła X kadencj i Sejmu, zwanego kontraktowy m. Zasiadał
w sejmowej Komisji Obrony Narodowej i Komisji Spraw Wewnętrznych
i Administracji, gdzie zajmował się m.in. kwestiami rozwiązania SB, reformy
milicji i wojska oraz wyprowadzenia wojsk radzieckich z Polski. Był jednym
z założycieli Unii Demokratycznej, z ramienia której startował w następnych
wyborach po rozwiązaniu sejmu kontraktowego. Mimo dużego poparcia nie
uzyskał mandatu posła i po 1991 r. wycofał się z działalności politycznej.
Swoją działalność związkową! polityczną przypłacił chorobą serca.
Po odejściu z polityki A. Kosmalski żył ze skromnej renty inwalidzkiej
(po internowaniu przywrócono go do pracy na najniższej stawce, a za swoją
działalność byłpozbawiany awansów). Oddawał się swoim hobby-malarstwu,
rzeźbie i pisaniu wierszy. W 2005 r. został uhonorowany medalem 25-lecia
NSZZ „Solidarność. Jedną z jego ostatnich inicjatyw było umieszczenie
na murach głogowskiego Zakładu Karnego tablicy upamiętniającej ośrodek
internowania i działaczy związkowych, którzy byli w nim osadzeni. Tablicę
odsłonięte 13 XII 2007, już po jego śmierci.
A. Kosmalski zmarł w Warszawie 10 XII 2007. Podczas uroczystości
pogrzebowych 18 XII 2007 w Wierzchowicach k. Milicza, prezydent Lech
Kaczyński odznaczył go pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski.
Literatura: Kamiński Ł. A., Drogi Do Wolności Zagłębia Miedziowego, Legnica 2007; Cimek M., Solidarność Głogowska 1980-1984 (maszynopis w zbiorach TZG). Korzystałem także ze wspomnień Radosława Kosmalskiego.
Ilustracja: zob. 3. strona okładki

Michał Cimek
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Kotła - kompania radiotechniczna
W 1956 r. w Kotli umiejscowiono kompanię radiotechniczną wojsk przeciwlotniczych. Miało to być jedno z ogniw systemu ostrzegania przeciwlotniczego w polskim systemie obronnym. Kompania stanowiła Posterunek Radiolokacyjny (RLP). W
trakcie swojego istnienia nosiła numery - 384 i 322. Posterunek ten od samego
początku pełnił zadania jako Wysunięty Punkt Naprowadzania Lotnictwa Myśliwskiego (WPN). Podlegał dowódcy 62. pułku lotnictwa myśliwskiego w Poznaniu
Krzesinach. Ten stan trwał do 1970 i przy reorganizacji Wojsk Radio-technicznych
(WRt) zmieniła się również funkcja WPN Kotla na ZWPN (Zapasowy WPN) podległy WPN w Szczawnie.
W ramach reorganizacji WRt, przystosowującej te wojska do nowych potrzeb,
rozkazem z 4 VII 1957 utworzono samodzielne bataliony radiotechniczne (sbrt). 3.
Korpusowi Obrony Powietrznej (KOP) z Wrocławia podporządkowano 18 sbrt z Poznania-Ławicy i 22 sbrt z Wrocławia. Wśród 5 pododdziałów wchodzących w skład
18. batalionu była 384. kompania radiotechniczna z Kotli.
W latach 1973-1975 tworzono strukturę brygadową. Jako pierwszą tworzono 3.
BRt w rejonie działania 3. KOP czyli również na Dolnym Śląsku. Rozformowano 17.
i 19. prt. W skład Brygady weszły bataliony 31, 32, 33 i 35. Spośród nich 32. BRt
(JW1638) w Szczawnie (gmina Dąbie, pow. Krosno Odrzańskie) został powołany
rozkazem MON z 1973 r. W skład batalionu wchodziły 4 kompanie radiotechniczne
(320. krt Szczawno, 321. kit Drzeńsko, 322. krt Kotla, 323. krt Dłużyna D.) i Połączone Stanowisko Dowodzenia (PłSD). W końcu 1980 r. batalion miał stan etatowy 758
osób.
W skład kompanii radiotechnicznej w Kotli wchodziły: radiolokacyjna stacja
dalekiego wykrywania i naprowadzania, radiolokacyjna stacja wykrywania celów
niskolecących oraz wysokościomierz radiolokacyjny. Uzupełnienie stanowiły:
drużyna gospodarcza, podoficer sanitarny, pion polityczno-wychowawczy. W
pierwszym okresie istnienia RLP Kotla na jej wyposażeniu znajdowała się, jako
zasadniczy sprzęt bojowy, „radiolokacyjna stacja wykrywania i naprowadzania" P 20
(prod. radzieckiej) wraz z wysokościomierzem PRW 11. Jako uzupełnienie w „polu
radiolokacyjnym'' - również RLSP8. W latach późniejszych wraz z roz-wojem
polskiej elektroniki pojawiły się produkty rodzimej myśli technicznej, m.in. zestaw
Nysa. W latach 1965-67, m.in. na Dolnym Śląsku, radiotechnicy zabezpieczali już
ciągłe pole radiolokacyjne od wysokości 500 m. Ocenia się, ze ówczesne WRt mogły
wykryć i ciągle obserwować do 54% celów kontrolnych.
W połowie 1965 r sprzęt został wymieniony na nowszy: RLS dalekiego wykrywania P 35 i wysokościomierz PRW 9 oraz RLS wykrywania celów niskolecących
RLS P 12. Ten sprzęt pozostawał na wyposażeniu do roku 1998. Od 1972 r.
posterunek był wyposażany w system Automatycznego Dowodzenia Dunajec. Był to
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element zautomatyzowanego systemu dowodzenia korpusem CYBER-W. Zestaw Dunajec przeznaczony był do automatycznego zbierania, przetwarzania, przekazywania i
zobrazowania informacji radiolokacyjnych. Okazał się dość niezawodny i skuteczny
w działaniu, w związku z czym wzrosła efektywność naprowadzania lotnictwa.
W latach 90. wprowadzano pierwsze egzemplarze nowoczesnych, trójwspółrzędnych stacji radiolokacyjnych. Dzięki tym stacjom zaczęto tworzyć ruchome
posterunki radiotechniczne. Nadchodził kres stacjonarnych punktów obserwacji. Od
1995 r. zaczęto też likwidować pododdziały i posterunki radiolokacyjne na granicy
zachodniej, które geograficznie nie odpowiadały założe-niom operacyjno-taktycznym
Sił Zbrojnych RP. Zlikwidowano więc również 32. brt ze Szczawna. 322. krt została
rozformowana do końca 1997 roku.
Jednostka wojskowa w Kotli na początku swojego istnienia nie miała
lokali mieszkalnych dla żołnierzy zawodowych. Na początku kwaterowali
oni w budynku PGR. Dopiero we wczesnych latach 60. wybudowano kompleks
koszarowy. W jego skład wchodził piętrowy blok, w którym znajdowały się
pomieszczenia mieszkalne, magazyn broni i kancelarie. Drugi obiekt koszar stanowił
blok żywnościowy, w trzecim obiekcie znajdowały się pomieszczenia techniczne (w
tym 6 garaży). W początkowym okresie bardzo trudno było znaleźć chętnych do
zamieszkania w „zielonym radiotechnicznym garnizonie". Dopiero pod koniec lat 70.
zaczęto budować bloki. Kadra kompanii z Kotli przenoszona była systematycznie do
Głogowa gdzie otrzymywała stałe kwatery.
śród dowódców kompanii radiotechnicznej byli min.: por. Józef Tomczak pierwszy dowódca posterunku w czasie organizacji, kpt. Roman Lichota, mjr
Mirosław Wiercioch i kpt. Wiesław Wyskiel, jako ostatni dowódca.
Literatura: Kadow T„ Upomnienia, mps; Mordawski H„ Wojska Radiotechniczne - historia transformacji,
„Przegląd Sił Powietrznych", nr 7/2004, s. 72; Rochowicz R., Historia polskiej radiolokacji. Jednostki
radiotechniczne w Polsce 1954-1961 „Poligon", nr 4/2006, s. 78-87; Rochowicz R., Historia polskiej
radiolokacji. Jednostki radiotechniczne w Polsce 1962-1981, „Poligon", nr 3/2007, s. 78-87.

Wiesław Maciuszczak
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Kube Wilhelm
Urodził się w 1887 r. w Głogowie, w rodzinie ewangelickiej. Jego
ojciec był zawodowym podoficerem.
Rodzina Kube przeniosła się z Głogowa do Berlina. Po ukończeniu
gimnazjum humanistycznego Kube
w latach 1908-12 studiował na Uniwersytecie Berlińskim historię i nauki polityczne. Był współtwórcą
Niemieckiego Narodowego Związku Studentów (1911-14 - jego przewodniczącym) i redaktorem „Deutschvölkische Hochschulblätter".
W 1911 r. wstąpił do Niemieckiej
Partii Socjalnej. W 1913 r. porzucił
tę partię i wstąpił do Niemieckiej
Partii Kon serwatywnej, Do 1919 r.
był jej se kretarzem okręgowym we
Wrocławiu. Redagował wtedy „Schlesische Morgenzeitung" i współpracował z redakcją „Schlesische Boten".
Po klęsce Niemiec Kube opuścił partię konserwatywną. Współdziałał w
organizowaniu Niemieckiej Narodowej Partii Ludowej (został generalnym
sekretarzem jej okręgowej organizacji na Śląsku, a w 1920 r. w Berlinie). Ponadto w
latach 1922-1923 był radnym miejskim w Berlinie. W 1923 r. także i tę partię uznał
za niedostatecznie bojową i ją opuścił. Wraz z członkami zakazanej NSDAP utworzył
Narodowosocjalistyczną Partię Wolności. W 1924 r. uzyskał z Jej ramienia mandat
posła do Reichstagu (gdzie występował jako rzecznik NSDAP). W końcu 1927 r.
wstąpił do zalegalizowanej już NSDAP. W uznaniu zasług dla ruchu narodowosocjalistycznego Adolf Hitler mianował go gauleiterem Marchii Wschodniej
(Ostmark), gdzie Kube rozwinął czynną działalność polityczną. W wyniku jego
działań liczba
członków NSDAP
w tym okręgu silnie
wzrosła
(z 66 w 1928 r. do 10 000 w 1931 r.; w 1933 r. osiągnęła 80 000).
W 1928 r. Kubego wybrano posłem do pruskiego Landtagu. Zgodnie z dyspozycją
Hitlera objął kierownictwo frakcji narodowosocjalistycznej. Sukcesem Kubego,
głównie dzięki jego elokwencji i zdolności perswazji, było m.in. zniesienie w 1928 r.
zakazu wystąpień Hitlera na obszarze Prus. Po zwycięstwie NSDAP (25 III 1933) H.
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Göring mianował Kubego nadprezydentem okręgu Brandenburgii, a l VI 1933
gauleiterem okręgu Kurmark. W latach 1933-1936 Kube był posłem do Reichstagu,
pruskim radcą państwowym, członkiem Akademii Prawa Niemieckiego,
rzeczoznawcą historycznym, pełnił też inne państwowe funkcje.
Choć Kube uznawany był za zdeklarowanego antysemitę, w 1936 r. przesłał do
naczelnego sędziego NSDAP W. Bucha anonimowy list, w którym oskarżył go o
prześladowanie Żydów. Według niektórych historyków jego opór przeciw eksterminacji ludności semickiej miał motywy gospodarcze - m.in. chodziło o utrzymanie rzemiosła, którym głównie trudnili się Żydzi. Po ustaleniu przez gestapo
autorstwa listu, Kubego zmuszono do rezygnacji z zajmowanych funkcji. Na polecenie A. Hitlera pozostał jednak członkiem Reichstagu i NSDAP oraz zachował
symboliczny tytuł gauleitera. Przez 5 lat znajdował się poza sferą polityki.
Po okresie niełaski, Kube został powołany na generalnego komisarza (gauleitera)
Białorusi. Decyzji tej sprzeciwiali się dygnitarze J. Goebbels, H. Lohse i A.
Rosenberg. Hitler powierzył jednak Kubemu stanowisko w Mińsku, aby stworzyć mu
możliwości rehabilitacji (miał następnie zostać komisarzem Rzeszy w Moskwie).
Na obszarze Białorusi Kube stworzył system administracji mieszanej, polegający
na łączeniu niemieckiego personelu nadzorującego i białoruskiego wykonawczego
oraz poparł reformę rolną na Białorusi (w 1942 r. rozparcelowano kołchozy). Z
czasem przyjął umiarkowaną postawę w stosunku do ludności żydowskiej
(wstrząsnęły nim brutalne działania SS i komendantów policji przeciwko tej
ludności). Polityka Kubego na Białorusi umożliwiła dziesiątkom tysięcy Żydów
ucieczkę z gett do lasów. Zmiana jego stanowiska była powodem stałych zatargów z
wyższymi oficerami SS i policji. Doprowadziła do ostrego konfliktu z Reichsfuhrerem Rzeszy Himmlerem.
Na Kubego dokonano kilka zamachów, m.in. jeden z nich przygotowano
22 VI 1943 w mińskim teatrze, gdzie umieszczono pod sceną minę (eksplodowała
jednak w czasie nieobecności Kubego). Mimo to lekceważył urzędowe nakazy zaprzestania prywatnego zatrudniania Żydów, za co otrzymał ostrzeżenie z biura A.
Rosenberga, odpowiedzialnego za wschodnie terytorium okupowane. Okoliczności
śmierci Kubego nie są jednoznaczne. Nie zostały jasno rozstrzygnięte kwestie
organizacji zamachu, w tym rzeczywisty udział partyzantów radzieckich. Przyjmuje
się, iż 22 IX 1943 Kubę został zabity w wyniku wybuchu bomby podłożonej w jego
sypialni przez białoruską pokojówkę H. R. Mazanik (przed wojną pracownicę
NKWD), która otrzymała materiały wybuchowe od członkini radzieckiego ruchu
oporu M. B. Osipowej. Hitler nakazał urządzić uroczysty pogrzeb partyjnego
weterana.
Kube zajmował się twórczością literacką i publicystyką. Jego dramat Totila.
Historisches Schauspiel in drei Aufzügen mit einem Vorspiel miał dwa wydania (1920
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i 1933). Do ważnych prac Kubego należą także: Wie organisieren wir uns? (Berlin
1919), Nach der Aufrichtung des Dritten Reiches: Nationalsoziulistische Aufsätze
(Berlin 1933) oraz Almanach der nutionalsozialistischen Revolution (Berlin 1934).
W. Kube zaliczany jest do najbardziej kontrowersyjnych dygnitarzy hitlerowskich. Będąc najwyższym przedstawicielem hitlerowskich władz okupacyjnych na
Białorusi (ich zbrodniczy charakter jest oczywisty), nie ponosił bezpośredniej
odpowiedzialności służbowej za zbrodnie ludobójstwa (ze względu na niezależność
SS i policji od administracji cywilnej). Kube dążył do utworzenia odrębnego państwa
białoruskiego pod przywództwem III Rzeszy. Wspierając białoruskie aspiracje
narodowe był zwolennikiem nacjonalizmu, jako najskuteczniejszej przeciwwagi dla
wpływów radzieckich (stąd później spotkał się ze zdecydowanym potępieniem
sowieckich polityków i historyków).

Literatura:
Dąbkowski
T.,
Wielka
wojna
narodowa
w
świadomości
historycznej
narodów ZSRR na przykladzie Białoruskiej SRR, Wrocław 1988, s. 70-71; Górniak
M. R., Kube Wilhelm [w:] Encyklopedia „Białych Plam" - Suplement T. XIX,
Radom 2005, s. 227-229 (wraz ze szczegółową bibliografią); Knacko G., Kube
[w:] Encyklapedyja gisloryi Belarusi u 6 tamach, Mińsk 1997 IV, s. 288-289; Latyszonek O., Mironowicz
E., Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX wieku, Białystok 2002, s. 213-224; Madajczyk Cz.,
Faszyzm i okupacje 1938-1945. Wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie, I. Ukształtowanie się
zarządów okupacyjnych, Poznań 1983 (passim) i 11. Mechanizmy realizowania okupacji, Poznań 1984
(passim); Turonek J., Białoruś pod okupacją niemiecką. Warszawa 1993 (passim); Wistrich R.S., Kto był
kim
w
III
Rzeszy.
Leksykon,
Kraków
1997.
s.
132-133.
Ilustracja:
www2.genealogy.net/privat/kube/PortraitsDE
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Kuss Otto
O. Kuss był katolickim duchownym, teologiem, autorem licznych publikacji
naukowych. Urodził się 6 I 1905 w Lubinie. W latach 1924-31 studiował filologię i
teologię we Wrocławiu, Bonn i Berlinie (1930 - doktorat z teologii biblijnej). W 1931
r. przyjął we Wrocławiu święcenia kapłańskie. W latach 1932-33 był prefektem w
arcybiskupim męskim konwikcie w Głogowie. Wówczas na łamach jednej z
dolnośląskich gazet skrytykował poglądy zawarte w pracy niemieckiego ideologa
nazizmu Alfreda Rosenberga Der Mythus des zwanzigsten Jahrhunderts (1930).
Artykuł zyskał rozgłos, stał się też przedmiotem zainteresowania władz
i parlamentarzystów pruskich. Wystąpienie Kussa określono skandalem publicznym,
a jego samego napiętnowano jako nieprawomyślnego pedagoga - „mającego zły
wpływ na młodzież" (dlatego m.in. narodowi socjaliści uniemożliwili mu
przeprowadzenie habilitacji). W rezultacie Kuss musiał opuścić głogowski konwikt.
Swoje wspomnienia z Głogowa (Jahre in Schlesien) zamieścił w czasopiśmie
„Schlesien - Kunst, Wissenschaft, Volkskunde", R.32:1987.
Po wyjeździe z Głogowa Kuss był do 1935 r. wikariuszem kapitulnym
i duszpasterzem studentów we Wrocławiu. Po II wojnie światowej został mianowany
profesorem zwyczajnym i wykładał na niemieckich uczelniach: w latach 1948-60 w
Akademii Filozoficzno-Teologicznej w Paderborn, następnie, do przejścia na
emeryturę (1973), był kierownikiem Katedry Egzegezy Nowego Testamentu i
Hermeneutyki Biblijnej na Uniwersytecie w Monachium. W 1973 r. przeszedł na
emeryturę. Zmarł 7 II 1991 w Gütersloh (Westfalia) i został pochowany w
Monachium.
O. Kuss zaliczany jest do znaczących katolickich egzegetów. Głównym tema-tem
jego dociekań była teologia świętego Pawła i sam Paweł Apostoł. Współpracował z
wieloma wybitnymi teologami. Wśród licznych publikacji naukowych Kussa
najważniejsze są prace poświęcone zagadnieniom biblijnym.
Literatura: Eckert J., Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. 6. Freiburg im Breisgau 1997. kol. 546-547:
Gnilka J., Nachruf auf Professor Dr. Otto Kuss, „Münchner Theologische Zeitschrift", (42)1991, s. 271
273; Górniak M. R.. Kuss Otto [w:] Encyklopedia katolicka. T. 10, Lublin 2004, kol. 271; Kürschners
Deutscher GeIehrten-Kalender 1992. Bibibliographisches Verzeichnis deufschsprachiger Wissenschaftler
der Gegenwart. Bd. 2. Berlin 1992, s. 2059; Schlesische Kirche in Lebensbildern. Bd. 7. Münster 2006, s.
179-183; Schmitt Ch., Kuss Otto [w:] Biograpllisch-Bibliographisches K.irchenlexikon. Bd. 14. Herzberg
1998, kol. 1169-1172.
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Łagoszów Wielki - historia do 1945 roku
Wieś sołecka w gminie Radwanice. Do sołectwa należy przysiółek Dobromil.
Zobacz mapka na stronie 58.
Łagoszów Wielki (dalej: Ł.W.) wymieniony został w 1305 r. wśród biskupich wsi
czynszowych, pod nazwą Logusch. W 1376 r. odnotowany został kościół, w 1399 r. parafia należąca do archiprezbiteratu głogowskiego. Nazwa wsi posiada etymologię
słowiańską, od ług, łuża - obydwa słowa odnoszą się do terenu nizinnego i podmokłego (por. Łużyce - od bagna, mokradła). Znajduje to potwierdzenie w topografii
wsi: jej obręb sięga wilgotnej Równiny Szprotawy. Przymiotnik Wielki (Gross) pojawił się w nazwie po założeniu drugiego Łagoszowa (Klein Logisch). Odtąd: Grossinlogusch, w czasach nowożytnych: Gross Logisch. Struktura historycznej zabudowy
Ł. W. wskazuje na pierwotnie założenie słowiańskie z zagrodami skupionymi wokół
kościoła. Z tego rdzenia wieś rozwinęła się następnie jako ulicówka w obydwu
kierunkach - wschodnim i zachodnim, jako założenie osadnicze z czasów kolonizacji
na prawie niemieckim. W XIV-XV w. wieś należała prawdopodobnie do królewskiej
części księstwa głogowskiego (źródło z 1383 r. wymienia jako takie sąsiednie wsie).
Podczas reformacji większość parafian przeszła na protestantyzm. Nie zmieniło
się to zasadniczo po odebraniu im kościoła (10 I 1654). Do czasu wybudowania
kościoła w Buczynie (1742) luteranie udawali się do kościoła w Pogorzeliskach.
Historia kształtowania się własności rycerskiej jest słabo poznana. W XVIIXVIII w. dobra Großlogisch wraz z Wiesau (wschodnia część obecnych Radwanic)
były w posiadaniu rodziny von Nostitz (w 1664 r. Hans Nickel von Nostitz ufundował
dla łagoszowskiego kościoła kielich i naczynie na hostię). W tabelach podatku
gruntowego (ok. 1765) wymienione są kategorie ludności, z ilością rodzin dla każdej:
kmiecie - 11, zagrodnicy - 17, ludzie wolni - 4, chałupnicy i komornicy - 13. Wśród
nich 11 osób trudniło się rzemiosłem. W 1791 r. Ł. W. należał do landrata von
Sydow. We wsi znajdowały się m. in. szkoła, karczma, wiatrak i młyn wodny oraz
trzy folwarki. Posiadała 321 mieszkańców.
Po zniesieniu poddaństwa chłopów (1807), a następnie, wraz z postępem gospodarczym, we wsi zwiększała się ilość osób zatrudnionych poza rolnictwem.
Powstawały sklepy i zakłady usługowe. W początkach XX w funkcjonowały już
także placówki bankowe i kasy oszczędnościowej, lekarz, straż pożarna, następnie
także placówka pocztowa. Drobny przemysł reprezentowały cegielnia w majątku i
tartak. Warzono również piwo: w latach 1880-1919 istniał browar (Brauerei The odor
Pohl, następnie Brauerei Ad. Zimmerling). W 1930 r. notowane jest koło związku
chłopskiego i koło sportowe.
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odor Pohl, następnie Brauerei Ad. Zimmerling). W 1930 r. notowane jest koło
związku chłopskiego i koło sportowe.
Majątek rycerski obejmował w 1880 r. 200 ha (1930 - 150 ha). W XIX
w. i aż do II wojny św. jego właściciele często się zmieniali. W dobrach
mieszkało w 1913 r. 31 osób. Po ustawowym rozwiązaniu dóbr jako jednostki
administracyjnej (Gntsbezirk), włączone one zostały w 1928 r. do gminy
wiejskiej. W 1938 r. Ł.W. włączony został do powiększonej wówczas gminy
Wiesau. Parafia katolicka należała do archiprezbiteratu Hochkirch (Grodowiec).
Funkcjonowały dwie szkoły wyznaniowe: ewangelicka i katolicka.
W połowie XIX w. Ł.W. osiągnął najwyższy w historii stan ludności
(1845 r. - 658 osób). Wyzwolenie chłopów wraz z ich odpływem do miast
spowodowało stopniowy spadek (1890 - 606, 1913-483). W 1925 r. wieś
liczyła 521 mieszk. (372 ewangelików, pozostali - katolicy). W latach 30.
nastąpił znów niewielki spadek ludności (1936 - 473). Do odnotowania jest
przypływ polskich sezonowych pracowników rolnych z poznańskiego, jaki
nastąpił po I wojnie św.
W obliczu nadciągającego frontu, 9 II 1945 nastąpiła zorganizowana
ucieczka
ludności.
Około
10-12%
mieszkańców,
głównie
wyznania
katolickiego, pozostało na miejscu. Niektórzy z nich zostali zamordowani
przez żołnierzy rosyjskich. Po 6 tygodniach exodusu ludność z Ł.W.
zatrzymała się w Górnej Frankonii. Następnie osiedliła się w różnych
rejonach Niemiec. Nieliczni mieszkańcy powrócili do swojej wsi (wśród
nich również proboszcz). Zostali oni następnie wysiedleni do Niemiec.
Literatura: Blaschke J., Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes,
Glogau 1913; Liersch M., Versuch einer Chronik Groß Logischs, „Wiesauer Blättel"
nr-y 07, 08. 09 (2006); Das war Glogau Stadt und Land an der Oder 1913-1945,
Hannover 1991; Die Tragedie Schlesiens 1945/46 in Dokumenten unter besonderer
Berücksichtung des Erzbistums Breslau. Hrsg. von J. Kaps, München 1952/53; Exodus.
Fluchts-, Besatzungs- und Vertreibungsschicksale von Glogauern aus Stadt und Lundkreis.
Hrsg. von F. Urbanek, Hannover 1997; Holfmann H., Die kalholischen Kirchen des
Landkreises Glogau, Breslau 1937; Koch A., Liebes, unvergessenes Groß Logisch, „Neuer
Glogauer Anzeiger", 05/1964; [Liebs B.], Flucht, Ausweisung, Heimfahrt und Bleibe,
„Wiesauer Blättel“ nr-y 08, 09 (2006), 010 (2007); Plan und Bewohner von Groß Logisch.
„Wiesauer Blättel" nr 04/2005; Tabele podatku gruntowego i ludności wsi śląskich z około
1765 r., oprac. Z. Kwaśny i J. Wosch, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975;
Zimmenriann F. A, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, t. l 0, Brieg 1791.

Antoni Bok
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Olszowski Wojciech
Biskup-nominat Kijowa i Ukrainy,
w latach 1960-66 dziekan głogowski
i proboszcz parafii św. Mikołaja.
Wojciech Stanisław Olszowski urodził się 18 III 1916 w Żywcu. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się
w miejscowym Gimnazjum im. Mikołaja
Kopernika. W 1935 r. uzyskał maturę, następnie wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie i do 1940 r. studiował na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu im. Jana Kazimierza (w 1939 r. przyjął święcenia kapłańskie). Po ukończeniu studiów został
mianowany wikariuszem w Bolechowie
k. Stryja, a następnie w Bukaczowcu. Po
ustanowieniu nowej wschodniej granicy
państwowej pozostał po stronie sowieckiej (na terenie archidiecezji lwowskiej).
Od 1945 r. był proboszczem w Bursztynie k. Rohatyna, a od 1946 r. administratorem
apostolskim w Stryju i Stanisławowie. W grudniu 1949 r. został aresztowany przez
NKWD i skazany na 10 lat zesłania. Do 1956 r. przebywał w łagrach w okolicach
Karagandy (Kazachstan), gdzie prowadził tajną działalność duszpasterską. Po przedterminowym zwolnieniu początkowo pracował wśród Polaków w Kazachstanie, a następnie na Podolu. W listopadzie 1958 r. watykański Sekretariat Stanu mianował księdza Olszowskiego biskupem tytularnym Atrybii i administratorem apostolskim Kijowa i całej Ukrainy. Niestety bullę nominacyjną wysianą pocztą przejęły sowieckie
służby specjalne. W efekcie nie została ona zatwierdzona przez władze ZSRR, a
Olszowskiego oskarżonego o szpiegostwo i w marcu 1959 r. deportowano do Polski.
Ks. Olszowski początkowo zatrzymał się w Busku Zdroju. Od czerwca
1959 r. pracował na Dolnym Śląsku. Najpierw był wikariuszem i prefektem w parafii
katedralnej we Wrocławiu oraz (od lutego 1960 r.) diecezjalnym duszpasterzem
niewidomych. 27 VIII 1960 otrzymał nominację na dziekana dekanatu w Głogowie i
administratora parafii św. Mikołaja. Podczas jego wizyty w Watykanie w lecie 1962 r.
cofnięto mu nominację na biskupa, wskutek zaistniałych trudności ze strony władz
sowieckich. 24 XI 1962 otrzymał godność papieskiego szambelana honorowego.
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W okresie urzędowania w parafii św. Mikołaja ks. Olszowski kierował pracami
budowlanymi przy odbudowie kościoła Bożego Ciała (kontynuował dzieło
zapoczątkowane przez ks. Jana Rymarczuka). Z jego inicjatywy dokonano
częściowego wystroju wnętrza świątyni oraz urządzono dwie sale dla celów
katechetycznych. Dzięki staraniom ks. Olszowskiego oraz ks. proboszcza Ludwika
Muchy ze Starych Drzewiec od listopada 1961 do marca 1962 r. władze wojewódzkie
w Zielonej Górze przekazały na potrzeby świątyni: ołtarz główny, ambonę, 30
głosowe organy, 130 ławek i inne urządzenia z kościoła po-ewangelickiego w
Kożuchowie. 6 XII 1962 konsekrowano główny ołtarz w kościele Bożego Ciała. Z
inicjatywy ks. Olszowskiego w dniach 22-23 X 1966 zorganizowano w dekanacie
głogowskim uroczystości związane z Tysiącleciem Chrztu Polski na ziemi
głogowskiej.
Po wyjeździe z Głogowa, w grudniu 1966 r., ks. Olszowski bezskutecznie
usiłował powrócić na Ukrainę. W latach 1966-1968 przebywał na dwuletnim urlopie
zdrowotnym jako kapelan sióstr Zmartwychwstanek w Świeradowie Zdroju. Od 15
VII 1968 pełnił funkcję administratora parafii w Biedrzychowicach Górnych k.
Bogatyni (pow. Zgorzelec). Ponadto był diecezjalnym duszpasterzem niewidomych.
Zmarł 21 IV 1972 w szpitalu w Bogatyni.

Literatura: Chutkowski J., Głogów w XX wieku. Zarys monograficzny, Głogów
2004, s. 139; Głogów. Zarys monografii miasta, Wrocław 1994, s. 261-262;
Madała T., Polscy księża katoliccy w więzieniach i lagrach sowieckich od 1918
roku, Lublin 1996; Schemtfismus archidioecesis leopoliensis riuis latini, Leopoli
1936, s. 23 i 1939, s. 20; Schematyzm archidiecezji wrocławskiej 1964, Wrocław
1964; Schematyzm diecezji zielonogórsko-gorzowskiej - 1995. 50 lat – wydanie
jubileuszowe. Zielona Góra 1995,s. 135-138; Szetelnicki W., Ks. Wojciech Olszowski
biskup nominał kijowski (1916-1972}, Rzym 1981; Szetelnicki W., Pietrzak J.,
Olszowski Wojciech, Polski Słownik Biograficzny XXIV, Warszawa 1979, s. 51-52;
Urban W., Duszpasterski wkład księży repatriantów w archidiecezji wrocławkiej
w latach 1945-1970, Wrocław 1970, s. 115-116.

Marek R. Górniak
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Posadowsky-Wehner Arthur
Arthur Graf von Posadowsky-Wehner był wysokim urzędnikiem pruskim i
politykiem (w latach 1897-1907 wicekanclerz Rzeszy; przeprowadził reformy
socjalne). W obszarze niemieckim Posadowsky zalicza się do najbardziej znanych
osób urodzonych w Głogowie.
Rodzina v. Posadowsky wywodzi się ze starej szlachty śląskiej.
W średniowieczu była na służbie władców czeskich. W 1705 r. przodek Artura
został przez cesarza podniesiony do pozycji czeskiego barona. Za wierność
Fryderykowi II został podniesiony w 1743 r, do stanu hrabiowskiego. Ożenek
z dziedziczką fideikomisu Błotnica-Centawa skutkował połączeniem herbów
rodzin - odtąd hrabiowie v. Posadowsky-Wehner. Ojciec Artura, Adolph
E. v. Posadowsky-Wehner (1799-1848) był sędzią oraz posiadaczem dóbr
Dammitsch (Dębieć, pow. wołowski). Sędziował we wschowskim sądzie
powiatowym, następnie przeniesiony został do Głogowa.
Arthur A. v. Posadowsky urodził się 3 VI 1845, jako trzecie dziecko z małżeństwa ojca z Amalie v. Plötz. W Głogowie w 1864 r. ukończył gimnazjum
ewangelickie. Po maturze studiował prawo i administrację w Berlinie, Heidelbergu i
Wrocławiu. W 1867 r. uzyskał tytuł doktora prawa. Działalność zawodową rozpoczął
jako referent w sądzie miejskim we Wrocławiu. W 1869 r. został asesorem.
Zrezygnował jednak ze służby państwowej i nabył majątek Wełna (pow. Gniezno), na
którym odtąd gospodarował.
W 1871 r. Posadowsky powrócił do służby urzędniczej. Objął stanowisko
referenta, następnie asesora przy rejencji poznańskiej. Od 1873 r. pełnił stanowisko
landrata, kolejno w powiatach Wągrowiec, Krobia i Gostyń. Wykazał się
sprężystością zarządzania, zaangażowaniem w sprawy lokalne, a także
równoprawnym traktowaniem Polaków i Niemców. Kandydował do drugiej izby
pruskiego parlamentu (Preußische Abgeordnetenhaus) z ramienia partii konserwatywnej i był w latach 1882-85 deputowanym z okręgu wyborczego 83 (Poznań 6).
W latach 1885-93 był starostą w Poznaniu i kierował powołanym wówczas
samorządem prowincji poznańskiej.
Posadowsky wypełniał swoje obowiązki tak przekonywująco, że zwrócono
na niego uwagę w Berlinie, l VI 1893 został mianowany sekretarzem stanu Urzędu
Skarbu Rzeszy (Reichsschatzamt) w gabinecie kanclerza Rzeszy v. HohenIoheSchillingsfürsta (od 1900 r. w gabinecie kanclerza Bernharda v. Bülowa). Starał się o
wzmocnienie tego urzędu wobec ministerstwa finansów. Jego główną troską była
ochrona rolnictwa i redukcja zadłużenia. W latach 1897-1907 był sekretarzem stanu
Urzędu Spraw Wewnętrznych Rzeszy (Reichsamt des Innern) i wicekanclerzem,
również - ministrem bez teki. Ustąpienie z urzędów w r. 1907 było konsekwencją
rezygnacji przez kanclerza v. Bulowa ze współpracy z partią Centrum.
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Podczas urzędowania Posadowsky'ego zmieniła się polityka Rzeszy w kwestiach
społecznych. Pod jego egidą rozwijało się państwo socjalne. Rozwijała się również
jego kariera urzędnicza. Dostąpił rangi tajnego radcy stanu. Otrzymał m.in. godność
honorowego dziekana katedralnego (Domdechant) w Naumburgu, a także członka
synodu prowincjonalnego poznańskiego i generalnego synodu pruskiego. W uznaniu
wielkich zasług, po rozstaniu się z urzędem został przez cesarza mianowany
dożywotnirm członkiem drugiej izby pruskiego parlamentu (Herrenhaus). W
Reichstagu zasiadał w latach 1912-18 jako poseł bezpartyjny z okręgu Bielefeld i był
radcą stanu. W latach 1915-17 reprezentował swojego syna jako landrat w Elblągu.
Po rozpadzie Cesarstwa w 1918 r. Posadowsky został wybrany do niemieckiego
zgromadzenia narodowego W lutym 1919 r. kandydował (przeciw F. Ebertowi, SPD)
w wyborach prezydenckich, bez powodzenia. Jego partia, w której do 1920 r. przewodniczył frakcji, się rozpadła. Został jeszcze z ramienia Deutschnationale Volkspartei (DNVP) wybrany do Reichstagu, jednak wraz z narastaniem radykalnych
tendencji w tej partii, po puczu Kappa (koniec 1920 r.) wystąpił z niej i wycofał się z
wielkiej polityki. Przeniósł się do Naumburga, gdzie pełnił urząd dziekana katedralnego. Nie rozstał się jednak całkowicie z polityką. W 1925 r. został wybrany
do sejmu prowincjonalnego Saksonii, w latach 1928-32 reprezentował w pruskim
Landtagu nieliczną Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung. Zmarł 23 X 1932 w
Naumburgu.
Literatura: Bahlcke J.: Arthur Graf v. Posadowsky-Wehner [w:] Ostdeutsche
Gedenktage, Bonn 1994/95, s. 159-165; Bom K. E., Arthur Graf v. PosadowskyWehner 1845-1932 [w:] Männer der deutschen Verwaltung, 1963, s. 211-228;
Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser, Gotha 1915, s. 730
i n.; Haunfelder B., Biographisches Handbuch für das Preußisch eAbgeordnetenhaus,
1867-1918. Handbücher zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen
Parteien, Bd. 3, Düsseldorf 1994; Hubatsch W., Stiittingen D., Grundriß zur
deutschen Verwaltungsgeschichte 1815-1945, Reihe A: Preußen. Band l Provinz
(Großiherzogtum) Posen, Bd. 2,1: Provin: (Großiherzogtum) Posen. Marburg 1975
Schmidt M., Graf Posadowsky-Wehner, Staatssekretar des Reichsschutzamtes und
des Reichsamtes des Inneren 1893-1907. Halle 1935; Schwarz M., Biographische,
Handbuch der Reichstage, Hannover 1965. Ilustracja: zob. 3. strona okładki.

Martin Sprungala
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Przytulisko dla najuboższych im. Św. Siostry Faustyny
w Żukowicach
Przytulisko dla bezdomnych mężczyzn zostało powołane do życia przez księdza
kanonika Janusza Idzika, proboszcza głogowskiej parafii p.w. Miłosierdzia Bożego, w
kwietniu 1999 r. Jest ono włączone do Fundacji „Instytut Świętego Brata Alberta" w
Świnoujściu, stanowiąc Oddział w Głogowie, a funkcjonuje w oparciu o wolontariat i
ofiary darczyńców.
Pierwsi bezdomni pojawili się już w maju 1999 r., zamieszkując w baraku, który
znajdował się przy placu budowy kościoła na osiedlu Piastów Śląskich. Rotacja
wśród bezdomnych była duża, a ci którzy zdecydowali się zostać na jakiś czas, pracowali na placu budowy kościoła wykonując - w zależności od posiadanych umiejętności - różne prace. Nadchodząca zima oraz szybki wzrost liczby bezdomnych spowodowały nawiązanie przez parafię kontaktów z Fundacją „Instytut Świętego Brata
Alberta" w Świnoujściu oraz Agencją Własności Skarbu Państwa we Wrocławiu.
Efektem tego było przeniesienie przytuliska w okresie wakacyjnym do budynku po
dawnym PGR w Żukowicach. Przeniesieni tam bezdomni podjęli trud adaptacji
otrzymanego, zdewastowanego budynku. W pomoc przy adaptacji włączyli się parafianie z osiedla Piastów Śląskich oraz mieszkańcy innych dzielnic miasta, organizując
różnego rodzaju środki: talerze, łyżki, sprzęt gospodarstwa domowego, odzież, meble,
firany itp. Od samego początku zaczęła funkcjonować kuchnia, mimo że nie było
światła i wody. Palono w piecu i korzystano z butli gazowej. Ciężkie warunki
początkowe wyzwalały pomysły i dodatkową energię do odrestaurowania budynku.
Otuchy dodawały słowa samych bezdomnych, którzy mówili, że lepsze to, niż
mieszkanie na dworcu, klatce schodowej czy pod mostem...
Przytulisko w Żukowicach zaczęło funkcjonować z całą energią; święta Bożego
Narodzenia w 1999 r. spędziło w nim 26 osób. Ogólnie liczba bezdomnych, którzy
mieszkali w tamtym roku w przytulisku sięgnęła 65 osób. Ośrodek rozwijał się w
szybkim tempie: kolejne Boże Narodzenie spędziło w nim już 48 osób, a w całym
2000 r. zameldowanych było 120 osób. W następną Wigilię Bożonarodzeniową r.
było 59 osób, zaś w całym w 2001 r. przewinęło się ich przez ośrodek 149. W 2002 r.
mieszkańców było 176, na Boże Narodzenie zostało ich 57. W 2003 r. przebywało
tam już 279 osób, z czego Wigilię spędziły 62 osoby. Do połowy 2004 r. w ośrodku
mieszkało około 170 bezdomnych.
45

Encyklopedia Ziemi Głogowskiej nr 68
Cały czas prowadzone były dalsze prace remontowe. Obok pomocy ze strony indywidualnych darczyńców przytulisko wspierali również m.in. Wojewoda Dolnośląski, Starosta Powiatu Głogowskiego, głogowska prawica, Głogowska Fun-dacja
Pomocy Bliźniemu im. Świętego Brata Chmielowskiego, Szkoła Ogrodnicza, Rada
Miasta Głogowa. Bardzo duży wkład pracy w odbudowanie zdwastowanego budynku
włożyły Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze" (uruchomienie kolejnego odcinka
centralnego ogrzewania i wodociągu) i ZGM (postawienie kuchni węglowej).
Przytulisko dzierżawi kawałek ziemi, którą uprawiają jego mieszkańcy. Zaj-mują
się oni hodują kur, kóz, świń, królików i bażantów. Jest też Wspólnota Różańcowa i
Koło Anonimowych Alkoholików. Wielu mężczyzn podejmowało stałą lub okresową
pracę. Były przypadki nawiązania udanych kontaktów z rodzinami. Miały też miejsce
odwiedziny byłych podopieczna i listy dziękczynne.
Obowiązkiem każdego pensjonariusza jest praca na rzecz przytuliska, tak więc
wszystkie funkcje m.in.: opiekun, kucharz, magazynier, palacz, krawiec, ogrodnik,
pranie, kąpiel, doglądanie inwentarza – wykonują bezdomni. Przez pewien czas
funkcjonowało nawet własne pisemko „Gazeta Bezdomnych”. W grudniu 2002 r.
przytulisko odwiedził ksiądz Biskup Ordynariusz Adam Dyczkowski, ofiarując kwotę
pieniężną, za którą wymurowana została kuchnia do gotowania i przyrządzania
posiłków. Przytulisko gościło również wielu innych gości: schole dziecięce i
młodzieżowe, siostry zakonne i kleryków, lekarzy i biznesmenów.
Według regulaminu bezdomny mężczyzna może przebywać w ośrodku 6 miesięcy, ale zdarzają się wyjątki - niektórzy przebywają w tu ponad 2 lata. Podopieczni
otrzymują całodzienne wyżywienie. Mogą korzystać z książek, telewizji, wyjazdów
do rodziny czy rozwijać zainteresowania. W przytulisku funkcjonuje izba chorych, a
chorymi opiekują się sami jej mieszkańcy. Wielu byłych mieszkańców po kilku
miesiącach nieobecności, prosi o ponowne przyjęcie do przytuliska. Obecnie w
żukowickim ośrodku przebywa około 80 mężczyzn.

Literatura: Czaja D., Powstanie i działalność parafii p.w. Miłosierdzia Bożego
w Głogowie " Zielona Góra 2005 (praca magisterska); „Gazeta Bezdomnych", z 2003 r. (pismo
przytuliska dla najuboższych w Żukowicach); Kronika parafialna Parafii Miłosierdzia Bożego
w Głogowie: „Parafianin Piastowski", n-ry od 1999 r. (gazetka parafialna ukazująca się
nieregularnie).

Dariusz A. Czaja
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Pułk piechoty nr 37
W latach 1741-1806 w Głogowie najdłużej spośród stacjonujących tu jednostek
wojskowych przebywały pododdziały pułku piechoty nr 37. Pułk powstał w 1740 r. i
zanim otrzymał numer, oznaczany był od nazwisk swoich szefów. Ostatnim był Karl
von Tschepe. Niektórzy z szefów i oficerów byli komendantami twierdzy, np.
generałowie du Moulin, von Keller, von Kursell, płk von Rüts, mianowany na
pierwszy stopień generalski osobiście przez króla Fryderyka Wilhelma II, płk von
Hacke, ppłk baron von Lichnowski. Jednym z oficerów jednostki był późniejszy
generał major von Wobersnow, adiutant króla Fryderyka II, porywacz księcia
Sułkowskiego (więzionego w Głogowie).
Cały pułk stał garnizonem w twierdzy w latach 1745-95. Do końca 1806 r.
pozostał tylko niedawno utworzony III batalion i batalion zakładowy, wraz z
kompanią inwalidów. Etat pułku piechoty stanowiło przed 1795 r.: 210 oficerów i
podoficerów, 38 doboszy, 10 muzyków, 14 cieśli, 12 felczerów, 218 grenadierów (w
2 kompaniach), 1220 muszkieterów lub fizylierów (w l0 kompaniach), 7 Unterstab
(sędzia audytor, profos, kapelan, płatnik, itp.), razem - 1729 ludzi. Ale faktycznie,
według przeprowadzonego w 1787 r. spisu liczył on 1277 żołnierzy. Na mundur
składały się: niebieski kaftan z czerwonymi wyłogami i żółtymi guzikami, biała
kamizelka i spodnie. Grenadierzy mieli białe, wysokie czapki ze zło-tymi okuciami,
pozostali czapki trójgraniaste, granatowe. Pułk uczestniczył we wszystkich
konfliktach zbrojnych ówczesnej epoki: wojnach śląskich, wojnie sukcesyjnej w
Czechach (1778) i przeciwko Francji (1792-95, 1806). Bardzo duże straty poniósł w
trakcie wojny siedmioletniej.
W latach 1743-97 kantonem (obszar, który dostarczał rekruta oddziałowi), były
miasta i ich okolice: Góra, Głogów, Świebodzin, Bytom Odrzański, Polkowice,
Sława, Chobienia. Od 1797 r. wcielano natomiast mieszkańców południowych
powiatów Wielkopolski. W związku z tym w batalionach znajdowało się dużo
Polaków. W trakcie oblężenia w 1806 r. wielu z nich zdezerterowało. Historia
jednostki zakończyła się klęską pod Jeną i kapitulacją twierdzy Magdeburg 11 Xl
1806, w obronie której uczestniczyły resztki I i II batalionu. Natomiast Batalion III,
dowodzony przez ppłk von Somnitz, 3 grudnia wraz z załogą twierdzy poszedł do
francuskiej niewoli.
Literatura: Bergner R., Trnppen der Garnisonen in Schlesien 1740-1945, Friedeberg 1987;
Generalne tablice statystyczne Śląska z 1787 roku, opr. T. Ladogórski, Wrocław 1954; Lyncker
A., Die Altepreussische Armee 1714-1806 und ihre Militaerkirchenhnecher, Berlin 1937.
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Rothe Oswald
W materiałach źródłowych występuje także jako Roth, Rath oraz Rote.
Urodził się ok. 1480 r., na temat wczesnego okresu jego życia nie zachowały
się żadne informacje. Dopiero z 20 XII 1503 pochodzi wzmianka o przyznaniu
mu praw obywatelskich miasta Wrocławia. W następnych latach, będąc już
mistrzem złotnictwa, kilkukrotnie pełnił funkcję starszego cechu złotników
wrocławskich (w 1509, 1510 oraz 1514 r.). Jeszcze przed 1505 r. ożenił się
z M. Wolf, był ojcem 3 synów i 3 córek. Mieszkał we własnej kamienicy
(wschodnia pierzeja Rynku), co bez wątpienia świadczyło o jego wysokiej
pozycji społecznej oraz zamożności. Po śmierci żony (1515 r.) sam zajmował
się wychowaniem dzieci. Zmarł w 1522 r. i został pochowany w Kaplicy
Złotników w kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Jeszcze w 1945 r.
znajdowało się tam jego epitafium, które uległo zniszczeniu w trakcie walk
o miasto pod koniec II wojny św.
Rothe uważany jest ze jednego z najwybitniejszych przedstawicieli środowiska
złotników działających we Wrocławiu w okresie późnego gotyku. Swoje prace
oznaczał puncą mistrzowską z monogramem, który stanowiła litera R wpisana w koło.
Stworzył niepowtarzalne dzieła, z których wiele niestety nie dotrwało do naszych
czasów. Należy tu wymienić relikwiarz hermowy św. Stanisława (1507), relikwiarz
palca św. Jana Chrzciciela (1512 - na zlecenie Johanna Scheuerleina, kanonika
katedry wrocławskiej), kielich z kościoła św. Katarzyny w Górze Śląskiej (1518), a
także kielich z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu (1518 - fundacja Ursuli Berin).
Działalność Rothego jest mocno związana z Głogowem. W kościele św. Mikołaja znajdowała się bogato zdobiona monstrancja z 1515 r., sygnowana dwiema
puncami mistrza. Podczas walk o Festung Glogau w 1945 r. została ukryta w
przygotowanym wcześniej schowku w ścianie zakrystii. Przypadkowo odnaleziona
rok później przez grupę dzieci, przekazana Milicji Obywatelskiej ostatecznie trafiła
do Wrocławia. Tam otrzymał ją przedstawiciel Administracji Apostolskiej razem z
pozostałymi bezcennymi przedmiotami ze skrytki kościelnej, po czym przepadła bez
wieści. Od 1947 r. uważana za zaginioną.
W kościele św. Mikołaja przechowywano także drugą monstrancję wykonaną
przez Rothe. Nosiła miano „olbrzymiej" (Riesenmonstranz") i pochodziła z 1520 r.
Na prośbę proboszcza Schneidera i za zgodą ówczesnego biskupa, została w 1804 r.
lekkomyślnie sprzedana, a uzyskane w ten sposób fundusze przeznaczono na „zmianę
posadzki w kościele z ceglanej na kamienną". Monstrancja była już wówczas połamana i to niestety przesądziło o jej losie.
Ostatnie ze znanych, głogowskich dzieł Oswalda Rothe to procesyjny krzyż relikwiarzowy, datowany po 1511 r. Ufundował go, zgodnie z opisem, „Petrus Lidelaw",
proboszcz kolegiaty głogowskiej z początków XVI w.. Krzyż niewłaściwie uznawany
48
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jest za pracę anonimowego złotnika i nie mniej błędnie uważany za zaginiony w wyniku zawieruchy wojennej (Regulska G., Gotyckie zlotnictwo na Śląsku, 2001). Wykonanie przez Rothego potwierdza sygnatura artysty na awersie krzyża, ukryta pośród
greckich liter w treści inskrypcji. Zaginięciu krzyża definitywnie przeczy jego obecność w kolegiacie.
Pod koniec wojny krzyż, wraz z pozostałymi kolegiackimi dziełami sztuki, został
ukryty w podziemiach Deutsche Bank w Głogowie. W czerwcu 1945 r. Rosjanie, dzięki
pomocy proboszcza kolegiaty Heinricha Wernera, dotarli do bankowego skarbca i zrabowali ukryte w nim przedmioty. W nagrodę
ks. Werner otrzymał od radzieckiego komendanta Zubkowa krzyż na ozdobnym łańcuchu (tzw. „Brustkreuz"), noszony od wieków przez archidiakonów głogowskich. Krzyż
procesyjny, dzieło Rothego, uratował w niewyjaśnionych dotychczas okolicznościach
ojciec Becksmann, redemptorysta, który również był obecny przy grabieży skarbów kolegiaty z banku.
Ilustracja: inskrypcja w trzech językach: hebrajjskim, greckim i łacińskim na awersie krzyża procesyjnego z kolegiaty głogowskiej (fot. P. Lewicki,
2007).
Literatura: Blaschke J., Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer
Landes, Glogau 1913; Encyklopedia Wroclawia, red. J. Harasimowicz, Wrocław
2006; Hilgner M., Der Dom zu Glogau, Glogau 1912; Hintze E., Schlesische
Goidschmiede, Osnabruck 1979; Kastner K., Die Glogaiier Stadtpfarrkirche zum hl.
Nikolaus, Schweidnitz 1922; Kastner K., Geschichte der Pfarrer an der Glogauer
Nikolaikirche, Glogau 1925; Lutsch H., Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provmz
Schlesien, Bd. III: Der Reg.-Bezirk Liegnitz, Breslau 1891; Regulska G., Gotyckie
złotnictwo na Śląsku, Warszawa 2001; Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und
Altertümer, Ausstellung von Goldschmiedearbeiten schlesischen Urspmnges oder
ans schiesischem Besitze, Breslau 1905; Werner H., Glogau 1945/46 [w:] „Neuer
GlogauerAnzeiger", 8/1968, Hannover 1968.
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Rozminowanie ziemi głogowskiej od 1945 roku
Jednym z problemów, z którymi przyszło się borykać osadnikm od 1945 r., było
zaminowanie Głogowa i okolic oraz zabezpieczenie porzuconych elementów
uzbrojenia i wyposażenia wojskowego. W 1945 r. oceniano, że 1/3 powierzchni
Dolnego Śląska została zaminowana. W powiecie głogowskim pola minowe pokrywały 14 000 hektarów użytków rolnych, nasycenie przeważnie przekraczało 1000 min
na km2.
Rozminowanie miasta i powiatu rozpoczęło się prawie natychmiast po zdobyciu
twierdzy przez Armię Czerwoną. Kompania saperów rosyjskich stacjonowała w Nosocicach. Do pomocy przy rozbrajaniu zburzonych mostów odrzańskich rekrutowano
niemieckich jeńców z pobliskiego obozu jenieckiego. Pola w Żarkowie, administrowane przez majątek miejski, zostały rozminowane przez ,, ... zatrzymanych
niemieckich chłopców wyszkolonych przez Hitlerjugend w zakresie minowania".
Zebrano ponad tonę materiałów wybuchowych.
W 1945 r. od 29 maja do 7 czerwca rozminowywali miasto i powiat żołnierze 19.
batalionu saperów 8 DP, we wrześniu i październiku żołnierze 2. Brygady Saperów.
Również jesienią działał na terenie powiatu 16. batalion 11. DP, który też w 1946 r.
prowadził rozminowanie sprawdzające. W lutym 1946 r. głogowskiego nie było
wśród wojewódzkiego wykazu powiatów, które miały wszystkie użytki rolne rozminowane. Jak bardzo przeszkadzały pola minowe, ilustrują wspomnienia osadników.
Jeszcze wiele lat po wojnie zdarzały się nieszczęśliwe wypadki ze znajdowanymi
przypadkowo śmiercionośnymi pociskami. Szczególnie tragiczny w skutkach był
wybuch na stadionie miejskim 6 VI 1949, kiedy zginęło 16 osób. Ale też w każdym
roku zdarzały się wypadki niosące za sobą ofiary w ludziach.
Znajdowanych pocisków w pierwszym, powojennym okresie było tak dużo, że
inwentaryzowano je, jak dokumentuje w swojej kronice Walenty Nawrocki, w
nietypowych jednostkach miary, jak np. „30 wozów konnych, 2 samochody, l wagon
pocisków artyleryjskich" albo „3 wozy konne pocisków lotniczych" lub „4 tony
amunicji karabinowej". Innym problemem była utylizacja zebranych przedmiotów.
Np. jeszcze w 1947 r. w siedzibie posterunku milicji przy ul. Królewskiej było
złożone ponad pół miliona sztuk amunicji poniemieckiej, której nie miano gdzie
przenieść.
W momencie utworzenia w głogowskim garnizonie jednostek wojskowych,
przejęły one obowiązek rozminowywania miasta i powiatu. Na podstawie
rozkazu MON nr l0 z 14 III 1951 powołano grupy rozminowania. Rozpoczęły
one działalność od rozminowania i przejrzenia obiektów. W październiku
przystąpiono do rozminowywania miasta i powiatu.
Rozkazem nr 11 z 30 I 1957 MON zakończyło akcję rozminowania MON zakoń50
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czyło akcję rozminowania kraju. Dalszym usuwaniem ujawnianych przedmiotów
wybuchowych i niebezpiecznych miały się zajmować tworzone w jednostkach
inżynieryjnych Wojska Polskiego patrole rozminowania. Głogów w pierwszym
okresie znajdował się w rejonie oddziaływania patrolu z Kostrzyna, który np. w 1959
r. ujawnił i zlikwidował na terenie powiatu 437 pocisków artyleryjskich, 128
moździerzowych, 28 p/panc i 63 miny przeciwczołgowe.
Pierwszą grupę rozminowania wydzielono w 6. ppont 15 V 1969. Patrolami
dowodzili kpt Władysław Żygadło i mjr Antoni Borowiec. Przy 6. pdm l Xl 1994
utworzony został etatowy Patrol Rozminowania nr 24 w miejsce dotychczas
działającego nieetatowego patrolu rozminowania - dowódcą został mł. chor. sztab.
Bogdan Pisarski, zastępcą sierż. Jacek Hajduk. Od l I 1999 w związku z
rozformowaniem 4. BSap w Gorzowie Wlkp. do Głogowa został przedyslokowany
Patrol Rozminowania Nr 22. Jego dowódca: mł. chor. sztab. Tomasz Dziedzic został
wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej wpisem do Księgi Honorowej za
udział w usunięciu 51,5 tys. ładunków wybuchowych.
Patrole uczestniczyły w rozminowaniu dolnośląskich poradzieckich poligonów
wojskowych, m.in. na bombowisku koło Przemkowa. Od 2004 r. w Brożku koło
Zasiek wspólnie z naukowcami z WAT głogowscy saperzy rozminowali pozostałości
po fabryce, którą w czasie II wojny św. Armia niemiecka wykorzystywała do
produkcji amunicji i prochu.
Jeszcze po r. 2000 corocznie Patrol nr 22 realizuje ponad 100 zgłoszeń,
a patrol nr 24 od 2003 r. rocznie ponad 200. Podejmowane są w dalszym
ciągu pokaźne ilości przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Rejon
odpowiedzialności wojskowej głogowskich patroli obejmuje obecnie teren
pięciu południowych powiatów woj. lubuskiego (Patrol nr 22) i 10 zachodnich
powiatów woj. dolnośląskiego (Patrol nr 24).
Literatura: Barszczewski Z., Przwrócone życiu - Rozminowanie ziem Polski.
Warszawa 1998; Historia Garnizonu Glogów, Pr. zb.. Głogów 1991; Kaczmarski F.,
Soroka S., Wojska inżynieryjne LWP, 1945-19 79, Warszawa 1982; Kajetanowicz J.,
Polskie wojska lądowe w latach 1945-1960, skład bojowy, struktury organizacyjne,
uzbrojenie, Toruń 2005, Mielniczuk P. Działanie patroli rozminowania w rejonie
odpowiedzialności SÓW, PWL, 44/2002, z. 4, s. 90-92; Styś L. S.. Rozminowanie
Dolnego Śląska w latach 1945-1948 [w:] „Sobótka", t. 20; Wspomnienia osadników
Ziemi Glogowskiej, opr. W. Nawrocki, mps.; Szymanowski M., Patrole rozminowania
SÓW. „Przegląd Wojsk Lądowych" 39/1997, z .4.
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Saperzy w Głogowie do 1945 roku
Wojska inżynieryjne (popularnie: saperzy) - to rodzaj wojsk przeznaczonych do
inżynieryjnego zabezpieczenia działań wszystkich rodzajów sił zbrojnych i ro-dzajów
wojsk, w tym fortyfikowania wskazanego obszaru. Na Śląsku pojawiły się dość
wcześnie - wraz z rozwojem sztuki fortyfikacyjnej. Od 1652 r. byli to tzw.
Landesingenieure, inżynierowie Habsburgów - Grundel, Maier, Marienberger, Kreus
i Raussendorf. To oni wraz ze swoimi zespołami współtworzyli zręby nowoczesnej
twierdzy do 1740 r.
Od 1741 r. na Śląsku już pruskim, w twierdzach stacjonowały kompanie
założonego przez inżyniera Corneliusa Walrave 49. pułku pionierów. W latach
1742-48 zespół wojskowych inżynierów stacjonował w Głogowie celem opracowania
programu przebudowy i rozbudowy twierdzy. Spis z 1787 r. wymienia również 4
minerów. Ten zespół w końcu XVIII w. uzupełniło komando pontonierów, jedno z
trzech w armii. Oddział 29 żołnierzy pod dowództwem kapitana Modracha miał pod
swoją pieczą 43 pontony.
W okresie francuskiej okupacji (XII 1806 - IV 1814), nad rozbudową umocnień
pracowali francuscy inżynierowie-saperzy. którymi kierował m.in. płk Nempde. Duże
zasługi położył dla rozbudowy fortyfikacji szef batalionu Louis Deluret. Zmarł w
Głogowie 10 VIII 1813 i został pochowany w wale umocnień.
Po wojnach napoleońskich reformatorzy armii pruskiej utworzyli 9 dwukompanijnych oddziałów saperów. 5. oddział trafił do głogowskiej twierdzy. W 1860
r. oddział osiągnął siłę batalionu z 4 kompaniami i otrzymał nazwę: dolnośląski
batalion saperównr 5. (Niederschlesische Pionierbattaillon Nr. 5). l kompania pod
dowództwem kpt. Sandera wzięła udział w wojnie prusko-duńskiej o Szlezwik w
1864 r. Głogowscy pionierzy odznaczyli się podczas przeprawy wojska na wyspę
Alsen. Saperzy 5. batalionu uczestniczyli we wszystkich wojnach Prus do 1918 r. Po
powrocie z frontu I wojny św. część batalionu uczestniczyła jeszcze w walkach z
powstańcami wielkopolskim o ustalenie granicy.
Od 1870 r. do 1914 r. w Głogowie stacjonowała również część 2. fortecznej
kompanii saperów z batalionu nr 6. Od powstania Reichswehry w 1921 r. wśród
głogowskich placówek wojskowych istniała komórka wojsk inżynieryjnych zajmująca się rozbudową umocnień. W Wehrmachcie powstała IV Inspekcja Forteczna
(Festunginspection IV), której podlegały sztaby pionierów - miejscowy i w Opolu. Od
15 X 1939 funkcjonowała ona jako IV Dowództwo Pionierów Fortecznych (FestungsPionier-Kommandeur IV).
Od l X 1934 kontynuatorem tradycji głogowskich saperów był Batalion Pionierów
(Pionier-Bataillon Glogau), który powstał na bazie kompanii 3. pruskiego batalionu
saperów z Kostrzyna. Specjalizował się on w technikach przepraw. Dwie kompanie
zmotoryzowane skoszarowane zostały w kazamatach Fortu Gwiazda, a dwie kompa52
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nie z taborem konnym w koszarach Beselera. Pierwszym dowódcą był ppłk Runie. 15
X 1935 batalion otrzymał numer 18 i został oddziałem saperskim legnickiej
18. Dywizji Piechoty. Uczestniczył aktywnie w kampanii wrześniowej budując m.in.
przeprawy przez Wartę i Wisłę, [patrz EZG 43, 45].
Odziały saperskie posiadały place ćwiczeń nad Odrą i przed Bramą Pruską. Obecny Park Słowiański nosił nazwę Lasku Pionierów (Pionierwaldchen). Na Ostrowie Tumskim znajdował się park środków przeprawowych.
Jeden z obiektów został zniszczony w trakcie pożaru w 1890 r. Zakwaterowanie - koszary saperskie i magazyny - znajdowały się m.in. w Forcie
Gwiazda i w Koszarach Saperów (Pionier-Kaserne) w starym klasztorze dominikanów. W 1908 r. rozpoczęto budowę koszar przy ul. Sikorskiego. Oddane do użytku w 1914 r.,
otrzymały nazwę Alsenkaserne. W 1934 r. jednostka saperska otrzymała budynek byłej Szkoły
Wojennej nad Odrą i zajmowała go do 1945 r.
W czasie wojny
m.in. funkcjonował 213. zapasowy i szkoleniowy batalion saperów ze 158 szkolną
kompanią saperów. W bataBudynek byfej Szkoly Wojennej
lionie tym prowadzono również kursy dla oficerów rezerwy (ROB-Lehrgang). Ostatni kurs uczestniczył wraz z
kadrą w obronie twierdzy jako pododdziały piechoty.

Literatura: Bergner R., Truppen der Garnisonen in Schlesien 1740-1945. Friedeberg
1987; Mueller-Hildebrand B., Das Heer bis zum Kriegsbeginn, Darmstadt 1954, t. l: 19361939, Lange E., Die Soldaten Friedrichs's des Grossen, Leipzig brw; Lyncker
A., Die Altepreussische Armee 1714-1806 und ihre Militaerkirchenbuecher, Berlin 1937.
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Saperzy w Głogowie od 1945
Saperzy w Głogowie pojawili się zaraz po opanowaniu Festung Glogau
przez oddziały Armii Czerwonej. Ich podstawowym celem było rozminowanie
terenu. Od 1951 r. w garnizonie stacjonowały jednostki wojsk inżynieryjnych.
W ramach przekształceń WP, w 2. Korpusie Panc. utworzono 36 batalion
saperów (JW 2237), z etatem 301 żołnierzy i 3 pracowników cywilnych.
W składzie 2. Korpusu Piechoty utworzono 55 bsap (JW 5550) wg etatu: 312
żołnierzy i 8 cywili. Jednostki te zakończyły działalność w 1956 roku, W listopadzie
1952 r. przybył z Brzegu 71. batalion drogowy (JW1686). W 1955 r. przeniesiono go
do Konina, gdzie został rozformowany.
Jesienią 1966 r. został utworzony 8. pułk pontonowy (JW 1557).
Był to oddział wojsk inżynieryjnych przeznaczony do samodzielnego
urządzania
i
utrzymywania
przepraw
promowych
lub
mostowych
z parków pontonowych. W 1967 r. otrzymał on nazwę 6 Warszawski Pułk
Pontonowy (dalej: 6. ppont) i przejął frontowe tradycje 6 Samodzielnego
Zmotoryzowanego
Batalionu
Pontonowo-Mostowego,
który
uczestniczył
w zdobyciu Berlina w 1945 r. Organizacja jednostki; sztab, kompanie:
dowodzenia, remontowa, zaopatrzenia, medyczna, mostowa, inżynieryjnodrogowa, desantowo-przeprawowa, dwa bataliony pontonowe. W składzie
była również grupa rozminowania. 20 V 1967 w trakcie manewrów „Daniel"
pułk został włączony w skład jednostek operacyjnych.
Z dniem 31 VII 1995, w związku ze zmianą potrzeb armii nastąpiło
przeformowanie 6. ppont w 6. pułk drogowo-mostowy (dalej: 6. pd-m).
Organizacja 6. pd-m: sztab, kompania dowodzenia, remontowa, zaopatrzenia,
medyczna, l batalion pontonowy, 3 bataliony drogowo-mostowe. Obydwa
pułki - 6. ppont i 6. pd-m wchodziły w skład polskich wojsk operacyjnych
wydzielanych do Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego.
W XXI wiek jednostki weszły z kolejną reorganizacją. Z początkiem 2001 r.
6. pd-m przejął obowiązki i zadania garnizonowe. Jednocześnie trwało przez
cały rok przeformowywanie tej jednostki inżynieryjnej. Tradycje 6. pd-m
kontynuuje działający od l I 2002 6 Ośrodek Przechowywania Sprzętu
(JW 3284), który przejął sztandar poprzedników.
Całkowicie nową jednostką w Głogowie jest powołany decyzją
MON z 23 I 2001 4 Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego (JW 3444),
dalej 4. brat-inż. Z dniem l I 2002 batalion rozpoczął działanie w ramach
Krajowego Systemu Reagowania Kryzysowego. Zgodnie z rozkazami,
4. brat-inż. utrzymuje siły i środki w ciągłej gotowości do użycia. Rejon
odpowiedzialności obejmuje 26 powiatów o powierzchni 17 300 km2. Dnia 17 IX
2005 batalion otrzymał wyróżniającą nazwę „Głogowski" i sztandar.
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Pododdziały głogowskich jednostek brały udział w wielu ćwiczeniach
Układu Warszawskiego i Wojska Polskiego, budując mosty pontonowe
na rzekach Odra. Warta i Wisła. W ramach współpracy z armiami NATO,
w 1995 r. w ramach „Partnerstwa dla pokoju" żołnierze wchodzili w skład
międzynarodowego batalionu w ćwiczeniach „Dwa Orły". Żołnierze i oficerowie
uczestniczyli w misjach zagranicznych w ramach kontyngentu ONZ i sił NATO. Od
początku istnienia jednostki uczestniczyły w likwidowaniu skutków klęsk
żywiołowych - powodzi, zatorów na Odrze, Bobrze i innych dolnośląskich rzekach.
Dowódca 6. pd-m w czasie wielkiej powodzi 1997 r. dowodził zgrupowaniem wojsk
inżynieryjnych nad środkową Odrą, z udziałem ponad 1700 żołnierzy. Kolejna akcja
to usuwanie skutków powodzi na zbiorniku wodnym koło Dobromierza, we wrześniu
2002 r. Patrole rozminowania uczestniczyły w rozminowaniu dolnośląskich
poradzieckich poligonów wojskowych.
Jednostki saperskie utrzymywały swoje ośrodki szkoleniowe i magazynowe. Do
powodzi w 1997 r. 6. pd-m użytkował obiekt Odrzycko w dawnym forcie Lunette am
Schloss See. Był tam skład amunicji saperskiej. Z resztek placu ćwiczeń Klucze oraz
z otuliny obiektu Widziszów utworzono poligon wodny Międzyodrze, a z pozostałości placu ćwiczeń Serby i obiektu Serby II utworzono obiekt Serby.
Dowódcy i komendanci jednostek wojsk inżynieryjnych WP w Głogowie:
36. bsap: płk Stanisław Szewczyk; 55. bsap: płk Bolesław Olszewski; 6. ppont: gen. bryg.
Zdzisław Barszczewski, ppłk Zbigniew Mirowski, płk Zygmunt Migała, płk Józef Soja, płk Jan
Polakowski, ppłk Józef Bednarz, płk Henryk Żaba, płk Mirosław Buczak, płk Marian
Dąbrowski, gen bryg. Ryszard Gruszka; 6. pdm: gen. bryg. Ryszard Gruszka, płk Andrzej
Piękny; 6. OPS: płk Andrzej Piękny, ppłk Andrzej Dutka, ppłk Marek Baraniak; 4. brat-inż:
ppłk Sylwester Tęgi, ppłk Marek Baraniak, ppłk Piotr Mielniczuk, kpt. Dariusz Mistrzak, ppłk
Adam Kliszka.
Literatura: Banatowicz J., Osiągnięcia wojsk inżynieryjnych, „Przegląd Wojsk Lądowych"
9/2000, R 42; Barszczewski Z., Sylwetki saperów. Warszawa 2001; Historia Garnizonu
Głogów, Pr. zb.. Głogów 1991. Kąjetanowicz J., Polskie wojska lądowe w latach 1945-1960,
Skład bojowy, struktury organizacyjne, uzbrojenie, Toruń 2005: Kąjetanowicz J., Śląski Okręg
Wojskowy w systemie obronnym Polski (1945-1965), „Sobótka", R. LVIII (2003); Piotrowski P,
Śląski Okręg Wojskowy. Przekształcenia organizacyjne 1945-1956, Warszawa 2003;
Żuchowski R., System ratownictwa inżynieryjnego [w:] Zarządzanie kryzysowe w transporcie
lądowym na Pomorzu, Szczecin 2003.

Wiesław Maciuszczak
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Sieroszowice
Wieś sołecka w gminie Radwanice, położona na Równinie Szprotawskiej.
Do sołectwa należy przysiółek Ułanów.
Sieroszowice (dalej: S.) wymienione zostały w 1305 r. pod nazwą Cuncindorf\ w
łacińskiej formie Conradi Villa. Nazwa typu dzierżawcze, pochodzi od Konrada
(Cunze) - prawdopodobnie założyciela wsi. W czasach nowożytnych utrwaliły się
kolejno formy: Kuntzendorff, Kunzendorf. Nazwa wskazuje wyraźnie na założenie
kolonizacyjne na prawie niemieckim. Wieś rozwinęła się w formie ulicówki wzdłuż
drogi do Polkowic. Wytworzył się podział wsi na górną i dolną (Oberdorf,
Niederdorf) z siedzibą feudała pośrodku. Dawna struktura wsi jest dotąd dobrze
widoczna.
W 1350 r. po raz pierwszy wzmiankowany został kościół, w 1366 r. parafia (w
1399 r. wymieniona wśród należących do archiprezbitera polkowickiego). Jako
dziedzic w Contczendorf wymieniony jest w 1493 r. Christian Lessoth. W 1542 r.
wieś została podniesiona przez cesarza Ferdynanda I do rangi targu (Marktflecken).
Podczas reformacji mieszkańcy, z małymi wyjątkami, przeszli na protestantyzm. Jeszcze przed r. 1550 przebudowali lub wybudowali od nowa kościół. 7 II 1654
został im on odebrany i oddany katolikom. Odtąd należał do parafii w Łago-szowie
Wielkim. Luteranie udawali się do kościoła w Pogorzeliskach. W 1741 r. S.
otrzymały pastora. Nabożeństwa odprawiano w przystosowanym budynku gospodarczym. Właściwy kościół (szachulcowy Bethaus) wybudowano w 1786 roku.
Dobra rycerskie były w połowie XVII w. w posiadaniu Maximilia: A. von
Montani, członka komisji odbierającej protestantom kościoły w księstwie głogowskim. Właściciele często się zmieniali. Według spisów dóbr księstwa z lat 1671 i
1681 był to Johann E. von Skopp, a w latach 1718 i 1727 Wolf R.. von Knobel-sdorff
(+ 1735), następnie jego potomek. Tabele podatku gruntowego (ok. 1765) wykazują
barona von Zedlitz. Wymienione są w nich kategorie ludności, z ilością rodzin:
kmiecie - 6, zagrodnicy – 2 ludzie wolni - 6, chałupnicy i komornicy - 17. Wśród nich
12 osób trudniło się rzemiosłem. W 1791 r. właścicielem był von Ec-kartsberg.
Wybudował on okazały pałac w stylu klasycystycznym. Oprócz siedziby dóbr, do
których należały 3 folwarki, we wsi znajdowały się kościoły katolicki i ewangelicki z
plebaniami i szkołami oraz m.in. karczma i 4 wiatraki. Posiadała 516 mieszkańców.
W 2. dekadzie XIX w. właścicielem dóbr był Karl H. von Eckartsberg.
Po zniesieniu poddaństwa chłopów (1807), a następnie, wraz z postępem gospodarczym, we wsi zwiększała się ilość osób zatrudnionych poza rolnictwem. Rosła
ilość mieszkańców; w 1858 r. było ich 808 (najwyższa liczba w historii). Z czasem
powstawały sklepy i zakłady usługowe. W XX w. funkcjonowały m. in.: sklep, dwie
gospody, piekarnia, rzeźnik, dwóch stolarzy i kowali, siodlarz, zakład krawiecki,
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handel bydłem i węglem. S. Były samowystarczalną gminą z rada wiejską, strażą
pożarną, położną, dwoma szkołami wyznaniowymi, kasą zapomogowo-pożyczkową.
Były tu m.in. także dwa towarzystwa cyklistów (1910). Liczba mieszkańców wynosiła: 1910 -515, 1925 – 596 (541 ewangelików, 51 katolików), 1939 - 526.
Dobra z folwarkami głównym (Schlossvorwerk), Obervorwerk, Niedervorwerk i
Teichvorwerk obejmowały w 1880 r. 1001 ha (pocz. XX w. - 810 ha, po I wojnie św.
- 590 ha). Do majątku należały gorzelnia (1912) i leśniczówka. Właścicielem był od
1862 r. rotmistrz Reinhold von Winterfeld, po nim hrabina Margarethe zur Lippe
Biesterfeld-WeissenfeId z d. Winterfeld (do 1902 r.?). Znajdująca się w kościele w
tablica upamiętnia „dziedzica Kunzendorfu" Zygmunta z Urbanowa Urbanowskiego
herbu Prus (zm. 1905). Majątek był wydzierżawiany. Po ustawowym rozwiązaniu
dóbr jako jednostki administracyjnej (Gutsbezirk) zostały one w 1928 r. włączone
do gminy wiejskiej. Dotyczyło to również sąsiednich dóbr — kolonii Greif (Ułanów).
W pierwszych dziesięcioleciach XX w. właściciele majątku często się zmieniali
(Gustav Wolff, Cari Schultz, Ernst Günther zu Schleswig – Holstein, A. Harrer). W r.
1926 nabył go Gerhard Silomon-Pflug z Hamburga. Dał się poznać z działalności
społecznej na rzecz mieszkańców, zmarł jednak przedwcześnie w 1934 r. - po nim
gospodarzyła w S. wdowa. W 1936 r. nowym właścicielem został książę Johann
Georg zu Schleswig-Holstein. Zginął on w 1941 r. na froncie wschodnim, tak samo
jego spadkobierca, brat Friedrich Wilhelm (we Francji). Trzeci brat i ostatni dziedzic
majątku, Ferdynand, musiał w lutym 1945 r. uchodzić przed frontem. Książęta
tylko czasowo przebywali w S. W majątku znajdowali się m.in. robotnicy przymusowi i jeńcy: Polacy, Ukraińcy i Rosjanie (ci ostatni w liczbie około 25).
W styczniu 1945 r. we wsi kwaterowały oddziały Dywizji Grenadierów Pancernych „Brandenburg", następnie rozproszone grupy piechoty i oddziałów zmotoryzowanych. 8 lutego od wschodu pojawiły się nagle rosyjskie czołgi, w liczbie 4050, które ostrzelały wieś. Resztki niemieckich oddziałów wycofały się ze stratami.
Następnego dnia S. zajęte zostały przez rosyjską piechotę i oddziały zaopatrzeniowe.
Ludność nie zdążyła się ewakuować. Wieś była plądrowana, rozstrzelany został
burmistrz, zadenuncjowany przez z jedną z mieszkanek jako nazista. Po przesunięciu
się frontu na zachód część rosyjskiego zaopatrzenia pozostała we wsi. Robotnicy
przymusowi i jeńcy rosyjscy zostali odtransportowani. W następnym okresie niemieccy mieszkańcy pracowali przymusowo dla Rosjan. Stopniowo zostali wysiedleni
- ostatnia i największa grupa jesienią 1947 r., transportem kolejowym z Kłobuczyna
do Turyngii.
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Fragment mapy powiatu głogowskiego, przed 1932

Literatura: Blaschke J., Geschichle der Stadt Glogau und des Glogauer Landes,
Glogau 1913; Das war Glogau Stadl und Land an der Oder 1913-1945, Hannover
1991; Hoffmann H., Die katholischen Kirchen des Landkreises Glogau, Breslau 1937;
Tabele podatku gruntowego i ludności wsi śląskich z około 1765 r., oprac. Z. Kwaśny
i J. Wosch, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975; Zimmennann F.A, Beyträge
zur Beschreibung von Schlesien, t. 10, Brieg 1791. Ponadto: opracowanie historii
Sieroszowic autorstwa I. Spiegel, za: www.glogow.pl/okolice.

Antoni Bok
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Szczepański Lucjan
L. Szczepański urodził się 24 XI 1921
w Bobrownikach koło Kępna. Uczęszczał
do 7-letniej Publicznej Szkoły Powszechnej w Jarocinie. W okresie kampanii
wrześniowej przebywał w rejonie Sochaczewa, Gostynia i Gąbina. W nocy
18 na 19 września 1939 r. znalazł się
w grupie osób uwięzionych przez Niemców i przewiezionych do Wrześni, a nasTępnie do obozu przejściowego w Swarzędzu. Po zwolnieniu z obozu podczas
okupacji pracował w majątku Łukaszewo
koło Jaraczewa (pow. Jarocin).
Po II wojnie światowej przeniósł się
wraz z rodzicami na ziemię głogowską i
zamieszkał we wsi Bucze (gmina Grębocice). Razem z ojcem Kazimierzem wśród miejscowych osadników współorganizował
Koło Polskiego Stronnictwa Ludowego. W późniejszym okresie było to powodem
szykan wobec niego ze strony władz komunistycznych. Wielokrotnie w latach 194749 wraz z ojcem był inwigilowany i aresztowany (przetrzymywany w piwnicach
Urzędu Bezpieczeństwa w Głogowie przy ul. Słowiańskiej). Od l IV 1949 był
zatrudniony w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Głogowie, na stanowisku
kierownika Referatu Produkcji Zwierzęcej. Z upoważnienia Referatu Rolnictwa i
Reform Rolnych pełnił funkcje instruktora gminnego na obszarze gmin Grębocice,
Polkowice i Radwanice.
Pod koniec 1950 r. represje wobec L. Szczepańskiego nasiliły się. Został aresztowany, następnie przewieziony z Urzędu Bezpieczeństwa w Głogowie do aresztu w
Nowej Soli, po czym do więzienia w Stalowej Woli. Przetrzymywany był w więzieniu, bez aktu oskarżenia i przeprowadzenia rozprawy sądowej, do 10 VI 1951. Potraktowany został jako „wróg Polski Ludowej" i otrzymał zwolnienie bez wypowiedzenia z pracy w Prezydium PRN w Głogowie. Przez pewien czas pozostawał bez
pracy.
Od 1953 do 1958 r. L. Szczepański pracował w Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Czernicy, a następnie do 1971 r. w Państwowym Gospodarstwie
59

Encyklopedia Ziemi Głogowskiej nr 68
Rolnym w Dalkowie (najpierw jako inspektor rolny Inspektoratu Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Głogowie, a następnie dyrektor). Pracując, jednocześnie w
1960 r. ukończył Technikum Rolnicze w Szprotawie (w ramach 2-letniego
Korespondencyjnego Kursu Rolniczego) uzyskując uprawnienia technika rolnictwa. Z
dniem l I 1975 został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Państwowego
Gospodarstwa Rolnego w Obiszowie (gmina Grębocice). Z końcem 1982 r. przeszedł
na emeryturę.
Poza praca zawodową L. Szczepański był znany jako działacz społecznopolityczny powiatu głogowskiego, za co cieszył się powszechnym szacunkiem
(szczególnie w gminie Grębocice). Przez wiele lat należał do Zjednoczonego
Stronnictwa Ludowego (m.in. działał aktywnie w Powiatowym Komitecie
tej partii w Głogowie), przez trzy kadencje był radnym Rady Gminy Grębocice, pełnił
także funkcje ławnika Sądu Powiatowego w Głogowie. Od 1981 r. był członkiem
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
Ponadto od 1989 r. działał w Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w
Legnicy. L. Szczepański zmarł 25 III 2004 w Głogowie. Został pochowany na
cmentarzu komunalnym w Grębocicach.
L. Szczepański został uhonorowany m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, ponadto odznaką za zasługi
dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz honorowymi odznakami za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego.

Źródła i literatura: Pismo do Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Poznaniu
[maszynopis - Bucze, 23. 04. 1981]; Pismo do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób represjonowanych w Warszawie [rękopis - Bucze, 6. 03. 1999); Przemówienie w imieniu
Zarządu Okręgowego Związku kombatantów w Legnicy, na uroczystościach pogrzebowych
[maszynopis - Grębocice 27 Ul 2004]; Turkowski R., Polskie Stronnictwo Ludowe. Modęl
oporu politycznego (1945-1947) [w:] Represje wobec wsi i ruchu ludowego w latach 19441956, Rzeszów 2003, s. 11-29.

Marek R. Górniak
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Twierdza Głogów - chodniki kontrminowe
Element obronny fortyfikacji stałych, w formie murowanego podziemnego tunelu, przejścia, wykonywany przez załogę obleganej twierdzy w kierunku pozycji zajmowanych przez nieprzyjaciela. Celem budowy chodników kontrminowych było wykrywanie oraz niszczenie chodników minowych, których drążenie było jednym ze sposobów zdobywania twierdz
oraz innych dzieł fortyfikacyjnych.
Głogowskie chodniki kontrminowe powstawały od połowy XVIII w., w ramach
kolejnej modernizacji twierdzy, której wykonanie polecił król Fryderyk II. Autorem
przyjętego projektu był pruski architekt i inżynier Gerhard Cornelius von Walrave,
wówczas jeden z najbardziej znanych i najzdolniejszych specjalistów zajmujących
się budową nowych oraz modernizacją istniejących już fortyfikacji. Do jego dzieł,
znajdujących się obecnie na ziemiach polskich, należały m.in. umocnienia Szczecina,
Srebrnej Góry, Koźla, Nysy, Brzegu, Świdnicy oraz Kłodzka.
Pierwsze chodniki powstały w latach 1751-1752, budowa kolejnych trwała ponad 30 lat. W rezultacie w fosie wokół twierdzy rozmieszczono kompleks 12 tune-li
kontrminowych. Otrzymały je bastiony Dommikaner, Löwen, Sebastian, Leo-pold,
Engel i Friedrich. W identyczne dzieła wyposażono również raweliny Sch-loß,
Preußisch, Löwen, Sebastian, Leopold i Friedrich. W 1787 r. cały system zos-tał
poważnie rozbudowany i wzmocniony. Dodatkowo 4 chodniki otrzymał potęż-ny
Stern Fort, zbudowany również przez Walrave'a, przy czym posiadał je w fosie
wyłącznie od strony południowej i były one znacznie mniejsze niż te, w które wyposażono główne fortyfikacje miasta.
Wszystkie chodniki kontrminowe wybudowano według
tego samego planu, czyli długi
korytarz od wejścia, pierwsze
rozgałęzienie z dwoma chodnikami bocznymi, następny odcicinek korytarza głównego i drugie rozgałęzienie. Boczne chodPlan głogowskiej z 1787 r., z widocznymi
niki z pierwszego rozgałęzienia
chodnikami kontrminowymi
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w dalszej części ponownie rozchodziły się na boki, kończąc się komorami minowymi.
Natomiast boczne korytarze drugiego rozgałęzienia były bardzo długie i sięgały
daleko na przedpole twierdzy. Kierunek główny chodnika kończył się kolejnymi
komorami minowymi. Wyjątkiem był Preußisch-Ravelin, umiejscowiony między
bastionami Löwen i Dominikaner. System jego chodników posiadał bowiem aż 3
rozgałęzienia, co w rezultacie dawało mu 6 komór minowych więcej. Nie wiadomo
dlaczego akurat w tym miejscu zdecydowano się na takie rozwiązanie. Być może było
to związane z większym znaczeniem strategicznym tego rawelinu, gdyż w jego
obrębie znajdowała się Preußische Thor, główna brama prowadząca do miasta.
Na początku XX w., w ramach likwidowania przestarzałych fortyfikacji twierdzy
(umowa z 30 kwietnia 1902 r. między magistratem i władzami wojskowymi), fosa
miejska oraz znajdujące się w niej chodniki kontrminowe zostały zasypane ziemią z
rozbieranych umocnień. Pozostawiono jedynie kompleks chodników LeopoldBastion, który istnieje do dnia dzisiejszego. W 1984 r. doszło w nim do śmiertelnego
wypadku z udziałem dzieci i od tego czasu jest niedostępny.
W 1990 r. zespół badawczy Polskiego Towarzystwa Eksploracyjnego odnalazł w
zachowanym odcinku fosy miejskiej drugi chodnik kontrminowy, należący dawniej
do fortyfikacji Sebastian-Bastion. Obiekt został dokładnie spenetrowany, wykonana
została również szczegółowa dokumentacja techniczna i fotograficzna. Ciekawostką
są napisy na ścianach, wykonane świecą przez żołnierzy garnizonu dawnej twierdzy.
Wejście do tego kompleksu chodników, z uwagi na niebezpieczeństwo zawałów oraz
brak odpowiedniej wentylacji, jest obecnie zasypane.
W późniejszych latach miały miejsce próby dotarcia do pozostałych 10
chodników, jednakże wszystkie zakończyły się niepowodzeniem.

Literatura: Blaschke J., Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes,
Glogau 1913; Bochenek R., Od muru chińskiego do linii Maginota, Warszawa 1964; Bochenek
R., 1000 słów o inżynierii i fortyfikacjach. Warszawa 1989; Lewicki P., Chodniki pełne piasku
[w:] „Odkrywca", 03/2005; Lewicki P., Nierozwiązana zagadka [w:] „Odkrywca", numer
specjalny, 2006; Minsberg F., Geschichte der Stadt und Festung Glogau, Gross Glogau 1853;
Rogalski M., Zaborowski M.. Fortyfikacja wczoraj i dziś, Warszawa 1978.

Przemysław Lewicki - festungg!ogau@wp.pl
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Twierdza Głogów — tambur
Pierwotnie drewniana, w późniejszym okresie murowana, budowla obronna na
planie koła lub wieloboku, stanowiąca element składowy umocnień miejskich od
średniowiecza aż po schyłek baroku. Formą zbliżona do barbakanu i wg definicji ,,
wznoszona w postaci 1-2 okrągłych baszt wysuniętych poza obręb murów obronnych
i połączonych z nimi krytym korytarzem, miała za zadanie utrudniać podejście i
osłonić bramę — zwykle najsłabszy element fortyfikacji miejskiej ".
Tambur głogowski był częścią dawnej Polnische Thor (Brama Polska), wybudowanej jeszcze w 1441 r., która znajdowała się na wylocie ul. Polskiej. W drugiej
połowie XV w. Głogów został otoczony drugim pasem murów obronnych. Bramy
miejskie: Brostauer Thor (Brzostowska), Polnische Thor (Polska) oraz Spittel Thor
(Szpitalna) wzmocniono wysokimi wieżami. Oprócz tego Brama Polska została
rozbudowana o murowany tambur, który umiejscowiono na przedpolu, poza murami
twierdzy. W przypadku ataku dodatkowym utrudnieniem dla wojsk nieprzyjaciela
miał być drewniany most zwodzony, który składał się do wnętrza tamburu. Most ten
był drewnianą platformą zbudowaną na murowanych filarach o przekroju prostokątnym. Jego podniesienie uniemożliwiało szybkie sforsowanie fosy miejskiej.
Tambur wyposażono także w dwa rzędy strzelnic, jeden na poziomie drogi, drugi na
poziomie dna fosy, z których można było skutecznie razić nacierającego wroga.
Po zakończeniu przebudowy fortyfikacje Bramy Polskiej składały się z trzech
elementów. Pierwszym od strony zewnętrznej był tambur wraz ze zwodzonym
mostem. Drugi to piętrowy budynek ze spadzistym dachem, który umożliwiał
bezpieczny przejazd pomiędzy tamburem, a dalszą częścią budowli. Był wy-posażony
w dwa rzędy otworów strzelniczych po każdej stronie, co w znaczący sposób
podnosiło jego walory obronne. Trzecim, ostatnim elementem, była masywna wieża,
zwieńczona czterema renesansowymi szczytami.
W 1672 r. komendant twierdzy Jobst Hilmar von Knigge, rozkazał wybudo-wać
nową bramę miejską, przy wylocie Breslauerstrasse (dziś ul. Powstańców, wzdłuż
kościoła Bożego Ciała). Otrzymała w związku z tym nazwę Breslauer Thor (Brama
Wrocławska) i była wyposażona w most zwodzony, lecz bez wieży i tamburu. W
związku z tym przedsięwzięciem, już w 1681 r. Brama Polska oraz jej fortyfikacje
zostały zamknięte i w późniejszym okresie zrównane z ziemią. Jeszcze w 1851 r.
powstał projekt wzmocnienia Bramy Wrocławskiej przerzuconym przez fosę
mostem stałym oraz masywnym tamborem. Plan ten nie doczekał się jednak
realizacji.
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Fortyfikacje Bramy Polskiej, widok w kierunku miasta. Na pierwszym
planie tambur (na podstawie rysunku z końca XVI w., w późniejszym
przerysie)

Literatura: Blaschke J, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes,
Glogau 1913.; Bochenek R., Od muru chińskiego do linii Maginota, Warszawa
1964; Entwurf zu der vor dem Breslauer Thore neu zu erbauenden Haupt-GrabenBrücke mit massiven Tambur, archiwum GstA Berlin; Minsberg F., Geschichte der
Stadt und Festung Glogau, Gross Glogau 1853.

Przemysław Lewicki – festunggloau@wp.pl
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Twierdza Głogów - więzienie forteczne (Hornburg)
Na wschodniej stronie twierdzy, przy Bramie Wrocławskiej znajdował
się obiekt wojskowy, tzw. Hornburg („rogatka"). Był to dwukondygnacyjny
budynek, na parterze którego znajdował się odwach - stróżówka dla
wartowników bramy, natomiast na piętrze mieściło się więzienie forteczne
przeznaczone dla więźniów z wyższych stanów. Budynek przylegał tylną
ścianą do Urzędu Prowiantowego przy Breslauerstrasse (ul. Powstańców).
Budynek powstał w 1775 r., a następnie został przebudowany w latach
1799- 1800, według projektu Christiana V. Schultzego. Odtąd fasada budynku
prezentowała się dość okazale, zważywszy jej przeznaczenie. Tworzyło
ją siedem osi okiennych, przedzielonych sześcioma masywnymi kolumnami
doryckimi, na których wsparty był dwuspadowy dach.
Twierdza, oprócz
głównych funkcji (obronność terytorium, bezpieczny kwaterunek garnizonu),
ze względu na panujące w
niej rygory (zamknięty i patrolowany obszar), stanowiła doskonałe miejsce zesłania. W pomieszczeniach
Hornburga więzieni byli
m.in. generał von der Groeben, hrabia von Ballestrem,
polscy przywódcy powstańczy, jak gen. Jan Nepomucen Umiński, oficerowie, politycy, duchowni – także pisarz Fritz Reuter.
Budynek został rozebrany po 1873 r., gdy zlikwidowano umocnienia w tej części miasta, poszerzając go o wschodnią część. Dzisiaj w tym miejscu stoi fragment
muru dawnej prochowni z portalem z rozebranego budynku dawnej komendantury
przy rynku, przeniesionym w to miejsce na początku XX wieku.
Literatura: Blaschke J., Geschichte der Stadt Glogau und des Glogaues Landes, Glogau 1913;
Podruczny G., Budownictwo wojskowe w twierdzy Głogów w latach 1740-1806, referat
wygłoszony na konferencji „Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej", Zielona Góra 2003.

Rafael Rokaszewicz
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Urbanowicz Krzysztof
Lekarz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie, inicjator utworzenia Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie.
Krzysztof Urbanowicz urodził się 25 III
1934 w Wilnie. Po zajęciu Kresów przez
ZSRR uczęszczał do rosyjskiej szkoły podstawowej. W 1946 r. wraz z rodziną przyjechał do Polski i zamieszkał w Miliczu. Tam
ukończył szkołę podstawową, a następnie
w 1951 r. liceum ogólnokształcące. Studiował na Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Ze względu na złą sytuację materialną rodziny przeniósł się do Szkoły Felczerskiej
we Wrocławiu, którą ukończył w 1953 r. w
zawodzie felczera medycyny.
W 1957 r. K. Urbanowicz przyjechał wraz z żoną Barbarą z domu
Zborowska (z zawodu technik farmacji) do Głogowa. Podjął tu pracę
w Szpitalu Powiatowym, pełniąc obowiązki lekarza. Dał się poznać jako
dobry fachowiec, więc z czasem awansował na anestezjologa na bloku
operacyjnym. Po wypadku, który uniemożliwił mu pracę na tym stanowisku,
nadal był związany ze służbą zdrowia, jako lekarz szkolny, a później jako
zastępca dyrektora ZOZ ds. Opieki Społecznej. Pełniąc tę funkcję studiował
na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończył
go z tytułem magistra administracji 20 VII 1977.
Po odłączeniu, na mocy ustawy o pomocy społecznej, opieki społecznej od służby
zdrowia zaczął tworzyć od podstaw Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie. Jako dyrektor tej placówki, współpracował z wieloma instytucjami i poradniami. Zaowocowało to nowatorskim programem pomocy społecznej osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków. Program m.in. warunkował otrzymanie przez
osoby uzależnione pomocy finansowej od podjęcia terapii. Osoby, które nie podjęły
leczenia, otrzymywały pomoc w bonach żywnościowych i towarowych, których nie
można było spieniężyć. Jako dyrektor podejmujący niekonwencjonalne działania,
który stworzył spójny program pomocy socjalnej, tak, aby trafiała ona do osób najbardziej jej potrzebujących, był przez jakiś czas doradcą Jacka Kuronia, w okresie gdy
pełnił on funkcję ministra pracy i pomocy społecznej.
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K. Urbanowicz był osobą wymagającą w stosunku do siebie i podległych mu
pracowników. Był przez nich szanowany i lubiany. W życiu prywatnym był
wzorowym mężem i ojcem (miał syna Wojciecha i córkę Marię), a przy
tym reprezentował typ społecznika. Współpracował z wieloma instytucjami
i organizacjami. Przez wiele lat był członkiem Komisji Przeciwalkoholowej,
współpracował
z
Polskim
Komitetem
Pomocy
Społecznej,
Polskim
Czerwonym Krzyżem i innymi instytucjami w Głogowie. Był szczególnie
wrażliwy na los ludzi starych i niepełnosprawnych. Uczynił wiele, aby
nie czuli się oni odrzuceni, a rodziny bezradne. Jedną z jego ostatnich
inicjatyw było utworzenie Domu Dziennego Pobytu, a ostatnią - utworzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy, który po jego śmierci otrzymał
imię Krzysztofa Urbanowicza i tablicę pamiątkową jego imienia z datą
20111998.
Wieloletnia działalność K. Urbanowicza zaowocowało licznymi odznacze-niami.
Pierwsze odznaczenie — Srebrną Odznakę Związku Pracowników Służby Zdrowia otrzymał w 1971 r. Kolejne odznaczenia: Odznaka Za Wzorową Pracę w Służbie
Zdrowia - 1980 r., Srebrny Krzyż zasługi - 1983 r.. Medal 40-lecia Polski Ludowej 1984 r., Srebrna Odznakę Honorową Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - 1985
r., Odznaka za Zasługi dla Miasta Głogowa -1987 r., Odznaka Za Zasługi dla
Województwa Legnickiego - 1989 r.
K. Urbanowicz zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 15 Xl 1995. Pośmietnie Rada
Miasta Głogowa nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Głogowa.

Źródła: Korzystałem z dokumentów udostępnionych mi przez panią Barbarę Urbanowicz, jej
wspomnień, wspomnień pracowników MOPS i wycinków prasowych z lokalnych gazet.

Michał Cimek
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Wagner Joseph
Joseph Wagner był ostatnim niemieckim proboszczem parafii pw. św. Mikołaja w Głogowie. Urodził się 29 V 1885
w Prudniku na Opolszczyźnie, w niezamożnej rodzinie rzemieślniczej. Edukację rozpoczął w rodzinnym mieście, w
tamtejszym gimnazjum. W latach 1906
-1910 był studentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Tamże, 20 VI 1910. z rąk kardynała Koppa otrzymał święcenia kapłańskie. Już w styczniu następnego roku rozpoczął pracę duszpasterską w Kamiennej
Górze. W latach 1913-1914 pełnił posługę
w parafii św. Józefa w Berlinie. Lata 1914
-1915 to z kolei praca w Wittenberdze nad
Łabą oraz w Wittichenau nieopodal Hoyerswerda. Następnie w maju 1920 r. objął
probostwo w Sobieszowie koło Jeleniej Góry.
W 1926 r. kardynał Bertram powierzył księdzu Wagnerowi parafię św.
Mikołaja w Głogowie. Po raz pierwszy J. Wagnerowi przyszło sprawować tak
zaszczytną funkcję. Pod jego duszpasterską opieką znalazło się wówczas około 7000
głogowskich katolików. Tuż po inauguracji nowy proboszcz przystąpił z energią do
pracy. Dostrzegł potrzebę przeprowadzenia wielkiej renowacji średniowiecznego
kościoła parafialnego. W 1927 r. doprowadził do zakupu nowych dzwonów na wieżę
(poprzednie zarekwirowane zostały podczas I wojny światowej). W roku następnym
odnowiono zabytkowe stalle. W 1929 r. wykonano konieczne dla świątyni centralne
ogrzewanie. Prace dotyczyły także otoczenia kościoła. W latach 1930-1931
wybudowano nową wikarówkę oraz zmodernizowano niektóre pomieszczenia w tzw.
Wingenhaus znajdującym się przy kościele, a służącym potrzebom organizacji kościelnych i jako świetlica dla dzieci. Proboszczowi udało się także uzyskać zezwolenie
na powiększenie obszaru cmentarza katolickiego przy dzisiejszej ulicy Legnickiej.
Ksiądz Wagner mając na względzie „starożytność" kościoła parafialnego i jego
wielkie znaczenie dla głogowian (nie tylko katolików) opracował, wraz z konserwatorem zabytków prowincji dolnośląskiej drem G. Grundmanem, plan i zakres
prac renowacyjnych dla świątyni i jej otoczenia. Całość prac miała być prowadzona
przez 10 lat. "Niestety, wybuch wojny zniweczył te zamierzenia i przeprowadzono
prace na znacznie mniejszą skalę. Udało się wymienić pokrycie dachu wieży
kościelnej, przeprowadzono restaurację głównego wejścia do Kościoła. We wnętrzu
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świątyni odnowienia doczekały się ołtarz główny, ambona, tabernakulum oraz kaplica
loretańska.
Nastał rok 1945. Zacięte walki o Festimg Glogau doprowadziły
do zrujnowania Głogowa, w tym także kościoła parafialnego. Trudno
prześledzić losy księdza J. Wagnera podczas walk w oblężonym mieście.
Brak jest informacji, które potwierdzałyby pobyt księdza w tym okresie
w Głogowie. Proboszcz głogowskiej kolegiaty H. Werner w swoich
wspomnieniach z okresu walk w Głogowie ani razu nie wspomina nazwiska
proboszcza Wagnera (padają jedynie nazwiska prof. Kretschmera, wikarego
Bergera i Heinricha Theissinga, kapłana odpowiedzialnego za wychowanie
religijne męskiej młodzieży), pomimo że znalazł on schronienie wraz z innymi
osobami na obszarze parani miejskiej. Ukrycia cennych przedmiotów z świątyni
podczas walk w 1945 roku [EZG 62/63] dokonali: proboszcz kolegiacki H. Werner,
prof. E. Kretschmer oraz wikary H. Theissing (brak informacji o proboszczu
Wagnerze).
W 1946 r. ksiądz J. Wagner znajdował się w Delligsen w Dolnej Saksonii.
Prowadził tam ponownie swoją pracę duszpasterską oraz brał udział w budowie
nowego kościoła. W 1956 r. przeszedł na emeryturę i osiadł w Hildesheim. Cztery
lata później obchodził uroczyście 50-lecie święceń kapłańskich, W 1961 r. był
jednym z głównych inicjatorów ponownego wydania książki K. Kastnera o historii
głogowskiego kościoła parafialnego („Die Glogauer Stadtpfarrkirche zum hl.
Nikolaus", pierwodruk: Schweidnitz 1922), a w 1963 r. E. Kretschmera Die Glogauer
Jesuitenkirche (pierwodruk: Glogau 1922). Obydwie publikacje opatrzył własnym
wstępem.
J. Wagner zmarł w Salzgitter-Gebhardhagen 23 czerwca 1974 roku.

Literatura: Werner H. Glogau 1945-46, „Neuer Glogauer Anzeiger", nr-y 5/1965,
8/1968, 8/1974; Ras war Glogau. Stadt und Land an der Odei\ Hannover 1991.

Marcin Burczik
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Wyszanów - historia do 1945 r.
Wieś leżąca w Pradolinie Głogowskiej przy ujściu Baryczy do Odry, w gmi-nie
Szlichtyngowa.
Osada wzmiankowana w 1307 r. jako własność rycerza Stefan. Stąd też pierwsza
nazwa brzmiała „Villa Stephani". W dokumencie z 12 III 1310 książę głogowski Henryk III włączył ją do okręgu prawa miejskiego (weichbildu) Góry. Kolejne zapisane
nazwy wsi to: „Swos” (1336), „Swas" (1386), „Swoszino" (1409), „Schvusch" (1528),
„Swusyn (1560). Następnie utrwaliła się forma Schwusen, obowiązująca do 1945 r., a
w polskim brzmieniu: Sworzeń (np. na mapie l. Zakrzewskiego w Kodeksie Wielkopolskim).
Z roku 1376 pochodzi pierwsza wzmianka o kościele p.w. św. Michała Archanioła. W 1399 r. parafia należała do archiprezbiteratu w Górze. Z dokumentów z
końca XV w. wynika, że należały do niej wsie Dryżyna i Górczyna. Wówczas lub w l.
połowie XVI w. wybudowany został obecny kościół (ruina).
W czasach nowożytnych Wyszanów należał do weichbildu głogowskiego. Wieś
znajdowała się przy granicy księstwa głogowskiego z Wielkopolską (której przebieg
utrwalony został w recesie granicznym, 1528-31). Istniały silne kontakty z sąsiednią
ziemią wschowską. Pogłębiły się one po założeniu miasta Szlichtyngowa w 1645 r.
Udawali się tam do kościoła ewangelicy z Wyszanowa (w czasie reformacji
większość mieszkańców przeszła na luteranizm), po tym jak podczas wojny
trzydziestoletniej kościół w Wyszanowie uległ zniszczeniu i nie został już odbudowany. W 1654 r. parafia została zlikwidowana, katoliccy mieszkańcy przynależeli odtąd do parafii w Żabinie (do 1945 r.).
Wymienieni właściciele majątku rycerskiego Wyszanów, wraz z sąsiednim
Świerczowem, to: Kaspar von Braune („von Schwus") - 1517, Balthazar von Zweck 1612, Hans Wolff von Rechenberg - 1634. W 2. połowie XVII w wieku jego
posiadaczami stali się Szlichtyngowe: Maksymilian Samuel (1660), następnie
Augustyn Konstantyn i Samuel Zygfryd. W l. Połowie XVIII w. dobra należały do
Chrystiana Rudolfa von Lüttwitz (1718, 1727) od 1758 r. do hrabiego Fryderyka
Leonarda von Logau. Według tabel podatku gruntowego z tego okresu w Wyszanowie znajdowało się (rodziny): 3 kmieci, 15 ogrodników, 9 wolnych chłopów, 12
chałupników i komorników. Około 1790 r., kiedy majątkiem władała wdowa Anna
Teresa v. Logau (+ 1809) znajdowały się, oprócz pałacu: folwark, 2 budynki
urzędników, plebania (Pfarrhaus), szkoła, karczma, jeden wolny majątek (Freygut), 2
wiatraki i 18 innych budynków. Było tu 373 mieszkańców. W latach 40. XIX w., gdy
właścicielem dóbr był Fryderyk Wilhelm von Egloffstein, wybudowany został nowy,
okazały pałac wg projektu Carla H. Knoblaucha. W 1866 r. majątek nabył
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Alfred Gilka (od 1875 r. - Gilka-Bötzow), jako główną siedzibę dla kilku posiadłości,
zakupionych przez tę rodzinę w okolicach. Ostatni właściciel, Eberhard GilkaBötzow, opuścił Wyszanów na początku 1945 r. W majątku, obejmującym około 500
ha, znajdowały się gorzelnia i fabryka cegły wapienno-piaskowej (KaIksandsteinfabrik). A. Gilka przeniósł z Dryżyny do Wyszanowa siedzibę ochronki „dla podupadłych chłopców" („Alexandrinenhaus").
W XIX w. Wyszanów osiągnął liczbę 574mieszkańców (1858). Następnie ich
liczba się ustabilizowała na poziomie około 450. Spośród nich w 1925 r. 401 było
ewangelikami (posiadali własną szkołę), 53 - katolikami (dzieci uczęszczały do
szkoły ewangelickiej, lekcji religii udzielał dojeżdżający nauczyciel; w latach 30.
uczęszczały do szkoły w Żabinie).
W XX w. Wyszanów, ze względu na walory krajobrazowe, stał się miejscowością o charakterze letniskowym (reklamowaną jako: „Luftkurort an Wald und Wasser"), Przyczyniły się do tego budowa kolei Głogów – Góra Śląska (1911) i następnie
uruchomienie stałej żeglugi pasażerskiej z Głogowa do Chobieni (1925). W Wyszanowie znajdowały się hotel („Strandhotel"), przystań wodna, lokal gastronomiczny i kilka sklepów. Na Baryczy wybudowany został nowoczesny most (zniszczony przez wycofujących się Niemców w 1945 r.); istniała też wisząca kładka metalowa. Transport przez Odrę zapewniał prom w Borkowie.
W styczniu 1945 r. większość mieszkańców ewakuowała się przed nadciągającym frontem. Pozostali zostali po wojnie wysiedleni do Niemiec.

Literatura: Blaschke J., Geschichte der Stach Glogau und des Glogauer Landes, Glogau 1913;
Das war Glogau. Stadt und Land an der Oder 1913-1945, Hannover 1991; dr Ziołecki,
Historia miasta Góra 1300-1900. Góra 2000; Hoffmann H.. Die katholischen Kirchen des
Landkreises Glogau, Breslau 1937; Tabele podatku gruntowego i ludności wsi śląskich z około
1765 r., oprac. Z. Kwaśny i J. Wosch, Wrocław-Warszawa-K-raków-Gdańsk 1975;
Zimmermann F.A, Beyträge zur Beschreihung von Schlesien, t. 10, Brieg 1791.

Józef Cwynar
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Zamkowe Spotkania Chóralne
Zamkowe Spotkania Chóralne po raz pierwszy odbyty się we wrześniu 1996 r.
z inicjatywy Bogusława Wróblewskiego, Leszka Rybaka, Ryszarda Głąbińskiego
i Mirosława Strzęciwilka - członków Głogowskiej Akcji Katolickiej, działającej
przy Parani św. Klemensa. W latach 1998-2005 organizatorem i gospodarzem
Spotkań było Stowarzyszenie „Chór Beati Cantores".
Przez wszystkie lata na dziedzińcu i w salach Zamku Książąt Głogowskich oraz w
Kolegiacie zaprezentowały się zespoły: l) Chór „Aria", Przemków; 2) Chór Męski
„Arion", Poznań; 3) Chór Nauczycielski im. Berezowskiego, Legnica; 6) Chór Męski
„Cantiiena", Wrocław; 7) Chór Akademicki Uniwersytetu Zielono-górskiego „Cantus
Juvenilis"; 8) Żeński Chór „Concentio", Śrem; 9) Chór „Gaude-amus". Głogów; 10)
Gómiczy Chór Męski, Lubin; 11) Chór Męski „Harmonia", Krobia; 12) Chór
„Langenhagener Singkreis", Lengenhagen, Niemcy; 13) Kame-ralny Chór
„Madrygał", Legnica; 14) Chór Mieszany, Leszno; 15) Chór Parafii
Prawosławnej Św. Trójcy, Lubin; 16) Chór „Paradiso" ze Świętej Góry,
Gostyń; 17) Poznański Chór Katedralny; 18) Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki, Poznań; 19) Głogowski Kwartet Smyczkowy „Ad Libitum”, 20) Zespół
Kameralny PSM I i II st. im. Franciszka Liszta w Głogowie.
Podczas dziesięciu edycji Spotkań wystąpiły chóry żeńskie, męskie i mieszane,
którym niejednokrotnie towarzyszyły zespoły muzyczne lub pianista. Repertuar
wykonywany podczas Zamkowych Spotkań Chóralnych był bardzo urozmaicony.
Chóry prezentowały utwory od średniowiecza po muzykę współczesną: sakralne i
świeckie, ludowe i rozrywkowe, gospel i cerkiewne. Historia Spotkań to ok. 18
godzin muzyki, ponad 270 wykonanych utworów oraz prawie 600 śpiewających
chórzystów. Zamkowe Spotkania Chóralne na trwałe wpisały się w kulturalny pejzaż
Głogowa, stając się jednym z ważniejszych wydarzeń muzycznych miasta.
Nie mogłyby one się odbywać, gdyby nie wsparcie finansowe i organizacyjne
wielu głogowskich firm oraz instytucji.
W 2005 r. odbyły się ostatnie, jubileuszowe X Spotkania. Od 2006 r. przy-brały
one formułę konkursu pod nazwą Dolnośląski Festiwal Chórów „Silesia Cantat".
Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie „Chór Beati Cantores".
Źródło:
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Przemysław Walendziak
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Zerboni di Sposetti Joseph
Urzędnik pruski, założyciel tajnego „Związku Ewergetów", w latach
1817-1824 nadprezydent Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Joseph Johann
von Zerboni di Sposetti urodził się 23 V l 1766. Rodzina pochodziła z północnych
Włoch, Ojciec Josepha. był katolikiem i zamożnym kupcem we Wrocławiu.
J. Zerboni po studiach prawniczych w Halle otrzymał stanowisko
asesora przy Domenie Wojenno-Kameralnej w Głogowie. Okres głogowski
stanowił rozstrzygającą fazę w jego życiu. Został tu członkiem loży
masońskiej. Jej ideały nie były jednak dla niego wystarczająco radykalne.
Wraz z przyjaciółmi, asesorem Ernstem v. Reibnitzem (którego siostrę
poślubił w 1785 r.) i porucznikiem Augustem W. von Leipzigerem, próbował
wewnątrz loży utworzyć nowy tajny związek, który orientowałby się na idee
rozwiązanego w 1785 r. tajnego Zakonu Iluminatów (Illuminaten-Orden).
Kierować nowym związkiem miał prof. Ignaz A. Fessier (1756-1839, mnich
zakonu kapucynów, profesor we Lwowie. Wydalony stamtąd z powodu swojej
postawy antyklerykalnej, znalazł azyl u księcia von Schönaich-Carolath
w Siedlisku). Jedynie z oporami dał się on do tego przekonać. Organizacja
założona została na zamku w Siedlisku pod nazwą „Gutes-Tuer", inaczej
„Bund der Evergeten" („Związek Ewergetów". zob. hasło Ewergeci, z. 13).
„Związek Ewergetów" od początku nie był wolny od napięć, ponieważ
Fessier zgodnie ze swoim doświadczeniem zamierzał trzymać się z dala
od polityki, podczas gdy „młodzi gniewni", jak Zerboni, orientowali się
na wywołanie rewolucji w Prusach. Zerboni był wówczas w przyjaźni z innym
Ślązakiem
włoskiego
pochodzenia,
romantycznym
poetą
Christianem
J. Salice-Contessa, i gorliwie go naśladował. W 1792 r. opublikował zbiór
poezji, w którym dał wyraz swojemu zafascynowaniu ideami rewolucji
francuskiej.
Zerboni opuścił Głogów po drugim rozbiorze Polski (1793). W 1794 r.
skierowany został przez władze pruskie do tworzenia administracji w nowej
prowincji Prusy Południowe. Objął urząd radcy prawnego przy Kamerze
Wojenne-Dominialnej w Piotrkowie. W następnych latach hołdował nadal
ideałom, którymi był owładnięty w Głogowie. W 1795 r. założył następny tajny
związek - członkami byli przyjaciele z czasów głogowskich: Leipziger, SaliceContessa i brat Zerboniego Karl. Rozpoczął na łamach gazet kampanię, w której
ostro zaatakował ministra Śląska i Prus Południowych von Hoyma, zarzucając
mu wyprzedaż za bezcen dóbr państwowych królewskim faworytom, którą
przeprowadził na zlecenie króla.
Członkowie związku zostali aresztowanie i skazani na karę twierdzy.
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Zerboni trafi do twierdzy Magdeburg. Zwolniony został z końcem 1798 r., na mocy
amnestii zastosowanej przez nowego króla.
Zerboni ośmielony poparciem opinii społecznej wydał w 1800 r. książkę, w
której znów ostro atakował ministra v. Hoyma. W 1801 r. Gerichtshof skazał go na
sześć miesięcy twierdzy. Nastąpiło to w czasie, kiedy Zerboni usunął się na
prowincję. Zakupił podupadłe dobra Rąbczyn (pow. Wągrowiec) i z zapałem
przystąpił do ich zagospodarowania. Jego przyjaciele wstawili się za nim przed
królem Fryderykiem Wilhelmem III i uzyskali w 1802 r. ułaskawienie, pod
warunkiem, że Zerboni wyrzeknie się całkowicie działalności politycznej.
W wojnach napoleońskich (1806) Prusy utraciły swoje polskie zdobycze.
Kiedy polska szlachta powstała przeciw pruskiej władzy, sąsiedzi Zerboniego
próbowali namówić go do udziału w powstaniu. Odmówił, czując się związany
słowem danym królowi. Taka postawa zaprocentowała mu wysoko na dworze. W
1810 r. został z powrotem powołany do służby państwowej z rangą rzeczywistego
radcy tajnego. Za poręczeniem wpływowego księcia Antoniego Radziwiłła Zer-boni
mógł zatrzymać swoje dobra w utworzonym Księstwie Warszawskim. Otrzymał także
od polskiego rządu indygenat (prawo obywatelstwa).
Po likwidacji Księstwa Warszawskiego i utworzeniu Wielkiego Księstwa
Poznańskiego (1815), na prośbę Antoniego Radziwiłła, namiestnika nowej
prowincji, Zerboni otrzymał stanowisko nadprezydenta Księstwa. W 1816 r. został
przyjęty do autriackiego stanu szlacheckiego. Podczas swojego urzędowania
Zerboni usiłował zjednać szlachtę wielkopolską dla panowania Prus. W 1823 r.
zapoczątkował uwłaszczenie chłopów w Poznańskiem. Styl sprawowania urzędu
i publicystyczne wystąpienia Zerboniego, w których ujawniał się jego dawny
polemiczny duch, utrudniały mu sytuację. W 1824 r. został przeniesiony w stan
spoczynku. Ponownie wycofał się do Rąbczyna, gdzie zmarł 27 V 1831.
Wraz z J. Zerbonim wymarła pruska gałąź rodziny (brat Carl wyemigrował
do Austrii). Małżeństwo Zerbonich pozostało bezdzietne. Adoptowano dziew-czynkę,
która odziedziczyła Rąbczyn i jako Auguste E. Ch. v. Zerboni di Sposetti wyszła za
mąż za barona Georga v. Seydlitz-Kurzbach z Kotli. W 1855 r. sprzedał on dobra
Rąbczyn.
Literatura: Allgemeines Ilandbuch der Freimaurerei, Verein deutscher Freimaurer (Hrsg.), lII, Leipzig 1900; Würzbach C. von, Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich, Band
59, Wien 1890; Sprungala M.: Die Geschichte der Posener Landkreise und kreisfreien Städte,
Bad Bevensen 2007.

Marcin Sprungala
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Zespól Szkół Zawodowych - historia budynku szkolnego
Budynek, w którym obecnie mieści się Zespół Szkół Zawodowych, został oddany do użytku 30 IX 1909. Jego projektantem był ówczesny miejski radca budowlany Wilhelm Wagner. Pierwotnie mieściła się tam Szkoła Realna (Realschule) dla chłopców. W 1918 r. przekształcona ona została w Wyższą Szkołę Realną (Oberrealschule).

Architektura okazałego gmachu szkoły prezentuje połączenie cech śląsko-czeskiego baroku z nowoczesnymi, jak na swój czas, rozwiązaniami. Wagner nawiązał do
stylu starych głogowskich budowli barokowych. Wpisał się w ten sposób do nurtu
tzw. Landhausu, który zakładał powstawanie nowych budynków z wykorzystaniem
motywów architektury regionalnej.
W momencie powstania budynek Szkoły Realnej uważany był za jeden z najpiękniejszych obiektów szkolnych na Śląsku. Był to gmach z czterema naziemnymi
kondygnacjami. Całość nakryta była potężnym dachem mansardowym, z licznymi
lukarnami i tzw. wolimi oczkami. Najokazalsza była wschodnia fasada, zwrócona w
stronę König-Friedrich-Platz (Plac Jana z Głogowa). W jej elewacji dominowały dwa
ryzality: północny i południowy. Szczególnie eksponowany był północny, który krył
w przyziemiu salę gimnastyczną, a na piętrze aulę. W szczy-cie, wykonanym w stylu
neobarokowym, zamontowano zegar.
Dużą ozdobą budynku były płaskorzeźby z piaskowca, umieszczone nad poszcze75
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gólnymi wejściami. Szczególnie zaakcentowane, w formie wykuszu, było wejście
główne. Dodatkowego uroku i powagi budynkowi dodawał ciąg rzeźbio-nych głów.
Nad głównym wejściem zawisły wizerunki Germana, Greka i Rzymianina, w ośmiu
osiach okien - naukowców i pisarzy: Gaussa, Helmholtza, Liebiega, Lin-neusza (na
lewo od wejścia), Darwina, Aleksandra von Humboldta, Szekspira i Molie-ra (na
prawo). Koszty budowy i wewnętrznego wyposażenia szkoły wyniosły wów-czas
prawie 360.000 marek.
W czasie walk o Głogów w 1945 r. budynek uległ zniszczeniu. W 1951 r. przeznaczony został przez władze miejskie na siedzibę szkoły zawodowej. Po jego
odgruzowaniu przystąpiono do odbudowy. W roku szkolnym 1953/54 budynek był
już częściowo wykorzystywany. W 1956 r. zakończono najważniejsze prace przy
odbudowie, a w 1958 r. wykonano elewacje.
Odbudowany gmach przypomina przedwojenny, jednak dokonano pewnych
przeróbek. Do największych należała zmiana konstrukcji dachu i znaczne jego
uproszczenie. Przeróbce uległa całkowicie czwarta kondygnacja. Zlikwidowano lukarny, a całość przykrył dach dwuspadowy. Nie odtworzono również zwieńczenia
ryzalitu południowego.
Rozebrana została także część budynku w narożniku pomiędzy ryzalitem
północnym a zespołem wejściowym elewacji wschodniej. W wyniku tego zabiegu
uzyskano dodatkową oś okien, w którą wkomponowano, w na wiązaniu do pozostałych, kolejną (dziewiątą) rzeźbę głowy, przedstawiającą Adama Mickiewicza.
Wspomniane trzy kamienne głowy znad wejścia głównego zdjęto w momencie
ustawiania w tym miejscu popiersia patrona szkoły - Feliksa Dzierżyńskiego (zostało
ono usunięte na początku lat 90.). Głowy te przeniesiono nad nieczynne wejście do
sali gimnastycznej w ryzalicie północnym.
W latach 90. dokonano wielu inwestycji wewnątrz szkoły. Związane to było z
remontami, adaptacjami i przenosinami sal lekcyjnych, pracowni, czy gabinetów. W
okresie przed uroczystostościami 60-lecia „Mechanika" (1945-2005) dokonano wielu
remontów. Przełożono dach, wymieniono częściowo okna, wyremontowano aulę,
korytarze i sale lekcyjne.
Literatura: Blaschke J., Geschichte der Stadt Glogau und des Glogaues Landes (tłumaczenie
A. Królaka, maszynopis); Chutkowski J., Głogów w XX wieku, Głogów 2004; „Neuer Glogauer
Anzeiger". nr 6, 2005; Zabytki sztuki w Polsce Śląsk, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji
Zabytków 2006; Zbliżenia – Widoki Głogowa, Marburg 1997. Ilustracja: fotografia ze zbiorów
własnych.
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