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Historia szkoły w Głogowie Małopolskim 

 

Chociaż w Głogowie parafia funkcjonowała od początku XVII w., nie mamy żadnych 

informacji o działaniu przy niej szkoły. Trudno odpowiedzieć na pytanie, czy 

siedemnastowieczni głogowianie potrafili czytać i pisać. W większości miasteczko 

zamieszkiwali rzemieślnicy parający się też dorywczo pracą na roli. Całe rzemiosło skupiało 

się w cechach, czeladnicy ucząc się zawodu od mistrzów, nie musieli władać sztuką pisania. 

Całe życie mijało im na wykonywaniu tych samych czynności przekazywanych z pokolenia na 

pokolenie. 

Nieco więcej informacji posiadamy o mieszkańcach XVIII-wiecznego Głogowa. 

Zachowane źródła pozwalają nam przyjrzeć się umiejętnościom pisarskim całego 

społeczeństwa miasteczka. Okazuje się, że tylko nieliczni mieszkańcy potrafili się podpisać, 

większość zamiast swojego nazwiska, stawiała po prostu znak krzyża. W ten sposób 

postępowały nie tylko osoby z pospólstwa, ale również elita, wąska grupa patrycjuszy, tacy 

jak cechmistrzowie, burmistrzowie i rajcy miejscy. Władze miejskie zatrudniały na stałej 

posadzie pisarza, który prowadził księgi miejskie i sądowe oraz korespondencję urzędniczą. 

Za odpowiednią opłatą pisarz dokonywał też wpisów do ksiąg cechów rzemieślniczych. 

Powstanie pierwszej szkoły w Głogowie wiąże się z reformą szkolnictwa wprowadzoną 

w Austrii przez cesarzową Marię Teresę i jej syna Józefa II. Głogów po pierwszym rozbiorze 

Rzeczpospolitej dokonanym w 1772 r., znalazł się w jurysdykcji władz austriackich. 

Właścicielka dóbr głogowskich Maria Radziwiłłowa, podporządkowując się nowemu prawu, 

wyznaczyła w 1791 r. ze swoich dochodów kwotę, z której miała utrzymywać się szkoła oraz 

z której wypłacana była pensja dla nauczyciela. Mieszczanie dołączyli się do tej fundacji 

podwajając jej wartość. Inauguracja roku szkolnego rozpoczęła się 14 października 1791 r. 

Pierwszym nauczycielem został Krzysztof Larymowicz. Z braku budynku szkolnego, przez 

pierwsze lata funkcjonowania szkoła mieściła się w pustym domu plebana przy farze, 

ponieważ plebania była przeniesiona w tym czasie do budynku pozostałego po księżach 

misjonarzach. 

Gdy jednak spłonął kościół św. Wincentego a Paulo, a dom pomisjonarski zajęło wojsko 

austriackie, proboszcz wrócił do swoich starych zabudowań, w związku z czym powstał 

problem, gdzie ulokować szkołę. Ów problem udało się rozwiązać dopiero w 1822 r. Nowa 

siedziba głogowskiej szkoły została umieszczona w ratuszu na górnej kondygnacji. Ratusz 

pełnił tę funkcję ponad sto lat, bo aż do 1927 r. 

Władze austriackie wymagając, by w małych miasteczkach oraz większych wsiach 

zakładano szkoły, wcale nie kierowały się dobrem dzieci. Nauka przeważnie trwała rok 

i ograniczała się głównie do nabycia umiejętności posługiwania się językiem niemieckim. 

Cesarz pragnął, by jego poddani mówili językiem, który używany był w urzędach i rozumieli, 

co od nich wymaga państwo. Mieszkańcy Galicji będącej prowincją Austrii podlegali również 

służbie wojskowej. A żołnierz, który nie rozumie wydawanych rozkazów i komend jest 



marnym żołnierzem. Dlatego zakładane w Galicji szkoły służyły głównie germanizacji 

polskiego społeczeństwa. Język polski był w szkole tylko językiem pomocniczym, 

a umiejętność poprawnej pisowni po ukończeniu szkoły pozostawiała wiele do życzenia. 

O niskim poziomie nauki języka ojczystego świadczy tekst inskrypcji na kamiennej tablicy 

fundacyjnej z 1831 r. umieszczonej w kościele Na Piasku. Widoczne w tekście rażące błędy do 

dzisiaj budzą zdumienie. 

Sytuacja zmieniła się dopiero, gdy Galicja uzyskała autonomię w 1867 r. Język polski stał 

się językiem wykładowym, a język niemiecki jednym z przedmiotów. Dwa lata później 

głogowska szkoła rozszerzyła poziom nauczania stając się szkołą dwuletnią. Pracowali w niej 

nauczyciele Paweł Bukietyński i Rudolf Menerka. W 1876 r. szkoła zatrudniała już troje 

nauczycieli, do obu mężczyzn dołączyła pierwsza nauczycielka Antonina Dudzińska. 

Zdecydowano się również na kolejne podniesienie poziomu zwiększając okres nauki do 

trzech lat. W l. 80 do szkoły jako nauczyciel trafił Mieczysław Misiewicz, który wkrótce 

zastąpił R. Menerkę na stanowisku kierownika. W 1891 r. nastąpiło następne rozszerzenie, 

Głogów mógł się już poszczycić szkołą 4-klasową. W 1895 r. do głogowskiej szkoły oprócz 

dzieci z miasteczka, zaczęły również uczęszczać dzieci z najbliższych wsi Zabajka i Wola Cicha. 

Wzrost liczby dzieci spowodował kłopoty lokalowe. Starano się je rozwiązywać wynajmując 

na sale lekcyjne pokoje w domach prywatnych oraz przeznaczając na naukę budynek 

ochronki dla dzieci w Grabinie. Przybyło również nauczycieli, w 1906 r. szkoła zatrudniała na 

etacie już sześć osób, a dwa lata później siedem. 

Tak szybki rozwój szkoły sprawił, że od 1906 r. zaczęto planować wybudowanie 

osobnego budynku szkolnego. Niestety, na razie skończyło się na planach, ponieważ 

brakowało środków na zrealizowanie tego celu. Zdecydowano się rozwiązać problem w ten 

sposób, że oddano szkole także dolną kondygnację ratusza. Rok 1911 przyniósł następny 

awans szkoły, odtąd dzieci uczyły się już przez pięć lat. 

Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r., w nauczycieli głogowskiej 

szkoły wstąpiła nowa energia. Ich praca nie polegała już tylko na uczeniu i wychowywaniu. 

Przez wiele miesięcy w szkole działała kuchnia, która zajmowała się dożywianiem 

najuboższych dzieci. Pierwsze lata odbudowującego się państwa nie były łatwe. Mimo to 

głogowska szkoła dalej się rozwijała. Od 1921 r. zyskała status szkoły 7-letniej. W tym samym 

roku nowym kierownikiem szkoły został Rudolf Auriga, człowiek o niespożytej energii. On to, 

we współpracy z władzami miasta, urzeczywistnił wreszcie realizację dawnych planów 

budowy nowego budynku szkolnego. Wiosną 1925 r. rozpoczęto pierwsze prace. Aby 

zmniejszyć koszty, mieszkańcy miasta sami wykonywali większość czynności na budowie. 

Sytuacja była nagląca, bo nieremontowany budynek ratusza znajdował się w bardzo złym 

stanie. W grudniu 1927 r. dzieci mogły rozpocząć naukę na parterze nowego budynku, a od 

końca września 1928 r. na potrzeby szkoły oddano już cały budynek. 

Do wybuchu II wojny światowej szkoła funkcjonowała ucząc nie tylko dzieci katolickie, 

ale również pochodzenia żydowskiego. Dzieci zarówno jednej jak i drugiej religii chodziły 

wspólnie do jednej klasy. Od 1934 r. zatrudniono w szkole Deborę Rebhun do nauki dzieci 



żydowskich religii mojżeszowej. Religii katolickiej uczyli głogowscy księża Jakub Forysiewicz i 

Stanisław Florkiewicz. 

Zimą szkoła wspierała najuboższe dzieci ofiarując im na św. Mikołaja prezenty w postaci 

odzieży oraz prowadząc dożywianie. Latem organizowano festyny i przedstawienia, na 

których zbierano pieniądze na wycieczki. Szkoła uczyła patriotyzmu uroczyście obchodząc 

wszystkie święta państwowe, w tym imieniny prezydenta RP, imieniny marszałka 

Piłsudskiego, a po jego śmierci w 1935 r., również kolejne rocznice jego zgonu. W czerwcu 

1936 r. młodzież głogowskiej szkoły pojechała do Krakowa, aby oddać hołd marszałkowi 

spoczywającemu na Wawelu oraz uczestniczyć w sypaniu kopca Piłsudskiego w Lesie 

Wolskim. 

W czasie II wojny światowej szkoła działała w sposób dość ograniczony. Budynek szkolny 

został zarekwirowany na kwatery dla wojska okupacyjnego. Nauka odbywała się w salach 

budynku Sokoła i nie wszystkie dzieci uczęszczały na zajęcia. Jednak dzięki staraniom 

ówczesnego kierownika Józefa Sukiennika, ani jeden rok szkolny nie został stracony. Te 

dzieci, które chodziły do szkoły otrzymywały promocję na kolejne roczniki. 

Po wojnie zniszczony budynek szkolny udało się wyremontować dzięki pieniądzom 

uzyskanym od Ministerstwa Rolnictwa. Było to związane z umieszczeniem w głogowskiej 

szkole w 1946 r. Gimnazjum Leśnego, a w latach następnych Technikum i Liceum Leśnego 

działających do 1955 r. W latach 80. wybudowano kolejny budynek szkolny tworząc duży 

kompleks. W 1975 r. szkoła przyjęła za patrona Iwana Turkiennicza, oficera Armii Radzieckiej, 

który w sierpniu 1944 r. poległ w okolicach Głogowa. W 1999 r. zmieniono patrona. Nowym 

został kardynał Stefan Wyszyński. 

Już w drugim tysiącleciu Głogów zyskał jeszcze dwie szkoły: Samorządowe Liceum 

Ogólnokształcące oraz Szkołę Muzyczną. Pierwsza zaczęła działać w 2002 r. i została 

ulokowana w murach dawnego sądu grodzkiego. Druga natomiast swoją działalność 

rozpoczęła w 2005 r., a jej siedzibę umieszczono w jednej z kamienic w rynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona z księgi miejskiej Głogowa 

z wpisem dokonanym 2 marca 

1781 r. Księgi miejskie prowadził 

zatrudniony w ratuszu pisarz, co 

było normalną praktyką. Zapis 

dotyczy zobowiązania 

cechmistrzów siedmiu 

głogowskich cechów 

rzemieślniczych oraz dwóch 

przedstawicieli kahału 

żydowskiego do zebrania 

pieniędzy na zakup pola dla wójta 

Józefa Chmielowskiego oraz 

corocznego  go obsiewania. Na 

zakończenie pisarz stwierdza: „Dla 

lepszej wiary i waloru uczynionego 

przyrzeczenia y deklaracji 

a pewności sł. Józefa 

Chmielowskiego rękami własnymi 

kładą znak krzyża świętego 

podpisując się”. Poniżej 

umieszczone są ręką pisarza 

imiona i nazwiska cechmistrzów, 

a obok wymienieni, jako 

nieumiejący pisać, postawili 

krzyżyki. Po lewej stronie po 

hebrajsku podpisali się dwaj 

przedstawiciele kahału 

żydowskiego 

 

 
Strona 124 tej samej księgi. 

Wpis dotyczy sprzedaży 

ogrodu przez Annę 

Książkową w dniu 28 lutego 

1778 r. Pisarz głogowski 

Bernacki napisał imię 

i nazwisko sprzedawczyni 

oraz jej syna, a oni oboje 

postawili znaki krzyża. Pod 

spodem, dość niewprawną 

ręką podpisał się wójt 

Michał Kawecki. Tak niski 

poziom alfabetyzacji 

dowodzi, że szkoła przy 

parafii albo w ogóle nie 

funkcjonowała, albo działała 

niezwykle sporadycznie 



 
 

Pokwitowanie wystawione w języku niemieckim 28 grudnia 1829 r. napisane ręką Krzysztofa Larymowicza, 

pierwszego nauczyciela w głogowskiej szkole 

 

 

Lista chłopów pańszczyźnianych  

sporządzona w marcu 1833 r. przez 

Pawła Bukietyńskiego, który od 1824 r. 

pełnił funkcję pomocnika nauczyciela 

w głogowskiej szkole. Podpisując się 

Bukietyński użył łacińskiej wersji 

swojego imienia Paulus 



 
 

Na początku szkoła mieściła się przy parafii, ale od 1822 r., po odzyskaniu górnej kondygnacji ratusza od 

ówczesnych właścicieli miasta, siedzibę szkoły zlokalizowano  w budynku magistratu. Zdjęcie powyżej zostało 

zrobione w 1920 r. i przedstawia grono nauczycielskie oraz dzieci korzystające z kuchni działającej w tym czasie 

przy szkole. Brak butów i byle jaka odzież dzieci świadczy o ich ubóstwie. W rękach trzymają łyżki i garnuszki, do 

których nalewana była zupa. Dzieci pozują do zdjęcia przed północną elewacją ratusza, po prawej stronie 

wejście na górną kondygnację. Nad wejściem słabo widoczny napis „Szkoła” 

 

              

Rudolf Menerka  pracował w głogowskiej 

szkole od 1869 r. Był jej długoletnim 

kierownikiem sprawując swoją funkcję do 

1894 r. Oprócz pracy w szkole Menerka 

zasłużył się miasteczku jako 

współzałożyciel  i dyrektor Kasy 

Towarzystwa Zaliczkowego. 

Zdjęcie z 1915 r. 



 
 

 

We wrześniu 1914 r. budynek 

mieszczący szkołę został splądrowany 

przez wojsko rosyjskie. Tak te 

wydarzenia przedstawia kronika 

szkolna: „Nauka została w dniu 12 IX 

t.r. przerwaną. Nastały chwile pełnie 

niepokoju, trwogi. Z dala, od Sanu 

dochodził huk armat. Ludność 

cywilna, której opowiadali żołnierze 

począwszy od szeregowców, 

skończywszy na starszych oficerach, 

o okrucieństwach Moskali, poczęła 

opuszczać Głogów nagle, aby się udać 

na tułaczkę. Miasteczko opustoszało. 

Wszyscy stracili, jak to mówią głowy. 

Wyjechało całe nauczycielstwo, aby 

ratować swoje życie i rodziny. Szkoła 

została na łasce losu. W dniu 17 IX 

1914 przybył nieprzyjaciel, 

rozkwaterował się również w szkole. 

Rozpoczął się rabunek i bezmyślne 

wprost niszczenie warsztatu oświaty: 

palenie ławek szkolnych, podpalanie 

tychże książkami naukowymi dla 

ugotowania strawy głodnym 

żołądkom, rozbijanie szaf z środkami 

naukowymi, które uległy w znacznej 

części zniszczeniu, jak również akta personalne znajdujące się w kancelarii” 

Po Rudolfie Menerce 

kierownikiem szkoły został 

Mieczysław Misiewicz.  Swoje 

obowiązki wykonywał on aż do 

dnia swojej śmierci  1 czerwca 

1916 r. Został pochowany 

w Głogowie, a wdzięczne 

społeczeństwo ufundowało ku 

jego pamięci  tablicę wmurowaną 

w ścianę kościoła Na Piasku 



 
 

Po wojnie z powodu znacznego zniszczenia budynku ratusza, zdecydowano się na wystawienie nowego gmachu 

dla szkoły. Tylko dzięki ustawicznym zabiegom nowego kierownika Rudolfa Aurigi, udało się rozpocząć budowę. 

Ruszyła ona  wiosną 1925 r. Wiele zasługi położył przy tym również ówczesny burmistrz Głogowa Andrzej 

Brzuza. Zdjęcie przedstawia budynek szkolny w stanie surowym zimą 1925/1926 

 

 
 

Wiosna 1926 r. Z lewej strony stoi Rudolf Auriga, z prawej Andrzej Brzuza 



 
 

W okresie międzywojennym głogowska szkoła powszechna była największa w całym powiecie. Nawet 

w Rzeszowie nie było szkoły, która mogłaby równać się swoją wielkością szkole głogowskiej 

 

 
 

22 czerwca 1930 r. nastąpiło wręczenie sztandaru szkolnego, który młodzież zakupiła z zebranych przez siebie 

składek. Poczet sztandarowy maszeruje z kościoła w stronę szkoły. Chorążym w poczcie jest Kazimierz 

Frankiewicz, uczeń klasy VII 



 
 

Pamiątkowe zdjęcie zrobione w dniu wręczenia szkole sztandaru. W środku siedzi marszałek powiatu 

rzeszowskiego Jan Jędrzejowicz. Obok niego ksiądz Jakub Forysiewicz. Druga postać od lewej (pierwsza nie jest 

ukazana w całości), Jan Jakub Grodecki, głogowski masarz 

 

 
 

Komunia święta 1935 r. W środku siedzi Rudolf Auriga, po lewej ks. Forysiewicz, a po prawej ks. Stanisław 

Florkiewicz i nauczycielka Maria Dzierżyńska. Ciekawostką jest obecność na zdjęciu dzieci żydowskich stojących 

w ostatnim górnym rzędzie oraz dwóch dziewczynek w drugim rzędzie (w ciemnych sukienkach). Widocznie 

więzi przyjaźni dzieci były silniejsze niż różnice wyznaniowe. Pierwszy chłopiec z lewej w drugim rzędzie to 

Zbigniew Bereś 



 
 

 

 
 

Miejsce Aurigi w głogowskiej szkole zajął Józef Sukiennik. Sprawował on swoją funkcję aż do zakończenia II 

wojny światowej. Fotografia z 1938 r., w pierwszym rzędzie siedzą: trzecia od lewej Stanisława Turkowska, ks. 

Florkiewicz, Józef Sukiennik, Władysław Cezar, Julia Sukiennikowa, żona kierownika szkoły 

W roku szkolnym 1935/36 Rudolf Auriga 

wygrał konkurs na kierownika szkoły 

powszechnej im. A. Mickiewicza 

w Rzeszowie i opuścił Głogów. W czasie II 

wojny światowej Auriga kierował 

zakonspirowaną Powiatową Komisją 

Oświaty i Kultury, która organizowała tajne 

nauczanie. Wykryty przez Gestapo, został 

aresztowany 18 września 1943 r. Mimo 

stosowanych na przesłuchaniach tortur, nie 

wydał nikogo z tajnej organizacji. Niemcy 

rozstrzelali go wraz z 9 innymi zakładnikami 

w odwecie za zabicie dwóch policjantów 

w okolicach Mielca 



W czasie wojny w głogowskiej szkole kwaterowało wojsko niemieckie. Mimo usilnych starań Józefa Suki

nie udało mu się odzyskać budynku na cele szkolne. Jednak nie poddawał się, organizował zajęcia w budynku 

„Sokoła”, a nawet w prywatnych mieszkaniach nauczycieli

Zanim odremontowano po wojnie budynek, nauka odbywała się w bardzo surowych 

i pogodne dni dzieci uczyły się nawet na łące w pobliskim lesie. Zdjęcie z 1945 r.
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Zanim odremontowano po wojnie budynek, nauka odbywała się w bardzo surowych warunkach. W ciepłe 

pogodne dni dzieci uczyły się nawet na łące w pobliskim lesie. Zdjęcie z 1945 r.

 

W czasie wojny w głogowskiej szkole kwaterowało wojsko niemieckie. Mimo usilnych starań Józefa Sukiennika, 

nie udało mu się odzyskać budynku na cele szkolne. Jednak nie poddawał się, organizował zajęcia w budynku 

 

warunkach. W ciepłe 

pogodne dni dzieci uczyły się nawet na łące w pobliskim lesie. Zdjęcie z 1945 r. 



 
 

W 2002 r. w historycznych murach dawnego sądu grodzkiego powstało Samorządowe Liceum Ogólnokształcące 

 

 
 

W latach 80. XIX w. kiedy powstał budynek i w latach późniejszych, do sądu w różnych sprawach prawnych 

przybywali interesanci. Dzisiaj w stronę gmachu podąża młodzież z Głogowa i okolicznych miejscowości 


