
Gdy przychodzi  czas zbiorów, przy winobraniu pracowa a ca a rodzina. 
Na zdj ciu winnica Fritza Briegera, w a ciciela wytwórni szampanów i koniaków 

Miasto winnic

Ta historia rozpoczęła się po-
dobno 860 lat temu. Tak 
przynajmniej twierdzili nie-

mieccy kronikarze, opisując pierwsze 
krzewy winorośli posadzone w naszym 
regionie ok. 1150 roku. Nie potwierdza-
ją tego żadne dokumenty. Jedynie trady-
cja i… huczne obchody 700- i 750-lecia 
owego zdarzenia, zorganizowane w 1850 
i 1900 roku.
Tak długą winiarską tradycję wiązano 
z intensywnym osadnictwem prowa-
dzonym przez Piastów Śląskich. Według 
niemieckich kronikarzy sztukę uprawy 
winorośli przywieźli ze sobą osadnicy 
fl amandzcy, którzy w połowie XII wieku 
przybyli na Śląsk. 
Winnice dawały zatrudnienie mieszkań-
com, ale też ulegały klęskom żywiołowym 
(były niszczone przez mróz i choroby). 
Po jednej z nich zielonogórskim planta-
cjom groziła likwidacja. Wtedy mieszczan 
wsparł piastowski książę Henryk IX Star-
szy, który odnowił uprawy, sprowadzając 
z zagranicy nowe sadzonki. 
Nie chcę jednak opowiadać o winiar-
stwie ginącym w pomroce dziejów. Prze-
nieśmy się w czasy bardziej współczesne. 
I lepiej udokumentowane. W 1807 roku 
kartograf Reichel sporządził plan miasta, 
który jeszcze po wojnie można było oglą-
dać w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Później 
jednak dokument zaginął i zachowały 
się jedynie niewyraźne jego fotografi e. 
Dzięki nim wiemy, że winnice otaczały 
miasto ze wszystkich stron. To był ich 
„złoty czas”. Notowano bardzo dobre 
zbiory, a w mieście świetnie rozwijało 
się sukiennictwo. Można powiedzieć, że 
zielonogórzanie byli dwuzawodowi. Ich 
głównym zajęciem była produkcja suk-
na, a uprawianie winnic było dodatko-
wym źródłem dochodów. W 1800 roku 
ogólny obszar winnic w Zielonej Górze 
wynosił 2800 mórg magdeburskich, 

Wzgórze Löbtenz (obecnie aleja S owackiego). W ród winnic sta y adne domy winiarskie

Zielonogórskie winnice rozrzucone by y po ca ym mie cie. Widok z Winnego Wzgórza 
na ródmie cie

11
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Anegdoty winiarskie
Niestety, zielonogórskie wino najbardziej s yn o ze swojego smaku. Kwa nego. 
Dlatego cz sto by o bohaterem surowych ocen.
Jedna z legend o narodzinach zielonogórskich winnic mówi, e stworzy  je diabe  
dla znudzonego rycerza, który mia  wszystko, oprócz napoju Bachusa. W za-
mian za dusz  wielmo a otrzyma  winnice. Kiedy wypi  pierwszy kielich wina 
ze swoich zbiorów, zdziwi  si , e jest tak kwa ne. My la , e tak smakuje je-
dynie m ode wino. I tak próbowa , próbowa … a wino nie zmienia o smaku. Po 
czterech latach rycerz zmar , a diabe  zabra  jego dusz . Legenda potwierdza a 
ocen  miejscowych win: wielu ludzi je pije, ale aden z nich d ugo. 
Inna anegdota wspomina, e zielonogórskie wino dawano do picia tu  przed 
egzekucj  skazanym na powieszenie. Olbrzymia zawarto  kwasu sprawia a, 
e po takiej degustacji winowajca dusi  si  sam. Szubienice okazywa y si  wi c 

zb dne.
Znawc  zielonogórskiego wina by  król Fryderyk II. Jednak go nie pi . Zapytany 
o to, jak mu smakuje wino, odpowiedzia  burmistrzowi: Tak, z pewno ci , mo e 
jest ono dobre, ale tylko dla tych, którzy nie musz  go pi . Poza tym lepiej wy-
gl da ni  smakuje.
Wino dystrybuowano w Zielonej Górze na ró ne sposoby. Kiedy zbiory by y 
bardzo obfite, rezygnowano z tradycyjnego cennika. Trunki sprzedawano nie 
na kufle, kwarty czy kielichy, lecz na… godziny. Konsument p aci  nie za ilo  
wypitego wina, lecz za czas sp dzony w winiarni. Mo na by o kosztowa  trunki 
do woli.

Miasto winnic

czyli 715 hektarów, co skrzętnie odnoto-
wał burmistrz Carl Bergmüller w swojej 
kronice. Według Hugo Schmidta, autora 
monumentalnej historii Zielonej Góry, 
w 1850 roku w mieście było 726 dyspo-
nentów winnic. Podczas obchodzonej 
wtedy rocznicy 700-lecia winiarstwa 
w Zielonej Górze bawiło się 1300 właś-
cicieli plantacji (przelicznik jest mniej 
więcej taki, jakby obecnie winiarstwem 
w Zielonej Górze zajmowało się 15000 
ludzi). 
Ten stan utrzymał się do początków XX 
wieku, kiedy w całym powiecie było 
1400-1500 hektarów winnic. Zielona 
Góra stanowiła wówczas duże centrum 
winiarskie z dziesiątkami małych winiar-
ni i kilkoma dużymi fi rmami znanymi 
w całych Niemczech. 
Właściciele plantacji nadawali mia-
stu specyfi czny klimat, odciskali swoje 
piętno na życiu miasta, jego tradycjach 
i obyczajach, choć nie były to interesy 
przynoszące krocie. Jednak nie chodzi 
o wielkich producentów, jak np. pierw-
szy producent szampanów w Niemczech 
– August Grempler. To drobni przedsię-
biorcy wywalczyli możliwość sprzedaży 

Jedna z winnic. Plantacje na ogó  nie by y du e, a prace tam znajdowa o wiele osób, które zazwyczaj 
uprawia y jeszcze inne zawody (najcz ciej by o to tkactwo)

Winnice otacza y miasto ze wszystkich stron. Panorama Zielonej Góry ze Wzgórza Löbtenz
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Ziegelberg – Winne Wzgórze. Winnica w rodku miasta, która przetrwa a do dzisiaj

Winiarnie w 1924 roku:

Brieger Fritz, Burgstrasse 21 
(obecnie ulica Zamkowa)
Reinhold Fechner, Ring 13 
(obecnie Stary Rynek)
Fechners Weinstuben, 
Berlinerstrasse 57 
(obecnie ulica Jedności)
Ernst Th eodor Franke, 
Niederstrasse 88 
(obecnie ulica Kupiecka)
Paul Götze, Niederstrasse 61 
(obecnie ulica Kupiecka)
Römerkeller im Konzerthaus, 
Berlinerstrasse 50 
(obecnie ulica Jedności)
Weinstuben Alter Fritz, 
Breitestrasse 76 
(obecnie ulica Sikorskiego)

Miasto winnic

swoich świeżych win wytworzonych 
zaraz po zbiorach w przydomowych 
winiarniach, często działających tylko 
przez kilka miesięcy. 
Nikt wtedy nawet nie myślał o skompli-
kowanym systemie akcyzowym, którym 
dziś fi skus nęka producentów win. Wy-
starczyło mieć winnicę, wino i wywiesić 
na budynku specjalny wieniec informują-
cy o działającej w tym miejscu winiarni.
Upadek zielonogórskich winnic rozpo-

Krzewy winne by y mocowane na pojedynczych ko kach z drewna

czął się na początku XX wieku. Bardziej 
opłacało się pracować w fabrykach, 
niż uprawiać winorośl. Tylko nieliczne 
winnice przetrwały II wojnę światową. 
Intensywny rozwój miasta wymusił ich 
likwidację, a marnej jakości wina nie wy-
trzymały ostrej konkurencji w latach 90., 
gdy dzięki coraz lepszej komunikacji do 
miasta bez problemu docierały wina z ca-
łej Europy. Dziś zielonogórscy winiarze 
próbują wrócić do dawnych tradycji.



Sanatorium przy ul. Botanicznej, lata 20. XX wieku

Sanatorium winiarskie 

Królewski lekarz powiatowy, pan dr Ewald Wolff, w swojej 
monografii, która ukaza a si  w wydawnictwie Friedricha 
Weissa, „Kuracja winogronowa, jej w a ciwo ci, dzia anie 
i zastosowanie wraz ze szkicem topograficznym okolicy 
Zielonej Góry i krótkim opisem uprawianych tam gatunków 
winoro lin”, cena 12 srebrnych groszy, która jak najgor -
cej jest polecana przez Departament Rz du Królewskiego 
w Legnicy, kieruje uwag  lekarzy i wykszta conych nie-leka-
rzy na t  znakomit  i skuteczn  metod  kuracji, i podkre la, 
e spo ród miejscowych odmian winogron zw aszcza Gelb-

schónedel (Chasselas blanc), niebieski Schónedel (Chasse-
las rouge), Sylvaner (Mourguignon blanc), winoro l moraw-
ska (Morillon faconne lub meunier) i Traminer (Fromenteau 
grisrouge) nadaj  si  do zastosowania w kuracji 
winogronowej przy zaparciach, chorobach w -
troby i hemoroidach, dolegliwo ciach sercowych 
i w klatce piersiowej, zwyrodnieniach tkanki 
luzowej, dolegliwo ciach narz dów trawienia, 

puchlinie, robaczycy i schorzeniach nerwo-
wych ró nego rodzaju. (…)
Chocia  dzi ki bezpo redniemu dost powi 
do tutejszych winogron dla ka dego staje si  
mo liwe stosowanie kuracji winogronowej 
w miejscu zamieszkania, wszelako uwa amy 
za konieczne poleci  chorym wymienionych 
kategorii za ywanie kuracji winogronowej tu 
na miejscu. Tym bardziej, i  taka kuracja po-
zwala oddali  si  od domu i zwyk ych prac, 
istotna jest tak e okoliczno , e najpi k-
niejsze i najbardziej dojrza e winogrona, 
jakie nie wytrzymuj  dalekiego transportu, 

mog  by  spo ywane tylko tutaj, co istotnie podnosi sukces 
kuracji. (…)
Urz d Policji wska e us u nie ka demu przyjezdnemu zdro-
we i tanie mieszkania, a miejscowym panom lekarzom 
chorzy na wszelkie choroby mog  spokojnie zaufa . Prag-
niemy podkre li , i  w drugiej po owie wrze nia przy utrzy-
muj cych si  korzystnych warunkach pogodowych, dojrza-
e winogrona oferowane s  kuracjuszom w cenie najwy ej 
1 i 1/2 srebrnego grosza za funt, i wyra amy tym samym 
yczenie, aby nasze zaproszenie mia o b ogos awione skutki 

i wielu chorych zosta o uwolnionych od cierpie , które do tej 
pory by y zwalczane bezskutecznie.

Zarz d Gminy Zielona Góra
na Dolnym l sku, 12 sierpnia 1852 roku

Zaproszenie do stosowania kuracji winogronowej

26
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Cmentarze

Do czasów współczesnych nie 
przetrwał żaden przedwo-
jenny cmentarz w Zielonej 

Górze. O ich ówczesnej bytności świad-
czą jedynie nieliczne ślady. Najstarsze 
pamiątki po cmentarzu zlokalizowa-
nym wokół kościoła pw. św. Jadwigi to 
płyty nagrobne wmontowane w ściany 
świątyni prawdopodobnie po likwidacji 
nekropolii. Dwie z nich umieszczono 
na ścianach zewnętrznych – pierwsza 
poświęcona jest Annie Brasse, druga po-
chodzi z 1718 roku i powstała dla Marii 
Orzynie Kretschmer z domu Schuberth, 
żony cesarskiego poborcy podatków. Na 
pierwszej wspomnianej kamiennej tab-
licy widnieje napis: Córka burmistrza 
Grzegorza i Urszuli. Dwukrotna mężatka, 
żona dwóch rajców, matka czterech córek 
i dwóch synów. Urodziła się 25 grudnia 
1624 r., zmarła 2 listopada 1670 r.
Z największego zielonogórskiego cmen-
tarza Zielonego Krzyża przy dzisiejszej 
ulicy Wazów pozostał jeden grobowiec 
Georga Beuchelta i krematorium. Samo 
miejsce wiecznego spoczynku poświę-
cono 1 lipca 1628 roku. Początkowo był 
to niewielki cmentarz usytuowany w re-
jonie budynku dzisiejszego LOK-u przy 
placu Piłsudskiego. Jego znaczenie wzro-
sło po likwidacji cmentarza św. Trójcy 
na dzisiejszym placu Słowiańskim. Dla-
tego w 1816 roku miasto dokupiło zie-
mię i przystąpiło do jego powiększania. 
W 1851 roku obszar nekropolii ponow-
nie zwiększono i wybudowano na niej 
pompę. Cmentarz składał się z dwóch 
części – na terenie od strony Śródmieś-
cia grzebano katolików, a w okolicach 
dzisiejszego szpitala przy ulicy Wazów 
chowano protestantów.
Na początku XX wieku reprezentacyjną 
część cmentarza zaprojektował architekt 
z Düsseldorfu – Nerhe. On był też twór-
cą projektu krematorium i kolumba-
rium, początkowo mogącym pomieścić 

Cmentarz Zielonego Krzy a przy Rohrbusch 
(obecnie ulica Wazów) by  najwi ksz  
nekropoli  w mie cie. Po drugiej stronie 
ulicy znajdowa  si  szpital prowadzony 
przez diakonisy

Cmentarz Zielonego Krzy a 
– jeden z grobowców

550 urn. Później powiększono je dwu-
krotnie. Krematorium (budynek stoi do
dzisiaj) uruchomiono w 1924 roku. Jak 
wynika ze sprawozdania fi nansowego
za lata 1923-1926, w 1926 roku spalono
tutaj zwłoki 26 mężczyzn i 16 kobiet.
Tylko 10 z nich było zielonogórzanami,
a aż 9 zwłok przywieziono z Głogowa. Po
wojnie teren ten przekształcono w Park 
Tysiąclecia.
Jak już wspomniałem, po tym cmentarzu
pozostał grobowiec założyciela Zastalu
– Georga Beuchelta. Przetrwał być może
dlatego, że po zniszczeniu popiersia prze-
mysłowca, które stało pod kopułą, obiekt
bardziej przypominał budowlę ogrodo-
wą niż cmentarną. Beuchelt zmarł 17
sierpnia 1913 roku. Główne uroczysto-
ści pogrzebowe odbyły się w jego fabry-
ce, gdzie na jednej z hal produkcyjnych
ustawiono katafalk ze zwłokami założy-
ciela fi rmy.
Mimo rozbudowy cmentarza Zielonego
Krzyża, równolegle w mieście powstawa-
ła inna nekropolia. W 1816 roku zmarł
burmistrz Schiemer. W pozostawionym
przez niego testamencie znalazł się zapis
darowizny na rzecz szkoły dla ubogich,
który mówił o przekazaniu terenu z prze-
znaczeniem na cmentarz. Miejsce nazwa-
no „Cmentarz św. Trójcy”. Pierwszego
zmarłego pochowano tam 30 kwietnia
1817 roku. Tam też spoczywa rodzina
zielonogórskich przemysłowców Förste-
rów. Cmentarz zlikwidowano na przeło-
mie lat 60. i 70. XX wieku, kiedy to pod
budowę nowego osiedla mieszkaniowe-
go zburzono prawie całą ulicę Dąbrówki.
Dziś znajduje się tu niewielki park przy 
rondzie PCK.
Do czasów współczesnych przetrwał
natomiast niewielki cmentarz izraelicki.
Żydzi przez wieki mieli ograniczone pra-
wo do kupowania ziemi w mieście. Do-
piero specjalny edykt króla Prus z 1812
roku zniósł ten zakaz. Gmina żydowska

natychmiast kupiła ok. 1,5 hektara placu 
pod cmentarz wyznaniowy. Przeznaczono 
na ten cel pastwisko przy dzisiejszej ulicy 
Chmielnej. 8 lipca 1814 roku pochowano 
tam pierwszego Żyda o nazwisku Wolf. 
Kirkut zajmuje 0,6 hektara otoczonego 
resztkami muru z czerwonej cegły. 



55

Notgeld – zast pczy pieni dz

Wybuch I wojny światowej i prze-
dłużające się walki zachwiały 
obiegiem pieniędzy w Niem-

czech. Przestraszona ludność nie darzy-
ła zaufaniem banknotów i natychmiast 
zaczęła gromadzić bilon. Zwłaszcza ten 
z cennego kruszcu. Najpierw z rynku zni-
kły monety złote o wyższych nominałach. 
Gdy zabrakło ich na rynku, mieszkańcy 
zaczęli masowo zbierać drobne monety 
ze srebra, niklu czy innych metali. Twardy 
pieniądz budził coraz większe zaufanie. 
Gromadzono go w domach i skrytkach, 
przez co zaczęło go brakować w obrocie. 
A to oznaczało zastój w handlu, bowiem 
nie było czym wydawać reszty.
Chcąc temu zaradzić, władze zaczęły 
drukować tzw. pieniądze zastępcze, emi-
towane nawet przez poszczególne mia-
sta. Początkowo drukowano banknoty 
o niewielkich nominałach. Na początku 
lat 20. XX wieku, wraz z olbrzymią infl a-
cją, ich wartości zaczęły opiewać na set-
ki, a później na tysiące i miliony marek. 
Początkowo nie przywiązywano wagi 
do ich wyglądu. Przecież były pienią-
dzem tymczasowym, o krótkim żywocie. 
Nie stanowiły żadnej wartości, dlatego 
przypominały bardziej bony towarowe 
niż przyzwoicie wydane banknoty. Jed-
nak z biegiem lat zaczęły budzić coraz 
większe zainteresowanie kolekcjonerów, 
a emitenci zaczęli się prześcigać w coraz 
ciekawszych i eleganckich wzorach. Naj-
piękniejsze są notgeldy z lat 1918-1923.
Umieszczano na nich wiele ozdób, sym-
boli, motywów i informacji dotyczących 
nie tylko samego pieniądza, ale przede 
wszystkim historii poszczególnych miast 
i regionów.
Tak było również z zielonogórskimi
pieniędzmi, które przedstawiały winiar-
skie scenki rodzajowe, wydarzenia z hi-
storii miasta czy widoki Zielonej Góry. 
W 1921 roku wydano chyba najpiękniej-
szą serię notgeldów – przedstawiającą 

najciekawsze, charakterystyczne budyn-
ki w Grünbergu. Banknoty o nominale
75 fenigów pełniły rolę pamiątek i prze-
wodnika po mieście. Można na nich było
zobaczyć winnice, domy winiarza, ratusz
i kościoły. Dziś część z tych miejsc trud-
no rozpoznać. 
Tak jak ciężko zrozumieć, do czego odno-
szą się anegdoty opisane na notgeldach.
Tak było z historyjką przypominającą
zajęcie miasta przez króla Prus Fryde-
ryka II. Otóż 16 grudnia 1740 roku ar-
mia króla Fryderyka wkroczyła na Śląsk,
przyłączając go do Prus. Pierwszym
zajętym miastem była właśnie Zielona
Góra. Żołnierze z regimentu w Skwie-
rzynie spędzili tu noc i pomaszerowali
dalej. Wcześniej zażądali jednak wydania
kluczy od bram miasta. Przerażony bur-
mistrz nie wiedział, co robić. Z jednej
strony bał się Prusaków, z drugiej – do-
tychczasowego władcy cesarza Austrii.
Chcąc uniknąć ewentualnych oskarżeń
o zdradę, postanowił nie spełnić żądania
żołnierzy. Ale zatrzymać kluczy też nie
mógł. Jak rozwiązał ten problem? Rzucił
je na stół, mówiąc pruskiemu ofi cerowi:
Weź je sobie sam!
Opis tego wydarzenia znalazł się nie tyl-
ko na pieniądzach zastępczych, przywo-
ływany był również na starych pocztów-
kach i obrazach.

Marienkapelle – kapliczka na wzgórzu 
Löbtenz (obecnie okolice alei 
S owackiego) by a wotum dzi kczynnym 
za uratowanie od zarazy

Do najpi kniejszych pieni dzy zast pczych mo na zaliczy  jedenast  seri  notgeldów, 
wa nych do 31 grudnia 1921 roku, przedstawiaj cych naj adniejsze budynki i widoki

Löbtenz 

Widok na Stary Rynek i ko ció  Matki 
Bo ej Cz stochowskiej
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Notgeld – zast pczy pieni dz

Przybycie Flamandów i Franków (tkaczy i winiarzy, XIII wiek)

Bitwa w lasku le niowskim

Palenie czarownic w latach 1663-1665

Przej cie pierwszego l skiego miasta Zielonej Góry przez 
Fryderyka Wielkiego w 1740 roku

Fryderyk Wielki cz stowany zielonogórskim winem

Pieni na historia
Jedn  z serii notgeldów po wi cono najwa niejszym wyda-
rzeniom z historii miasta. Gdyby je ustawi  nie chronolo-
gicznie, ale w innej, odpowiednio dobranej kolejno ci, ze 
s ów umieszczonych w prawym dolnym rogu powstanie na-
pis: der Grünberger Wein schmeckt ja fein (zielonogórskie 
wino fajnie smakuje)

Löbtenz – taniec dzi kczynny za ocalenie miasta przed zaraz  
w XIV i XV wieku

Przedstawiciel ósmej serii notgeldów, po wi cony artom na temat 
winiarstwa i picia wina
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Masoni

By  może masoni byli dość ta-
jemniczą organizacją, ale 
w Zielonej Górze swoją 

siedzibę mieli w bardzo widocznym miej-
scu. Mianowicie w jednym z najstarszych 
lokali w mieście – gmachu resursy na Neu 
Markt Platz (obecnie plac Słowiański 9). 
Budynek ten pełnił funkcję domu stowa-
rzyszeń kupieckich, w którym spotykali 
się znamienici zielonogórzanie. Wpisowe 
kosztowało 50 marek. Dla biedaków nie 
było tutaj miejsca. 

O działalności wolnomularzy w resursie 
niewiele wiadomo. Na planach przebu-
dowy budynku z 1901 roku na drugim 
piętrze zaznaczone jest pomieszczenie 
opisane jako „świątynia”. Natomiast na 
strychu są magazyny teatralne resursy 
i loży masońskiej. Takie rozwiązanie za-
proponowali znani zielonogórscy mi-
strzowie murarscy Carl Mühle i Carl Lo-
renz (członkowie organizacji).
Zielonogórscy masoni, skupieni w loży 
„Erwin dla światła i prawdy”, co roku pub-

Mistrzowie zielonogórskiej lo y

Emil Wiese  – 1846-1851
Scheibel   – 1851-1853
Carl Rödenbeck  – 1853-1859
Jachtmann  – 1859-1860
Carl Rödenbeck  – 1860-1864
Eduard Kirsch  – 1864-1889
Emil Paulig  – 1889-1904
Wilhelm Schulz  – 1904-1912
Richard Teichmann – 1912-1921
Karl Hassel  – od 1921

Podobno tu  po wojnie mo na 
by o znale  w resursie maso -
skie akcesoria. Jak wygl da y, 

opisa  Mieczys aw Turski w ksi ce 
„Takie to by y czasy”. W lipcu 1945 
roku na pierwsze pi tro budynku 
resursy wesz a ekipa wyszukuj ca 
w mie cie lokali dla szkó . Otworzy-
li my najbli sze drzwi. W obszer-
nym pomieszczeniu panowa  mrok 
i zaduch – opisywa  Turski. Ale mimo 
ciemno ci rozezna  mo na by o bie-
l c  si  czaszk  ludzk  i znacznych 
rozmiarów kandelabry. Przy wieci-
em zapa k . ciany w pokoju i sufit 
wy o one by y b kitnym materia em 
ozdobionym z otymi fr dzlami. Kto  
z obecnych zauwa y , e okna zas o-
ni te s  storami tej samej barwy. Gdy 
je rozsuni to, zorientowali my si , e 
czaszka nale y do tkwi cego w k cie 
wypreparowanego szkieletu osadzo-
nego na metalowym postumencie, 
identycznego, jakich u ywa si  do 
nauki anatomii w akademiach me-
dycznych. Wysokie kandelabry ota-
cza y d ugi stó , pokryty b kitn  kap  
ze z oceniami. Ca  pod og  wy cie-
la  dywan, w trzech naro nikach sta y 
lichtarze. Na bocznym stoliku le a y 
skórzane fartuchy, du ych rozmiarów 
m ot, kielnia, pion i trójk t z metalu. 
Przedmioty te pozwoli y mi si  zorien-
towa , e natrafili my na lokal stowa-
rzyszenia wolnomularzy (…).

fragment „Takie to by y czasy”, 
Mieczys aw Turski

Wokół placu, na którym jeszcze na po-
czątku XIX wieku znajdował się cmentarz 
św. Trójcy, władze miasta postanowiły 
postawić reprezentacyjne gmachy – sąd, 
szkołę, przytułek. Prywatna była jedynie 
resursa, wybudowana tutaj jako pierwsza 
w 1829 roku. Sam plac kosztował kupców 
1600 talarów. Pieniądze na inwestycję 
uzyskano dzięki sprzedaży akcji po 25 
talarów i kredytom. Prawdopodobnie na 
początku był to budynek parterowy, a ko-
lejnych latach został dwukrotnie przebu-
dowany. W 1856 i w 1901 roku organizo-
wano w nim zabawy, koncerty, odczyty 
i ofi cjalne spotkania. Resursa była jedną 
z trzech największych i najbardziej repre-
zentacyjnych sal w mieście. Oprócz niej 
spotkania organizowano również w domu 
koncertowym Küntzla (zobacz rozdział 
„Restauracje, kawiarnie i sale koncerto-
we”) i w Domu Strzeleckim.

likowali raport z wykazem swoich człon-
ków (większość tych spisów przetrwała 
do czasów obecnych). Przeciętnie było 
ich w Zielonej Górze osiemdziesięciu. Do 
loży należała elita miasta – przedsiębior-
cy, kupcy oraz architekci. Mieli oni wielki 
wpływ na rozwój Zielonej Góry, jak cho-
ciażby Albert Severin, wieloletni archi-
tekt miejski, kształtujący wygląd miasta 
na przełomie XIX i XX wieku. Ślady jego 
pracy pozostały do dzisiaj. W spisach po-
jawiają się także nazwiska: Artura Grem-
plera, właściciela wytwórni szampanów, 
braci Raetschów, właścicieli wytwórni 
szampanów, kupca Carla Engmanna, 
fabrykanta Emila Pauliga, Carla Heine 
z Czerwieńska, którego żona ufundowała 
pomnik winiarki, Eduarda Kirscha – kan-
tora w katedrze, dyrektora gazowni Paula 
Aschkego czy właściciela Zaboru Heinri-
cha Prinz zu Schömnaich-Carolath.

Gmach resursy, w której 
spotykali si  masoni
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Stra  po arna

22 września 1863 roku Zie-
lonogórski Związek Gim-
nastyków powołał miej-

ską ochotniczą straż pożarną. To była 
w ówczesnych czasach absolutna nowość 
– profesjonalne zespoły strażackie zło-
żone z wysportowanych, młodych męż-
czyzn. Ich pierwszym komendantem zo-
stał kuśnierz Langner. Miasto kupiło dla 
nowej formacji sprzęt. Strażacy ubrani 
byli w biało-niebieskie koszule i niebie-
skie czapki gimnastyczne z krzyżykiem. 
Później dostali płócienne, niebieskie ma-
rynarki w białe prążki.
W 1894 roku Straż Pożarna Gimnasty-
ków została przekształcona w ochotniczą 
straż pożarną. Ludzie nadal służyli jako 
ochotnicy, ale koszty akcji i zakup sprzę-
tu fi nansowało miasto. Wraz z przekształ-
ceniem w OSP strażacy otrzymali nową 
strażnicę przy Glasserstrase (obecnie uli-
ca Kasprowicza – nadal tu stacjonują). 
Wtedy powstała m.in. charakterystyczna 
wieża do ćwiczeń strażackich.
Pierwszym komendantem został dotych-
czasowy stróż pożarniczy Albert Mohr. 
Jego zastępcą do 1908 roku był kupiec 
Emil Sander. Albert Mohr zielonogór-
ską strażą pożarną dowodził przez 30 lat. 

Siedziba stra y przy Glasserstrasse (obecnie ulica Kasprowicza). Stra acy prezentuj  sprz tAlbert Mohr

Ciekawostki z 1776 roku
Kary za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpo arowych:

W domu mo na trzyma  jedynie jeden s g drewna. Nadwy ka zostaje usu-
ni ta, a gospodarz musi zap aci  kar  w wysoko ci warto ci ka dego kolej-
nego s gu.
Nie wolno trzyma  drewna na strychu, na podwórzu, w stajni albo w piwni-
cy. Kara za takie wykroczenie wynosi 2 talary lub osiem dni wi zienia. 
Nie wolno trzyma  popio u na ziemi, a tym bardziej w drewnianym naczy-
niu. Grzywna 3 talary.
Mydlarze oraz osoby zajmuj ce si  topieniem oju i skwarki mog  to robi  
za murami miasta. Grzywna 5 talarów. 
Mistrz odpowiada za swoich czeladników, którzy przed pój ciem spa  mu-
sz  wygasi  paleniska. W giel i popió  powinny by  zamiecione, a do ó ka 
nie wolna wk ada  nagrzanych kamieni. Za nieprzestrzeganie tych zasad 
chlebodawca zap aci 3 talary kary.
S u bie nie wolno w ó kach pali  tabaki. Mog  za to straci  1/4 swojego 
wynagrodzenia lub trafi  na 4 tygodnie aresztu. Grzywna 4-5 talarów.
Strzelanie i nadu ywanie prochu jest zabronione. Grzywna 2-4 talary lub 
8 dni aresztu. Strzela  mo na jedynie na obrze ach miasta, gdzie nie ma 
budynków i nie powstan  adne szkody.
S u ba, gdy wieczorem zostanie gdzie  wys ana, nie mo e pos ugiwa  si  
lampionem lub chodzi  z pochodni . Grzywna 1 talar.

Na podstawie przepisów z 6 grudnia 1776 roku 

•

•

•

•

•

•

•

•



Wiatraki

G dyby nie charakterystyczny dla 
okolicy murowany wiatrak typu 
holenderskiego, pewnie nikt by 

nie wspominał o tego typu budowlach 
w Zielonej Górze. Co prawda, do dzi-
siejszych czasów nie przetrwały ani te 
proste, drewniane, ani ten jedyny muro-
wany. Ale zachował się on na zdjęciach 
i pocztówkach. Zbudowano go w 1811 
roku na szczycie Lipowego Wzgórza ob-
sadzonego winnicami. Wiatrak nie był 
mały. Na zdjęciach widać, że wysokością 
dorównywał pobliskiemu budynkowi 
szkoły (obecnie Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli). Z zachowanych planów 
wynika, że u sześciokątnej podstawy miał 
prawie 9 metrów szerokości. Gdyby dziś 
postawić go na ulicy Chopina, to by się 
na niej nie zmieścił. Tuż obok, od stro-

Wiatraki sta y g ównie na polach lub winnicach

Wiatrak typu holenderskiego na Lindenberg (obecnie ulica Chopina)
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Wiatraki

ny szkoły, stał parterowy dom młynarza, 
a w 1872 roku z tyłu dobudowano staj-
nię. Właściciel „holendra” miał też swoją 
prasę do tłoczenia winogron.
W 1853 roku wiatrak należał do radne-
go Samuela Beckmana. 30 lat później, 
w 1884 roku, przeszedł na własność 
Paula Bretschneidera, w którego rodzi-
nie pozostał aż do 1945 roku. Ostatni 
wpis w księdze katastralnej działki przy 
Lindeberg 10 uczyniono w 1938 roku, 
kiedy właścicielką obiektu została panna 

Wiatraki 
w kronice Johana Johna
1798 rok – w tym roku na Latt wiese 
wybudowano pierwszy wiatrak.
1811 rok – wystawiono następne dwa 
młyny oraz dwa wiatraki: jeden przy 
Mühlweg (obecnie ulica Krakusa), 
a drugi przy Lindenberg (obecnie ulica 
Chopina). Ostatni został wybudowany 
na wzór holenderski.
1849 rok – dla potrzeb przeprowadze-
nia nowej szosy wiodącej przez Stary 
Kisielin, wyburzono stojący nieopodal 
wsi młyn holenderski.
1855 rok – 1 października wieczorem 
o godzinie 9.00 spalił się wiatrak ho-
lenderski położony przy Pollnischkes-
selerstrasse (obecnie ulica Podgórna). 
Wiatrak wybudowano zaledwie kilka 
lat wcześniej.

Panorama Kaiser-Wilhelm-Platz (obecnie plac Bohaterów) 
z widocznym z ty u wiatrakiem holenderskim na Lindenbergu

Wiatrak na ty ach wytwórni szampanów Gremplera

Martha Bretschneider. Wtedy pozbawio-
ny był już skrzydeł i bardziej przypomi-
nał basztę niż wiatrak.
Jednak to nie Lipowe Wzgórze było rejo-
nem, gdzie stawiano najwięcej wiatraków. 
Jeszcze w 1800 roku w samym mieście 
było tylko jedno takie urządzenie. W la-
tach późniejszych ich liczba wzrastała. 
Według kronikarza Johana Johna, pierw-
szy wiatrak w Zielonej Górze wybudo-
wano dopiero w 1798 roku. Stanął na An 
der Latt wiese, czyli na tyłach wytwórni 

szampana Gremplera przy Hospitalstras-
se (obecnie ulica Moniuszki). 
Większość wiatraków znajdowała się 
w zachodniej części miasta, bo przeważ-
nie stamtąd wiał wiatr. Na planie Zielonej 
Góry z 1871 roku widać trzy tego typu 
obiekty. To rejon dzisiejszej alei Zjedno-
czenia i ulicy Dąbrówki. Na planach z XX 
wieku pojawił się jeszcze jeden wiatrak 
w okolicach dzisiejszej ulicy Wiśniowej 
i ulicy Powstańców Warszawy.
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Dolina Luizy

Z ielonogórzanie wymyślili sobie, 
że w oparciu o piękne okolice 
Doliny Luizy, powołają kurort, 

do którego tłumnie zjeżdżać będą żądni 
wypoczynku berlińczycy. Pomysł był nie 
tyle szalony, co trudny do zrealizowa-
nia. Miasto nie miało jednak np. źródeł 
wód, do których mogliby przyjeżdżać 
kuracjusze. Położenie nie było też atrak-
cyjne i nie udało się ściągnąć wczaso-
wiczów. Musieli wystarczyć miejscowi 
goście. A ponieważ Dolina Luizy (znany 
powojenny Wagmostaw) była położona 
w przepięknej okolicy tuż za miastem, 
stała się ulubionym miejscem wypo-
czynku mieszkańców Zielonej Góry.
Wybudowano tam dużą salę taneczną, 
restaurację, tarasy nad niewielkim sta-
wem, po którym można było pływać łód-
ką – to wszystko przyciągało gości. Woda 
jeszcze wtedy była czysta, a tuż obok ro-
sły piękne, wzorcowe winnice. 
Tak prezentowało się centrum wypo-
czynkowe Zielonej Góry. A wszystko to 
dzięki starej tradycji i młynowi. Już od 
końca XVIII wieku okolica ta była ulubio-
nym miejscem wycieczek zielonogórzan. 
Przez wiele lat nad brzegiem strumyka 
Maugscht stał młyn Semmlera, nazwany 
tak na część burmistrza Wenzela Sem-
-mlera, który kierował miastem za czasów 
austriackich. Młyn pracował przez pół-
tora wieku. Później rozpoczął się okres 
rozwoju przemysłu i wielcy fabrykanci 
inwestowali w maszyny parowe. Inni, 
ci mniej zamożni, wykorzystywali siłę 
wody i przerabiali stojące nad strumie-
niami młyny na niewielkie fabryczki. Tak 
zrobił również August Stolpe, właściciel 
młyna Semmlera. W 1840 roku przebu-
dował go na przędzalnię. Takie rozwiąza-
nie sprawdziło się jedynie na następnych 
kilkadziesiąt lat, dopóki coraz nowocześ-
niejsze maszyny parowe całkowicie nie 
wyeliminowały napędu wodnego. Coś 
trzeba było zrobić z młynem. Wrócić do 

Luisental (Dolina Luizy) – bardziej znana jako powojenny Wagmostaw

Restauracj  „Dolina Luizy” Hermann Schulz uruchomi  24 lipca 1887 roku. 
W g bi widoczna muszla koncertowa dla cz sto wyst puj cych tutaj muzyków
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Dawny m yn, a pó niej prz dzalnia, zosta y przerobione na eleganck  
sal  taneczn  ze scen  

Cennik z 4 czerwca 
1896 roku (w fenigach)

Bilet pojedynczy
Dzieci – 5
Dorośli – 10
Przebieralnia
I klasy – 20
II klasy – 15
Cela kąpielowa – 25
Leżak – 5
Ręcznik – 5
Abonament na sezon
6 marek
Nauka pływania przez sezon
12 marek

Dolina Luizy

mielenia mąki, porzucić czy przeznaczyć 
na inny cel? Nowy właściciel, Hermann 
Schulz, wybrał trzecie rozwiązanie. 24 
lipca 1887 roku w dawnym młynie ot-
worzył restaurację. Nazwa – „Młyn 
Semmlera” – nie była chwytliwa, dlatego 
Schulz zmienił ją na „Dolinę Luizy” (na 
cześć popularnej królowej pruskiej Lu-
izy). I tak okolica ta na kilkadziesiąt lat 
weszła do rozrywkowej historii miasta.
Oferta Schulza okazała się na tyle dobra, 
że gościom szybko to miejsce przypadło 
do gustu. Do młyna dobudowano krę-
gielnię, muszlę koncertową, pomosty, 
altankę na wodzie i letnią restaurację 
wzdłuż brzegów jeziorka, która mo-
gła pomieścić kilkaset osób. Właściciel 
wciąż szukał nowych pomysłów. Pięć lat 
po uruchomieniu restauracji złożył poda-
nie do policji budowlanej, informując, że 
chce otworzyć zakład kąpielowy. Klient 
odwiedzający Dolinę Luizy najpierw 
przybywał do restauracji, później mu-
siał przejść ok. 100 metrów i dochodził 
do kąpieliska. Jeśli się rozmyślił, mógł 
wsiąść do łódki.
6 lutego 1896 roku Hermann Schulz uzy-
skał ostateczną zgodę na uruchomienie 
przedsięwzięcia. Basen miał 44 m dłu-
gości i 24 m szerokości. Do tego docho-
dziły przebieralnie, z których część połą-
czona była z kąpieliskiem bezpośrednim 
wejściem do wody. Było to luksusowe jak 
na owe czasy rozwiązanie. Nikt nie pod-
glądał przebierających się, ale za to prze-
strzeni na pływanie było niewiele.
Brzegi basenu wzmocniono palikami 
i zbudowano specjalną śluzę, mogą-
cą spiętrzyć wodę zbiornika na wyso-
kość ok. 2,5 m. Zakład pływacki ruszył 
w czerwcu 1896 roku. Jak donosiły ga-
zety, kursy nauki pływania zależały od 
dobrej pogody. Prowadził ją nauczyciel 
pływania G. Spitzer.
Po I wojnie światowej wciąż zmieniali się 
właściciele restauracji, która wciąż do-
brze funkcjonowała. Latem można było 
tu nawet przenocować. 
Po wojnie kompleks przemianowano na 
Wagmostaw, który działał do 1957 roku. 
Przez Dolinę Lizy przepływał strumyk 
Maugsch, który na przełomie XIX i XX 
wieku stał się rekreacyjną osią miasta. To 
jego wodami zasilany był, wcześniej już 
opisany, miejski basen.

Do zasadniczego budynku dobudowano letni  sal  z ponad setk  miejsc siedz cych

Z lokalem Hermanna Schulza usiłował 
konkurować berliński kupiec i restaura-
tor Ernst Schmidt, który kilkaset metrów 
dalej w 1884 roku wykupił stary młyn 
i przebudował go na restaurację, przy 
której zlokalizowany był niewielki basen. 
Można było na niego nawet wpłynąć ka-
jakiem. Pięć lat później Schmidt przebu-
dował dom, do którego dostawił werandę 
połączoną z salą taneczną. Jego restaura-
cja funkcjonowała przez 40 lat, nie była 
jednak tak popularna, jak Wagmostaw, 
Resursa czy Wzgórze Piastowskie.
Piękne, zaciszne miejsce spodobało się 
miejskim władzom, które przejęły zlikwi-
dowany lokal i rozbudowały budynek. 
W 1925 roku otwarto tutaj dom starców.



Oderwald przez wieki należał do 
miasta. I przez stulecia był dla 
Zielonej Góry jednym z najważ-

niejszych źródeł dochodu. Później stał 
się również miejscem wypoczynku i za-
baw setek mieszkańców. 
Chodzi o teren między wsią Krępa i Odrą. 
W 1408 roku zielonogórscy mieszczanie 
kupili od proboszcza Petera Hanzla do-
bra Zawady. 14 lat później dokupiono 
część posiadłości braci Fritsche i Han-
sa von Letzlau. Brakowało tylko reszty 
okolicy z Lasem Odrzańskim. W 1429 
roku książę Henryk IX przekazał ją mia-
stu. Przez wiele lat dochody z miejskich 
lasów, które zajmowały również tereny 
koło Czerwieńska, stanowiły główne 
źródło zasilania zielonogórskiej kasy. 
Stąd mieszczanie brali drewno na budo-
wę domów, mebli i tyczek do winogron. 

Oderwald – Las Odrza ski
W pobliskiej rzece łowiono ryby i raki. 
A kiedy Oderwald stał się miejscem licz-
nych wycieczek mieszczan? Dokładnie 
nie wiadomo. Jedna z teorii mówi, że las 
stał się popularny dzięki… sporom wy-
znaniowym. Poszło o precesję Bożego 
Ciała pod koniec XVII wieku. Zielona 
Góra była wówczas w granicach katoli-
ckiego cesarstwa austriackiego. Ewange-
licy byli jedynie na tym terenie tolerowa-
ni. W 1685 roku radni katoliccy, rządzący 
w mieście, nakazali, że jak długo procesja 
Bożego Ciała przemieszcza się przez 
miasto, każdy, kto w niej nie uczestniczy, 
powinien pozostać w domu. W ten spo-
sób chciano uniknąć starć i sprzeczek. 
Mieszkańcy się podzielili – jedni szli na 
procesję, inni za miasto, do Oderwaldu. 
Zwyczaj się przyjął i trwał nawet po znie-
sieniu zakazu. 

A wiadomo, że tam, gdzie jest dużo ludzi, 
pojawiają się również handlarze. Z cza-
sem stworzyli prawdziwy jarmark w Krę-
pe. Funkcjonował on aż do XIX wieku, 
tak długo, jak odbywały się liczne wyjaz-
dy na Boże Ciało. Jeszcze nawet w XX 
wieku zielonogórskie Bractwo Strzele-
ckie regularnie organizowało zawody 
w Lesie Odrzańskim w czwartek przed 
lub po Bożym Ciele.
Za pierwszy, prawdziwie turystyczny 
obiekt powinniśmy uznać szałas z kory 
– tzw. Rybakówkę (Oderfi scherei), posta-
wioną tutaj w celu wędzenia ryb. Obiekt 
powstał w 1811 lub 1813 roku. Ryba-
kówka przetrwała do lat 30. XX wieku. 
Nie wiadomo jednak, czy był to orygi-
nalny szałas, czy tylko rekonstrukcja. 
Podobnych budowli było w lesie jeszcze 
11. Stawiano je przy największych sta-

W Oderwaldzie czasami trafia a si  wielka atrakcja – mo liwo  wycieczki stateczkiem po Odrze, 
która by a oddalona od restauracji o ok. 2 km
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Zielonogórska Polonia

W przedwojennej Zielonej Gó-
rze Polacy stanowili niewiel-
ką grupę. Według Władysła-

wa Korcza w 1905 roku w mieście było 
127 Polaków. Przed wybuchem I wojny 
światowej Polonię zasilali głównie przy-
bysze z sąsiedniej Wielkopolski, którzy 
przyjeżdżali tutaj w poszukiwaniu pracy. 
Tak było, na przykład, z Kazmierzem Li-
sowskim. W wieku 27 lat przyjechał on 
do miasta i zatrudnił się w zakładach me-
talowych Beuchelta, czyli powojennym 
Zastalu. Pracował jako blacharz. Szybko 
zrezygnował jednak z pracy w fabryce, 
ale tylko po to, by założyć własną fi rmę 
blacharską. Dawał sobie nieźle radę i stać 
go było na kupienie domu przy Grosse 
Bergstrasse (obecnie ulica 
Sienkiewicza).
Kazimierz Lisowski był 
ważną postacią w Zielonej 
Górze, bo prawie przez pół 
wieku stał na czele Towarzy-
stwa Polskich Rzemieślni-
ków, powołanego do życia 
27 lipca 1898 roku. Był tak-
że jednym z jego założycieli. 
Towarzystwo nie było wiel-
ką organizacją. Zachowały 
się dwie księgi protokołów 

z jego zebrań, w których odnotowano 
wszystkie spotkania od 1908 do 1935 
roku, kiedy je rozwiązano. Niestety, 
protokoły te nie zawierają list członków 
towarzystwa. Badająca te dokumenty 
Izabella Korniluk, doliczyła się jedynie 
93 nazwisk. Działacze stowarzyszenia 
zajmowali się głównie swoimi sprawa-
mi, propagowaniem języka polskiego, 
z radością odnotowali odzyskanie przez 
Polskę niepodległości. 
Kiedy w 1919 roku zielonogórska Polonia 
ufundowała sobie sztandar, wypisała na 
nim polską nazwę miasta i hasło: Boże bło-
gosław Ojczyźnie naszej. Żeby nie było wąt-
pliwości, na drugiej stronie chorągwi, nad 
białym orłem, pojawiło się: Cześć Polsce. 

Kiedy hitlerowcy doszli do 
władzy, towarzystwo nie 
było mile widziane w Zie-
lonej Górze. Prezes kilka 
razy był wzywany na policję 
i gestapo. Jednego z takich 
przesłuchań w 1935 roku 
nie przeżył (Lisowski był 
tęgim mężczyzną i choro-
wał na serce). Miał wów-
czas 72 lata. 

Pami tkowe zdj cie z uroczysto ci powo ania Towarzystwa Polskich Rzemie lników w 1898 roku

Kazimierz Lisowski by  jedynym prezesem 
Towarzystwa Polskich Rzemie lników

Sztandar zielonogórskiej Polonii Order prezesa towarzystwa

109


