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ZIELONA GÓRA - „MIASTO OGRÓD”

Streszczenie

W referacie poddano analizie obecny wizualny odbiór miasta jako „Zielonego ogrodu” .  
Dominujący „ogrodowy” kierunek rozwoju urbanistyczno-architektonicznego  Zielonej Góry przez 
wieki kształtowała uprawa winnic, naturalne warunki geotechniczne oraz planowanie rozwoju 
miasta w sposób szanujący dziedzictwo kulturowe.

Badania opinii publicznej wykazują, że zielonogórzanie lubią swoje miasto. Nie posiada ono 
wielkich regularnych placów, imponujących budowli, wyjątkowych zabytków. Nasuwa się więc 
pytanie, co powoduje taką akceptację miasta, porównywalną z uczuciem jakim darzą swoje miasto 
na przykład  mieszkańcy Krakowa. 

Zielona Góra położona jest na południowym stoku Wału Zielonogórskiego, na terenie 
źródłowym kilku potoków, które w przeszłości wykorzystywane były przez sukienników. Obecnie 
prawie wszystkie potoki ujęte zostały w  podziemne kolektory kanalizacyjne.

 Na zdjęciach lotniczych Zielona Góra rysuje  się jako polana otoczona lasami. Pagórkowaty 
krajobraz, perspektywy ulic zamknięte ścianami lasów stanowią atut urbanistyczny miasta.

Specyficzny jest również łagodny mikroklimat Zielonej Góry. Dzięki słonecznej ekspozycji 
stoków, rejon Zielonej Góry należy do najcieplejszych w Polsce. Zimy są tu stosunkowo krótkie i 
umiarkowane; dużo słońca i mało dni deszczowych.

Według oficjalnych źródeł, Zielona Góra uzyskała prawa miejskie w 1323 roku, choć wśród 
historyków nie ma zgodności co do czasu translokacji przestrzennej miasta. Zarówno data jak 
miejsce jego powstania nadal są przedmiotem badań i sporów. Dla odbioru architektury miasta 
ważnych jest kilka zachowanych średniowiecznych budowli, choć nie ma ich wiele i nie dominują 
w krajobrazie miasta. Najstarszym obiektem jest katedra pod wezwaniem Św. Jadwigi, powstała w 
latach 1372-1394, odbudowana po pożarze w 1420 roku.  Widocznymi reliktami XV-wiecznej 
zabudowy miasta są resztki murów obronnych oraz dobrze zachowana Wieża „Łaziebna”, nazywana 
także „Głodową”. 

Układ urbanistyczny Starego Rynku niewiele  zmienił się do współczesnych czasów. 
Ogólny zarys ulic uwidoczniony na planie Donata Buttnera z 1784 roku ( Rys nr 1.) został z 
niewielkimi zmianami zachowany do dzisiaj. Przebieg ulic zmienił się tylko na obrzeżach  XVIII 
wiecznego miasta. Na planie przeważają ulice o nieregularnym, naturalnym kształcie.Swobodny 
sposób  wytyczania ulic ma miejsce również w wiekach następnych. 
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Rys nr 1.

Układ przestrzenny Zielonej Góry
 z roku 1784, wg planu Buttnera

O ile średniowieczny zarys planu miasta jest czytelny do dzisiaj, to obraz architektury miasta 
datować można, poza nielicznymi wyjątkami, na wiek XIX i czasy nam współczesne. Wcześniejsza 
zabudowa uległa w dużej mierze zniszczeniu podczas wojen, zwłaszcza wojny trzydziestoletniej 
(1618-1648), w której miasto pustoszyły przetaczające się przez nie masy wojsk. Zdarzały się 
również pożary w czasie pokoju. Ostatni pożar miał miejsce w 1903 r i pochłonął sporą część 
zabudowy  Rynku oraz przyległych ulic. Łagodnie obeszła się z miastem II Wojna Światowa, 
praktycznie nie było strat w budynkch.

Naturalną koleją rzeczy jest przebudowywanie domów, czego liczne ślady odkrywane są 
zazwyczaj przy kolejnych remontach. Do budowli wzniesionych przed XIX wiekiem, które 
zachowały swój autentyczny  wygląd, należy między innymi dawna Szkoła Ewangelicka przy
 ul. Lisowskiego, zbudowana w latach 1768-1770. Zachowało się też kilka budynków o barokowym 
wystroju.

Rozwój przestrzenny miasta determinowały głównie uprawa winorośli i przemysł 
włókienniczy. Pierwsza wzmianka o winnicach w Zielonej Górze pochodzi z 1314 roku. Winnice 
przeżywały swój rozkwit w drugiej połowie XV wieku, za czasów Piasta Henryka IX 
Kożuchowskiego, protektora zielonogórskiego winiarstwa. W XIX wieku uprawa winnej latorośli 
na obszarze miasta wynosiła 700 ha. Na początku XX wieku winnice zajmowały już tylko 16 ha, by 
w drugiej połowie XX wieku zaniknąć nieomal całkowicie. Obecnie o  uprawie winnic przypomina 
park winny, usytuowany  na wzgórzu, z którego roztacza się widok na budynki, nieczynnej obecnie, 
fabryki włókienniczej „Polska Wełna”.( Rys nr 11.) Wprawdzie winnice znikły z krajobrazu 
Zielonej Góry, ale pozostało budownictwo związane z uprawami. Był to typ domu nie spotykany w 
innych miastach -  malutki obiekt mieszkalno-rekreacyjno-gospodarczy. W XVIII wieku było ich w 
Zielonej Górze ponad siedemset. Obecne zachowane cztery takie obiekty  pochodzą z początku XIX 
wieku.( Rys nr 2.)
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Rys nr 2 . 
    Domek winiarski przy ul. Pięknej

Zabawnie podniesiony dach, pojawia się bardzo często w budynkach wznoszonych później.

Równolegle z winnicami  rozwijał się w Zielonej Górze przemysł tkacki. Jego historia, 
podobnie jak winiarstwa, datowana jest na wiek XIII, a zapoczątkowali go tkacze, którzy przybyli tu 
z dalekiej Flandrii. W XVIII wieku w mieście działało 460 mistrzów sukiennictwa, 94 czeladników 
i 376 krosien. W 1755 roku po raz pierwszy zorganizowano w mieście targi sukiennicze. Rozwój 
przemysłu pociągał za sobą konieczność budowy domostw. W 1782 roku zbudowano osiedle 
mieszkaniowe z myślą o sukiennikach. Tworzyło je sześć domów jednokondygnacyjnych, 
połączonych szeregowo. W każdym domu znajdowały się cztery mieszkania, składające się z jednej 
izby i mniejszej komory. Sukiennicze czworaczki stoją po dziś dzień i są zamieszkałe.

Na początku XIX wieku przylegające do miasta łąki i pola zamieniają się w luźno 
zabudowane ulice. Bardzo ciekawym 
wyodrębnionym subregionem w 
mieście jest teren otoczony ulicami 
Batorego, Dąbrowskiego, Krakusa, 
Lisiej i Jeleniej.
Ulice te, jako dukty łączące miasto z 
pobliskimi wsiami, pod koniec  XIX 
wieku straciły swój wyłącznie 
rolniczy charakter. Obszar  ten 
charakteryzuje się różnorodnością 
zabudowy. Można znaleźć tam 
zabudowę typowo wiejską, taka jak 
stodoły oraz  małe domy mieszkalne, 
ale również  kamienice miejskie, 
( (Rys nar 3.)warsztaty o przeróżnym 
przeznaczeniu a także  zakłady 
przemysłowe. Kamienice 
sporadycznie lokalizowane były jako 
zabudowa zwarta.
                                            Rys nr 3. ul. Batorego 22 ( Lansitzer Strasse 12) rok budowy 1872 

           Zbiory Archiwum Państwowego w Zielonej Górze
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Najciekawsze obiekty zachowane do dzisiaj w obrębie wspomnianego subregionu to dawna 
fabryka „Grunschwitz Textilwerke”, obecnie Zakłady Aparatury Elektrycznej „Lumel”.(Rys nr 5.) 
W 1865 roku  był to jeszcze niewielki zakład włókienniczy Friedricha Sandera.   Pod koniec wieku 
XIX został rozbudowany.(Rys nr 4.)

Rys nr 4.
Widok zakładu wg prospektu reklamowego zamieszczonego w książce H Schmidta w 1922 r.
Zbiory Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Rys nr 5.
Fot ul. Dąbrowskiego z 1997 r.

 
Budowa nowych obiektów przemysłowych nie kolidowała przestrzennie z winnicami i 

parkami, których wspaniałą roślinność, rzadkie okazy drzew, możemy podziwiać do dziś. Obiekty 
przemysłowe dawały nie tylko pracę ludziom ale wzbogacały architekturę miasta. Są to budowle 
zaprojektowane ze szczególną starannością i dbałością o detal architektoniczny.

Przełom wieku XIX i XX to okres wzmożonego ruchu  budowlanego. Fabrykanci budują 
wille, które służą im  również za biura. Powstają liczne pięknie zdobione kamienice a także małe 
domy mieszkalne, które oprócz własnego mieszkania są budynkami wykorzystywanymi na pracę 
lub wynajem lokali. Cechą charakterystyczną tej zabudowy jest to, że są to na ogół budynki wolno 
stojące otoczone ogrodami. ( Rys nr 6)
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 Rys nr 6
Al. Niepodległości 32 .Willa Lidii Beuchelt, budynek  wybudowany w 1890 r. Projekt i wykonawstwo 
Carl Lorenz. Zbiory Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Współistnienie funkcji mieszkalnej z usługami i ogrodami wyróżnia Zieloną Górę spośród 
innych miast. Tonące w ogrodach domostwa stają się też standardem w projektowaniu osiedli 
mieszkaniowych dla robotników. W 1919 
roku powstaje pierwsze  osiedle 
mieszkaniowe zwane  „ Na zielonogórskim 
wzgórzu” (obecnie „ Wzgórze 
Braniborskie”).( Rys. nr 7)

Rys. Nr 7.
Fot. Widok osiedla „ Braniborskiego”
z 2004 roku.
 Zbudowane zostało dla pracowników „Wełnianej Manufaktury”. Początkowo zajmowało ono 
powierzchnię ok.17 ha i składało się z 50 budynków mieszczących 87 mieszkań. Przez ostatnie 50 
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lat uległo ono dogęszczeniu, a wiele domków zostało rozbudowanych.( Rys. nr 8)

Rys. nr 8.
Plan osiedla na „ Zielonogórskim wzgórzu” z roku 1919.  Zbiory Archiwum Państwowego w Zielonej 
Górze

 Nowe tereny pod zabudowę wyznaczono na obszarach winnic. W 1925 roku Herman 
Jansen, profesor Technische Hochschule w Berlinie, wykonał Plan zagospodarowania 
przestrzennego. ( Rys. Nr 9.) Podstawowymi przesłankami, którymi kierował się Jansen były: 

 -   poszanowanie tradycji rolnej Zielonej Góry,
– zapewnienie zdrowych warunków mieszkalnych
– uchronienie mieszkańców miasta przed dokuczliwym hałasem i zanieczyszczeniami 

fabrycznymi.
 Zielona Góra miała być miastem ogrodów. Ogrody te zakładane na dawnych winnicach, miały 
zapewnić mieszkańcom pełne zaopatrzenie w warzywa i owoce. Jansen był przeciwnikiem 
tworzenia zwartej zabudowy. Stąd też nawet lokatorzy budynków wielorodzinnych mieli posiadać w 
bliskim sąsiedztwie własne ogrody. 

Rys. Nr 9.
Plan urbanistyczny Prof. Hermana Jansena z  1925 r.

Równolegle z pracami planistycznymi Jansena, Migge Libercht rozpoczyna prace 
projektowe i realizacyjne nad wielkim założeniem mieszkalno-ogrodowym zlokalizowanym przy 
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obecnej ul. Botanicznej.( Rys nr 10)

Rys. nr 10. Plan założenia ogrodowego

W miejscu dawnego folwarku utworzono szkołę pracy ogrodniczej. Zorganizowano 37 
ogródków działkowych, zrealizowano ogród botaniczny, plantacje owoców (obecnie ogródki 
działkowe) Wykonano staw i założenia parkowe  z trzema placami zabaw i punktami widokowymi. 
Wyznaczono 142 parcele budowlane i 250 ogrodów. Budowę założenia rozpoczęto w 1923 roku. W 
1924 wykonano uzbrojenie terenu, linie elektryczne i wodociągowe. W 1925 rozbudowano 
wzorcowe ogrody. Plan prof. Hermana Jansena zakładał, że Zielona Góra pozostanie małym 
miastem. W ramach realizacji założeń planistycznych Jansena powstało również osiedle robotnicze 
przy ulicach  Kożuchowskiej i Grunwaldzkiej. Zabudowa szanuje tradycję miasta bogatego w 
ogrody i pasuje również do bardzo modnej wówczas idei „Miasta ogrodów” Ebenza Howarda. 
Niewielkie domki jedno, dwu, czterorodzinne usytuowano na działkach o powierzchni 1000 m2 i 
większych. Przy domkach o niewielkiej powierzchni użytkowej 50-80 m2, bardzo często 
kojarzonych w zabudowę bliźniaczą, znajdowały się pomieszczenia gospodarcze, często były to 
chlewiki. W ten sposób zaprojektowane domostwo miało charakter  samowystarczalny. 
Gdy robotnik  tracił pracę w fabryce mógł skromnie przeżyć dzięki malutkiemu gospodarstwu.
Są to domki na zielonych wzgórzach. Ogromna akceptacja mieszkańców dla swoich siedlisk 
spowodowała, że mimo zwiększenia z biegiem czasu ich kubatury, czasami nawet dwukrotnie, 
domki nie straciły swojego pierwotnego charakteru do dzisiaj.

Mimo burzliwego rozwoju Zielonej Góry po II Wojnie Światowej, związanego z nadaniem 
jej statusu miasta wojewódzkiego idea „miasta ogrodu” jest jeszcze widoczna.

W 1950 roku Zielona Góra awansowała do rangi stolicy województwa. Dynamiczny rozwój 
przemysłu 1950-1960 spowodował konieczność pozyskania nowych terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe i dalszy rozwój przestrzenny miasta. Liczba mieszkańców  w 1900 roku wynosiła 
20.903 mieszkańców, w 1939 roku – 26.076, a obecnie około 120. 000 mieszkańców.
Likwidacja  winnic postępowała, a w ich miejsce powstały osiedla mieszkaniowe. Na początku było 
to budownictwo niskie, w latach 70- tych zaczęła się realizacja „ wielkiej płyty”. Bardzo często 
osiedla te budowano na podstawie planów realizacyjnych bez uwzględnianie wytycznych z planów 
miejscowych. W ten sposób zasłonięto tak starannie skomponowane w przeszłości punkty 
widokowe. Na szczęście trudne warunki gruntowe, rozsiane po całym mieście szkody górnicze ( w 
XIX wieku istniały kopalnie węgla brunatnego) w sposób naturalny narzuciły nieregularną 
zabudowę, wydawałoby się nie uporządkowaną przestrzeń miasta, która jak się okazuje jest jego 
walorem tak akceptowanym przez mieszkańców.

Przy  jednej z najbardziej reprezentacyjnych ulic w mieście alei Niepodległości pozostały 
wille z końca wieku XIX i początku wieku XX, kamienice, obiekty użyteczności publicznej otacza 
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zieleń dawnych ogrodów . Zabudowa willowa, robotnicza przeplata się z architekturą fabryk, 
manufaktur. Nieregularne ulice wytyczone spontanicznie przez trakty komunikacyjne i uszanowane 
przez kolejnych urbanistów  miasta, place o nieregularnym kształtach tworzą niepowtarzalny klimat 
i urok miasta. Współczesne osiedla mieszkaniowe głównie z wielkiej płyty usytuowane zostały w 
znacznej odległości od starej części miasta. Pojedyncze „wieżowce” wtłoczone w stare ulice 
wtopiły się w krajobraz miasta. Odczytywane są wizualnie  jako  kolejny typ zabudowy. 
Zielonogórscy urbaniści w kolejnych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
uwzględniają  ogrodowy charakter miasta. Pełna szacunku i pokory jest również zabudowa lat 90 
XX wieku, zaprojektowana przez  miejscowych architektów. Pozorne nie uporządkowanie miasta 
wynikające bardzo często z faktu, iż ulice powstawały w miejscach „ wydeptanych” przez 
mieszkańców, bogactwo  architektury XIX i XX wieku, która powstawała w różnych stylach : 
neorenesansu, neobaroku,  secesji regionalnej,  a także w stylu Art Deco i modernizmu składa się na 
unikatowy  klimat miasta. 

Podsumowanie

Ogrodowy krajobraz Zielonej Góry stanowi jej dziedzictwo kulturowe, które powinno 
podlegać szczególnej ochronie. Krajobrazową kompozycję miasta ukształtowała  tradycja, w części 
żywiołowa, spontaniczna zabudowa, ale przede wszystkim świadome planistyczne działania 
zawarte już w najstarszych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Konsekwentne szanowanie tradycji, czerpanie z niej inspiracji, świadome przedsięwzięcia 
społeczności lokalnych złożyło się na stworzenie miasta o unikatowym ogrodowym krajobrazie, 
odpowiadającym doktrynie Ebenzera Howarda „ Miasto ma leżeć wśród zieleni i ma mieścić 
zarówno osiedla mieszkaniowe jak i fabryki i wszelkie udogodnienia kultury”. (Rys nr 11)

Rys nr 11
Widok z „Parku Winnego” na fabrykę „Polska 
Wełna” 
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