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Historyczne budynki i ich otoczenie zostały zilustrowane na podstawie obrazów ze starych zielonogórskich pocztówek. 

Legenda:

historyczne tereny 
zielone (sady, parki, ogrody)
historyczne budynki
współczesne ulice

Punkty na szlaku:

1. Augusthöhe (Kilińskiego 2)
2. Piastenhöhe (Kilińskiego 9)
3. Vereinhaus (Sienkiewicza 8A)
4. Willa Friedrischa Suckera (Sienkiewicza 10)
5. Willa Hermanna Suckera (Sienkiewicza 11)
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Zielone Szlaki. Odkrywaj miasto z Lubuskim 
Teatrem | Szlak Ogrodów. Przedwojenne 
założenia urbanistyczne miasta ogrodu
 
Spacer Szlakiem ogrodów to podróż po mieście 
i czasach, kiedy Park Piastowski czy ulica Bota-
niczna były peryferiami. Na horyzoncie miasta 
górowały kominy fabryk, zaś wzgórza porastały 
uprawy winorośli. Archeolog i regionalista, 
dr Bartłomiej Gruszka, wytyczając szlak śladem 
dawnych ogrodów, wybrał fragment południo-
wych rejonów Zielonej Góry: sady, przydomowe 
ogrody i restauracje, których nieodłącznym 
elementem były botaniki i zieleńce. Wiele z tych 
miejsc ma dziś zupełnie inny charakter, po więk-
szości został tylko ślad. Zapraszamy na spacer, 
w trakcie którego spojrzycie na obecną Zieloną 
Górę oczami przedwojennych mieszkańców. Na 
trasie na pewno znajdziecie ślady dawnych zielo-
nych założeń miejskich! 

Stadtpark (obecny Park Piastowski) był w Zielo-
nej Górze pierwszym parkiem miejskim z prawdzi-
wego zdarzenia. Powstał w 1900 roku, a jego 
projektantem był  miejski architekt, August Seve-
rin. Rozrastający się park wchłonął restaurację 
ogrodową Augusthöhe (1) zbudowaną w 1825 
roku przez Augusta Förstera. Budynek restauracji 
zburzono w latach 50. XX wieku, ale naprzeciw 
I LO im. E. Dembowskiego, na górce nazywanej 
przez uczniów Olimpem, zachowały się pozosta-
łości tego założenia. Do dzisiaj w centrum parku 
istnieje budynek dawnej restauracji Piastenhöhe 
(2) – miejsce wypoczynku i rekreacji dawnych 
zielonogórzan.

Dzięki planom miasta z lat 1869-71 możemy 
przenieść się do największego sadu w ówczes-
nej Zielonej Górze – Ruhleben-Garten. Sad 

o powierzchni ograniczonej dzisiejszymi ulicami 
Ogrodową, Fabryczną, Jasną i Kukułczą, należał 
do lat 20. XX wieku do rodziny Eichlerów. Prowa-
dzili tam szkółkę drzew owocowych i winorośli, 
produkowali marmolady, musy, soki owocowe, 
wino jabłkowe i suszone owoce. Produkty Eichle-
rów zdobywały liczne nagrody na wystawach 
w Berlinie, Erfurcie czy Legnicy.

Przyjrzyjcie się budynkowi Wydziału Komunikacji 
Urzędu Miasta – to dawny Vereinhaus (3). W tym 
miejscu znajdowała się restauracja z pięknym 
ogrodem, muszla koncertowa, ogromna sala 
do tańca oraz drewniany pawilon służący 
gościom cieniem w letnie, upalne dni. Przy ulicy 
Sienkiewicza znajdują się też wille Friedrischa 
i Hermanna Suckerów (4), (5), braci, właścicieli 
fabryki produkującej maszyny włókiennicze 
(powojenny ZEFAM). Przy obu willach istniały 
wspaniałe ogrody, które swoim rozmachem 
przypominały założenia parkowe. 

Przy skrzyżowaniu ulicy Stromej i Sienkiewicza 
(obecnie: budynek Poczty Polskiej) znajdują się 
pozostałości niewielkiego ogrodu Puscheslust-
garten widocznego na planie miasta z lat 1869-
71. Jedynym śladem po dawnym założeniu są 
największe w mieście, pomnikowe okazy cisów. 

Ulica Stroma zaprowadzi was na dawną promena-
dę Löbtenz. Dzisiaj jest to Aleja Słowackiego, 
a dawniej piękny trakt spacerowy prowadzący ze 
Wzgórza Braniborskiego w kierunku Wieży 
Bismarcka w Wilkanowie. Z promenady roztaczał 
się jeden z najwspanialszych widoków na Zieloną 
Górę oraz okoliczne wzgórza porośnięte winnica-
mi i sadami. Wzdłuż promenady swoje domy 
wypoczynkowe stawiali znamienici mieszkańcy 
miasta. 

Koncepcja spaceru i opracowanie: 
Bartłomiej Gruszka
Redakcja: Emilia Adamiszyn
Projekt graficzny i skład: Magdalena Kościańska   
Korekta: Hubert Michalak

Spacer powstał w ramach projektu Naturalnie 
Teatr realizowanego przez Lubuski Teatr w 2020 
roku. Działania dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz 
ze środków Województwa Lubuskiego.

-------------------------------------------------------
Ta mapa została zaprojektowana w sposób poz-
walający na zużycie jak najmniejszej ilości tuszu 
podczas druku. Graj z nami w zielone i oszczę-
dzaj także papier! Drukuj dwustronnie i tylko tyle, 
ile naprawdę potrzeba. 
-------------------------------------------------------
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