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Legenda:

rzeka na powierzchni

rzeka ujęta w kanał 

    tereny zielone

     ulice
 

     Punkty na szlaku:

1. Mostek nad Złotą Łączą
2. Ulica Zjednoczenia
3. Ulica Młyńska
4. Parking przy Filharmonii
Zielonogórskiej
5. Konkatedra pw. 
św. Jadwigi Śląskiej
6. Park Sowińskiego
7. Kapliczka na winnicy



Zielone Szlaki. Odkrywaj miasto z Lubuskim 
Teatrem | Szlak Wody. Historia i trop miejskiej 
rzeki

Rzeka Zielonej Góry to jedna z bardziej tajemni-
czych miejskich historii. Dopływa do miasta i… 
znika. A przecież trudno wyobrazić sobie miasto 
leżące z dala od wody. Złota Łącza była źródłem 
wody pitnej, napełniała fosę miejską, dawała 
ukojenie w gorące dni. Z czasem jej nurt, wyczer-
pany przez liczne fabryki i zabrudzony miejską 
aktywnością produkcyjną, ujęto w latach 20. XX 
wieku w podziemny kanał. Ale rzeka wciąż płynie 
i daje o sobie znać.

Z przewodnikiem Maciejem Stadniczukiem wyru-
szamy jej tropem!

Uwaga! Według naszej mapy idziemy w górę 
rzeki! Na co zwrócić uwagę idąc tropem rzeki? 
Na to, że cały czas znajdujemy się w dolinie! 

1. Mostek nad Złotą Łączą, na łączniku pomię-
dzy ulicami Zacisze i Foluszowa. Uroku okolicy 
dodaje ceglany przepływ i stare drzewa. Rzeka 
płynie na powierzchni, jest widoczna i nawet 
szumi. Płynie szeroką doliną porośniętą zdziczały-
mi sadami i krzewami winogron. To prawdziwa 
dżungla. Tędy nie chodź sam(a). 

2. Ulica Zjednoczenia. Po drugiej stronie ul. 
Zjednoczenia rzeka płynie głębokim korytem, 
urokliwą, odkrytą dolinką. W tym rejonie powoli 
zaczyna zanikać. W okolicach starej rzeźni (cegla-
ne zabudowania przy ulicy Dąbrowskiego) znika 
ujęta w kanalizację.

3. Ulica Młyńska. Znajdziecie tu budynek, który 
kiedyś pełnił funkcję młynu. Bryła budynku 

i położenie zdradzają jego przeznaczenie. Widać 
pozostałości infrastruktury, rampę wyładunkową 
oraz resztki żurawia do załadunku. Dziś podczas 
wielkich ulew woda zalewa to miejsce, przypomi-
nając o istnieniu podziemnej rzeki.

4. Parking przy Filharmonii, okolica fontanny. 
Znajduje się tam studzienka kanalizacyjna, w 
której usłyszeć można szum Złotej Łączy! To 
jedna ze studzienek znajdujących się na chodni-
ku wzdłuż ul. Plac Powstańców Wielkopolskich. 
Która? Wyostrzcie słuch! W przeszłości właśnie 
tutaj bieg rzeki zwalniał i leniwie rozlewał się 
tworząc lokalnie podmokły teren, który dziś jest 
osuszony i zabetonowany.

5. Konkatedra pw. św. Jadwigi Śląskiej. Nie-
opodal za hotelem śródmiejskim  znajduje się 
ślad po miejskiej fosie, zasilanej przez Złotą 
Łączę. Aby go odnaleźć wystarczy poszukać 
niepozornego zagłębienia pod kamienicą za Hote-
lem Śródmiejskim. Podpowiedź: drewniana przed-
wojenna altanka z wykuszem to jest właśnie TO 
miejsce.  

6. Park Sowińskiego. Park i Aleja Konstytucji 
3 Maja. W tym miejscu ulica i park leżą w widocz-
nym, zielonym zagłębieniu. Jest to stara dolina 
rzeczna otoczona z jednej strony Wzgórzem 
Winnym z palmiarnią, a z drugiej dawną ulicą 
Silber Berg. W parku nie udało się ujarzmić rzeki, 
która raz po raz zalewa te nisko położone tereny. 
Sytuację ratuje zbudowany tu zbiornik retencyjny.  

7. Kapliczka na winnicy. Nie wiadomo dokładnie 
gdzie znajdują się źródła Złotej Łączy – rzeki, 
przy której założono Zieloną Górę. Poszlaką 
może być stary browar przy ul. Kożuchowskiej 
zbudowany na południowym wzniesieniu miasta, 

który musiał mieć dostęp do źródła. Być może 
jednak źródło Złotej Łączy sięga nieco wyżej,  
w okolicach kapliczki przy ul. Anieli, wśród 
byłych winnic na słonecznym stoku, gdzie miesz-
kańcy Zielonej Góry ukryli się przed epidemią 
dżumy w średniowieczu...

A może Wy znajdziecie poszlakę, którą będzie 
można oznaczyć na Szlaku Wody?
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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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