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To� t za Winobranie!
Za tydzień, 3 września, zaczyna się Winobranie, a my, dziś, zapraszamy na spacer po przedwojennych 
lokalach gastronomicznych naszego miasta. Popatrzcie, gdzie kiedyś bawili się mieszkańcy Winnego 
Grodu i sprawdźcie program tegorocznych Dni Zielonej Góry. Wznieśmy toast! Hej Winobranie!

Popatrzcie na Grünberg uwieczniony na starych pocztówkach. Pochodzą ze zbiorów Grzegorza Biszczanika. Ok. 300 z nich będzie można 
zobaczyć podczas Winobrania, w naszym muzeum. Zaczynamy od Oderwaldu.

SPACEROWNIK  ZIELONOGÓRSKI  ODC.  178

Zapraszamy na spacer po stronach  >> 2-12

Z    ostał jeszcze tydzień i wzniesiemy kielichy w toaście za pomyślność 
naszego miasta, zielonogórzan i naszych miłych gości. Cieszę się, że 
zielonogórskie wino nie jest już jak yeti – wszyscy o nim słyszeli, ale 

nikt go nie widział. Mamy coraz więcej lokalnych trunków. Udaje się nam 
odbudowywać tę piękną tradycję. Kłaniam się winiarzom – świetna robota.
Lubię to święto, bo miło jest patrzeć na tyle roześmianych twarzy. Wszystkim 
nam życzę, byśmy na co dzień mieli jak najwięcej powodów do zadowolenia. 
Zapraszam na Winobranie! Zapraszam do dobrej zabawy!

Janusz Kubicki
prezydent Zielonej Góry

Popatrzcie na Grünberg uwieczniony na starych pocztówkach. Pochodzą ze zbiorów Grzegorza Biszczanika. Ok. 300 z nich będzie można 
zobaczyć podczas Winobrania, w naszym muzeum. Zaczynamy od Oderwaldu.

SPACEROWNIK  ZIELONOGÓRSKI  ODC.  178
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ODERWALD - CZYLI LAS ODRZAŃSKI
To jedno z najpopularniejszych miejsc wycieczek. Las koło Krępy przez kilkaset lat był własnością miasta – źródłem 
dochodów i dostarczycielem surowca na miejskie budowle. Później stał się kultowym miejscem wypraw za miasto. 
Można było tutaj zjeść, potańczyć a nawet popływać łódką. Dlatego w środku lasu, w 1900 r., zbudowano wielki 
lokal gastronomiczny.
- A mi się tutaj nudzi! Nie lubię lasu, wracajmy do miasta – ładna kobieta mówi do swego towarzysza. Kim są boha-
terowie naszego spaceru? Ze zbiorów Grzegorza Biszczanika

O G R A N I Z A T O R Z Y P A R T N E R Z Y
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OKOLICZNOŚCIOWE LOKALE
- Her Fiedler! Tylko nie zatrzymujmy się w tymczaso-
wym wyszynku – zastrzega kobieta. To wdowa, Au-
guste Franke, jej towarzyszem jest Adolph Fiedler. 
Nie wiemy, czy naprawdę się znali. A mogło tak być. 
Na pewno, w 1914 r., wdowa Fiedler mieszkała przy 
ul. Srebrna Góra (dzisiejsza al. Konstytucji 3 Maja). 
Dom (pocztówka u góry) nie przetrwał. To w nim sto-
larz Paul Franke w sezonie prowadził wyszynk wina, o 
czym informowała wiecha wywieszona na budynku. 
W dawnym Grünbergu, gdy już właściciele winnic mieli 
młode wino, sezonowo otwierali takie lokale, by sprze-
dać lokalne trunki.
Adolph Fiedler był właścicielem winnicy i mieszkał 
przy dzisiejszym pl. Matejki. Zapewne też po zbiorach 
otwierał niewielką winiarnię. Może to ona jest na pocz-
tówce na dole? 

Ze zbiorów Grzegorza Biszczanika
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DOLINA LUIZY - WAGMOSTAW
- Frau Franke, wracając do miasta możemy sprawdzić czy, w Louisenthal nie ma koncertu na wodzie. Może coś 
ciekawego grają? – Adolph Fiedler tryskał pomysłami, by zaciekawić towarzyszkę.
Louisenthal, czyli dzisiejsza Dolina Luizy (bardziej znana jako Wagmostaw), została tak nazwana w 1897 r., na 
cześć pruskiej królowej Luizy. Od kilkuset lat w tamtejszym młynie mielono zboże a młynarze mieli prawo do 
sprzedaży piwa. W pewnym momencie młyn przerobiono nawet na zakład włókienniczy. Jednak w historii zapisał 
się jako restauracja z wielką salą taneczną, muszlą koncertową, pomostami, łodziami i pływającą platformą dla 
muzyków. Niestety, budynek nie przetrwał.
Nasi bohaterowie też się tutaj nie zatrzymali, bo muzyków nie było... Ze zbiorów Grzegorza Biszczanika
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DOLINA GĘŚNIKA
- Her Fiedler! Wie pan, że zimą chodziłam tutaj pojeździć na łyżwach? - Auguste Franke, wychodząc z Doliny Luizy, 
na chwilą zatrzymała się na ul. Sulechowskiej i ręką pokazała na Dolinę Gęśnika. Dziś teren jest zarośnięty i zabudo-
wany prywatnymi domami. Kiedyś znajdowała się tam niewielka restauracja Zdrowe �ródła, w 1925 r. zamieniona 
w dom starców.
- Nie wiem, czy pani wie, dlaczego tutaj jest staw, po którym pływają kajaki - Adolph Fiedler postanowił popisać się 
znajomością historii miasta. – Tu kiedyś była tkalnia. W 1844 r. wybudował ją Philipp Ditke. Żeby mieć wodę napę-
dzającą maszyny, przekopał z Gęśnika kanał do niewielkiego stawu.
Pani Auguste ze zrozumieniem pokiwała głową, ale wyraźnie było widać, że tkalnia niezbyt ją zainteresowała. Ru-
szyli dalej... Ze zbiorów Grzegorza Biszczanika
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PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014-2020.

Wraz z naszymi winobra-
niowymi przewodnikami: 
Auguste Franke i Adolphem 
Fiedlerem wędrujemy po 
dawnej Zielonej Górze, od-
krywając na starych pocz-
tówkach, gdzie wówczas 
znajdowały się lokale ga-
stronomiczne. Było ich w 
Grünbergu kilkadziesiąt. 
Nasi bohaterowie musie-
li zajść na Ziegelberg – tak 
przed wojną nazywało się 
Winne Wzgórze.

- Niestety, nie ma tutaj 
restauracji, u Gremplera za-
mknięte, chyba tylko same 
beczki tu mają – trochę ma-
rudziła Auguste Franke.

- Za to mamy piękny wi-
dok na nasze ukochane mia-
sto – zachwycał się Adolph 
Fiedler.

Tak było. Jeszcze 100 lat 
temu na winnicy stał jedy-
nie dom winiarski wybudo-
wany przez Augusta Grem-
plera, właściciela winiarni 
i wytwórni szampana (przy 
ul. Moniuszki). Ten cha-
rakterystyczny budynek 
powstał na winnicy w 1818 
r. Zielonogórzanie bardzo 
lubili to miejsce ze wzglę-
du na piękną panoramę 
śródmieścia uwiecznioną 
na setkach starych zdjęć i 
pocztówek. Dopiero w 1961 
r. wzgórze zmieniło swój 
charakter, gdy do domku 
Gremplera dobudowano 
pierwszą szklarnię. Tak po-
wstała Palmiarnia – najbar-
dziej znany lokal w mieście. 
Może nawet w zachodniej 
Polsce?

Palmiarnia była cztery 
razy rozbudowywana. Te-
raz w ramach rewitalizacji 
magistrat chce się zająć od-
nową terenów zielonych. 
Będzie to możliwe dzięki 
unijnym pieniądzom z Zin-
tegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych.

- Budynkiem Palmiarni się 
nie zajmujemy – potwierdza 
Agnieszka Kochańska, archi-
tekt krajobrazu, która na zle-
cenie miasta przygotowuje 
tzw. program funkcjonal-
no-użytkowy (PFU). Trwa-
ją prace. To wytyczne dla 
przyszłych projektantów i 

Poprawimy cenne Winne  Wzgórze
Palmiarnia i otaczające ją winnice to niekwestionowany symbol Zielonej Góry. Nie ma w Europie  równie dużego miasta, w którego centrum znajdowałaby się rów-
nie duża winnica. Winne Wzgórze też powinno zostać zrewitalizowane.

wykonawców, którzy zostaną 
wyłonieni w przetargu. To oni 
nadadzą zmianom na wzgórzu 
ostateczny kształt.

- To, co przygotowałam, 
nie jest projektem! – jeszcze 
raz podkreśla A. Kochańska. 
– Rewitalizacja ma polegać 
głownie na remoncie starych 
elementów i wprowadzeniu 
nowych. Nie przewiduję roz-
wiązań zmieniających cha-
rakter wzgórza.

Według PFU, remontu wy-
maga m.in. wykładzina na 
murach oporowych od strony 
ul. Wrocławskiej, odnowio-
ne i wyczyszczone zostaną 
rzeźby stojące w parku, które 
otrzymają nowe oświetlenie 
punktowe. Zostanie wymie-
niona nawierzchnia na ścież-
kach. Inwentaryzacji wymaga 
drzewostan.

- Spacerując przez ostatnie 
dwa tygodnie, obserwowa-
łam, jak teren wygląda nocą. 
Nie jest bezpiecznie. Domi-
nuje tutaj młodzież – opowia-
da pani architekt. – Dlatego 

musimy teren lepiej oświe-
tlić. Trzeba wymienić zużyte 
lampy, część będzie niska, by 
nie zasłaniać Palmiarni, która 
również uzyska dodatkowe 
oświetlenie.

Czytelnika zapewne najbar-
dziej zainteresują nowości. 
Miejsce do popisu dają traw-
niki od strony ul. Podgórnej 
i urzędu marszałkowskiego. 
To duże tereny do wykorzy-
stania, np. na stworzenie łąki 
regeneracyjnej, gdzie moż-
na sobie posiedzieć na kocu, 
poopalać się, odpocząć. To 
dobre miejsce do spotkań w 
terenie.

Wiele rozwiązań ma na-
wiązywać do tradycji winiar-
skich.

- Ale jak np. plac zabaw 
może być „winiarski”? – py-
tam panią architekt.

- Powinniśmy stworzyć 
plac zabaw dla dzieci w for-
mie edukacyjnej, mającej 
przybliżyć proces powstawa-
nia wina – ogólnikowo odpo-
wiada A. Kochańska, po czym 

Winne Wzgórze z lotu ptaka. Rewitalizacja ma dotyczyć terenów 
zielonych. Na przykład, obok urzędu marszałkowskiego jest duża 
łąka, która może pełnić funkcje rekreacyjne. Tam jest też miejsce 
np. na fontannę (okrągły placyk). Rys. Robert Jurga

Zielona Góra niegdyś słynęła z licznych winnic i 
winiarni. Jeszcze 150 lat temu winnice zajmowa-
ły ok. 700 hektarów upraw. Charakterystycznym 
elementem krajobrazu miasta były niewielkie 
domki rozsiane po winnicach nazywane domami 
winiarzy. Początkowo spełniały funkcję podręcz-
nych magazynków na narzędzia. Później w rozbu-
dowanych domkach tłoczono i przechowywano 
wino. Niektóre pełniły też funkcje letnich domów 
wypoczynkowych. Ocenia się, że kiedyś było ich 
w mieście ok. 700. Tylko nieliczne przetrwały do 
dzisiaj. Jednym z nich jest dom wzniesiony w 1818 
r. przez zielonogórskiego przemysłowca Augusta 
Gremplera. Wokół niego zbudowano Palmiarnię.

Fot. Krzysztof Grabowski
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Poprawimy cenne Winne  Wzgórze
Palmiarnia i otaczające ją winnice to niekwestionowany symbol Zielonej Góry. Nie ma w Europie  równie dużego miasta, w którego centrum znajdowałaby się rów-
nie duża winnica. Winne Wzgórze też powinno zostać zrewitalizowane.

zaczyna sypać przykładami 
urządzeń inspirowanych 
winiarstwem. Na przykład, 
zamiast tradycyjnej karuzeli 
można zaprojektować ka-
ruzelę w kształcie beczki na 
wino. Obok mogą być puzzle 
z elementami winnych liści 
lub gron. Najbardziej intry-
gująco brzmi pomysł syste-
mu wodnego obsługiwanego 
przez nasze maluchy. Taka 
wodna zabawka w terenie. Na 
przykład, budujemy niewiel-
kie źródełko wody lub mini-
studnię z żurawiem. Maluch 
czerpie wodę wiaderkiem i 
przelewa do korytka w kształ-
cie koryt winiarskich. Ta pły-
nie do beczki ze szpuntem. 
Dalej wodę można używać do 
podlewania winnicy lub zwil-
żania budowanych pałaców z 
piasku. To kwestia pomysłów 
projektantów.

A. Kochańska proponuje 
również, by stok od strony 
ul. Podgórnej wykorzystać na 
zjeżdżalnię dla dzieci. Może z 
niewielkim tunelem?

- A po drugiej stronie Pal-
miarni może powstać nie-
wielki labirynt z krzewów, 
którego głównym punktem 
będzie rosnący tam klon – 

opowiada pani architekt. 
– Przy nim można postawić 
niewielką wieżę widokową. 
Kto się przedrze przez labi-
rynt, będzie miał do dyspozy-
cji punkt widokowy na mia-
sto i Palmiarnię.

Wśród rzędów winorośli 
powinny pojawić się nie-
wielkie trawiaste tarasy do 
wypoczynku wyposażone w 
leżaki. Część schodów przed 
Palmiarnią od strony ul. Wro-
cławskiej zostanie tak prze-
budowana, by nadawały się 
do siedzenia.

- Gdy idziemy do Palmiar-
ni od strony skrzyżowania 
ul. Kupieckiej z Podgórną, 
po drodze jest też niewiel-
ki, okrągły placyk. To dobre 
miejsce na zamontowanie 
podświetlanej fontanny, bez 
niecki, po której można cho-
dzić – dodaje autorka PFU. 
Program nie zakłada wielkich 
zmian na samej winnicy, bo 
jest ona w dobrym stanie.

- Zakładamy, że jeżeli 
wszystko pójdzie zgodnie z 
oczekiwaniami, to projekt po-
winien zostać zrealizowany w 
2017 r. – planuje wiceprezy-
dent Krzysztof Kaliszuk.

Tomasz Czyżniewski

PALMIARNIA
- KALENDARIUM
1818 - August 
Grempler 
buduje domek 
winiarza 
na Winnym 
Wzgórzu
1961 - styczeń - 
rozpoczyna się budowa 
szklarni na tyłach 
domu Gremplera
1961 - 1 maja – otwarcie
Palmiarni - pierwsza 
szklarnia
1964 - jesień 
- dobudowano krytą 
szkłem konstrukcję
(od strony urzędu 
marszałkowskiego) 
o wymiarach 40 m 
na 12 m, z jedyną  w mieście
fontanną przy  wejściu; nowa
sala była znacznie większa
i wyższa od pierwszej 
szklarni, a ilość miejsc 
w kawiarni i restauracji 
wzrosła z 80 do 230
1965 - dalszy ciąg 
rozbudowy - powstaje 
taras  widokowy z miejscami 
na stoliki
1967 - jesień – początek 
budowy trzeciej hali, od strony
ul. Lwowskiej; wiechę zawieszono 
na niej w połowie stycznia 
1968 r. i w tym roku została 
uruchomiona, to była  sala 
przeznaczona na tańce i występy
1981 - zamknięcie Palmiarni
1982 - decyzja o przebudowie; 
nad starą Palmiarnią postanowiono 
wznieść nową; dopiero gdy  
konstrukcja była gotowa, ręcznie
 rozebrano stary obiekt  znajdujący się w środku
1985 - otwarcie lokalu podczas Winobrania
2007 - kolejna przebudowa, znów nad starą Palmiarnią 
wznoszona jest nowa
2008 - czerwiec - otwarcie nowego obiektu
2010 - wrzesień – Lech Wałęsa przyjmuje w Palmiarni 
tytuł honorowego obywatela Zielonej Góry

Przed wojną na wzgórzu stał jedynie dom winiarski Gremplera
Ze zbiorów Tomasza Czyżniewskiego

1 maja 1961 r. - Palmiarnia otworzyła swoje podwoje
Ze zbiorów Tomasza Czyżniewskiego

Pierwsze skrzydło dobudowano w 1964 r.
Ze zbiorów Tomasza Czyżniewskiego

Przedostania przebudowa z 1984 r. – nad starymi trzema 
szklarniami ustawiono dwie nowe. Przetrwały nieco ponad 
30 lat. Ze zbiorów Tomasza Czyżniewskiego
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WZGÓRZE BRANIBORSKIE I UL. PIĘKNA
- Zawsze podobały mi się lokale położone wśród winnic. Najlepiej, gdy jest z nich piękny widok na okolicę i nasze 
kochane miasto - Auguste Franke rozmarzonym wzrokiem rozglądała się po okolicy. Nasi miłośnicy lokali gastrono-
micznych musieli zadecydować, gdzie się zatrzymać. Idąc z Palmiarni (wówczas jeszcze jej nie było), mogli skręcić 
do kilku lokali w okolicach ul. Waryńskiego i Podgórnej lub wspiąć się na pobliskie Wzgórze Braniborskie. Tu mogli 
zajrzeć do willi Wein Schlos przy ul. Pięknej (dom zbudowany ok. 1820 r.) lub pójść trochę dalej, na Wieżę Branibor-
ską.
- Na jej szczycie jest luneta do obserwacji – zachęcał Adolph Fiedler.
- Odpoczniemy tutaj i wracamy do centrum miasta – zarządziła Auguste Franke. Ze zbiorów Grzegorza Biszczanika

i Tomasza Kowalskiego
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ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI
- Hurra! Her Fiedler, uwielbiam kawiarnię Cesarska Korona - Auguste Franke ręce same złożyły się do oklasków.
- Zapewne z powodu znakomitych konfi tur i czekolady? Można je kupić w barze – zgadywał Adolph Fiedler. Mylił 
się! Co prawda jego towarzyszka przepadała za słodyczami, ale okazało się, że ma w sobie również żyłkę spor-
tową. Wzięła pod rękę swojego towarzysza i zaciągnęła go na tyły budynku, gdzie 100 lat temu znajdowała się 
niewielka kręgielnia.
- Gramy! – zarządziła. Nie było innego wyjścia – jej towarzysz musiał… przegrać.
Dzisiaj dawna Cafe Kaiserkrone jest własnością TP S.A. Niestety, po kręgielni nie ma śladu. Było ich w mieście 
przynajmniej kilkanaście. Ze zbiorów Grzegorza Biszczanika i Tomasza Czyżniewskiego
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PLAC POCZTOWY
- Her Fiedler! Wygrałam w kręgle, jest pan bardzo uprzejmy. Możemy pójść do jakiejś restauracji. Na przykład, koło 
Wieży Głodowej – po zwycięstwie, Auguste Franke była w świetnym nastroju. W centrum miasta miała do wyboru 
kilkanaście lokali. Dlaczego wybrała to miejsce?
- Z powodu pałek? – zażartował jej towarzysz. Oczywiście, to żart autora. Nasi wędrowcy udali się do powojennego 
tzw. hotelu Pod Pałkami (bo po wojnie należał do milicji), czyli hotelu Polonia – nazw było więcej. Gości przyjmowa-
no tutaj już w XIX wieku. Za czasów Franke i Fiedlera był to hotel Pod Zielonym Wieńcem. Od winiarskich wieńców 
wywieszanych na ratuszu w trakcie Winobrania. Ze zbiorów Grzegorza Biszczanika
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ULICA KILIŃSKIEGO
- Koniec siedzenia w centrum mia-
sta! Her Fiedler, jedźmy gdzieś 
na ubocze. Znam takie miejsce z 
urządzeniami sportowymi – Au-
guste Franke wciągnęła Adolpha 
Fiedlera do dorożki i zarządziła: 
- Jedziemy na Wzgórze Augusta.
- Uff ! – odetchnął z ulgą jej towa-
rzysz. Dobrze wiedział, że zain-
stalowany tam tor saneczkowy 
latem nie działa. To było jedno 
z ładniejszych miejsc w Zielonej 
Górze. Na wzgórzu (przed LO nr 1 
przy ul. Kilińskiego), na początku 
XIX wieku, niewielką willę zbudo-
wał August Förster. Po jego śmier-
ci miejsce to nazwano Wzgórzem 
Augusta. Pod koniec XIX wieku 
powstała tutaj restauracja z tara-
sem widokowym. Dziś po budyn-
ku nie ma śladu.

Ze zbiorów Grzegorza Biszczanika
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Niedziela, 11 września
MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
a 10.00-18.00 Prezentacje winnic: Cantina 
(Mozów), Equus (Zabór), Gostchorze (Gos-
tchorze), Ingrid (Łaz), Jakubów (Jakubów), 
Julia (Stary Kisielin), Katarzyna (Grodzisk 
Wlkp.), Kinga (Stara Wieś), Krucza (Bucha-
łów), Łukasz (Wityń), Miłosz (Łaz), Mozów 
(Mozów), Na Leśnej Polanie (Proczki), Pałac 
Wiechlice (Wiechlice), Pod Lubuskim Słoń-
cem (Łaski), Saint Vincent (Borów Wielki), 
Stara Winna Góra (Górzykowo), Winiarka.
pl (Kiełpin), U Michała (Zielona Góra) oraz 
Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie.
WYCIECZKI NA WINNICE
Bilety (25 zł) w holu Palmiarni od 10.00, od-
jazd  winobusów z parkingu przy Palmiarni.
a Julia w Starym Kisielinie- winobus nr 1: 
odjazd 11.00, powrót ok. 13.30
a Ingrid w Łazie - winobus nr 2: odjazd 11.00, 
powrót ok. 13.30
a Cantina w Mozowie - winobus nr 1: od-
jazd 14.00, powrót ok. 16.30
a Na Leśnej Polanie w Proczkach - winobus 
nr 2: odjazd 14.00, powrót ok. 16.30
a Mozów w Mozowie – winobus nr 1: od-
jazd 17.00, powrót ok. 19.30
REJSY GALARAMI
przystań turystyczna Cigacice, 
www.wycieczkipoodrze.com.pl
a 10.00-20.00 Winobraniowe rejsy po Od-
rze i Obrzycy, wzdłuż winnicy Stara Winna 
Góra (rejsy co dwie godziny, bilety)

            WINOBRANIE NA ODRZE
      port Cigacice, www.odradlaturystow.pl
a „Winobranie na pokładzie statku Lagu-
na”, organizator: Stowarzyszenie Odra dla 
Turystów, tel. 531 013 193, bilety
„WINOBRANIOWE SMAKI”
Zielonogórskie restauracje serwują 
potrawy specjalnie skomponowane do win
z lubuskich winnic.
a Casa Mia (www.casamia.zgora.pl) i Ingrid 
(www.winnicaingrid.pl)
a Il Vicolo (www.ilvicolo.zgora.pl) i Jaku-
bów (www.winnicajakubow.pl)
a La Tulipe Noire (www.latulipenoire.pl) i Sa-
int Vincent (www.winnicasaintwincent.pl)
a Palmiarnia (www.palmiarnia.zgora.pl) i 
Equus (www.winnicaequus.pl)
a Zajazd Pocztowy (www.zajazdpocztowy.
pl) i Na Leśnej Polanie (www.winnicanale-
snejpolanie.pl)
a Zbójnicka Grota (www.zbojnickagrota.
eu) i Julia (www.winnicajulia.pl)
a Złota Kaczka (www.facebook.com/pa-
ges/Złota-Kaczka-Zielona-Góra) i Miłosz 
(www.winnicamilosz.pl)
a Winiarnia Bachus (www.winiarnia-ba-
chus.pl) i Cantina (www.winnicacantina.pl)
LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, 
pl. Bohaterów
JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00
deptak
WINOBRANIOWE SPOTKANIA 
TEATRALNE

Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5, 
www.teatr.zgora.pl
a 19.00 Tennessee Williams 
„Szklana menażeria”, reż. Lech 
Mackiewicz, Lubuski  Teatr
IMPREZY SPORTOWE
a 9.30 VI Ogólnopolski Turniej 
Tenisowy Lekarzy (korty  MOSiR, 
ul. Sulechowska 41, org.: Okręgowa 
Izba Lekarska w Zielonej Górze, 
www.oil.zgora.pl)
a 10.00 „Winobranie Cup 2016”, 
międzynarodowy turniej 
koszykówki dla rocznika 1999 
i młodszych (hala sportowa, 
ul. Wyspiańskiego 17, org.: SKM 
Zastal, www.skmzastal.pl)
a 11.00 V Novita Półmaraton 
Zielonogórski (ul. Waryńskiego w pobliżu 
Szkoły Medycznej, org.: Stowarzyszenie 
Biegam-Pomagam, 
www.polmaratonzielonogorski.pl)
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
a 10.00 XIV Konkurs Win Domowych 
(Palmiarnia Zielonogórska, org.: Fundacja 
na rzecz Lubuskiego Dziedzictwa „Gloria 
Monte Verde”, www.winiarze.pl)
KLUB WINOBRANIOWY
Exclusive Club X-Demon, ul. Kupiecka 63, 
65-058 Zielona Góra, tel. 797 407 885, 
www.xdemon.pl

WYSTAWY - w sobotę i niedzielę program 
wystaw jest identyczny,  szczegóły na str. 11

WZGÓRZE PIASTOWSKIE
- Her Fiedler! Pan wie wszystko. Dlaczego to miejsce nazywa się Wzgórze Piastowskie? – czasami Auguste Franke zadawała dziw-
ne pytania. Jednak Adolph Fiedler gładko poradził sobie z problemem: - To na cześć księcia Henryka, który był z rodu Piastów 
– odpowiedział. Lokal zbudował Wilhelm Bogdan w 1900 r. Dziś jest siedzibą biskupów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Tak 
to się pozmieniało.
Zaciekawiła Was wycieczka po przedwojennych lokalach? Chcecie zobaczyć więcej? Warto podczas Winobrania odwiedzić mu-
zeum, gdzie będą prezentowane pocztówki ze zbiorów Grzegorza Biszczanika. Wernisaż w piątek, 9 września, godz. 17.00. (tc)

Ze zbiorów Grzegorza Biszczanika


