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- 100 lat temu ten napis znajdował się na zewnątrz budynku – pokazuje Marek Kamiński.
Fot. Krzysztof Grabowski

Widok z ok. 1900 r. Na bocznej ścianie widać nazwę firmy.
Ze zbiorów Sławomira Ronowicza
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Na koniak do marszałka
To przykład udanej rewitalizacji. W dawnej wytwórni koniaków urzędują teraz marszałkowscy urzędnicy. Zamiast rozlewać alkohol, dzielą
unijne pieniądze. Wciąż jednak potykamy się o historię.
- Czyżniewski, tylko się
nie wywróć, od tego potykania się o historię, bo patelnia jest do umycia – moja
żona zawsze przestrzega
domowych procedur. Najpierw obowiązki, później
przyjemności (czyli potykanie się o historię). – Przypominam sobie, że rok temu
obiecywałeś mi i Czytelnikom, że opowiesz mi, jak
teraz wygląda wnętrze wytwórni koniaków Raetscha.
Kobieta ma pamięć. Rzeczywiście, rok temu, 21 i
28 marca pisałem o przedwojennej fabryce przy ul.
Chrobrego (skrzyżowanie z
ul. Bohaterów Westerplatte). Wówczas trwały tam
intensywne prace. Firma
DASA przebudowywała stuletnią wytwórnię koniaków
na biurowiec. Do środka nie
można było wejść.
Dla mnie wytwórnia koniaków Raetscha to kultowe miejsce. Pierwszy raz
trafiłem tam kilkanaście lat
temu. Nawet nie pamiętam
dokładnie kiedy. Wówczas
był to zakład B należący do

Polmosu. Produkowano tutaj różnego rodzaju nalewki.
Wszędzie czuć było zapach
ziół i gatunkowych alkoholi.
Laboratoria były już puste.
W piwnicach wciąż stały kadzie i beczki z alkoholami.
Jakby świat zatrzymał się
tutaj na przełomie XIX i XX
wieku.
Jeszcze 150 lat temu w
tych okolicach nie było
wielkiej zabudowy. Ot, kilka
niewielkich domów. Jeszcze
nie było linii kolejowej (uruchomionej w 1871 r.). Część
terenu zajmowały winnice.
To jedną z nich kupił Heinrich Raetsch.
- 10 stycznia 1894 r. uzyskał zgodę magistratu na
rozpoczęcie budowy zakładu z dużymi piwnicami do
leżakowania koniaków –
mówi Zbigniew Bujkiewicz
z Archiwum Państwowego.
- Firma dysponowała najnowocześniejszymi urządzeniami w mieście.
Budowa trwała dwa lata.
Z jednej strony bramy wjazdowej Raetsch postawił
swoją willę, z drugiej fa-

W latach 20. fabryka została rozbudowana
Ze zbiorów prywatnych
brykę. Możemy się jedynie
domyślić, co nim kierowało,
ale zapewne nie chciał, by
mówiono o nim, że mieszka
w fabryce. Miał do wyboru
dwie opcje. Tańszą – dom
mieszkalny przypomina fabrykę. I opcję droższą – fabrykę upodobnia do swojej
willi. Wybrał to drugie rozwiązanie. Na nasze szczęście, bo powstał ładny kompleks przemysłowy. Przynajmniej od frontu. Bo gdy
wejdziemy na wewnętrzne

podwórko…, to już tak pięknie nie jest. Tyle tylko, że
kiedyś mało kto tam wchodził.
- Hej, hej panie radny.
Chciałem porozmawiać –
zaczepiam byłego radnego
PO, Marka Kamińskiego.
- O wyborach? – pyta Kamiński, który będzie startował w okręgu nr 3 obejmującym dawną gminę i Jędrzychów.
- Dzisiaj nie rozmawiamy
o polityce. Dzisiaj rozma-

wiamy o koniakach – odpowiadam.
- A to zapraszam do środka. Mam coś ciekawego do
pokazania. – M. Kamiński
jest szefem Departamentu
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w urzędzie
marszałkowskim. To jego
ludzie zajmują część dawnej
fabryki koniaku. Wchodzimy do pokoju, gdzie urzędują Paweł Siarkiewicz i
Leszek Piechowiak. – Sporo
osób tu przychodzi oglądać
naszą ścianę – śmieją się.
- To dawna reklama fabryki Raetscha, która była
umieszczona na zewnątrz
budynku. Marszałek Elżbieta Polak bardzo chciała, by
ten napis odnowić – tłumaczy M. Kamiński.
Jakim cudem napis z zewnętrznej ściany znalazł
się w pokoju biurowym? Zagadka ma proste rozwiązanie. Raetsch umieścił napis
w momencie wybudowania
fabryki w 1896 r. Ćwierć
wieku jego synowie rozbudowywali zakład, „przyklejając” do starego budynku

Przedwojenna hala produkcyjna. Beczki zamontowano pod sufitem.
Dziś beczki są ozdobą kilku pokoi biurowych
Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej

nową halę fabryczną. Napis
trafił do środka. 90 lat później został odnowiony.
Zaglądamy do innego pokoju. – Mnie ludzie zawsze
się pytają, czy za ścianą jest
wino – śmieje się Małgorzata Jażdżewska, wyciągając
szpunt z wielkiej beczki
wmurowanej w ścianę. –
Tylko czuć, jak stamtąd
wieje.
To dekoracja. Od zawsze.
Za Raetsch beczki były
ozdobą sali gorzelni. Znajdowały się… pod sufitem.
Teraz są ozdobą gabinetu i
pomieszczenia socjalnego.
Za nimi są dwa wielkie, stalowe pojemnik na alkohol.
Każdy może pomieścić po
15 tys. litrów alkoholu.
Stuk, puk, stuk, puk – badamy zawartość.
- Już sprawdziłem. Są puste – śmieje się M. Kamiński.
Jeszcze na korytarzach podziwiamy zabytkowe, odresturowane urządzenia do
produkcji koniaku. Pamięć
została ocalona. Zapachu
już nie ma.
Tomasz Czyżniewski

Fot. Krzysztof Grabowski

