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Płonie Dom Chleba
To było takie miejsce, które wszyscy znamy, a gdy znika, to szybko o nim zapominamy. Fakt, jeżeli chodzi o urodę - Dom Chleba nie był  
cudem architektury. Spłonął… z winy pączków. 26 stycznia 1978 r.

40 lat temu stał przy 
al. Wojska Polskiego. Dziś 
w tym miejscu jest nowa 
sala koncertowa filharmo-
nii. Anegdota opowiada, 
że umieszczony na sklepie 
neon często się psuł. Za-
miast prawidłowego napisu 
„Dom Chleba” często świe-
ciło się tylko „…Chleba”. W 
PRL-u takie hasło, to prawie 
manifestacja polityczna… 
Szczerze mówiąc, nawet nie 
mogę sobie przypomnieć 
tego neonu, a przecież czę-
sto bywałem w okolicy.

- Czyżniewski, wreszcie 
się przyznałeś, że czegoś 
nie wiesz. Tylko teraz nie 
zacznij czegoś zmyślać. A 
patelnię umyłeś, bo chcę 
ją przymierzyć – moja 
żona jest dzisiaj w żarto-
bliwym nastroju. Szlag 
trafił naszą starą lodówkę. 
Teraz mamy nową, szer-
szą… dużo pięknych (i czy-
ściusieńkich) patelni się w 
niej zmieści.

- Czyżniewski, ja chyba 
w tym sklepie nie byłam. 
Znajdź kogoś, kto go pamię-
ta – moja żona, jak zwykle, 
znalazła racjonalne rozwią-
zanie. Szukajmy!

- Chodził pan na pączki i 
po chleb do Domu Chleba? 
– pytam Kazimierza Adam-
czewskiego. To on sfotogra-
fował nocny pożar sklepu.

- Ja? Ależ skąd! Jak mógł-
bym chodzić do konkurencji 
- śmieje się pan Kazimierz. 
W końcu jego ojciec, Zdzi-
sław, był jednym z najbar-
dziej znanych zielonogór-
skich piekarzy. Prowadził 
słynną piekarnię na rogu ul. 
Kupieckiej i al. Niepodległo-
ści.

- Ojciec chciał, żebym 
kontynuował rodzinną tra-
dycję. Mam nawet wszyst-
kie uprawnienia i zdane eg-
zaminy, ale zdecydowałem 
się na coś innego. Przez kil-
ka lat pracowałem jako pe-
dagog a później trafiłem na 
WSInż. Do dzisiaj pracuję na 

uczelni, robię zdjęcia – opo-
wiada K. Adamczewski.

To fotoreporterska pasja 
spowodowała, że w środku 
nocy sfotografował akcję 
strażaków. – Mieszkałem 
wtedy w nieistniejącym już 
domu przy ul. Kasprowi-
cza, na wprost ówczesnej 
komendy miejskiej Mili-
cji Obywatelskiej. Teraz w 
tym miejscu stoi centrum 
handlowe Meteor. Obudziła 
mnie łuna za oknem. Chwy-
ciłem za aparat i pobiegłem 
robić zdjęcia – wspomina K. 
Adamczewski.

26 stycznia 1978 r. Ok. 
4.00 nad ranem. – Alarm! 
Pali się w centrum – usły-
szeli strażacy ze strażnicy 
przy ul. Kożuchowskiej. Do 
akcji ruszyły dwa wozy bo-
jowe, każdy z 2.500 litrów 
wody w zbiorniku. Taka 
ilość wystarczy na 4-5 mi-
nut gaszenia.

- Na pl. Powstańców 
Wielkopolskich wjechali-
śmy od strony ul. Reja. Nad 
miejscem unosiła się łuna. 
Wyglądało, jakby się palił 
kościół Matki Bożej Często-
chowskiej – wspominał szef 
zmiany, starszy ogniomistrz 
Romuald Michałowski, któ-
ry dowodził akcją. - To była 
taka bardzo lekka konstruk-
cja, którą ogień błyskawicz-
nie pochłonął.

Akcja nie była łatwa – po-
trzebne było wsparcie stra-
żaków z Zastalu. Najwięk-
szy problem był z wodą. 
Okazało się, że w pobliskim 
basenie przeciwpożarowym 
jej nie ma, a hydrant koło 
kościoła nie działał. – Mu-
sieliśmy ciągnąć węże 75-
tki na ul. Zamkową, do hy-
drantu koło łaźni miejskiej. 
To było jakieś 200 metrów 
– tłumaczył R. Michałowski.

Jak wykazało późniejsze 
dochodzenie, pożar wy-
buchł w pomieszczeniu, w 
którym właśnie wypiekano 
pączki. Prawdopodobnie 
doszło do zwarcia instala-

cji elektrycznej. Ogień tak 
szybko opanował pomiesz-
czenie, że cukiernicy mogli 
jedynie szybko uciekać.

Nie był to reprezentacyj-
ny fragment placu. Jeszcze 
na zdjęciach lotniczych z 
połowy lat 60. XX wieku 

widać, że na tyłach filhar-
monii stały niewielkie ka-
mieniczki. Kilka lat później 
zburzono je. W ich miejsce, 

w 1970 r., zbudowano sklep 
przypominający barak. 
Sprzedawano w nim obu-
wie i warzywa – wspomina 
pan Ryszard, który pra-
cował w pobliżu. – Szcze-
gólnie dobrze pamiętam 
warzywniak, bo czasami 
można było w nim kupić 
banany. A to było coś!

Jednak banany bywały tu 
rzadko. Ważniejsze od nich 
były miejscowe warzywa, 
o których dobór dbał Wła-
dysław Błaszkowski. To on, 
jak pisała „Gazeta Zielono-
górska” w lipcu 1970 r., miał 
być gwarantem dobrego za-
opatrzenia.

- Sklep ma kilka stoisk 
z warzywami i owocami, 
przetworami warzywniczy-
mi, kwiatami oraz nabiało-
we. Jest to obecnie najwięk-
sza placówka handlu warzy-
wami i owocami w mieście 
– pisała „GZ”.

Po kilku latach do obiek-
tu wprowadzono pieczy-
wo. Krótka historia sklepu 
zakończyła się w nocy 26 
stycznia.

Po pożarze teren szyb-
ko uprzątnięto. Powstał 
niewielki skwer, na któ-
rym ustawiono wielkie 
rury z otworami. Swym 
wyglądem przypomina-
ły piszczałki w organach. 
Symbolicznie bardzo ład-
nie uzupełniały pobliską 
filharmonię. Tylko przez 
chwilę. Pewnego dnia, 
zdziwieni zielonogórzanie 
zobaczyli, że to nie koniec 
zmian – w otworach zawi-
sły portrety przodowników 
pracy – ludzi dobrej roboty. 
Umieszczono tam kilkana-
ście zdjęć z imionami i na-
zwiskami oraz osiągnięcia-
mi przodowników.

Dziś w tym miejscu stoi 
nowa sala zielonogórskiej 
filharmonii. Jej budowę za-
kończono w 2004 r. To już 
inna historia.

Tomasz Czyżniewski

Łuna pożaru dobrze oświetliła pobliski budynek filharmonii. Wśród zgliszczy jeszcze widać szyld Społem. Z budynku nic nie zostało.
Zdjęcia Kazimierz Adamczewski

Druga połowa lat 60. Na pl. Powstańców Wielkopolskich stoją jeszcze stare, niewielkie kamie-
niczki. Widok od strony budowanej al. Wojska Polskiego. Fot. Bronisław Bugiel

Po pożarze i sprzątnięciu terenu, na skwerze pojawiły się rury przypominające organowe 
piszczałki. Wkrótce zawisną w nich portrety przodowników pracy. Fot. Bronisław Bugiel


