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Pan Hugo obchodzi urodziny
W przyszłym roku przypada 150. rocznica urodzin Hugo Schmidta. Nikt przed nim tak dokładnie nie opisał dziejów naszego
miasta. Niestety, korzystał z dokumentów, które nie przetrwały II wojny światowej. Przez 24 lata uczył w szkole przy ul. Długiej.
- Czyżniewski. Nudzę się…
– moja żona zachowuje się
jakoś nietypowo. Nie ma co
ryzykować. Umyłem patelnię,
dwa garnki i deskę do krojenia. Jest czyściutko. Zasłużyłem na medal.
- Dobrze. Czyżniewski, skup
się. Powiedz mi, co się kiedyś
wydarzyło w Zielonej Górze.
Na przykład: w styczniu! Tylko nie zaglądaj do notatek
– moja żona rzeczywiście się
nudzi.
Dobrze. 1 stycznia 2015 r.
doszło do połączenia miasta
z gminą.
- Czyżniewski. To wszyscy
wiedzą. Zmobilizuj się. Zaskocz mnie – moja żona baaardzo się nudzi.
Dobrze. 1 stycznia 1962 r.
doszło do poprzedniego połączenia miasta z gminą. Do
Zielonej Góry przyłączono
Jędrzychów i Chynów. Rok
wcześniej, 1 stycznia 1961
r. na ulice miasta wyjechały
pierwsze publiczne taksówki
MZK (prywatne jeździły od
lat). A w styczniu 1968 r. zawieszono wiechę na nowej
konstrukcji
rozbudowanej
Palmiarni. Natomiast 1 stycznia 1972 r. otwarto przejście
graniczne w Gubinie i do
NRD można było pojechać na
podstawie dowodu osobistego. 165 lat temu, w styczniu
1740 r. ścięto pierwsze dęby
na budowę kościoła pw. Matki
Bożej Częstochowskiej. A w
styczniu 1918 r. poświęcono
ewangelicki kościół pw. Zbawiciela.
- Wolałabym jakiś wątek o
ludziach – moja żona, rzeczywiście, bardzo się nudzi.
W styczniu przypada rocznica urodzin Hugo Schmidta.
- Tego od historii Zielonej
Góry? No to słucham. Opowiadaj – moja żona postanowiła ze mną nie dyskutować.
Dobrze.
W
przyszłym
roku będziemy obchodzić
150. rocznicę urodzin Hugo
Schmidta. To w polskiej świadomości jedna z najbardziej
rozpoznawalnych osobistości
przedwojennego Grünberga.
Zawsze interesowała go historia naszego miasta. Pierwszą książkę na ten temat opublikował w 1911 r. W Uniwersytecie Ludowym prowadził
wykłady o historii Śląska i
miasta. Przez osiem lat był też
radnym. To z jego inicjatywy
przystąpiono do budowy archiwum miejskiego, którego
był społecznym dyrektorem.
Funkcja ta ułatwiła mu badanie dziejów miasta.
W ramach przygotowań do
obchodów 700-lecia miasta, w
1922 r. wydał dzieło swojego
życia - monumentalną historię miasta: „Gesichte der Stadt
Grünberg Schles”. Wydrukowało ją miejscowe wydawnictwo Levysohna. Do książki dołączył aneks zawierający ok.
950 dokumentów.

Dom przy ul. Wiśniowej w latach 30. Na piętrze pan w kapeluszu, to Hugo Schmidt.

Ze zbiorów rodzinnych Ruth Rössler i Eriki Heermann

Hugo Schmidt (1866-1933)

schmana, który prowadził fabrykę mebli na tyłach kamienicy przy Wyspiańskiego 2. Tu
miał również swój sklep meblowy. Małżeństwo, w 1930
r., wybudowało willę przy ul.
Wiśniowej. Nazwali ją Haus
Gosiru od pierwszych imion
swoich dzieci - Gotfryda, Sigfrida i Ruth. - Wszędzie były
ogrody i winnice, za domem
ciągnęła się plantacja morw
- wspominały siostry. Wraz z
nimi zamieszkał H. Schmidt.
Zmarł trzy lata po wybudowaniu domu, 14 sierpnia 1933
r. Został pochowany na nieistniejącym dziś cmentarzu,
przy ul. Św. Trójcy.
Tomasz Czyżniewski

Szkoła przy ul. Długiej – tutaj przez 24 lata pracował Hugo Schmidt
Polscy historycy dopiero w
2012 r. wydali dzieło (pod redakcją prof. Wojciecha Strzyżewskiego), które może konkurować z historią napisaną
przez Schmidta.
Hugo Schmidt urodził się
7 stycznia 1866 r., w dzisiejszych Radumiłowicach, koło
Lwówka. W 1885 r. ukończył
w Dzierżoniowie seminarium
nauczycielskie. Do Zielonej Góry przyjechał w 1902
r., gdzie zaczął pracować w
szkole przy ul. Chopina (dziś
ODN). Dwa lata później przeniósł się na ul. Długą, gdzie
pracował do 1928 r. Przez trzy
lata był tam zastępcą dyrektora.
- Czyżniewski, to przecież
twoja szkoła – okazało się, że
moja żona słucha mnie uważnie.
Tak, to moja szkoła, ale…
Schmidt mnie nie uczył. Gdy

chodziłem do SP 2 (im. Kasprzaka), nikt o Schmidcie nie
pamiętał.
To nie jedyny „wspólny”
wątek z mojego i Schmidta życia. O drugim dowiedziałem
się, chyba osiem lat temu, gdy
do Zielonej Góry przyjechały
wnuczki historyka.
Siostry Ruth Rössler i Erika
Heermann gościły na zaproszenie muzeum. - To pamiątka rodzinna. Rodzice zabrali
ją ze sobą, gdy 2 lutego 1945
r. uciekali przed Rosjanami
z Grünbergu - Ruth trzymała
w ręku liczącą ponad 1.000
stron książkę napisaną przez
dziadka.
- Odwiedziliśmy ich domy
rodzinne. Panie świetnie się
orientowały, co i kiedy tutaj
stało - opowiadał dyrektor muzeum, Andrzej Toczewski.
- Mieszkał tu nasz dziadek
- opowiadała Ruth. - Najważ-

niejszy był wielki gabinet pełen książek. Obok znajdowała
się olbrzymia kolekcja motyli
(Był też wybitnym znawcą
owadów. Kilka z nich odkrył
i oznaczył). Ten pan, w kapeluszu, stojący na balkonie, to
właśnie dziadek Schmidt. A ta
dziewczynka na rękach to ja.
R. Rössler pokazywała fotografię, a ja z niedowierzaniem
odkryłem, że znam ten dom
schowany w ogrodzie, oddalony kilkanaście metrów od
ulicy. Zanim nie wyjechała do
Warszawy, mieszkała w nim
moja chrzestna. W mieszkaniu w piwnicy. Coś niesamowitego.
- To było mieszkanie dla gospodarza domu - ze zdziwieniem kręciła głową R. Rössler.
Hugo Schmidt przez wiele
lat mieszkał przy ul. Wandy.
Jego córka, Luckie, wyszła
za mąż za stolarza Daniela Pit- Zdjęcie rodzinne w ogrodzie na tyłach willi. W środku Hugo Schmidt.

