
Żagań, dawna wytwórnia papieru, XVII w.

1. Kategoria

Zabytki techniki, fabryka

2. Położenie administracyjne

gm. Żagań, pow. żagański, woj. lubuskie

3. Współrzędne

51.61348 15.29026 (północny skraj fabryki
przy drodze do Żagania)

4. Kod w dokumentacji

Zagan-11-758

5. Data weryfikacji terenowej

27 czerwca 2020 r.

6. Opis

Dawna papiernia znajduje się około 2,3 km na zachód od centrum Żagania, nad rzeką Czerna Wielka. Fabryka została 
założona w 1669 roku z inicjatywy księcia żagańskiego Wenzla Eusebiusa von Lobkovica*. Produkowano tutaj papier 
czerpany, który odznaczał się wysoką jakością i był wykorzystywany między innymi w drukarni prowadzonej przez żagańskich 
augustianów. Młyn papierniczy modernizowano i przebudowywano w latach 1756 i 1788 oraz po wielkiej powodzi w roku 1804.
Po pożarze w 1919 roku wybudowano nowe hale i kotłownie, a w latach 30. XX wieku - najwyższy w Żaganiu komin fabryczny.
Przed II wojną światową w fabryce produkowano przede wszystkim worki papierowe do pakowania wapna i cementu. Drewno 
do ich produkcji sprowadzano głównie ze Szwecji. Dla usprawnienia transportu wybudowano bocznicę kolejową. Papiernia 
zatrudniała w tamtym czasie około 150 osób, w czasie wojny zatrudnienie wzrosło do 230 osób. Ostatnim właścicielem 
wytwórni był Willy Tamaschke (w latach 1916-1945). Po przejściu frontu w roku 1945 fabrykę zajęli Rosjanie, którzy zarządzili 
demontaż nadających się do wywiezienia i dalszego wykorzystania maszyn. Pracami tymi zajmowali się jeńcy niemieccy 
przetrzymywani na terenie byłych obozów jenieckich Stalag VIII C i Luft 3. W latach 60. XX wieku na terenie dawnej papierni 
nakręcono kilka scen serialu Czterej pancerni i pies. W listopadzie 2000 roku podjęto decyzję o wysadzeniu zrujnowanych 
zabudowań, motywując to kilkoma wypadkami śmiertelnymi, do jakich doszło wcześniej na terenie fabryki. Na rozległym 
terenie dawnej papierni zachowały się ruiny kilku budynków fabrycznych.

* według niektórych opracowań pierwsza papiernia powstała w pierwszej ćwierci XVII wieku i została zniszczona w okresie 
wojny trzydziestoletniej, patrz: Adamek, Świątek 2002.
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9. Dodatkowe fotografie obiektu
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