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ZIELONOGORSKI ROD FOERSTEROW (FORSTER)

Udokumentowanym protoplastq zielonog6rskiej rodziny sukiennikbw,
kupc6w i wlakcicieli ziemskich by1 Eliasz Foerster.
Wiadomo jednak, i e juz w 1640 r. w Zielonej G6rze przy ul. Niedergasse (rejon dzisiejszego Srbclmie5cia) istnial warsztat sukienniczy Michaela Foerstera. Byl on synem Joachima, rdwniez sukiennika, kt6rego urodzenie d ~ t u j qhistorycy na wick XVI. W polowie tegoz wieku pojawilo
sie rdwniez w zielonog6rskich zapiskach nazwisko Foerster (lub Forster).
Eliasz Foerster ur. 25 marca 1678 r., zm. 25 lutego 1748 r. Posiadal
z malzeristwa z Anna Rosinq z domu Rothin siedmioro dzieci, 6 c6rek
i syna Jeremiasza (Tar. 1722 r., zrn. 20 grudnia 1806 r.). Rodzina zamieszkiv~alado21 przy ul. Ring 5. Posiadal r6wniez folwark przy Nidergasse.
Jeremiasz, zgo'dnie z tradycjq, przejql po ojcu zawod sukiennika i kupc?, sukimnego. Zarnieszki1h7al wraz z rodzinq w dornu przy Brauchofbezitzer n r 5. Dnia 7 maja 1749 r. poklubil Anne Rosinq z domu Priferin,
z ktorq r,iial troje clzicci: Joanne Xosine ur. 15 kwietnia 1750 r., ktdra
wyszla za inqi za rektora (przeloionego szk6"l~atedralnych], c6rke Zuzannq Bert?, kt6ra zmarla w wieku 8 lat oraz syna 'cremiasza Zygmunta
ur. 7 lipca 1753 r. (zm. 27 czerwca 1819 r.).
Jeremiasz Zygmunt, trzeci z pokolenia zielonog6rskich Forsterow,
hpl, pcdobiiie jalr dziad i ojciec, kupcern - sukiennikiern. Ponadto pelnil:
urzqd radcy komercyjnego. Eyl tez kawalerem Zelaznego Krzyia. Byl
dwukrotnie zonaty: 23 sierpnia 1780 r. ozenil sic z Annq Mariq I. domu
Schultz, a 4 lutego 1789 r. z jej rnlodszq siostrq Joannq Eleonorq, z ktorq
mial ogrnioro dzieci: Beate Fryderykt: (ur. 1784), Joanne Henriete (ur.
1791), Jeremiasza Augusta (ur. 1794), Juliane Eleonore (ur. 1795, ktora
weszla przez malienstwo do rodu zielonog6rskich wytwbrcbw win), Augusta, ur. 1.797, kupca i czlonka Rady Miejskiej w Zielonej Gbrze, zmarlego
w 1825), Karoline Fryderpke (ur. 1794), Wilbelma Aleksandra (ur. 1802,
kupca sukiennego i czlonka Rady Miejskiej w miescie, zm. 1828) oraz
Adolfa Fryderyka Gottliba (ur. 1804, g d n e g o n a s t q p c ~Jeremiasza).
Probujqc ocenic wklad poszczeg~lnych czlonkow rodziny Forsterow
w tworzenie w Zielonej Gbrze oSrodka przemyslu wlokienniczego, mozna
przyjqc, ie Jeremiaszowi przypadla szczegolna rola. Dzialal VJ okresie
gwaltowneg3 rozwoju przemyslu. ~Tykorzystal.
wiec w sv;oich zakladaeh
r.owokC ta-n?ltyc!l czasjw -- marzyne paiov.rq. Eyl nadto aktywiiym mieszlrancem swego grodu, wkladal duio wysilku w spoleczny i gospodarczy

rozw6j miasta. Role, jakq odgrywal w mieicie Jeremias~,zaakcentowal
m.in. w ,,Geschichte Schlesiens" t. 40 Otto Linke nazywajqc go najwickszym sukiennikiem miasta i regionu. PodkreSlil jednoczeinie zaslugi Jererniasza w czasie wojny narodowej i jego role w zaopatrywaniu oddzial6w pruskich w odzienie, iywnogt. SpolecznoGt Zielonej Gbry, oceniajqc
wysoko jego zaslugi, przyznala mu czlonkostwo Rady Miejskiej. A w 10
rocznice Smierci odslonieto w Halbemeilmiihle (obecnie fragment parku
przy Al. Wojska Polskiego) kamieh poSwiecony jego pamieci.
Wspomniany wczeiniej Adolf Frydervk Gottlib, syn Jeremiasza, godnie kontynuowal dzielo ojca. Zmoderci-owal zaklady instalujqc w nich
nowoczesne maszyny wlbkiennicze, m.in. zastosowal maszyne parowq
o mocy 25 KM. Rozszerzyl rbwniez sw9 dzialalnoSC na inne galezie przemyslu. Dnia 16 listopada 1928 we wsp6lpracy z innymi przedsigbiorcami miasta (m.in. Grempleren~)przy Topfrnark (poiniejszy Postplatz) Fryderyk otworzyl winiarnie (Weinstube), co bylo zupelnq nowosciq w mieScie. W winiarni, oprbcz win (r6wniei z zielonogorskich winiarni), serwowan0 kielbase i kawior. Cieszyla sie duiq popularnoSciq szczegolnie wSr6d
miejscowych notabli, redaktorbw gazet zielonogbrskich, szczeg6lnie ,,Griinberger Wochenblatt", oraz politykbw z miasta i okolicy, ktbrzy tu wiedli
swe ideowe spmy.
W 1833 r. pozar strawil niemal calq fabryke. Fryderyk, dokonujqc jej
odbudowy wyposazyl jq w najnowoczeSniejsze maszyny. Zaklady mieScily
sie przy dzisiejszej ulicy Wroclawskiej.
Fryderyk Foerster byl dwukrotnie zonaty. Pierwszy raz w 1831 r.
z Huldq Emiliq Henriettq z domu Seydel. Pierwsza zona zmarla 6 czerwca 1842 r. Po raz wt6ry oienil sie w 1847 r. z Fryderykq Wilhelminq
Adolfinq Albertinq z domu Hahn. Z malzenstw doczekal sie licznego potomstwa: m.in. Friedricha Adolfa Gottliba (krblewskiego radcy komercjalnego - ur. 23 stycznia 1832, zm. 1893 r.), Wilhelma Juliana (ur. 16
grudnia 1832, zm. 18 stycznia 1921, profesora astronomii, pracujqcego na
Uniwersytecie w Berlinie). Dzieci Wilhelma calkowicie wyrodzily sie
z tradycyjnej profesji Foersterbw. Fryderyk Wilhelm, znawca pedagogiki i polityki, w latach trzydziestgch mieszkal w Paryiu. Hulda od 1928
mieszkala w Hamtourgu, gdzie wyszla za m q i za adwokata daktora Zygmunta Heckschera. Karol w Barnim (obok Poczdamu) byl wydawcq czasopisma ,,Die Gartenschonheit". Ernst by1 doktorem iniynierem budowy
okret6w i ich technicznego oprzyrzqdowania, pracujqc w firmie HamLinie, mieszkal w Othmarschen obok Hamburga.
burg - Amerika
Marta wyszla za m9z za kupca Oskara Kuhla z Berlina. Hulda Julia Augusta (1834-1906), wyszla za mqi za kupca Louisa Grossmana (malielistwo to posiadalo ogmioro dzieci, z kt6rego prof. d r Louis Grossman wykladal w Hamburgu. August Edward (1837-1915) - kupiec i literat.
Kupiectwem trudnil sie w pierwszym okresie swego doroslego iycia,
p6iniej zajql sie popularyzacjq dziejow miasta. W 1900 r. opublikowal
,,Aus Griinberges Vergangenheit. Gesammelte Bilder zur Geschichte der
Stadt, mach vorhandenen Chroniken und sonstigen Oberlieferungen". Posiadal troje dzieci, w tym Maxa (1867-1930) - tajnego radcq i profesora
budowy mostow w Wyzszej Szkole Technicznej w Dreinie. P o ukoliczeniu
z wyrdinieniem Zielonogdrskiej Szkoly Realnej rozpoczql studia w Wyiszej Szkole Technicznej w Charlottenburgu. Po studiach zajql siq pracq
-,
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naukowq. Prace jego wykorzystano m.in. w pruskim ministerstwie gospodarki. Od 1896 r. byl asystentem prof. Georga Wertensa w Wyiszej Szkole Technicznej w Dreznie. W 1900 r. zostal profesorem tejze uczelni. Specjalizowal sic w wysokich budourach ielaznych, maszynach ciezkich, maszynach budowlanych i statystyce dla potrzeb architektow. Wykladal teoriq zelazobetonu w Dreznie. Napisal i opublikowal podstawowe dzielo
,,Eisenkonstruktionen des Ingenieurhochgebandes", kt6re do 1924 r. wydano piqciokrotnie. Z innych jego dziel naleiy wymienik ,,Baumateriale
Kunde", ,,Balkenbriicken in Eisenbeton", ,,Statik der Eisenkonstruktionen
und Eisenbau", ,,Grundzuge des Eisenbetonhaus". W czasie pierwszej wojny swiatowej pracowal w Czerwonym Krzyzu. Drugi syn Augusta Foerstera (ur. 1866 r.) byl r6wniez profesorem w Wyzszej Szkole Technicznej
w Dreznie. Interesowal sie chemiq. Kolejne dziecko Adolfa Fryderyka,
c6rka Agnes-Luisa Eleonora (1838-1883) wyszla za mqz za dr med. Emila
Ludwiga. Z tego malzeristwa pochodzilo troje dzieci. Z pozostalych dzieci
Fryderyka, Ida (1841-1878) wyszla za mqz za G. von Bucholtza, Juliusz
zmarl w 5 dni po urodzeniu, Georg Karol Fridrich (1848-1929) by1 w Zielonej G6rze kupcem, wreszcie Gertruda Albertyna Fryderyka Eleonora
(1849-1888) wyszla za mqz za Maxa Ehrhardta.
Swietnki: rodu Foersterow przypadla na wiek XIX, w ktorym to manufaktury sukiennicze za sprawq Jeremiasza i Fryderyka przeksztalcone
zmtaly w nowoczesne fabryki. Trudno byloby sobie wyobrazii: XIX-wiecznq Zielonq Gore bez Foersterow. Decydowali praktycznie o wszystkich
dziedzinach zycia. Jednak pod koniec XIX i na poczqtku XX w. losy
Bwietnie rozwijajqcej siq firmy mocno siq skomplikowaly. Potolnkowie
Fryderyka coraz czqsciej wychodzili z tradycyjnego ukladu kupiecko-przedsiebiorczego. WSrod nich by1 i historyk, byli profesorowie. Wiqzalo
siq to najczesciej z opuszczeniem przez nich rodzinnego miasta. W 1878 r.,
k i k a lat po smierci Fryderyka, czqBk fabryki wykupili angielscy przemyslowcy Aldroyd i Bakley; w 1884 r. powstala sp6lka akcyjna pod nazwq
Angielska Manufaktura Materialow Welnianych, by w 1915 r. przeksztalciCl siq w Deutsche Wollenwaren Manufaktur. Po przejqciu fabryki ,,Jeremias Foerster" jeszcze przez pewien czas tylko jeden z potomkbw pozostawal kupcem.
W latach trzydziestych XX w. nazwisko zostalo wyeliminowane z wykazu zielonogbrskich firm. W ksiedze adresowej z tych lat znajduje siq
9 nazwisk, wBrbd ktorych byly: trzy wdowy, dwu robotnikow, szewc
i slusarz.
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