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Od redakcji

' la Stefana Dyroffa, autora eseju „Bydgoszcz - Bromberg. Wspólna przeszłość - po
dzielona pamięć?" („Borussia", nr 31/2003, s. 151-156) punktem wyjścia do rozwa

żań na temat niemieckiej i polskiej regionalnej pamięci historycznej jest jego własne, jak
że oczywiste zdanie: „Bydgoszcz ma bogatą historię, w której Niemcy i Polacy odegrali 
istotną rolę". Dyroff zauważa też, że „W Wilhelmshaven, mieście patronackim bydgoskich 
ziomków, poza muzeum I pomnikiem ku czci zmarłych bydgoszczan znajduje się kopia 
łuczniczki - symbol Bydgoszczy - która nie ma jednak znaczenia dla innych Niemców. 
Widzą w niej jedynie ładną lub brzydką rzeźbę. Słowo Bromberg w ich pamięci także nie 
ma już znaczenia. Pamięć o niemieckich mieszkańcach Bydgoszczy powoli zanika. Dzi
siejsi polscy mieszkańcy Bydgoszczy są ostatnią nadzieją na podtrzymanie pamięci 
o niemieckiej Bydgoszczy". Takiego postulatu - wszystko jedno, czy się go akceptuje, 
czy też nie - nie można jednak zrealizować bez znajomości tego, co stanowi niezatartą 
tkankę urbanistyczną, architektoniczną i kulturową miasta, które od blisko dziewięciu wie
ków odgrywało ważną rolę w regionie i wciąż rozkwita na nowo. Nie można też traktować 
„Łuczniczki" jedynie jako symbolu Bydgoszczy. Rozstrzygnąwszy zaś dylemat Niemców 
z artykułu Dyroffa („ładna lub brzydka rzeźba") na korzyść zwolenników piękna tej bez
sprzecznie znakomitej rzeźby plenerowej, warto też poznać jej twórcę - niemieckiego 
rzeźbiarza Ferdynanda F. Lepckego (s. 22).

Podobnie, jeśli bez jakichkolwiek uprzedzeń przyjrzymy się twórczości Maksymilia
na Antoniego Piotrowskiego, bodaj najwybitniejszego malarza, jakiego zrodziła bydgo
ska ziemia (s. 30), w pełni zaakceptujemy sformułowaną o nim, już w latach trzydzie
stych XX w., opinię: „Wykotysaly go dwie piastunki. Jedna przyzwyczaiła go tak dalece 
do mowy niemieckiej, że używał jej nawet w swoich notatkach i uwagach, zapisywa
nych na przygotowawczych szkicach do obrazów; druga natomiast uczyła go kochać 
ruiny bydgoskiego zamku i szepcząc do ucha słowa miłości ojczyzny, wpajała mu 
w duszę przywiązanie do ojczystej ziemi, jej podań i historii" (Zygmunt Malewski, „Pro
legomena do monografji M. A. Piotrowskiego", [w:] „Przegląd Bydgoski", z. 1/2, 1934, 
s. 79). Tak postępując (zob. pozostałe artykuły w numerze, poświęcone zabytkom 
i dziedzictwu kulturalnemu Bydgoszczy), lepiej zrozumiemy złożoną, wielokulturową 
i wielonarodowościową historię tego miasta - poznamy jego wspaniałe, choć ciągle 
jeszcze niedoceniane zabytki, sztukę oraz tradycję.

Przyjemnej lektury!

Numer wydany został przy współpracy Urzędu Miasta Bydgoszczy.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Już po raz kolejny w tym roku zwracamy się do Państwa z gorącym apelem: 
nie pozwólmy ginąć naszym zabytkom, ratujmy je przed zniszczeniem 

i degradacją, dostrzegajmy te, które udało się zabezpieczyć i odrestaurować! 
Na tamach naszego pisma staramy się w możliwie najlepszy sposób prezentować 

polskie zabytki, popularyzować je, nie zapominając o wysokich wymaganiach 
stawianych autorom i redakcji przez Czytelników.

Od stycznia bieżącego roku możecie Państwo mieć swój udział w tych 
działaniach, wpłacając na specjalne konto bankowe naszego wydawcy 

- Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, organizacji pożytku publicznego - kwotę 
odpowiadającą 1 % należnego podatku dochodowego za rok 2004 (szczegółowe 

informacje o sposobie dokonywania wpłaty - na ulotce wewnątrz numeru). 
W ten sposób będziecie Państwo uczestniczyli w misji ratowania polskich 

zabytków. Państwa pomoc może się okazać niezwykle ważna w kontynuowaniu 
tej misji i utrzymaniu naszego miesięcznika na dotychczasowym poziomie.



przeglądy 
poglądy

Wiele kontrowersji wzbudził raport prof. 
Johna Curtisa z British Museum oskarża
jący Polaków o zniszczenie ruin starożyt
nego Babilonu, gdzie stacjonowała mię
dzynarodowa dywizja, dowodzona przez 
Polaków w Iraku. Sformułowane w rapor
cie zarzuty dementowali m.in. polscy do
wódcy oraz podsekretarz stanu w Mini
sterstwie Kultury Ryszard Mikliński. Swo
istą odpowiedzią na skierowane pod ad
resem Polaków oskarżenia o niszczenie 
zabytków Babilonu była też otwarta 
w styczniu br. w Państwowym Muzeum 
Archeologicznym w Warszawie wystawa 
„Działania Polski na rzecz ochrony dóbr 
kultury w powojennym Iraku"; wystawę 
przygotowali: Krzysztof Sataciński z Mini
sterstwa Kultury i Marek Lemiesz z po
znańskiego Muzeum Archeologicznego, 
który jako pierwszy archeolog w ramach 
misji stabilizacyjnej pojechał do Iraku. 
W marcu br. wystawa została udostępnio
na mieszkańcom Paryża. O działalności 
polskich archeologów w ramach misji sta
bilizacyjnej w Iraku poinformowani zostali 
uczestnicy Międzynarodowej Konferencji 
„Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń cza
su wojny i pokoju", która odbyta się w War
szawie w dniach 13-15 maja 2004 r. (zob. 
„Spotkania z Zabytkami", nr 6,2004, s. 2).

W grudniu ubiegłego roku udostępniona 
została zwiedzającym kaplica Zygmun- 
towska w katedrze na Wawelu. Zakrojone 
na szerszą skalę prace renowacyjne 
trwały ponad dwa lata i stanowiły jedno 
z ważniejszych zadań konserwatorskich 
realizowanych obecnie w Europie; wyko
nali je konserwatorzy pod kierunkiem 
prof. Ireneusza Pluski, a sfinansował 
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków 
Krakowa. Po raz pierwszy w historii kapli
cy przeprowadzona została komplekso
wa konserwacja kamienia i rekonstrukcja 
ubytków z myślą o przywróceniu wyglądu 
pierwotnego tej wspanialej budowli rene
sansowej. Po raz pierwszy też na tak du
żą skalę w Polsce użyto do konserwacji 
laserów. Przy zastosowaniu tej techniki 
odczyszczono 800 m2 ornamentów. Jej 
wielką zaletą jest to, że można usunąć 
same zanieczyszczenia, nie niszcząc 
podłoża. Wykorzystując laser, dokonano 
również pomiarów kopuły kaplicy - oka
zała się ona idealną elipsą. Ponadto 
przeprowadzono szczegółowe i wielo
stronne badania całej kaplicy, łącznie 
z badaniami termowizyjnymi ścian ze
wnętrznych i wewnętrznych. Odnowiono 
też ołtarz i kratę wejściową. Konserwato
rzy oceniają, że obecna renowacja po
winna wystarczyć na co najmniej 150 lat.

W bieżącym roku, roku obchodów 200- 
lecia działalności muzeum w Wilanowie 
zorganizowana została w pałacu wila
nowskim kolejna wystawa „Stół wielka
nocny w Wilanowie". Materiałem wyjścio
wym do aranżacji ekspozycji jest wyima

ginowany opis święconego u księcia Ra
dziwiłła Sierotki, zawarty w Preliminarz 
Peregrynacji do Ziemi Świętej JO Księcia 
Radziwiłła Sierotki, autorstwa Juliusza 
Słowackiego. Wystawa przywraca pa
mięć najlepszych tradycji narodowych 
i stanowi interesujący materiał edukacyj
ny. Przy aranżacji ekspozycji wykorzysta
ne zostały przedmioty sztuki i rzemiosła 
artystycznego z historycznej kolekcji wila
nowskiej. Wystawa będzie czynna do 25 
kwietnia br.

Od dawna w Gdańsku toczy się dyskusja 
na temat zabudowy Targu Siennego. Te
ren ten przez kilkaset lat stanowił nieza
budowane przedpole głównego wjazdu 
do Gdańska. Jako przestrzeń niezabudo
wana jest miejscem widokowym na mia
sto od strony zachodniej oraz Bramę Wy
żynną i Zespól Przedbramia. Tymczasem 
w opracowanym „Miejscowym planie za
gospodarowania przestrzennego Śród

mieścia" na prawie całej powierzchni Tar
gu Siennego proponowane są wysokie 
obiekty handlowo-mieszkalno-ustugowe, 
a nawet dominanty o ponad dwudziestu 
kondygnacjach. W wypadku realizacji ta
kiej zabudowy wystąpi zacieśnienie urba
nistyczne okolicy głównego wjazdu do 
Gdańska oraz degradacja walorów za
bytkowych miasta. Zawarte w planie za
gospodarowania przestrzennego śród
mieścia Gdańska propozycje dotyczące 
zabudowy Targu Śiennego spotkały się 

z ostrą krytyką gdańskich oddziałów Sto
warzyszenia Konserwatorów Zabytków 
i Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Ofi
cjalna skarga w tej sprawie złożona zo
stała w Ministerstwie Kultury.

Powstał raport o olsztyńskich zabytkach. 
Spośród 426 obiektów tylko trzynaście 
jest w dobrym stanie, a aż ponad 300 za
bytków zagrożonych jest nieodwracalną 
destrukcją. Najlepszym rozwiązaniem - 
zdaniem autorów raportu - byłoby prze
prowadzenie w Olsztynie profilaktycznej 
konserwacji, bo za parę lat koszty reno
wacji zabytków będą nie do udźwignię
cia. Tymczasem w tegorocznym budże
cie miasta nie ma funduszy na ten cel. 
Jedyna nadzieja w pomocy ze strony Unii 
Europejskiej.

Restytuowane w 1984 r. Muzeum Śląskie 

ma mieć nową, odpowiednią dla swoich 
zadań siedzibę. Powstał pomysł usytu
owania go na terenie zlikwidowanej kopal
ni Katowice. Przedwojenny gmach, najno
wocześniejsza wtedy placówka muzealna 
w Europie, miał 90 tys. m3, obecna tym
czasowa siedziba - to zaledwie 6 tys. m3. 
Umieszczenie nowej siedziby muzeum na 
terenach pokopalnianych umożliwia pod
jęcie starań o środki z funduszy struktural
nych Unii Europejskiej. Harmonogram 
prac przewiduje, że do czerwca br. ma 
być zrekultywowany teren po byłej kopal
ni Katowice i zostanie ogłoszony konkurs 
architektoniczny. W warunkach konkursu 
ma znaleźć się punkt o konieczności wy
korzystania w nowym projekcie zabytko
wych budynków pokopalnianych. Otwar

cie nowej siedziby Muzeum Śląskiego 

planowane jest na 2010 r.

Lubelski zamek, którego historia sięga XII 
w., zaczyna osuwać się ze wzgórza. Sytu
ację tę w dużej mierze powoduje podmy
wanie budowli przez wody opadowe. 
W najgorszym stanie jest skrzydło pół
nocne. Przeprowadzone tam prace od
krywkowe wykazały, że średniowieczne 
fundamenty całkowicie rozpadly się. Po
trzebna jest kompleksowa renowacja 
zamku. W tym celu powstało 30 projek
tów, stanowiących podstawę do złożenia 
wniosku o pomoc Unii Europejskiej. Je
żeli uda się pozyskać fundusze na działa

nia renowacyjne, jeszcze w tym roku w lu
belskim zamku podjęte zostaną prace 
przy wzmacnianiu fundamentów, budo
wie nowoczesnej instalacji odprowadza
jącej wodę, a w etapie późniejszym wy
mieniona będzie cala stolarka okienna, 
tynki i pokrycia dachowe. Uwieńczeniem 
wszystkich prac ma być zagospodaro
wanie wzgórza zielenią i nowa iluminacja 
zamku. Zakłada się, że kompleksowy re
mont zakończy się w 2007 r.

Wiele sensacji wzbudziło pojawienie się 
w ubiegłym roku na aukcji Polskiego Do
mu Aukcyjnego „Sztuka” obrazu Aleksan
dra Gierymskiego „Chłopiec niosący 
snop”. Okazało się bowiem, że obraz 
przez wiele lat uchodził za zaginiony 
i znajdował się na liście strat wojennych. 
Namalowany został przez Gierymskiego 
w 1895 r. w czasie wizyty u Włodzimierza 
Tetmajera w Bronowicach. Jego pierw
szym właścicielem był kolekcjoner hr. 
Ignacy Korwin Milewski. Potem trafił do 
żydowskiego naukowca Henryka Asche- 
nazego. Następnie przeszedł w ręce ro
dziny właściciela, który wystawił go na 
ubiegłoroczną aukcję. Minister kultury 
uznał, że dzieło tej rangi powinno trafić do 
zbiorów publicznych, podjęta więc zosta
ła decyzja o zakupie obrazu i przekazaniu 
go do kolekcji wybranego muzeum w Pol
sce. Realizując Narodową Strategię Roz
woju Kultury, która przewiduje zrównowa
żony rozwój kultury w poszczególnych re
gionach kraju, przyjęto, że obraz zostanie 

zakupiony na rzecz Muzeum Narodowe
go we Wrocławiu; dotację finansową na 
ten cel przekazała Fundacja PZU.

Powstało Stowarzyszenie na rzecz Rato
wania Zabytków Kultury Europejskiej. 
Wśród jego zadań jest ratowanie przed 
zniszczeniem i dewastacją zwłaszcza 
zabytków architektury militarnej, w tym 
polskich, niemieckich, austriackich i ro
syjskich. Stowarzyszenie będzie również 
dokumentować i gromadzić informacje 
dotyczące ich historii. Zebranie założy
cielskie odbyło się w Toruniu, w przyszło
ści siedzibą stowarzyszenia mają być 
bunkry w Tomarynach, które powstały 
wzdłuż torów kolejowych z Olsztyna do 
Ostródy, nad rzeką Paslęką przed pierw
szą wojną światową.

Drewniany kościółek w Żernicy niedaleko 

Gliwic będzie uratowany. Wybudowany 
został w 1648 r. wyłącznie z drewnianych 
bali. Przez długi okres byt nieużytkowa- 
ny, nie było funduszy na remont - pisali
śmy na ten temat w „Spotkaniach z Za
bytkami" w 2003 r. (nr 3, s. 21 i nr 7, III s. 
okt.). W końcu los uśmiechnął się do Żer

nicy, wpłynęła dotacja z Ministerstwa 
Kultury, dzięki czemu udało się odrestau
rować i wzmocnić ściany kościoła oraz 
odkryć unikatową na terenie Śląska, ba

rokową polichromię. Do prac remonto
wych włączyli się też mieszkańcy wsi - 
prowadzą zbiórkę złomu, produkują pa
miątkowe przedmioty i zdobyte w ten 
sposób pieniądze przekazują na remont 
kościoła. Do najpilniejszych obecnie 
prac należy konserwacja odkrytej poli
chromii, wylanie posadzki, odnowienie 
organów. Zerniczanie mają nadzieję, że 
i na te prace otrzymają pomoc ze strony 
Ministerstwa Kultury.

Laureatem szóstej edycji prestiżowej 
Nagrody im. Profesora Aleksandra 
Gieysztora, przyznawanej za szczegól
ne osiągnięcia w dziedzinie ochrony 
dziedzictwa kulturowego, został dyrek
tor Biblioteki Polskiej w Paryżu, Kazi
mierz Piotr Zaleski. Biblioteka Polska 
w Paryżu została założona w 1838 r. i do 
dziś jest jedną z najważniejszych pol
skich instytucji kulturalnych za granicą. 
Nagroda przyznana jej obecnemu dy
rektorowi stanowi dowód uznania za 
podjęcie i przeprowadzenie moderniza
cji biblioteki, co uczyniło z niej nowocze
sną placówkę, służącą promocji wiedzy 
o Polsce, jej historii oraz dokumentującą 
dorobek polskiej kultury i myśli.
Laureatami poprzednich edycji Nagro
dy im. Profesora Aleksandra Gieyszto
ra, przyznawanej przez Fundację Ban
kową im. L. Kronenberga, byli: Społecz
ny Komitet Opieki nad Starymi Powąz
kami, prof. Tadeusz Chrzanowski - 
przewodniczący Społecznego Komitetu 
Odnowy Zabytków Krakowa, Stefan 
Sułkowski - dyrektor Warszawskiej 
Opery Kameralnej, Towarzystwo Opieki 
nad Zabytkami oraz prof. Stanisław 
Waltoś - dyrektor Muzeum Uniwersyte
tu Jagiellońskiego.
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Bydgoszcz swoje istnienie zawdzięcza Kazimierzowi Wielkiemu. 
Ukształtowane w średniowieczu rozplanowanie miasta jest czytelne jeszcze 

dzisiaj, ale o zasadniczej przestrzeni urbanistycznej i architektonicznym 
charakterze decyduje w Bydgoszczy zabudowa powstała w XIX w.

Bydgoszcz
- powstanie i rozwój przestrzenny miasta

k PIOTR WINTER

aj wcześni ej sza wzmianka o Bydgoszczy w źródłach 
^k pisanych pojawiła się 28 czerwca 1238 r. i dotyczy- 

Wła ówczesnego kasztelana bydgoskiego Sulisława 
*■ w (Suzzlausa), występującego w otoczeniu księcia ku
jawskiego Kazimierza, w czasach, gdy istniejący już od XI w. 
gród kasztelański nad Brdą począł odgrywać coraz waż
niejszą rolę w systemie obronnym księstwa kujawskiego. 
Przyjmuje się, iż nazwa została utworzona od imienia Byd- 
gost i oznaczała osadę Bydgosta.

Na terenie na wschód od dzisiejszego Starego Miasta, 
na wyspie (nieistniejącej już obecnie), otoczonej wodą me
andrującej rzeki zlokalizowany został zespół grodowy, oto
czony drewniano-ziemnym wałem. Wzniesienie go w tym 
miejscu wynikało przede wszystkim z dogodnego położe
nia strategiczno-ekonomicznego, usytuowany był bowiem 
na szlaku handlowym wiodącym z Kujaw na Pomorze, tuż 
przy brodzie przez Brdę. Wkrótce też na wschód od grodu 
powstała osada rzemieślniczo-handlowa, na terenie której 
wzniesiono pierwszy kościół parafialny św. Idziego (od 
1537 r. murowany, rozebrany ostatecznie w 1897 r.). Ist
niejący tutaj podłużny plac (w rejonie dzisiejszego Zbożo
wego Rynku) pełnił już prawdopodobnie funkcję placu tar
gowego owej osady grodowej. Przy brodzie przez rzekę 
w 1252 r. wzmiankowano ponadto komorę celną, z pew
nością był tutaj także port rzeczny. W całości obszar ten 
stał się częścią przyszłego miasta lokacyjnego.

W wyniku licznych potyczek Władysława Łokietka 
z Krzyżakami kasztelania bydgoska kilkakrotnie (lata 
1327-1330, 1331-1337) przechodziła w ręce Zakonu 
Krzyżackiego, ostatecznie powróciła do Polski mocą trak
tatu kaliskiego z 1346 r. Niewątpliwie trudne i uciążliwe 
sąsiedztwo braci zakonnych legio u podstaw decyzji 
o wzniesieniu tutaj solidniejszego, murowanego zamku 
(zob. artykuł na s. 33), skuteczniej strzegącego granic pań
stwa. Decyzję tę podjął sam król Kazimierz Wielki. Zapo
biegliwy i gospodarny władca 19 kwietnia 1346 r. w Brze-

1. Rekonstrukcja planu Bydgoszczy z około 1600 r., wg E. Schmidt, Der 
Stadtplan Brombergs um 1600 (mit Kartę) Jahrbuch des Bromberger 
Historischen Vereins fur den Netzendistrickt, 1888

ściu Kujawskim wystawił przywilej lokacyjny dla nowego 
ośrodka miejskiego, mającego być naturalnym zapleczem 
dla murowanej twierdzy. Dokument lokacyjny na długie 
lata określił terytorialne i ustrojowe ramy funkcjonowania 
miasta. Jego zasadźcami-wójtami, wyznaczonymi przez 
króla, zostali Jan Kiesselhuth i niejaki Konrad. Zamierza
no je rozlokować na terenach na zachód od grodu, „na 
równinie pustej i niezamieszkałej”, i miało nosić miano Ku- 
nigesburg, Kónigsburg (czyli Królewiec, Miasto Króla), co 
niewątpliwie świadczyło o dużym udziale społeczności nie
mieckiej wśród populacji mieszczan bydgoskich. Nazwa ta 
jednak nie przyjęła się i jeszcze w XIV w. powszechnie uży
wano nazwy dawnego grodu Bydgoszcz (z niemiecka Brom
berg, Bromburg). Nowy ośrodek miejski założony został 
na prawie saskiego Magdeburga, a jego ustrój wzorowany
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cynii się zapewne z umocnieniami 
zamkowymi. W morach znajdowa
ły się początkowo jedynie dwie bra
my w ciągu ul. Długiej (Kujawska 
i Poznańska) oraz cztery baszty 
i furty. Później dobudowano od 
północy wieżę bramną, zwaną 
Gdańską. Do dzisiaj zachowały się 
wzdłuż ul. Pod Blankami (sic!) je
dynie dwa, krótkie, oskarpowane 
odcinki murów, o długości 30 
i 80 m, z zachowanymi reliktami 
mocno zniekształconej baszty.

był - jak się zdaje - na pobliskim Inowrocławiu. W skład 
terytorium miejskiego wchodziły grunty o powierzchni po
nad 100 km2, rozciągające się od Osowej Góry po Jezioro 
Jezuickie. Pod zabudowę przeznaczono teren między dzi
siejszymi ulicami Przyrzecze i Podwale.

Miasto powstało na planie zbliżonym do elipsy, z czwo
robocznym rynkiem, regularną siatką ulic i wąskimi parce
lami pod przyszłą zabudowę. Zasadnicze, pełne uformo
wanie się organizmu miejskiego dobiegło końca już w dru
giej połowie XV w. i objęło ostatecznie: miasto właściwe, 
przedmieścia z Wyspą Młyńską oraz zamek na wyspie oto
czonej fosą, pozostający najważniejszym członem ówcze
snego zespołu miejskiego. Jego podzamcze stanowiło daw
ną osadę przedlokacyjną. Już krótko po lokacji otoczono 
miasto fosą z wałem (od północy naturalną barierę stano
wiła rzeka Brda), a od 1484 r. - murami miejskimi, lączą-

KOŚCIÓŁ ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA

Bydgoska niemiecka gmina ewangelicka w 1870 r. zwróciła się 
do berlińskiego architekta Fryderyka Adlera o sporządzenie 
projektu okazalej świątyni. Miała ona stać się ozdobą południowej 

części pl. Wolności (dawny Weltzien Platz). We wrześniu 1872 r. 
wmurowano kamień węgielny pod budowę, którą ukończono 

w marcu 1876 r. Monumentalna, zesta
wiona ze spiętrzonych brył, zaakcento
wana od strony zachodniej wysoką, 
strzelistą wieżą, jednonawowa świąty
nia została wzniesiona na planie łaciń
skiego krzyża, w stylu historyzującym 
z użyciem form neogotyckich i neoro- 
mańskich. Jej wnętrze, rozświetlone 
przez 208 lamp gazowych, mogło po
mieścić 1750 wiernych. Prezbiterium 
i zakrystię ozdobiły okna z witrażami 
ufundowanymi przez cesarza Wilhelma I, 
wykonanymi przez Cesarski Instytut 
Witrażowy w Berlinie. Polichromię na
malował berliński malarz Theodor Ha
se. Ważnym elementem wyposażenia 

są również organy, wykonane przez Wilhelma Sauera z Frankfur
tu nad Odrą. Ceglane i terakotowe detale architektoniczne spro
wadzono do Bydgoszczy z warsztatów sztukatorskich Charlotten- 
burga koto Berlina. Zadbano też o to, żeby wierni nie marzli zimą 
w kościele - dwie nagrzewnice od gazowej kotłowni, znajdującej 
się pod prezbiterium, poprzez kanały umieszczone w posadzce 
rozprowadzały ciepło po całym wnętrzu.

Do końca drugiej wojny światowej kościół pełnił funkcję sa
kralną dla niemieckiej gminy ewangelickiej, natomiast w lutym 
1945 r. został przekazany polskim katolikom. 1 października 1946 r. 
utworzono parafię rzymskokatolicką św. św. Piotra i Pawła.

Agnieszka Wysocka

W środku miasta wytyczono prostokątny rynek, o wy
miarach 80 x 95 m, na którym stanął wkrótce pierwszy, 
jeszcze drewniany miejski ratusz, i wydzielono ponad 300 
działek budowlanych o wymiarach 6-7 x 20-40 m. Naj
dłuższą ulicą była dzisiejsza Długa (platea longa). Duże za
kłady - młyny i tartak, potem mennicę - zlokalizowano na 
jednej z trzech wysp połączonych groblą, wśród zakola 
Brdy (zwanych z tej racji Okolem), scalonych później 
w jedną Wyspę Młyńską. Ulice odchodzące pod kątem 
prostym od rynku wprowadzały do centrum miasta szlaki 
handlowe. Komunikację wewnętrzną, pieszą ułatwiały wą
skie uliczki. Zabudowa mieszkalna pierwotnie była parte
rowa, drewniana, z czasem murowana, piętrowa (z charak
terystycznym wykorzystaniem konstrukcji szkieletowo- 
-ceglanej ścian frontowych i drewnianych pozostałych 
ścian nośnych). Układ przestrzenny, wytyczony wkrótce po 
lokacji miasta, w swych zasadniczych założeniach prze
trwał do czasów dzisiejszych.

Pierwsi wójtowie podjęli dzieło budowy w mieście ko
ścioła parafialnego. Usytuowano go na północny zachód od 
rynku 1 o wezwanie św. św. Marcina i Mikołaja. Ko
ściół ten uległ spaleniu w 1425 r., ale w latach 1466- 
-1502 z funduszy patrycjatu bydgoskiego rodów Kościelec- 
kich i Łochowskich został odbudowany. Z niegdyś pięciu 
kaplic kościoła (rozebranych w latach 1815-1830) do dziś 
pozostała jedynie renesansowa bryła kaplicy św. Krzyża, na
kryta kopułą z latarnią, oraz pochodząca z XVIII w. masyw
na wieża. Jeszcze w 1515 r. wzniesiono na miejscu poprzed
niego, drewnianego ratusza na rynku ratusz murowany we
dług projektu Jana z Gdańska. W ratuszu, otoczonym licz-
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2. Panorama Bydgoszczy i plan miasta, miedzioryt, 
wg ryc. Ericha Dahlbergha z 1656 r.
3. Plan miasta z 1774 r., rys. J. P. Greth
4. Widok na rynek z ratuszem i kościołem jezuitów, 1819 r., 
akwarela i rys. tuszem, P. B. Jaeckel

nymi kramami, urzędował burmistrz i rada miejska oraz 
znajdowały się kancelarie, archiwa i więzienie. W 1600 r. 
dobudowano do niego wieżę, którą w 1655 r. nakryto ba
rokowym hełmem. Niszczejący i zrujnowany ostatecznie 
w latach trzydziestych XIX w. ratusz został rozebrany.

Poczynając od schyłku XIV w. zabudowa sakralna, go
spodarcza i mieszkaniowa Bydgoszczy zaczęła skupiać się 
przy głównych drogach wylotowych z miasta. Najwcze
śniej ukształtowanym przedmieściem położonym na 
wschód od rynku, na terenie dawnego podgrodzia, było 
Przedmieście Kujawskie (zwane też Toruńskim, Bernardyń
skim, Bosackim); w latach 1480-1485 powstały tu pierw
sze drewniane zabudowania klasztoru i kościoła bernardy
nów. Obecny, murowany, późnogotycki kościół NPMarii 
Królowej Polski (dziś garnizonowy) wybudowano w latach 
1545-1557. W wyniku purystycznej restauracji, przepro
wadzonej w latach 1864-1866, kościół ten otrzymał 
kruchtę, szczyt neogotycki ze sterczynami oraz wieżę. 
W położnych od północy zabudowaniach klasztornych 
z XVI i XVII w. po adaptacji w 1828 r. umieszczono semi
narium nauczycielskie (obecnie jest to siedziba Akademii 
Techniczno-Rolniczej). Z dawnych ogrodów klasztornych 
zachowały się do dzisiaj zabytkowe dęby i drzewostan wo
kół kościoła. Nieopodal, tuż przy dzisiejszym Zbożowym 
Rynku, niegdyś blisko przedlokacyjnego kościoła św. Idzie
go, wzniesiono w 1533 r. budynki kościoła i szpitala św. 
Stanisława (nie istnieją już dzisiaj).

Od zachodu ukształtowało się Przedmieście Poznańskie 
(zwane też Chwytowskim). W latach 1550-1576 pobudo
wano tu kaplicę św. Trójcy, a w 1582 r. szpital św. Krzyża 
i św. Walentego.

Od północy, wzdłuż traktu na Gdańsk, Koronowo 
i Fordon powstało Przedmieście Gdańskie (zwane Zamo- 
stowym lub Spichlernym), skomunikowane z miastem za 
pomocą mostu na Brdzie. Tutaj osiedlili się karmelici. To 
oni przy dużej pomocy mieszczan bydgoskich wznieśli 
w rejonie dzisiejszego pl. Teatralnego początkowo drew
niane budynki klasztoru i kościoła, w 1550 r. wymienione 
na murowane. Dawna zabudowa klasztorna, wykorzysty
wana od czasów sekularyzacji zakonu na potrzeby teatral
ne (stąd też nazwa placu), zanikła w związku z budową 

w latach 1895-1896 według projektu Heinricha Seelinga 
masywnego teatru neobarokowego, który na podstawie 
niefortunnej decyzji w 1946 r. został rozebrany.

Nieopodal zabudowań karmelickich jeszcze w 1449 r. 
wzniesiono drewniany kościółek szpitalny św. Ducha, na 
miejscu którego w latach 1582-1602 wybudowano począt
kowo kapliczkę (dziś prezbiterium kościelne), a następnie 
obecny kościół oraz w 1615 r. klasztor klarysek. Zabudo
wania klasztorne tworzą obecnie siedzibę Muzeum Okrę
gowego. Gotycko-renesansowy, jednonawowy z trójbocz- 
nie zamkniętym prezbiterium kościół po kasacie zakonu 
pełnił różnorakie funkcje, do celów sakralnych przywróco
ny został dopiero w 1920 r., dzisiaj jest charakterystycz
nym elementem pejzażu, wprowadzającym w dziewiętna
stowieczną strukturę architektoniczną tego rejonu dawny, 
historyczny element miasta.

Drugą świątynią w obrębie murów miejskich był baro
kowy kościół jezuitów, sprowadzonych do Bydgoszczy 
w 1616 r. Wzniesiony został w pierwszej połowie XVII w. 
w zachodniej pierzei rynku; w latach 1691-1693 dobudo
wano do niego dwie wysokie wieże, a w XIX w. został 
przekształcony w stylu neogotyckim. Kościół ten wraz 
z całą pierzeją w 1940 r. został wyburzony. Do dzisiaj za
chowała się natomiast bryła dawnego klasztorno-szkolne- 
go kolegium jezuitów, wzniesionego w latach 1639-1642, 
które od 1879 r. stało się siedzibą władz miejskich (dzisiaj 
mieści się tu Urząd Miasta). Jego dostylizowana elewacja 
tylna, otwarta dziś na rynek, wypełnia lukę po utraconej 
i nieodtworzonej do dzisiaj zachodniej pierzei rynku.

Przez pierwsze stulecia funkcjonowania miasta niewie
le zmieniało się w rozplanowaniu i układzie siatki ulic: naj
dłuższą i najważniejszą arterią komunikacyjną pozostawa
ła ul. Długa, duże znaczenie miały również ulice Pod Blan
kami (platea submuris), Wodna (platea aquatica), Farna 
(platea ecclesiastica) i Przy Zamczysku (platea castrensis). 
Pozostałe ulice wykształciły się bądź uzyskały nazwy do
piero w ciągu XVII i XV11I w., jak np. ulice Zaułek czy Ja
na Kazimierza (wcześniej platea transuersalis).

W obrębie murów miejskich między XIV i XV w. znaj
dowało się około 300 domów mieszkalnych; było tu 20 
bloków zabudowy mieszkalnej, jeden zespół użyteczności 
publicznej oraz dwa zespoły spichrzów. Duże zmiany 
w strukturze zabudowy miasta obserwujemy od XVI w., na 
co główny wpływ miały liczne pożary (1511, 1517, 1526, 
1547, 1571, 1589). Aby im zapobiec, 20 czerwca 1547 r. 
wydany został mandat królewski, który wprowadził nakaz 
budowy domów murowanych. Na początku XVIII w. kro
nikarz bernardyński z przesadą informował, iż „cale miasto 
jest już murowane”. Jedno jest pewne, że na przełomie XVI 
i XVII w. Bydgoszcz weszła w fazę maksymalnego wypeł
nienia zabudową mieszkaniową. Okres tego rozwoju prze
rwały, niestety, kolejne liczne pożary oraz zarazy, powodzie, 
wreszcie przemarsze wojsk, a szczególnie „potop” szwedz
ki w 1655 r. Padl też handel zbożem, jedna z podstaw do
brobytu miasta, co przyczyniło się niewątpliwie do jego 
upadku gospodarczego. Wkrótce też zaczęła drastycznie 
maleć liczba mieszkańców. Po 1650 r. z 300 domów znaj
dujących się w obrębie murów miejskich zasiedlonych było 
już tylko 94 oraz 41 na przedmieściach, reszta zabudowań 
popadła w ruinę. W momencie przejęcia Bydgoszczy 
w 1772 r. w wyniku pierwszego rozbioru przez Królestwo 
Pruskie miasto liczyło zaledwie około 500 mieszkańców.
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5. Widok obecny Starego Miasta od południowego wschodu
6. Ulica Grodzka od strony rzeki

Protekcjonistyczna polityka nowych władz, ważna rola 
miasta w administracji pruskiej (stolica obwodu!), napływ 
rzeszy kolonistów niemieckich - to wszystko spowodowa
ło intensywne wznoszenie już od końca XVIII w. licznych 
gmachów użyteczności publicznej, zakładów przemysło
wych (młynów, odlewni żelaza i in.) oraz nowych domów 
mieszkalnych, dając podstawy do powstania dużego i pręż
nego ośrodka handlowo-przemysłowego. Wówczas to 
m.in. zbudowany został gmach Deputacji Kameralnej 
(obecnie Biblioteki Wojewódzkiej) przy Starym Rynku 
(1775-1778), kościół ewangelicki (1784-1787, rozebrany 
w 1903 r.), koszary i lazaret, nowe mosty i kolejne zespo
ły spichrzy nad Brdą oraz 99 nowych domów mieszkal
nych. Rozpoczęto także na szeroką skalę brukowanie ulic 
i placów, remont starych umocnień miejskich (bram i mu
rów) oraz budowę oświetlenia miejskiego. Duży wpływ na 
przyszły rozwój miasta miało także wybudowanie w latach 
1784-1786 Kanału Bydgoskiego (zob. artykuł na s. 26). 
Cały ośrodek miejski stanowiło zatem śródmieście i trzy 
przedmieścia, uzupełnione w 1900 r. Okolem, które połą
czono strukturalnie z Wyspą Młyńską. Dynamiczny rozwój 
miasta w XIX w., a szczególnie w jego drugiej połowie 
w zasadniczym stopniu ukształtował dzisiejsze urbanistyczno- 
-architektonicze oblicze Bydgoszczy. O intensywności te
go rozwoju w owym okresie może świadczyć fakt, iż 
w 1816 r. miasto liczyło ponad 7 tys. mieszkańców, 
a w 1900 r. już 50 tys. (!)

Bydgoskie obiekty architektury sakralnej po sekulary
zacji wielu zgromadzeń zakonnych były najczęściej przej
mowane przez gminy ewangelickie, rzadziej przeznaczano 
je na inne cele, np. szpitalne, szkolne, nawet magazynowe. 
Niestety, liczne budynki kościelne zostały rozebrane, np. 
kościół św. Trójcy (1829), kościół św. Idziego (1879) oraz 
szpitale św. Krzyża (1840) i św. Stanisława (1877). W tym

(ilustracje: 2, 4-ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy;
3 - ze zbiorów Archiwum Państwowego w Bydgoszczy; 

zdjęcia: 5, 6 - Piotr Winter)

też czasie powstały jednak nowe świątynie, np. synagoga 
(1834; na jej miejscu w 1884 r. stanęła kolejna) oraz zbór 
ewangelicki (1846; na miejscu dzisiejszego kościoła na pl. 
Kościeleckich).

Początkowo bydgoska zabudowa, oprócz Starego Mia
sta, koncentrowała się na przedmieściach, zwłaszcza wzdłuż 
ulic wylotowych, w tym wytyczonej w 1820 r. ul. Gdańskiej. 
Dopiero w 1835 r. powstał na południu od rynku prostokąt
ny plac, zwany odtąd Nowym Rynkiem. Na zachód od nie
go, na osi ul. Wierzbickiego znajduje się trójkątny plac, zwa
ny od 1863 r. Wełnianym Rynkiem (tu odbywał się skup 
i sprzedaż wełny z podbydgoskich folwarków).

Przełomowym momentem w rozwoju Bydgoszczy było 
powstanie linii kolejowej i budowa w 1851 r. u wylotu 
dawnego traktu na Koronowo (dzisiejszej ul. Dworcowej) 
dworca kolejowego oraz wcielenie w 1853 r. w obręb mia
sta dawnej gminy Bocianowo (Brenkenhofj. Odtąd rozwój 
przestrzenny poszedł zdecydowanie w kierunku północ
nym. To tutaj na obszarze około 60 ha zaprojektowano 
dwie nowe dzielnice (Friedrich-Wiłhelm-Stadt i Elisabeth- 
-Stadt), położone między dzisiejszymi ulicami Dworcową 
i Pomorską, z dwoma placami: Piastowskim i Zbawiciela. 
W 1854 r. wytyczono ponadto wzdłuż części wschodniej 
pierzei ul. Gdańskiej nowy plac miejski, dzisiejszy pl. Wol
ności (dawniej Weltzien Platz).

Do końca XIX w. zabudowa mieszkalna w Bydgoszczy 
koncentrowała się w zaplanowanych znacznie wcześniej
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dzielnicach, z czasem jednak rozwój 
przestrzenny kierował się i na tereny 
jeszcze niezurbanizowane. Przykładem 
poszukiwań atrakcyjnych miejsc sto
sunkowo blisko centrum było wyty
czenie w 1894 r. ul. Cieszkowskiego 
(między ulicami Gdańską i Pomorską) 
oraz wzniesienie tutaj w bardzo szyb
kim czasie niezwykle atrakcyjnych, 
okazałych i luksusowych kamienic 
czynszowych; ich projektantami byli 
najwybitniejsi bydgoscy architekci 
tamtych czasów: Karl Bergner, Józef 
Święcicki, Paul Bóhm, Carl Meyer czy 
Fritz Weidner (zob. artykuł na s. 8). 
Stopniowo też najbardziej reprezenta
cyjną ulicą miasta stawała się ul. Gdań
ska, zabudowana zarówno wielkimi
kamienicami czynszowymi, z bogatą oprawą i wystrojem 
architektoniczno-sztukatorskim, jak i stylowymi willami 
najbogatszych bydgoszczan (np. willa radcy Heinricha Diet- 
za z 1898 r. zaprojektowana przez Heinricha Seelinga, 
obecnie Radio PiK, czy willa właściciela fabryk maszyn 
Franza Wilhelma Blumwego z 1902 r. zaprojektowana 
przez berlińskiego architekta Hildebrandta, obecnie ul. 
Gdańska 50). Reprezentacyjny charakter ulicy podkreślały 
ponadto liczne restauracje, kawiarnie, sklepy, kina (m.in. 
kinoteatr „Kristal” z 1914 r., zbudowany według projektu 
Fritza Weidnera) czy hotele z najbardziej efektowną i roz
poznawalną dzisiaj neobarokową bryłą hotelu „Pod Orłem” 
(Gdańska 14), powstałego w 1896 r. według projektu jed
nego z najważniejszych i najpłodniejszych bydgoskich ar
chitektów tych czasów, Józefa Święcickiego.

W tym samym okresie pojawiły się ponadto projekty 
i plany urbanistycznej aranżacji terenów na wschód od ul. 
Gdańskiej. Nową dzielnicę zaplanowano z wytyczeniem 
prostokątnej siatki ulic z placami i dużą ilością zieleni. Re
prezentacyjną osią założenia stała się ul. Mickiewicza 

(dawna Biilowa), gdzie w stylu berlińskiej secesji i moder
nizmu wzniesiono wielokondygnacyjne kamienice czyn
szowe oraz kilka willi, a od południa zlokalizowano roz
legły park krajobrazowy (obecnie park J. Kochanowskie
go). Oś od wschodu zamykał trójkątny Bulow-Platz (obec
nie pl. J. Weyssenhoffa), przy którym znajdował się kom
pleks budynków jedynego zakładu naukowego w mieście 
- Instytutu Rolniczego im. cesarza Wilhelma. W 1912 r. 
według projektu urbanisty Josepha H. Stubbena zaczęło 
powstawać niewielkie osiedle Sielanka, którego realizacja 
przeciągnęła się na lata międzywojenne (zob. artykuł na 
s. 13). Intensywna rozbudowa osiedli i folwarków pod
miejskich na przełomie XIX i XX w. powodowała stop
niowe zrastanie się tych dzielnic w jeden organizm miej
ski. Dotyczy to głównie Okolą, Wilczaka i Szwederowa od 
zachodu oraz Skrzetuska i Bielaw od wschodu, gdzie w la
tach 1903-1904 powstało najciekawsze pod względem 
rozwiązań formalnych urzędnicze osiedle willowe.

Piotr Winter

Spotkanie z książką
PRZEWODNIK PO BYDGOSZCZY

Każdemu turyście planującemu zwiedzić Bydgoszcz polecamy 
najnowszy przewodnik po mieście (wyd. Wydawnictwo Uczel
niane Wyższej Pomorskiej Szkoiy Turystyki i Hotelarstwa w Byd

goszczy, Bydgoszcz 2004). Autor bydgoskiego „bedekera” Janusz 
Umiński na stu stronach książki zamieścił najważniejsze dla gości 
informacje. Po przedstawieniu dziejów miasta zabiera nas na spa
cer, proponując trzy trasy. W ciągu jednego dnia możemy poznać 
Bydgoszcz, wędrując po Starym Mieście, Śródmieściu i brzegiem 
Brdy. Każda trasa została szczegółowo opisana, zilustro
wana i opatrzona planami. Czytając opisy tras, napotyka
my ciekawe informacje o mieście i związanych z nim lu
dziach. Mato kto pamięta, że bydgoszczaninem był mate
matyk Marian Rejewski, który przyczynił się do złamania 
kodu „Enigmy”. Ciekawostką jest też, że właśnie w Byd
goszczy stanął pierwszy w Polsce pomnik Henryka 
Sienkiewicza,autorstwa Konstantego Laszczki (odsłonięty 
w 1927 r., zniszczony przez hitlerowców w 1939 r.). Spa
cerując po mieście, trzy razy w ciągu dnia możemy usły
szeć hejnał bydgoski, autorstwa kompozytora Konrada 
Palubickiego, grany w kościele Wniebowzięcia NMP 
Wzdłuż ścian wewnątrz świątyni znajduje się ceramiczna 
mozaika Drogi Krzyżowej, wykonana przez Adama Bunscha 

oraz Helenę i Lecha Grześkiewiczów (zob. „Spotkania z Zabytka
mi”, nr 9, 2004). Zbiory Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicz
nej w Bydgoszczy wzbogaca jedyny zachowany rękopis Roty pió
ra Marii Konopnickiej, a mająca siedzibę w mieście Filharmonia 
Pomorska słynie z sal o znakomitej akustyce. Muzeum Okręgowe 
im. Leona Wyczółkowskiego posiada największe w kraju zbiory 
prac patrona (ponad 650 dzieł) i podarowane przez jego żonę pa
miątki biograficzne wraz z wyposażeniem pracowni.

Przewodnik obfituje we wszelkie przydatne turyście in
formacje. Znajdziemy tu adresy muzeów, galerii, teatrów, 
kin, obiektów sportowych, salonów odnowy biologicznej 
(i), hoteli i restauracji, a także wszystkich ukazujących się 
w Bydgoszczy gazet i czasopism oraz emitujących tu pro
gramy stacji radiowych i telewizyjnych. Dowiemy się też, 
jak korzystać z komunikacji miejskiej i gdzie zamawiać tak
sówki czy parkować. Ponad 200 kolorowych zdjęć, liczne 
mapy, plany, rysunki i schematy zamieszczone w publika
cji ułatwią zwiedzanie, a skorowidz rzeczowy ułatwi korzy
stanie z publikacji.

Przewodnik można nabyć w księgarniach na terenie 
kraju oraz w Miejskim Centrum Informacji Turystycznej 
w Bydgoszczy, (ek)

Janusz Umiński

BYDGOSZCZ
PRZEWODNIK
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Specyficzny charakter i atmosferę dzisiejszej Bydgoszczy 
tworzy jej architektura z przełomu XIX i XX stulecia. 

Zabudowa z tego okresu stanowi znaczny procent budowli w mieście.

Bydgoskie
kamienice i wille

3
 DARIA BRĘCZEWSKA-KULESZA
. AGNIESZKA WYSOCKA

| kres od połowy XIX w. aż do pierwszej wojny 
’światowej był decydujący dla procesu prze
kształcania się Bydgoszczy w nowoczesne miasto. 

W tym czasie dominująca małomiasteczkowa architektu
ra parterowych lub piętrowych domów, przekrytych wy
sokimi dachami, zamieniona została na mniej lub bardziej 
okazałe kamienice czynszowe. Wtedy też powstały pierw
sze w mieście dzielnice willowe. Nie zabrakło nowych bu
dynków użyteczności publicznej, jak teatr, gmach poczty 
czy Dyrekcji Kolei Wschodniej, budynek sądu, oraz wielu 
obiektów sakralnych. Projekty tych budowli wykonywali 
jednak przede wszystkim architekci spoza środowiska 
bydgoskiego. Lokalni architekci i mistrzowie budowlani 
wznosili głównie kamienice i wille, wzorując się na no
wych tendencjach panujących w architekturze przede 
wszystkim niemieckiej, ale i europejskiej. Procesy te mniej 
widoczne są w okolicach Starego Miasta i zabudowanych 
wcześniej części przedmieść, gdzie następowała powolna 
i nie tak liczna wymiana zabudowy. Najbardziej intensyw
ne prace budowlane odbywały się na obszarach włączo
nych do miasta około połowy XIX w., rozciągających się 
na północ od Starego Miasta. Po obu stronach ul. Gdań
skiej powstały interesujące kompleksy zabudowy miesz
kaniowej z licznymi budowlami użyteczności publicznej.

W 1853 r. na zachód od ul. Gdańskiej rozplanowano 
siatkę ulic i placów dwóch nowych dzielnic, sięgających 
dworca i linii kolejowej. Na cześć ówczesnego króla pru
skiego i jego małżonki nazwano je: Friedrich-Wilhelm- 
-Stadt i Elisabeth-Stadt. W latach osiemdziesiątych i dzie
więćdziesiątych XIX w. ulice nowych dzielnic wypełniły 
się budynkami, służącymi głównie osiedlającej się tu lud
ności robotniczej. Później zabudowa była tylko fragmen
tarycznie uzupełniana, dzięki czemu powstał jednolity, 
wzbogacony gmachami użyteczności publicznej, kom
pleks mieszkaniowy, który zachował się do dziś w prawie 
niezmienionej formie. Zabudowę zdominowały czynszo
we kamienice, wzniesione w stylu historyzmu. Obowiązy

wał moduł budynku trzykondygnacyjnego, zazwyczaj ze 
skrzydłem oficyny. Architekci i budowniczowie najchęt
niej nawiązywali do form neorenesansowych, neomanie- 
rystycznych i neobarokowych. Często wykorzystywali 
proste, zaczerpnięte z wzorników schematy fasad, równo
miernie dzielonych gzymsami i wypełnionych masowo 
produkowaną dekoracją sztukatorską. Dominuje tu dość 
monumentalna zabudowa, o fasadach rozplanowanych 
symetrycznie, z zaakcentowaną osią środkową. Jednak 
wśród wielu obiektów znajdują się również budynki o cie
kawszym detalu i bardziej zindywidualizowanej formie. 
W ciągach ulic wyróżniają się prace architekta Karla Ber- 
gnera (np. pl. Piastowski 4 i 13, ul. Wileńska 9), prezen
tujące formy neobarokowe, oraz budowniczego Józefa 
Święcickiego (ul. Pomorska 5, ul. B. Chrobrego 15), czer
piącego wzory z dojrzałego baroku, często umiejętnie łą
czonego z elementami neorenesansowymi. Przykładem 
nawiązania do manieryzmu niderlandzkiego mogą być 
okazałe kamienice przy ul. Dworcowej 50 i 88.

W trzeciej ćwierci XIX w. zintensyfikowano zabudo
wę tzw. Wyspy Kanałowej (obecnie część Okolą). Powsta
ło tu wiele ciekawych budynków, ale zabudowa ta nara
stała partiami. Architektura w stylu historyzmu dominuje 
w północnej części dzielnicy. W fasadach niewielkich, 
dwupiętrowych kamienic przeważają formy neoklasycy- 
zmu i neorenesansu.

W latach 1895-1914 najbardziej okazale kamienice 
i wille usytuowane zostały wzdłuż ul. Gdańskiej. Wiele 
dawnych, skromnych budynków wymieniono na duże, re
prezentacyjne obiekty. Można zaobserwować występujący 
w tym okresie szeroko pojęty pluralizm stylów. Znajdują 
się tu przykłady budynków utrzymanych jeszcze w kon
wencji neostylów, ale znaczna część obiektów wykazuje dą
żenie do oswobodzenia architektury ze sztywnych ram hi
storyzmu, do ograniczenia ornamentu, natomiast ekspono
wania konstrukcji, elementów secesji oraz stylów powsta
łych pod wpływem architektury angielskiej, jak cottage czy 
landhaus. Właśnie przy ul. Gdańskiej znajdują się prace 
najlepszych bydgoskich architektów. Wśród wielu realizacji 
utrzymanych w stylu historyzmu prym wiodą obiekty za-
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projektowane przez wspomnianego już Józefa Święcickie
go. Najbardziej okazałe budynki jego autorstwa, kapiące 
bogactwem plastycznego detalu architektonicznego o for
mach nawiązujących do renesansu i baroku - to narożne 
kamienice u zbiegu ul. Gdańskiej z pl. Wolności i ul. A. 
Cieszkowskiego. Oryginalną fasadę o formach neomanie- 
ryzmu niderlandzkiego prezentuje kamienica pod nr. 60, 
autorstwa bydgoskiego miejskiego radcy budowlanego 
Carla Meyera. Ozdobę jej elewacji stanowi pelnoplastycz- 
na rzeźba, przedstawiająca kobietę, będącą personifikacją 
Architektury i Budownictwa. Z kolei ciekawymi przykła
dami architektury secesyjnej są prace wspomnianego już 
architekta Karla Bergnera (róg Gdańskiej i ul. Marszałka 
Focha 2 i 4) z bardzo bogatą dekoracją ornamentalną o for
mach secesyjnych. Większym kunsztem wykazał się archi
tekt Rudolf Kern, budując własny dom na rogu ul. Gdań
skiej i al. A. Mickiewicza 1. Oprócz dekoracji uwagę zwra
ca asymetryczny układ loggii i wykuszy oraz zwieńczenia 
szczytami o płynnych liniach i obitym blachą, kielichowa- 
tym hełmem (także ul. Gdańska 5, 66, 67, 68). Proces mo-

1. Kamienica przy ul. Gdańskiej 63
2. Fragment ul. Gdańskiej i pl. Wolności

dernizowania tradycyjnych form histo
rycznych widać w kamienicach archi
tektów Juliusa Knupfera, Alfreda 
Schleusenera i Paula Sellnera. Pierwszy 
z nich skłaniał się wyraźnie ku monu
mentalnym formom wczesnego, klasy- 
cyzującego modernizmu (róg Gdań
skiej i ul. Z. Krasińskiego 2). Projekty 
P Sellnera (ul. Gdańska 95, róg ul. 
Gdańskiej i Świętojańskiej 2) - to ka
mienice o prostych, eleganckich for
mach, z bardzo zredukowaną dekora
cją stiukową. Natomiast obiekty autor
stwa A. Schleusenera mają charakter 
bardziej wielkomiejski (ul. Gdańska 27 
i 62). W fasadach podkreślone zostały 
pionowe elementy konstrukcyjne, 
z ciągami loggii, balkonów i wykuszy. 
Wśród nurtów architektury przełomu 
wieków należy wymienić kamienicę 
przy ul. Gdańskiej 34, autorstwa archi
tekta Fritza Weidnera, będącą świet
nym przykładem stylu landhaus, czy 
tego samego autora kamienicę pod 
nr. 9 I nawiązującą do stylu casttelled.

Nowe prądy w architekturze znala
zły swój wyraz również w innych dziel
nicach miasta. W południowej części 
Wyspy Kanałowej dominują budynki 
z początku XX stulecia, wzniesione 
w stylach burgowym (będącym swo
bodną transpozycją średniowiecznej ar
chitektury zamkowej i obronnej), sece
sji oraz wczesnego modernizmu. Tu 
wyróżniają się projekty architektów 
Ericha Lindenburgera (ul. H. Siemi

radzkiego 5, ul. Śląska 1, 3, 10-12), o prostych, eleganckich 
formach, z fasadami urozmaiconymi oryginalną dekoracją 
sztukatorską, i Georga Baeslera (ul. Śląska 6, 8), o podob
nych formach, pozbawionych jednak detalu. Inspiracje ar
chitekturą malowniczą widać u architekta Paula Bóhma (ul. 
Królowej Jadwigi 2, 4). Podobnie rozwijała się zabudowa 
Przedmieścia Poznańskiego, w okolicy obecnych ulic Świę
tej Trójcy i ks. Kordeckiego. Okazałe kamienice, nawiązują
ce do secesji niemieckiej i wczesnego modernizmu, zajmują 
także część obecnej ul. Dworcowej (nr 41-47 - projekty ar
chitekta E. Lindenburgera oraz nr 73-75 - projekty archi
tekta Otto Mullera). Również warta uwagi jest zabudowa 
ul. A. Cieszkowskiego.

Na początku XX w. rozwój urbanistyczny miasta odsu
nął się od terenów kolejowych, przechodząc na prawą stro
nę ul. Gdańskiej, ku wschodnim granicom miasta. Powsta
ła tu dzielnica mieszkaniowa wkomponowana w tereny 
zielone, skwery i place, uzupełniona wieloma obiektami 
użyteczności publicznej. Kompleks zabudowy kamienico- 
wej skupiony został po północnej stronie oraz przy ulicach
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3. Pótnocna pierzeja 
al. A. Mickiewicza

4. Kamienica
pod nr. 24 przy
ul. 20 stycznia 1920 r.

dochodzących do ul. Gdańskiej, w środku utworzono roz
legły park krajobrazowy (obecnie park im. Jana Kocha
nowskiego), a od południa ulokowano m.in. szkoły, gmach 
starostwa powiatowego oraz nieco na zachód - zabudowa-

HOTEL „POD ORŁEM”

Jest to jeden z najdłużej działających hoteli w Bydgoszczy. Już na 
początku XIX w. w tym miejscu (ul. Gdańska 14) funkcjonował za

jazd. Obecny gmach hotelowy zbudowany został w latach 1892- 
-1896 z inicjatywy ówczesnego właściciela Emila Bernhardta, według 
projektu Józefa Święcickiego. Bez wątpienia stał się największym 
i najnowocześniejszym hotelem w Bydgoszczy, olśniewającym po

dróżnych bogactwem fasady i reprezenta
cyjnych wnętrz. Parter budynku zajmowały 
restauracja, kawiarnia muzyczna, piwiarnia, 
sala bilardowa oraz sklepy. W części central
nej umieszczono hol wraz z recepcją i głów
ną, reprezentacyjną klatkę schodową. 
Ogromne wrażenie na podróżnych musiat 
wywierać bogaty wystrój wnętrza, z wielkimi, 
kryształowymi lustrami, złoconymi ornamen
tami oraz witrażami, podkreślony jeszcze ku
tą, bogato zdobioną balustradą, ujmującą

szerokie schody. Kolejne kondygnacje zajmowały pokoje gościnne, 
a w północnym skrzydle mieściły się luksusowe mieszkania.

Gmach wzniesiono w stylu historyzmu, nawiązującym do form 
baroku rzymskiego. W kompozycji fasady dominuje układ horyzon
talny, podkreślony wydatnymi, bogatymi gzymsami oraz opraco
waniem stref podokiennych. Wertykalnie potraktowano oś główną, 
mieszczącą wejście prowadzące do części recepcyjnej i zwieńczo
ną ponad attyką ogromnych rozmiarów rzeźbą, przedstawiającą 
symbol hotelu: orla z rozpostartymi skrzydłami. Wśród bogatej or
namentyki i motywów ozdobnych użytych w opracowaniu elewacji 
wyróżniają się masywne postacie atlantów wspierających loggie 
oraz wykusz w narożniku. Ponad stuletni budynek cały czas pełni 
swą funkcję i nadal olśniewa świetnością i bogactwem. W 1993 r. 
hotel otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za najlepiej odre
staurowany obiekt o charakterze użytkowym.

Daria Bręczewska-Kulesza 

nia Instytutu Rolniczego. Plany zagospodarowania urbani
stycznego dzielnicy sięgały aż po obecną ul. Zmudzką, nie
stety nie zdołano ich zrealizować.

Wzniesione na tych terenach budynki, powstałe w la
tach 1903-1915 (największa intensyfikacja prac nastąpiła 
między rokiem 1910 i 1912), ukazują w skali prowincjo
nalnej wszystkie tendencje europejskiej architektury z tego 
okresu. Obsadzone drzewami ulice zabudowane są nie
wielkimi, dwu- lub trzypiętrowymi kamienicami, poprze
dzonymi przedogrodami. Nieco większe są jedynie kamie
nice narożne. Budynki stylistycznie nawiązują do niemiec
kiej secesji, wczesnego modernizmu oraz stylu landhaus. 
Dzięki podkreśleniu pionowych podziałów, umiarkowanej 
dekoracji, urozmaiceniu elewacji różnorodnymi formami 
(wykusze, loggie, balkony, okna o niejednolitych kształ
tach), zwieńczeniu budynków wysokimi dachami z facja
tami oraz zastosowaniu falistych lub trójkątnych szczytów 
architektura sprawia wrażenie lekkości, a każdy budynek 
przynosi nowe odczucia. Wszystko to w połączeniu z zie
lenią stwarza specyficzny, kameralny nastrój.

Zabudowa o bardziej wielkomiejskim charakterze usy
tuowana jest przy ulicach odchodzących od Gdańskiej, 
m.in. przy al. A. Mickiewcza, której część północnej pie
rzei zajmują ogromne kamienice pięcio-, sześciokondy- 
gnacyjne. W części wschodniej usytuowana jest niższa za
budowa, w tym także wille. I znów możemy tu podziwiać 
projekty plejady bydgoskich architektów: Rudolfa Kerna, 
Ericha Lindenburgera, Fritza Weidnera, Georga Baeslera, 
Alfreda Schleusenera, Paula Bóhma, Paula Sellnera, Johan
nesa Corneliusa i Otto Mullera. Wśród tak wielu świet
nych realizacji trudno wyróżniać pojedyncze obiekty, war
to jednak wspomnieć o budynku projektu R. Kerna (pod 
nr. 24 przy ul. 20 Stycznia 1920 r.), z pełną ekspresji fasa
dą i usytuowanymi na różnych wysokościach wykuszami, 
sprawiającymi wrażenie ruchu. Z kolei nowoczesną, mo
numentalną bryłę, z zaokrąglonym narożnikiem, prezen
tuje narożna kamienica o klasycyzujących formach usytu-
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owana przy ul. I. Paderewskiego 22. Bardzo udaną reali
zacją, nawiązującą do nurtu architektury malowniczej, jest 
praca P. Bóhma (ul. J. Słowackiego 3). Piękną, secesyjną 
dekoracją o wijących się liniach umieszczoną na tle lico
wanej czerwoną cegłą elewacji, urozmaiconej malowniczy
mi, schodkowymi szczytami i narożnym wykuszem zwień
czonym hełmem, wyróżnia się kamienica przy ul. K. Libel
ta 10. W sąsiedztwie (ul. H. Kołłątaja 1) architekt F. Wei
dner zaprojektował kamienicę dla Bydgoskiego Towarzy
stwa Mieszkaniowego. Budynek, zestawiony z prostych 
brył o zróżnicowanych wysokościach, przykryto wysokimi 
dachami i urozmaicono oknami o różnych kształtach.

Na początku XX w. planowano także utworzenie kilku 
dzielnic willowych. Pierwsze osiedle domków jednoro
dzinnych powstało na Bielawach w latach 1903-1905. Zo
stało wzniesione przez Urzędnicze Towarzystwo Oszczęd
nościowe i Budowlane. Cały zespół wyróżnia się spójną 
stylistyką, nawiązującą do architektury tzw. angielskiego 
domu wiejskiego. Ozdobą wielu budynków są fragmenty, 
szczególnie w partiach szczytów, wykonane techniką sza- 
chulcową, skontrastowane często z czerwoną cegłą liców
ką i jasnym tynkiem. Bryły budynków urozmaicono wie
życzkami, wykuszami czy drewnianymi, oszklonymi we
randami. Stosowano też dekoracje sztukatorskie o moty
wach secesyjnych. Tego typu zabudowa była charaktery
styczna dla osiedli willowych, które powstawały na prze
łomie XIX i XX w. w wielu miastach Niemiec. Również 
część obecnej dzielnicy Skrzetusko przewidziana była pod 
zabudowę jedno- lub kilkurodzinną. Większe domy, o bar
dziej zindywidualizowanym charakterze, przewidziano 
w okolicy ulic F. Chopina i L. Wyczółkowskiego. Zapro
jektowane zostały w eleganckich, prostych formach zredu
kowanego historyzmu. Mniej okazałe domy, jedno- i kil- 
kurodzinne wzniesiono przy ul. Krakowskiej. Niestety, 
plany te zostały zrealizowane tylko w niewielkim stopniu. 
Projekty budynków wykonali m.in. Alfred Schleusener 
i Gustaw Bruschat. Korzystano także z gotowych projek
tów umieszczonych w ogólnie dostępnych wzornikach.

Kolejną dzielnicą o podobnym charakterze miała być Sie
lanka (zob. artykuł na s. 13). I tu wzniesiono zaledwie kil
ka budynków. Rozwój miasta zahamowany został przez 
wybuch pierwszej wojny światowej.

W styczniu 1920 r. Bydgoszcz na powrót znalazła się 
w granicach państwa polskiego. W kwietniu tego roku przy 
magistracie powołano do życia Miejski Urząd Budownic
twa, na którego czele stanął absolwent Wydziału Budow
nictwa Politechniki Lwowskiej, inżynier architekt Bogdan 
Raczkowski. Zespół pod jego kierunkiem uznał, że część 
projektów przygotowanych jeszcze przed wojną, a dotyczą
cych rozwoju urbanistycznego miasta, jest na tyle interesu
jąca, że nie wymaga zmian. Dla osiedla urzędniczego na 
Bielawach przygotowano w 1926 r. projekty modernistycz
nych, bliźniaczych willi, które zespolono stylistycznie z do
mami z początku wieku. Stanęły one wzdłuż ul. Płockiej od 
nr. 5 do 11. Podobnie było na Skrzetusku, które przezna
czono pod zabudowę willową. W obu wypadkach zadba
no, by budynki otoczone były zielenią. Wizytówką miasta 
miała stać się zabudowa Sielanki. Na pięćdziesięciu parce
lach do końca lat trzydziestych XX w. powstał jednorodny, 
interesujący kompleks okazałych willi z ogrodami. Na Sie
lance dominują dwa typy budynków. Pierwszy, popularny 
w latach dwudziestych XX w., nawiązuje do form dworu 
szlacheckiego, z gankiem kolumnowym. Autorami projek
tów takich domów byli przede wszystkim architekt Broni
sław Jankowski (ul. A. Asnyka 5 i 7, al. Ossolińskich 7,

DAWNE STAROSTWO POWIATOWE

Siedziba dawnego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy 
wzniesiona została w latach 1904-1906. Projekt gmachu wyło
niono w drodze konkursu, którego zwycięzcą został radca budow

lany E. von Saltzwedel z Poczdamu. Wykonanie prac powierzono 
firmie budowlanej M. Czarników & Co z Berlina. Nowy obiekt stanął 
u zbiegu dzisiejszych ulic Słowackiego i 20 Stycznia 1920 r.

Reprezentacyjny budynek prezentuje neobarokowe formy ar
chitektoniczne, chętnie wykorzystywane przy wznoszeniu gma
chów użyteczności publicznej. Zwarta bryła urozmaicona zosta
ła licznymi ryzalitami, pierwotnie zwieńczonymi ozdobnymi 

nym holem. Na piętro prowadziła okazała klatka schodowa, wy
kończona drewnem dębowym. Tam usytuowano analogiczny hol 
prowadzący do przestronnej sali posiedzeń sejmiku powiatowe
go. Część północną zajmowało luksusowe mieszkanie starosty. 
Zadbano także o odpowiedni wystrój wnętrz, np. salę posiedzeń 
na piętrze ozdobiono malowidłami i złoceniami, drewnianą, ply- 
cinową boazerią oraz bogatą sztukaterią.

Obecnie właścicielem obiektu jest Akademia Muzyczna im. Fe
liksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Nieco przebudowany gmach 
zachował, mimo zmiany funkcji, dawną świetność i stanowi piękny 
element architektoniczny, doskonale prezentujący się na tle parku 
im. Jana Kochanowskiego. Daria Bręczewska.Kulesza 

szczytami, wykuszem oraz przybudów
kami. Częściowo boniowane elewacje 
przepruto oknami o różnych kształtach 
i ozdobiono stonowanym detalem ar
chitektonicznym. Szczególnie staran
nie opracowane zostały wejścia do bu
dynku oraz wykusz, gdzie dekorację 
wykonano z piaskowca. Równie repre
zentacyjne jak elewacje jest wnętrze 
budynku. Na parterze znajdowały się 
pomieszczenia biurowe oraz sala po
siedzeń Komisji Powiatowej i biuro sta
rosty, skomunikowane z reprezentacyj-
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ul. Sielanka 4) i budowniczy Józef Grodzki (ul. Sielanka 
18, ul. Markwarta 7 i 9, ul. St. Wyspiańskiego 10). Zabu
dowa powstała po 1933 r. ma już cechy architektury funk- 
cjonalistycznej. Autorami projektów tego typu obiektów 
byli budowniczy Bolesław Polakiewicz (Sielanka 1 i 3) i ar
chitekt Witold Eysymontt (Sielanka 16a). Z kolei architekt 
Jan Kossowski nadał swoim budynkom cechy ekspresjoni
sty czne (ul. Markwarta 11 i al. Ossolińskich 5) oraz pod
patrzone podczas wizyt w Gdyni rysy architektury okręto
wej (ul. A. Asnyka 6, Sielanka 8).

Na początku lat trzydziestych powstał projekt kolejnego 
osiedla, tym razem zespolonego z terenami leśnymi. Osiedle 
Leśne miało witać przyjeżdżających do miasta z północy, Szo
są Gdańską. Wzdłuż niej stanęła jednorodna zabudowa bloko
wa, poprzedzona szerokim pasem zieleni, stanowiąca kurtynę 
dla kompleksu jedno- i dwurodzinnych piętrowych willi.

W ramach programu rozbudowy Bydgoszczy, mające
go na celu zaspokojenie lokalnych potrzeb mieszkanio
wych, rozpoczęto od 1923 r. budowę kilku budynków 
według projektów Bogdana Raczkowskiego. I mimo iż 
wyszły one spod ręki jednego autora, prezentują różne 
style - od kamienic tradycyjnych, o formach uproszczo
nego modernizmu klasycyzującego (ul. M. Piotrowskiego 
13, ul. Babia Wieś) do funkcjonalizmu (ul. K. Libelta 5, 
ul. Toruńska 64, ul. Żwirki i Wigury 22-38). Warto do
kładniej przyjrzeć się budynkowi wzniesionemu przy pl.

BUDYNKI INSTYTUTU ROLNICZEGO

W1873 r. magistrat Bydgoszczy wystosował petycję do rządu 
w Berlinie w sprawie utworzenia w Bydgoszczy wyższej uczelni. 

Pomysł nie doczekał się aprobaty, ale w zamian zaproponowano za
łożenie placówki naukowo-badawczej, zajmującej się produkcją rol
niczą. Jej program przygotował instytut o pokrewnym profilu działają
cy w Berlinie. W 1902 r. miasto przekazało pod zabudowę tereny przy 
dzisiejszym pl. J. Weyssenhoffa, rok później berliński architekt Delius 
sporządził projekt kompleksu okazałych budynków, a korekty doko
nali urzędnicy bydgoskiej regencji Georg Andre i Otto Hirt. Realizacja

planów trwała trzy lata. W czerwcu
1906 r. uroczyście otwarto Lan- 
dwirtschaftliche Versuchs und For- 
schunganstalallen (jesienią tegoż 
roku nazwę zmieniono na Keiser 
Wilhelms Instituts fur Landwirt- 
schaft i ta funkcjonowała do końca 
pierwszej wojny światowej). Teren 
zespołu został podzielony na dwie 
części: zachodnią zajęty budynki, 
wschodnią - pola pod uprawę. 
W najbardziej okazałym obiekcie
mieścił się Instytut Patologii Roślin 

i Melioracji, w dwóch pozostałych Instytut Higieny Zwierząt i Instytut 
Rolniczo-Chemiczny i Bakteriologiczny. Bardzo malownicze bryty sil
nie zryzalitowane, nakryte wielospadowymi dachami i smukłymi wie
życzkami, otrzymały ceglane elewacje, skontrastowane z tynkowany
mi, białymi fragmentami ścian. We wnętrzach, oprócz obszernych sal 
wykładowych, znajdowała się duża, amfiteatralna sala na 190 miejsc, 
wyposażona w rzutnik. W skład kompleksu weszły również trzy oka
załe domy, przeznaczone dla pracowników Instytutu. We wszystkich 
wprowadzono wykusze, loggie i ryzality, kontrastując cegłę z tynkiem 
i uzupełniając całość elementami drewnianymi. Obecnym gospoda
rzem obiektów jest Akademia Bydgoska.
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Agnieszka Wysocka

5. Willa przy ul. A. Asnyka 6
(zdjęcia: 1-4 - Daria Bręczewska-Kulesza, 5 - Agnieszka Wysocka)

J. Weyssenhoffa 2. Wpisany on został w ciąg zabudowy 
po południowo-zachodniej stronie placu, przechodzącej 
łagodnym łukiem w al. Ossolińskich. Północna część bu
dynku została stylistycznie dopasowana do przylegającej 
do niej elewacji frontowej budynku z secesyjną dekoracją 
(1906-1908). Dom z 1927 r. kontynuuje pseudobonio- 
wanie sąsiedniego budynku, natomiast część południowa 
- to funkcjonalizm z gładkimi ścianami i ryzalitem wejścia 
głównego, nad którym umieszczony jest wąski pion okien 
doświetlających klatkę schodową. W latach 1928-1931 
powstał bardzo oryginalny budynek przy ul. Podgórnej 5. 
Była to kamienica z salonem meblowym w parterze, za
projektowana przez Bronisława Jankowskiego i Jana Kos
sowskiego. Na sposób kształtowania elewacji silny wpływ 
miał właściciel posesji, projektant mebli Jakub Hechliń- 
ski. Między ryzalitami, na wysokości piętra budynek zo
stał ozdobiony rzędem pełnoplastycznych popiersi orłów.

Większą ekspansję w budownictwie kamienic widać 
w Bydgoszczy w latach 1933-1939. Domy czynszowe, 
niezależnie od tego czy otrzymały jeszcze stylową szatę, 
czy już formę prostopadłościennej bryły, miały plan 
w kształcie prostokąta, czasem litery „L”. Na projektach 
przed budynkami pojawiły się przedogrody, a na zaple
czach - zieleńce. Takie domy stanęły wzdłuż ulic: J. Za
mojskiego, M. Piotrowskiego, 20 Stycznia 1920 r., zapeł
niając wolne parcele w zabudowie z początku XX w. Jed
nym z ostatnich budynków powstałych przed wybuchem 
drugiej wojny światowej był dom z salonem samochodo
wym w parterze przy pl. Wolności 7, zaprojektowany 
przez architekta Jana Kossowskiego. Szkieletowo-żelbe- 
towa konstrukcja nadała budynkowi lekkości; piętro, 
dzięki zastosowaniu podpór-filarów i wypełnieniu parte
ru taflami szklanymi, zdaje się unosić nad ulicą. Elewacja, 
wzorem realizacji gdyńskich, została obłożona jasnym 
piaskowcem. Kiedy wykańczano wnętrze tego budynku, 
nad miastem wisiało już widmo kolejnego kataklizmu.

Na szczęście Bydgoszcz wyszła z drugiej wojny światowej 
z niewielkimi zniszczeniami. Przetrwały szerokie ulice zabu
dowane ciągami kamienic, z rozległymi placami, i otoczone 
zielenią dzielnice willowe.

Daria Bręczewska-Kulesza 
Agnieszka Wysocka



Sielanka - dzielnica-ogród

P
od koniec XIX w. zaczęto tworzyć w Bydgoszczy pla
ny zagospodarowania przestrzennego obszaru ogra
niczonego obecnymi ulicami: od południa Jagielloń
ską, od zachodu Gdańską i od północy Chodkiewicza. 

W lutym 1896 r. powstał plan aranżacji ulic na tym tere
nie, opracowany przez miejskiego radcę budowlanego 
Carla Meyera. Kolejne koncepcje nawiązywały do tego 
rozwiązania i ograniczały się do uszczegółowienia linii 
przebiegu poszczególnych ulic, a tym samym określenia 
wielkości i kształtu bloków pod zabudowę. Już od pierw
szego planu ważnym elementem kompozycji przestrzennej 
tego rejonu była zieleń. Skupiona w obrębie placów na 
skwerach, w ciągach ulicznych podkreślonych szpalerami 
drzew oraz w układzie pierzejowym, w postaci przedogro- 
dów poprzedzających właściwą linię zabudowy.

W 1903 r. przyjęty został tymczasowy plan regulacyj
ny rozbudowy miasta w kierunku północno-wschodnim. 
Kształtując siatkę ulic, wydzielono obszar o powierzchni 
około 10,5 ha, na którym powstało później osiedle Sie
lanka, pomyślane i zrealizowane jako miasto-ogród. Sta
nowi ono ciekawy zabytek urbanistyki z pierwszej ćwier
ci XX w., w pewnym sensie odzwierciedlający tendencje 
urbanistyczne skonkretyzowane przez Ebenezera Howar
da. Rozwinięta w drugiej połowie XIX w. koncepcja mia- 
sta-ogrodu zakładała budowę organizmów miejskich na 
planie centralnym, z własnym ośrodkiem usługowym, te
renem zieleni rekreacyjnej, z pierścieniami zabudowy 
mieszkalnej skupionej na małych działkach z zabudową 
jednorodzinną, z satelitarnie rozmieszczonymi względem 
osiedla mieszkaniowego budynkami użyteczności publicz
nej, a dalej zakładami produkcyjnymi.

1. Plan 
Sielanki 

z 1912 r., 
oprać, 

graficzne - 
Hanna 

Parucka, 
w zbiorach 

Muzeum 
Okręgowego 

w Bydgoszczy

Teren osiedla Sielanka ma kształt zbliżony do trójkąta 
o ściętym wierzchołku. Jego podstawę, a zarazem połu
dniową granicę założenia wyznacza ul. Markwarta, której 
wschodni kraniec wtapia się w rondo Ossolińskich. Pier
wotnie był to pięcioboczny plac, stanowiący pendant dla 
usytuowanego w północno-zachodniej części miasta pl. 
Piastowskiego. Boki tego trójkąta - to zbiegające się ku so
bie, prowadzące z południa na północ al. Ossolińskich po 
stronie wschodniej i ulice Staszica oraz Paderewskiego po 
stronie zachodniej. Od północy opisywany obszar ograni
cza pl. Weyssenhoffa i zachodni odcinek al. Mickiewicza.

Rozmach, z jakim podejmowano aranżację przestrzeni 
w rejonie północno-wschodnim miasta - szerokie ulice, pla
ce ze skwerami, ulice z alejami spacerowymi między jezd
niami - to dowód na to, że władzom magistrackim i projek
tantom zależało na stworzeniu nowoczesnej i reprezentacyj
nej dzielnicy Bydgoszczy. Ulice wytyczone na podstawie pla
nów z przełomu XIX i XX w., z osiami kompozycyjnymi 
zamkniętymi gmachami użyteczności publicznej, rozległym 
parkiem i skwerami na placach, stworzyły otwartą kompo
zycję wokół powstającego willowego osiedla.

W przygotowaniach do utworzenia Sielanki szczególne 
miejsce zajmuje niepodpisany projekt Josepha Hermana 
Stiibbena, powstały najpewniej w 1907 r. Wyższy radca 
budowlany dr inż. J. H. Stiibben (1845-1936) był uzna
nym architektem i urbanistą, wykształconym w Akademii 
Budowlanej w Berlinie. W latach 1904-1920 należał do 
Technicznej Rady Przybocznej pruskiego ministra finan
sów oraz sprawował funkcję przewodniczącego komisji 
rozbudowy Poznania. Byl też autorem planów rozbudowy 
wielu miast, jak m.in.: Akwizgranu, Dusseldorfu, Kolonii, 
Luksemburga, Madrytu, Rostoku, Poznania, Warszawy, 
a za generalny plan rozbudowy Wiednia w międzynarodo
wym konkursie otrzyma) pierwszą nagrodę. Przez kilka lat 
współpracował z Wydziałem Budowlanym Magistratu 
w Bydgoszczy, tworząc plany rozwojowe i regulacyjne 
miasta. Koncepcja osiedla Sielanka opracowana przez 
J.H. Stiibbena dzieliła obszar na pięć kwartałów przezna
czonych pod zabudowę, ze zlokalizowanym w centrum 
niedużym kwadratowym placem z kolistym skwerem.

Po fazie projektów wstępnych ostateczne opracowanie 
szkicu rozplanowania przyszłej Sielanki magistrat bydgoski 
powierzył w 1912 r. właśnie J.H. Stiibbenowi. Wykonany 
przez niego szkic był raczej korektą wcześniejszych kon
cepcji, nadającą wewnętrznemu układowi komunikacyjne
mu większą płynność. Na jego podstawie miejski radca bu
dowlany Heinrich Metzger i mierniczy Bernhard Hirsch 
wykreślili szczegółowy plan linii regulacyjnej. W grudniu 
1912 r. plan był gotowy i w pierwszej połowie następnego 
roku stał się obowiązującym planem zagospodarowania 
omawianego obszaru. Siatka naturalnie przebiegających
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2. Skwer i zabudowa północnej pierzei
ul. Sielanka, wizualizacja
z 1913 lub 1914 r. autorstwa Ludwiga Otte, 
w zbiorach Muzeum Okręgowego 
w Bydgoszczy

3. Ulica Kopernika, widok w kierunku 
północno-wschodnim

4. Skwer na Sielance z zabudową 
północnej pierzei ul. Sielanka

5. Ulica Markwarta, widok w kierunku 
zachodnim

(zdjęcia: 3,5 - Bogna Derkowska-Kostkowska,
4 - Agnieszka Wysocka)

ulic podzieliła teren na siedem kwartałów o nieregularnym 
kształcie. Pięć z nich przewidziano pod zabudowę willową, 
z tym że kwartał zawarty między ulicami Asnyka i Pade
rewskiego tylko w połowie. Między blokami zabudowy, 
w centrum, usytuowano skwer osiedlowy, o powierzchni 
około 0,4 ha (pl. im. Mariana Turwida).

W 1913 r. budowa dzielnicy-ogrodu nabrała realnego 
kształtu. Na początku następnego roku dokonano parcela
cji gruntów i wyznaczono 90 działek budowlanych oraz 
określono kształt przyszłych domów. Zgodnie z przyjęty
mi założeniami w osiedlu miała dominować zabudowa 
szeregowa, złożona z jedno- i dwurodzinnych willi. Prze
widywano także dziewięć budynków wolno stojących 
i pięć bliźniaków, obejmujących dwie parcele. Budynki 
miały być podpiwniczone, jednopiętrowe, z użytkowymi 
poddaszami i wystawkami. W grudniu 1914 r. została 
ukończona budowa pierwszej willi przy ul. Wyspiańskiego 6. 
W kolejnych trzech latach stanęły jeszcze cztery wille.

Pierwsza wojna światowa zahamowała rozwój zabudo
wy na terenie dzielnicy. Ponowne zainteresowanie Sielan
ką zaowocowało zmianą planu parcelacji gruntów i okre
śleniem nowych standardów zabudowy. W październiku 
1924 r. architekt Bogdan Raczkowski opracował nowy 
podział działek budowlanych. Zmniejszy! liczbę parcel, 

poszerzając je i przyjmując założenie dla zabudowy jako 
wolno stojącej w większym otoczeniu zieleni ogrodów. 
Zgodnie z jego koncepcją na Sielance wytyczono 59 pose
sji, w większości prostokątnych, a także o nieregularnych 
kształtach czworobocznych. W styczniu 1925 r. magistrat 
uchwalił „Statut dotyczący sprzedaży parcel budowlanych 
położonych na terenach m. Bydgoszczy należących do 
gminy”. Zawarto w nim także bardzo ważne ustalenia pre
cyzujące formę architektoniczną domów budowanych na 
Sielance. Wytyczne pozwoliły projektantom na kompono
wanie brył budynków podporządkowanych funkcji miesz
kalnej, zróżnicowanych stylistycznie i kompozycyjnie, któ
re miały złożyć się na jednorodny kompleks zabudowy. 
Od 1927 r. przystąpiono do budowy kolejnych domów na 
Sielance, jednak całkiem innych w wyrazie niż kilka 
pierwszych willi. Zaczęto wznosić wille dwu-, trzy- i czte- 
romieszkaniowe. Powstało też kilka obiektów stanowią
cych zminiaturyzowane wersje wolno stojących kamienic 
oraz o rozwiązaniach typowych dla willi jednorodzinnych.

Jeszcze przed realizacją drugiego etapu zabudowy Sie
lanki dyrektor ogrodów miejskich Marian Guntzel 
w 1925 r. zmienił rozplanowanie skweru w centrum osie
dla. Zakomponował nowe założenie ogrodowe, dostępne 
przez trzy wejścia, otoczone żywopłotem z morwy białej.
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Nasadzono drzewa głogu ostrowego o kulistych koro
nach, a na placu przy żywopłocie usytuowano dwa tarasy 
obsadzone bylinami, które kwitły od wiosny do jesieni. 
Pośrodku skweru wydzielono kolisty trawnik, podzielony 
na cztery części, z dużym wazonem na skrzyżowaniu ale
jek. W części wschodniej skweru zlokalizowano plac za
baw dla dzieci. W otoczeniu placu rosły wierzby białe, 
zwisające, dęby bezszypulkowe i kasztanowce białe.

Zieleń w osiedlu była wszędzie, królowała w przed- 
ogrodach wydzielonych niezbyt wysokimi, ażurowymi 
ogrodzeniami, w ogrodach zakładanych na tyłach domów, 
a widocznych przez prześwity między nimi. Ogrody bywa
ły projektowane przez autorów willi, a ich atrakcyjność 
podkreślała niekiedy architektura ogrodowa, z pergolami 
i wodotryskami. W obrębie dzielnicy wszystkie ulice były 
obsadzone drzewami tworzącymi okazałe szpalery uliczne.

Zachowany układ urbanistyczny Sielanki odzwiercie
dla kolejne fazy rozplanowania przestrzennego dzielni
cy. Współczesne działania architektoniczne niekorzyst
nie wpisały się w strukturę osiedla. U zbiegu ul. Mar- 
kwarta i al. Ossolińskich w latach 1949-1950 wzniesio
ny został monumentalny, narożny blok mieszkalny, któ
ry zamknął perspektywę widokową w kierunku północno- 
-zachodnim od strony ronda Ossolińskich na osiedle 
i zachwiał proporcje w ukształtowaniu tego narożnego 
bloku zabudowy. Obecnie z kolei wprowadzono nowe 
obiekty, niedopasowane zdecydowanie gabarytami do 
zabudowy historycznej.

Sielanka, nazwana przez swych pomysłodawców Gar- 
tenstadt (miasto-ogród), wpisała się na trwałe w krajobraz 
Bydgoszczy jako interesujący przykład realizacji nowator
skich koncepcji urbanistycznych oraz kształtowania prze
strzeni przez architektów i urbanistów z dwóch okresów 

kulturowych. Wiążąc proces jej powstania, zapoczątkowa
ny w 1896 r., z ideą zakładania miast-ogrodów, można 
przyjąć, że należy ona do najstarszych tego typu założeń 
w Polsce.

Bogna Derkowska-Kostkowska

KOŚCIÓŁ ŚW. WINCENTEGO A PAULO

Nad dzielnicą Sielanka góruje ogromna kopula kościoła. Jego jasna 
sylweta wyróżnia się w krajobrazie tej części miasta. W 1923 r., od 
momentu osiedlenia się w mieście księży misjonarzy, rozpoczęły się 

prace nad wzniesieniem olbrzymiej świątyni - miała stanowić wotum 
wdzięczności za powrót Pomorza do Polski i upamiętniać 300-lecie po
wstania zgromadzenia. Jej 
projekt wykonał poznański 
architekt Adam Ballenstaedt 
(1880-1942). Plany byty go
towe w 1925 r, i od razu na 
rozległym placu przy al. 
Ossolińskich przystąpiono 
do budowy świątyni. Adam 
Ballenstaedt zaproponował, 
by kościół wzniesiono na 
wzór rzymskiego panteonu. 
W elewacji frontowej zasto
sowano czterokolumnowy 
portyk in antis, z korynckimi (fot. Bogna Derkowska-Kostkowska)

kolumnami na masywnych
plintach. Portyk dźwiga belkowanie z wąskim dwudzielnym architra- 
wem i gładkim, szerokim fryzem. Zamiast dwupoziomowej dekoracji 
ścian, wewnętrzne ściany podzielono jednopoziomowymi pilastrami,
co nadało wnętrzu charakter monumentalny. Rotundę kościoła ujmują 
z dwóch stron - od wschodu i zachodu - skrzydła klasztoru. Do końca 
lat trzydziestych XX w. doprowadzono budowę do stanu surowego za
mkniętego. Po drugiej wojnie światowej kontynuowano prace nad wy
kończeniem kościoła, m.in. od 1967 r. trwały prace przy wystroju wnę
trza, realizowane według projektu prof. Wiktora Zina. Ceglana elewacja 
doczekała się prac tynkarsko-sztukatorskich dopiero pod koniec XX w. 
Wtedy też, a dokładnie w czerwcu 1997 r. papież Jan Paweł II ogłosił 
kościół bazyliką mniejszą.

Agnieszka Wysocka
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Sztuka dwudziestolecia międzywojennego, stanowiąca już zamknięty etap 
w dziejach sztuki polskiej, coraz częściej staje się tematem głębszych analiz.

W wielu ośrodkach prowincjonalnych, takich jak ówczesna Bydgoszcz, 
w nowych warunkach zaistniałych po wyzwoleniu spod zaborów zaczęła 

odradzać się polska kultura. W Bydgoszczy proces ten był szczególnie trudny 
z uwagi na silną germanizację i brak bogatszych tradycji artystycznych.

Sztuki plastyczne
w międzywojennej Bydgoszczy

N
 BARBARA CHOJNACKA

a początku lat dwudziestych XX w. środowisko ar
tystyczne Bydgoszczy skupiało się wokół dwóch 
prężnie działających instytucji: Państwowej Szkoły 

Przemysłu Artystycznego (PSPA) i Towarzystwa Zachęty 
Sztuk Pięknych (TZSP). Zaledwie trzyletni okres funkcjo
nowania PSPA zamknął się w latach 1920-1923. Szkoła, 
utworzona na bazie Królewskiej Pruskiej Szkoły Rzemiosła 
i Przemysłu Artystycznego (Kónigliche Preussische Hand- 
werker-und Kunstgewerbeschule), działającej w latach 
1911-1919, zlokalizowana została w okazałym gmachu, 
zbudowanym na potrzeby szkoły niemieckiej przy ul. Świę
tej Trójcy 11. Bydgoska placówka należała do typu szkół ar- 
tystyczno-przemysłowych, powołanych przez Ministerstwo 
Kultury; podobne szkoły powstały wówczas w Warszawie, 
Krakowie, Lwowie, Wilnie, Zakopanem i Poznaniu. Byd
goska szkoła skupiała grono artystów-pedagogów z całej 
Polski. Pierwszym dyrektorem placówki przez krótki czas 
był malarz Bolesław Lewański, a kolejnym architekt Kazi
mierz Ulatowski. Zespól pedagogów tworzyli m.in.: Anto
ni Stanisław Procajłowicz, Karol Mondral, Jan Wysocki, 
Bronisław Bartel, Leon Dołżycki, Piotr Chmura, Feliks Gie- 
cewicz i Marian Kiersnowski. W 1923 r., pomimo sprzeci
wów kręgów miejscowej inteligencji, szkoła została za
mknięta. Powstała Państwowa Szkoła Przemysłowa (PSP), 
w której kontynuowano zreformowany system kształcenia 
w zakresie sztuki użytkowej i rzemiosła.

Interesującą realizacją pedagogów i uczniów PSPA jest 
zachowany ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej w bydgo
skim kościele św. Trójcy, wykonany w latach 1921-1922 
według projektu K. Ulatowskiego. Figura Chrystusa do 
Grobu Pańskiego wyszła spod dłuta E. Giecewicza, a obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej namalował A. S. Procajło
wicz. W 1921 r. według projektów i pod kierunkiem tego 
malarza w PSPA namalowana została przez uczniów kurty

na bydgoskiego Teatru Miejskiego. Roman Czaplicki, deko
rator teatralny, napisał wówczas: „[...] sądzę, że nawet sto
łeczne sceny mogłyby się pochwałić zasłoną malowaną we
dle projektów tak wytrawnego stylizatora i subtelnego orna- 
mencisty jakim jest powszechnie w Polsce znany i ceniony 
prof. A. Procajłowcz”. Innym wspólnym przedsięwzięciem 
artystów-pedagogów i przyszłych adeptów sztuki była re
alizacja „Szopki bydgoskiej” na przełomie 1921 i 1922 r. 
Rzeźbiarze F. Giecewicz i J. Wysocki wykonali karykatural
ne lalki, a A. S. Procajłowicz zajmował się stroną malarską 
przedstawienia.

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Bydgoszczy po
wstało w sierpniu 1921 r. z inicjatywy artystów i miłośni
ków sztuki. We wczesnym etapie jego działalności znaczącą 
rolę odegrali radca Melchior Wierzbicki i malarz Bolesław 
Lewański. Wśród członków założycieli, a później zarządu 
znaleźli się profesorowie PSPA, m.in. B. Lewański i J. Wy
socki. Przygotowywane przez TZSP wystawy początkowo 
odbywały się w byłym Kasynie Cywilnym przy ul. Gdańskiej 
160 a, a następnie w salach PSPA. W ciągu niepełnych 
dwóch lat istnienia bydgoskie TZSP zorganizowało około 
20 wystaw zbiorowych i indywidualnych. Były to ekspozy
cje artystów z różnych ośrodków Polski oraz pokazy twór
czości plastyków miejscowych. „Bydgoska Zachęta” propa
gowała współczesną sztukę polską oraz umożliwiała arty
stom wystawianie i sprzedawanie swych prac. Ekspozycje 
prezentujące osiągnięcia bydgoskich twórców stanowiły 
podstawę oceny kondycji lokalnej plastyki.

Po zamknięciu PSPA i rozwiązaniu TZSP życie artystycz
ne skupiło się wokół Muzeum Miejskiego, którego otwarcie 
nastąpiło w sierpniu 1923 r. Nowo powstałe muzeum prze
jęło funkcję propagatora miejscowych artystów i inicjatora 
organizowanych wystaw. Rola muzeum była szczególnie 
istotna w latach 1923-1929, do czasu utworzenia pierwsze
go zorganizowanego zrzeszenia bydgoskich plastyków. 
W ciągu siedmiu lat działalności wystawienniczej w Muzeum 
Miejskim przygotowano dziesięć wystaw indywidualnych ar-
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1. Bronislaw Bartel, „Macierzyństwo”, 
1921 r., olej na płótnie

2. Karol Mondral, „Akt kobiecy na tle 
morza w Karwi”, 1928 r., akwaforta

3. Jerzy Rupniewski, „Portret Kazimierza 
Boruckiego”, przed 1930 r., olej na płótnie

4. Bolesław Lewański, „Spoczynek”, 
ok. 1932 r., olej na płótnie

5. Franciszek Gajewski, „Wenecja 
bydgoska”, 1937 r., olej na płótnie

tystów bydgoskich oraz cztery wystawy zbiorowe, stanowią
ce przeglądy dorobku środowiska. Pierwszym, niewielkim 
pokazem była „Wystawa artystów bydgoskich” w 1924 r. 
Dwa lata później, z inicjatywy Tadeusza Dobrowolskiego, 
ówczesnego dyrektora Muzeum Miejskiego, odbyła się „Wy
stawa artystów-malarzy bydgoskich”. W 1928 r. zorganizo
wana została „Wystawa obrazów, rzeźb i grafiki artystów 
Nadnotecia i Pomorza”, a w następnym roku - „Wystawa je
sienna malarzy i rzeźbiarzy miejscowych i z Pomorza”. Po tej 
ostatniej ekspozycji doszło do powstania w 1929 r. Związku 
Plastyków w Bydgoszczy, później nazwanego Związkiem Pla
styków Pomorskich.

W latach dwudziestych XX w. w dziedzinie malarstwa 
wyróżnia się twórczość artystów związanych z PSPA i PSP, 
m.in. przebywających w Bydgoszczy czasowo B. Bartla, 
L. Dołżyckiego i K. Mondrala oraz twórców osiadłych tutaj 
na stałe - B. Lewańskiego i P. Chmury. Bronisław Bartel, 
prowadzący zajęcia z rysunku, ornamentu i zdobnictwa, kil
kakrotnie uczestniczył w ekspozycjach organizowanych 
przez TZSP i Muzeum Miejskie, prezentując malarstwo i ki
limy. W bydgoskim etapie twórczości powstawały obrazy 
utrzymane w konwencji naturalistyczno-dekoracyjnej, nie
które syntetyzowane. Chętnie malował portrety, cieszące się 
zainteresowaniem zwiedzających wystawy i zamawiających, 
oraz sceny rodzajowe, pejzaże i martwe natury. W malar
stwie uznanego już wówczas formisty L. Dołżyckiego na 
podkreślenie zasługuje nurt pejzażowy oparty na motywach 
pomorskich, ciekawe sceny figuralne i portrety. Okres byd

goski w twórczości tego artysty stanowi etap nowych poszu
kiwań formalnych, w którym coraz ważniejszy staje się ko
lor i faktura. Powrót znanego grafika K. Mondrala z Paryża 
do Polski, gdzie osiadł na ponad 10 lat właśnie w Bydgosz
czy, związany był z objęciem przez niego posady nauczycie
la grafiki w PSPA. W bydgoskiej szkole K. Mondral prowa
dził zajęcia z grafiki artystycznej, następnie rozszerzone 
przez dodanie poligrafii i drukarstwa. Aktywnie uczestni
czył też w życiu artystycznym miasta, brał udział w wysta
wach organizowanych przez TZSP i Muzeum Miejskie. 
W latach 1926-1931 na ekspozycjach pojawiały się jego 
prace graficzne i obrazy olejne, np. pejzaże, krajobrazy mor
skie i portrety. Od 1928 r. w grafice K. Mondrala zaczęły 
dominować motywy bydgoskie, np. widoki architektonicz
ne miasta, przedstawienia kościołów i bydgoska Wenecja - 
malowniczy zakątek utworzony przez Brdę Młynówkę, 
opływającą pierścieniem Wyspę Młyńską.

Bolesław Lewański na początku lat dwudziestych nale
żał do grona organizatorów środowiska artystycznego. 
W PSPA prowadził zajęcia z rysunku, pełnił funkcję wice
prezesa i gospodarza wystaw TZSP, a równocześnie wiele 
malował i wystawiał. W 1920 r. na zlecenie ks. Narcyza 
Putza, proboszcza kościoła Najświętszego Serca Pana Jezu
sa w Bydgoszczy, namalował obraz „Najświętsze Serce Je
zusa” do ołtarza głównego. Obraz wywołał wiele kontro
wersji, spowodowanych nowatorskim potraktowaniem te
matyki, i został usunięty z ołtarza pomimo pozytywnej re
cenzji ks. prof. Szczęsnego Dettloffa. Dalsze losy malowidła 
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są nieznane, znany jest tylko jego opis z relacji wspomnia
nego recenzenta, z której wynika, że artysta stworzy! typ 
postaci „odbiegający od pozostałości z czasów nazarenizmu 
i romantyzmu niemieckiego zeszłego wieku [...] zdaje się, że 
to po raz drugi dopiero podjęto się u nas w Poznańskiem 
stworzenia oryginalnego obrazu Serca Jezusa”. W później
szych latach artysta niechętnie uczestniczył w ekspozycjach 
zbiorowych, u współczesnych zyskał opinię twórcy unika
jącego świata cywilizacji i zbiorowych wystąpień, czującego 
się najlepiej na łonie natury, z dala od ludzi, człowieka o na
turze kontemplacyjnej. W obrębie obszernej tematyki, po
dejmowanej przez B. Lewańskiego, najczęściej pojawiają się 
sceny rodzajowe z Kujaw i Wielkopolski, kompozycje sym
boliczne, portrety, pejzaże i motywy plenerowe z Polesia.

Malarz i grafik Piotr Chmura był kolejnym twórcą zwią
zanym z PSPA, a następnie z PSP, gdzie prowadził zajęcia 
z technik graficznych i drukarskich. Do dominujących te
matów w jego malarstwie należały pejzaże, najczęściej po
zamiejskie widoki z motywem zabudowań i drzew oraz 
portrety. Odrębny wątek tematyczny stanowiły przedsta
wienia kwiatów i ujęcia bydgoskiej architektury. Twórczość 
malarską Chmury, utrzymaną w konwencji postimpresjoni- 
stycznej, cechuje oryginalna, przemyślana kompozycja, 
uproszczenie i stylizacja formy oraz kontrastowa, lecz wy
sublimowana kolorystyka. Twórczość graficzna tego artysty 
znana jest w mniejszym stopniu. Ryciny zaprezentował 
w 1929 r. na wystawie środowiskowej w Muzeum Miej
skim, wspólnie z Karolem Mondralem.

W kształtowaniu się życia artystycznego w Bydgoszczy 
doniosłą rolę odegrał Jerzy Rupniewski, malarz określany 
mianem „bydgoskiego Canaletta”. Związany z miastem przez 
całe dwudziestolecie pełnił liczne funkcje w stowarzyszeniach 
artystycznych, uczestniczył niemal we wszystkich ekspozy
cjach środowiskowych. Obszerny zakres jego tematycznych 
zainteresowań początkowo obejmował pejzaże, portrety, 
kwiaty i wnętrza, realizowane najczęściej w technice olejnej. 
W późniejszej twórczości pojawiły się charakterystyczne dla 
artysty tematy, wykonywane w akwareli - Bydgoszcz i oko
liczne miejscowości, Pomorze, widoki nadmorskie, portrety 
i wizerunki ludzi przy pracy, sceny rodzajowe i kwiaty. Twór
ca malował bardzo dużo, realizując osobiste credo artystycz
ne - propagowanie sztuki w formie zrozumiałej dla szerokie
go kręgu odbiorców. Od strony formalnej malarstwo J. Rup- 
niewskiego związane jest z realizmem, który zależnie od te
matu przybierał różnorodne formy. Najsilniej konwencja re
alistyczna uwidocznia się w portretach, natomiast widoki ar
chitektoniczne, pejzaże i wnętrza stają się polem do poszuki
wań formalnych w zakresie kolorystyki i światła.

Z licznego grona malarzy, tworzących i wystawiających 
w Bydgoszczy w latach dwudziestych, wymienić należy po
nadto: Franciszka Gajewskiego, Alberta Taljańskiego, Jana 
Biedowicza, Kazimierza Boruckiego, Tadeusza Dobrowol
skiego, Wacława Gromka, Antoniego Suchanka i Leona 
Drapiewskiego.

Na lata dwudzieste XX w. przypada również bydgoski 
okres twórczości rzeźbiarskiej Feliksa Giecewicza, którego 
uczniami byli twórcy debiutujący krótko po ukończeniu 
PSPA: Teodor Gajewski, Piotr Triebler i Bronislaw Kłobuc
ki oraz artyści, którzy z czasem opuścili Bydgoszcz: Stefan 
Kiersnowski i Zygmunt Kowalewski. Feliks Giecewicz jest 
autorem rzeźb sakralnych i prac z zakresu snycerstwa zama
wianych przez bydgoskie parafie i osoby prywatne. W la
tach 1923-1924 wykonał m.in. figurę NPMarii Niepokala
nie Poczętej ustawioną przy kościele św. Trójcy (nie zacho

wała się), figurę NPMarii Królowej Polski zlokalizowaną 
pierwotnie na Wyspie Młyńskiej (obecnie w Zielonce koło 
Bydgoszczy) oraz ołtarz boczny św. Antoniego z całoposta- 
ciową figurą tego świętego dla kościoła Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Wykładowcą rzeźby w Państwowej Szkole 
Przemysłowej był Roman Skręt, autor licznych realizacji 
z pogranicza rzeźby i snycerstwa. Do ciekawszych prac tego 
artysty należą płaskorzeźbione antependia z 1928 r., 
umieszczone w ołtarzach kościoła św. Wawrzyńca w Nakle 
nad Notecią, przedstawiające narracyjne sceny: „Ostatnią 
Wieczerzę”, „Wygnanie z raju” i „Zwiastowanie”.

W latach trzydziestych XX w. okrzepłe już środowisko 
plastyczne koncentrowało się wokół czterech kolejno dzia
łających ugrupowań skupiających artystów w Bydgoszczy, 
organizujących coroczne wystawy, zazwyczaj w salach Mu
zeum Miejskiego. Związek Plastyków Pomorskich, działają
cy w latach 1929-1932, przygotował wystawę w toruńskim 
Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz trzy ekspozy
cje w Bydgoszczy. Należy tutaj podkreślić rolę związku 
w podejmowanych próbach scalenia życia artystycznego na 
Pomorzu oraz współpracę z artystami toruńskimi. Powstała 
w grudniu 1932 r. Grupa Plastyków Pomorskich (GPP) zor
ganizowała trzy ekspozycje w bydgoskim muzeum i wysta
wę w poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. 
Założony w 1935 r. statutowy Związek Zawodowych Pla
styków Wielkopolsko-Pomorskich, utworzony w celu inte
gracji bydgoskiego środowiska artystycznego, przygotował 
tylko jedną ekspozycję w Muzeum Miejskim. Powstała rok 
później Grupa Plastyków Bydgoskich (GPB) zorganizowała 
też tylko jedną ekspozycję w bydgoskim muzeum. Cenną 
inicjatywą Muzeum Miejskiego, zaangażowanego od po
czątku istnienia w promowanie polskiej sztuki współczesnej 
i współpracującego z miejscowymi artystami, była organi
zacja corocznych wystaw konkursowych, tzw. Salonów 
Bydgoskich. Przygotowywane od 1936 r. ekspozycje miały 
na celu prezentację najnowszych dokonań artystycznych 
wszystkich twórców, także debiutantów na polu sztuki. 
W latach trzydziestych powstały ponadto inne instytucje, 
istotne dla rozwoju środowiska. W 1931 r. założono Towa
rzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (TPSP), w którego pro
gramie znalazł się m.in. cykl wystaw indywidualnych byd
goskich twórców. W 1934 r., z inicjatywy TPSP i GPP, po
wstała Rada Artystyczno-Kulturalna, której celem była ko
ordynacja poczynań z dziedziny sztuk plastycznych, litera
tury i muzyki w Bydgoszczy.

Na wspomnianych ekspozycjach środowiskowych na
dal dominowało malarstwo. W latach trzydziestych wykry
stalizowała się twórczość malarzy, których artystyczny de
biut miał miejsce po zakończeniu pierwszej wojny świato
wej. Franciszek Gajewski, absolwent PSPA, najchętniej ob
razował rodzinne miasto oraz widoki miast pomorskich. 
Wiele uwagi poświęcił malowniczej Wenecji bydgoskiej, 
którą przedstawiał w różnych porach roku i dnia, poszuku
jąc specyficznego klimatu. Z grona bydgoskich artystów- 
-pedagogów, uczących rysunku w gimnazjach, wyróżnia się 
trzech twórców: Jan Biedowicz, absolwent ASP w Krako
wie, Marian Paczyński, studiujący malarstwo we Lwowie 
i Krakowie, oraz Wacław Gromek, poznający tajniki malar
stwa u Władysława Drapiewskiego, malarza i konserwato
ra, znanego twórcy polichromii kościelnych, brata malarzy 
Leona i Kazimierza. W twórczości tych artystów pojawiała 
się podobna tematyka - pejzaże, widoki miejskie, często 
Bydgoszczy, portrety i kwiaty. Franciszek Konitzer, artysta 
pomorski, studiujący m.in. w szkołach artystycznych An-
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twerpii i Monachium, w Bydgoszczy kontynuował tematy
kę pejzażu pomorskiego, malował widoki miasta i poza
miejskie krajobrazy. Spośród dorobku artystów, którzy 
przebywali w Bydgoszczy czasowo, interesująca jest twór
czość malarska grafika-ekspresjonisty Stefana Szmaja, mala
rza Wacława Krystoszka oraz scenografów bydgoskiego Te
atru Miejskiego - Feliksa Krassowskiego i Jana Hawryłkie- 
wicza.

Powoli zaczęli też dochodzić do głosu malarze młodsze
go pokolenia, którzy ukończyli polskie uczelnie plastyczne 
w okresie międzywojennym, debiutowali na wystawach 
u schyłku lat dwudziestych lub na początku trzydziestych. 
Wśród tej grupy należy wymienić absolwentów krakowskiej 
ASP: Tadeusza Mokrzyckiego, Mariana Turwida i Aleksan
dra Winnickiego-Radziewicza oraz absolwentów uczelni 
warszawskich: Władysława Frydrycha i Tadeusza Tarkow
skiego. Nauczycielem Mariana Kujawy, malarza-samouka 
z Inowrocławia, był Jerzy Rupniewski. Najmłodsze pokole
nie malarzy, debiutujących na bydgoskich ekspozycjach 
u schyłku lat trzydziestych, reprezentowali studenci krakow
skiej ASP - Bernard Lewandowski, autor pejzaży i portretów 
oraz Halina Magdańska, malująca portrety i martwe natury.

W bydgoskiej grafice lat trzydziestych XX w. szczegól
ne miejsce zajmują artyści, którzy przed osiedleniem się 
w Bydgoszczy działali na terenie Pomorza - wspomniany 
już Franciszek Konitzer i Stanisław Brzęczkowski. Obaj 
przyczynili się do rozpowszechnienia sztuki graficznej 
w mieście nad Brdą. Franciszek Konitzer prowadził prywat
ną Szkołę Sztuki Malarskiej, w której uczył m.in. technik 
graficznych. W jego twórczości pojawiają się motywy archi
tektoniczne związane z miejscowościami, w których artysta 
kolejno mieszkał (m.in. z Chojnicami i Grudziądzem), 
a przede wszystkim z Bydgoszczą, w której osiadł na stałe. 
Stanisław Brzęczkowski zamieszkał w Bydgoszczy w 1935 r. 
Posiadał już wówczas pokaźny dorobek w dziedzinie grafiki 

artystycznej i użytkowej. Podjął pracę w renomowanych 
Zakładach Graficznych Instytutu Wydawniczego „Bibliote
ka Polska” na stanowisku kierownika graficznego, następ
nie kierownika technicznego drukarni. Natomiast po 1945 
r. zaangażował się w tworzenie Wydziału Grafiki w Pań
stwowym Liceum Sztuk Plastycznych. W okresie między
wojennym na bydgoskich ekspozycjach prezentował grafi
kę artystyczną, często ryciny z okresu gdańskiego oraz pra
ce z zakresu grafiki użytkowej. W 1936 r. S. Brzęczkowski 
wykonał „Tekę miast pomorskich”, zawierającą autolito- 
grafie obrazujące zabytkową architekturę, za którą otrzy
mał nagrodę miasta Bydgoszczy. Na wystawach środowi
skowych w łatach trzydziestych pojawiły się ponadto ryci
ny Aleksandra Winnickiego-Radziewicza i debiutującego na 
polu grafiki Witolda Wasika.

W dziedzinie rzeźby wyróżnia się działalność wspo
mnianych już wcześniej artystów - Teodora Gajewskiego, 
Piotra Trieblera i Bronisława Kłobuckiego. Artyści ci wyko
nywali rzeźby monumentalne, pomnikowe, rzeźby ogrodo
we związane z przestrzenią, rzeźby sepulkralne oraz rzeźby 
kameralne - popiersia, głowy, całopostaciowe figury i roz
budowane kompozycje figuralne. Odrębny nurt ich twór
czości stanowią drobne formy rzeźbiarskie - medale i pla
kiety. W 1931 r. T. Gajewski i P. Triebler założyli zakład ar- 
tystyczno-rzeźbiarski, a kilka lat później pracownię rzeź- 
biarsko-kamieniarską. Do wspólnych realizacji tych rzeź
biarzy należą m.in.: pomnik Najświętszego Serca Pana Je
zusa, odsłonięty 2 października 1932 r. na pl. Poznańskim 
w Bydgoszczy (zniszczony), marmurowa tablica ku czci 
królów Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego z popiersio- 
wymi wizerunkami, umieszczona w bydgoskim kościele 
klarysek (zniszczona) oraz brązowa tablica Władysława IV 
i Piusa XI, znajdująca się na fasadzie kościoła św. Stanisła
wa w Solcu Kujawskim. W recenzji wystawy w 1934 r. tak 
oceniono ówczesny dorobek tych artystów: „Główną uwa
gę skupiają na sobie rzeźby dwu doskonałych rzeźbiarzy byd
goskich [...] Obaj ci artyści, mimo, że stałe przebywają 
w mieście naszym i nie mają poważniejszej okazji do ze
tknięcia się z twórczością wielkiego świata sztuki, robią wiel
kie postępy. Talenty ich tężnieją i wypowiadają się co rok 
z głębszą pełnią wyrazu artystycznego [...]”. Dynamiczny 
rozwój bydgoskiej rzeźby w latach trzydziestych oraz obec
ny stan zachowania w obrębie tej dziedziny sztuki dobrze 
oddaje analiza dorobku artystycznego B. Kłobuckiego. Ar
tysta ten w ciągu kilkunastu lat twórczej aktywności zreali
zował ponad 50 prac rzeźbiarskich, z których do naszych 
czasów przetrwała mniej niż połowa obiektów. W 1929 r. 
wykonał dwa monumentalne pomniki o odmiennej formie 
architektonicznej i rzeźbiarskiej - „Pomnik Poległym na po
lu chwały 1918-1920”, zlokalizowany na terenie koszar 61. 
Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Bydgoszczy, oraz „Po
mnik Powstańca” w Łobżenicy. Oba pomniki zostały zbu
rzone przez niemieckich okupantów w 1939 r.

Nie spełniły się marzenia artystów bydgoskich o pra
cowniach „z górnym oświetleniem”, o przestrzennych sa
lach wystawowych czy też o odrodzeniu się szkolnictwa ar
tystycznego w mieście. Ocalałe po wojennej zawierusze nie
liczne zespoły obrazów, rzeźb, grafik i rysunków, rozpro
szone w kolekcjach muzealnych i zbiorach prywatnych, re
alizacje stanowiące część wyposażenia obiektów sakralnych 
oraz zachowane jedynie na fotografiach zburzone pomniki 
i figury religijne nie oddają w pełni obrazu dynamicznie 
rozwijającego się środowiska.

Barbara Chojnacka
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Dwudziestowieczna polichromia 
w średniowiecznych murach

C
zas Drugiej Rzeczypospolitej był dla artystów 
okresem twórczej swobody. W wolnym, niepodle
głym kraju wszystko należało kształtować od nowa 
- państwo, ludzi, a także sztukę. Również w Bydgoszczy 

wraz z odzyskaniem niepodległości - 20 stycznia 1920 r. 
- rozpoczęto na szeroką skalę prace zmierzające do przy
wrócenia świetności miastu i jego czołowym zabytkom. 
Szczególne znaczenie miały prace remontowe prowadzo
ne przy średniowiecznych obiektach sakralnych. Głęboko 
zakorzeniona w świadomości bydgoszczan historyczna 
wartość tych zabytków oraz ich symboliczne znaczenie 
powodowało, iż jakakolwiek ingerencja w ich strukturę 
oraz próba stworzenia czegoś nowego, były dużym wy
zwaniem dla artysty. Mimo to udało się dojść do arty
stycznego konsensusu między tym, co stare i nowe, i dziś 
podziwiać możemy w starych gotyckich murach wspania
łe dwudziestowieczne polichromie.

Nowe dekoracje malarskie powstały w kościele 
NMPanny Królowej Pokoju (kościół garnizonowy), gdzie 
polichromię wykonał Antoni Stanisław Procajłowicz, oraz 
w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ko
ściół klarysek), w którym prace prowadzono według pro
jektu Kazimierza Ulatowskiego, a później Stefana Cybi- 
chowskiego. Najciekawszą dekorację stanowi jednak poli
chromia znajdująca się w kościele farnym. Jej duża war
tość artystyczna sprawia, że zaliczana jest do grupy cen
nych zabytków malarstwa ściennego nie tylko w regionie 
bydgoskim, ale i w całym kraju.

Kościół farny wzniesiony został w latach 1466-1502 na 
miejscu starego, drewnianego kościółka spalonego przez 
Krzyżaków w 1409 r. Od początku swego istnienia ściśle 
związany był z dziejami miasta (zob. „Spotkania z Zabytka
mi”, nr 7, 2004). To wokół niego toczyło się kulturalno- 
-religijne życie mieszkańców Bydgoszczy. To tu przez blisko 
sto pięćdziesiąt lat polityki zaborczej znajdował się bastion 
obrony tradycji, konsolidujący środowisko lokalne.

Dzięki staraniom prałata Tadeusza Malczewskiego, 
proboszcza kościoła, oraz poparciu magistratu Bydgosz
czy w 1921 r. rozpoczęto prace przy oczyszczaniu i przy
gotowywaniu ścian oraz sklepień pod polichromię. 
W 1922 r. na podstawie projektu opracowanego przez 
Stefana Cybichowskiego ruszyły prace dekoratorskie, 
których wykonanie zlecono Henrykowi Nostitz-Jackow- 
skiemu z poznańskiej firmy „Polichromia”. Dekoracja 
wykonana została na zaprawie wapienno-piaskowej 
i podkładzie barwnym klejowym techniką temperową.

Dzięki biegłości warsztatowej i wrażliwości artysty 
możemy podziwiać dziś dzieło o uniwersalnym charakte
rze, które łączy w sobie tradycję, a jednocześnie w pełni 
reprezentuje nowe czasy. Główny akcent dekoracji poło

żony jest na wartości estetyczne. Artysta zrezygnował 
z rozbudowanej metaforyki modernistycznej na korzyść 
prostoty i jasności. Kompozycją rządzi kolor i to on nada- 
je charakter gotyckim murom. Mimo dość śmiałej i nie
kiedy kontrastowej kolorystyki, zaskakuje nas niebywała 
harmonia barw. Wydaje się, że każdy przedstawiony tu 
element dekoracji znajduje się na właściwym sobie miej
scu, miejscu przygotowanym dla niego przed wiekami 
przez średniowiecznego budowniczego.

Naczelną zasadą rządzącą polichromią było stworze
nie takiej kompozycji, aby podkreślała ona architekto
niczne podziały wnętrza. W tym celu Jackowski podzielił 
strukturę kościoła na elementy konstrukcyjne, którym 
przyporządkował określony kolor. Ściany naw otrzymały 
barwę miedzianopomarańczową (korpus główny) oraz 
różową (prezbiterium), sklepienie - kolor niebieski, filary 
- kolor fioletowy. Pozostałe elementy konstrukcyjne po
kryte zostały dekoracją o barwach dopełniających i har
monizujących wystrój wnętrza. I tak czerwony kolor że
ber sklepienia przełamany został wielobarwnymi geome
trycznymi ornamentami układającymi się w kształt sze- 
ścioramiennych gwiazd dookoła wsporników. We wnę
kach okiennych oraz dookoła nich rozpięte zostały zielo
ne wicie roślinne z wielobarwnymi kwiatami. W prezbite
rium kolor ścian przełamany został złotym, pasowym or
namentem, który poprzez swą stylistykę, nawiązującą do 
sztuki Wschodu, dodał tej części dekoracji optycznej lek
kości. Grube, ośmioboczne filary, ozdobione monochro
matyczną wicią, zwieńczone zostały żółto-czerwono-zie- 
loną dekoracją roślinną, rozpiętą między różowymi służ
kami, pokrytymi ornamentami geometrycznymi.

W skład programu malarskiego wchodzą również przed
stawienia figuralne. W prezbiterium noszą one charakter 
młodopolski. Tu w jedną nierozerwalną całość łączy się 
kształt, barwa i światło. Na sklepieniu znajdują się popiersia 
św. św. Piotra i Pawła, symboliczne przedstawienia ewange
listów oraz cztery popiersia kobiece, symbolizujące cztery 
cnoty główne. Na ścianie północnej artysta umieścił sceny 
„Wniebowzięcie NMP” i „Wniebowstąpienie Pańskie”, któ
rym towarzyszą wizerunki aniołów ze ściany przeciwległej.

Sceny figuralne w korpusie głównym ograniczają się 
do przedstawienia „Pokłonu Trzech Króli” (nawa połu
dniowa), stylizowanych wizerunków aniołów umieszczo
nych po obu stronach otworów okiennych oraz symbo
licznych przedstawień „Siedmiu Sakramentów Świętych”, 
które umieszczone zostały na tle czarnych medalionów, 
wplecionych w złotą wić na łuku tęczowym.

Z dekoracjami figuralnymi związanych jest kilka intrygu
jących historii. Jedna z nich dotyczy przedstawienia anioła, 
który wszechobecnie towarzyszy nam we wnętrzu kościoła.
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1. Polichromia w bydgoskiej 
farze - widok środkowego 
przęsła prezbiterium

2. Postacie aniotów

3. Scena „Wniebowzięcie NMP”

(ilustracje: 1,2 - według
H. Belczyk, „Dokumentacja prac 
konserwatorskich przy malowidłach 
ściennych w kościele pw. św. 
Mikołaja i Marcina w Bydgoszczy’, 
Bydgoszcz 2000/2001; ilustracja 
3 - według J. Korcz, D. Bancerz, 
„Dokumentacja prac 
konserwatorsko-restauratorskich 
przy malowidłach ściennych 
w kościele pw. św. Mikołaja 
i Marcina w Bydgoszczy", 
Toruń 1999)

Delikatne rysy twarzy, o wyraźnie zaznaczonej linii ust, jesz
cze do niedawna fascynowały wielu z nas. Dziś wiemy, że in
spiracją do stworzenia jego wizerunku była uroda córki 
pierwszego w mieście polskiego aptekarza - Heleny Kuża- 
jówny. Według ustnych przekazów malarz spotkał ją na uli
cy i tak zafascynował się jej urodą, że skłonił do pozowania.

Interesująca wydaje się też problematyka dotycząca 
zróżnicowanego opracowania poszczególnych partii poli
chromii, dostrzegana jedynie przy uważnej analizie po
szczególnych scen figuralnych. Przedstawienia „Wniebo
wstąpienia” i „Wniebowzięcia” noszą wyraźne cechy mło
dopolskie. Scenę buduje tu linia i plama, a kształty są deko
racyjnie uproszczone i przestylizowane. Odmiennie opra
cowany został „Pokłon Trzech Króli”. Kompozycja, 
umieszczona w medalionie, otoczona promienistym, barw
nym ornamentem, przedstawiona została za pomocą mo- 
delunku światłocieniowego i przy użyciu barw lokalnych. 

Zaskakuje dbałość artysty w wiernym odwzorowaniu indy
widualnych rysów twarzy postaci. Naturalizm ten świad
czyć może, iż również do stworzenia tych wizerunków po
zowały konkretne osoby z bliskiego grona Jackowskiego.

Omówiona rozbieżność stylistyczna poszczególnych 
partii polichromii może wskazywać na to, że przy jej wy
konywaniu brały udział dwa zespoły dekoratorskie, z któ
rych pierwszy pracował w prezbiterium, a drugi w korpu
sie głównym. Na poparcie tej tezy brak jednak jedno
znacznych argumentów.

Polichromia farna zachwyca swym założeniem. Obok 
nowego modernistycznego stylu współistnieją tu elementy 
wyrastające z tradycji. Podziwiamy talent artysty, który nie 
próbował naśladować malarstwa średniowiecznego, a jed
nak stworzył dekorację, w umiejętny sposób scalającą prze
szłość, teraźniejszość i przyszłość.

Monika Leśniak
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Wokół jednego zabytku

Bydgoska „Łuczniczka”
Początkowo prześladowana, z cza

sem stata się przedmiotem sympatii 
mieszkańców Bydgoszczy i symbolem 
miasta. Kilka lat temu zorganizowano 
nawet plebiscyt na imię tej najsłynniej
szej bydgoszczanki; nazwano ją Basią.

„Pierwsza dama” Bydgoszczy - to 
odlana w brązie postać młodej kobiety, 
napinającej tuk. Wyprostowana, z blisko 
ułożonymi nogami, wyciągniętą prosto 
w bok lewą ręką trzyma tuk, a prawą, 
zgiętą - napina strzałę. Dziewczyna 
o skupionym wyrazie twarzy, klasycznie 
pięknych, lecz zarazem mocnych, wyra
zistych rysach zwraca głowę w stronę 
celu. Falujące włosy „Łuczniczki” ufor
mowane zostały w gruby kok, a jedyny 
jej ubiór stanowią rzymskie sandały z ta
śmowymi rzemykami. Posąg ma 175 cm 
wysokości, 105 cm w obwodzie biustu, 
77 cm w talii i 105 cm w biodrach. Usta
wiony jest na wysokim granitowym coko
le w parku im. J. Kochanowskiego przy 
ul. 20 Stycznia 1920 r., frontem w kierun
ku budynku teatru.

Pomnik, autorstwa rzeźbiarza Ferdy
nanda F. Lepckego, powstał w 1908 r. 
w Berlinie. Ferdynand F. Lepcke urodził 
się w 1866 r. w Coburgu, ukończył stu
dia w Kńnigliche Akademie der Kijnste, 
gdzie uczył się pod kierunkiem rzeźbia
rza prof. Fritza Schapera. Dzieła Lepcke
go nosiły znamiona stylu neoklasycy- 
stycznego, artysta kontynuował bowiem 
patetyczny styl dawnych mistrzów, kla
syfikując się w kręgu akademików, choć 
w późniejszym okresie uległ także sztu
ce Jugend Stil i Art Deco. Podczas po
bytu w Rzymie na przełomie lat 1892 
i 1893 zetknął się ze sztuką antyczną. Po 
powrocie do Niemiec został profesorem 
na berlińskiej akademii. W 1893 r. otrzy
mał nagrodę państwową, a rok później 
złoty medal za osiągnięcia artystyczne, 
co świadczyło, iż już w tak młodym wie
ku uznano go za wybitnego artystę. Fer
dynand Lepcke został także przyjęty do 
stowarzyszenia artystów Berliner Kun- 
stverein. W swoim dorobku miał wiele 
pomników figuralnych, popiersi i herm 
(„Spotkanie”, „Rzeźbiarz”, „Pocałunek 
Judasza”, popiersie poety F. Ruckerta). 
Do najlepszych dziel rzeźbiarza należy 
m.in. figura „Tancerki”, uchwyconej 
w pełnej dynamice ruchu, z pofałdowa
ną suknią o secesyjnych liniach czy neo- 
klasyczna w stylu „Nasłuchująca" - na
ga kobieta leżąca na brzuchu w natural
nej pozycji, podparta na ręce. Najbar

dziej monumentalne dzieło tego twórcy 
- to pomnik-fontanna „Potop” (zob. s. 
40). W zbiorach bydgoskich znajduje się 
jeszcze inna rzeźba artysty - niewielkich 
rozmiarów brązowa figura kobiety I męż
czyzny splecionych w pocałunku.

Gipsowy odlew „Łuczniczki” pokazy
wano na wystawach w Monachium i Ber
linie, natomiast w Bydgoszczy pojawił 
się w 1910 r. na wystawie zorganizowa-

(fot. Karolina Zimna)

nej przez Niemieckie Towarzystwo Sztu
ki i Wiedzy (Deutsche Gesellchaft 
fur Kunst und Wissenschaft, założone 
w Bydgoszczy w 1902 r.). Figura wywo
łała duże wrażenie I wzbudziła zaintere
sowanie mieszkańców miasta, a szcze
gólnie burmistrza Hugo Wolffa. Lepcke 
byt już w mieście artystą znanym, ponie
waż w 1904 r. w dzisiejszym parku im. 
Kazimierza Wielkiego ustawiono pomnik 
jego autorstwa, wyobrażający scenę bi
blijnego potopu. Burmistrz utrzymywał 
od tego czasu stałe kontakty z rzeźbia
rzem, aż do śmierci artysty w 1909 r.

Postanowiono nabyć oryginał „Łucz
niczki” i w końcu, po porozumieniu 
z bratem twórcy, miasto wykupiło rzeźbę 
za 5840 marek. Przedsięwzięcie to sfi
nansował bydgoski bankier i społecznik 
Louis Aronsohn, który za swą dobro
czynną działalność otrzymał w 1918 r. 
honorowe obywatelstwo Bydgoszczy. 
Figura stanęła na skwerze przy ówcze
snym gmachu Teatru Miejskiego (dziś 
nieistniejącego) na pl. Teatralnym, nie
daleko Brdy. Pomnik odsłonięto 18 paź
dziernika 1910 r. Ustawienie go w tak 
wyeksponowanym miejscu wzbudziło 
różne emocje.

Próbowano dociec, kogo przedstawia 
ta naga piękność. Do dziś istnieją różne 
hipotezy mówiące m.in., iż modelką mo
gła być bliska przyjaciółka samego arty
sty lub młoda aktorka, statystka teatru 
w Bydgoszczy, w której zakochał się 
L. Aronsohn. Niektórzy uważali nawet, że 
Lepckemu pozowała córka bankiera, co 
tłumaczyłoby jego rolę jako fundatora 
„Łuczniczki”. Nie sposób dziś jedno
znacznie stwierdzić, która z tych młodych 
kobiet pozowała rzeźbiarzowi, równie do
brze mogła nią być zwykła modelka. Jed
no jest pewne - była to dziewczyna nie
zwykle urodziwa, o klasycznie pięknej fi
gurze, naga i właśnie z tego ostatniego 
powodu oskarżono rzeźbiarza o narusze
nie zasad moralności.

Istna batalia głosów za i przeciw roze
grała się w okresie dwudziestolecia mię
dzywojennego. Głosy oburzenia pojawia
ły się najczęściej podczas świąt religij
nych, szczególnie Bożego Ciała, obok 
„Łuczniczki” bowiem przebiegała trasa 
procesji z fary, przez Stary Rynek i pl. Te
atralny do dawnego kościoła klarysek 
przy ul. Gdańskiej. Przesłaniano wów
czas nagą dziewczynę tkaninami lub pa
pierowymi ekranami. Pojawiły się także 
głosy, że pomnik znajduje się na uświę
conej ziemi dawnego klasztoru karmeli
tów, dlatego powinno się w tym miejscu 
wystawić raczej figurę Chrystusa.

W domu naprzeciw „Łuczniczki” za
mieszkała Apolonia Chalupiec - słynna 
Pola Negri. Nie zabawiwszy w mieście 
zbyt długo, wywołała jednak prawdziwą 
antykampanlę w prasie (działo się to 
w I922 r.) przeciwko obnażonej „Łucz
niczce”. Aktorka postulowała, aby prze
topić figurę, a z uzyskanego materiału 
stworzyć pomnik Aleksandra Fredry. Za
stanawiano się również nad przeniesie
niem rzeźby nad śluzy kanału, ale miejsce 
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to byto równie często uczęszczane 
przez dorosłych mieszkańców 
i dzieci, co pl. Teatralny. Pewien 
przemysłowiec zaoferował się nato
miast bezinteresownie wykonać li
stek figowy z brązu, by zakryć choć 
najbardziej gorszący, obnażony 
fragment posągu. Rada Miejska 
w obronie moralności swoich miesz
kańców postanowiła pozbyć się 
„Łuczniczki”. W tym czasie ówcze
sny prezydent Poznania - Cyryl Ra
tajski zaproponował wykupienie po
mnika i przeniesienie go do Pozna
nia, co wzbudziło podejrzenia władz 
Bydgoszczy. Stwierdzono wówczas, 
że rzeźba musi mieć pewną wartość 
artystyczną. Dzięki temu pozosta
wiono ją, przesuwając tylko w głąb 
skweru, w mniej eksponowane miej
sce bliżej rzeki.

Figura przetrwała drugą wojnę 
światową, przeżywszy zniszczony 
przez Niemców w 1943 r. pomnik 
„Potop” oraz spalony budynek te
atru. Po wojnie przeniesiona została 
w 1960 r. do parku J. Kochanowskie
go, naprzeciwko którego wzniesiono 
nowy budynek teatru. W 1948 r. po
wierzono konserwację „Łuczniczki” 
rzeźbiarzowi Piotrowi Trieblerowi.

Bydgoska panna strzelająca 
z łuku doczekała się kilku kopii, 
które powstały w Niemczech. Jed
na znajduje się w Coburgu w połu
dniowej Bawarii. W tamtejszym mu
zeum, oprócz pomnika, zachował 
się również jego osiemdziesięcio- 
centymetrowy odlew. Kolejna 
„Łuczniczka” stała w Berlinie (mia
sto zakupiło posąg w 1908 lub 
1909 r.), naprzeciw dworca S-Bahn- 
hoff Nikolassee w sąsiedztwie ratu
sza. Na skutek zniszczeń wojen
nych w 1947 r. figurę zdemontowa
no i przeznaczono na złom (obec
nie planuje się posąg odtworzyć). 
Następna kopia stoi w Heringsdor- 
fie na wyspie Uznam, w sąsiedztwie 
hotelu, przy którym mieszkała nie
gdyś rodzina F. Lepckego. Ostatnią 
rzeźbą naśladującą bydgoski po
mnik jest „Łuczniczka” z Wilhelm
shaven, którą staraniem Niemców 
pochodzących z Bydgoszczy wy
stawiono w 1982 r.

Przeżywszy tak bujne dzieje, 
rzeźba wpisała się trwale w krajobraz 
i historię Bydgoszczy. Do dzisiaj 
„Łuczniczka” nie straciła nic ze swej 
siły i urody - stoi prosto, skupiona 
i mierzy z tuku w jakiś nieznany cel. 
Może widzi przyszłość, ku której 
zmierza miasto?

Karolina Zimna

Architektura 
przemysłowa 

w Bydgoszczy

P
oczątki industrializacji i wypły
wający z tego wzrost gospodar
czy Bydgoszczy datuje się od lat 
czterdziestych XIX w. Wcześniej mia

sto było ośrodkiem produkcji rze
mieślniczej oraz handlu. Pierwszym, 
znaczącym bydgoskim przedsiębior
stwem była mennica, założona 
w 1594 r. i funkcjonująca z przerwa
mi do 1688 r. (zob. artykuł na s. 36). 
Znajdowała się na Wyspie Młyńskiej 
i tworzyła kompleks, złożony z bu
dynków murowanych lub o kon
strukcji szkieletowej, z dachami kry
tymi dachówką. Wyjątek stanowił 
wark menniczy, wzniesiony z drewna 
w konstrukcji zrębowej. Niestety, ze
spół mennicy zniknął bezpowrotnie.

W końcu XVIII w. zaczęły w Byd
goszczy powstawać pierwsze fabryki: 
młyny, garbarnia, odlewnia żelaza, far- 
biarnia. Na Przedmieściu Poznańskim 
Johann Carl Schunck uruchomił fabry
kę tekstylną, w której w 1796 r. praco
wały aż 163 osoby. W 1805 r. jej zabu
dowania nabył mistrz szewski Kolte 

i urządził w nich garbarnię. W tym cza
sie na Przedmieściu Gdańskim działała 
farbiarnia oraz garbarnia Zincka, który 
osiedlił się w Bydgoszczy w 1783 r.

W 1860 r. istniało w Bydgoszczy 
25 fabryk i dużych warsztatów rze
mieślniczych, natomiast w latach 
1895-1905 ich liczba wzrosła ze 147 
do 548 (!). Dziś po dawnych warszta
tach, fabryczkach i dużych zakładach 
pozostały tylko relikty przypominają
cej je architektury przemysłowej, nale
żącej do najbardziej niedocenianego, 
zaniedbywanego i niespostrzeżenie 
znikającego typu zabudowy miejskiej. 
Zachowana bydgoska architektura 
przemysłowa ma wiele cech analogicz
nych z innymi ośrodkami. Budynki 
produkcyjne i magazynowe, dostoso
wane gabarytowo do rodzaju wytwór
czości, odznaczają się funkcjonalnością 
układu przestrzennego, odzwierciedlo
nego w podziałach zewnętrznych. Ce
chuje je swoista prostota, surowe ce
glane elewacje, częstokroć z wyróżnio
ną partią cokołową, przeprute otwora-

1. Fabryka mydia J. G. Bóhlke na pocztówce z początku XX w. z kolekcji Marka Ogrodowicza
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2. Młyny przy ul. Jagiellońskiej 96,
widok od Brdy

mi okiennymi, zazwyczaj ograniczony
mi lukiem odcinkowym, o płaszczy
znach ścian rozczłonkowanych lizena- 
mi i zwieńczonych niekiedy fryzami 
z cegieł ułożonych na sztorc oraz usko
kowymi gzymsami na schodkowych 
wspornikach.

Małe zakłady mieściły się najczę
ściej we wznoszonych dla ich potrzeb 
budynkach lokalizowanych na zaple
czach czynszowych kamienic. Dlatego 
na wielu dzisiejszych nieruchomo
ściach dostępnych przez sienie prze
jazdowe kamienic frontowych natrafi
my na oficyny o cechach architektury 
industrialnej, wtórnie zaadaptowane 
do celów mieszkalnych. Przykładowo, 
dla założonej w 1849 r. fabryki mydła 
J. G. Bóhlkego, przy ul. Podwale 12, 
w latach 1871-1875 wybudowano ze
spół mieszkalno-fabryczny w formie 
czteroskrzydłowego obiektu z we
wnętrznym podwórkiem; zespól ten 
zachował się do dzisiaj.

Szczególne miejsce w przestrzen
nej strukturze Bydgoszczy zajmują du
że zakłady. Do najcenniejszych zabyt
ków architektury przemysłowej nale-

3. Dawna Rzeźnia Miejska, 
widok od ul. Jagiellońskiej

4. Dawna rafineria spirytusu C. A. Frankego 
przy ul. Czartoryskiego, widok od Brdy 
Młynówki

5. Winieta z papieru firmowego fabryki 
Weynerowskich, z halą przy ul. Kościuszki 27, 
ok. 1914 r., ze zbiorów Archiwum 
Państwowego w Bydgoszczy

(zdjęcia: 2, 3, 4- Bogna Derkowska-Kostkowska)

żą kompleksy dawnych młynów oraz 
rzeźni. Zespół młynów na Wyspie 
Młyńskiej funkcjonował od 1826 r. ja
ko spółka akcyjna Bydgoskie Młyny 
„Herkules”, a po wykupieniu przez 
państwo w 1842 r. jako tzw. Młyny 
Królewskie. Wówczas rozbudowano 
cały kompleks, który przetrwał do 
czasów obecnych, choć funkcje bu
dynków uległy zmianom. Wydarze
niem w dziejach bydgoskiego przemy
słu było uruchomienie w 1846 r., wła
śnie w Młynach Królewskich, pierw
szej w mieście maszyny parowej. W la
tach 1848-1849 wzniesiono tzw. Mły
ny Rothera, a w 1861 r. młyn wodny 
- dziś tzw. czerwony spichrz. Z mły
nami na Wyspie Młyńskiej konkuro
wał uruchomiony około 1862 r., przy 
obecnej ul. Jagiellońskiej 96, młyn pa
rowy, pierwotnie należący do Firmy 
Wolfen & Fliels, a od 1892 r. do Baer- 
wald & Co. Podobnie jak na Wyspie, 
także tutaj zachował się interesujący 
zespól z dominującymi nad dzielnicą 
budynkami młyna z lat 1911-1913 
i magazynu zbożowego z 1916 r. 
Również przy dzisiejszej ul. Jagielloń

skiej znajduje się wartościowy (wpisa
ny do rejestru zabytków) kompleks 
budynków Rzeźni Miejskiej, otwartej 
3 lipca 1890 r. Zespół ten, zaprojek
towany przez bydgoskiego radcę bu
dowlanego Carla Meyera, wzniesiony 
został z cegły licówki, a dachy pokry
to łupkiem.

Wiele zespołów zabudowy prze
mysłowej dotrwało do naszych cza
sów w znacznie zmienionym ukła
dzie. Na przykład w roli świadka po 
najbardziej znanej garbarni o napędzie 
parowym, uruchomionej w 1863 r. 
w zakolu Brdy przy ul. Garbary przez 
Ludwika Bucholza, a czynnej jeszcze 
w latach osiemdziesiątych XX w., po
została charakterystyczna willa, daw
niej biurowo-mieszkalna, utrzymana 
w stylu architektury eklektycznej 
z przewagą form neobarokowych. 
Budynki typu willowego towarzyszy
ły niejednokrotnie większym zakła
dom i świadczyły o prestiżu mieszka
jącego w nich fabrykanta. Z kolei po 
fabryce obuwia Weynerowskich, za
wzięcie rywalizującej w latach trzy
dziestych XX w. z czeskim „Batą”, 
pozostał usytuowany u zbiegu ulic 
Kościuszki i Chocimskiej okazały bu
dynek produkcyjny. Tę wzniesioną 
w latach 1909-1910, nowoczesną, 
dwukondygnacyjną, z poddaszem, 
halę fabryczną z zapleczem socjal
nym zaprojektował bydgoski archi
tekt Paul Sellner, a windę z rozsuwa
nymi drzwiami firma z Drezna.

Ogromne znaczenie w procesie in
dustrializacji miało powstanie i roz
wój przemysłu narzędziowego oraz 
maszynowego, zwłaszcza ukierunko
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wanego na produkcję sprzętu dla rol
nictwa. Pierwszą fabryką o tym profi
lu był zakład Plagemanna, działający 
od 1839 r. na Wilczaku. Później 
w tym miejscu swoje fabryki maszyn 
z odlewniami żelaza prowadzili Julian 
Geschkat, Juliusz Szmidt, a na koniec 
Carl Blumwe. Ten ostatni nabył par
celę w 1878 r. i rozbudował zakład, 
ukierunkowując jego produkcję na 
maszyny do obróbki drewna; obecnie 
tę tradycję kontynuuje mieszcząca się 
nadal przy ul. Nakielskiej 53 Fabryka 
Obrabiarek do Drewna.

W 1840 r. powstały zakłady ma
szynowe W. Niemanna i C. Kamme- 
rera, w 1846 r. fabryka Friedricha 
Eberhardta, produkująca pierwsze 
w Bydgoszczy maszyny parowe, chęt
nie nabywane przez lokalnych przed
siębiorców. Następnie warto przypo
mnieć firmę braci Teodora i Adolfa 
Wulffów, którzy na terenie u zbiegu 
ulic Dworcowej i Królowej Jadwigi 
uruchomili w 1865 r. stocznię i fabry
kę konstrukcji stalowych. W tym też 
roku zbudowano w stoczni rzeczny 
statek parowy o napędzie łańcucho
wym „Germania”, przeznaczony do 
holowania barek i tratw. Powstawały 
tu pogłębiarki, a w 1870 r. przygoto
wano konstrukcję stalowego mostu 
na Brdzie (poprzednika obecnego 
Mostu Bernardyńskiego). Spółka 
przestała istnieć po 1876 r. Do dzisiaj 
przy ul. Dworcowej 65 zachował się 
wybudowany przez Wulffów repre
zentacyjny, biurowo-mieszkalny dom 
frontowy oraz położony w głębi par
celi stary, ceglany budynek fabryczny. 
Z innych fabryk produkujących ma
szyny wymieńmy przedsiębiorstwa: 
Carla Gause (1867 r.), Hermana 
Lóhnerta (1868 r.) - „Makrum”, Car
la Fiebrandta (1868 r.) - „Belmę”, Le
opolda Zobela (1879 r.) - „Byfanę”, 
Heinricha Krausego (1882 r.), Samu
ela Zimmera (1884 r.), Hermana 
Bóttchera (1885 r.) czy Bydgoską Fa
brykę Maszyn na Wilczaku (1898 r.).

Branża spożywcza nie odegrała 
istotnej roli w przemyśle bydgoskim, 
ale dla jej potrzeb powstało wiele cie
kawych obiektów, wśród nich kom
pleksy architektoniczne położone przy 
ulicach Czartoryskiego i Unii Lubel
skiej. Oba pozbawione swej pierwotnej 
funkcji, przekształcone i przebudowa
ne, zewnętrzną formą architektoniczną 
wskazują na przemysłowy rodowód. 

Pierwszy kompleks z lat 1887-1897 - 
to rafineria spirytusu dla Firmy C.A. 
Franke utworzonej w 1827 r., drugi - 
to budynki o ceglanych elewacjach roz
członkowanych lizenami i zdwojonymi 
płycinami, zwieńczonymi schodkowy
mi fryzami, z oknami zamkniętymi od
cinkowo, wzniesione w trzeciej 
i czwartej ćwierci XIX w., głównie we
dług projektów H. Jenischa. Zespół 
ten stanowi pozostałość po browarze 
założonym około 1860 r. przez Teodo
ra Gade, należącym w latach 1867- 
-1898 do Otto Leue. Browar prze
kształcony został następnie w Obywa
telski Browar Bydgoszcz T. z o.p., 
który zakończył swą działalność 
w 1927 r., już jako Browar Wielkopolski.

określają dane z 1938 r., informujące, 
że 3/5 rowerów wyprodukowanych 
w Polsce powstało w Bydgoszczy.

Dziedziną szczycącą się dwuwie- 
kową tradycją jest drukarstwo, które
go znaczącym centrum stała się Byd
goszcz. Już w 1806 r. Jan Adam Kim
mel otrzyma! przywilej królewski na 
prowadzenie drukarni, który scedo
wał na pasierba Andrzeja Fryderyka 
Gruenauera. Tenże uruchomił 
w Bydgoszczy drukarnię przy ul. Po
znańskiej 35. Następnie kupił od 
klasztoru klarysek parcelę i wybudo
wał dom z oficyną, w którym w ma
ju 1815 r. ruszył zakład drukarski. 
Dom ten, o skromnych cechach kla- 
sycystycznych, znacznie przebudo-
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Warto wspomnieć o przemyśle ro
werowym. W 1894 r., przy obecnej ul. 
Sienkiewicza 39, wybudowano zapro
jektowany przez Karla Bergnera 
warsztat ze sklepem fabrycznym dla 
Fabryki Rowerów Emila Stadie. Po la
tach, w 1922 r. tak brzmiała zamiesz
czona w Księdze Adresowej Bydgoszczy 
reklama „Stadie wytwórnia motorów 
jezdnych Telefon 1602. Telegr. «Moto- 
sta» Lokal interesu: ul. Gdańska 160 
Fabryka: Sienkiewicza 20 a. Samocho
dy dla każdej potrzeby. - Wytwórnia 
motorówek. - Fabryka Karoserji. Fa
brykacja części zapasowych. Obszerny 
garaż, oddzielne boksy. - Oliwa, benzy
na, gumy”. Emil Stadie w 1920 r. pro
wadził fabrykę motocykli, a po ośmiu 
latach do hali produkcji motocykli do
budowano halę naprawy samocho
dów. Firma ta upadła wraz ze śmiercią 
swego założyciela, jednak nie tylko on 
produkował rowery i akcesoria do 
nich. W latach 1920-1939 funkcjono
wały m.in. fabryki Wilhelma Tomowa 
- „Tornedo”, Willy Jahra, Wacława 
Millnera czy Lucjana Sokołowskiego - 
„Fema” oraz kilka warsztatów rze
mieślniczych. Skalę ich produkcji 

wany istnieje nadal przy obecnej ul. 
Jagiellońskiej 1. W 1875 r. w drukar
ni Gruenauera zainstalowano napęd 
parowy, który przyczynił się do jej 
rozwoju; w 1869 r. August Dittmann 
uruchomił oficynę wydawniczą.

Można by jeszcze wymieniać wiele 
bydgoskich zakładów przemysło
wych, jak choćby cegielnie rodziny Pe- 
tersonów na Okolu (1808 r.) i L. Boll- 
manna na Czyżkówku, wytwórnię 
pieców kaflowych J. G. Meckela 
(1843 r.), fabrykę papy J. Pietschman- 
na (1845 r.), zakład opakowań papie
rowych P. Górgesa (1877 r.), fabrykę 
mydła E. Mixa (1864 r.), farbiarnie 
W. Koppa, zakład meblowy F. Hegego 
(1817 r.), fotochemiczny M. Dziatkie- 
wicza (1926 r.) - „Foton”, firmy cu
kiernicze braci Tysler i „Lukullus”, 
złączone w dzisiejszą „Jutrzenkę”, czy 
pierwszą w pełni polską fabrykę 
w Bydgoszczy „Kabel” (1920 r.).

Miłośnicy zabytków techniki znaj
dą w Bydgoszczy wiele interesujących 
przykładów architektury z czasów 
stali i pary.

Bogna Derkowska-Kostkowska
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Kanat Bydgoski

U
 progu jesieni, 15 września 1774 
r., nowo zbudowanym kanałem 
żeglugowym wpłynęło od stro
ny Noteci do Bydgoszczy 13 łodzi to

warowych. Tak rozpoczęła się oficjal
na historia transeuropejskiej drogi 
wodnej, którą Fryderyk II nazwał „cu
downym dziełem czasu”. O tej entuzja
stycznej opinii zadecydował jednak 
nie tylko stopień nowoczesności syste
mu hydrotechnicznego i fakt, że Kanał 
Bydgoski powstał w rekordowo krót
kim czasie 18 miesięcy. Dzięki syste
mowi hydrotechnicznemu, który spiął 
Brdę z pobliską Notecią, na żeglugo
wej mapie Europy zaistniało połącze
nie między Odrą a Wisłą.

W ten sposób spełniło się marze
nie o utworzeniu wielkiej drogi wod
nej w środku Europy. Sam Kanał Byd
goski liczył 26,7 km, jednakże łączna 
długość szlaku Wisla-Odra-Warta się
gała bez mała 300 km. Nowy szlak 
wprost lub pośrednio wiązał dorzecza 
pięciu wielkich europejskich rzek: 
Wisły, Dniepru, Niemna, Odry i Łaby.

Wybudowanie Kanału Bydgoskie
go miało stanowić alternatywę dla nie
bezpiecznej, zwłaszcza zimą, żeglugi 
morskiej. O wiele ważniejsze jednak 
było znaczenie polityczne tego cieku. 
Kanał budowany był bowiem na zasa
dach klasycznej trójjedni ideologii, po
lityki i ekonomii. Transeuropejska 
droga wodna stała się elementem eks- 
pansjonistycznej prowschodniej poli
tyki państwa pruskiego na przełomie 

XVIII i XIX w. Mając za sobą europej
skie doświadczenia w kanalizacji rzek, 
Prusacy spożytkowali je w dystrykcie 
nadnoteckim. Od wieków znane tu 
były warunki hydrograficzne, zachęca
jące do rozwijania żeglugi śródlądo
wej. Kilkanaście kilometrów na za
chód od Bydgoszczy przebiega dział 
wodny dorzeczy Wisły i Odry, usytu
owany poprzecznie względem dawnej 
pradoliny. Wysoko rozwinięty system 
państwowości posłużył do wykorzy
stania wiedzy hydrotechnicznej w kre
owaniu polityki pruskiej. Nowa droga 
wodna pozwalała wiązać ośrodki gór
nictwa węglowego na Zachodzie Eu
ropy z rolniczym Wschodem.

Infrastrukturę kanałową tworzyło 
dziewięć śluz. Od strony wschodniej 
było osiem: I - Bydgoska na Brdzie, II 
- przy obecnej ul. Grottgera, III - przy 
ul. Nakielskiej, IV- przy ul. Wrocław
skiej, V - przy ul. Czarna Droga, VI - 
przy ul. Bronikowskiego, VII - na wy
sokości osiedla Prądy, VIII - na Oso- 
wej Górze. Po stronie zachodniej po
wstała tylko jedna śluza - oznaczony 
nr IX obiekt w Józefinkach pod Na- 
kłem. Długość nowej drogi wodnej łą
czącej Wisłę z Odrą, poprzez Brdę, 
Noteć i Wartę, wynosiła 26,7 km. Głę
bokość kanału sięgała w pierwszej fa
zie eksploatacji 3,5 stopy, szerokość 
dna miała 5,5-7,5 m.

Właściwe roboty rozpoczęły się 
wiosną 1773 r. Mimo nalegań Fryde
ryka II, odpowiedzialny za realizację 

królewskich de
cyzji naczelnik 
Pomorza Pru
skiego Balthasar 
Schoenberg von 
Breckenhoff nie 
mógł wcześniej 
rozpocząć prac 
z zasadniczych 
powodów. 
Wskutek wojen, 
przemarszów 
wojsk i klęsk ży
wiołowych ob
szar był wylud
niony, a sama

1. Plan techniczny drewnianej śluzy, 1791 r.
2. Projekt regulacji cieków skojarzonych 
z Kanałem Bydgoskim, XIX w.
3. Stary Kanał Bydgoski, śluza nr VI 
przy ul. Bronikowskiego
4. Nowy Kanat Bydgoski, śluza nr II na Okolu

(ilustracje wg Marek Badtke, „Powrót nad Kanat
Bydgoski". Bydgoszcz 2004)

Bydgoszcz liczyła ledwie około 800 
mieszkańców. W tej sytuacji trzeba by
ło sprowadzać robotników z różnych 
regionów Prus. Królewscy wysłańcy 
werbowali ludzi w Meklemburgii, 
Dessau, Turyngii, Saksonii, a nawet 
w Czechach.

Pracami kierowali Dornstein, II- 
gren i Petterson. Organizując roboty, 
przeprowadzono najpierw badania 
geologiczne i hydrograficzne doliny 
Noteci między Nakłem a Bydgoszczą. 
Dla potrzeb wielkiej inwestycji wybu
dowano tartaki i cegielnie oraz baraki 
i prymitywne szałasy dla najemników. 
W samej Bydgoszczy trzeba było wy
konać dubeltowe śluzy, składające się 
z dwóch komór i trzech par wrót. We 
wrześniu 1773 r. zakończono budowę 
przekopu, a pod koniec tego roku roz
poczęto kopanie kanału zasilającego, 
który specjalnym przekopem od Ryna- 
rzewa do Eisiego Ogona opodal Byd
goszczy doprowadzał wodę. W są
siedztwie bydgoskich śluz tworzono
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nasypy. Ludzie zatrudnieni bezpośred
nio przy robotach hydrotechnicznych 
pracowali w niesłychanie trudnych 
warunkach, często po pas w wodzie. 
Szerzyły się choroby, wybuchały epi
demie czerwonki i febry. Historycy ka
nału podają, że podczas prac przy bu
dowie Kanału Bydgoskiego jedna 
czwarta najemników straciła życie.

Fryderyk II uznał pierwszą prze
prawę łodzi towarowych za termin 
oficjalnego zakończenia prac przy 
tworzeniu nowoczesnego systemu że
glugowego. Rzeczywistość znad ka
nału bynajmniej jednak nie potwier
dzała entuzjazmu króla Prus. 
W pierwszej fazie eksploatacji nowa 
droga wodna wymagała stałej pieczy. 
Poprzez kanał zasilający trafiały do 
cieku duże ilości piasku i gałęzi. Pod 
śluzami tworzyły się mielizny utrud
niające przeprawę jednostek pływają
cych. Buntowała się natura. Kanał był 
przecież rodzajem „obcego ciała”, 
które pojawiło się w tej bagnistej 
okolicy. Z tego powodu podnosiło się 
torfiaste dno, które też szybko pora
stało zielskiem. Na domiar złego 
okoliczna ludność traktowała kanał 

jako rezerwuar wody pitnej dla bydła 
i koni, co doprowadziło do degrada
cji brzegów, skarp czy nasypów. 
Wszystko to powodowało koniecz
ność bezustannego pogłębiania nowej 
drogi wodnej. Wkrótce jednak okaza
ło się, że do żeglugi w rejonie Byd
goszczy nadawały się tylko odcinki 
pomiędzy śluzami nr IV i V oraz VIII 
i IX. W 1782 r. rozpadła się śluza 
miejska w Bydgoszczy, nastąpiło 
w związku z tym całkowite wstrzyma
nie żeglugi. Odbudowano ją w latach 
1791-1793.

Nadal jednak „cudowne dzieło 
czasu” nie spełniało oczekiwań władz 
pruskich. Kiedy więc w 1792 r. nie do
starczono ze Wschodu na czas zboża 
dla potrzeb armii, podjęto energiczne 
kroki, aby transeuropejski szlak żeglu
gowy zyskał należną mu rangę. Zada
nie to powierzono Conradowi Ernsto
wi Pettersonowi. Pruski budowniczy 
jest autorem planu gruntownej moder
nizacji kanału, przeprowadzonej w la
tach 1801-1802. Pracami objęto 
wszystkie dziewięć śluz. W sześciu 
z nich dokonano wymiany drewnia
nych konstrukcji na masywne, wyko

nane z dobrze wypalonej cegły i pia
skowca sprowadzanego z Rothenbur- 
ga nad Solawą. Jedynie w dwóch ślu
zach - na Prądach i Osowej Górze - 
zachowały się drewniane ściany. 
W wybudowanym później dziesiątym 
obiekcie połączono walory drewna 
i cegły. Jak podaje historyk kanału inż. 
Eugeniusz Michalski, masywne śluzy 
Kanału Bydgoskiego były pierwszymi 
obiektami hydrotechnicznymi, które 
wykonano przy użyciu cegły palonej.

Pod kierunkiem C. E. Pettersona 
przeprowadzono też wiele innych 
ważnych robót, które pozwoliły 
udrożnić szlak. Pogłębiono drogę 
wodną i wyrównano spady na ślu
zach. W latach 1801-1802 wybudo
wano również domy mieszkalne dla 
służby kanałowej. Najważniejsza jed
nak była decyzja o zadrzewieniu oko
lic kanału w rejonie Bydgoszczy. Sys
tem korzeniowy szybko rosnących ga
tunków drzew (topola, olcha, kaszta
nowiec i wierzba) z biegiem lat ustabi
lizował podłoże, wiążąc grunt nad ka
nałem. Następstwem było powstanie 
wielkiego skupiska zieleni, które obej
muje 74 ha.
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W czasach Księstwa Warszawskiego 
cała część drogi wodnej Wisła-Odra na 
odcinku od Bydgoszczy do Ujścia prze
szła pod władanie polskie. Bez przerwy 
trwały wówczas prace mające zapew
nić sprawność systemu hydrotechnicz
nego. Smołowano drewniane elementy 
konstrukcji oraz wrota obiektów wy
konanych z cegły i piaskowca. Usuwa
no wyrwy i uszkodzenia linii brzego
wej, wypełniając luki faszyną. Przeciw
działano skutkom rumowisk, budując 
groble.

Kolejne ważniejsze roboty datowa
ne są na lata 1840-1852. Znaczne 
ożywienie gospodarki europejskiej 
spowodowało, że w drugiej połowie 
XIX w. wzrosło znaczenie transportu 
wodnego, co znalazło odbicie w ra
portach bydgoskiej Izby Handlowej. 
W 1862 r. śluzowano w mieście 3821 
jednostek, głównie jedno- lub dwu- 
masztowych łodzi towarowych. Kana
lizacja Brdy umocniła rolę miasta jako 
ważnego ośrodka rozrządowego na 
szlaku żeglugowym. W 1879 r. uru
chomiono w Bydgoszczy największy 
w Europie port drzewny. Nad Wisłą, 
od Solca poprzez Fordon, znajdowało 
się wiele tartaków. Dzięki kanałowi 
tartacznicy kierowali transporty 
drewna na Zachód lub też na Północ, 
do Gdańska. W 1897 r. 111 bydgo
skich przedsiębiorstw zatrudniało po
nad 3 tys. osób, trzykrotnie więcej niż 
w Gdańsku. Bydgoszczy przydano 
wówczas etykietę „spójni Pomorza”.

Pod koniec XIX w. przeprowadzo
no znaczące roboty hydrotechniczne 
w rejonie wschodniego ramienia No
teci, zmodernizowano m.in. kanały 

wiodące do jezior: Pakoskiego, Broni- 
sławskiego i Znińskiego. Z myślą 
o zapewnieniu sprawnej żeglugi śród
lądowej i utrzymaniu wysokiego po
ziomu wody przeprowadzono kolejne 
prace na bydgoskim odcinku Brdy.

Następna faza prac modernizacyj
nych przy bydgoskim węźle wodnym 
przypada na lata 1909-1915. Inwesty
cję przeprowadzono przy znacznym 
zaangażowaniu finansowym samorzą
du miasta. Roboty hydrotechniczne 
spowodowały ogromne przeobrażenia 
w północno-zachodnich rejonach mia
sta. Wskutek modernizacji wydzielony 
został stary kanał. Początkowo pełnił 
on funkcję rezerwuaru wody dla tej 
części Bydgoszczy, potem planty nad 
kanałem stały się ulubionym miejscem 
wypoczynku mieszkańców.

Po odzyskaniu polskiej państwo
wości Kanał Bydgoski nadal pełnił 
ważną funkcję w życiu gospodarczym 
miasta i regionu. W czasie działań wo
jennych tylko nieznacznie ucierpiała 
infrastruktura systemu hydrotech
nicznego. Po drugiej wojnie światowej 
środowiska gospodarcze wyrażały 
przekonanie, że nadal wysoka będzie 
ranga transportu wodnego. Jeszcze 
w 1947 r., podczas konferencji zorga
nizowanej w Bydgoszczy przez Insty
tut Bałtycki, rozważano możliwości 
podniesienia rangi ekonomicznej 
Bydgoskiego Węzła Wodnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem roli ka
nału. Dyskutowano m.in. nad warian
tami budowy północnego lub połu
dniowego obejścia miasta. Czas wyka
zał, że odbudowujący się po wojnie 
kraj potrzebował innych, szybszych 

środków transportu, a potrzeby ko
munikacyjne miasta zadecydowały 
o zasypaniu dwóch pierwszych odcin
ków kanału i zniesieniu śluz.

Od początku lat siedemdziesiątych 
XX w., kiedy nastąpiła ostatecznie 
agonia Kanału Bydgoskiego, w środo
wisku bydgoskim zaczęła narastać no
stalgia do starego systemu hydrotech
nicznego. Wspomnienie „malej ojczy
zny” przełożyło się na inicjatywy 
związane z rewitalizacją Starego Ka
nału Bydgoskiego. Między 1984 
a 1993 r. z pietyzmem odrestaurowa
no trzy śluzy: IV, V i VI. Pod okiem 
miejskiego konserwatora zabytków 
wykonano remonty ścian i progów na 
obu poziomach budowli. Wrota od
tworzono z litego drewna dębowego. 
W dzisiejszej Wyższej Szkole Ochrony 
Środowiska prowadzono zajęcia ma
jące na celu perspektywiczną konser
wację krajobrazu nad kanałem. Od 
1995 r. działa w mieście Towarzystwo 
Starego Kanału Bydgoskiego. Z ini
cjatywy społeczników powrócono do 
organizowania tradycyjnych festynów 
na bydgoskich „luzach”. Wszystkie te 
starania symbolizuje doniosła inicjaty
wa Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy, 
zmierzająca do wpisania Starego Ka
nału na Listę Światowego Dziedzic
twa Kulturalnego i Naturalnego 
UNESCO. W planach rozwoju miasta 
i regionu wyznacza się kanałowi rolę 
ważnego ośrodka rekreacji i turystyki. 
Jeden z najstarszych w Polsce zabyt
ków hydrotechniki ma szansę odzy
skania swej społecznej rangi.

Marek Badtke

Spotkanie z książką
\N WALCE Z SIŁAMI NATURY

Kanat Bydgoski - podstawowy składnik systemu hydrotechnicz
nego miasta - odegra! decydującą rolę w jego rozwoju (zob, ar
tykuł powyżej). Znaczenie tego założenia wodnego przedstawił Ma

rek Badtke w albumie Powrót nad Kanaf Bydgoski (Wydawnictwo 
Tekst, Bydgoszcz 2004).

Publikacja składa się z części tekstowej i ilustracyjnej. Pierwsza, 
tekstowa część albumu dzieli się na kilka krótkich rozdziałów. Uka
zano tu dzieje rozwoju Bydgoszczy przed powstaniem kanału i po 
jego wybudowaniu. Historia Kanału Bydgoskiego, przedstawiona 
na tle dziejów tego typu budowli w innych krajach, opisana została 
w kontekście ciągłej walki projektantów, wykonawców i konserwato
rów założenia wodnego z sitami natury, przezwyciężania narzuco
nych przez nią warunków. Przez stulecia Kanat Bydgoski pełnił 
funkcję śródlądowej drogi wodnej łączącej Wschód i Zachód Euro
py, enklawy ekosystemu, siły napędowej handlu i bodźca do rozwo
ju przemysłu. Chociaż jego znaczenie handlowe, żeglugowe i trans
portowe zmalało wraz z rozwojem komunikacji, jednocześnie rosła 

ranga symbolizowanej tu tradycji. W 1995 r. powstało w mieście To
warzystwo Starego Kanału Bydgoskiego, które kultywuje pamięć 
i historię tego miejsca, inspirując wymieniony w tytule publikacji po
wrót nad Kanat Bydgoski.

Niezwykłość kanału wydobyty opublikowane w albumie liczne 
ilustracje. Archiwalne fotografie z początku XX w. udostępnił do 
druku Bogdan Filoda z Przedsiębiorstwa Zieleni Miejskiej w Byd
goszczy, a pocztówki przedstawiające dawne miasto pochodzą 
z kolekcji Lecha Polasika. Współczesne zdjęcia kanału, podkre
ślające nieczęsto spotykany w zabytkach techniki urok, wykonali 
Daniel Dąbrowski i Andrzej Makowski. Dzięki starannemu opra
cowaniu graficznemu zdjęcia archiwalne umieszczone zostały na 
marginesach tekstów, których dotyczą. Na końcu albumu za
mieszczono bibliografię oraz posłowie w języku angielskim i nie
mieckim.

Publikację można nabyć w Wydawnictwie Tekst (85-317 Byd
goszcz, ul. Stefana Okrzei 10, tel./fax 0-52 348-62-50). (ek)
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

Konserwacja sufitu
w pałacu w Ostromecku

P
ałac w Ostromecku niedaleko 
Bydgoszczy zbudowany został 
w 1849 r. według projektu Ka
rola Fryderyka Schinkla. W 1945 r. 

z rąk prywatnych przeszedł na wła
sność państwa. Kolejne funkcje 
obiektu, niewłaściwa eksploatacja, 
brak remontów, nieszczelność dachu 
i stolarki okiennej doprowadziły do 
ogromnych zniszczeń - ugięcia stro
pów, zalania, wzrostu pleśni, prze
barwienia warstw malarskich i sztu
katerii. Od kilku lat prowadzone są 
prace remontowe w pałacu, aby 
przywrócić mu jego dawną świet
ność. Renowację rozpoczęto od prac 

typowo budowlanych, a następnie 
przystąpiono do prac konserwator
skich. We wnętrzach pałacu zacho
wała się mocno zniszczona dekoracja 
sztukatorska i malarska. Najbardziej 
ozdobną część wyposażenia stanowią 
bogato zdobione sufity.

Na szczególną uwagę w pałacu 
w Ostromecku zasługuje sufit składa
jący się z dwóch płycin, przedzielo
nych drewnianą belką stropową, wy- 
klejony w całości szerokimi, papiero
wymi pasami. Papier stanowił dosko
nały podkład pod malarstwo szablo
nowe. Malatura wykonana została 
w technice wodnej - temperowej; ten 

sposób zdobienia rzadko występował 
na terenach Polski. Niestety, w części 
sufitowej dochodzącej do ściany ze
wnętrznej pałacu występowały liczne 
zacieki, przebarwienia, rozmycia far
by, zaplamienia grzybowe oraz od
spojenia i ubytki papieru. Szczegól
nie zniszczone były narożniki, które 
nieudolnie naprawiano i dorabiano 
podczas wcześniejszych napraw. 
W niektórych miejscach tynk odspa
jał się od trzciny, w innych deski od
skoczyły od desek stropowych.

Przed przystąpieniem do właści
wej renowacji sufitu wykonano prace 
wzmacniające jego konstrukcję. 
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W czasie wymiany podłogi górnej 
kondygnacji podciągnięto opuszczo
ny sufit, od dołu zastosowano stem
ple metalowe z możliwością regulacji 
nacisku, luźne deski podsufitki przy
mocowano do nowej deski nośnej, 
a następnie do deski stropowej. Za
montowano kątownik, przez który 
podciągano deskę nośną z deskami 
podsufitki do belki stropowej przez 
podłogę górnej kondygnacji, równo
cześnie rozciągając stemple pod sufi
tem. Po ustabilizowaniu konstrukcji 
wykuto wtórne, nieudolne rekon
strukcje zniszczonych gzymsów oraz 
zdjęto przemalowania plycin bez ma- 
latury szablonowej.

Zniszczenia papieru, którym wy- 
klejony został sufit, były tak duże, że 
częściowo papier usunięto, odcinając 
skalpelami granicę między malaturą 
(którą w całości zachowano) a pła
skim opracowaniem kolorystycznym 
środka. W miejscach zetknięcia 
drewnianych gzymsów i belki z tyn
kiem występowały największe ubyt
ki, gdyż zalewane drewno kumulo
wało wilgoć, a ta migrowała dalej 
w tynki i podsufitkę. Zniszczone tyn
ki wymieniono, wykonano nowe na
rożniki z ciągniętych listew gipso
wych oraz nałożono gładź na płyciny 
bez malatury. Na zetknięciu gzym
sów drewnianych ze ścianą naklejano 
- według oryginalnej technologii - 
paski bawełnianego płótna.

Po wykonaniu prac przygoto
wawczych przystąpiono do mecha
nicznego czyszczenia warstwy malar
skiej; wykorzystywano przy tym róż
nej twardości gumki, które doskona
le czyściły powierzchnię z kurzu i za
brudzeń. Przed przystąpieniem do 
prac mokrych zabezpieczono war
stwę malarską przed rozmywaniem, 
rozpylając fiksatywę do zabezpiecza
nia akwareli i pasteli firmy Windsor 
& Newton. Następnie podklejano 
i wzmacniano tynk, wstrzykując 
w pęcherze klej modyfikowany POW 
+ metyloceluloza + kreda; używano 
tu strzykawek oraz pędzli, w miej
scach silnie odspojonych nakładano 
gęsty klej szpachlami oraz zaprawę 
klejową firmy Ceresit. Miejsca dzia
łalności drobnoustrojów dezynfeko
wano przez rozpylanie i pędzlowanie 
5-procentowym roztworem alkoho
lowym Neodesogenu; roztwór wod
ny naruszyłby warstwę malarską. Na

stępnie usuwano zaplamienia i zacie
ki; zwilżano wilgotnymi tamponami 
nasączonymi wodą utlenioną, ale 
lepsze efekty uzyskiwano używając 
parownicy; para nie zwilżała tak pa
pieru, natomiast powodowała rozja
śnienie plam. Najlepsze rezultaty 
uzyskano na gzymsach, gdyż można 
było „wyprowadzić” zaciek poza ob
ręb malatury. Równocześnie wyko
nano rekonstrukcje i naprawy listew 
drewnianych, stosując żywicę epok
sydową Araldit.

Papier w miejscach zacieków oraz 
działalności drobnoustrojów na sku
tek ubytku kleju stracił swoją wytrzy
małość. Wzmacniano go poprzez 
pędzlowanie od strony lica 5-procen- 
towym roztworem wodnym metylo
celulozy, w miejscach silnie zniszczo
nych zabieg powtarzano. Papier od
spojony od podłoża podklejano me
tylocelulozą bądź klejem o większej 
sile klejenia, używano przy tym pędz
li i strzykawek lub nacinano pęcherz 
skalpelem i wpuszczano klej. Uzupeł
nienia w miejscach ubytków papieru 
wykonywano z papieru o zbliżonej 
gramaturze i fakturze. Łaty i pasy 
przyklejano na styk klejem modyfi
kowanym.

Przystępując do scaleń kolory
stycznych, na podstawie wcześniej 
przygotowanych kalek wykonano 
szablony, które służyły do rekon
strukcji dużych braków - w narożni
kach, na gzymsach i na belce stropo
wej. Farby przygotowano na bazie 
farby metylocelulozowej firmy Ce
resit z domieszką odpowiednich 
pigmentów. Wykonano rekonstruk
cję kolorów podkładowych, na nie 
nałożono motywy szablonowe. Du
ży problem stanowiły zacieki. Prze
bijały one przez najbardziej kryjącą 
farbę, zaizolowano je więc 15-pro- 
centowym roztworem paraloidu B-72 
w acetonie. Po tym zabiegu zacieki 
po nałożeniu farby stały się niewi
doczne. Przetarte warstwy orygina
łu punktowano.

Wykonane zabiegi konserwator
skie wydobyły artystyczne walory su
fitu w pałacu w Ostromecku i przy
wróciły jego dawne piękno. Wszyst
kie te prace prowadzone były przez 
mgr Hannę Belczyk i mgr Aleksandrę 
Olszewską-Piech.

Aleksandra Olszewska-Piech

P
rzypadająca w tym roku 130. 
rocznica śmierci Maksymiliana 
Antoniego Piotrowskiego stano
wi znakomitą okazję do przypomnie

nia sylwetki tego niegdyś znanego 
w całej Europie, a dziś nieco zapo
mnianego malarza.

Urodził się 8 czerwca 1813 r. 
w Bydgoszczy. Jego rodzice byli wła
ścicielami piekarni. Po ukończeniu 
szkól w rodzinnym mieście, w 1833 r. 
wyjechał do Berlina, gdzie wstąpił do 
Królewskiej Akademii Sztuk Pięk
nych. Okres studiów zaowocował 
pracami, których tematyka odzwier
ciedla różnorodne zainteresowania 
artysty. Obok scen rodzajowych 
o sentymentalnym zabarwieniu two
rzył żywiołowe, często żartobliwe 
wyobrażenia studenckich zabaw. 
W tym czasie powstały też liczne 
portrety, głównie wizerunki osób bli
skich artyście, tworzone podczas wi
zyt w rodzinnym domu. Utrzymane 
w manierze akademizmu, mają cha
rakter reprezentacyjny; niekiedy są, 
jak np. „Scena balkonowa”, stylizo
wane w duchu minionych epok. Z te
go okresu pochodzi też zaginiony ob
raz „Chłopcy przy zabawie pod mu- 
rami zamku bydgoskiego” oraz prace 
o charakterze religijnym przeznaczo
ne do bydgoskiej fary („Św. Antoni” 
i „Św. Salomea”, pomyślane jako 
dwustronny feretron). Tematykę dla 
swoich dzieł malarz znajdował też we 
współczesnych mu poematach ro
mantycznych. Największy jednak 
wpływ na artystę wywarła nauka 
w klasie malarstwa historycznego, 
prowadzonej przez Wilhelma Hen- 
sla. To dzięki niemu artysta wielo
krotnie podejmował akademickie te
maty z minionych dziejów.

Kontynuując studia w Akademii 
Sztuk Pięknych w Dusseldorfie, 
Maksymilian Antoni Piotrowski ze
tknął się z jej dyrektorem Wilhelmem 
Schadowem - entuzjastą nazareni- 
zmu, który odrodzenie skostniałej 
pod wpływem akademickiego klasy
cyzmu sztuki upatrywał w sentymen- 
talno-romantycznych i religijnych 
kompozycjach, nawiązujących do 
spuścizny artystów quattrocenta. 
Swoje zainteresowania tą ideą Pio
trowski rozwijał we Włoszech. 
W 1842 r. przyjęty został do Ponte 
Molle Gesellschaft, rzymskiego sto
warzyszenia artystycznego o wielo
narodowościowym charakterze. Na
wiązał kontakt z protagonistą naza-
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Maksymilian Antoni Piotrowski

reńczyków Johannem Friedrichem 
Overbeckiem oraz kapitolińczykami, 
uprawiającymi włoską manierę naza- 
renizmu, kładącą nacisk na krajobraz 
i sceny rodzajowe. Pobyt we Wło
szech wniósł w twórczość malarza 
liczne sceny z życia włoskiego ludu, 
osadzone w sielankowym pejzażu. 
Dalsza podróż artystyczna Piotrow
skiego wiodła przez Monachium, 
gdzie poznał Petera Corneliusa i Wil
helma Kaulbacha, a podziw dla ich 
twórczości utwierdził go w koniecz
ności tworzenia prac w duchu religij
nym i historycznym.

Wraz z ukończeniem studiów, 
w 1844 r. Piotrowski osiadł w Berli
nie, gdzie przez trzy lata pracował 
nad zamówieniem Anglika Williama 
Emptoma: przedstawieniem epizodu 
z wojny angielsko-afgańskiej. 
W związku ze śmiercią zleceniodaw
cy, to monumentalne dzieło pozosta
ło jednak jedynie w fazie kartonu 
i szkiców.

Rok 1848 przyniósł zaangażowa
nie się malarza w wydarzenia Wiosny 
Ludów. Piotrowski prowadził dzia
łalność patriotyczną na terenie Berli
na (był tu nawet aresztowany), Byd
goszczy i Poznania. Z tego czasu po
chodzi alegoryczny, propagandowy 

rysunek przeznaczony do litograficz
nego powielania, zamówiony przez 
Ligę Polską - „Przez jedność i rów
ność do niepodległości i wolności”.

Od 1849 r. stałym miejscem po
bytu Piotrowskiego stał się Króle
wiec, gdzie malarz otrzymał powoła
nie na profesora Pruskiej Akademii 
Sztuk Pięknych i objął klasę rysun
ków z gipsów antycznych. Okres ten 
naznaczony był dojrzałą, intensywną 
pracą artystyczną. Wtedy to zajął się 
monumentalnym malarstwem ścien
nym. Z 1853 r. pochodziła dekora
cja plafonu w królewskiej poczekalni 
dworca w Królewcu (zniszczonego 
w czasie drugiej wojny światowej), 
przedstawiająca w alegorycznej for

mie błogosławieństwa kolei parowej 
dla dobra kraju. Nie zachowały się 
również polichromie w auli uniwer
sytetu królewieckiego, przygotowa
ne razem z Ludwigiem Rosenfelde- 
rem i Gustawem Grafem w latach 
1863-1871; utrzymany w duchu kla
sycyzmu program tych dekoracji ilu
strował główne katedry uniwersytec
kie: teologię, prawo, medycynę i fi
lozofię.

Osiedlając się w Królewcu, arty
sta nie zerwał kontaktów z krajem. 
Niemal corocznie przysyłał swoje ob
razy na wystawy polskich towa
rzystw sztuk pięknych w Warszawie, 
Poznaniu i Krakowie. Największe 
uznanie i rozgłos przyniosło mu wy

1.2. Maksymilian Antoni Piotrowski, „Autoportret z paletą”, 1849, olej (1) oraz „Scena balkonowa
- portret rodzeństwa artysty”, 1839, olej (2)
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stawienie w 1859 r. w krakowskim 
Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięk
nych obrazu „Śmierć Wandy”. Opar
ta na legendzie o słowiańskiej kró
lewnie Wandzie „co nie chciala 
Niemca”, utrzymana w duchu ro
mantyzmu kompozycja odbierana 
była jako wyraz patriotyzmu Pio
trowskiego, który celnie trafił w na
rodowe uczucia odbiorców. Kompo
zycja była wielokrotnie reproduko
wana. Z kolei kontakt z rodzinnym 
miastem zaowocował obrazami prze
znaczonymi do nieistniejącego już 
bydgoskiego kościoła pojezuickiego: 
wizerunkiem „Niepokalanego Poczę
cia Najświętszej Marii Panny” (dziś 
można oglądać go w ołtarzu głów
nym kościoła św. św. Piotra i Pawła 
w Bydgoszczy) oraz przedstawieniem 
przeznaczonym do ołtarza główne
go: „Św. Ignacy Loyola” (obecnie ob
raz zdobi prezbiterium świątyni jezu
itów w Jastrzębiej Górze).

Piotrowski eksponował swoje pra
ce w wielu miastach europejskich, 
m.in. w Dreźnie, Monachium, Lipsku, 
Kolonii, Dublinie, Gandawie, Lwowie 
i oczywiście w Królewcu. Wystawa 
Powszechna w Paryżu w 1867 r. była 
okazją do zaprezentowania kompozy
cji „Pożegnanie Marii Antoniny z Del
finem w więzieniu w Tempie”. Konty
nuując tematykę historyczną, malarz 
odniósł się w tej kompozycji do jednej 
z najbardziej tragicznych scen rewolu
cji francuskiej.

Równocześnie Piotrowski tworzył 
prace o tematyce rodzajowej. Szcze
gólne uznanie zyskały sentymentalne

3. Maksymilian Antoni Piotrowski, „Portret damy w biatej sukni”, 1858, olej
4. Hermann Dróhmer, „Śmierć Wandy”, według obrazu Maksymiliana Antoniego Piotrowskiego, 
1860, staloryt, akwaforta

(reprodukcje prac ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy: Łukasz Maklakiewicz)

sceny z życia flisaków. Popularność 
zdobyły również jego portrety utrzy
mane w stylistyce realistycznych wi
zerunków mieszczańskich, prezentu
jące wysoki poziom warsztatu arty
stycznego, czego przykładem jest wy
idealizowany „Portret damy w białej 
sukni”.

Maksymilian Antoni Piotrowski 
zmarl 29 listopada 1875 r. w Kró
lewcu. Pochowano go na Cmentarzu 
Starofarnym w Bydgoszczy. Muzeum 
Okręgowe im. Leona Wyczółkow
skiego w Bydgoszczy od wielu lat ko
lekcjonuje prace artysty. Mimo strat, 

jakie przyniosły działania wojenne 
z 1945 r., nadal posiada ich najwięk
szy malarski zbiór. Wiele prac Pio
trowskiego znajduje się poza granica
mi Polski zarówno w kolekcjach mu
zealnych, jak i prywatnych. W rocz
nicę śmierci malarza bydgoskie mu
zeum przygotowuje prezentację jego 
dzieł, opartą na zbiorach własnych 
oraz pracach wypożyczonych z in
nych placówek muzealnych w kraju. 
Będzie ją można oglądać od listopada 
2005 do stycznia 2006 r.

Inga Kopciewicz
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Gotycki zamek nad Brdą

Kamienno-ceglany zamek 
starościński powstał w Byd

goszczy z woli króla Kazimierza 
III Wielkiego na miejscu drew- 
niano-ziemnego grodu kaszte
lańskiego, pamiętającego czasy 
księcia Kazimierza Odnowiciela. 
Okres budowy zamku określić 
można na lata 1337-1346, acz

żych zamków wroga, zlokalizo
wanego w niedalekim Świeciu.

Zamek tylko raz dostał się 
w ręce pruskiego sąsiada. Było 
to 28 sierpnia 1409 r., na samym 
początku wielkiej wojny z Zako
nem Krzyżackim (1409-1411). 
Miesiąc później do oblężenia 
obsadzonego przez Krzyżaków

kiem. Dysponował on również 
zamkami w Dobrzyniu nad Wi
słą, Rypinie, Bobrownikach, 
Ztotorii, Złotowie i Wałczu, a po
nadto stołecznym zamkiem 
książąt stupskich w pomorskim 
Darłowie. Mając tyle obronnych 
rezydencji, rozmiłowany w oby
czaju rycerskim Każko prefero- 

ją wody głównego koryta Brdy 
oraz odnogi rzecznej (nieistnie
jącej obecnie), która, pełniąc 
funkcję zewnętrznej fosy zam
kowej, odgradzała wyspę od 
miasta oraz chronionego drew
nianą palisadą podzamcza. 
Odnoga ta miała swój początek 
w strefie wschodniej pierzei Ry-

kolwiek studia na ten temat 
utrudnia skąpy zasób świa
dectw historycznych i całkowity 
brak śladów tej budowli w dzi
siejszym pejzażu miasta.

Wiadomo, że wielki monar
cha stawiał murowane punkty 
oporu według z góry powzięte
go planu, dążąc do ufortyfiko
wania nimi granic oraz głów
nych szlaków handlowo-komu- 
nikacyjnych państwa. Zamek 
nad Brdą wypełniał oba zada
nia. Dwadzieścia kilometrów 
stąd, między Trzęsaczem a Ko- 
zielcem, przebiegała przecież 
granica polsko-krzyżacka, 
a przez samą Bydgoszcz wiodła

zamku przystąpiła wielka armia 
króla Władysława Jagiełły. Ar
mia ta, wyposażona w ciężką 
artylerię, potrzebowała aż ośmiu 
dni, aby 6 października zmusić 
do kapitulacji obcą załogę. 
Komturowie, którzy w sierpniu 
zdobyli bydgoską warownię, 
podkreślali w swych raportach 
jej dobre walory obronne, po
zwalające myśleć o trwałym 
utrzymaniu Bydgoszczy w rę
kach Zakonu. W 1409 r. stacjo
nowało w zamku 42 żołnierzy 
krzyżackich, natomiast wiosną 
roku następnego - 50 zbrojnych 
starosty Janusza Brzozoglowe- 
go. Jeszcze w 1656 r. potrafiło

1. Zamek i wyspa zamkowa w widoku z północnego wschodu, 
próba rekonstrukcji stanu z XIV-XV w., oprać, i rys. Lech Łbik
2. Plan zamku i miasta z 1656 r., fragment miedziorytu 
według rysunku Ericha Dahlbergha
3. Widok zrujnowanego zamku od południowego wschodu, 
rysunek Jana Rudolfa Storna z 1661 r.

ruchliwa droga z krzyżackiego 
Pomorza w głąb Królestwa Pol
skiego. Bliskie sąsiedztwo agre
sywnych Prus zakonnych i dzie
je wojen polsko-krzyżackich 
wskazują wyraźnie, że bydgo
ską warownię wzniesiono w ce
lu ryglowania najbliższego z du- 

się w nim bronić 100 szwedz
kich rajtarów. Zamek byt więc 
mocny i obszerny, zapewne też 
piękny oraz wygodny.

W latach 1370-1377 władał 
zamkiem wnuk Kazimierza 
Wielkiego, książę stupski i do
brzyński Kazimierz, zwany Kaź- 

wat rezydencję bydgoską. Zor
ganizował w zamku własną 
kancelarię i w nim dokonał ży
wota. Co istotne, konsekwent
nie używał tytułu bydgoskiego 
księcia. Skoro tutejszy zamek 
stanowił jego ulubioną siedzi
bę, to najwidoczniej zapewniał 
mu odpowiednie warunki życia 
i manifestacji majestatu władzy.

Wyspa zamkowa, o średni
cy około 170-180 m, rozszerza
ła się ku północy, gdzie jej linia 
brzegowa rozciągała się na od
ległość około 240 m. Oblewały 

biego Rynku. Stąd ciągnęła 
się półkolem, zrazu wzdłuż 
wschodniej krawędzi założone
go w 1346 r. miasta, równolegle 
do ul. Podwale, następnie pl. 
Kościeleckich, gdzie skręcała 
na północ, by na wysokości ul. 
Bernardyńskiej znów połączyć 
się z głównym nurtem Brdy. Jej 
szerokość mogła dochodzić do 
20, miejscami nawet 40 m.

Czworoboczny, trójskrzy- 
dlowy gmach budowli zamko
wej, o wymiarach około 50 x 
40 m, sytuował się pośrodku
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4. Kielnia z czasów 
bydgoskiego zamku

(fot. Piotr Winter)

kąta, jaki tworzy obecnie zbieg 
ulic Przy Zamczysku i Grodz
kiej, sięgając zachodnimi naro
żami po jezdnie tychże ulic, 
wschodnimi zaś - na plac za
baw urządzonego tam w 1960 r. 
przedszkola. Zamek wieńczyły 
wyniosłe dachy dwuspadowe, 
zakończone trójkątnymi szczy
tami. Koronę kurtynowego mu- 
ru wschodniego stanowiły 
strzelnicze blanki. Przed lico 
owego muru wysuwała się 
kwadratowa, czterokondygna
cyjna wieża bramna, usytuowa
na asymetrycznie w stosunku 
do osi wzdłużnej zamku. Po
przedzało ją przedbramie ze 
zwodzonym mostem. Do 
trzech z czterech naroży twier
dzy dostawiono pięciokondy
gnacyjne, kwadratowe wieże. 
Wieży takiej nie było natomiast 
od południowego zachodu, 

skąd dostępu do zamku broni
ło pobliskie miasto. Rozloko
wane na obrzeżu prostokątne
go dziedzińca budynki skrzydeł 
mieszkalno-gospodarczych 
kryły w swych wnętrzach wiele 
różnych pomieszczeń, wśród 
nich osobną kaplicę zamkową, 
poświadczoną po raz pierwszy 
w 1495 r. Warownię otaczały 
dwie linie dookolnych umoc
nień w postaci niskiego muru 
kurtynowego oraz „suchej” fo
sy wewnętrznej.

Nadrzędność twierdzy w sto
sunku do miasta podkreślał fakt, 
że każdy z wymienionych czło
nów bydgoskiej aglomeracji 
miał odrębne systemy fortyfika
cyjne, nietworzące wzajemnie 
sprzężonego układu obronne
go. Od strony zamku i podzam
cza obwarowania miejskie koń
czyły się drewniano-ziemnym 

watem z palisadą, usypanym 
na poboczu Rybiego Rynku 
i ul. Podwale.

W 1466 r., po wcieleniu 
krzyżackiego Pomorza i ziemi 
chełmińskiej do Królestwa Pol
skiego, zamek utracił charakter 
kluczowej twierdzy pogranicz
nej. Co więcej, już w 1441 r. zo
stał razem z bydgoskim staro
stwem przekazany pod zastaw 
pokaźnego długu, zaciągnięte
go przez króla Władysława 
Warneńczyka. Tracąc militarne 
znaczenie i przechodząc do rąk 
starostów-wierzycieli, zastygł 
w swym średniowiecznym 
kształcie. W XVI w. popadt w ru
inę, z której w następnym stule
ciu dźwignął go częściowo sta
rosta Jerzy Ossoliński (1632- 
-1645), odbudowując m.in. jed
ną wieżę narożną.

Zamek nie przetrwał dru
giej wojny szwedzkiej, zwanej 
„potopem”. Jesienią 1656 r. wy
sadzono go w powietrze, przy 
czym nie sposób rozstrzygnąć, 
czy podłożone ładunki wybu
chowe zdetonowali saperzy 
szwedzcy, czy polscy. Odtąd le
żał w gruzach, służąc w latach 
następnych za rezerwuar dar
mowego budulca. Cegła z kru
szonych murów zamkowych 

posłużyła do budowy wielu 
późniejszych obiektów, w tym 
osiemnastowiecznych bydgo
skich kamienic przy ul. Długiej. 
Wreszcie w 1895 r. właściciel 
gruntu z ruinami, rentier Albert 
Wiese, sprzedał je z przezna
czeniem na rozbiórkę, za co 
wziął 7500 marek. W końcu 
owego roku malownicze relikty 
kazimierzowskiej warowni ro
zebrano do fundamentów. Nie
co później, na początku XX w., 
zniwelowano nasyp zamkowy, 
zachowany dotąd w postaci 
niewielkiego, bezkształtnego 
wzniesienia.

Pozostała legenda oraz 
osobliwa pamiątka w zbiorach 
bydgoskiego Muzeum Okręgo
wego. Zawdzięczamy ją opie
szałemu murarzowi z drugiej 
ćwierci XIV stulecia. Mowa o że
laznej kielni, znalezionej w 1895 r. 
we wnętrzu ostatnich murów 
zamkowych, którą bez cienia 
wątpliwości zaliczyć należy do 
najznakomitszych zabytków 
techniki budowlanej nie tylko 
w Polsce, ale także w całej Eu
ropie (zob. „Spotkania z Zabyt
kami”, nr 7, 1998).

Lech Łbik

Spotkanie z książką
MATERIAŁY DO DZIEJÓW KULTURY I SZTUKI BYDGOSZCZY I REGIONU

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy jest wydawcą „Ma
teriałów do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu”. 
W 1996 r. ukazał się pierwszy numer rocznika przygotowywanego 

przez zespół Pracowni Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków 
WOK. Autorami artykułów są współpracujący z redakcją historycy 
sztuki, historycy i archeolodzy z placówek badawczo-naukowych 
Bydgoszczy, Torunia, Warszawy i Włocławka. Zamieszczane w ko
lejnych zeszytach teksty prezentują wyniki interdy
scyplinarnych badań nad historią Bydgoszczy oraz 
miast i miasteczek województwa kujawsko-pomor
skiego, dziejami zabytków i zasobów kultury mate
rialnej. „Materiały..." wypełniają lukę na rynku wy
dawniczym, popularyzując mało znane tematy z za
kresu ochrony dóbr kultury, historii sztuki, zabytko- 
znawstwa i archeologii. Teksty przygotowywane są 
w formie niedużych monografii, opartych na dogłęb
nych badaniach źródłowych. Dbałość o poziom me
rytoryczny i przystępną formę prezentowanych arty
kułów, opatrzonych obszernymi przypisami, spra
wia, że publikacja ceniona jest w środowiskach na
ukowych, a zarazem odgrywa ważną rolę dydak
tyczną wśród młodzieży.

Tekstów zasługujących na uwagę, zawartych 
w wydanych rocznikach, nie sposób wyliczyć. Warto

ściowe są artykuły archeologów podsumowujące najnowsze wyniki 
prowadzonych badań. Zróżnicowane pod względem opisywanej te
matyki są rozprawy mediewistów. Tutaj warto zapoznać się z rozwa
żaniami nad treściami ideologicznymi tympanonów ze Strzelna. 
Spośród opublikowanych monografii wyróżnia się materiał, którego 
autor zinwentaryzował i opracował ponad 1000 relikwii znajdujących 
się w ponorbertańskim kościele w Strzelnie. Artykuł ten otwiera nowe 

drogi do badań nad przejawami życia religijnego. 
Znawcy i miłośnicy architektury zapoznają się z wie
loma wartościowymi, ale niespopularyzowanymi 
dziełami architektury nowożytnej. W „Materiałach..." 
opublikowane zostały ponadto artykuły dotyczące 
rzemiosła artystycznego, malarstwa i rzeźby. Niektó
re teksty układają się w cykle tematyczne, jak np. 
omówienia nieistniejących pomników bydgoskich 
czy poświęcone życiu i twórczości artystów.

Bieżące i archiwalne numery „Materiałów do 
dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu” naby
wać można (także w formie wysyłkowej) w siedzibie 
wydawcy w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Pra
cowni Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków 
w Bydgoszczy (85-033 Bydgoszcz, pl. Kościeleckich 6, 
tel. 0-52 585-15-01).

Bogna Derkowska-Kostkowska

MATERIAŁY DO DZIEJÓW 
KULTURY I SZTUKI 

BYDGOSZCZY I REGIONU
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Bydgoska biblioteka bernardynów 
i Jerzy Rupniewski

ROZMAITOŚCI

Wojewódzka i Miejska Biblio
teka Publiczna w Bydgosz

czy może poszczycić się nie la
da skarbem, w swoich zabytko
wych murach w dziale zbiorów 
specjalnych mieści tzw, bibliote
kę bernardynów. Jest to pokaź
ny, bo liczący 1557 pozycji zbiór 
książek i rękopisów, należących 
niegdyś do bydgoskiego klasz
toru bernardynów. Początki tego 
księgozbioru sięgają końca XV w., 
kiedy to w 1480 r. z fundacji bi
skupa włocławskiego Zbigniewa 
z Oleśnicy powstał konwent Bra
ci Mniejszych św. Franciszka Ob
serwantów, przy którym utworzo
na została biblioteka. Losy zbio
ru niestety nie obyty się bez strat. 
Przeprowadzony w 1810 r. spis 
księgozbioru zawierał 2400 po
zycji, ale wykonana siedem lat 
później inwentaryzacja majątku 
klasztornego wykazywała już tyl
ko 1989 pozycji (książek i rękopi
sów). Na szczęście mimo likwi
dacji klasztoru biblioteka bernar
dynów nie uległa rozproszeniu. 
W 1839 r. przeniesiona została 
do fary, a w 1907 r. przekazana 
do zasobów biblioteki miejskiej, 
gdzie do dnia dzisiejszego sta
nowi odrębną kolekcję.

Wśród licznych bibliotecz
nych starodruków na szczegól-

1.2. Elementy wnętrza biblioteki 
bernardynów w Bydgoszczy

3.4. Elementy wystroju biblioteki, 
wykonane przez Jerzego 
Rupniewskiego:
obraz zakonnika (3)
oraz akwarela przedstawiająca 
fragment wnętrza biblioteki 
bernardynów (4)

(zdjęcia: Dariusz Markowski)

ną uwagę zasługują: dwadzie
ścia pięć wydań Biblii, w tym 
dziewięć z XV w.; trzy piętna- 
stowieczne wydania Złotej le
gendy Jakuba de Voragine; fi
lozoficzne dzieła Arystotele
sa, Lombarda, św. Tomasza 
z Akwinu, Dunsa Szkota; dzie
ła reformatorskie Melanchtona 
i Lutra; dzieła filozofów staro
żytnych - Diogenesa Leartiosa
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Żywoty i poglądy słynnych filo

zofów i Beocjusza O pociesze
niu jakie daje filozofia', literaturę 
piękną reprezentują dzieta kla
syków starożytności - Owidiu
sza, Seneki, Wergiliusza i Te- 
rencjusza. Od 1936 r. bibliote
ka bernardynów eksponowana 
jest w pomieszczeniu, któremu 
koncepcję plastyczną nadal 
Jerzy Rupniewski, malarz, 
związany swoją twórczością 
głównie z Bydgoszczą.

Jerzy Rupniewski urodził 
się w 1888 r. w Warszawie. 
W Lozannie ukończył Wyższą 
Szkołę Handlową, po czym po 
powrocie do Warszawy wstąpił 
do Szkoły Sztuk Pięknych. Na
stępnie wyjechał do Mona
chium, gdzie przez dwa lata 
uczęszczał na zajęcia z rzeźby 
w pracowni prof. Karla Killera 
w Kunstgewerbe Schule. Póź
niej wyjechał do Paryża i zapi
sał się do Akademii Julienne. 
W 1913 r. powrócił do Warsza
wy, skąd w 1925 r. przeniósł 
się do Bydgoszczy, która stała 
się ulubionym motywem jego 
prac. Malował ją nieprzerwa
nie. Czasem tylko udawał się 
w odległy plener nad Bałtyk 
lub Wenecję, aby powrócić do 
Bydgoszczy i jej różnorodnych 
motywów architektoniczno- 
-pejzażowych. Z powodze
niem malował też kwiaty, mar
twe natury i wnętrza. Zdobył 
również uznanie jako zręczny 
portrecista. Wojna oderwała 
Rupniewskiego od malowania 
ulubionych motywów ukocha
nego miasta, musial je opu
ścić. Po powrocie nie zastał 
już ani swojej pracowni, ani 
swoich prac, w większości 
zniszczonych przez okupanta, 
ani zielonych bulwarów miasta 
nad Brdą. Wyczerpany niedo
godnościami czasu wojny oraz 
schorowany nie kontynuował 
już pracy twórczej, zmarl 
w wieku 62 lat w Bydgoszczy 
10 czerwca 1950 r. Największy 
zbiór jego prac znajduje się 
w bydgoskim Muzeum Okrę
gowym im. Leona Wyczółkow
skiego oraz w zbiorach pry
watnych.

Jerzemu Rupniewskiemu, 
jako twórcy dekoracji malar
skich oraz pomysłodawcy neo
gotyckiej stylistyki pomiesz

czenia, w którym przechowy
wana jest bydgoska biblioteka 
bernardynów, udało się wydo
być misterium średniowieczne
go wnętrza, mrocznego i suro
wego. Na szczególną uwagę 
zasługuje umieszczona głów
nie w tympanonach otworów 
drzwiowych neogotycka opra
wa, tworząca drewniane obra
mienie obrazów oraz dekorują
ca odrzwia. O charakterze ca
łego wnętrza w dużej mierze 
decydują detale - zaprojekto
wane zapewne przez Rupniew
skiego witraże, jego autorstwa 
obrazy (olejny obraz z wizerun
kiem zakonnika i akwarela 
wnętrza biblioteki) oraz nama
lowane na ścianach inskrypcje 
w języku łacińskim, a także 
umiejętnie dobrane zabytkowe 
rzeźby i obrazy. Aranżacją i wy
konaniem dekoracji tego wnę
trza Jerzy Rupniewski jawi się 
nam nie tylko jako wytrawny 
i wprawny malarz, ale również 
wyczulony dekorator, przy 
czym artysta nie wyzbył się 
malarskiego indywidualizmu, 
co szczególnie widoczne jest 
w ukazaniu postaci mnichów. 
W obrazach tych widoczna jest 
typowa cecha Rupniewskiego 
- malarza portrecisty, malują
cego z wyraźnym duktem 
pędzla, nasyconą i swobodną 
plamą barwną. Zachowując in
dywidualność, potrafił swoje 
dzieta wpleść w stylizację odle
głej epoki. I co ciekawe, połą
czenie dwudziestowiecznej 
maniery malarskiej z neogotyc
ką oprawą nie wywołuje dys- 
harmonii.

Dziś malarz Jerzy Rupniew
ski ceniony jest przede wszyst
kim za pejzaże i widoki miast, 
i to najczęściej prace wykonane 
w technice akwareli lub gwa
szu. Artysta w tej właśnie tech
nice realizował się chyba naj
pełniej. Akwarela - jak pisał Ma
rian Turwid we wstępie katalogu 
wystawy jubileuszowej artysty, 
która odbyła się z okazji 35-le- 
cia pracy w kwietniu i maju 
1947 r. w Bydgoszczy - „była 
najulubieńszą techniką jubilata 
i na tym odcinku jego pracy szu
kać należy jego najpełniejszych 
osiągnięć".

Dariusz Markowski

Mennica bydgoska

Położona w zachodniej czę
ści Bydgoszczy, na niewiel

kiej Wyspie Królewskiej, obec
nie Młyńskiej, między dwiema 
odnogami Brdy, mennica po
wstała w 1594 r. Założona zo
stała przez podkomorzego kra
kowskiego Stanisława Cikow- 
skiego. Jako mennica prywatna 
(do 1601 r.) wybijała szelągi 
i trojaki, a także grosze i szóstaki. 
W początkowym okresie wybija
ne w niej monety mają na stem
plu dużo znaków menniczych: 
obok herbu Wazów, podskar
biego, nosiły herb i inicjał zało
życiela mennicy (do 1598 r.), 
występują także znaki pierw
szych dzierżawców: Walentego 
Jahnsa (1594-1595), Hermana 
Rudigera (1595-1601) i Ernesta 
Knorra. Od 1598 do 1601 r. na 
emisjach bydgoskich widniała 
litera „B” - inicjał miasta. Stem
ple do monet i medali wykony
wał Rudolf Lehman, medalier 
i probierz mennicy koronnej 
w Poznaniu.

W 1601 r. mennica bydgo
ska została zamknięta. Otwarta 
ponownie za zgodą króla Zyg
munta III Wazy w 1613 r„ stała 
się jedną z największych mennic 
koronnych. Pod rządami nowe
go kierownika Eryka Huxera za
początkowała bicie półtoraków - 
nowej srebrnej monety, w typie 
zbliżonej do niemieckich groszy. 
Bite masowo od 1614 aż do 
1627 r. spotkać je można było 
w wielu krajach; w Niemczech, 
od miejsca ich wybicia, półtoraki 
nazywano brombergerami.

Najświetniejszy okres swej 
działalności bydgoska mennica 
przeżywała za czasów Holen
dra, Jakuba Jacobsona van 
Emden (1616-1639), sygnują
cego monety inicjałami „I-I" lub 
JI-VE". Byt on administratorem 
wszystkich mennic koronnych, 
litewskich i pruskich, posiadał 
szlachectwo, a także liczne 
przywileje od króla. Najbardziej 
zasłużył się przy produkowaniu 
różnorodnych odmian monet. 
Oprócz szelągów, groszy, w la
tach 1618-1626 wybijał na dużą 
skalę orty, nowe monety stano
wiące ćwierć talara, wzorowane 

na niemieckich ortstalarach 
(tzn. 1/4 talara). Mennica zasły
nęła także z bicia srebrnych 
monet grubych - póltalarów, ta
larów, a także złotych monet 
dukatowych. Byty to okazy nie 
tylko o dużej wartości nominal
nej, ale również artystycznej. 
Autorami stempli monet i meda
li pamiątkowych byli wybitni me- 
dalierzy gdańscy: Jan Hóhn 
oraz Samuel Ammon, twórca 
złotej monety polskiej o wadze 
100 dukatów (350 g), wybitej 
w 1621 r. w Bydgoszczy. Mone
ta ta w momencie powstania 
była największą złotą europej
ską monetą; zaliczana jest rów
nież do najpiękniejszych numi
zmatów (zob. „Spotkania z Za
bytkami”, nr 12, 2002).

W Rzeczypospolitej w latach 
1627-1636 mennica bydgoska 
zajmowała pierwsze miejsce 
pod względem wydajności pro
dukcji monet, a szczególnie ta
larów. W latach 1627-1644 była 
jedyną w państwie mennicą ko
ronną. Po śmierci króla Zygmun
ta III Wazy (1632 r.) stała się 
przedsiębiorstwem państwo
wym. Za panowania Władysła
wa IV jednym z ważniejszych 
dzierżawców byt Gabriel Gerlóff 
(1640-1644). Jego inicjały „GG" 
znajdują się na wybijanych pót- 
talarach, talarach i dukatach 
oraz ich wielokrotnościach.

W 1644 r. mennica bydgo
ska została zamknięta, a jej wy
posażenie przewieziono do 
Krakowa. Uruchomiona ponow
nie w 1650 r. przez dwa lata bita 
- pod kierownictwem mincmi- 
strza Krzysztofa Gutmana 
(„CG”) - grosze, dwugrosze, ta
lary, dukaty, miedziane szelągi 
oraz próbne trojaki i szóstaki. 
Na niektórych monetach (gro
szach miedzianych, dwugro- 
szach z 1650 r., ortach koron
nych z 1651 r. i na portugale 
z 1652 r.) pojawiła się nazwa 
miasta Bydgoszczy („BIDG, Cl- 
VITAT. BIDGOSTIENS"), chociaż 
z mennicy wychodziły monety 
wyłącznie koronne.

Całkowicie zniszczona przez 
okupację szwedzką i na nowo 
urządzona w 1660 r. mennica
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1. Trojak, 1598, Zygmunt III Waza, 0 20,0 mm
2. Talar koronny,1630, Zygmunt III Waza, 0 43,0 mm
3. Talar koronny,1642, Władysław IV, 0 42,4 mm
4. Trojak koronny,1650, Jan Kazimierz, 0 15,0 mm
5. Szeląg koronny,1650, Jan Kazimierz, 0 22,3 mm
6. Ort,1677, Jan III Sobieski, 0 28,9 mm

(zdjęcia: Łukasz Maklakiewicz)

była zarządzana przez Tomasza 
Tymfa (sygnujący swe monety 
„T-T'j, a po dwóch latach przez 
jego brata, Andrzeja, który sy
gnował monety inicjałami „AT", 
a zasłynął jako pomysłodawca 
emisji nowej srebrnej monety - 
złotówki koronnej (nazwanej od 
niego tymfem) o przymusowym 
kursie 30 groszy (faktyczna jej 
wartość wynosiła 12 groszy). 
Złotówka, bita masowo (około 
6 milionów sztuk) od 1663 do 
1666 r., nie wzbudzała zaufania 
ludności.

Spuściznę po Tymfach, 
oskarżonych o nadużycia na 
szkodę skarbu koronnego i za
kłócenia na rynku monetarnym, 
przejął Tytus Livius Boratini, 
dzierżawca mennicy w latach 
1667-1668, bijący szóstaki sygno
wane inicjałami „TLB" i ponownie 
zarządzający nią w latach 1677- 
-1682. Częściowo czynna za pa
nowania Michała Korybuta Wi- 
śniowieckiego mennica bydgo
ska wybita w 1671 r. próbne zło
tówki i dukaty, należące obecnie 
do wielkich rzadkości numizma
tycznych, z literami „MH” - Mi
chała Hodermana, mieszczanina 
bydgoskiego, jej długoletniego 
probierza i zarządcy.

Końcowe lata działalności 
mennicy przypadają na czasy 
panowania króla Jana III Sobie
skiego. Po śmierci Boratiniego 
(1682 r.) dzierżawę bydgoskiej 
mennicy przejęli jego spadko
biercy, w imieniu których zarzą
dzał wytwórnią Włoch Bartłomiej 
Sardi. Wśród ostatnich zarząd
ców wymienia się nazwisko 
Spytka Pstrokońskiego, który 
również kierował mennicą kra
kowską, a także Zygmunta Dąb- 
skiego; umowa z nim na dzierża
wę została podpisana w 1686 r. 
Mennica bydgoska prawdopo
dobnie zaprzestała swej działal
ności, podobnie jak krakowska, 
w 1688 r.

Decyzją Komisji Skarbu Ko
ronnego z 30 marca 1765 r. na 
potrzeby przyszłej mennicy war
szawskiej przewieziono narzę
dzia z Bydgoszczy do Warsza
wy. Dzisiaj po bydgoskiej men
nicy pozostały monety, inwenta
rze, a także ulica, przypominają
ca o istnieniu jednej z najbar
dziej prężnych mennic Rzeczy
pospolitej.

Irena Borowczak

Listy • Listy • Listy • Listy • Listy • Listy

Szanowna Redakcjo!

W artykule Elżbiety Lang pt. „Kościół św. 
Józefa na Podgórzu" („Spotkania z Zabyt
kami", nr 12, 2004) znalazł się akapit po
święcony instrumentowi muzycznemu 
„[...] wspaniale organy, wykonane przed 
pierwszą wojną światową w firmie Adolfa 
Hermana (pierwotnie przeznaczone do 
kościoła w Baku na Kaukazie), umiesz
czone tutaj w 1922 r". Pominąwszy fakt, 
że stolica Azerbejdżanu - Baku znajduje 
się na Zakaukaziu, przejdźmy do osoby 
budowniczego. Nie był nim Herman, lecz 
[...] Adolf Homan, autor około 130 orga
nów (ur. około 1850 r, zapewne na terenie 
parafii Sidra w guberni grodzieńskiej, 
zmarły w Warszawie 28 llpca 1941 r). Or- 
ganmistrzostwa uczył się zapewne w Wil
nie, po czym osiedlił się w Opatowie, 
gdzie przebywa! od około 1878 r. Nieba
wem po 1890 r. przeniósł się do Warszawy 
i działał tutaj przez pól wieku.

Przed pierwszą wojną światową organ- 
mistrzowie z zaboru rosyjskiego nie sta
wiali instrumentów w Galicji [...]. Znany byt

Organów Adolf Homan
w WARSZAWIE,

Krakowskie Przedmieście JW 2.

natomiast odwrotny proces, gdy budowni
czowie z Krakowa, Antoni Sapalski czy Że
browscy Aleksander i Kazimierz, zapusz
czali się na teren Kongresówki. W takim 
kontekście zastanawiała obecność instru
mentu Homana w Krakowie i przyznać 
muszę, że dopiero E. Lang w artykule opu
blikowanym w „Spotkaniach z Zabytkami" 
wyśledziła pierwotne przeznaczenie dzie
ła. Wątek ów należałoby rozwinąć, zwa
żywszy na jego walor odkrywczy.

Adolf Homan budował organy w miej
scowościach pozostających nawet 
w znacznych odległościach od Warszawy, 
np. w łotewskim Dyneburgu (poświęcone 
29 stycznia 1910 r.), czy w Maczkach - dziś 
dzielnica Sosnowca (1896 r), gdzie stykały 
się granice trzech państw zaborczych. Jak
kolwiek powstała już praca magisterska na 
KUL, której miałem przyjemność być kon
sultantem, pt. „Działalność organmistrzow- 
ska Antoniego Adolfa Homana w latach 
1878-1941", napisana przez księdza Jaro
sława Lepkowskiego (Lublin 2000), temat 
wymaga dalszych studiów [...].

dr Wiktor Z. Lyjak 
rzeczoznawca Ministra Kultury 

członek Rady Naukowej 
Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków 

Warszawa
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SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

Ponadto wszyscy wymienieni otrzymują książkę - Janusz Umiński, Bydgoszcz. Przewodnik, Bydgoszcz 2004

Kolejna atrakcja: dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami i muzeami 
każdego miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym Prenumeratorom książki oraz 
o tematyce związanej z profilem „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

</ Leokadia Dobry z Torunia - Wszystko o konserwacji. Obrazy, rysunki, grafika oraz Wszystko o konserwacji. Ceramika, szkfo, srebro i inne 

metale, ARKADY, Warszawa 2001
/ Stanislaw Dwornik z Sosnowca - Aleksandra J. Kasprzak (red.) - Szklą z Huty Kryształowej w starostwie lubaczowskim, 1717/1718 

- koniec XVIII w., katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, Warszawa 2005
•/ Szkoła Podstawowa z Czaplinka - Dwór Polski, Wydawnictwo TOnZ, Warszawa 2003 (płyta CD)

/Czesław Zabiegło z Bytomia - Wydawnictwa Muzeum w Gliwicach: Ludwik Dubiel, Bartnictwo i pszczelarstwo na Górnym Śląsku od 
XVIII do XX wieku, Gliwice 2003; Początki i rozwój miast Górnego Śląska. Studia interdyscyplinarne, Gliwice 2004; Szkło jak plaster mio
du, Gliwice 2004

/ Jerzy Gnyp z Piotrkowa Trybunalskiego - Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Sztuka Młodej Polski, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków brw.

Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 
miesięcznika są oczywiste:

KLUB
PRENUMERATORÓW

wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma 
zniżka dla wszystkich, którzy jednorazowo opłacą prenumeratę roczną

(w 2005 r. - 66 zł zamiast 72 zł) • rabat w wysokości 10% na wszystkie wydawnictwa książkowe 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (na podstawie numeru Karty Prenumeratora, którą przesyłamy 

Prenumeratorom z pierwszym zamówionym numerem miesięcznika) 
> dla szkól i bibliotek gratisowe roczniki 2001 i 2002 „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

IM
U

S
PRENUMERATA

prowadzona jest przez:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-460 Warszawa, 
ul. Agrykoli 1, BPH SA Warszawa nr 02 1060 0076 0000 4210 
2000 2418. Wpłat prosimy dokonywać na blankietach przekazów 
pocztowych i bankowych. Prenumeratę można rozpocząć w dowol
nym miesiącu; cena numeru 6 zł za 1 egz., cena prenumeraty opłaco
nej jednorazowo na cały 2005 r. - 66 zł. Prenumerata zagraniczna 
jest o 150% droższa. Archiwalne numery z lat 1996-2003 w cenie 
1,50 zł za 1 egz. dostępne są w siedzibie wydawcy. Wszelkie infor
macje można uzyskać pod nr. teł. 629-62-26, 621-62-41 w. 252 
(e-mail: zabytki(®zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkicli urzędach pocz
towych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, 
gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe 
właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listo
nosze przyjmują przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres 
od 1 stycznia następnego roku, do końca lutego na okres od 1 kwietnia, 
do 31 maja na okres od I łipca, do 31 sierpnia na okres od 1 października.

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania prenu
meratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia 
z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych 
opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumerowane 
egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego 
siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za pośrednictwem stron 
internetowych (www.poczta.lublin.pl/gazety).
Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na III kwartał 2005 r. przyj
mowane są do 5 czerwca br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w War
szawie m.in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum 
Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, „Księgarni DiG” w Bibliotece 
Narodowej (Al. Niepodległości 213), w Towarzystwie Opieki nad Za
bytkami (ul. Agrykoli 1), w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na 
terenie całego kraju.
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Zabytki utracone

Bydgoszcz, której nie ma...
Zwiedzając to miasto, trzeba wykazać 

się sporą dozą wyobraźni. Przewodni
cy opowiadający o atrakcjach Bydgosz
czy często mówią: „tutaj byt, tu znajdował 
się, tam wzniesiono, a później zburzono". 
Te miejsca na szczęście zachowały się na 
starych fotografiach, na pocztówkach. 
Może dzisiaj nie wzbudzałyby zachwy
tów, jednak zatrzymane na podkolorowa- 
nej widokówce, na niewyraźnym zdjęciu 
mają w sobie wciąż urok miejsc magicz
nych, godnych zapamiętania. Oprócz te
go, że przypominają nam o nieistnieją
cych już obiektach, pokazują miasto 
z przełomu XIX i XX w., w którym życie to
czyło się niespiesznie, a niedziele spę
dzano w restauracjach i kawiarniach, usy
tuowanych wzdtuż Kanatu Bydgoskiego. 
Cofnijmy się w czasie, jest rok - powiedz
my -1914.

Odwiedzający miasto podróżny wy
siadał na dworcu kolejowym, przed któ
rym przy okrągłym kwiatowym skwerze 
czekał żółty wagonik tramwaju. Z jego 
okien można było oglądać wysokie ka
mienice najpierw ul. Dworcowej, później 
reprezentacyjnej arterii miasta - ul. Gdań
skiej. Gdzie się zatrzymać na nocleg? Za
leżało to tylko od zasobności portfela, bo 
w Bydgoszczy nie brakowało hoteli. Tylko 
w okolicach dworca znajdowało się ich 
siedem. Co zobaczyć? Może pospacero
wać ulicami śródmieścia - Cieszkowskie
go, Śniadeckich, Paderewskiego, Zamoj
skiego, al. Mickiewicza, które na począt
ku XX w. tworzyły /es beaux quarters. Ele
wacje, zdobne w dekoracje sztukator- 
skie, poprzedzały przedogrody, oddzielo
ne od chodników dekoracyjnymi ogro
dzeniami. Ulice o zmroku rozświetlały 
rzędy gazowych latarni. Zmęczony spa
cerem turysta mógł wstąpić do jednej 
z wielu kawiarni. Mogła to być „Cafe Bri
stol" z tarasem zawieszonym nad nurtem 
Brdy. Rozciąga! się stąd wspaniały widok 
nie tylko na przepływające rzeką barki, 
ale też na zabudowę ul. Mostowej, która 
prowadziła do najstarszej części miasta - 
na Stary Rynek. Jak spędzić wieczór? Ko
niecznie w Teatrze Miejskim, usytuowa
nym malowniczo nad brzegiem rzeki. 
Z wizyty w Bydgoszczy pozostawała w ro
dzinnym albumie fotografia na tle monu
mentalnej fontanny „Potop”, przy której, 
jeśli wierzyć miejskim kronikarzom, foto
grafowali się wszyscy odwiedzający mia
sto. Jest szansa, że przy odbudowanym 
„Potopie" znów będą ustawiały się rodzi
ny do wspólnej, pamiątkowej fotografii.

Agnieszka Wysocka

Modernistyczny gmach 
dworca kolejowego, 
wzniesiony w 1914 r.; 
po pożarze 
kompleksowo 
przebudowany w latach 
1965-1966

Północna pierzeja 
al. A. Mickiewcza, 
z wielokondygnacyjnymi 
kamienicami oraz 
zabudową willową, 
zaprojektowaną przez 
najlepszych bydgoskich 
architektów; niestety 
do naszych czasów nie 
dotrwały upiększające 
ulicę szpalery drzew

Tuż nad rzeką, 
przy ul. Mostowej 
znajdowały się dwie 
okazałe kamienice 
- parter jednej z nich 
zajmowały eleganckie 
sklepy, w drugiej 
mieściła się „Cafe 
Bristol”; oba budynki 
rozebrane w 1940 r.

Gmach Teatru 
Miejskiego, będący 
największą inwestycją 
kulturalną końca XIX w. 
w Bydgoszczy, 
wzniesiony w latach 
1891-1896 według 
projektu berlińskiego 
architekta Heinricha 
Seelinga; częściowo 
zniszczony pod koniec 
wojny budynek 
rozebrano w 1945 r.

(pocztówki ze zbiorów 
Marka Ogrodowicza)
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Zabytki utracone

Bydgoski „Potop”

W
 Bydgoszczy, w jednym z najstarszych parków mia
sta, stal niegdyś pomnik-fontanna, monumentalny 
w swej formie, wyobrażający biblijny potop. Odsło

nięto go 23 lipca 1904 r. - od tego czasu stat się dumą 
mieszkańców, jednak nie na długo. Podczas drugiej wojny 
światowej Niemcy rozebrali rzeźbę, a materiał z niej uzyska
ny zużyli na cele wojenne. „Potop” jednak w świadomości 
bydgoszczan pozostał, czego dowodem są plany przywró
cenia fontanny na dawne miejsce.

Pomnik autorstwa berlińskiego rzeźbiarza Ferdynanda 
F. Lepckego (zob. artykuł na s. 22) złożony byt z trzech grup 
postaci. Środkowa - najwyższa ukazywała wysoki szczyt 
skalny, na którym stat młody półnagi mężczyzna, podtrzy
mujący jednym ramieniem nieprzytomną kobietę z rozpusz
czonymi włosami, a drugą wciągający brodatego, nagiego 
mężczyznę wdrapującego się na skałę. Poniżej ukazał arty
sta leżącą postać martwej kobiety, obok której siedziało 
dziecko. Za nim wynurzał się lew, również uciekający przed 
żywiołem. Drugą grupę po lewej (wschodniej) stronie stano
wiła niedźwiedzica, która, trzymając w zębach swoje młode, 
starała się uratować je przed wodą. Kolejna grupa z prawej 
(zachodniej) strony przedstawiała nagiego mężczyznę, wal
czącego z oplecionym wokół niego wężem. Całość odlano 
z brązu, wycyzelowano, oszlifowano i wypolerowano w wy
padku postaci, grupa z niedźwiedzicą natomiast została 
opracowana syntetycznie, a jej powierzchnię opracowano 
fakturalnie. Podłoże masywów skalnych stanowił czerwony, 
także silnie fakturowany piaskowiec oraz głazy i kamienie. 
Pomiędzy sceną środkową i bocznymi w „skatach" umiesz
czono dysze kierujące strumień wody do środka i na ze
wnątrz, tak że oblewały wodą wszystkie posągi. Pomnik 
ustawiono w wykonanym również z czerwonego piaskowca 
basenie o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożnika
mi. Teren wokół niego wyłożono barwną mozaiką w dekora
cyjne wzory (ornament wstęgi falistej) według projektu Hein
richa Metzgera z 1905 r. Stopnie wokół basenu wykonano 
z szarego granitu (materiał pochodził z firmy „Ackerman” 
z Weissenstadt). Samo ujęcie tematu nawiązywało do iko
nografii malarstwa dziewiętnastowiecznego. Sceny biblijne
go potopu ukazywano wówczas jako dramat ginących ludzi 
i zwierząt, tych którzy nie dostali się na pokład arki (m.in. 
grafiki Gustawa Dore’a, obrazy Francisa Dauby).

Pod względem formalnym cala piramidalna kompozycja 
odznaczała się harmonią układu i gestu postaci. Będąc wy
razem postawy akademickiej artysty hołdującego warto
ściom neoklasycyzmu, niepozbawiona była jednak oryginal

ności, indywidualizmu i kunsztu rzeźbiarskiego. W przedsta
wieniu bocznej grupy - „Mężczyzny z wężem” - widoczne 
byty odniesienia do antycznej rzeźby „Grupa Laokoona”. 
Pomnik o malowniczej formie, wyrażający treści łatwe do 
odczytania, a zarazem symboliczne przesłanki, wywoływał 
refleksje. Sprzyjało temu również jego otoczenie, fontanna 
bowiem została doskonale wkomponowana w założenie 
parkowe. Dramatyczna scena kontrastowała z tłem w posta
ci drzew i krzewów, co sprawiło, że miejsce to, często foto
grafowane, stało się jednym z ulubionych celów przecha
dzek.

Fontannę bydgoską wybudowano za 100 tys. marek. 
Miasto poniosło jednak tylko czwartą część kosztów, resztę 
sumy pokryto pruskie ministerstwo oświaty i kultury. Część 
historyków Bydgoszczy uważa, że władze nagrodziły w ten 
sposób miasto za dochowanie wierności cesarstwu. To fi
nansowe wsparcie należy jednak bardziej wiązać z „He- 
bungspolitik”, której celem było propagowanie kultury w na
stawionych dotąd na rozwój gospodarczy wschodnich pro
wincjach państwa pruskiego, m.in. przez powoływanie no
wych instytucji i wspieranie towarzystw prowadzących dzia
łalność kulturalną i naukową. Z pomysłem ufundowania mo
numentalnego pomnika dla Bydgoszczy wystąpiła Krajowa 
Komisja Sztuki dla Popierania Sztuk Plastycznych (Landes- 
-Kunst-Komission zur Fórderung der bildende Kunste). 
W 1897 r. ówczesne pruskie ministerstwo wyznań poinfor
mowało ministerstwo spraw wewnętrznych o zamiarze ufun
dowania fontanny w Bydgoszczy. Burzliwą dyskusję wywo
łała sprawa umiejscowienia. Proponowano umieścić ją m.in. 
na pl. Teatralnym, Nowym Rynku, pl. Wolności i wyspie św. 
Barbary na Brdzie vis a vis kościoła farnego. Postanowiono 
w końcu, że pomnik stanie w parku przy dzisiejszym pl. Wol
ności (ówczesnym Regierungs Garten). Teren ten należał 
jednak do rejencji. Władze miejskie musiaty zatem liczyć się 
z jego wykupieniem, co nastąpiło w 1901 r. Krajowa Komi
sja Sztuki dla Popierania Sztuk Plastycznych ogłosiła 
w 1898 r. konkurs na projekt rzeźby. W skład komisji weszło 
dwóch przedstawicieli Bydgoszczy: radca budowlany Carl 
Meyer i radca miejski, późniejszy burmistrz miasta Hugo 
Wolff. Spośród czterdziestu czterech nadesłanych prac zo
stał wybrany jednogłośnie projekt F. Lepckego, który wysta
wiono w Bydgoszczy w styczniu 1899 r. Model fontanny zro
bił duże wrażenie na mieszkańcach. Lepcke, oprócz 100 
tys. marek na koszty budowy pomnika, otrzymał taką samą 
kwotę jako honorarium. Mimo to domagał się zwiększenia 
zapłaty, co spowodowało opóźnienie ukończenia rzeźby.
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Po sześciu latach, 23 lipca 1904 r. wystawiono rzeźbę 
w ówczesnym ogrodzie regencyjnym (obecny park im. Ka
zimierza Wielkiego). Odlata ją firma „Aktiongeselschaft H. 
Gladinbeck & Sohn" z Fredrichshagen. Wodotrysk urucho
miono jednak dopiero cztery lata później. Na odsłonięcie 
przyjechał z Malborka minister kultury dr Studt, prezydent 
rejencji dr Guenter oraz sam artysta (był to jedyny pobyt 
Lepckego w Bydgoszczy). Pomnikowi podporządkowano 
układ parku, który przekształcony został w 1901 r. według 
projektu Paula Meyerkampa. „Potop” stanął w północnej 
części, a całą kompozycję zwrócono w kierunku ówczesne-

1. Fontanna „Potop” od strony północno-wschodniej na przedwojennej 
pocztówce
2. Główna grupa „Potopu"
3. Grupa z niedźwiedzicą

(ilustracje wg Piotr Winter, .Fontanna «Potop- w Bydgoszczy", 
studium historyczne, MKZ)

go Weltzien Platz (dzisiejszy pl. Wolności). Wznosiła się ona 
na wysokość kilku metrów ponad wodę. W prasie określono 
monument jako „Sintflutbrunnen” - „fontanna z potopem". 
Po zamontowaniu, do 1908 r. dokonywano napraw, ponie
waż pomnik wykazywał wiele wad - m.in. nieszczelność, 
dlatego wodę puszczano tylko przy wyjątkowych okazjach 
lub na specjalne zamówienie.

W przeciwieństwie do innej słynnej rzeźby Lepckego - 
„Łuczniczki”, „Potop” bardzo szybko zdobył uznanie miesz
kańców. Duża wartość artystyczna pomnika przeważyła tak
że w okresie dwudziestolecia międzywojennego nad wzglę
dami narodowościowymi. Pomimo likwidacji niemieckich 
pozostałości w mieście - także pomników, fontanna cieszy
ła się dużą sympatią ówczesnych bydgoszczan. Podczas 
okupacji hitlerowskiej po klęsce stalingradzkiej Niemcy re- 
kwirowali na cele wojenne wszystkie większych rozmiarów 
żeliwne czy brązowe przedmioty. Na początku stycznia 1943 
r. w ciągu kilku dni rozebrano i rzeźby „Potopu”, z których po 
przetopieniu uzyskano 8843 kg brązu.

Do dzisiaj zachowany jest basen po dawnej fontannie. 
W jego rogach już po wojnie umieszczono wodotryski 
w kształcie ryb, autorstwa Józefa Makowskiego. Wokół 
zbiornika zachowała się również mozaika, zalana asfaltem 
w latach pięćdziesiątych XX w.

Bydgoszczanie nie mogli jednak pogodzić się z utratą 
pomnika. Pierwsze glosy domagające się jego odtworzenia 
pojawity się zaraz po wojnie. W 1996 r. nawiązano kontakt 
z władzami Coburga, gdzie zredukowaną do głównej grupy 
kopię rzeźby można podziwiać do dzisiaj. Władze Coburga 
zgodziły się, by ich pomnik posłużył do wykonania odlewu. 
Zawiązało się Stowarzyszenie Odbudowy Fontanny „Potop”, 
które prowadzi zbiórkę pieniędzy. Miejmy nadzieję, że to wy
jątkowe dzieło powróci, stając się znowu ozdobą miasta.

Karolina Zimna



Kolekcja fonograficzna

M
uzeum Okręgowe w Bydgoszczy od maja 2004 r. przejmuje ko
lekcję fonograficzną Ewy i Adama Mańczaków. Liczy ona ponad 
5 tys. nośników dźwięku i niemal 100 urządzeń odtwarzających. Do tej 

pory właściciele kolekcji przekazali w formie darowizny bydgoskiemu 
muzeum nośniki dźwięku, wydawnictwa muzyczne oraz akcesoria 
wartości 160 tys. zt, zaś muzeum zakupiło od nich urządzenia odtwa
rzające (fonografy, gramofony, patefony) za kwotę 215 tys. zt (z 270 
tys. zt przeznaczonych na te zakupy). Pozyskane eksponaty prezen
towane są na wystawie składającej się z dwóch części: pierwsza - to 
fonografia płytowa, druga obejmuje fonografię cylindryczną, tzw. Edi- 
sonowską. Na wystawie możemy podziwiać m.in. cylindryczne i płyto
we nośniki dźwięku wyprodukowane przez pionierskie firmy w tej dzie
dzinie (najstarsze z 1898 r.), fonografy i gramofony, w tym jedyny znaj
dujący się w Polsce fonograf Edisona na płyty węglowe.

1. Fonograf stołowy 
na wałki fonograficzne 

Edisona, ok. 1905 r.

2. Gramofon tubowy 
firmy Columbia, USA, 

ok. 1905 r.
3. Gramofon stołowy 

firmy Parlofone, 

Niemcy, ok. 1925 r.

4. Albumy płytowe,

ok. 1910-1915

5. Koperty na płyty, 
pierwsza połowa XX w.

(zdjęcia ze zbiorów Muzeum 
Okręgowego w Bydgoszczy)


