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Marian Rejewski
Bydgoski życiorys  
wybitnego kryptologa
s. 8

wielka ucieczka.
Bunt w areszcie śledczym na 
Wałach Jagiellońskich
s. 18
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Ekspozycja poświęcona zabyt-
kom piśmiennictwa polskiego 
znajdującym się w zbiorach 

WiMBP „Sto lat u siebie. Zabytki 
piśmiennictwa polskiego w zbio-
rach bydgoskiej książnicy” będzie 
dostępna dla zwiedzających od 
17 do 31 stycznia 2020 roku w sali 
wystawowej przy ulicy Jana Kazi-
mierza w Bydgoszczy (wejście 
główne od strony Starego Rynku). 

Uroczyste otwarcie wysta-
wy odbędzie się 17 stycznia 
o godzinie 12:00 – potem będzie 
ona czynna w dni powszednie, 
w godzinach 9:00-15:00. W nie-
dzielę, 19 stycznia będzie można 
ją zwiedzić od 12:00 do 17:00.

Od 17 stycznia do 29 lutego 
w wypożyczalni głównej WiMBP 
będzie można też zobaczyć mate-

riały prezentujące najważniejsze 
wydarzenia związane z przyłą-
czeniem Bydgoszczy do państwa 
polskiego - zdjęcia, odezwy czy 
afisze. Wśród nich znajdą się m. 
in. odezwa pierwszego prezydenta 
wolnej Bydgoszczy Jana Maciaszka 
do mieszkańców z dnia 20 stycznia 
1920 roku i afisz promujący uro-
czyste przedstawienie „Dziadów” 
Adama Mickiewicza, zorganizo-
wany z okazji przyjęcia Wojsk Pol-
skich 22 stycznia 1920 roku. 

Wystawa „Setna rocznica 
powrotu Bydgoszczy do Macie-
rzy” będzie czynna w godzinach 
otwarcia biblioteki.  BB

*Kalendarz miejskich 
obchodów powrotu 
Bydgoszczy do Polski  
na stronie 5.

BiBLioTEKA MiEJsKA

Unikaty na stulecie
Biblioteka pokaże cenne zbiory
Z okazji stulecia powrotu Bydgoszczy do Macierzy Wojewódzka 
i Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała dwie wystawy czasowe.

R E K L A M A

Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Główne świętowanie wyjąt-
kowej rocznicy odbędzie 
się w weekend 18-19 stycz-

nia. Kulminacyjnym momen-
tem obchodów będzie niedziel-
na inscenizacja historyczna 
na Starym Rynku. Od godziny 
14:00 na najważniejszym placu 
miasta zobaczymy widowisko 
z udziałem ok. 500 osób – poja-
wią się żołnierze w historycz-
nych uniformach, konny pułk 
ułanów, gazeciarze oraz inne 
elementy, które przeniosą nas 
do 1920 roku. - Bezpośrednio po 
inscenizacji zapraszamy miesz-
kańców na Wyspę Młyńską na 
jubileuszowy tort przygotowany 
przez mistrzynię świata Jowi-
tę Woszczyńską – informuje 
o słodkiej niespodziance urząd 
miasta. Ponadto, na Wyspie obej-
rzymy wystawę umundurowa-
nia powstańczego oraz szpital 
polowy. Przygotowano też atrak-
cje - wybijanie monet oraz zaba-
wy artystyczne, fotograficzne 
i pocztowe.

Od soboty, 18 stycznia na 
Moście Staromiejskim będzie 
można zobaczyć wystawę zdjęć 
„Moja Rodzina, Moje Miasto na 
historycznej fotografii”. Stworzy-
li ją sami mieszkańcy, przekazu-
jąc pamiątkowe zdjęcia rodzinne 

zawierające bydgoskie akcenty. 
Zobaczymy na nich, jak bydgosz-
czanie kiedyś spędzali wolny czas 
oraz gdzie pracowali. 

W sobotę wieczorem odbę-
dzie się Bydgoska Lokalizacja 
2020, czyli clubbing w stylu 
retro. Bydgoski zespół Cyna-

mony odwiedzi kluby i wykona 
w nich utwory śpiewane bydgo-
ską gwarą.

Stowarzyszenie na rzecz Roz-
woju Transportu Publicznego 
zaprezentuje natomiast wyjąt-
kową wystawę o historii bydgo-
skiej komunikacji od 1920 roku. 

Archiwalne materiały będzie 
można podziwiać w zabytko-
wym autobusie marki Volvo, któ-
ry w niedzielę zaparkuje na ulicy 
Długiej, przy zabytkowym tram-
waju. Mobilną wystawę będzie 
można podziwiać od godziny 
12:00. Oprócz tego, od 9:30 do 

14:30 na trasie plac Teatralny – 
Muzeum Wojsk Lądowych będzie 
kursować linia specjalna obsługi-
wana zabytkowym taborem.

Oficjalne obchody z ceremo-
niałem wojskowym odbędą się 
na Starym Rynku w poniedziałek 
20 stycznia, o godz. 13:00.

Ratusz wraz z Muzeum Okrę-
gowym i UKW organizuje także 
konferencję naukową. „Na dro-
dze do Niepodległości. Bydgoszcz 
w latach 1914-1920”. Odbędzie się 
ona 20 i 21 stycznia – pierwszego 
dnia wystąpienia będą miały miej-
sce w sali sesyjnej Rady Miasta 
Bydgoszczy, a drugiego – w auli 
biblioteki UKW. Naukowcy podej-
mą tematy związane z dziejami 
Bydgoszczy i regionu od przełomu 
XIX i XX wieku aż do 1920 roku – 
zarówno w okresie przed wybu-
chem I wojny światowej, jak i w jej 
trakcie, a także w dobie powstania 
wielkopolskiego i oczekiwania na 
niepodległość. 

sTArE MiAsTo

Przez cały weekend w centrum miasta bydgoszczanie będą świętować stulecie powrotu do Polski. 

Tak Bydgoszcz będzie świętować 
stulecie powrotu do Polski
Wyjątkowa wystawa rodzinnych zdjęć, clubbing w stylu retro, inscenizacja historyczna, a po niej 
jubileuszowy tort – to tylko część wydarzeń zaplanowanych przez miasto w ramach obchodów 
setnej rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski.
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Zabytkowy
autobus marki Volvo 
stanie na ul. Długiej obok 
tramwaju. Będzie można 
podziwiać w nim archiwalne 
materiały dotyczące historii 
bydgoskiej komunikacji. 
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Z  okazji obchodów 100-lecia 
powrotu Bydgoszczy do Pol-
ski ratusz ogłosił konkurs 

na restaurację lub lokal, którego 
wnętrze pozwoli przenieść się do 
lat dwudziestych ubiegłego wie-
ku, a w menu znajdą się potra-
wy z tamtej epoki. Zwycięzcą 
konkursu została mieszcząca się 
przy Hotelu Bohema Restaura-
cja Weranda, zlokalizowana przy 
parku Kazimierza Wielkiego. 
Przygotowała ona szereg atrakcji 
dla klientów i tym samym dołą-
czyła do wspólnego świętowa-
nia. Weranda otrzymała nagrodę 
w wysokości 5 tys. złotych oraz 
certyfikat „Lokalu z epoki”.

Na czas obchodów stulecia 
powrotu Bydgoszczy do Polski, 
w dniach 18-20 stycznia Weran-
da zamieni się w nastrojowy 
salonik z lat 20. Z tej okazji we 
wnętrzu pojawią się meble i inne 
ozdoby nawiązujące do tamtej 
epoki, takie jak oryginalne fote-
le, sofy, gramofon, stary globus, 
maszyna do pisania, a także sty-
lizowana zastawa. W głównych 

salach restauracji obejrzymy 
wystawę fotografii bydgoskich 
artystów Katarzyny Grys i Pio-
tra Gutkowskiego pt. „RetroPor-
tret Bydgoszczan”. Restauracja 
zaprasza również gości przebra-
nych w strojach z epoki, którzy 
będą mogli sfotografować się 
w saloniku sprzed wieku. Będzie 
to znakomita pamiątka z historią 
w tle.

Komisja konkursowa doceni-
ła autorów koncepcji Restauracji 
Weranda za dbałość o szczegół 
– zarówno aranżacja wnętrz, 
stylistyka strojów, muzyka i kar-
ta dań kompleksowo wpisują się 
w charakter lat 20. XX wieku 
i najwierniej odtwarzają klimat 
tamtych czasów. Na odwiedza-
jących czekać będzie specjal-
nie przygotowane menu z epo-
ki – w nim m.in. pierś z gołębia, 
kwaśnica, śledź Matias z palo-
nym żółtkiem czy ulipki z pianą – 

czytamy w komunikacie urzędu 
miasta.

Drugie miejsce i nagrodę 
w wysokości 2 tysięcy złotych 
otrzymała Restauracja Apteka 
– nowy koncept na lokal przy 
ulicy Niedźwiedziej, w którym 
dotychczas mieściła się „Ćma”. 
W weekend obchodów stulecia 
to miejsce będzie wyróżnia-
ło się już od wejścia. Elewacja 
kamienicy zostanie podświetlo-
na biało-czerwonymi barwami, 
w menu znajdziemy kaczkę wol-
ności oraz królika marszałka, 
a w tle słyszeć będziemy polską 
muzykę z lat 20.

Trzecie miejsce, premiowa-
ne nagrodą w wysokości tysią-
ca złotych trafiło do Restauracji 
Karramba przy Starym Rynku. 
W czasie obchodów znajdziemy 
w niej specjalne menu inspiro-
wane daniami serwowanymi 
w lokalach gastronomicznych 
na początku XX wieku. W gło-
śnikach usłyszymy Eugeniu-
sza Bodo, Mieczysława Fogga, 
Hannę Ordonównę i Tadeusza 
Faliszewskiego. W tym miejscu 
zmieni się także wygląd stoli-
ków oraz obsługi – to wszystko 
sprawi, że goście przeniosą się 
w czasie.

Ekspozycja „Ku wolności. Byd-
goszcz 1914 -1920” przybliży 
wydarzenia, które doprowa-

dziły do włączenia miasta nad 
Brdą w granice niepodległego 
państwa polskiego. Oprócz wąt-
ków historycznych, przedstawi 
ona też losy ludzkie. Wystawa 
przekrojowo przedstawi wyda-
rzenia ukazujące dążenia do nie-
podległości, które nasilały się już 
od 1914 roku. 

Obok prezentacji tych wyda-
rzeń, zobaczymy też losy miesz-
kańców grodu nad Brdą w momen-
cie wybuchu powstania wielko-
polskiego i podpisania traktatu 
pokojowego w Wersalu.  Punktem 
kulminacyjnym ekspozycji będzie 
ukazanie momentu powrotu mia-
sta do Rzeczpospolitej.

Na wystawie będzie można 
obejrzeć różnorodne archiwa-
lia, numizmaty i ordery. Ważne 
miejsce zajmie też fotoplastykon 
prezentujący zdjęcia Bydgoszczy 
w latach 1914 – 1920. Zaprezen-

towane zostanie także słucho-
wisko, które odda klimat stycz-
niowych dni. Wernisaż wysta-
wy odbędzie się 20 stycznia 
2020 roku w Spichrzach nad Brdą 
o godzinie 17.00.

W sobotę, 18 stycznia będzie 
można za darmo zwiedzić 
wszystkie stałe ekspozycje muze-
alne, w tym wystawę historyczną 
„Od Starego Rynku do placu Wol-
ności. Spacer ulicami międzywo-
jennej Bydgoszczy”, która odby-
wa się w spichrzach. Natomiast 
w niedzielę, 19 stycznia w budyn-
kach przy Grodzkiej przez cały 
dzień będzie można podziwiać 
nowy nabytek muzeum -  troja-
ka koronnego Zygmunta III Wazy, 
wybitego w bydgoskiej menni-
cy. O 16:00 odbędzie się wykład 
dotyczący jej historii. Ponadto, 
od godziny 12:00 do 14:00 będą 
prowadzone warsztaty - podczas 
rodzinnych zajęć ich uczestni-
cy dowiedzą się, co przedstawia 
herb miasta. Na niedzielne wyda-
rzenia w spichrzach obowiązuje 
bilet specjalny w cenie 1 zł.  BB

Podczas rekonstrukcji wyda-
rzeń sprzed stu lat zobaczy-
my pułki ułanów na koniach, 

historyczne samochody, zaprzęgi 
wojskowe, żołnierzy w mundu-
rach różnych pułków oraz gaze-
ciarzy z pamiątkowym wyda-
niem Dziennika Bydgoskiego 
z 21 stycznia 1920 roku, którego 
nagłówki wołały „Cześć! Cześć!”. 
Przewiduje się, że w odtworzeniu 
przyjazdu wojsk weźmie udział 
pół tysiąca osób. Do Bydgoszczy 
przyjadą grupy rekonstrukcyjne 
z całej Polski. Żołnierze w mun-
durach pojawią się na ulicach 
naszego miasta już od piątku.

Inscenizacja odbędzie się 
w niedzielę, 19 stycznia o godzi-
nie 14:00 na Starym Rynku. Urząd 
miasta zachęca do tego, by na 
spotkanie w sercu Bydgosz-
czy zabrać ze sobą miejską fla-

gę. W obrębie rynku pojawią się 
narodowe akcenty – na choince 
zawisną biało-czerwone kotylio-
ny, a ratusz, Stary Rynek i Mosto-
wa zostaną przyozdobione w bia-
ło-czerwone flagi.

W niedzielę miasto przygo-
towało szereg atrakcji: na Dłu-
giej zaparkuje zabytkowy auto-
bus, a w nim specjalna wystawa 
poświęcona komunikacji miej-
skiej w Bydgoszczy w latach 
1920-2020. W zaby tkow ym 
tramwaju znajdzie się natomiast 
Punkt Werbunkowy do Wojska 
Polskiego. W restauracji Apteka 
przy Niedźwiedziej od godzi-
ny 11:00 będzie można zobaczyć 
makietę przedstawiającą Byd-
goszcz w 1920 roku, a na Wyspie 
Młyńskiej, po inscenizacji histo-
rycznej, mieszkańcy będą mogli 
skosztować tortu przygotowane-
go przez mistrzynię świata Jowi-
tę Woszczyńską. BB

gAsTroNoMiA

MuZEuM oKręgowE

iNscENiZAcJA

stulecie ze smakiem
gdzie zjemy potrawy i poczujemy klimat lat 
dwudziestych?
Znamy zwycięzcę miejskiego konkursu na lokal gastronomiczny, który w związku ze stuleciem 
powrotu Bydgoszczy do Macierzy najlepiej odda ducha i smak lat 20. XX wieku. Najlepsza okazała 
się restauracja Weranda.

Restauracja Weranda stworzy salonik, w którym będzie można poczuć się jak w 1920 roku.
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Na wystawie w spichrzach 
zobaczysz, jak Bydgoszcz  
podążała ku wolności

Z okazji stulecia powrotu Bydgoszczy do Macierzy Muzeum Okręgo-
we przygotowuje wyjątkową wystawę oraz warsztaty rodzinne.

Na Starym Rynku 
poczujemy się jak 
w 1920 roku!
Ponad pół tysiąca osób weźmie udział w rekonstrukcji przybycia 
wojsk polskich do Bydgoszczy w styczniu 1920 roku. Inscenizacja 
odbędzie się w niedzielę o godzinie 14:00 na Starym Rynku.

 

18-20.01
Weranda zamieni 
się w salonik z lat 
dwudziestych.
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PodrÓŻ PrZEZ sTuLEciE

20 stycznia 1920

Bydgoszcz wraca do Polski
Powrót w granice kraju rozpoczął się 19 stycznia, gdy burmistrz 
Hugo Wolff przekazał władzę w mieście nowemu komisarycznemu 
prezydentowi Janowi Maciaszkowi. Dzień później wojsko polskie 
zostało przywitane na wystrojonym Starym Rynku,  a 22 stycznia 
miasto odwiedził gen. Józef Dowbór-Muśnicki.

1 kwietnia 1920

obszar miasta powiększa się 
ośmiokrotnie

Do Bydgoszczy przyłączonych zostaje 18 gmin, w tym m.in.: 
Bartodzieje, Biedaszkowo, Bielawy, Czyżkówko, Fordonek 
(Brdyujście), Jachcice, Kapuściska, Miedzyń, Okole, Rupienica, 
Skrzetusko, Szwederowo i Wilczak. 

6 czerwca 1921

wizyta Józefa Piłsudskiego 
Marszałka na dworcu powitały tłumy mieszkańców. Karocą 
udał się on na defiladę na pl. Wolności. Później odwiedził m.in. 
szpital, Akademię Rolniczą, Teatr Miejski, szkołę podchorążych 
i spacerował po mieście, a na koniec dnia wziął udział 
w przyjęciu w Hotelu Pod Orłem.  

Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

Szymon Fiałkowski: Jak waż-
ne w świadomości, tożsamości 
mieszkańców Kujaw i Pomorza 
jest powstanie wielkopolskie? 
Bo mam wrażenie, że jest ono 
jednak trochę zapomniane.
Sławomir Łaniecki: I tak, i nie. 
Poznań jako miejsce początku 
powstania i stolica walczącej 
wówczas z naporem niemieckim 
Wielkopolski od zawsze kultywu-
je pamięć o powstaniu wielkopol-
skim. W mieście są ulice noszące 
imię powstania i powstańców, 
szkoły mają powstańczych patro-
nów, działa Towarzystwo Pamię-
ci Powstania Wielkopolskiego, 
którego najaktywniejszą filią jest 
kujawsko-pomorskia. Tam odby-
wają się centralne uroczystości 
każdej kolejnej rocznicy wybuchu 
powstania.

Natomiast u nas różnie z tym 
bywało. Na pewno powstanie jest 
niezwykle doceniane na Pału-
kach i na południu Krajny. Wszę-
dzie tam ono dotarło i odegrało 
ważną rolę w odzyskaniu przez 
mieszkańców tych ziem niepod-
ległości i to jest bezsprzeczne. 
Inowrocław dzięki powstaniu 
wielkopolskiemu wolność odzy-
skał na początku 1919 r. Podob-
nie Nakło, Szubin, Kcynia, Żnin 
– wymieniając tylko te najbliższe 
Bydgoszczy miejscowości.

Jednak północno-wschodnia 
część Kujaw z Bydgoszczą i oko-
licami nie odzyskały wolności 
w wyniku działań powstańczych 
i może to jest ten powód, dla 
którego to powstanie nie było aż 
tak kultywowane, jak w Poznaniu 
czy Gnieźnie. Z drugiej strony 
od lat 90. XX w. w Bydgoszczy 
prężnie działa obecny Zarząd 
Oddziału Kujawsko-Pomorskiego 
Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919 oraz 
Koło Seniorów TPPW. Na terenie 
naszego województwa działa kil-
kadziesiąt kół TPPW. Mamy tak-
że powstańcze ulice, powstań-
czych patronów szkół. Co roku 
środowisko kombatanckie przy 
wsparciu samorządów, szcze-
gólnie Miasta Bydgoszczy, orga-
nizuje kolejną rocznicę wybuchu 
powstania wielkopolskiego – 
zawsze 27 grudnia. W Bydgosz-
czy znajduje się jedyny w Polsce 
Grób Nieznanego Powstań-
ca Wielkopolskiego, na któ-
rym zawsze składane są znicze 
i kwiaty. 

- Po zakończeniu powstania Byd-
goszcz musiała jeszcze poczekać 
na powrót do Macierzy.
- Bydgoszczy z przyczyn mili-
tarnych oraz politycznych nie 
dane było odzyskać wolności 
w początkowym okresie naro-
dzin państwa polskiego. Miasto 
aż 148 lat musiało czekać na swo-
ją wolność. Dopiero postano-
wieniem Traktatu Wersalskiego 
(28 czerwieca 1919 r.) Bydgoszcz 
została przyłączona do Pol-
ski, chociaż i wówczas jeszcze 
potrzeba było pół roku do raty-
fikacji postanowień wersalskich, 
dlatego pełna wolność do gro-
du nad Brdą zawitała dopiero 
w styczniu 1920 r. Chcę przy tym 
zauważyć, że gdyby nie sukces 
powstania wielkopolskiego, to 
nie wiadomo, jak ostatecznie 
przebiegałaby zachodnia granica 
Polski na wysokości Wielkopolski 
i Pomorza. Nie chciałbym gdybać, 
że Bydgoszcz nie odzyskałaby 
wolności w 1920 r., natomiast już 
o kształcie tej granicy mogliby-
śmy dyskutować. 

Powstańcy wielkopolscy nie 
mieli wystarczających sił, aby 
pokusić się samemu o zdobycie 
tak strategicznego miasta jak 
Bydgoszcz. Warszawa dopiero 

się organizowała, nie mogła tutaj 
pomóc, mieliśmy poważniej-
sze problemy na wschodzie, na 
Ukrainie i z bolszewikami, tak-
że na granicy południowej, na 
Śląsku z Niemcami i na Zaolziu 
z Czechami. Poza tym działała 
również międzynarodowa dyplo-
macja, która nie zajmowała jed-
noznacznego stanowiska w spra-
wie kształtu granicy zachodniej 
Polski. Francja była naszym naj-
większym sojusznikiem, nato-
miast Wielka Brytania nie chciała 
zanadto osłabiać pokonanych 
w wojnie Niemiec. Oprócz sukce-
sów militarnych, a takie odnieśli-
śmy w Wielkopolsce, toczyła się 
jeszcze gra dyplomatyczna. 

- Powstańcy nie doszli do Byd-
goszczy, ale najbliżej do Brzozy.
- Faktycznie, najbliżej Bydgosz-
czy walki toczyły się w Rynarze-
wie-Zamościu, a nawet jeszcze 
dalej na wschód, bo pamiętajmy 
o bitwach pod Murowańcem czy 
Brzozą. Patrole powstańcze pod-
chodziły pod rogatki Bydgoszczy, 
linię frontu w obie strony prze-
kroczyło wielu uczestników zma-
gań wojennych. Śmiało możemy 
mówić o powstańczym „przed-
mościu Bydgoszczy” w tym 

rejonie, którego naturalną linią 
oddzielającą obie walczące stro-
ny była rzeka Noteć. 

- Możemy gdybać, co by się sta-
ło, gdyby powstanie wielkopol-
skie podzieliło los nieudanych 
powstań na przykład listopado-
wego czy warszawskiego?
- Gdyby powstanie zakończy-
ło się polską porażką albo miało 
mniejszy zasięg niż w rzeczywi-
stości, Niemcy mogliby udowod-
nić społeczności międzynaro-
dowej swoje racje. Społeczność 
międzynarodowa obradująca 
podczas konferencji pokojowej 
w Paryżu w 1919 r. była podzie-
lona co do tego, jak ma wyglą-
dać nowy porządek europejski. 
To, co działo się w Wielkopol-
sce było z politycznego punktu 
widzenia dla niektórych, szcze-
gólnie Wielkiej Brytanii, jednego 
z kluczowych kreatorów powo-
jennego ładu, nie na miejscu. 
Gdyby powstanie wielkopolskie 
Polakom się nie udało, jestem 
przekonany, że granica zachod-
nia Polski byłaby zupełnie inna, 
z okrojoną Wielkopolską, być 
może nawet bez całej prowincji 
poznańskiej w obrębie II Rzecz-
pospolitej. 

- Setna rocznica powrotu Byd-
goszczy do Macierzy to także 
wyjątkowa konferencja, która 
będzie odbywała się przez dwa 
dni. W jej efekcie wydana zosta-
nie publikacja.
- Konferencja zatytułowana „Na 
drodze do niepodległości. Byd-
goszcz w latach 1914-1920” orga-
nizowana jest 20 i 21 stycznia. 
Pierwszy dzień konferencyjny 
będzie miał miejsce w sali sesyj-
nej ratusza od godziny 9:30, 
natomiast drugiego dnia konfe-
rencja odbędzie się w auli biblio-
teki UKW startując od godziny 
9:00. W kilkudziesięciu wystą-
pieniach naukowców i pasjo-
natów historii chcemy usys-
tematyzować dotychczasową 
wiedzę o powstaniu wielkopol-
skim i o tym, jaką rolę odegrało 
ono w przyłączeniu Bydgosz-
czy do macierzy. Chcemy poka-
zać, jak wyglądała Bydgoszcz 
w tamtym czasie pod względem 
demograficznym, narodowo-
ściowym, społecznym, kultural-
nym, gospodarczym jako miasto 
wielokulturowe i wielonarodo-
we. To, że Bydgoszcz była poza 
obszarem wspaniałego zrywu 
powstańczego nie oznacza, że 
nie miała wpływu na te walki. 
Wielu bydgoszczan przedarło 
się przez linię frontu i walczyło 
w powstaniu. Ranni powstań-
cy leczeni byli w Bydgoszczy, 
wielu także tutaj znalazło się 
w niewoli. Z Bydgoszczy ope-
rowały niemieckie siły w czasie 
walk. Bardzo wielu bydgosz-
czan walczyło na innych fron-
tach Wielkopolski, zaś później 
w naszym mieście zamieszkało 
wielu powstańców wywodzą-
cych się z innych części regionu, 
wspominając chociażby Bernar-
da Śliwińskiego, twórcę 6. Pułku 
Strzelców Wielkopolskich, pre-
zydenta Bydgoszczy w latach 
1922-1930. To wszystko świadczy 
o tym, że historia Bydgoszczy 
sprzed 100 lat nierozerwalnie 
związana jest z powstaniem wiel-
kopolskim, zaś powstanie to, na 
pozór lokalne wydarzenie, swo-
im echem tak wyraziście odbiło 
się na arenie międzynarodowej, 
że odcisnęło swój wyraźny ślad 
w traktacie wersalskim ustana-
wiającym nowy ład w powojennej 
Europie, także względem Polski, 
także względem Bydgoszczy. 

*Pełna wersja wywiadu na 
MetropoliaBydgoska.pl

wYwiAd Bydgoszczanie mieli wpływ  
na powstanie wielkopolskie
Jaki wpływ miało powstanie wielkopolskie na powrót Bydgoszczy do Polski w 1920 roku? O tym roz-
mawiamy z dr. Sławomirem Łanieckim z Wydziału Historycznego uKW, prezesem Zarządu Oddziału 
Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Bydgoszczy
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PodrÓŻ PrZEZ sTuLEciE

2 lutego 1923

Powstaje Towarzystwo 
Miłośników Miasta Bydgoszczy

Jedno z najstarszych tego typu stowarzyszeń w kraju sięga 
korzeniami do powstałego w 1832 r. Towarzystwa Upiększania 
Miasta Bydgoszczy. Po dziś promuje miasto, jego tradycję 
i kulturę, prowadząc przy tym bogatą działalność wydawniczą.

17 maja 1928

wysadzenie wieży Bismarcka
Powstała w trakcie zaborów wieża została po odzyskaniu 
niepodległości przekazana przez miasto we władanie 
kościołowi. W związku z brakiem porozumienia co do jej 
wykorzystania podjęto decyzję o wyburzeniu, co spotkało się 
ze sprzeciwem części społeczeństwa. 

10 października 1936

uruchomienie  
komunikacji autobusowej

Pierwsza linia autobusowa w Bydgoszczy połączyła dworzec 
z domami przy Szosie Gdańskiej. Już w następnym roku 
uruchomiono dwie kolejne – z pl. Kościeleckich na Bydgoszcz 
Wschód i z Kujawskiej na Szubińską. 

Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

Od stycznia 1920 roku odbu-
dowywano polską admi-
nistrację i kulturę w Byd-

goszczy. Nieodłącznym elemen-
tem tego procesu musiało być 
powstanie klubów sportowych. 
Liczne drużyny piłkarskie formo-
wały się przy polskich jednost-
kach wojskowych stacjonujących 
w mieście. Powstały też trzy 
pierwsze kluby sportowe.

ByDGOSKIE 
TOWARZySTWO 
WIOŚLARSKIE

Na począt k u był  T r y ton . 
To właśnie pod taką nazwą dzi-
siejsze BTW powstało 16 marca 
1920 roku, gdy z inicjatywy dzia-
łacza „Sokoła” Henryka Kalkste-
in – Osłowskiego grupa zebra-
na w sali hotelu Adlon (obecnie 
Hotel Pod Orłem) podjęła decyzję 
o utworzeniu polskiego towa-
rzystwa wioślarskiego, tworząc 
zarazem najstarszy bydgoski klub 
sportowy. Nazwa Tryton obo-
wiązywała jednak bardzo krótko, 
bo 31 sierpnia 1920 r. zmieniono 
nazwę na tę funkcjonującą do 
dzisiaj. 

Już w pierwszym roku istnie-
nia działacze Towarzystwa zor-
ganizowali pierwsze wszechpol-
skie regaty o mistrzostwo kraju, 
które od tej pory przez całe mię-
dzywojnie odbywały się na torze 
w Łęgnowie. 

W kolejnych latach BTW zaję-
ło się torem na Brdyujściu, gdzie 
powstały drewniane trybuny, 
a tor stał się najnowocześniej-
szym takim obiektem w kraju. 
Efektem były zorganizowane 
w 1929 roku mistrzostwa Europy. 
Rok wcześniej wioślarze BTW - 
Franciszek Bronikowski, Edmund 
Jankowski, Leon Birkholc, Ber-
nard Ormanowski i Bolesław 
Drewek (sternik) zdobyli pierw-
szy dla Polski medal olimpijski 
w tej dyscyplinie.

GWIAZDA ByDGOSZCZ

Początki Gwiazdy Bydgoszcz się-
gają 26 kwietnia 1920 roku, gdy 
klub został założony przez człon-
ków działającego przy parafii 
św. Trójcy Towarzystwa Termi-
natorów skupiającego uczniów 
i młodszych czeladników pol-
skich cechów rzemieślniczych. 

Początkowo dla klubu propo-
nowano nazwy „Słońce” lub 
„Brda”, ale ostatecznie większość 
z kilkudziesięciu członków sekcji 
piłkarskiej zdecydowała się na 
„Gwiazdę”, przyjmując za barwy 
kolory biały i niebieski.

Wśród zawodników znaj-
dowali się głównie niezamożni 
mieszkańcy Miedzynia, Wilcza-
ka, Czyżkówka, Okola, a nawet 
Szwederowa, którzy rozgrywali 
mecze na wolnych placach, na 
przykład nad kanałem przy VI 
śluzie czy w Ogrodzie Patzera 
między ulicami Kordeckiego, św. 
Trójcy i Kruszwicką. 

W 1926 roku powołano do 
życia kolejne sekcje – lekkiej atle-
tyki, tenisa stołowego, zapasów, 
szachów i kajakarstwa, a jeszcze 
przed wojną do klubu dołączyli 
siatkarze i koszykarze. 

POLONIA ByDGOSZCZ

Osobą, która odegrała kluczo-
wą rolę w powstaniu klubu jest 
Edmund Szyc. - Do Bydgoszczy 
przyjechał z Poznania. Miał wów-
czas niespełna 25 lat, został admi-
nistratorem Bydgoskiej Fabryki 
Cegieł, potocznie zwanej Cera-
miką – pisze w swojej książce 
„Zapomniane pokolenie. Polonia 
Bydgoszcz 1920-1949” Sławomir 
Wojciechowski. Szyc w Wielko-
polsce miał już na swoim koncie 
założenie dwóch klubów spor-
towych: Warty Poznań i Polonii 
Leszno. Wojciechowski przytacza 
treść ogłoszenia, które 14 maja 
opublikowano w „Dzienniku Byd-
goskim”: „Baczność sportowcy! 
Zebranie miłośników sportu pił-
ki nożnej w celu założenia klubu 
sportowego odbędzie się w piątek 
14 bm. wiecz. o 7 i pół w biurze 
mojem przy ulicy Jagiellońskiej 
(Wilhelmstr.)” 

To właśnie 14 maja okazał 
się dniem, w którym rozpoczę-
to nabór do klubu, w którym od 
samego początku funkcjonowa-
ła sekcja piłkarska. Na tamtym 
zebraniu pojawiło się osiem 
osób, a Szycowi powierzo-
no funkcję prezesa. 29 maja 
w Dzienniku Bydgoskim poja-
wiła się informacja o powsta-
niu nowego klubu sportowe-
go, a w następnym roku Polo-
nia jako jedyny bydgoski klub 
zgłosiła akces do Poznańskie-
go Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej. Zespół w pasiastych 
biało-czerwonych strojach na 
razie rozgrywał mecze towa-
rzyskie, które miały przygo-
tować go do przyszłego startu 
w rozgrywkach.

1920 równolatkowie 
wolnej Bydgoszczy
Jak tworzono kluby sportowe 
po powrocie do Polski
2020 rok jest wyjątkowy. To nie tylko setna rocznica powrotu 
Bydgoszczy do Macierzy, ale także stulecie działalności trzech 
ważnych klubów sportowych – BTW, Gwiazdy i Polonii.

W latach 30. minionego stulecia piłkarze bydgoskiej Poloni należeli do najlepszych na Pomorzu.  
Wioślarze BTW zdobywali ogólnopolskie laury.
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Rozmawiał Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

Sebastian Torzewski: 21 stycz-
nia ma trafić do sprzedaży nowa 
książka Pańskiego autorstwa 
„Zrzucić kajdany. Powrót Byd-
goszczy do Macierzy w 1920 r.” 
Co znajdą w niej czytelnicy?
Krzysztof Drozdowski: Na pew-
no znajdą zebrane wszystkie 
informacje na temat powrotu 
Bydgoszczy do Polski. Zacząłem 
już od wybuchu I wojny świato-
wej, bo wtedy wzmogły się nasze 
nadzieje na odzyskanie niepodle-
głości. Niemcy i Austro-Węgry tę 
wojnę przegrały, a Rosja wycofała 
się przed jej zakończeniem, ale 
w zasadzie do momentu podpisa-
nia traktatu wersalskiego Niemcy 
byli przekonani, że Bydgoszcz nie 
będzie należała do Polski. 

- Główną część książki sta-
nowią wydarzenia ze stycznia 
1920 roku. Jak przebiegały tamte 
dni w Bydgoszczy?
- Od początku stycznia w Byd-
goszczy nasłuchiwano wieści 
z Wielkopolski, Francji, Niemiec, 
a nawet Rosji. Zastanawiano się, 
kiedy Niemcy ratyfikują ostatnią 
umowę stanowiącą, jak mają się 
zachować, oddając ziemie Pol-
sce. 13 stycznia poinformowano, 
że akcja przekazywania tere-
nów ruszy 17 stycznia. Bydgoszcz 
została wyznaczona na czwar-
ty dzień, czyli na 20 stycznia. 
Wtedy można już było spokojnie 
przygotowywać się do radosnych 
uroczystości. Strojono miasto 
w girlandy i kwiaty, choć flagi 
wywieszono dopiero 20 stycznia, 
jak nakazała rada ludowa, żeby 
nie drażnić Niemców.

- Za datę powrotu Bydgoszczy do 
Polski przyjmuje się 20 stycznia 
1920, choć proces rozpoczęto już 
dzień wcześniej. 
- 19 stycznia doszło w ratu-
szu do symbolicznego przejęcia 
miasta z rąk niemieckiego bur-
mistrza Hugo Wolffa. W książ-
ce zamieszczam dokładny opis 
tych wydarzeń wraz z wygło-
szonymi przez Polaków i Niem-
ców przemówieniami. Doszło 
wówczas do przekazania klucza, 
o którym nadal wiadomo niewie-
le. Jest w muzeum okręgowym, 
ale nie wiemy, kiedy powstał i czy 
był wcześniej używany. To taka 
nasza bydgoska zagadka.

Na następnych stronach 
książki następuje opis wydarzeń 
z 20 stycznia. Tutaj udało mi się 
wyjaśnić, w jakiej kolejności jed-
nostki wchodziły do miasta, kto 
był ich dowódcą, jakie były ich 
późniejsze losy. 21 stycznia to był 
w mieście odpoczynek, a następ-
nego dnia przyjechał były już 
dowódca powstania wielko-
polskiego gen. Józef Dowbor-
-Muśnicki wraz z Leonem Jan-
tą-Połczyńskim, który ma duże 
zasługi dla bydgoskiej społecz-
ności. Co ciekawe, on w swoim 

pamiętniku tych wydarzeń w ogó-
le nie opisał. Zastanawiałem się, 
dlaczego i doszedłem do wniosku, 
że w podobnym celu przyjeżdżał 
też do setki innych miast i gdyby 
miał opisywać każde, to zwyczaj-
nie nie starczyłoby mu czasu.

- Jak w tamtych dniach zacho-
wywali się Niemcy?
- Ostatnie oddziały niemieckie 
opuściły nasze miasto 20 stycz-
nia ok. godz. 9:40 i do końca 
wołały, aby Polacy nie przyzwy-
czajali się do Bydgoszczy, bo oni 
jeszcze wrócą i to miasto będzie 
niemieckie. Cześć cywili wyje-
chała, a część została w Byd-

goszczy i podporządkowała się 
polskiej władzy. Zresztą Hugo 
Wolff apelował o ich dobre trak-
towanie, a oni byli potrzebni, bo 
kadra urzędnicza musiała dzia-
łać, zaś wykształconych Polaków, 
którzy mogliby od razu zająć ich 
miejsce, brakowało. To też było 
powodem problemów prezy-
denta Jana Maciaszka, bo byd-
goszczanom nie podobało się, że 
utrzymywał Niemców na urzęd-
niczych stanowiskach.

- Maciaszek zresztą za to zapła-
cił. W 1921 roku został zaata-
kowany w trakcie manifestacji 
i zdecydował się zrezygnować ze 
stanowiska.
- Został przez bydgoszczan bar-
dzo mocny skrzywdzony. Pobito 
go i okradziono, co mu się zdecy-
dowanie nie należało. Bydgosz-
czanie byli nerwowi i skumulowali 
na nim wiele różnych problemów, 
które nawarstwiały się w społe-
czeństwie. Polacy byli bezrobotni 
i nie mogli zrozumieć, dlaczego 
to Niemcy pracują jako urzędnicy. 
Maciaszek chciał Polaków w urzę-
dzie, ale nie miał takiej możliwości. 
Wyprowadzenie z ratusza, pobicie 

i okradzenie pierwszego polskiego 
prezydenta miasta to niebywała 
plama na bydgoskim honorze.

- Jak w kolejnych latach przebie-
gał proces repolonizacji miasta?
- Repolonizacja odbyła się dość 
szybko i Bydgoszcz była pod 
tym względem fenomenem. 
W 1919 roku Niemcy stanowili 
80 procent ludności miasta, a do 
1923 roku proporcje całkiem się 
odwróciły i ponad 65 procent to 
byli Polacy. Ta repolonizacja była 
jednak bardziej społeczna niż 
gospodarcza, bo Niemcy nadal 
skupiali silny kapitał gospodarczy 
i to Polacy pracowali u nich, a nie 
odwrotnie. Niemcy nie zawsze 
chcieli asymilować się z Polakami 
i wiele spraw, nawet w urzędzie, 
trzeba było załatwiać w języku 
niemieckim.

- Bydgoszcz mimo że należała do 
największych miast w kraju, nie 
została miastem wojewódzkim. 
Mieszkańcy byli tym rozczaro-
wani?
- Byliśmy siódmym miastem 
w Polsce pod względem liczeb-
ności mieszkańców i mieliśmy 

zrepolonizować region wokół 
miasta. Czuliśmy się jednak 
na tyle mocni, że liczyliśmy na 
utworzenie własnego wojewódz-
twa. Rozpatrywano też możli-
wość włączenia do województwa 
pomorskiego, bo bardziej afiszo-
wane były u nas wpływy z Pomo-
rza niż Wielkopolski, a Gdańsk 
zawsze bardziej do nas przema-
wiał niż Poznań, z którym kultu-
rowo mieliśmy niewiele wspól-
nego. Ostatecznie w 1938 roku 
rzeczywiście zostaliśmy prze-
niesieni do województwa pomor-
skiego. To jednak nie potrwało 
długo, bo rok później wybuchła II 
wojna światowa.

wYwiAd

Bydgoszcz była 
fenomenem 
repolonizacji
O powrocie miasta do Macierzy, wydarzeniach z 1920 roku, a także pierwszych latach Bydgoszczy 
w wolnej Polsce rozmawiamy z historykiem Krzysztofem Drozdowskim, autorem książki „Zrzucić 
kajdany. Powrót Bydgoszczy do Macierzy w 1920 r.”
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Byliśmy siódmym 
miastem w Polsce pod 
względem liczebności 
mieszkańców i mieliśmy 
zrepolonizować region 
wokół miasta.

W książce „Zrzucić kajdany. 
Powrót Bydgoszczy do 
Macierzy w 1920 roku” 
Krzysztof Drozdowski opisał 
wydarzenia, dzięki którym 
miasto ponownie znalazło się 
w granicach Polski.

W książce znajdziemy 
szczegółowy opis okoliczności 
odzyskania niepodległości, 
a także wiele zdjęć dotychczas 
skrzętnie schowanych przed 
ludzkim wzrokiem. – Niektóre 
wnioski, które wysnułem 
mogą być dla Was dużym 
zaskoczeniem – informuje 
autor. Książka kończy się 
ważnym przesłaniem: 
„Pamiętajmy o naszych 
bohaterach, bo nikt za nas 
pamiętać o nich nie będzie”.

Oficjalna premiera książki 
odbędzie się 21 stycznia 
o godzinie 18:00 w kinie 
Pomorzanin (Gdańska 12). 
Towarzyszyć jej będzie 
projekcja filmu „Bydgoskie 
drogi do niepodległości”. 
W trakcie spotkania 
przewidzianych jest wiele 
atrakcji, w tym 
konkursy z nagrodami.

MetropoliaBydgoska.PL jest 
patronem medialnym książki.
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

16 sier pnia 1905 roku 
Matylda Rejewska, żona 
Józefa urodziła syna, 

który na chrzcie otrzymał imiona 
Marian Adam. Wówczas rodzina 
zamieszkiwała kamienicę przy 
ulicy Wileńskiej 6 – na Śródmie-
ściu, nieopodal placu Piastow-
skiego; potem przeniosła się pod 
adres Zduny 6a.

Już jako uczeń Królewskie-
go Gimnazjum Klasycznego przy 
placu Wolności, czyli dzisiejsze-
go I LO, młody Rejewski zdradzał 
zainteresowanie matematyką 
i fizyką. Jak opisywał Jerzy Lel-
wic, zawsze miał bardzo dobre 
oceny z tych przedmiotów. Przy-
szły kryptolog w czasie nauki 
w gimnazjum przeżywał powrót 
Bydgoszczy do Polski. – Zapewne 
wśród witających żołnierzy pol-
skich mieszkańców Bydgoszczy 
nie zabrakło niepozornego gim-
nazjalisty – pisał Lelwic w książ-
ce „Życie Enigmą Pisane”.

W młodości Rejewski przeżył 
też trudne momenty -  śmierć 
dwojga braci: Jana i Tadeusza, 
którzy zmagali się z chorobami 
płuc, a także jego ojca. Po śmier-
ci Józefa Rejewskiego jego żona 
zaczęła prowadzić kolekturę 
Loterii Państwowej w budynku 
przy Dworcowej 17. Z tym wiąże 
się pierwsza liczbowa anegdota 
z życia wybitnego kryptologa.

- W 1923 roku tato zdał matu-
rę i rozpoczął studia na Uniwer-
sytecie Poznańskim. Wiele lat 
później słyszałam, że gdy kie-
dyś przyjechał na wakacje do 
domu, nie był zadowolony z tego, 
co zobaczył. Źle ocenił wysta-
wę w kolekturze, mówiąc, że jest 
mocno zaniedbana. Sam zabrał się 
do pracy i powprowadzał jakieś 
zmiany. Zależało mu na tym, 

aby punkt przyciągał klientów. 
Wiem również, że w którymś roku 
padła w nim główna wygrana. 
Podobno wpłynęło to znacznie na 
wzrost zainteresowania kolekturą 
i zwiększyło jej obroty – wspo-
minała Janina Sylwestrzak, córka 
Mariana Rejewskiego w wywia-
dzie, który ukazał się w książce 
„Życie Enigmą Pisane”. 

We wrześniu 1932 roku 
Rejewski przeniósł się z Pozna-
nia do Warszawy. Zaczął prace 
w Oddziale II Sztabu Głównego. 
Kilka miesięcy później dokonał 
przełomowego odkrycia zasady 
działania niemieckiej maszyny 
szyfrującej Enigma, a później – 
wraz z Jerzym Różyckim i Hen-
rykiem Zygalskim –  rozszyfrował 
klucz depesz. 

W życiu prywatnym także 
wiele się zmieniło. W 1934 roku 
ożenił się z Ireną Lewandowską 
– bydgoszczanką, której rodzice 
od lat przyjaźnili się z rodzicami 
Rejewskiego. Mimo że Marian 
i Irena mieszkali w Warszawie, 
zarówno ich córka Janina, jak 
i syn Andrzej urodzili się w mie-
ście nad Brdą. 

Wojenna zawierucha rozdzie-
liła rodzinę Rejewskich. Krypto-
log opuścił Warszawę, w której 
pozostała jego żona z dziećmi. 
Na emigracji we Francji łamał 
kolejne szyfry, ale po likwida-
cji ośrodka kryptologicznego 
trafił do hiszpańskiego więzie-
nia. Po uwolnieniu w 1943 roku 
dostał się do Polskich Sił Zbroj-
nych w Anglii, a rok po zakoń-

czeniu wojny powrócił do Pol-
ski i ponownie zamieszkał wraz 
z rodziną w Bydgoszczy. Jani-
na Sylwestrzak wspominała, że 
ojciec ciepło wspominał rodzinne 
miasto.

Powojenny czas był d la 
Rejewskiego bardzo trudny. 
W 1947 roku zmarł jego 11-let-
ni syn, a w 1950 roku krypto-
log stracił pracę w zakładach 
Kabel Polski. Przyczynił się do 
tego Wojewódzki Urząd Bez-
pieczeństwa Publicznego, który 
chciał ustalić, czym zajmował 
się w Sztabie Głównym oraz na 
Zachodzie, a także szukał śladów 
prowadzenia wrogiej działalno-
ści wobec władzy komunistycz-
nej. Doświadczony pracownik 
wywiadu nie dał jednak pretek-

stu do podjęcia zdecydowanych 
działań przez UB. 

Po z woln ien iu z K abla 
wybitny kryptolog pracował 
w Związku Mierniczym, a potem 
w związkach branżowych, któ-
re w 1954 roku przyjęły nazwę 
Wojewódzkiego Związku Spół-
dzielni Pracy. Pełnił funkcję refe-
renta, kasowego i księgowego. 
Był ceniony za pracowitość, lojal-
ność i skromność. Nie angażo-
wał się społecznie, ale wspierał 
innych w rozwiązywaniu zadań 
rachunkowych. – Przygotowy-
wał często pomysłowe ściągi i nie 
odmawiał pomocy w odrabianiu 
zadań z matematyki pociechom 
swoich kolegów. Zawsze jednak 
prosił o dyskrecję w obawie, by 
wieść o jego umiejętnościach nie 
rozeszła się zbyt daleko – pod-
kreślał Jerzy Lelwic.

W 1967 roku Rejewski prze-
szedł na rentę. Zmienił też miej-
sce zamieszkania – od tego 
momentu jego domem była 
Gdańska 10. Dziś na ścianie jego 
ostatniej bydgoskiej przystani 
widnieje mural z jego podobizną. 
To w nowym lokum na Gdańskiej 
w kwietniu 1967 roku zaczął spi-
sywać swoje wspomnienia, które 
złożył w Wojskowym Instytu-
cie Historycznym. Gdyby nie to, 
może jego osiągnięcia nie zosta-
łyby należycie docenione.

23 czerwca 1969 roku Marian 
i Irena Rejewscy opuścili Byd-
goszcz i ponownie osiedli-
li się w Warszawie. Na szczęście 
w ostatniej dekadzie jego życia 
świat poznał zasługi kryptologa 
(za sprawą francuskich i brytyj-
skich publikacji oraz apelu war-
szawskich gazet) a on sam „uro-
dził się na nowo” – udzielał licz-
nych wywiadów, pisał teksty, 
był konsultantem filmu „Sekret 
Enigmy” - a polskie wysiłki w zła-
manie szyfru niemieckiej maszy-
ny zostały docenione. Ostatnia 
wizyta Rejewskiego w rodzinnym 
mieście odbyła się w październi-
ku 1979 roku. Zmarł cztery mie-
siące później.

BYdgosZcZANiE Bydgoskie życie 
Mariana rejewskiego
Wielu uznaje, że to najznamienitszy bydgoszczanin stulecia. Zbigniew Brzeziński uznał go za jed-
nego z nieznanych zwycięzców drugiej wojny światowej. W czasie szczególnej rocznicy powrotu 
Bydgoszczy do Polski warto przypomnieć bydgoskie losy Mariana Rejewskiego – zarówno te z lat 
młodości, jak i okresu po 1945 roku.

Marian Rejewski mieszkał w Bydgoszczy w dzieciństwie oraz po zakończeniu II wojny światowej.
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Rejewski
nie odmawiał pomocy 
w odrabianiu zadań 
z matematyki. Zawsze 
jednak prosił o dyskrecję 
w obawie, by wieść 
o jego umiejętnościach nie 
rozeszła się zbyt daleko.

W styczniu 
1920 roku
wśród witających żołnierzy 
polskich mieszkańców 
Bydgoszczy zapewne 
nie zabrakło Mariana 
Rejewskiego.

PodrÓŻ PrZEZ sTuLEciE

15 września 1937 

wizyta marszałka
Edward Śmigły-Rydz przyjechał do miasta po manewrach 
w rejonie Szubina, Kcyni i Żnina. Z tej okazji zorganizowano 
w Bydgoszczy defiladę, w której wzięło udział 50 tysięcy 
żołnierzy. Na pokazy zjechali się mieszkańcy całego regionu, 
łącznie oglądało je około 200 tysięcy osób.

1 września 1939

Atak Niemiec na Polskę
Kilkanaście minut przed godziną 5 III Rzesza zaatakowała 
Polskę. Rozpoczęła się II wojna światowa. Tego dnia nad 
Bydgoszczą pojawiły się pierwsze niemieckie samoloty. Około 
godziny 15:00 Niemcy zdobyli Nakło, a wieczorem dokonali 
ataku na Trzemiętowo, zaś na bydgoskie lotnisko spadły bomby.

3 września 1939

Krwawa Niedziela
Dywersanci niemieccy ostrzelali polskich żołnierzy, co 
doprowadziło do walk na ulicach miasta i ofiar po obu stronach. 
Hitlerowska propaganda wykorzystała te wydarzenia, opisując 
je jako masakrę mniejszości niemieckiej w mieście. Zajścia 
przez wiele lat były przedmiotem sporu historyków.
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9 września 1939

Pierwsza egzekucja  
na starym rynku

Podczas pierwszej publicznej egzekucji zastrzelono 20 osób. 
Jak głosi legenda, jedna z ofiar miała na ścianie kościoła pw. św. 
Ignacego Loyoli zostawić ślad krwawej dłoni, którego następnie 
nie można było usunąć. 

11 listopada 1939 

Śmierć Leona Barciszewskiego
Prezydent wyjechał z miasta na początku września, lecz mimo 
ostrzeżeń zdecydował się wrócić. Szybko został aresztowany 
i przewieziony do więzienia przy ul. Poniatowskiego. Niemcy 
oskarżyli go o wrogość do III Rzeszy i odpowiedzialność za 
„krwawą niedzielę”. Został rozstrzelany wraz z synem.

1939

Powstanie dAg Fabrik Bromberg
Po zajęciu Bydgoszczy Niemcy rozpoczęli prace nad budową 
drugiej co do powierzchni fabryki zbrojeniowej koncernu 
Dynamit Nobel AG w III Rzeszy. Do końca 1944 roku powstało 
1500 budynków. Prace w fabryce prowadzono do ostatnich dni 
przed wkroczeniem wojsk radzieckich i polskich. 

Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

Był 1 sierpnia. Świeciło słoń-
ce, a termometry wskazy-
wały 30 stopni. W Bydgosz-

czy, oddalonej o 60 kilometrów 
od najbliższej granicy z III Rze-
szą, rozmawiano o młodzień-
cach, którzy z mostu im. Dmow-
skiego (dziś jego patronem jest 
Jerzy Sulima-Kamiński) urządzili 
sobie – jak to wtedy nazwano – 
trampolinę.

- Tysięczne tłumy prze-
chodzą codziennie przez most 
i z drżeniem serca obserwują skoki 
chłopców, którzy pływają dobrze 
i odważnie, ale którzy w dodatku 
pragną, by podziwiano ich brawu-
rę – pisał kilka dni później redak-
tor Dziennika Bydgoskiego. 

Tuż obok, w Teatrze Miej-
skim, aktorzy właśnie wracali na 
scenę. Pierwszym przedstawie-
niem po dwumiesięcznej prze-
rwie był wesoły „Dom Waria-
tów”, o czym donosił Dziennik 
Bydgoski. Największa wówczas 
gazeta w zachodniej Polsce zapo-
wiadała też nową powieść sen-
sacyjną Zenona Różańskiego, 
która miała być drukowana 
w odcinkach. Nosiła tytuł „Uwa-
ga! Szpieg!”. Tematyka nie mogła 
dziwić. Bo choć świeciło słońce, 
to każdy przeczuwał, że sielan-
ka nie potrwa długo. Wystarczy 
powiedzieć, że wtedy, 1 sierpnia 
1939 roku, Dziennik Bydgoski 
witał czytelników tytułem: Ame-
ryka przestrzega i grozi. Nikt nie 
chce wojny, ale zawsze może się 
znaleźć wariat, który ją rozpęta. 

Miesiąc

Po słonecznym początku sierp-
nia pogoda się pogorszyła. Nadal 
zdarzały się ładne dni, ale równie 
często padał deszcz. W Bydgosz-
czy rozmawiano o tym, co w Ber-
linie, Rzymie, Paryżu, Nowym 
Jorku czy Gdańsku – informa-
cje z tych miast dominowały 
na łamach największej bydgo-
skiej gazety przez cały miesiąc. 
Nie zastanawiano się, czy wojna 
wybuchnie, ale – kiedy. – Każdy 
wie, że wybuchnąć musi – przy-
znawano. 

Wiedział też Leon Barciszew-
ski. Według historyków, prezy-
dent Bydgoszczy spodziewał się 
konfliktu zbrojnego od 1938 roku, 
gdy Polska zajęła Zaolzie. Sądził 
jednak, że w Bydgoszczy front 
będzie się długo utrzymywał. 

Nie przypuszczał, że nadcho-
dząca kampania skończy się dla 
Polaków klęską. 

5 sierpnia Barciszewski zachę-
cał bydgoszczan, aby nazajutrz 
przystroili domy w barwy naro-
dowe. W całym kraju świętowano 
25. rocznicę wymarszu Pierwszej 
Kompanii Kadrowej z Krakowa do 
zaboru rosyjskiego, co traktowano 
jako zalążek odrodzenia polskiego 
wojska. Dzień po obchodach roz-
poczęto ćwiczenia alarmowe na 
wypadek ataku lotniczego. Przy-
pominano procedury, wyznaczano 
kierowników bloków i sanitariu-
szy, budowano schrony. Ćwiczenia 
miały objąć całe miasto i potrwać 
do połowy września.

Powieść „Uwaga! Szpieg!”, 
której premierowy odcinek opu-
blikowano w pierwszą niedzie-
lę sierpnia, rozpoczynała się od 
narady niemieckiego wywiadu. 

Jego nowy szef, Hans Wagner, 
w yznaczył  zadania swoim 
ludziom w terenie. Rozkazał zak-
tywizować organizacje mniejszo-
ści niemieckiej i podburzać prze-
ciwko polskim władzom.

Dwa tygodnie

Ogromna ulewa nie przeraziła byd-
goszczan, którzy 15 sierpnia obser-
wowali defiladę na ulicy Gdańskiej 
i byli świadkami przekazania żoł-
nierzom 112 rowerów i 1 motocykla, 
które miały być wykorzystane do 
przyszłej obrony miasta.

Był to doniosły dzień dla mia-
sta, które liczyło wówczas ok. 
143 tysiące mieszkańców. 6% z nich 
stanowili Niemcy – silnie zorgani-
zowani, cieszący się z dobrej sytu-
acji ekonomicznej i gospodarczej. 
Przez Polaków byli coraz baczniej 
obserwowani. Na kilka tygodni 

przed wybuchem wojny bydgoscy 
harcerze powiadomili nauczycie-
li, że na niemieckich cmentarzach 
dzieją się „tajemnicze rzeczy”. 
Zaobserwowali między innymi, że 
dostarczane są trumny. W jednej 
z nich, na Czyżkówku, znaleziono 
broń automatyczną. 

Na Niemców zwracano uwagę 
także w codziennych sprawach. 
Gdy Walter Schneider wszczął 
kłótnię w tramwaju jadącym uli-
cą Gdańską i uderzył konduk-
tora w twarz, wezwano policję. 
Na widok mundurowych uzbrojo-
nych w pałki, awanturnik zaczął 
się tłumaczyć i przepraszać. – 
Tak to niemiecka natura Walte-
ra wyszła na wierzch – gorzko 
komentował Dziennik Bydgoski. 
Jego czytelnicy przez cały sier-
pień śledzili dalsze losy bohate-
rów powieści „Uwaga! Szpieg!”. 
W odcinku opublikowanym 

w połowie miesiąca ludzie Hansa 
Wagnera starali się zwerbować 
kolejnych współpracowników. 

Koniec

W pochmurny poranek 28 sierp-
nia 10 tysięcy bydgoszczan odpo-
wiedziało na wezwanie prezyden-
ta i w ciągu kilku godzin wykopało 
28 kilometrów rowów. W południe 
miasto odwiedził wojewoda Racz-
kiewicz, który przy placu Koście-
leckich wziął łopatę z rąk małej 
dziewczynki i sam zaczął kopać. 
Prace przebiegały w błyskawicz-
nym tempie, ale w ich trakcie 
doszło do smutnego zdarzenia. 
W Parku Kochanowskiego na atak 
serca zmarł 62-letni kupiec Mie-
czysław Kaczmarek. Jego pogrzeb 
stał się patriotyczną manifestacją, 
na którą przybyły tysiące miesz-
kańców. 

Gdy bydgoszczanie przygo-
towywali się do wojny, z miasta 
– na rzekome wezwanie konsula 
Rzeszy – wyjechała część oby-
wateli niemieckich. Wśród nich 
prawdopodobnie osoby, które 
znalazły się na przygotowanej 
przez władze liście przeznaczo-
nej do internowania na wypadek 
wybuchu wojny. 

Jak zauważył Wiesław Trze-
ciakowski w książce „Śmierć 
w Bydgoszczy 1939-1945” w prze-
ciwieństwie do Poznania, gdzie 
zlikwidowano zdemaskowane 
punkty dywersji, w Bydgoszczy 
nic podobnego się nie wydarzy-
ło. – Dzień 3 września 1939 roku 
pokazał wielkie zaniedbania, 
jakich w Bydgoszczy dopuścili się 
ludzie odpowiedzialni za wywiad, 
a przede wszystkim kontrwywiad 
i inwigilację policyjną tam, gdzie 
była ona konieczna – stwierdza 
w książce Trzeciakowski. 

3 września na pierwszej 
stronie Dziennika Bydgoskiego 
informowano, że „każdej chwili 
bohaterskie armie Francji i Anglii 
uderzą na Niemcy”, a Hitlerowi 
wystawiono 24-godzine ultima-
tum. W tym samym numerze uka-
zał się kolejny odcinek powieści 
„Uwaga! Szpieg!”. Czytelnicy gaze-
ty nie poznali jednak zakończenia. 
Tego dnia Dziennik Bydgoski uka-
zał się bowiem po raz ostatni.

* Korzystałem z archiwalnych 
wydań Dziennika Bydgoskiego 
oraz książek „Śmierć 
w Bydgoszczy 1939-1945” 
Wiesława Trzeciakowskiego 
i „Prezydenci miasta 
Bydgoszczy 1920-1939” 
Janusza Kutty.

1939

Ostatnie chwile 
wolności
Bydgoszcz w przededniu wojny
Letnie dni, jakich w poprzednich latach było wiele. A jednak inne. Radosnym zabawom, skokom do 
wody i narodowym świętom towarzyszyło uczucie bliskości tego, co już wówczas było nieuniknione.

W latach 30., podobnie jak teraz, okolice ulicy Mostowej i placu Teatralnego były jednym z najważniejszych 
miejsc w Bydgoszczy. W 1939 roku młodzież urządziła sobie z mostu… trampolinę. 
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24 stycznia 1945

wyzwolenie Bydgoszczy spod 
niemieckiej okupacji

Walki o miasto trwały kilka dni. Żołnierze polscy i radzieccy 
dotarli do Bydgoszczy już 23 stycznia, a teren został finalnie 
oczyszczony z oddziałów nieprzyjaciela 27 stycznia. Dla wielu 
był to jednak początek nowej okupacji – sowieckiej. 

3 marca 1945

Śmierć ppor. Leszka Białego
Szef łączności Okręgu Pomorze Armii Krajowej został 
w końcówce lutego zatrzymany, a następnie zamordowany. 
Ślad po nim zaginął. Jego szczątki odkryto w piwnicy budynku 
UB przy ul. Markwarta w 1956 roku. Jako datę śmierci przyjęto 
3 marca 1945. 

19 listopada 1952 

Eksplozja w Zachemie 
Kilka minut po północy w wytwórni trotylu doszło do wybuchu, 
a huk był słyszalny w całym mieście. Zginęło wówczas 
15 osób, a 84 zostały ranne. Zniszczone zostały liczne budynki 
produkcyjne, a w promieniu 10 kilometrów wylatywały szyby 
z okien. Zdarzenie było efektem licznych nieprawidłowości. 

Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

W  planach obrony przygo-
towanych przez Wehr-
macht Bydgoszcz była 

jednym z ośrodków mających 
bronić przejścia przez Wisłę. 
Już od września 1944 roku mia-
sto opasywano umocnieniami 
polowymi, wałami i rowami prze-
ciwczołgowymi. Pierwsza linia 
obronna powstała 20 kilometrów 
od miasta, druga – 12. Na dowód-
cę obrony wyznaczono kreisle-
itera Rampfa. Nie było mowy 
o ewakuacji – zamiast tego do 
miasta sprowadzano robotników 
i więźniów. Jako punkty umoc-
nione wybrano dyrekcję kolei 
przy ul. Dworcowej, dyrekcję 
poczty przy ul. Jagiellońskiej, 
szpital wojskowy przy obecnym 
rondzie Jagiellonów (aktualnie 
siedziba Collegium Medicum 
UMK) oraz gmach Teatru Miej-
skiego.

Ofensywa radziecka w kie-
runku Berlina postępowała jed-
nak dla Niemców za szybko. 
1 .  Front Bia łor usk i r uszył 
14 stycznia 1945 roku i w trakcie 

doby przedostał się na 100 kilo-
metrów w linie obrony nieprzy-
jaciela. Trzy dni później zajęto 
Warszawę, a 18 stycznia 1. Armia 
Wojska Polskiego otrzymała roz-
kaz marszu w kierunku Bydgosz-
czy w drugim rzucie 1. Frontu 
Białoruskiego, bezpośrednio za 
47. Armią.  Niemcy pospiesznie 
zbierali ludzi do obrony mia-
sta spośród uczniów szkół woj-
skowych, rekonwalescentów, 
członków Służby Pracy Rze-
szy i Volksturmu, czyli formacji 
o charakterze pospolitego rusze-
nia, którą III Rzesza powołała do 
życia w ostatniej fazie wojny.

Pierwsze oddziały radzieckie 
dotarły do Bydgoszczy 23 stycz-
nia 1945 roku. Następnego dnia 
do miasta wdarł się pododdział 

1. Brygady Pancernej. Zaczęto od 
południowych dzielnic miasta. 
Batalion zmotoryzowany nawią-
zał kontakt z wrogiem i stoczył 
ciężką walkę na ulicy Kujawskiej. 
Nieocenione wtedy okazały się 
czołgi T-34. Następnie Polacy 
wraz z radzieckimi żołnierza-
mi dotarli do Zbożowego Ryn-
ku, zdobyli więzienie, a na placu 
Poznańskim tłumnie powitali ich 
bydgoszczanie. Drugie zgrupo-
wanie dotarło ulicą Długą na Sta-
ry Rynek. Na koniec dnia zdoby-
to nienaruszony Most Królowej 
Jadwigi i rozlokowano się w rejo-
nie ul. Łokietka, co miało olbrzy-
mie znaczenie strategiczne. 

W nocy pluton z 3. batalio-
nu pancernego zajął zakłady 
DAG Fabrik i uwolnił kilka tysię-
cy przymusowych robotników. 
Kolejnego dnia przystąpiono 
do zdobywania północnej czę-
ści miasta. Silnie bronione były 
koszary w rejonie skrzyżowania 
ulicy Gdańskiej z Artyleryjską. 
Kompleks udało się odbić z rąk 
niemieckich dopiero następne-
go dnia, 26 stycznia. Wówczas 
też przejęto dworzec kolejo-
wy. W Bydgoszczy pojawiały się 
kolejne oddziały żołnierzy. 

- Kawalerzyści udali się na 
ulicę Ugory. Polskie działa roz-
biły ogniem niemiecką baryka-
dę, a żołnierze oczyścili teren 

z nieprzyjaciela. Opór Niemców 
był minimalny. Musieli to być 
dosłownie pojedynczy żołnie-
rze lub członkowie Volkstur-
mu – pisał w swojej publikacji na 
temat wyzwolenia miasta dr hab. 
Łukasz Nadolski z Muzeum Wojsk 
Lądowych. Walki stoczono też 
w rejonie Myślęcinka, Magdale-
nowa i Maksymilianowa.

Jak podaje Nadolski, w czasie 
walk w rejonie Bydgoszczy zgi-
nęło dziewięciu żołnierzy 1. Bry-
gady Pancernej, straty 8. pułku 
piechoty wyniosły 86 zabitych, 
9. pułk piechoty miał trzech zabi-
tych, a 1. Samodzielna Brygada 
Kawalerii jednego. Na północ 
od Bydgoszczy zginęło także 

kolejnych 10 żołnierzy 1. Armii 
Wojska Polskiego. W czasie walk 
o Bydgoszcz Polacy najprawdo-
podobniej zabili około stu żoł-
nierzy niemieckich. Wycofując 
się, Niemcy zniszczyli też Most 
Staromiejski i Most Bernar-
dyński. Zdążyli również ewa-
kuować mieszczący się u zbie-
gu ulic Kamiennej i Fabrycznej 
obóz Bromberg-Ost. 20 stycz-
nia opuściło go 295 więźniarek, 
które wyruszyły w katorżniczą 
wędrówkę w kierunku Złocieńca, 
gdzie miały dołączyć do konwoju. 
Dotarło ich tam niewiele.

Przez lata funkcjonował mit 
o akcji „Alicja”, podczas której 
grupa młodych konspiratorów 
miała iść ulicą Szubińską, zbie-
rając pozostawioną przez Niem-
ców broń, w kierunku lotniska. 
Tam mieli wdać się w walkę, 
nie ponosząc strat i przejmując 
teren. Późniejsze relacje świad-
ków i opinie wielu historyków 
przeczą tej wersji wydarzeń. 
Jak tłumaczy Tadeusz Jaszow-
ski, lotnisko zostało wcześniej 
opuszczone przez Niemców. – 
Młodzież miejscowa po prostu 
weszła i wywiesiła biało-czerwo-
ną chorągiew – stwierdził w swo-
im opracowaniu na ten temat.

Nie do końca wyjaśniona 
pozostaje kwestia Teatru Miej-
skiego. W czasie walk – jak zapi-
sano w aktach zdobywających 
gmach 3 Dywizji Piechoty i 8 Puł-
ku Piechoty – ostrzał z granat-
ników spowodował częściowe 
spalenie budynku. W kolejnych 
latach rozpowszechniła się 
wersja o żołnierzach radziec-
kich, którzy miel i rozpro-
szyć ogień w środku budynku. 
Czy rzeczywiście tak było? Nie 
wiadomo. Teatru nie odbudowa-
no. W 1946 roku gmach został 
rozebrany.

* Korzystałem z publikacji 
Tadeusz Jaszowskiego 
w Kalendarzu Bydgoskim, 
a także Łukasza Nadolskiego 
w ramach Szlaków Pamięci.

1945 Bitwa 
o Bydgoszcz
Wyzwolenie czy może zmiana okupanta? Dyskusje na temat wydarzeń sprzed 75 lat wciąż trwają. 
Nieco w ich cieniu pozostaje historia odbicia Bydgoszczy z rąk Niemiec.

W 1946 roku gmach Teatru Miejskiego został rozebrany. Była to konsekwencja pożaru budynku, do którego 
doszło rok wcześniej w trakcie walk o Bydgoszcz. 

FO
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Wielkie
znaczenie strategiczne 
miało zdobycie mostu 
Królowej Jadwigi. Następnie 
żołnierze rozlokowali się 
w rejonie ulicy Łokietka.

Kilka tysięcy
robotników uwolnił z DAG 
Fabrik Bromberg 3 Batalion 
Pancerny, który zajął 
zakłady.
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18 listopada 1956 

Zniszczenie zagłuszarki  
na wzgórzu dąbrowskiego

Demonstracja wybuchła przed kinem Bałtyk przy ul. 1 Maja, 
przeniosła się przed gmach Komendy Wojewódzkiej MO przy 
Chodkiewicza 30, a później – na Szwederowo. Tam zniszczono 
zagłuszarkę blokującą informacje z Radia Wolnego Europa. 

16 listopada 1958

inauguracja sali koncertowej 
Filharmonii Pomorskiej

Zrealizowało się marzenie Andrzeja Szwalbego, który przez 
kilka lat zabiegał o powstanie nowej siedziby filharmonii, 
a następnie nadzorował jej budowę. Zdaniem wielu sala jest 
jedną z najlepszych pod względem akustycznych w Europie.

19 grudnia 1959 

otwarcie lodowiska Torbyd
Popularność hokeja i samej jazdy na łyżwach doprowadziły 
do budowy sztucznego lodowiska w oparciu o park urządzeń 
chłodniczych Bydgoskich Zakładów Mięsnych. W kolejnych 
latach dobudowano żelbetowe trybuny i zadaszenie. W XXI 
wieku obiekt niszczał i w 2016 r. został zburzony.

Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

Z  pochodzenia był war-
szawianinem. Urodził się 
w czerwcu 1923 roku w sto-

licy i tam też się uczył w Gim-
nazjum M. Reja i Gimnazjum A. 
Mickiewicza, uczęszczał do Kon-
serwatorium Warszawskiego 
(był uczniem klasy fortepianu). 
Jego wejście w dorosłość nazna-
czyła wojna. W czasie okupacji 
zdał pierwszy rok studiów praw-
niczych na Uniwersytecie War-
szawskim, ale dokończył je już po 
wojnie w Toruniu. Mieszkał już 
wówczas w Bydgoszczy. W kolej-
nych  latach – na szczęście dla 
miasta - zajął się działalnością 
kulturalną. W tamtych cza-
sach, jak sam Szwalbe stwierdził 
w książce Krystyny Starczak-
-Kozłowskiej pt. „Życie na prze-
łomie”, muzyka w Bydgoszczy 
była kopciuszkiem.

Za początek działalności 
publicznej Szwalbego moż-
na uznać koncert Pomorskiej 
Orkiestry Symfonicznej przy 
ul. Grodzkiej w Bydgoszczy 
w 1949 roku. Wtedy wygłosił 
spontaniczne przemówienie na 
temat przyszłych losów bydgo-

skich symfoników, był też inicja-
torem petycji żądającej zapew-
nienia utrzymania orkiestrze. 
Młody Szwalbe szybko został 
dyrektorem POS i zabiegał, aby 
wykorzystując jej potencjał, 
powołać w Bydgoszczy centrum 
kultury z filharmonią na cze-
le. Powołany przez niego komi-
tet przyjaciół zrzeszał kolejnych 
entuzjastów upaństwowienia 
orkiestry. Udało się to z począt-
kiem 1953 roku. Wówczas także 
rozpoczęto budowę Filharmonii 
Pomorskiej.

- Kiedyś o filharmonii mówio-
no „kaprys Szwalbego”, że taka 
wielka, że wykładana tymi słyn-
nymi dębami, moczonymi przez 

50 lat, że po co to?! Ale on wie-
dział, że tak musi być, że tylko 
w takim wnętrzu dźwięk wejdzie 
do ludzkiej duszy. I okazało się, 
że miał rację – wspominał puzo-
nista Stanisław Błażejak w arty-
kule z Kalendarza Bydgoskiego 
autorstwa Magdy Piórek. 

Szwalbe był wizjonerem, ale 
nie bał się realizować swoich 
planów i marzeń. Był pracowity, 
wszystkiego skrupulatnie pil-
nował. Piórek w swoim artykule 
na temat Szwalbego przytacza 

anegdotę: Dziennikarze wraca-
jący z jakiejś imprezy zobaczyli 
na placu budowy gmachu filhar-
monii zziębniętego dyrektora 
Szwalbego. Widząc ich zdziwione 
spojrzenia, wyjaśnił: „Dozorca 
zachorował, a tu maszyny, mate-
riały, trzeba dopilnować”. 

Taki właśnie był Szwalbe. 
Innym razem potrafił zadzwonić 
około północy, prosząc o prze-
kazanie nazajutrz wiadomości 
kierownikowi budowy salonu 
sztuki współczesnej BWA. Był to 

jeden z jego kolejnych projektów. 
Szwalbe nie poprzestał bowiem 
na filharmonii. Gdy w 1958 roku 
zakończyła się jej budowa, zaini-
cjował powstanie Bydgoskie 
Towarzystwa Naukowego i teatru 
muzycznego, później – wspo-
mnianego salonu sztuki BWA, 
a w międzyczasie powołał do ist-
nienia drugą orkiestrę działającą 
przy filharmonii, czyli Capellę 
Bydgostiensis (1962) i starał się 
o utworzenie uczelni muzycznej. 
Wiedział, że wyjątkowe obiekty 

muszą zapełnić wybitni muzy-
cy. Po wieloletnich staraniach 
w 1974 roku powstała w Byd-
goszczy filia łódzkiej Państwo-
wej Wyższej Szkoły Muzycznej. 
Po pięciu latach przekształciła się 
w samodzielną placówkę. Szwal-
be sam mówił, że gdy spaceru-
je ulicami miasta, rozmyśla, co 
mógłby dla niego zrobić.

Na początku lat 80. Szwalbe 
postanowił przywrócić blask pała-
com w Ostromecku i Lubostroniu. 
Jako warszawianin wyobrażał sobie, 
że ten pierwszy będzie pełnił funk-
cję „bydgoskiego Wilanowa”. -Rów-
nanie do Warszawy, Europy i świata 

było nadrzędnym impulsem i celem 
jego wszelkich działań. Z kon-
sekwencją, dalekowzrocznością 
i optymizmem rozbudowywał życie 
kulturalne Bydgoszczy – czytamy 
w jego notce biograficznej przygo-
towanej przez Filharmonię Pomor-
ską. Oprócz remontu Szwalbe 
zadbał także o wyposażenie pałacu.

Przeszedł na emer yturę 
w 1991 roku, przekazując funkcję 
dyrektora Eleonorze Harendar-
skiej. Do końca życia pozostawał 
aktywny i angażował się w życie 
Bydgoszczy. Zmarł 11 listopa-
da 2002 roku. - Nie było sprawy 
dotyczącej tego miasta, która 
nie byłaby przedmiotem zain-
teresowania zmarłego – mówił 
w swojej homilii w Konkatedrze 
arcybiskup Henryk Muszyń-
ski. Pośmiertnie Szwalbe został 
odznaczony Krzyżem Wiel-
kim Orderu Odrodzenia Polski 
za wybitne zasługi dla kultury. 
Pochowano go na cmentarzu 
przy ul. Ludwikowo.

* Korzystałem z wydań 
Kalendarza Bydgoskiego 
oraz materiałów Filharmonii 
Pomorskiej im. Ignacego 
Jana Paderewskiego 
w Bydgoszczy.

BYdgosZcZANiE

Spełniał marzenia 
Bydgoszczy
Wizjoner. Pasjonat miasta. Chciał, aby Bydgoszcz była wielka. W gronie najwybitniejszych postaci 
minionego stulecia nie sposób pominąć Andrzeja Szwalbego. Skoro dzisiaj Bydgoszcz może szczy-
cić się instytucjami kulturalnymi na najwyższym poziomie, to w znacznej mierze dzięki niemu. 
Były dyrektor Filharmonii Pomorskiej nieustanie zastanawiał się, co jeszcze może zrobić dla swo-
jego miasta.

Andrzej Szwalbe był dyrektorem Filharmonii Pomorskiej przez 40 lat. Działał też na rzecz innych jednostek 
kulturalnych w Bydgoszczy.
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JAndrzej 
Szwalbe
był wizjonerem, ale nie 
bał się realizować swoich 
planów.

Opera Nova
powstała m.in. dzięki 
długoletnim staraniom 
Andrzeja Szwalbego, 
który pomagał także przy 
organizacji I Bydgoskiego 
Festiwalu Operowego.
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5 lutego 1960

Pożar spichrzy nad Brdą
W mroźny wieczór doszło do pożaru. Wiatr i łatwopalny 
materiał zmagazynowany w budynkach znacznie utrudniły 
akcję strażaków. Tłumy zgromadzone wokół obserwowały, jak 
symboliczne budynki stają się przeszłością. Zniszczeniu uległy 
wówczas dwa spichrze. 

20 kwietnia 1969 

wycofanie tramwajów  
ze starego rynku

Linia nr 1, która przejeżdżała jednokierunkowo przez Stary 
Rynek została wycofana ze Starówki i skierowana do dworca. 
Zakończyła się era regularnej komunikacji tramwajowej przez 
Stary Rynek. 

1 stycznia 1973

Przyłączenie Fordonu
Dwa miasta stały się jednym. Liczący wówczas 8 tysięcy 
mieszkańców Fordon decyzją radnych obu miast został 
przyłączony do stolicy województwa. Jak zapowiadały władze, 
dołączenie do Bydgoszczy poskutkuje poważnym awansem 
gospodarczym Fordonu.

Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

Nad ranem 4 maja 1960 roku 
„ósemka” zjeżdżała z Kapu-
ścisk do ul. Toruńskiej. 

Osiągnęła zbyt dużą prędkość, 
młody motorniczy nie zdołał 
wyhamować i pojazd uderzył 
w przejeżdżający samochód cię-
żarowy. Życie straciły dwie oso-
by, a ponad 40 przewieziono do 
szpitali.

W ten dramatyczny sposób 
bydgoska komunikacja tramwa-
jowa rozpoczęła dekadę, w której 
czekały ją duże zmiany. A te były 
konieczne, ponieważ mieszkań-
cy skarżyli się na zbyt długi czas 
trwania podróży. Trudno jednak, 
aby było inaczej, skoro problem 
pojawiał się już na etapie wsia-
dania do pojazdu. Na przednich 
pomostach tłok tworzyli pala-
cze papierosów, którzy nie dość, 
że spowolniali przechodzących 
pasażerów, to jeszcze próbowali 
w ten sposób uniknąć uiszczenia 
opłaty za przejazd. Z początkiem 
1962 roku postanowiono to zmie-
nić – od tej pory można było wsia-
dać jedynie tylnym pomostem, 
a wychodzić przednim. Do tego 
zakazano palenia tytoniu w pojaz-
dach komunikacji miejskiej.

Gdy rozwiązano problem 
z dostaniem się do tramwaju, 
trzeba było zaradzić kłopotom 
dotyczącym kontroli biletów. 
Chętnych do pracy w roli kon-
duktorów brakowało, więc siłą 
rzeczy trzeba było postawić na 
samoobsługę. W maju 1962 roku 
pojawiły się pierwsze dwuwa-
gonowe składy, w których kon-
duktor był jedynie w wagonie 
silnikowym. On też obsługiwał 
pasażerów podróżujących za 
gotówkę. Dla użytkowników kart 
miesięcznych przeznaczony był 
drugi wagon, w którym z czasem 
pojawiły się szczypce do dziur-
kowania biletów. Rozwiązanie 
sprawdziło się, więc urządzenie 
zaczęto instalować też w pierw-
szym wagonie. Następnie, rok po 
roku, nadeszły dwa przełomowe 
wydarzenia.

W 1966 roku zakończono 
rozmowy z Przedsiębiorstwem 
Upowszechniania Prasy i Książki 
Ruch w sprawie sprzedaży bile-
tów tramwajowych i autobusów 
w 61 kioskach na terenie miasta. 
Za to z początkiem następnego 
roku w pojazdach zaczęto mon-
tować kasowniki – stemplujące 
typu KRAK i dziurkujące typu 

KBT-0. W przypadku tych pierw-
szych należało po wsunięciu bile-
tu pociągnąć za rączkę dźwigni, 
dzięki czemu na bilecie pojawiał 
się stempel. Wkrótce linia nr 1 sta-
ła się pierwszą, na której wprowa-
dzono pełną samoobsługę. 

Na tym innowacje się nie 
skończył y.  Już w styczniu 
1968 zakupiono 95… automatów 
do sprzedaży biletów. Oczywi-
ście nie były to takie urządzenia 
jak obecnie. Wyposażone były 
w dwie rolki, które były urucha-
miane po wrzuceniu monety. 
Należało wówczas oderwać swój 
bilet. Dużo było jednak z nimi 
problemów. Czasami udawało się 
bowiem wyciągnąć kilka metrów 
taśmy albo zapłacić guzikiem, 
żetonem lub innym elemen-

tem przypominającym mone-
tę. W końcu nawet pasażerowie 
stracili do nich cierpliwość, bo 
urządzenia zaczęły „połykać” 
monety.

Wszystkie te unowocześnie-
nia pozytywnie wpływały na 
przebieg podróży, ale problemy, 
z którymi borykała się komuni-
kacja tramwajowa, nadal pozo-
stawały nierozwiązane. Z każ-
dym rokiem zwiększał się ruch 
pojazdów, przez co rosła liczba 
wypadków. Początkowo MPK 
nie radziło sobie z nagłymi pro-
blemami i każde takie zdarze-
nie wprowadzało ogromny cha-
os. Dlatego powołano specjalne 
służby nadzoru ruchu. Prawdzi-
wym problemem był jednak 
układ komunikacyjny, który był 

zupełnie nieprzystosowany do 
nowych potrzeb społeczeństwa. 

Wzrastała liczba mieszkań-
ców, powstawały kolejne zakłady 
pracy. Wiele dróg jeszcze nie ist-
niało. Nie było ronda Grunwaldz-
kiego, mostu Pomorskiego czy 
ronda Jagiellonów. Dzisiaj trudno 
już wyobrazić sobie trasę: Dwo-
rzec – Dworcowa – Gdańska – 
Plac Teatralny – Mostowa – Stary 
Rynek – Batorego – Długa – Weł-
niany Rynek – Poznańska – Świę-
tej Trójcy – Focha – Gdańska – 
Dworcowa. A tak właśnie jeździły 
tramwaje w połowie lat 60, gdy 
władze zrozumiały, że system 
jest przestarzały i szukały sposo-
bu, aby temu zaradzić. Gdy przez 
ogromny potok pojazdów na sta-
rówce zdecydowano się wycofać 

tramwaje z Długiej, mieszkańcy 
zaprotestowali. 

Problemy dotyczyły nie tyl-
ko ścisłego centrum miasta, Do 
1964 roku, gdy powstała kolejowa 
obwodnica miasta, tramwaje  ze 
względów bezpieczeństwa nie 
mogły przejeżdżać z pasażerami 
przez ulicę Gdańską na wysokości 
Artyleryjskiej. Przed ruchliwym 
przejazdem kolejowym ludzie 
musieli opuścić pojazd, odczekać 
czasem nawet 20 minut na pod-
niesienie szlabanu i przedostać 
się na drugą stronę przejazdu. 

Na początku 1968 roku Biuro 
Studiów i Projektów Komunika-
cji Miejskiej przedstawiło projekt 
nowego układu komunikacyj-
nego. W opracowaniu uwzględ-
niono budowę linii w kierunku 
stacji Bydgoszcz – Wschód oraz 
na osiedle Błonie. Plan zakładał, 
że tramwaje będą jeździć z ulicy 
Nakielskiej wzdłuż ul. Czerwone-
go Krzyża na Błonie. Koncepcja 
nigdy nie doczekała się realizacji. 
Podobnie jak powzięty wówczas 
zamiar likwidacji linii w ciągu ul. 
Chodkiewicza na Bielawy.

W kwietniu 1969 roku przy-
gotowywano się do ustawienia 
na Starym Rynku Pomnika Walki 
i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej. 
Konieczna była modernizacja 
zachodniej płyty rynku, podjęto 
też przebudowę ulicy Batorego. 
Wówczas już na zawsze usunięto 
z tego miejsca torowisko. Zakoń-
czyła się era regularnej komuni-
kacji na Starym Rynku. We wrze-
śniu za to ostatni raz można było 
zobaczyć tramwaje jadące ulicą 
Długą od Jana Kazimierza do 
Wełnianego Rynku, Poznańską 
i Świerczewskiego (dziś Świętej 
Trójcy). Rok później przystąpio-
no do remontu tych ulic i szy-
ny na Długiej oraz Poznańskiej 
przykryto asfaltem. Tramwaje 
pojawiały się na Starym Ryn-
ku już tylko sporadycznie, gdy 
potrzebowano alternatywy na 
czas remontów. Wtedy nadjeż-
dżały z Wełnianego Rynku, przez 
ul. Jana Kazimierza i wschodnią 
częścią głównego placu miasta 
wyjeżdżały na ulicę Mostową.

* Korzystałem z doskonałej 
monografii Bydgoskie 
Tramwaje autorstwa 
Stanisława Sitarka 
i Dariusza Walczaka, a także 
z archiwalnych wydań 
Expressu Bydgoskiego 
i Ilustrowanego Kuriera 
Polskiego.

1960 uwaga, pasażerowie!
Nadjeżdżają zmiany
Tę dekadę bydgoskie tramwaje rozpoczynały z konduktorami we wszystkich wagonach, a kończyły 
z automatami do zakupu biletów. Lata 60. minionego wieku przyniosły wielkie zmiany w komuni-
kacji tramwajowej, choć zaczęły się od największej tragedii w jej historii.

Popularne „enki” jeździły ulicami Bydgoszczy w latach 60. Obecnie wykorzystywane są jako pojaz-
dy zabytkowe. 
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6 czerwca 1974 

Erich honecker w Bydgoszczy
Delegacja NRD w towarzystwie Edwarda Gierka złożyła wieniec 
pod pomnikiem na Starym Rynku, a na każdym kroku witały 
ją „spontaniczne” manifestacje. Wcześniej, na wieść o wizycie 
Honeckera, w Bydgoszczy odbyło się wielkie sprzątanie. 
Żartowano, że pomalowano pół miasta.

1974

otwarcie ronda XXX-lecia
W tamtych latach powstało nie tylko obecne rondo Jagiellonów. 
Był to okres ogromnych inwestycji infrastrukturalnych. 
Wybudowano też rondo Fordońskie z mostem Pomorskim, 
Wiadukty Warszawskie oraz wyburzono most Władysława IV 
i fragment Kanału Bydgoskiego, tworząc węzeł grunwaldzki. 

28-30 sierpnia 1980

strajki okupacyjne w bydgoskich 
przedsiębiorstwach

Na fali strajków w Gdańsku protestowały także bydgoskie 
zakłady: m.in. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, 
Romet, Famor, Eltra, Sklejki i Bydgoska Fabryka Kabli. Na wieść 
o podpisaniu Porozumień Sierpniowych zakłady wznowiły pracę. 

Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Cofnijmy się do 11 kwietnia 
1972 roku. Wtedy w siedzi-
bie prezydium Miejskiej 

Rady Narodowej odbyła się kon-
ferencja z udziałem przedstawi-
cieli lokalnych władz. – Zasad-
nicza dyskusja toczyła się wokół 
celowości i terminu włączenia 
Fordonu do Bydgoszczy – czyta-
my w notatce ze spotkania. Trze-
ba dodać, że nie był to zupełnie 
nowy pomysł – o przyłączeniu 
miasta nad Wisłą w granice Byd-
goszczy pisano najpierw przed 
wojną, a potem w 1964 roku. 
Plan regionalny dla województwa 
bydgoskiego zakładał, że przyję-
cie Fordonu nastąpi do 1970 roku. 

W 1972 roku Wojewódzka 
Pracownia Planów Regional-
nych opracowała hipotezę roz-
woju i rozmieszczenia ludności 
województwa bydgoskiego do 
1990 roku. Zapisano w niej, że 
„Fordon jest już obecnie faktycz-
nie dzielnicą przemysłową Byd-
goszczy”, a jego rozwój powinien 
być ściśle związany z Bydgoszczą. 

Kolejnymi argumentami za 
przyłączeniem były planowane 
inwestycje: Ośrodek Szkół Wyż-
szych (dziś kampus UTP), insta-
lacja wspólnych urządzeń komu-
nalnych, szpital wojewódzki „na 
1500 łóżek” i przede wszystkim 
– mieszkania dla 80 tysięcy osób.

- Uczestnicy  konferencji 
reprezentowali zgodnie pogląd, 
że włączenie Fordonu do Byd-
goszczy dojrzało do realizacji 
- czytamy w notatce z kwietnia 
1972 roku. Budowa uczelni oraz 
mieszkań miała zatrzeć grani-
cę pomiędzy miastami. – W tym 
stanie rzeczy pożądane jest, by 
w rachubę wchodzącym terenem 
władał jeden gospodarz – pod-
kreślano. W tekście wyczuwalny 
jest też duch modernizacyjnych 
zamierzeń PZPR. – Przyspiesze-
nie terminu włączenia Fordonu do 
Bydgoszczy da Fordonowi szansę 
poważnego awansu gospodarcze-
go – napisał protokolant.

Władze liczyły, że mieszkańcy 
Fordonu przyjmą fakt połącze-
nia obu miast „z zadowoleniem”. 
Kwietniowe spotkanie zakoń-
czono konkluzją, że „nie ma uza-
sadnionej potrzeby odraczania 
sprawy włączenia Fordonu do 
Bydgoszczy” i przystąpiono do 
działań mających na celu inwen-
taryzację terenu przyłączanego 
miasta. W tym celu powołano 

specjalny zespół. - Po zebraniu 
materiału trzeba będzie pod-
jąć wspólnie ostateczną decy-
zję dotyczącą terminu przejęcia 
Fordonu – zakończono notatkę. 
W tym czasie w Fordonie miesz-
kały 8733 osoby. 

26 października 1972 roku rad-
ni miasta Fordon przyjęli uchwa-
łę o przyłączeniu. Za głosowało 
15 osób, ale jeden radny był prze-
ciw, a dwóch wstrzymało się od 
głosu. Radni mieli jednak wątpli-
wość, czy fordoniacy zyskają na 
przyłączeniu; jednocześnie wie-
dzieli, że decyzja o połączeniu 
miast jest przesądzona.

Formalne przygotowania 
do przyłączenia rozpoczęły się 
wraz z ogłoszeniem rozporzą-
dzenia Rady Ministrów. 8 grud-
nia 1972 roku Miejska Rada Naro-
dowa Bydgoszczy jednogłośnie 
podjęła uchwałę o włączeniu 
z dniem 1 stycznia 1973 roku For-
donu do Bydgoszczy. – Uchwała 
ta była naturalnym wynikiem 
ciążenia Fordonu do Bydgoszczy. 
Obejmujący 836 ha organizm 
miejski był w zasadzie dzielni-
cą stolicy województwa – czy-
tamy w Ilustrowanym Kurierze 
Polskim z 9 grudnia. Dwa dni 
później Wojewódzka Rada Naro-
dowa zawnioskowała o zmianę 
granic Bydgoszczy, a następne-
go dnia obwieszczenie o przy-
łączeniu trafiło do bydgoskiej 
prasy. Zmieniono też nazwy 
50 z 83 ulic fordońskich, tak by 
nie pokrywały się z nazwami 
ulic bydgoskich. I tak ulica Wiej-
ska stała się Sielską, Cmentarna 
– Cechową, a Szpitalna – Pielę-
gniarską.

Oficjalnie włączenie dawne-
go miasta w granice Bydgosz-
czy było przyjęte bez większego 
sprzeciwu fordoniaków. – Na 
przestrzeni bieżącego miesią-
ca nie wpłynęła żadna skarga 
od mieszkańców dzielnicy For-
don – czytamy w raporcie spo-
rządzonym pod koniec stycznia 
1973 roku. Zmiana granic wywo-
łała jednak zamieszanie, zwłasz-
cza w funkcjonowaniu usług 
publicznych. 

- Z kontaktów z mieszkańca-
mi, jak i z wypowiedzi radnych 
zamieszkałych w Fordonie wyni-
ka , że jedną ze spraw powodu-
jących niezadowolenie to spra-
wa rozwiązań komunikacji MPK. 
Mieszkańcom dzielnicy nie odpo-
wiada uruchomienie linii auto-
busowej nr 65 na trasie Wyści-
gowa – Fordon, z czym wiąże 
się konieczność czasochłonnego 
kontynuowania dojazdu do śród-
mieścia tramwajami – czytamy 
w dalszej części sprawozdania. 
O ile trasa linii 65 została w lip-

cu 1973 roku wydłużona do Osie-
dla Leśnego, tak przesiadki na 
Wyścigowej funkcjonowały przez 
kolejne 43 lata, aż do uruchomie-
nia linii tramwajowej do Fordonu.

M i e s z k a ń c y  b u d y n k ó w 
prywatnych narzekali też na 
konieczność załatwiania spraw 
meldunkowych w Bydgoszczy, 
podczas gdy lokatorzy miejskich 
budynków mogli to robić w for-
dońskim oddziale ADM. System 
ten dawał się mocno we zna-
ki, gdyż ze względu na zmianę 
nazwy miasta i kilkudziesięciu 
nazw ulic konieczne były nowe 
wpisy w dokumentach. 

PRL-owscy urzędnicy zwra-
cali uwagę na opinie w prasie, 
gdyż problem meldunkowy był 
opisany w „Dzienniku Wieczor-
nym”. W artykule „Bydgoszcz 
leży nad Wisłą – 24 dni dzielni-
cy wschodniej”, będącym zapi-
sem rozmów z mieszkańcami 
Fordonu, „jeden wypowiedział 
swe krytyczne uwagi na temat 
kłopotów z załatwianiem ww. 
spraw”. Obywatel Kowalski, pra-
cownik ZPOW „Fordon” stwier-
dził natomiast: - Pogorszyła się 
działalność służby zdrowia. Jed-
na felczerka ordynuje w ambula-
toriach zakładowych i w ośrodku 
zdrowia, bo od 2 tygodni nie ma 
w nim lekarzy. 

Urzędnicy zapewniali, że 
podejmą działania na rzecz 
poprawy opieki lekarskiej. Puenta 
tekstu „Dziennika” była optymi-
styczna. Po przyłączeniu zaopa-
trzenie Fordonu uległo poprawie, 
a mieszkańcy spodziewali się 
„znacznego ożywienia budow-
nictwa i dalszego rozwoju gospo-
darczego”, licząc na poprawę 
warunków, które „obecnie nie są 
najlepsze”. 

Dziś, po 47 latach od momen-
tu włączenia się Fordonu do Byd-
goszczy wiemy, że rozwiązanie 
wielu problemów zajęło wie-
le lat, a śmiałe wizje ( jak ośro-
dek szkół wyższych) zostały na 
papierze. Problemy w realizacji 
inwestycji zawsze wywoływały 
głosy o separacji od Bydgoszczy. 
Dziś nie wydaje się to możliwe, 
choć taki eksperyment byłby cie-
kawym, pytanie – czy udanym, 
doświadczeniem.

* Korzystałem ze zbiorów 
Archiwum Państwowego 
w Bydgoszczy, archiwalnych 
roczników Ilustrowanego 
Kuriera Polskiego oraz książki 
„Dzieje Fordonu i okolic” (red. 
Zdzisław Biegański).

1973 Jak dwa miasta 
stały się jednym
historia przyłączenia Fordonu do Bydgoszczy
30 listopada 1972 roku w rozporządzeniu Rady Ministrów PRL zapisano: „W województwie byd-
goskim włącza się do miasta Bydgoszcz z powiatu bydgoskiego obszar miasta Fordon”. Oficjalnie 
nastąpiło to 1 stycznia 1973 roku.

Przez wiele lat od przyłączenia do Bydgoszczy kameralny charakter Starego Fordonu nie był wyko-
rzystywany. Dopiero od kilku lat głośno mówi się o rewitalizacji nadwiślańskiego obszaru. 
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19 marca 1981

Bydgoski Marzec
Podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej nie dopuszczono 
zaproszonej delegacji Solidarności, co wywołało protest 
związkowców. Interweniujący milicjanci pobili J. Rulewskiego, 
M. Łabentowicza i M. Bartoszcze. Wszyscy trafili do szpitala, 
a przed gmachem zebrał się kilkutysięczny tłum. 

19 października 1984

ostatnia msza  
ks. Jerzego Popiełuszki

Ks. Popiełuszko przybył do parafii pw. Świętych Polski Braci 
Męczenników. Podczas powrotu został uprowadzony w rejonie 
Górska. Pobito go i wrzucono do bagażnika. 30 października 
z zalewu na Wiśle wydobyto jego zwłoki.

4 czerwca 1989

wybory parlamentarne
W całym kraju odbywają się pierwsze po wojnie częściowo 
wolne wybory parlamentarne. W Bydgoszczy mandaty do 
Sejmu zdobywają: Ryszard Helak, Henryk Kaczmarek, Dorota 
Kempka, Janusz Zemke i Jan Błachnio. Senatorami zostali 
Aleksander Paszyński i Antoni Tokarczuk.

Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

Jacek Cieślewicz traf ił na 
Wały Jagiellońskie w maju 
1981 roku. Zarzucano mu kra-

dzież przedmiotów liturgicznych 
z kościoła przy ul. Fredry. Przy-
znał się, dzięki czemu większość 
łupu odnaleziono. W areszcie 
skarżył się na wykluczenie i agre-
sję ze strony współwięźniów. 
W czerwcu podjął próbę samo-
podpalenia, a w lipcu chciał uciec. 
Dopominał się o przeniesienie do 
innej celi. Gdy się doczekał, tra-
fił do celi nr 72,w której siedział 
już m.in. Andrzej K., zatrzymany 
za usiłowanie zabójstwa dwóch 
osób z broni palnej. 

Być może był to błąd, który 
przeważył szalę. Ponoć K. miał 
zmusić młodszego współwięźnia 
do ucieczki. Może Cieślewicza 
sprowokował kamień, którym 
podczas spaceru miał w niego 
rzucić jeden ze strażników, jak 
przekonywał ojciec 17-latka. Fak-
tem jest, że w sobotę, 5 września 
ok. godz. 15:00, po kilku minu-
tach na spacerniaku, Cieślewicz 
zerwał się do ucieczki. Pobiegł po 
stromym, betonowym podmuro-
waniu, wspiął się na siatkę, dostał 
się na dach budynku gospodar-
czego i pobiegł w kierunku muru 
zewnętrznego. W końcu dotarł 
na sąsiadujący z aresztem teren 
ogrodu sądu. Wtedy został tra-
fiony w plecy na wysokości jede-
nastego kręgu piersiowego.

Chwilę wcześniej strażnik 
z wieżyczki ostrzegał Cieślewi-
cza i oddał serię strzałów ostrze-
gawczych. Karetka pojawiła się 
szybko. Nastolatek przeżył, choć 
lekarz stwierdził trwałe kalectwo. 
Pozostali osadzeni, którzy głośno 
dopingowali zbiega, nie widzieli 
finału, ale słyszeli. Strzał, karetka. 
Nie udało się. To był jednak dopie-
ro prolog wydarzeń tego dnia. 

Bunt

Na wieść o niepowodzeniu 
ucieczki więźniowie zaczęli krzy-
czeć w kierunku funkcjonariuszy 
i demolować areszt. Przybyły na 
miejsce naczelnik ppłk. Bogdan 
Jasiecki zarządził alarm i wpro-
wadził stan ostrego pogotowia, 
ale osadzeni obrzucili go różnymi 
dostępnymi przedmiotami.  Pró-
bowali się też kontaktować z ludzi 
na ulicach przed aresztem. 

Tłum szybko się gromadził, 
początkowo uzbierało się około 

300 osób – głównie młodych ludzi, 
często byłych więźniów. Niektórzy 
zaczęli kierować kamienie w stro-
nę aresztu, a o godz. 16:30 spró-
bowali zaatakować areszt, dobi-
jając się do bramy głównej. Milicji 
nadal nie było. Zjawili się za to 
członkowie Solidarności, którzy 
zdołali zapanować nad tłumem. 
Nie pozwolono im jednak poroz-
mawiać z więźniami, którzy zaczę-
li uwalniać się z cel.  

Godzinę później, liczący już 
około 500 osób tłum, ponownie 
spróbował zaatakować areszt. 
Mil icjantów nadal nie było 
widać. Wewnątrz niewielka gru-
pa wyposażona w pałki, tarcze 
i hełmy zrezygnowała z siłowego 
powstrzymania buntu. Przedsta-
wicielom Solidarności znowu nie 
zezwolono na rozmowę z osa-
dzonymi. 

ucieczka

Gdy funkcjonariusze służby 
więziennej czekali na instruk-
cje, aresztanci barykadowali się, 
wyważali drzwi i uwalniali kole-
gów. Na wieści o próbie siłowe-
go rozwiązania sporu reagowali 
zapowiedziami okaleczeń, samo-
bójstw i podpaleń. Zażądali roz-
mowy z udziałem przedstawicieli 
episkopatu, Solidarności, pro-
kuratury i sądownictwa. Gdy ok. 

godz. 19:00 na miejscu pojawił 
się mały oddział milicjantów, 
aresztanci byli już w magazynie 
mundurowym, z którego uciekali 
dzięki prędko związanym prze-
ścieradłom. Niektórzy zdobyli 
cywilne ubrania, inni przebrali 
się w znalezione mundury służby 
więziennej, a jeszcze inni dostali 
przebranie od zebranych przed 
aresztem.

W ten sposób wydostało się 
około 70 osób. Funkcjonariusze 
w końcu dostali się do budyn-
ku i przecięli szlak ucieczki, ale 
wtedy więźniowie dostali się na 
dach przylegający do zewnętrz-
nego muru ochronnego. Uciecz-
ka trwała od 19:00. W Dzienniku 
Telewizyjnym poinformowano 
o buncie i agresywnym tłumie 
szturmującym bramy aresz-
tu, co było wyraźną manipula-
cją. Dopiero około godz. 21:00, 
gdy tłum przed aresztem liczył 
już prawie dwa tysiące osób, 
na miejsce przybyły silniej-
sze oddziały milicji i ZOMO. 
Po namowach działaczki Soli-
darności Grażyny Kozimińskiej 
mundurowi wycofali się. 

uspokojenie

- Przybycie sił milicyjnych ozna-
czało koniec ucieczki więźniów, 
żaden aresztant nie odważył-

by się przebijać przez kordon 
wokół aresztu – pisze dr Tomasz 
Kozłowski, autor książki Bunt 
w bydgoskim areszcie śledczym 
w 1981 roku.

Czemu jednak milicjanci, 
którzy zgodnie z procedura-
mi mieli zabezpieczyć sytuacje 
na zewnątrz, zwlekali tak dłu-
go? Kozłowski przedstawia dwie 
hipotezy – pierwszą zakładają-
cą świadome działanie w celu 
chwilowej destabilizacji sytuacji 
w mieście do uwiarygodnienia 
tezy o niestabilnej sytuacji w kra-
ju i drugą – jego zdaniem bardziej 
prawdopodobną – przedstawia-
jącą prawdopodobne wahanie 
władz przed podjęciem decyzji 
z obawy o ewentualne konse-
kwencji wyprowadzenia uzbro-
jonych oddziałów przeciwko 
tłumowi, zwłaszcza pamiętając 
o niedawnych wydarzeniach 
marcowych.

Po godz. 21 przedstawi-
ciele władz miasta, regionu 
i sił porządkowych spotkali się 
z grupą wysłanników Solidarno-
ści, której delegaci ostatecznie 
zostali dopuszczeni do rozmowy 
z więźniami. Tłum sprzed aresz-
tu zaczął rozchodzić się dopiero 
około godziny 2:00, gdy więźnio-
wie uspokoili zgromadzonych. 
Niebezpieczeństwo zamieszek 
zostało zażegnane.

Negocjacje

W nocy na miejsce dotar-
li z Warszawy członkowie spe-
cjalnie powołanej komisji mini-
sterstwa sprawiedliwości, a nad 
ranem komitet protestacyjny 
przedstawił 28 postulatów sfor-
mułowanych przy pomocy Soli-
darności. Dotyczyły one zarów-
no bieżącej sytuacji, jak i popra-
wy warunków odbywania kary, 
zmian przepisów prawa peniten-
cjarnego oraz Kodeksu karnego. 
Lista nie zawierała zgłaszanego 
wcześniej żądania wyjaśnienia 
wydarzeń marcowych. Prawdo-
podobnie obawiano się, że bunt 
zostanie wówczas wykorzystany 
do spraw politycznych.

Rozmowy prowadzono do 
godz. 16:00. Bez skutku. Wła-
dze jako warunek konieczny 
do kontynuowania negocjacji 
przedstawiły zmianę miejsca. 
Nie chciały jednak udzielić osa-
dzonym żądanych gwarancji. 
Zdaniem Kozłowskiego, była to 
udana próba przedstawienia 
warunków nie do zaakceptowa-
nia. Rozmowy zostały zakoń-
czone. Można była realizować 
zamiary gen. Stanisława Jabło-
nowskiego z Warszawy, który 
chciał siłą powstrzymać bunt, 
czemu sprzeciwiały się władze 
lokalne. Zapowiedziano podję-
cie szturmu, o czym poinformo-
wano protestujących. Po dłuż-
szych namowach więźniowie 
zdecydowali się skapitulować. 
Bunt zakończył się 7 września 
około godziny 19:00, gdy ostatni 
aresztanci zostali przewiezie-
ni do zakładów w Inowrocławiu 
i Koronowie. 

Na ulicach miasta doszło 
jeszcze do rozruchów. Łącznie 
podczas starć z milicją zatrzy-
mano siedem osób, a wśród 
nich – jednego z więźniów, któ-
ry kilka godzin wcześniej brał 
udział w ucieczce. Do późnego 
popołudnia 8 września oddało 
się w ręce organów ścigania lub 
zostało złapanych ponad 80 zbie-
gów. Po kolejnych pięciu dniach 
– 144. Jeden z aresztantów stawił 
się na swojej rozprawie w sądzie, 
w momencie, gdy ta miała zostać 
odroczona… z powodu jego 
ucieczki.

* Korzystałem z książki Bunt 
w bydgoskim areszcie 
śledczym w 1981 roku 
autorstwa dr. Tomasza 
Kozłowskiego oraz publikacji 
w magazynie Pamięć.pl.

1981

wielka ucieczka
To była największa ucieczka więźniów w czasach PRL. We wrześniu 1981 roku doszło do buntu 
w areszcie śledczym na Wałach Jagiellońskich, w rezultacie którego uciekło 188 osób.

Bydgoski areszt śledczy był w 1981 roku miejscem największej w czasach PRL ucieczki. 
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W  odpowiedzi na postu-
l a t y  i  o c z ek i w a n i a 
mieszkańców zapadła 

decyzja o modernizacji instala-
cji  położonej przy ul. Inwalidów 
45 w Bydgoszczy. Dzięki inwe-
stycji proces zagospodarowania  
i przetwarzania odpadów będzie 
zher met yzowany. Rozładu-
nek, przeładunek i załadunek 
odpadów  odbywać się będą 
w zamkniętej hali wyposażonej 
w biofiltry oczyszczające powie-
trze, co wyeliminuje uciążliwości 

zapachowe poza terenem zakła-
du. Trwają już prace projekto-
we w tym zakresie. Przebudowa 
kosztować będzie ponad 20 mln 
złotych. 

Kształt i założenia inwesty-
cji są przedmiotem prac Rady 
Społecznej. W jej skład wchodzą 
przedstawiciele mieszkańców 
osiedla Siernieczko, Urzędu Mia-
sta Bydgoszczy oraz branżowi 
eksperci. Cykliczne spotkania 
umożliwiają przekazywanie bie-
żących informacji na temat dzia-

łalności firmy, wymianę argu-
mentów i opinii. Rada pełni także 
funkcję doradczą i monitorującą. 
– Angażujemy partnerów spo-
łecznych w proces zmian jakie 
w najbliższym czasie nastąpią  na 
terenie naszej instalacji. Jestem 
przekonany, że współpraca nie 

tylko usprawni funkcjonowanie 
firmy, ale  przyczyni się także do 
dobrych relacji z naszymi sąsia-
dami – mówi Leszek Pieszczek, 
Członek Zarządu Remondis Byd-
goszcz Sp. z o. o.

Rada Społeczna jest jed-
nym z działań informacyj-

n o -ko n s u l t a c y j n yc h  j a k i e 
Remondis chce rea l izować  
w najbliższym czasie. W związku 
z modernizacją instalacji plano-
wane są także punkty informa-
cyjne na terenie miasta oraz spo-
tkania dedykowane określonym 
grupom interesariuszy.

remondis zmienia się  
dla mieszkańców
Instalacja do zagospodarowania odpadów 
w pobliżu bydgoskiego osiedla Siernieczko 
przejdzie gruntowną modernizację. Inwestycję 
monitorują mieszkańcy w ramach Rady 
Społecznej funkcjonującej przy spółce Remondis.
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25 maja 1998

upadek rometu
Upadek Zakładów Rowerowych ogłosił Sąd Gospodarczy. 
W listopadzie z taśm zjechał ostatni rower. Romet był jednym 
z kilku bydgoskich zakładów, które nie znalazły miejsca po 
transformacji gospodarczej. Podobny los spotkał Kobrę, Foton 
czy Zachem. Wiele innych ograniczyło działalność.

7 czerwca 1999 

wizyta papieża Jana Pawła ii
Drugiego dnia pielgrzymki do Polski Jan Paweł II zawitał do 
Bydgoszczy. Na lotnisku zgromadziło się ponad 600 tysięcy 
ludzi. Papież przyleciał śmigłowcem z Lichenia i samochodem 
podążył do specjalnie wybudowanego ołtarza. Władze miasta 
obdarzyły go tytułem Honorowego Obywatela Bydgoszczy.

1 maja 2004

otwarcie terminala w Porcie 
Lotniczym Bydgoszcz

Od lat 90. stopniowo przywracano rolę lotnictwa cywilnego 
w regionie. Dzięki otwarciu nowego terminala lotniczego dla 
bydgoszczan otworzyło się okno na świat.

rozmawiał Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @SzFialkowski

Szymon Fiałkowski: Dla pani to 
był debiut na siatkarskim par-
kiecie w dorosłych rozgryw-
kach. I od razu złoty medal.
Ewa Kowalkowska: Miałam wiel-
kie szczęście, że mogłam dołą-
czyć do zespołu seniorek i uczyć 
się od doświadczonych zawod-
niczek „dorosłej siatkówki”. A to, 
że dostałam swoją szansę w tak 
ważnym meczu zawsze będzie 
dla mnie cudownym wspomnie-
niem  i dużym sukcesem młodej 
siatkarki.

- Ile ten złoty medal znaczył 
wówczas dla tak młodej zawod-
niczki?
- Dla tak młodej zawodniczki zło-
ty medal w kategorii seniorek był 
jak spełnienie marzeń. Wystar-
czy powiedzieć, że dopiero rok 
później zdobyłyśmy z Pałacem 
złoty medal w kategorii juniorek. 
Do dnia dzisiejszego wspominam 
te czasy jako najpiękniejsze.

- Jak można scharakteryzować 
tamten zespół Pałacu, który 
sięgał po najcenniejszy medal 
mistrzostw Polski?
Waleczny, ambitny, bijący się 
do końca o każdą piłkę – prze-
cież mecz finałowy skończył się 
dopiero w 5 secie wynikiem 15:13, 
a przypominam że zespół Wisły 
prowadził w setach 2:0 i w trze-
cim 13:11. Każdy rozegrany set 
i mecz w tym zespole i klubie był 
za każdym razem wyjątkowym 
doświadczeniem.

Ówczesna siatkówka różniła się 
od dzisiejszej?
Jest wiele różnic i myślę, że nie 
można jej porównywać z obecną. 
Zmieniło się dużo w przepisach 
i w przygotowaniach. Poszliśmy 
do przodu, jeśli chodzi o przygo-
towanie teoretyczne do meczu 

z wykorzystaniem specjalnych 
programów do analizy gry swojej 
i przede wszystkim przeciwnika. 
Pałac był zespołem, który grał 
kombinacyjnie i na tamte czasy 
szybko.  Niezmiennie o Pałacan-
kach mówiło się i dalej się mówi, 
że to zespół ambitny i ciężki dla 
przeciwnika. W moim odczuciu 
nie zmieniło się tylko jedno - 
w moim sercu siatkówka zawsze 
będzie najpiękniejszą dyscypliną.

- A czym różniły się rozgrywki 
ligowe od obecnych?
- Każdy sezon jest inny. Nato-
miast myślę że kiedyś było mniej 
zawodniczek bardzo młodych 
które od razu wchodziły do 

podstawowej szóstki zespołu. 
W składzie grały dziewczyny 
doświadczone, mające ponad 
dwadzieścia, trzydzieści lat i jed-
na młoda. Teraz jest dużo więcej 
dziewczyn, które szybciej dosta-
ją szansę treningu w seniorskiej 
drużynie, nierzadko przebijają się 
do szóstki i grają z powodzeniem 
przy bardziej doświadczonych 
koleżankach.

- Były zawodniczki, na których 
się pani wzorowała?
Od wszystkich zawodniczek 
i trenerów można się dużo 
nauczyć. Od Doroty Nowosiel-
skiej uczyłam się ataku przez 
bark, od Doroty Ruckiej sprytu  

i obijania bloku, od Agaty Kop-
czyk – ataku po mocnym skosie. 
Każdy ma w sobie coś, co może 
przekazać. Kiedyś rozpoczyna-
jąc przygodę z siatkówką trzeba 
było umieć się odnaleźć na każ-
dej pozycji. Bagaż doświadczeń 
i tego, co dziewczyny mogły mi 
przekazać był ogromny. 

- Od samego początku grała 
pani na pozycji atakującej czy 
też trzeba było próbować sił na 
innych pozycjach?
- W tym decydującym meczu 
grałam na przyjęciu, ale miałam 
okazję również grać na pozycji 
środkowej bloku. Zdecydowanie 
największą część swojej kariery 

spędziłam na pozycji atakującej. 
Był również sezon, w którym ze 
względu na kontuzję naszej pod-
stawowej rozgrywającej miałam 
okazję zagrać również na tej 
pozycji. Tak więc nie sprawdzi-
łam się tylko jako libero.

- To złoto ukształtowało ten 
zespół na późniejsze lata?
- Każdy sukces napędza. Wte-
dy niewątpliwie atutem nasze-
go zespołu była sala Pałacu, na 
której każda miała swoją przy-
słowiową „klepkę” na zagrywce. 
Sala zawsze pełna, a na meczu 
finałowym pękała w szwach – 
miała swój klimat i urok.

Pamiętajmy jednak, że na 
każdy sukces zespołu składa się 

wiele rzeczy: praca zawodniczek 
i sztabu oraz praca ludzi, którzy 
dbają o całą organizację klubu.

Kiedyś nie było dostępu do 
różnego rodzaju sprzętu uży-
wanego w treningu, a dzisiaj co 
chwilę wchodzą jakieś nowości.

- Charakter i waleczność były 
głównym kluczem do wygranej 
w tamtym czasie?
- Zawsze mówię, że sukces to 
głównie ciążka praca wszystkich 
związanych z zespołem. Wszyst-
ko jest ze sobą połączone, a cha-
rakter i ambicja były i są nieod-
łącznie z zespołem Pałacu.

Dla mnie ten sezon był tak 
magiczny, że nie pamiętam 
momentów zwątpienia w sukces, 
każdy trening i mecz to było dla 
mnie święto, choć nie ukrywam, 
że okraszone dużym wysiłkiem 
i obolałym ciałem, ale ten sezon 
zawsze będzie miał w moim ser-
cu i wspomnieniach szczególne  
miejsce.

1993 Nie pamiętam 
momentów 
zwątpienia w sukces
Sezon 1992/1993 w ekstraklasie siatkarek był wyjątkowy dla zespołu Pałacu. Bydgoszczanki, 
wygrywając piąty mecz finałowy z Wisłą Kraków, sięgnęły po jedyny w historii klubu złoty medal 
mistrzostw Polski, a jedną z zawodniczek znajdujących się w kadrze była 18-letnia wówczas Ewa 
Nogowska, która w kolejnych latach zapracowała sobie na miano symbolu klubu. Dzisiaj, już jako 
Ewa Kowalkowska, nadal jest z nim związana.

Siatkarki Pałacu, które w sezonie 1992/1993 sięgnęły po złoty medal mistrzostw Polski.
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Kadrę
Pałacu Bydgoszczy 
tworzyły wówczas: Dorota 
Rucka, Sylwia Szalbierz, 
Ewa Nogowska, Agnieszka 
Obremska, Agata Sarnik, 
Jolanta Kamińska, Dorota 
Nowosielska, Irina 
Archangielskaja, Swietłana 
Riabko, Mariola Stolarczyk, 
Magdalena Andrysiak 
oraz Joanna Winiarska. 
Trenerzy: Jerzy Skrobecki 
i Waldemar Sagan.

Finałowa
rywalizacja z Wisłą Kraków 
(do trzech zwycięstw) 
rozstrzygnęła się dopiero 
w piątym spotkaniu. 
Siatkarki Pałacu wygrały je 
we własnej hali 3:2.
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2005-2006

Powstanie uniwersytetów
Po fiasku rozmów na temat połączenia bydgoskich uczelni 
podjęły one samodzielne starania o przekształcenia 
w uniwersytet. W 2005 roku powołano Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego, a w 2006 – Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy.

21 października 2005

rafał Blechacz wygrywa 
konkurs chopinowski

Urodzony w Nakle 20-latek, student Akademii Muzycznej, 
był przez niektórych typowany na zwycięzcę już na początku 
konkursu. Blechacz nie tylko wygrał konkurs, ale też zdobył 
nagrody za najlepsze wykonania

21 października 2006 

otwarcie opery Nova
Pomysł budowy opery zrodził się na przełomie lat 50 i 60, 
a pozwolenie wydano w 1973 roku. Inwestycja ciągnęła 
się latami. I Bydgoski Festiwal Operowy zorganizowano 
w 1994 roku w surowych wnętrzach obiektu. Uroczyste 
otwarcie odbyło się podczas gali 50-lecia Opery Bydgoskiej.

Działania BARR służą przy-
ciąganiu nowych inwe-
stycji, tworzących w Byd-

goszczy kolejne miejsca pracy 
i stymulujących lokalną gospo-
darkę. Agencja obsługuje średnio 
160 projektów inwestycyjnych 
rocznie, z których część lokuje 
się w mieście. Specjaliści BARR 
oferują inwestorom profesjonal-
ne wsparcie w modelu „one stop 
shop” – pomagają m.in. w wyszu-
kaniu nieruchomości dopasowa-
nych do indywidualnych wyma-
gań, uzyskaniu niezbędnych 
decyzji administracyjnych czy 
aplikowaniu o zachęty inwesty-
cyjne. W czasie funkcjonowa-
nia BARR inwestorzy stworzyli 
już niemal 7500 miejsc pracy, 
głównie w branżach: usługo-
wej, produkcyjnej, magazynowej 
oraz handlowej. Spółka wyspe-
cjalizowała się w obsłudze firm 

z dynamicznie rozwijającego się 
sektora nowoczesnych usług dla 
biznesu, który obecnie zatrudnia 
w naszym mieście ok. 11 000 osób, 
z ponad 80-procentowym udzia-
łem branży IT, co stawia Byd-
goszcz w czołówce polskich 
ośrodków BPO/SSC. Miasto przy-
ciąga także deweloperów inwe-
stujących w nowoczesne prze-
strzenie dla biznesu. Od powsta-
nia BARR współpracujący z nią 
inwestorzy oddali do użytku ok. 
230 000 m2 powierzchni maga-
zynowo-produkcyjnej oraz ok. 
105 000 m2 przestrzeni handlo-
wej. O ponad 39 000 m2 zwięk-
szył się rynek biurowy, a kolejne 
80 000 m2 pozostaje w budowie 
i planowaniu.

Część działalności BARR pole-
ga na edukowaniu przedsiębior-
ców, m.in. z zagadnień prawno-
-księgowych, marketingowych czy 

kompetencji miękkich. Co roku to 
ponad 50 bezpłatnych wydarzeń, 
w których uczestniczą setki przed-
siębiorców i osób chcących założyć 
własną firmę. W ubiegłym roku 
uruchomiona została nowa inicja-
tywa – „Akcja Akceleracja!”, skiero-
wana do osób planujących rozpo-
częcie działalności gospodarczej. 
To praktyczna ścieżka wsparcia, 
w ramach której cyklicznie odby-
wają się „Spotkania z przedsię-
biorczością”, symulacje biznesowe, 
szkolenia (z generowania pomysłu 
na biznes, przygotowania bizne-
splanu i rejestracji firmy) czy kon-
ferencje „Start-Up Bydgoszcz!”, 
które dostarczają biznesowej 
wiedzy i inspiracji oraz pomagają 
budować lokalną społeczność mło-
dych przedsiębiorców.

Agencja oferuje również 
instrumenty wsparcia dedyko-
wane MŚP, szczególnie w obsza-

rze internacjonalizacji oraz 
zwiększania innowacyjności 
i konkurencyjności. BARR pro-
ponuje różne formy pomocy, 
np. preferencyjne pożyczki czy 
granty na działania proekspor-
towe. – Współpracując z wielo-
ma przedsiębiorcami i innymi 
instytucjami otoczenia biznesu, 
staramy się jak najlepiej zrozu-
mieć różnorodne potrzeby MŚP. 
Przez pryzmat tych doświadczeń 
sukcesywnie rozszerzamy ofertę 
instrumentów na rzecz wspiera-
nia przedsiębiorczości w całym 
regionie – zaznacza Edyta Wiwa-
towska, Prezes BARR. 

Spółka aktywnie działa także 
na polu promocji gospodarczej 
Bydgoszczy. Jej przedstawiciele 
uczestniczą w najważniejszych 
wydarzeniach w Polsce i za gra-
nicą, dotyczących zarówno ryn-
ku nieruchomości, jak też sek-

tora BPO/SSC, ITC, logistyki czy 
produkcji. Owocuje to kolejnymi 
zapytaniami o bydgoską lokaliza-
cję od potencjalnych inwestorów. 
BARR realizuje też ważne pro-
jekty z zakresu promocji gospo-
darczej regionu oraz interna-
cjonalizacji MŚP we współpracy 
ze stowarzyszeniem Metropolia 
Bydgoszcz i innymi instytucjami 
otoczenia biznesu.

Pierwsze lata działalno-
ści BARR upłynęły pod zna-
kiem budowania pozytywne-
go wizerunku gospodarczego 
Bydgoszczy i wspierania roz-
woju lokalnej przedsiębiorczo-
ści. Nowe inwestycje w mieście, 
najniższa od lat stopa bezrobo-
cia czy liczne wyróżnienia dla 
Bydgoszczy w biznesowych ple-
biscytach świadczą o tym, że 
podejmowane wysiłki przynoszą 
pożądane efekty.

BARR wspiera 
rozwój gospodarczy 
Bydgoszczy

R E K L A M A

Bydgoska 
Agencja Rozwoju 
Regionalnego 
(BARR) została 
powołana przez 
władze Bydgoszczy 
w odpowiedzi 
na potrzebę 
profesjonalizacji 
obsługi inwestorów 
w mieście oraz 
pobudzania 
i wspierania 
przedsiębiorczości. 
Spółka dba także 
o budowanie 
dobrego wizerunku 
gospodarczego 
Bydgoszczy.
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PodrÓŻ PrZEZ sTuLEciE

9 października 2010

Tomasz gollob mistrzem świata
Przez lata zachwycał bydgoskich kibiców swoją jazdą, stając się 
jednym z najbardziej znanych ambasadorów miasta. Do pełni 
szczęścia brakowało mu tytułu mistrza świata. Udało się 
w 2010 roku. Upragnione trofeum mistrz odebrał na stadionie, 
na którym się wychował – przy ulicy Sportowej 2.

2 maja 2014 

Zawisza Bydgoszcz  
zdobywa Puchar Polski

Po wielu latach w niższych ligach Zawisza Bydgoszcz piął 
się w górę. W 2012 roku zespół awansował do ekstraklasy, 
a w następnym wygrał rozgrywki Pucharu Polski po 
zakończonym rzutami karnymi finale z Zagłębiem Lubin.  

16 stycznia 2016

otwarcie linii tramwajowej  
do Fordonu

Długa wyczekiwana trasa została otwarta po trzech latach 
budowy. Od tego momentu pasażerowie nadjeżdżający 
z wschodniej części miasta nie musieli już przesiadać się na 
Wyścigowej, aby dotrzeć do centrum. 

R E K L A M A
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Pomysł stworzenia f igury 
wiszącej nad Brdą zrodził 
się w 2003 roku w głowie 

Macieja Obremskiego – nieżyją-
cego już konserwatora zabytków, 
wówczas zastępcy prezydenta 
Konstantego Dombrowicza. Mia-
ła ona upamiętnić przystąpie-
nie Polski do Unii Europejskiej. 
Wyzwanie jej stworzenia podjął 
artysta z Częstochowy – Jerzy 
Kędziora. Prace zaczął od małe-
go modelu z gliny, umieszczone-
go na lince. Gotowa figura przed 
umieszczeniem nad Brdą zawisła 
na linach w ogrodzie Kędziory.

- Aby rzeźba solidnie utrzy-
mała się na wietrze, musiałem 
zmienić układ prawej nogi i stopy. 
Po prostu ją obciąłem, a następ-
nie pod odpowiednim kątem na 
nowo zespoliłem z resztą rzeźby 
– opowiadał artysta w „Gazecie 
Wyborczej”.

Tajemnica zachowania rów-
nowagi przez Przechodzące-

go tkwi w przeniesieniu środka 
ciężkości poniżej poziomu liny. 
Wbrew pozorom mierząca ponad 
dwa metry rzeźba jest dość lekka 
– waży 50 kilogramów. A to dzię-
ki wykorzystanym materiałom 
- żywicy wypełnionej brązem 
pylistym.

Przechodzący przez Rzekę to 
rzeźba pełna symboliki – i może 
jedyna, prócz Łuczniczki i figur 
Potopu – tak charakterystyczna 
dla miasta. To znak odwracania 
się miasta ku rzece i wykorzy-
stywania jej potencjału, o czym 
świadczyły inwestycje na Wyspie 
Młyńskiej czy remonty bulwarów. 
Mężczyzna idący nad Brdą trzy-
ma strzałę, która miałaby zostać 
wypuszczona właśnie przez 
Łuczniczkę, a obok niego znaj-
duje się jaskółka – po niemiec-
ku Schwalbe. Nawiązanie jest 
oczywiste – to hołd dla Andrzeja 
Szwalbego, twórcy bydgoskich 
instytucji kultury i orędownika 
rozwoju miasta. BB

W komunikacie medial-
nym PLB informuje, że 
w ubiegłym roku udało 

się odprawić 425 230 pasażerów. 
To wzrost o 2,9% wobec rekordo-
wego wyniku z 2018 roku – wte-
dy bydgoskie lotnisko chwaliło 
się liczbą 413 245 podróżnych. 
Większa niż rok wcześniej była 
również liczba lądowań i startów 
– 11 134 operacji, czyli o 27% więcej 
niż w roku 2018. W grudniu z lot-
niska skorzystało 28 739 podróż-
nych, a zrealizowano 522 operacje 
lotnicze. Dla porównania, w listo-
padzie odprawiono 28 236 pasa-
żerów.

– Ubiegły rok przyniósł 
wzrost liczby obsłużonych pasa-

żerów, ale też rozwój siatki połą-
czeń, przede wszystkim poprzez 
uruchomienie codziennych rej-
sów PLL LOT do Warszawy, jak 
i zwiększenie oferowania Ryana-
ir do Dublina – mówi Tomasz 
Moraczewski, prezes zarządu 
Portu Lotniczego Bydgoszcz 
SA. I dodaje, że nowe kierun-
ki, które pojawią się w tym roku 
na naszym lotnisku, wpłyną na 
osiągnięcie jeszcze lepszego 
wyniku pod koniec 2020 roku. 
PLB podkreśla także, że w ostat-
nich miesiącach rozpoczęto 
wymianę nawierzchni i moder-
nizację układu drogowego na 
parkingu; trwa też przygotowa-
nie nowych powierzchni han-
dlowych i gastronomicznych dla 
podróżnych.

Dz ięk i  u r uchom iony m 
w październiku służbom AFIS, 
od 1 stycznia lotnisko pracu-
je w systemie całodobowym. 
– Własna służba informa-
cji powietrznej oraz służba 
meteorologiczna pozwala na 
obsługę statków powietrznych 
24 godziny na dobę, dzięki cze-
mu zwiększa się dostępność dla 
samolotów rejsowych, czarte-
rowych, prywatnych czy szkol-
nych. To oznacza możliwość 
dalszego rozwoju lotniska – 
podkreśla spółka.

W 2020 roku z Portu Lotni-
czego Bydgoszcz uruchomio-
ne będą trzy nowe połączenia 
– rejsowe loty do Edynburga, 
oraz wakacyjne loty zimowe do 
Tel Awiwu i letnie do Tirany. BB

2004

2019

Rzeźba Przechodzący przez rzekę upamiętnia wejście Polski do uE.

Z Przechodzącym 
weszliśmy do Unii
Rzeźba-symbol stała się symbolem

Widać go na tysiącach zdjęć z Bydgoszczy. Jest nie tylko upamiętnie-
niem epokowej chwili, ale też nowym symbolem miasta. Od 1 maja 
2004 roku Przechodzący przez rzekę stanowi nieodłączną część 
widoku na Brdę, spichrze i budynek poczty.

rekordowy czas lotniska
Władze Portu Lotniczego Bydgoszcz podsumowały 2019 rok. Przez ten czas odprawiono ponad 
425 tysięcy podróżnych. To kolejny udany rok bydgoskiego lotniska, które przeżywa najlepszy okres 
w historii swego istnienia.
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Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Otwarty na początku paź-
dziernika lokal mieści się 
w kamienicy po wschod-

niej stronie Starego Rynku. 
W pomieszczeniach Prywat-
ki gastronomiczno-imprezowy 
duch czuć od wielu lat – wcze-
śniej mieściły się tam restau-
racja Gallery i Sunesco. Teraz 
nastał czas Prywatki – marki, 
która jest obecna już w kilku 
innych polskich miastach: Szcze-
cinie, Koszalinie, Zielonej Górze 
i Poznaniu.

Koncept Prywatki zakłada, że 
jest to miejsce będące w ciągu 
dnia restauracją, a wieczorem – 
klubem. Takie połączenie zachę-
ca do odwiedzin lokalu o każ-
dej porze. Prywatka jest czynna 
codziennie i to już od 9:00 rano! 
O tej porze można do niej wpaść 
na śniadania (serwowane do 
godziny 13:00) – lokal zachęca do 
sprawdzenia różnych rodzajów 
bajgli i specjalnie przygotowy-
wanych zestawów z najpopular-
niejszymi potrawami na dobry 
początek dnia.

Prywatka posiada też spo-
rą listę dań, które można zjeść 
na obiad lub kolację. Są burgery, 
pierogi, zupy. I są też sezonowe 
Hity Prywatki – takie jak zupa 
z grzybów leśnych, tatar burger 
czy łosoś sous vide. Przyrządza-

na próżniowo ryba jest poda-
wana z grillowanymi warzy-
wami, sałatami, sosem miodo-
wo-pomarańczowym i puree 
z warzyw korzeniowych. Porcja 
Prywatki to dwa duże kawał-
ki ryby i spora liczba dodatków. 

Spokojnie można się tym najeść 
– a jak podkreśla menedżer byd-
goskiego lokalu, filozofia marki 
zakłada to, by gość lokalu zosta-
wił coś na talerzu, niż wyszedł 
z poczuciem niedosytu. Wraca-
jąc do łososia – warto zwrócić 

uwagę na tę pozycję w karcie 
Prywatki – po pierwsze dosta-
jemy dwa duże i jednocześnie 
bardzo smaczne kawałki ryby, 
a po drugie smaczne warzywa 
i bardzo dobre, rzadko spotyka-
ne puree.

Do wieczornej, przyjacielskiej 
pogawędki przy alkoholu ideal-
nie pasują serwowane przez lokal 
deski przekąsek: wiejska, serów 
czy tortilli. Znakiem szczegól-
nym Prywatki jest specjalny 
zestaw, w skład którego wchodzą 
mini tortille, tosty z serem, krąż-
ki cebulowe, skrzydełka, smalec, 
ogórki kiszone i pieczywo.

Loka l na St ar y m Ry n-
ku oferuje też szereg promo-
cji. W poniedziałki panie płacą 
za drinki 50% mniej, a w środy 
pomiędzy 21:00 a 22:00 piwo kosz-
tuje złotówkę. We wtorki organizo-
wane jest karaoke. Część klubowa 
znajduje się w podziemiach loka-
lu – stworzono tam spory parkiet, 
drugi bar oraz pokoje tematyczne: 
babci, dziadka, młodzieżowy, biu-
rowy czy kolekcjonera. Mnogość 
zgromadzonych gadżetów, nada-
jących klimat lat. 80. czy babcinego 
domku na wsi, robi spore wrażenie. 
Warto dodać, że duch dawnych 
czasów jest obecny też w reper-
tuarze muzycznym – w weekendy 
króluje tu muzyka lat ’80, ’90 i ’00.

gAsTroNoMiA

Prywatka została otwarta na początku października w kamienicy we wschodniej części Starego Rynku. 

Prywatka – klub 
i restauracja w jednym
Jesienią wschodnia część Starego Rynku wzbogaciła się o kolejny lokal gastronomiczny. Prywatka 
to nie tylko klub, ale też restauracja z bogatą ofertą. Poznajcie to miejsce jeszcze bliżej.
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Bogata lista
dań na śniadanie, obiad 
czy kolację to niewątpliwa 
zaleta lokalu, który 
wieczorem zamienia się 
w klub.




