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Powidoki miasta nad Brdą
Okrągły jubileusz 100-lecia powrotu Bydgoszczy do Macie-
rzy stał się przyczynkiem do wydania albumu, prezentującego 
Bydgoszcz na archiwalnych zdjęciach i pocztówkach. Przeglą-
dając tę piękną książkę, powinniśmy zauważyć, że nie jest ona 
wycinkiem archiwalnego zasobu historycznego, ale cennym 
zbiorem powidoków dawnej Bydgoszczy, zapisanych w naszej 
pamięci kulturowej. Powidok jest bowiem wrażeniem wzroko-
wym, utrzymującym się jakiś czas po ustaniu bodźca, który to 
wrażenie wywołał. Gdy obserwujemy jakiś przedmiot w jednym 
z kolorów podstawowych, a następnie odwracamy wzrok, przed 
oczami pozostaje przez chwilę ten sam, choć nieostry obraz 
przedmiotu, tym razem w barwie dopełniającej. Najczęściej 
przytaczanym przykładem powidoku jest sytuacja, kiedy czło-
wiek spojrzawszy przez moment na słońce, widzi potem przez 
kilka sekund jego zielono-niebieski zarys na tle tego, co aktual-
nie obserwuje. Zjawisko to wykorzystał w sztuce polski malarz 
Władysław Strzemiński. W metaforyczny sposób powidokami 
starej Bydgoszczy są także fotografie i pocztówki z dawnych lat 
miasta nad Brdą. To, co niegdyś było widokiem Bydgoszczy, 
dziś odczuwamy jako powidoki naszej pamięci. 

Wędrówkę po jubileuszowej przeszłości miasta nad Brdą po-
winniśmy rozpocząć od stycznia 1920 roku. Powidoki pamięci 
kulturowej sięgają jednak znacznie głębiej w przeszłość. Miej-
sce to niemal od zawsze było znaczącym ośrodkiem administra-
cyjnym, gospodarczym i osadniczym. Choć udokumentowano 
wcześniej istnienie kasztelanii bydgoskiej (I połowa XIII w.) 
czy starostwa bydgoskiego (schyłek XIV w.), to kariera Byd-
goszczy jako ośrodka administracyjnego zaczęła się dopiero 
w 1772 roku, po włączeniu do Królestwa Pruskiego i utworzeniu 
Obwodu Nadnoteckiego. Jedną z przyczyn szybkiego rozwoju 
miasta było przekopanie, w latach 1773-1774, Kanału Bydgo-
skiego, łączącego bezpośrednio Brdę i Noteć, a pośrednio do-
rzecza Wisły i Odry. Powidokami pamięci kulturowej z tego 
czasu są XVIII-wieczne źródła kartograficzne i nieliczne wy-
obrażenia malarskie. Przez cały XIX wiek Bydgoszcz zyskiwała 
nowe budowle gospodarcze, wojskowe, urzędowe i sakralne. 
Intensywnie rozwijało się centrum miasta i jego przedmieścia. 
O ile na początku XIX wieku w dziedzinie narodowościowej 
germanizacja nie miała jeszcze charakteru przymusowego, to 
za rządów Bismarcka czy Wilhelma II została połączona z re-
presjami na mieszkańcach, którzy przyznawali się do polskości. 

Afterimages of the City on the Brda River
The milestone anniversary of the centennial of the return of 
Bydgoszcz to the Homeland became an occasion to publish the 
album, depicting Bydgoszcz in archival photographs and post-
cards. Browsing through this beautiful book, we should notice 
that it is not part of the archival historical resources, but a va-
luable collection of afterimages of old Bydgoszcz, recorded in 
our cultural memory. Afterimage is visual impression, which 
continues to appear in the eyes even after the stimulus that 
elicited it is no longer active. When we look at some object 
in one of the basic colors, and then we avert, we continue to 
have the same, although blurry image, in complimentary co-
lors, in front of our eyes. The most frequent example of afte-
rimage is the situation when we look briefly at the sun, and 
we see for a few seconds its green and blue outline against 
the background of what we currently look at. This phenome-
non was used in art by Polish painter Władysław Strzemiński. 
In a metaphorical way, afterimages of old Bydgoszcz include 
photographs and postcards of the city on the Brda River from 
the past. What was once a view of Bydgoszcz, is sensed by us 
as afterimages from our memory.

We should start our trip across the jubilee past of the city on 
the Brda River from January 1920. However, afterimages of 
cultural memory go deeper into the past. This place has al-
ways been a major administrative, economic and settlement 
center. Although the existence of Bydgoszcz castellany (1st half 
of the 13th century) or Bydgoszcz starosty (late 14th century), 
was documented earlier, the career of Bydgoszcz as an admini-
strative center started only in 1772, after establishing and in-
corporating the Netze District to the Kingdom of Prussia. One 
of the reasons of the fast growth of the city was construction 
of the Bydgoszcz Canal in 1773-1774, connecting directly the 
Brda and Noteć Rivers, and indirectly the basins of the Vistula 
and Oder Rivers. Other afterimages of our cultural memory 
from that period include 18th-century cartographic sources and 
a few paintings with depictions of Bydgoszcz. New commer-
cial, military, official and religious buildings had been ope-
ned in Bydgoszcz throughout the 19th century. The city center 
and its suburbs had developed at a fast pace. In the beginning 
of the 19th century Germanization was not compulsory, but 
during the rule of Bismarck or William II it was combined with 
repressions on citizens who admitted they were Polish.

W drugiej połowie XIX wieku Bydgoszcz odnotowywała szcze-
gólnie pomyślną koniunkturę, stając się znaczącym ośrodkiem 
gospodarczym, kumulującym przede wszystkim kapitał nie-
miecki. Będąc stolicą rejencji bydgoskiej (1815-1920), miasto 
prężnie się rozwijało, przede wszystkim dzięki istnieniu żeglugi 
na Kanale Bydgoskim i dobrze prosperującego kolejnictwa.

Intensywny rozwój przemysłu w Bydgoszczy przypada na prze-
łom XIX i XX wieku. W 1910 roku otwarto pierwszą polską Wy-
stawę Rzemiosła i Przemysłu, zorganizowaną przez Towarzystwo 
Przemysłowe w Domu Polskim. W wydarzeniu tym zaprezen-
towało się blisko 120 wystawców, przeważnie z Wielkopolski 
i Pomorza, ale też z Westfalii i Małopolski. Pomimo intensyw-
nej działalności polskich organizacji, hamowanej zwłaszcza po 
1871 roku pruskimi szykanami i ustawami, wśród mieszkańców 
dominowała ludność niemiecka. Lata I wojny światowej pogor-
szyły warunki życia wszystkich mieszkańców miasta. Kryzys 
wojenny wzmógł nastroje patriotyczne wśród polskiej części 
mieszkańców miasta. W listopadzie 1918 roku proklamowa-
no niepodległość Polski, lecz były zabór pruski musiał walczyć 
jeszcze o swoje prawo do wolności. W związku z wybuchem po-
wstania wielkopolskiego zaostrzono represje wobec polskich 
działaczy w Bydgoszczy. Dopiero po ratyfikacji traktatu wersal-
skiego przez Niemcy 20 stycznia 1920 roku, Bydgoszcz powró-
ciła do Macierzy. Pomimo germanizacji, prześladowań i ucisku, 
miasto nad Brdą nie wyrzekło się swojej polskości. Fotografie, 
przedstawione w albumie „Dawno temu w Bydgoszczy”, przy-
pominają, że w tym dniu bydgoszczanie radośnie powitali żoł-
nierzy Frontu Wielkopolskiego, którzy pod dowództwem gene-
rała Józefa Dowbora-Muśnickiego wjechali z paradą do miasta.

Fotograficzne powidoki pamięci kulturowej ukazują wspaniały 
rozwój każdej dziedziny życia miasta w okresie międzywojen-
nym, co jest niekwestionowanym dowodem na to, iż powrót 
Bydgoszczy do Macierzy to jedno z najważniejszych wydarzeń 
zapisanych na kartach bydgoskiej historii. Przy stosunkowo ni-
skim statusie administracyjnym miasta powiatowego, wzmoc-
niona została zarówno jego ranga jako silnego ośrodka przemy-
słu elektromaszynowego oraz spożywczego, jak i dużego węzła 
komunikacyjnego czy garnizonu wojskowego. Do największych 
inwestycji dwudziestolecia międzywojennego należały m.in.: 
budowa fabryki „Kabel Polski” czy Aparatów Elektrycznych, 
rozbudowa rzeźni miejskiej oraz elektrociepłowni, a także sieci 
połączeń komunikacyjnych. Lata 20. XX wieku to istny boom 

In the second half of the 19th century, Bydgoszcz had a booming 
economy, becoming quickly a significant business center, at-
tracting primarily German capital. Serving as the seat of Regie-
runbezirk Bromberg (1815-1920), the city was growing at a fast 
pace, mainly thanks to navigation on the Bydgoszcz Canal and 
well-prospering railways.

Bydgoszcz reported considerable industrial growth at the turn 
of the 20th century. In 1910, the first Polish Exhibition of Crafts 
and Industry was opened; it was organized by the Industrial So-
ciety in the Polish House. Nearly 120 exhibitors presented their 
works during the event, mainly from the regions of Wielkopol-
ska and Pomerania, but also from Westphalia and Małopolska. 
Despite intense activity of Polish organizations, restricted parti-
cularly after 1871 with insults and regulations, German popula-
tion dominated in the city. During World War I living conditions 
had deteriorated for all residents of the city. The war crisis bo-
osted patriotic attitudes among the Poles living in the city. Inde-
pendence of Poland was proclaimed in November 1918, but the 
areas annexed by Prussia had to fight for their right to freedom. 
Due to the outbreak of the Greater Poland Uprising, repressions 
against Polish activists had intensified in Bydgoszcz. Only after 
ratification of the Treaty of Versailles by Germany on January 
20, 1920, Bydgoszcz returned to the Homeland. Despite Germa-
nization, persecutions and oppression, the city on the Brda Ri-
ver did not renounce its Polish character. Photographs featured 
in the album “A Long Time Ago in Bydgoszcz,” remind that on 
that day Bydgoszcz residents enthusiastically welcomed soldiers 
of the Greater Poland Front, who entered the city with a parade 
under the command of General Józef Dowbor-Muśnicki.

Photographic afterimages of the cultural memory show a wonder-
ful development of every field of life in the city during the interwar 
period, confirming undeniably that the return of Bydgoszcz to 
the Homeland is one of the most important events written in the 
chapters of the Bydgoszcz history. Known previously as a small 
county seat, the city’s status increased as a major center of the 
machinery and food industries, and a significant transportation 
hub with a military garrison. Some of the most important invest-
ments of the twenty-year interwar period included construction 
of the “Kabel Polski” cable factory and a factory manufacturing 
electrical devices, expansion of the municipal abattoir, heat and 
power generating plant, and the local transportation system.The 
1920s marked a great boom in the chemical industry. Other busi-
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w przemyśle chemicznym. W mieście prężnie działały m.in.: 
Fabryka Karbid Wielkopolski, fabryka płyt fotograficznych 
Alfa oraz fabryka proszków do prania Persil i Polskie Zakłady 
Kauczukowe. Rozrost gospodarczy szedł w parze z rozkwitem 
życia umysłowego, religijnego i opieki zdrowotnej. Na Bielaw-
kach zbudowano nowy Szpital Miejski. Za wotum wdzięcz-
ności powrotu Pomorza do Polski uważano wybudowanie 
monumentalnej Bazyliki pw. św. Wincentego a Paulo, której 
budowę ukończono dopiero po II wojnie. Działały także towa-
rzystwa muzyczne, chóry, sceny amatorskie i teatry zawodowe, 
m.in.: Teatr Miejski i Elysium w kompleksie pomieszczeń przy 
ul. Gdańskiej. Pierwszym po odzyskaniu niepodległości spekta-
klem wystawionym w Teatrze Miejskim była sztuka „Kościusz-
ko pod Racławicami”. Placówką tą kierowała wówczas Wan-
da Siemaszkowa, która założyła też Szkołę Dramatyczną. Do 
najważniejszych placówek kultury należały wówczas Muzeum 
Miejskie otwarte w 1923 roku, a także Biblioteka Miejska, któ-
rej dyrektorem został dr Władysław Bełza. W międzywojennej 
Bydgoszczy istniało kilka instytucji naukowych i renomowa-
nych szkół średnich. Przez krótki czas działała tu także Szkoła 
Przemysłu Artystycznego, skupiająca wielu znanych artystów. 

Ponadto Bydgoszcz była jednym z ważniejszych ośrodków ad-
ministracji wojskowej na mapie kraju. Zlokalizowany tu silny 
garnizon wojskowy znacząco wpływał na życie miasta. W mie-
ście nad Brdą odbywały się m.in. promocje oficerskie. Ułani 
stacjonującego w Bydgoszczy 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich 
uczestniczyli w wyścigach konnych na Kapuściskach. Okazją do 
defilady w 1924 roku był przegląd wojsk garnizonu przez mi-
nistra Władysława Sikorskiego. Prężnie rozwijała się tu także 
edukacja lotnicza. Na bydgoskich błoniach działało lotnisko, 
na którym doskonalili swoje umiejętności piloci i mechanicy. 
Młodzież uczyła się w Szkole Podoficerów Lotnictwa dla Ma-
łoletnich. W podbydgoskim Fordonie od 1934 roku szkolili się 
uczniowie szkoły szybowcowej, podlegającej poznańskiemu 
okręgowi Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.

Imponujący rozrost społeczno-gospodarzy Bydgoszczy, podno-
szącej się po czasach zaborów, został jednak przerwany 1 wrze-
śnia 1939 roku. W fotograficznych powidokach pamięci kulturo-
wej przetrwały obrazy eksterminacji jej polskich mieszkańców. 
Zachowały się też nieliczne obrazy egzekucji polskich cywilów 
na Starym Rynku i Szwederowie. Największym miejscem stra-
ceń pozostawała fordońska Dolina Śmierci. Lata 1939-1945 to 

najtragiczniejszy okres w dziejach miasta. Ludność Bydgoszczy 
poniosła duże straty w wyniku wyniszczającej polityki okupan-
ta. Również w gospodarce i urbanistyce miejskiej był to okres 
stagnacji, spowodowanej brakiem zainteresowania władz nie-
mieckich rozwijaniem przemysłu, poza zakładami zbrojeniowy-
mi. Dlatego największą wojenną inwestycją była budowa fabry-
ki materiałów wybuchowych DAG pod Bydgoszczą. Choć straty 
materialne w obrębie zabudowy miejskiej nie były wielkie, to 
jednak niezwykle bolesne. Zniknęły m.in.: synagoga, kościół 
pojezuicki, a pod koniec wojny Teatr Miejski. Zdewastowano 
zieleń parkową i zniszczono cmentarze żydowskie. Jedynie 
prowizorycznie odbudowano przeprawy mostowe. Wszelkie 
działania miały charakter tymczasowy, ponieważ celem władz 
okupacyjnych było przede wszystkim stworzenie wizji na przy-
szłość. Miasta takie jak Bydgoszcz miały uzyskać status nowych 
centrów gospodarczych Wielkiej Rzeszy. Elementem tego pro-
gramu był m.in. projekt poprowadzenia nowego kanału żeglu-
gowego na północ od Brdy z ujściem w Fordonie.

Po ciężkich walkach w dniach 22-27 stycznia 1945 roku Byd-
goszcz wyzwoliły oddziały 175. dywizji piechoty Armii Radziec-
kiej. Początkowo kontynuowane były niszczące działania wobec 
substancji miejskiej, tym razem przez nowych okupantów ze 
Wschodu. Wysadzono ostatecznie Teatr Miejski, wywieziono 
maszyny i urządzenia pozostawione przez Niemców w fabry-
ce DAG oraz innych zakładach przemysłowych. Powidoki tych 
zniszczeń zachowały się w dokumentacji i pamięci kulturowej 
bydgoszczan. Do odbudowy infrastruktury miejskiej przy-
stąpiono niezależnie od wielu problemów i przeciwności. Już 
w marcu 1945 roku do Bydgoszczy została przeniesiona stoli-
ca województwa, zaś od 1947 roku mieściło się tu dowództwo 
Pomorskiego Okręgu Wojskowego. W końcu 1948 roku zare-
jestrowano w Bydgoszczy 309 zakładów przemysłowych. Do 
największych z nich należały m.in. fabryki: mebli, sklejek, ka-
bli, obuwia, taśm i pasów, a także Zakłady Naprawy Taboru 
Kolejowego, Pomorskie Zakłady Cukrów i inne. Tworzyły one 
profil Bydgoszczy jako silnego ośrodka przemysłu elektrotech-
nicznego, maszynowego, drzewnego i spożywczego, a także 
chemicznego. W okresie powojennej industrializacji powstało 
kilkanaście nowych zakładów średniej wielkości. Po 1989 roku 
bydgoski przemysł dotknął kryzys związany z restrukturyzacją 
polskiej gospodarki. Nie sprostały tym przemianom tak wielkie 
przedsiębiorstwa, jak: Romet, Kobra, Modus, Zachem czy Byd-
goskie Fabryki Mebli. Na początku XXI wieku obraz gospodarki 

nesses that prospered in the city included “Karbid Wielkopolski” 
Factory, “Alfa” Photographic Plates Factory, “Persil” Washing 
Powder Factory, and the Polish Caoutchouc Factory. Economic 
growth was accompanied by development of intellectual, religio-
us and healthcare activities. A new municipal hospital was built in 
the district of Bielawki. Construction of the monumental Basilica 
of St. Vincent de Paul, which was completed after World War II, 
was considered as a votive offering for the return of Pomerania to 
Poland. There were also music societies, choirs, amateur stages 
and professional theaters, including the Municipal Theater and 
Elysium in the complex of facilities on Gdańska Street. The first 
performance after regaining independence, staged in the Munici-
pal Theater, was the play “Kościuszko at Racławice.” During that 
time, the institution was managed by Wanda Siemaszkowa, who 
also founded the Drama School. The most important cultural in-
stitutions of that period were the Municipal Museum, opened in 
1923 and the Municipal Library, led by Dr. Władysław Bełza. The 
interwar Bydgoszcz had several scientific institutions and well-
-known secondary schools. There was also the School of the Art 
Industry, attended by many famous artists, which operated for 
a brief period.

In addition, Bydgoszcz was one of the most prominent centers of 
military administration on the map of the country. A strong mili-
tary garrison had a significant impact on the local economy. The 
city on the Brda River hosted such events as officer promotions. 
The troops of the 16th Greater Poland Uhlan Regiment statio-
ning in Bydgoszcz participated in horse races in Kapuściska. An 
opportunity for a parade in 1924 was a review of armed forces of 
the local garrison by minister Władysław Sikorski. Aviation edu-
cation was booming in the city. Bydgoszcz had its own airport, 
where pilots and mechanics were improving their skills. Young 
people attended the Non-commissioned Officer Aviation School 
for the Minors. Starting from 1934, in Fordon outside Bydgoszcz, 
there was a gliding school, which was administered by the Po-
znań division of the Air and Chemical Defense League.

An impressive social and economic growth of Bydgoszcz, ri-
sing from ashes after the partitions, was stopped on Septem-
ber 1, 1939. Photographic images of cultural memory captured 
pictures of extermination of the Polish residents of the city. 
There are also several images of the execution of Polish civi-
lians in the Old Market Square and Szwederowo. The biggest 
place of execution was the Death Alley of Fordon. The years 

1939-1945 marked the most tragic period in the history of the 
city. Bydgoszcz population suffered great losses as a result of the 
invader’s destructive policy. In economy and urban planning 
it was a period of stagnation, caused by a lack of interest among 
the German authorities in development of industry, except for 
arms and ammunition factories. Therefore, the biggest wartime 
investment was construction of the DAG explosives factory out-
side Bydgoszcz. Although material losses in municipal buildings 
were not serious, they were very painful. Some of the buildings 
that disappeared in the city were the local synagogue, the for-
mer Jesuit Church, and the Municipal Theater in the end of the 
war. Park greenery and Jewish cemeteries were destroyed. Only 
temporary bridges were built. Any activities were provisional, 
since the purpose of the occupation forces was to create a pro-
jected view. The cities like Bydgoszcz were supposed to become 
new commercial centers of the Greater German Reich. A part of 
this program was a project to build a new navigable canal run-
ning north of the Brda River with its outlet in Fordon.

On January 22-27, 1945, after fierce fights, Bydgoszcz was libera-
ted by the units of the 175th infantry division of the Soviet Army. 
Initially, activities had continued to destroy the urban tissue, 
this time by the new occupation forces from the east. The Muni-
cipal Theater was blown up, machines and other equipment left 
by the Germans in the DAG factory and other production plants 
were taken to the Soviet Union. Afterimages of these destruc-
tions have remained in documentation and cultural memory of 
Bydgoszcz residents. Reconstruction of municipal infrastructure 
started independently of many problems and adversities. As ear-
ly as March 1945, Bydgoszcz became capital of the province, and 
since 1947 – the seat of the command of the Pomeranian Military 
Region. In the end of 1948, 309 production plants were registe-
red in Bydgoszcz. The biggest of them included Furniture Facto-
ries, Plywood Factories, Rolling Stock Repair Works, Cable Fac-
tory, Footwear Factory, Band and Belt Factory, and Pomeranian 
Sugar Factory. They created the profile of Bydgoszcz as a strong 
center of electrical engineering, mechanical engineering, wo-
odworking, food processing, and the chemical industry. During 
the period of postwar industrialization, a dozen or so medium
-size enterprises were built. After 1989, the Bydgoszcz industry 
was affected by the crisis related to restructuring of the Polish 
economy. Some companies, such as Romet, Kobra, Modus, 
Zachem and the Bydgoszcz Furniture Factory were not able to 
cope with these changes. In the beginning of the 21st century, the 



8 9

bydgoskiej uległ radykalnej zmianie. Powstał tu Bydgoski Park 
Przemysłowo-Technologiczny konsolidujący nowoczesne ga-
łęzie przemysłu przetwórczego tworzyw sztucznych. Następny 
etap reintegracji gospodarki wiązał się z powstaniem konsor-
cjum Bydgoskiej Doliny Narzędziowej, częściowo na terenach 
dawnego Zachemu, a wcześniej fabryki DAG Bromberg. Dosko-
nale obrazuje to kontynuowanie bydgoskiego dziedzictwa prze-
mysłowego w odsłonie nowoczesnych technologii. 

W okresie powojennym Bydgoszcz stopniowo odchodziła od 
archetypu miasta robotniczo-przemysłowego. Zaczęły powsta-
wać tu szkoły wyższe, o które miasto walczyło od ponad 100 lat. 
Najpierw utworzono w 1951 roku Wieczorową Szkołę Inżynier-
ską, przekształconą następnie w Akademię Techniczno-Rol-
niczą, a później w Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. W 1969 roku na bydgoskiej 
mapie pojawiła się Wyższa Szkoła Nauczycielska, przemiano-
wana z biegiem czasu w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, Akade-
mię Bydgoską i wreszcie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy. W 1974 roku ulokowano w mieście nad Brdą filię 
Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Uzyskała ona status samo-
dzielnej Państwowej Szkoły Muzycznej, a następnie Akademii 
Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego. Ponadto w 1975 roku 
założono w Bydgoszczy filię Akademii Medycznej w Gdańsku. 
Od 1984 roku przekształciła się ona w samodzielną Akademię 
Medyczną im. Ludwika Rydygiera, następnie w Collegium Me-
dicum UMK w Toruniu. Po 1989 roku dynamicznie rozwinę-
ło się także niepubliczne szkolnictwo wyższe, reprezentowane 
przez Wyższą Szkołę Gospodarki, Kujawsko-Pomorską Szkołę 
Wyższą, Wyższą Szkołę Bankową, Bydgoska Szkołę Wyższą czy 
Wyższe Seminarium Duchowne. 

Rozwojowi szkolnictwa wyższego w Bydgoszczy towarzyszyło 
bogate życie kulturalne. Niewątpliwie wybitną osobowością łą-
czącą oba te obszary życia miasta nad Brdą był Andrzej Szwal-
be. Z jego wizjonerskich inspiracji powstały nie tylko bydgoskie 
uniwersytety, ale także instytucje kultury sławiące Bydgoszcz 
zarówno w Polsce, jak i na świecie. W latach 1947-1948 wznie-
siono gmach Teatru Polskiego a później Teatru Kameralnego, 
dziś podlegającego pełnej rewitalizacji. W 1958 roku zakoń-
czono budowę Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana 
Paderewskiego. Do nowszych inwestycji kulturalnych należał 
gmach Opery Nova, oddany do użytku w 1994 roku. Wówczas 
odbył się w nim pierwszy Bydgoski Festiwal Operowy, dziś 

współtworzący europejską markę Bydgoszczy. Wyjątkową rolę 
dla zagranicznej promocji miasta miały również wszystkie edy-
cje Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmo-
wych Camerimage. Sława muzycznej Bydgoszczy przekracza 
granice państwowe i geograficzne. Od wielu lat z powodzeniem 
organizowane są tu różnorodne festiwale i konkursy, m.in.: 
Musica Antiqua Europae Orientalis, Międzynarodowy Kon-
kurs Pianistyczny im. Ignacego Jana Paderewskiego, Bydgoski 
Festiwal Muzyczny, Międzynarodowy Konkurs Młodych Piani-
stów Arthur Rubinstein in Memoriam. Ponadto Teatr Polski 
w Bydgoszczy organizuje Festiwal Prapremier, jedyny w Polsce 
festiwal teatralny, którego program obejmuje wyłącznie pra-
premiery. Nowe wydarzenia kulturalne wzmacniają pozytywny 
wizerunek miasta na tle innych polskich metropolii. 

Oprócz nowoczesnych gałęzi przemysłu przetwórczego, roz-
wijającej się nauki i kultury, Bydgoszcz promuje także sport. 
W ostatnich latach w mieście nad Brdą pojawiły się imponujące 
obiekty sportowe, wzniesione od podstaw lub gruntownie zmo-
dernizowane: Stadion Miejski im. Zdzisława Krzyszkowiaka, 
hale sportowo-widowiskowe „Łuczniczka” oraz Artego-Arena 
a także usytuowane obok nich nowe, kryte sztuczne lodowisko 
„Torbyd”. Ponadto Bydgoszcz była gospodarzem wielu presti-
żowych wydarzeń sportowych: Drużynowych Mistrzostw Euro-
py w lekkiej atletyce, Mistrzostw Świata juniorów w lekkiej atle-
tyce, Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego, Mistrzostw 
Świata w biegach przełajowych, Mistrzostw Europy U-21 w pił-
ce nożnej, Akademickich Mistrzostw Europy w piłce ręcznej, 
Akademickich Mistrzostw Europy w strzelectwie sportowym 
i wielu innych. W połączeniu z pozostałymi osiągnięciami mia-
sta nad Brdą, utrwalonymi w powidokach pamięci kulturowej, 
tworzą one kontinuum łączące przeszłość, teraźniejszość i przy-
szłość Bydgoszczy, przyjaznej dla mieszkańców i otwartej na 
współpracę z całym światem.

Mając świadomość bogatej historii miasta, nie sposób przejść 
obojętnie obok tak ważnego wydarzenia, jakim jest jubileusz 
100-lecia powrotu Bydgoszczy do Macierzy. Zapraszam więc 
Państwa na wspaniałą fotograficzną podróż po bydgoskich uli-
cach z nutą refleksji. Niech będzie to owocny czas, chwila zadu-
my i utrwalenia dawnych powidoków miasta, które wciąż żyją 
w sercach i umysłach bydgoszczan. 

image of the Bydgoszcz economy was radically changed. It mar-
ked development of the Bydgoszcz Industrial and Technological 
Park, consolidating modern sectors of plastics processing. The 
next stage of reintegration of the local economy was related to 
the foundation of the consortium of the Bydgoszcz Tool Valley, 
partially on the premises of the old Zachem factory, and earlier 
the DAG Bromberg factory. It is perfectly reflected by continu-
ation of Bydgoszcz industrial heritage in advanced technologies.

During the postwar period, Bydgoszcz had gradually departed 
from the archetype of an industrial city. New higher education 
schools were opened, for which the city was fighting for more 
than a hundred years. The first higher education school, esta-
blished in 1951, was the Evening Engineering College, which 
was changed first to the Academy of Technology and Agricul-
ture, and later to the Jan and Jędrzej Śniadecki University of 
Science and Technology. The year 1969 marked the opening of 
the Teacher Training College on the Bydgoszcz map, renamed 
later the Higher School of Education, the Bydgoszcz Acade-
my, and finally the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. 
In 1974, a branch of the Higher School of Music in Łódź was 
established in Bydgoszcz. It later achieved the status of an in-
dependent State Higher School of Music, renamed afterwards 
the Feliks Nowowiejski Academy of Music. In addition, in 
1975, a branch of the Gdańsk Medical Academy was opened in 
Bydgoszcz. In 1984, it was changed into an independent col-
lege - Ludwik Rydygier Medical Academy, and later into the 
UMK Collegium Medicum in Toruń. After 1989, many priva-
te colleges were opened in the city, including the University of 
Economy, Kujawy and Pomorze, WSB University, University of 
Bydgoszcz, and the Seminary.

Development of higher education in Bydgoszcz was accompa-
nied by well-developed cultural activities. Andrzej Szwalbe, 
an outstanding individual, was connecting both areas of life 
in the city on the Brda River. His visionary inspirations led to 
the foundation of the Bydgoszcz Universities as well as cultural 
institutions that made Bydgoszcz known in both Poland and 
across the world. In 1947-1948, the building of the Polski The-
ater was built, which was followed by the Kameralny Theater, 
with revitalization currently underway. In 1958, works were 
completed on construction of the Ignacy Jan Paderewski Po-
meranian Philharmonic. One of the most recently built cultu-
ral institutions is the Opera Nova building, opened in 1994. 

In that year, it hosted the first Bydgoszcz Opera Festival, which 
these days co-creates the European brand of Bydgoszcz. All 
editions of the International Film Festival of the Art of Cine-
matography Camerimage played a great role in promotion of 
the city abroad. The fame of musical Bydgoszcz goes beyond 
the national and geographic borders. It has for many years 
successfully organized a wide variety of festivals and compe-
titions, including Musica Antiqua Europae Orientalis, Ignacy 
Jan Paderewski International Piano Competition, Bydgoszcz 
Music Festival, and International Competition for Young Pia-
nists Arthur Rubinstein in Memoriam. In addition, the Polski 
Theater in Bydgoszcz organizes the Preview Festival, Poland’s 
only theater festival with a program that includes exclusively 
premieres. New cultural events improve a positive image of the 
city in comparison with other big cities.

In addition to advanced sectors of the processing industry, 
development of science and culture, Bydgoszcz also promotes 
sports. In recent years, Bydgoszcz added impressive sports 
facilities to its cityscape, built from scratch or thoroughly 
modernized, including the Zdzisław Krzyszkowiak Municipal 
Stadium, entertainment and sports arenas “Łuczniczka” and 
Artego-Arena, as well as the new, indoor ice rink “Torbyd.” 
Bydgoszcz also hosted many prestigious sporting events, inc-
luding the European Athletics Team Championships, IAAF 
World U20 Championships, European Athletics Festival, 
IAAF World Cross Country Championships, UEFA European 
Under-21 Championship, European Universities Handball 
Championships, and World University Shooting Sport Cham-
pionship. With other achievements of the city, preserved in 
afterimages of cultural memory, they create a continuum com-
bining past, present and future of Bydgoszcz, friendly to its re-
sidents and open to cooperation with the entire world.

Being aware of the deep-rooted history of the city, we have 
to celebrate this important event of the centennial of the re-
turn of Bydgoszcz to the Homeland. Therefore, I invite you 
to a fascinating photographic journey across the Bydgoszcz 
streets and reflection. I hope it will be a rewarding time, en-
couraging contemplation and preservation of old afterimages 
of the city, which still live in the hearts and minds of residents 
of Bydgoszcz.

prof. dr hab. Jacek Woźny
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Stary Rynek / Old Market Square



12 13

Stary Rynek z kościołem pojezuickim pw. św. Ignacego Loyoli 
(pierwotnie św. Krzyża).

Nieistniejący już kościół położony w zachodniej pierzei Starego Rynku, został zbudowany 
w XVII w. przez jezuitów, którzy przybyli do Bydgoszczy. Na początku obiekt sakralny nie posiadał 

wież, jednak do 1695 r. stały już obie konstrukcje – najpierw północna, następnie południowa. 
W 1848 r. podczas gwałtownej wichury spadły hełmy z obu wież. Od 1857 r. posiadały tymczasowe 

ostrosłupowe daszki (u góry), a w latach 80. XIX w. odbudowano je do pierwotnej wysokości, ale 
w innym stylu architektonicznym (po prawej). W 1925 r. wskutek uszkodzeń posadzki przy ołtarzu 

głównym dokonano oględzin podziemi kościoła, gdzie znaleziono 86 trumien, pochodzących 
z II poł. XVII w., m.in. pochówek Franciszka Ossolińskiego. Kościół istniał do 1940 r., 

kiedy to został zburzony przez Niemców. (fot. Rudolf Bradengeier)

Old Market Square with the former Jesuit Church of St. Ignatius of Loyola 
(originally, the Holy Cross Church).

This nonexistent church, situated in the western frontage of the Old Market Square, 
was built by the Jesuits who arrived to Bydgoszcz in the 17th century. In the beginning, this place 

of worship had no steeples; two structures were added before 1695, first the northern steeple and 
later the southern steeple. In 1848, during a violent storm, both steeples lost their finials. Starting 
from 1857, they had temporary pyramid-like tops; in the 1880s, they were raised to their original 

height, but in a different architectural style (from the right). In 1925, as a result of floor damage in 
the high altar area, the church basement was explored. During these works, 86 caskets dating from 

the 2nd half of the 17th century were found, including the burial of Franciszek Ossoliński. 
The church existed until 1940. 
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Stary Rynek w dniu targowym, przełom XIX i XX w.
Bydgoski rynek został wytyczony w 1346 r., a wybrukowany w 1604 r. W okresie 
staropolskim i pruskim Stary Rynek stanowił główny miejski plac targowy. Cztery razy do 
roku odbywały się tu jarmarki, na które przyjeżdżali kupcy i kramarze z dalszej okolicy. 
Natomiast co dwa tygodnie miały miejsce targi kramarskie.

Old Market Square on the market day, turn of the 20th century. 
The Bydgoszcz Market Square was outlined in 1346 and paved in 1604. During 
the Old-Polish period and under the Prussian rule, the Old Market Square served as the 
main marketplace in the city. It hosted fairs four times a year, attracting merchants and 
stallholders from more distant locations. Regular markets had been held every two weeks. 
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Targ na Starym Rynku, 1925 r. 
Kupcy rozstawiali swoje stoiska handlowe 

na całej przestrzeni rynku, nawet pod 
samym kościołem pojezuickim. Na 

fotografiach widać również fontannę, zwaną 
„Studzienką” z rzeźbą pn. Dzieci bawiące 
się z gęsią, postawioną w 1909 r. Obecnie 

stoi ona przed gmachem Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Market in the Old Market 
Square, 1925.  

Merchants were installing their stands 
across the Market Square, all the way to 

the former Jesuit Church. The photograph 
also features a fountain, known as 

“Studzienka” (little well) with a sculpture 
depicting Children Playing with the Goose, 

installed in 1909. These days, it stands in 
front of the building of the Regional and 

Municipal Public Library. 

Stary Rynek, ok. 1917 r. 
W 1896 r. w Bydgoszczy pojawiły się 
pierwsze tramwaje elektryczne. Jedna 
z linii przebiegała przez Stary Rynek.

Old Market Square, ca. 1917.  
First electric trams appeared in Bydgoszcz 
in 1896. One of the lines was running 
through the Old Market Square. 



18 19

Wkroczenie Wojska Polskiego na Stary Rynek, 1920 r.
Miejski plac był świadkiem różnych ważnych wydarzeń, jak chociażby traktatu welawsko-
-bydgoskiego w XVII w. czy wkroczenia wojsk polskich do Bydgoszczy 20 stycznia 1920 r. 
Polacy z wielkim entuzjazmem witali żołnierzy po wielu latach zaborów. 
(fot. Dietrich & Moldenhauer) 

The Polish Army enters the Old Market Square, 1920. 
The main square in the city witnessed many important events, including the Treaty of 
Bromberg in the 17th century and the entry of the Polish Army to Bydgoszcz on January 
20, 1920. The local Poles welcomed soldiers with great enthusiasm after many years of 
foreign rule.  

Msza polowa na Starym Rynku, 1920 r.
22 stycznia 1920 r. do Bydgoszczy przybył dowódca Wojsk Wielkopolskich, generał broni 

Józef Dowbor-Muśnicki. Po blisko półtora wieku ucisku i postępującej  germanizacji 
Bydgoszcz powróciła do Macierzy.  

Field mass in the Old Market Square, 1920.  
Lieutenant General Józef Dowbor-Muśnicki, commander of the Greater Poland Army, 

arrived to Bydgoszcz on January 22, 1920. After almost 150 years of repressions and 
progressing Germanization, Bydgoszcz returned to the Homeland. 
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Postój dorożek 
samochodowych, ok. 1938 r.
W tle kamienica pod numerem 20 na 
Starym Rynku. Od 1912 r. znajdował 
się tam dom handlowy wyłącznie 
z polską obsługą. W tamtym czasie pod 
względem wielkości był to trzeci taki 
obiekt w mieście. Podwójna litera „S” 
widoczna nad piętrem budynku oznacza 
inicjały dwóch właścicieli – Mieczysława 
Siuchnińskiego i Romana Stobieckiego. 
Pod koniec 2008 r. podczas generalnego 
remontu kamienicy natrafiono na 
przedmiot z początku XX w. – miedzianą 
puszkę wraz z zalakowaną butelką, 
w której budowniczowie, z inicjatywy 
wykonawcy iglicy Franciszka Spornego, 
zostawili ukryty list z 1911 r. z przesłaniem 
dla potomnych.

Motor hansom cab stand, 
ca. 1938. 
In the background, the tenement house 
number 20 in the Old Market Square. 
Starting from 1912, there had been 
a department store operated exclusively 
by Polish personnel. In that time, it was 
the third largest store of this type in the 
city. The double letter “S,” seen over the 
second floor of the building, represented 
the initials of its two owners – Mieczysław 
Siuchniński and Roman Stobiecki. In the 
end of 2008, during thorough remodeling 
of the tenement, an object dating from 
the early 20th century was found. It was 
a copper tin along with a closed bottle, 
in which the builders, on the initiative of 
Franciszek Sporny who build the spire, left 
a letter to posterity in 1911. 

Widok z ul. Krętej, 1934 r.
Ulica Kręta została wytyczona w poł. 

XIV w. W okresie staropolskim miała 
charakter krętego przesmyku między 

kamienicami, stąd jej nazwa.

A view from Kręta Street, 1934.
Kręta Street was outlined in the middle 

of the 14th century. During the Old- 
-Polish period, it served as a winding pass 

between tenement houses, thus its name 
(“kręty” means winding in Polish).
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Muzeum Miejskie, 1923-1939.
Budynek muzeum znajdował się tuż przy kościele pojezuickim na Starym Rynku. 

Z powodu rozbiórki obiektu sakralnego, a następnie całej zachodniej pierzei, przestał 
istnieć w 1940 r. Jedynym elementem tamtej części placu, który nadal funkcjonuje, 

jest rzeźba-fontanna Dzieci bawiące się z gęsią.

Municipal Museum, 1923-1939.
The museum building was situated in the vicinity of the former Jesuit Church in the 

Old Market Square. It was demolished along with the entire western frontage in 1940. 
The only reminder of that part of the square, seen to this day, is the sculpted fountain of 

the Children Playing with the Goose.

Dom Towarowy Bracia Mateccy, grudzień 1933 r.
Najbardziej znany w Bydgoszczy dom towarowy Czesława i Władysława Mateckich, w którym 
kupowano modną odzież, stał na Starym Rynku. W trakcie II wojny światowej najpierw 
został braciom odebrany, a w 1945 r. podpalony wraz ze stojącymi obok kamienicami.

Matecki Brothers Department Store, December 1933.
The best known Department Store in Bydgoszcz, owned by Czesław and Władysław Matecki, 
offering fashionable attire, was standing in the Old Market Square. During World War II, 
it was first taken away from the brothers, and in 1945 it was set on fire along with the nearby 
tenement houses. 
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Stary Rynek, 1940 r.
Podczas II wojny światowej z rozkazu niemieckich władz, na potrzeby wykorzystania 
placu w nowej koncepcji, wyburzono całą zachodnią pierzeję Starego Rynku. Poza 
kościołem pojezuickim rozebrano także gmach Muzeum Miejskiego. Zamierzano w tym 
miejscu zbudować nowy budynek ratusza w stylu narodowosocjalistycznym. 
(fot. L. Drożdżyński)

Old Market Square, 1940.
During World War II, the entire western frontage of the Old Market Square was 
demolished at the request of the German authorities to implement a new concept related 
to the square. In addition to the former Jesuit Church, the Municipal Museum building 
was pulled down. The idea was to build a new town house in the National Socialist style 
on this site.
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Stary Rynek, 1941-1942.
Po rozbiórce zachodniej pierzei, 20 kwietnia 1941 r. z okazji imienin Adolfa Hitlera 

nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika Fryderyka II, króla Prus (u góry). W miejscu 
tym stał tylko 4 lata (po prawej), ponieważ wraz z końcem okupacji, na początku 

1945 r. ostatecznie zniknął z Bydgoszczy. Pomnik o wręcz identycznej stylistyce 
rzeźbiarskiej znajduje się w niemieckim miasteczku Letschin, niedaleko granicy 

z Polską, w okolicach Kostrzyna.

Old Market Square, 1941-1942.
After demolishing of the western frontage, on April 20, 1941, on the occasion of the 
nameday of Adolf Hitler, there was a solemn unveiling ceremony of the monument 
to Frederick II, King of Prussia (top). It was standing on this place for only 4 years 

(from the right), since just after the occupation, in the beginning of 1945, it had 
finally disappeared from Bydgoszcz. A monument, practically in the same sculpting 
style, can be seen in the German town of Letschin, situated close to the border with 

Poland, in the Kostrzyn area.
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Fara ewangelicka, 1880 r.
Świątynia została poświęcona 21 stycznia 1787 r. 

Stara fara ewangelicka została rozebrana w 1902 r., 
z powodu niemożności przebicia ul. Kościelnej 

(obecnie ul. T. Magdzińskiego) w kierunku nowej fary 
ewangelickiej (obecny kościół Ojców Jezuitów 

pw. św. Andrzeja Boboli).

Evangelical Fara Church, 1880.
The place of worship was consecrated on January 21, 

1787. The old Evangelical Fara Church was pulled 
down in 1902 since it was not possible to cut through 

Kościelna Street (present T. Magdzińskiego Street) 
toward the new Evangelical Fara Church (the present 

Jesuit Church of St. Andrew Bobola).

Ruiny zamku bydgoskiego, 1885 r. (fot. str. 29).
XIV-wieczny zamek wzniesiony w okresie panowania Kazimierza 
Wielkiego, kluczowy dla obronności państwa przed krzyżackimi 
najazdami. Poważnie uszkodzony w XVII w. podczas potopu 
szwedzkiego, nie został odbudowany. Obecnie jego obszar 
obejmuje tereny położone na północ od ul. Grodzkiej i na 
wschód od ul. Przy Zamczysku. (fot. Theodor Joop)

Ruins of the Bydgoszcz Castle, 1885 
(photo on page 29).
This 14th-century castle was erected during the rule of Casimir 
the Great, playing an important role as a defensive structure 
against invasions of the Teutonic Knights. Seriously damaged 
during the Swedish Deluge in the 17th century, it has not been 
rebuilt. These days the site is occupied by the area north of 
Grodzka Street and east of Przy Zamczysku Street.

Hala Targowa, ok. 1925 r. 
Budynek wzniesiono w 1906 r. w miejscu fary ewangelickiej. Do obiektu znajdującego się 

na narożniku ulic Podwale i Kościelnej (obecnie T. Magdzińskiego) przeniesiono kramy 
mięsne i rybne, które dotychczas znajdowały się przy ul. Jatki. 

Market Hall, ca. 1925. 
The building was erected in 1906 on the site that was previously occupied by the 

Evangelical Fara Church. Meat and fish stalls that were standing on Jatki Street were 
moved to the building standing at the corner of Podwale and Kościelna Streets (present 

T. Magdzińskiego Street).
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Ulica Zaułek, 1920-1939.
Wytyczona wąska droga na południe 

od Starego Rynku, powstała w XIV w. 
i służyła jako miejsce dowozu zaopatrzenia 

do budynków z pobliskich ulic. Przez 
wieki utrzymał się zarówno jej niezmienny 

kształt, jak i przeznaczenie.

Zaułek Street, 1920-1939.
This narrow street south of the Old Market 

Square was built in the 14th century. 
It served as an access road to supply goods 

to the buildings standing on the nearby 
streets. Its shape and designation had for 

centuries remained unchanged.

Ulica Podwale, ok. 1915 r.
Wytyczona w połowie XIV w. droga, przez 
którą prowadził szlak handlowy z Gdańska 
na południe. Nazwa ulicy nawiązuje 
do ziemnego wału, który miał istnieć 
po wschodniej stronie ulicy, jako część 
fortyfikacji miasta.

Podwale Street, ca. 1915.
The street was outlined in the middle 
of the 14th century, used as part of the 
trade route running from Gdańsk to the 
south. The name of the street refers to an 
earth embankment that was once seen 
in the eastern part of the street, within 
fortifications of the city.
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Schronisko dla niemowląt, początek XX w. 
Budynek otwarto w 1909 r. z inicjatywy niemieckiej cesarzowej Augusty Viktorii przy 
Hann-von-Weyhernplatz (obecnie pl. Kościeleckich). Do 1945 r. służył jako schronisko 
dla niemowląt oraz kuchnia ludowa dla ubogich. Po II wojnie światowej obiekt nadal 
pełnił funkcje lecznicze, aż do 2000 r., kiedy zmienił swoją funkcję. Obecnie znajduje się 
tam Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury. (fot. Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Baby shelter, early 20th century. 
The building was opened in 1909 on the initiative of Empress Augusta Victoria of 
Germany in Hann-von-Weyhernplatz (present Kościeleckich Square). Until 1945, 
it served as a baby shelter and kitchen for the poor. After World War II, the building was 
still used for medical purposes, until 2000, which its function was changed. These days, 
it houses the Kujawsko-Pomorskie Culture Center.

Sklep Oswalda Lehminga, 1910 r.  
Budynek znajdował się przy Hann-von-Weyhernplatz (obecnie pl. Kościeleckich). 

Obok niego po prawej stronie jest widoczny nieistniejący już budynek narożnikowy.

Oswald Lehming Store, 1910.  
The building was located in Hann-von-Weyhernplatz (present Kościeleckich Square). 

Next to it, on the right side, there is the corner building (nonexistent today).
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Ulica Pod Blankami, ok. 1915 r.
Jedna z najstarszych bydgoskich ulic (połowa XIV w.), która w czasie istnienia zamku 
biegła wzdłuż murów miejskich. Z początku budynki miały charakter gospodarczy, 
produkcyjny, następnie zaczęły pojawiać się tam obiekty mieszkalne.  

Pod Blankami Street, ca. 1915.
It is one of the oldest Bydgoszcz streets (middle of the 14th century), which during 
existence of the castle was running alongside the city walls. In the beginning, there were 
trade and production structures, completed later with residential buildings.  

Zbożowy Rynek, ok. 1915 r.
Jeden z najstarszych bydgoskich placów miejskich. Jego nazwa wywodzi się od 

odbywających się tam targów zbożem. Obecnie znajduje się przy zbiegu ulic: 
Wały Jagiellońskie oraz Długiej. W tle na fotografii widoczne są m.in. 

synagoga (po lewej) oraz kościół pojezuicki (po prawej). 

Zbożowy Square, ca. 1915.
It is one of the oldest town squares in Bydgoszcz. Its name derives from grain markets 

hosted by the square (“zboże” means grain in Polish). These days, it is located at the 
corner of Wały Jagiellońskie and Długa Streets. In the background, the photo features 

the synagogue (from the left) and the former Jesuit Church (from the right). 
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Ruiny synagogi bydgoskiej, 1940 r.
W 2012 r. w miejscu synagogi znajdującej się u zbiegu ulic Jana Kazimierza 

i Pod Blankami, odsłonięty został kamień z tablicą upamiętniającą to miejsce. 
(fot. L. Drożdżyński)

Ruins of the Bydgoszcz Synagogue, 1940.
In 2012, on the site of the synagogue that was once standing at the corner of 

Jana Kazimierza and Pod Blankami Street, a stone with a plaque was unveiled to 
commemorate this place.

Synagoga, ok. 1915 r.
Pierwsza synagoga w Bydgoszczy, 
znajdująca się ówcześnie na skrzyżowaniu 
Große Bergstraße (obecnie ul. Wały 
Jagiellońskie) z Hofstraße (obecnie 
ul. Jana Kazimierza), powstała w 1834 r. 
W 1882 r. rozpoczęto budowę nowej, 
monumentalnej świątyni, która zastąpiła 
pierwotną budowlę. W październiku 
1939 r. z zarządzenia niemieckiego 
okupanta, rozpoczęto rozbiórkę całego 
obiektu. Synagoga całkowicie przestała 
istnieć w 1940 r. 

Synagogue, ca. 1915.
The first synagogue in Bydgoszcz, 
situated back then at the corner of Große 
Bergstraße (presently Wały Jagiellońskie 
Street) and Hofstraße (presently Jana 
Kazimierza Street), was built in 1834. 
In 1882, construction works started on 
a new, monumental temple, which 
replaced the original building. Demolition 
of the place of worship started in October 
1939, by the decision of the German 
occupation forces. The synagogue ceased 
to exist in 1940.
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Nowy Rynek, 1939-1940.
Fotografia przedstawia plac w kierunku ul. Wały Jagiellońskie. 

W tle widnieje budynek Sądu Okręgowego, zbudowany w latach 1903-1906.

New Market Square, 1939-1940.
The photograph shows the square toward Wały Jagiellońskie Street. 

The District Court building, built in 1903-1906, is seen in the background.

Nowy Rynek, 1886 r.
Wytyczony został w 1835 r., na południe od Starego Miasta. Początkowo w tym miejscu 
odbywały się spędy zwierząt i jarmarki, następnie parady wojskowe i defilady. W 1902 r. 
przy Nowym Rynku powstał mały sklep bławatny, należący do znanego ówcześnie 
przedsiębiorstwa handlowego Siuchniński & Stobiecki. Na zdjęciu widok w kierunku 
ul. Poznańskiej. (fot. Theodor Joop)

New Market Square, 1886.
It was outlined in 1835, south of the Old Market Square. Originally this place was used 
for organization of animal markets and fairs, hosting later military parades. In 1902, 
a small fabric shop was opened in the New Market Square, which was owned by the 
well-known Siuchniński & Stobiecki Trade Company. The photo shows a view toward 
Poznańska Street.
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Hotel Moritz, 1900 r.
Obiekt wybudowano w 1878 r. przy Schwedenstraße (obecnie ul. Podgórna). Do czasu 

rozbudowy hotelu Adler (Pod Orłem) był najbardziej okazałym budynkiem tego typu 
w Bydgoszczy. Po II wojnie światowej został przekształcony na budynek mieszkalny.

The Moritz Hotel, 1900.
The building was constructed in 1878 in Schwedenstraße (presently Podgórna Street). 

Until expansion of the Adler Hotel (presently Pod Orłem Hotel), it was the most 
spectacular building of this type in Bydgoszcz. After World War II, it was turned into 

a residential building.

Wełniany Rynek, ok. 1892 r.
Trójkątny plac przy zbiegu ulic Poznańskiej i Friedrichstraße (obecnie ul. Długa), na którym 
z początku skupowano i sprzedawano wełnę. W kolejnych latach przez rynek przebiegała 
najstarsza linia tramwajów, najpierw konnych, później elektrycznych (do 1970 r.).
(fot. Theodor Joop)

Wełniany Market Square, ca. 1892.
This market square in the triangular shape, at the corner of Poznańska Street and 
Friedrichstraße (presently Długa Street), was initially a place used for trading in wool. 
Later, the square was intersected by the oldest tram line, used first for horse-drawn trams 
and later for electric trams (until 1970).
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Podwórko przy 
ul. Jezuickiej 22, ok. 1910 r.
Dziś w tym miejscu znajdują się zarówno 
obiekty handlowo-usługowe, jak 
i mieszkalne.

Backyard in 22 Jezuicka Street, 
ca. 1910.
These days, there are commercial and 
service outlets as well as residential 
buildings.

Ulica Farna, ok. 1915 r.
Ówczesna Alte Pfarrstraße, wytyczona na 
północny-zachód od Starego Rynku, przy 
której stoi kościół farny, obecnie katedra 
diecezji bydgoskiej. Zdjęcie przedstawia 

drogę w kierunku rynku, po prawej stronie 
fragment pierzei zachodniej.

Farna Street, ca. 1915.
Known previously as Alte Pfarrstraße, 

constructed northwest of the Old Market 
Square, features the Fara Church, which 
these days serves as the Cathedral of the 
Diocese of Bydgoszcz. The photo shows 

the way toward the market square, 
and part of the western frontage 

from the right.
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Kościół farny, 1890 r.
Pierwsza świątynia została zniszczona podczas pożaru w 1425 r. Na jej miejscu 

wybudowano kościół, który przetrwał do czasów współczesnych. Ulokowany nad samym 
brzegiem Brdy obiekt sakralny od 2004 r. jest katedrą diecezji bydgoskiej.

Fara Church, 1890.
The first place of worship on this site was damaged during the fire in 1425. It was 

replaced with the church, which has survived to this day. Situated on the Brda riverside, 
it has served as the Cathedral of the Diocese of Bydgoszcz since 2004.
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Ulica Jatki , ok. 1930 r.
Wytyczona została dopiero w XIX w. Z początku było to miejsce sprzedaży mięsa 
i ryb, a po wybudowaniu hali targowej – wyrobów wikliniarskich. Podczas II wojny 
światowej budynki po wschodniej stronie drogi zostały wyburzone, a w latach 
1967-1968 z powodu zabudowy tamtejszego terenu przestała istnieć. 
W 2015 r. została odtworzona i ponownie otwarta.

Jatki Street, ca. 1930.
The street was outlined in the 19th century. Initially, it was a place known for meat 
and fish sale, and later – after construction of the marketplace – it was trading in 
wicker products. During World War II, buildings on the eastern side of the road were 
demolished, and in 1967-1968, due to development in the area the street ceased to 
exist. In 2015, it was restored and reopened.
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Spichrze nad Brdą, ok. 1905 r. (po prawej), ok. 1925 r. (u góry).
Dawniej obiekty te służyły jako magazyny produktów spożywczych oraz rolnych. Wiązało się to 

z handlem spławnym do Gdańska, co było jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki, a zatem 
głównym powodem prężnego rozwoju miasta. Spichrze widoczne na fotografiach (obecnie od strony 

pl. Teatralnego oraz ul. Grodzkiej) przetrwały wojenne zawieruchy, jednak w 1960 r. w wyniku pożaru 
zniszczeniu uległy dwa obiekty. Pozostałe zostały przekazane na cele administracyjne i muzealne.

Granaries on the Brda River, ca. 1905 (from the right), ca. 1925 (top).
In the past, the facilities were used as warehouses for storage of food and farm products. It was 

related to trade by inland waterways with Gdańsk, which was one of the most important sectors of 
the local economy and the main reason of the significant growth of the city. The granaries seen in the 

photographs (these days, from the direction of Teatralny Square and Grodzka Street) have survived 
the wars; however two of them were consumed by fire in 1960. The remaining buildings were handed 

over for administration and museum purposes.
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Rybi Rynek, 1915 r. (po lewej), ok. 1925 r. (u góry).
Plac znajdujący się przy ul. Grodzkiej oraz u wylotu ul. Podwale, już od XVI w. był 
miejscem handlu rybami. W XIX w. miejsce to było również centralnym miejskim 
portem, a śledzie z Gdańska przechowywano w pobliskich spichrzach. W 1906 r. handel 
świeżymi rybami został przeniesiony do nowo wybudowanej hali targowej.

Rybi (Fish) Market, 1915 (from the left), ca. 1925 (top).
The square, situated on Grodzka Street at the exit to Podwale Street, had served as a fish 
market as early as the 16th century. In the 19th century, it was also the main port of the 
city, and herring shipped from Gdańsk had been stored in the granaries nearby. In 1906, 
fresh fish trading was moved to the newly built market hall.
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rozdział III / chapter III

Wokół teatru, którego nie ma
Around the theater that doesn't exist anymore
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Teatr Miejski, 1900 r.
Znajdujący się na placu Teatralnym budynek teatru na przełomie XIX i XX w. był jednym 
z wizytówek ówczesnej Bydgoszczy. Pierwsze przedstawienie odbyło się 3 października 
1896 r., a jednym z widzów był niemiecki cesarz Wilhelm II. Uszkodzony w 1945 r. 
podczas walk wojennych, ostatecznie został rozebrany w 1946 r. Teren po wyburzonym 
teatrze przeznaczono na zieleniec.

Municipal Theater, 1900.
The theater building, situated in Teatralny Square, was one of the landmarks of 
Bydgoszcz at the turn of the 20th century. The first performance took place on October 3, 
1896, and one of the spectators was William II, Emperor of Germany. It was destroyed in 
1945 during warfare, and finally pulled down in 1946. The site that was once occupied by 
the theater was turned into a green area.

Most Teatralny i fragment 
ul. Mostowej, 1875 r.

Budynek znajdujący się przy ul. Mostowej 
został zburzony przez Niemców podczas 

II wojny światowej w ramach stworzenia 
„szlaku defilad” dla niemieckich wojsk. 

(fot. Theodor  Joop & Co.)

Teatralny Bridge and part of 
Mostowa Street, 1875.

The building situated on Mostowa Street 
was demolished by the Germans during 

World War II in order to create the 
“parade route” for the German Army.
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Most Teatralny, ok. 1910 r. (u góry), ok. 1930 r. (po lewej).
Widoczna na fotografiach przeprawa przez Brdę została zbudowana w 1902 r. Środkiem 
mostu przebiegały tory tramwajowe. Był to kolejny most wybudowany w miejscu swojego 
poprzednika. Nazwa została nadana ze względu na Teatr Miejski, stojący nieopodal. 
Został zniszczony 4 września 1939 r. przez wycofujących się polskich żołnierzy.
(fot. po lewej Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Teatralny Bridge, ca. 1910 (top), ca. 1930 (from the left).
The bridge over the Brda River, seen in photographs, was built in 1902. Tramway track 
was running in the middle of the bridge. It was yet another bridge built on the site of the 
previous crossing. It was named after the Municipal Theater, standing nearby. It was 
destroyed by the withdrawing Polish troops on September 4, 1939.
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Most pomocniczy przez rzekę 
Brdę, 1940 r.
W 1939 r. po uszkodzeniu pierwotnej 
przeprawy przez 62. Pułk Piechoty 
Wielkopolskiej, Niemcy zbudowali most 
pomocniczy, który stał do 1945 r., kiedy 
to wycofujący się żołnierze III Rzeszy, 
zniszczyli go.

Support bridge over the Brda 
River, 1940.
In 1939, after destruction of the original 
crossing by the 62nd Greater Poland 
Infantry Regiment, Germans built 
a support bridge, which was standing 
until 1945, when it was destroyed by the 
withdrawing troops of the Third Reich 
soldiers.

Most Teatralny, ok. 1930 r.
Przez krótki okres czasu w 1939 r., do 

wybuchu II wojny światowej, przeprawie 
nadano imię Romana Dmowskiego.

Teatralny Bridge, ca 1930.
For a brief period in 1939, until the 

outbreak of World War II, the 
bridge was named after Roman Dmowski.
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Parostatek Wisła, ok. 1935 r.
Fotografia wykonana z ul. H. Frankego (obecnie ul. Stary Port), 

przedstawia parostatek płynący w kierunku mostu Bernardyńskiego.
(fot. Piotr Wiszniewski)

“Vistula” steamship, ca. 1935.
The photograph was taken from H. Frankego Street (presently Stary Port 

Street); it shows a steamship heading toward the Bernardyński Bridge.

Plac Teatralny, 1917 r.
Wschodnią stronę placu zajmowały kamienice zbudowane na przełomie XIX i XX w. 
Istnieją one do dziś. Zdjęcie wykonane z budynku przy ul. Wilhelmstraße (obecnie 
ul. F. Focha) w kierunku gmachu poczty. (fot. Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Teatralny Square, 1917.
The eastern side of the square was occupied by tenement houses at the turn of the 20th 
century. They have been standing to this day. The photo was taken from a building on 
Wilhelmstraße (presently F. Focha Street) toward the post office building.
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Wnętrze baru Automat, 1917 r.
Lokal znajdował się przy placu Teatralnym 

w budynku, w którym niegdyś mieścił się 
znany bydgoski klub – Savoy. 

(fot. Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Interior of the Automat Bar, 1917.
This establishment was located in Teatralny 

Square in the building that once featured the 
famous Bydgoszcz Savoy Club.

Posąg Łuczniczki, 1915 r.
Rzeźbę odsłonięto w 1910 r. na placu 
Teatralnym tuż przy Brückenstraße 
(obecnie ul. Mostowa). Z powodu nagości 
i obrazy uczuć religijnych w 1955 r. została 
przeniesiona na skwer obok muzeum przy 
ul. Gdańskiej. Następnie, pięć lat później, 
powędrowała na skwer przed Teatrem 
Polskim w parku im. J. Kochanowskiego.

Łuczniczka (Archer Lady) 
Statue, 1915.
The statue was unveiled in 1910 in 
Teatralny Square, near Brückenstraße 
(presently Mostowa Street). In 1955, due 
to nudity and religious offense, it was 
moved to a square near the museum on 
Gdańska Street. Five years later, it was 
shifted to a square in front of the Polski 
Theater in J. Kochanowskiego Park.
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Powódź w Bydgoszczy, 1924 r.
Powódź nastąpiła z powodu utworzenia się zatoru lodowego na Wiśle. Doprowadziło to 
do zalania m.in. niższych kondygnacji przybrzeżnych budynków, portu, a nawet gazowni 
miejskiej. Po ul. H. Frankego (na fotografiach, obecnie ul. Stary Port) przemieszczano się 
łodziami. 

Flood in Bydgoszcz, 1924.
The flood resulted from an ice dam that built up on the Vistula River. It led to flooding 
of lower stories in the buildings situated close to the river, the local port, and even the 
gasworks. People traveled in boats on H. Frankego Street (in photographs, presently 
Stary Port Street). 
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Parostatki na Brdzie, ok. 1935 r.
Rejs parostatkiem zawsze był wielką atrakcją, zarówno dla starszych, jak i dla młodszych. 

Zdjęcie wykonano z Rybiego Rynku. Obecnie w okresie od kwietnia do września 
po Brdzie kursuje Bydgoski Tramwaj Wodny, będący jedną z najpopularniejszych 

wakacyjnych atrakcji turystycznych miasta.

Steamboats on the Brda River, ca. 1935.
A steamboat travel had always been a great attraction, for both adults and children. 
The picture was taken from the Rybi Market Square. These days, between April and 

September, Bydgoszcz Passenger Boat travels on the Brda River. It is one of the most 
popular tourist attractions in the city during summer vacations.
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Kościół Klarysek pw. Wniebowzięcia NMP, 
ok. 1874 r. (u góry) ok. 1925 r. (po lewej).
Obiekt sakralny, położony przy ul. Gdańskiej, powstał w XVII w. w ramach dobudowy wieży 
oraz nawy do kościoła pw. Św. Ducha. Konsekracji dokonano w 1645 r. W 1848 r. z powodu 
wichury spadł hełm kościelnej wieży. Rok później wcześniejszy dach zastąpiono ośmiopołaciowym 
daszkiem. Kompleksowe prace konserwatorskie, podjęte ok. 1950 r., przesądziły o dzisiejszym 
wyglądzie kościoła. (fot. u góry Rudolf Bradengeier)

Poor Clares’ Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, 
ca. 1874 (top), ca. 1925 (from the left).
The place of worship, standing on Gdańska Street, was erected in the 17th century when a steeple 
and aisle were added to the Church of the Holy Spirit. It was consecrated in 1645. In 1848, due to 
a wind storm, the finial of the church steeple had fallen. A year later, the previous roof was 
replaced with an eight-slope roof. Comprehensive restoration works, which began around 1950, 
determined the present look of the church.
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Posąg Łuczniczki, 1934 r.
Rzeźba ta, jako jeden z najważniejszych symboli Bydgoszczy, należała do ostatnich 
dzieł Ferdinanda Lepckego. Kopia tej figury trafiła także za granicę, m.in. do: Coburgu 
w północnej części Bawarii, Berlina czy Heringsdorf na wyspie Uznam. 
(fot. Józef Biechowiak)

Łuczniczka (Archer Lady) Statue, 1934.
This statue, as one of the most important symbols of Bydgoszcz, was one of the last 
sculptures made by Ferdinand Lepcke. Replicas of this statue were sent abroad, to 
Coburg in the north of Bavaria, Berlin, and Heringsdorf on the Uznam Island.

Kościół Klarysek, 1925 r.
W XIW w. nastąpiła kasata klasztoru i całkowite zaniechanie w budowli 

kultu religijnego. Obiekt ten spełniał różne funkcje, np. remizy strażackiej. 
Kościołem ponownie stał się od grudnia 1922 r.

Poor Clares’ Church, 1925.
The local convent and was disbanded in the 19th century along with discontinuation of 

religious activity. The building fulfilled different functions, serving as – among others – 
fire station. It was restored as a church in December 1922.
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Linotypiści pracujący w drukarni ok. 1930 r.
Drukarnia Gruenauera przy ul. Wilhelmstraße (obecnie ul. Jagiellońska) powstała 

w  1815 r. W tym miejscu wydrukowano pierwszą bydgoską gazetę. W okresie 
międzywojennym zmieniono nazwę na Zakłady Graficzne Instytutu Wydawniczego 

„Biblioteka Polska”. Swoją pierwotną funkcję utraciła w 2005 r. 
(fot. Piotr Wiszniewski)

Linotypists working in the printing house, ca. 1930.
Gruenauer’s printing house on Wilhelmstraße (presently Jagiellońska Street) was 

established in 1815. It printed the first Bydgoszcz newspaper. During the interwar period, 
its name was changed to Zakłady Graficzne Instytutu Wydawniczego “Biblioteka Polska”. 

It lost its original function in 2005.
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Gmach Dyrekcji Poczty, 1915 r.
Budynek pocztowy powstał w latach 1883-1885 od strony Brdy. Wcześniej teren 

ten należał do wojska. W kolejnych latach doszło do dalszej rozbudowy w kierunku 
Wilhelmstraße i Packgasse (obecnie ul. Jagiellońska i ul. ks. F. Druckiego-Lubeckiego). 

Cały gmach w prawie niezmienionym stanie przetrwał do dziś.

Postal Authority building, 1915.
This post office building was constructed in 1883-1885 from the direction of the Brda 

River. Earlier, the area was owned by the army. Over the years, further development was 
moved toward Wilhelmstraße and Packgasse (presently Jagiellońska and 

Ks. F. Druckiego-Lubeckiego Streets). The entire building, almost unchanged, 
has survived to this day.

Samochody Pocztowego Urzędu Przewozowego, 1938 r.
Postępy w motoryzacji sprzyjały rozwojowi usług pocztowych. Na fotografii widać flotę 
samochodową ustawioną na pocztowym dziedzińcu przy ul. Jagiellońskiej.

Vehicles of the Postal Transportation Service Office, 1938.
Progress in the automotive industry was conducive to development of postal services. 
The photograph features the postal fleet standing in the post office backyard on 
Jagiellońska Street.
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Mosty Króla Wilhelma, 1905 r.
Istniały już w 1840 r. Do 1920 r. nazywały się Wilhelmsbrücke 

nad Brdą i Hafenbrücke (Portowy) nad Brdą Młynówką. 
Obecnie są to Mosty Solidarności przy ul. F. Focha.

Króla Wilhelma Bridges, 1905.
They existed as early as 1840. Until 1920, they had been called Wilhelmsbrücke on the 

Brda River and Hafenbrücke (Portowy Bridge) on the Brda Młynówka River. These days 
they are known as Solidarności Bridges on F. Focha Street.

Zakład Fotograficzny Th. Joop, 1907 r.
Kamienica przy ul. Wilhelmstraße (obecnie ul. F. Focha) mieściła bardzo popularne 
w tamtym okresie atelier fotograficzne Theodor Joop. Jego właścicielami byli 
wielokrotnie nagradzani Paul Nawrotzki i Emil Wehram. 
(fot. Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Th. Joop Photographic Studio, 1907.
The tenement house on Wilhelmstraße (presently F. Focha Street) featured a very 
popular photographic studio of Theodor Joop. It was owned by multiple award winners 
Paul Nawrotzki and Emil Wehram.
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Defilada, 1910 r.
Przemarsze wojsk odbywały się głównymi ulicami miast. Jedną z nich była Wilhelmstraße 
(obecnie ul. F. Focha). Na fotografii maszeruje oddział garnizonu bydgoskiego.
(fot. Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Parade, 1910.
Military marches were organized on main streets of cities. One of them was 
Wilhelmstraße (presently F. Focha Street). The photograph features a marching unit of 
the Bydgoszcz garrison.

Odprawa warty 3. Batalionu Grentschuntzu, 1919 r.
Żołnierze paramilitarnego „Batalionu Straży Granicznej”, działający między Bydgoszczą 

a Nakłem, walczyli przeciwko odłączeniu grodu nad Brdą i pobliskiej okolicy od 
Republiki Weimarskiej. Zdjęcie przedstawia żołnierzy podczas ostatniej odprawy przed 

opuszczeniem Odwachu Głównego (wartowni) przy Wilhelmstraße (obecnie ul. F. Focha).

Change of guards of the 3rd Grentschuntz Battalion, 1919.
Soldiers of the paramilitary “Border Guard Battalion,” operating between Bydgoszcz 

and Nakło, were fighting against the separation of Bydgoszcz and its environs from the 
Weimar Republic. The photograph shows soldiers during the last change of guards, 
before leaving the Main Guardhouse on Wilhelmstraße (presently F. Focha Street).
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rozdział IV / chapter IV

Ulica Gdańska - salon miasta 
Gdańska Street - the salon of the city

Ulica Gdańska, 1895 r. 
Gdańska Street, 1895.
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Oddział Główny Szpitala Miejskiego, ok. 1935 r.
Z początku budynek, przy ul. Gdańskiej, należał do klasztoru Klarysek, jednak po kasacie 
w czasie zaboru pruskiego przeszedł w ręce miejskich władz. Założono tam Lecznicę 
Miejską. Od 1946 r. jest gmachem Muzeum Okręgowego.

Main Department of the Municipal Hospital, ca. 1935.
Initially, the building on Gdańska Street was the property of the Poor Clares’ Convent; 
when it was disbanded under the Prussian rule, the building was taken over by the 
municipal authorities. The Municipal Hospital was established there. Starting from 1946, 
it has been one of the buildings of the local District Museum.

Wnętrze sklepu firmy Siebert, ul. Gdańska, ok. 1915 r.
Ulica Gdańska należała do najbardziej reprezentatywnych miejsc, 

dlatego też znajdowało się tu wiele lokali handlowo-usługowych.
(fot. Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Interior of the shop of the Siebert company, Gdańska Street, ca. 1915.
Gdańska Street was one of the most elegant places in the city, 

thus it featured many stores and service outlets.
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Hotel Pod Orłem, ok. 1880 r. (u góry), 1917 r. (po lewej).
Z początku był to znacznie mniejszy obiekt, przy ul. Gdańskiej, zwany po niemiecku 
Hotel zum Adler. Po zmianie kolejnego właściciela w latach 1894-1896 powstał nowy 
budynek, który zaprojektował bydgoski architekt, Józef Święcicki. Był to największy 
hotel w Bydgoszczy, który wyróżniał się wystrojem zarówno wnętrza, jak i fasady. 
Hotel z charakterystycznym orłem z rozpostartymi skrzydłami przyciągał wzrok 
mieszkańców i gości. (fot. po lewej Paul Nawrotzki & Emil Wehram; 
fot. u góry Ernst Penz-Horen)

Pod Orłem Hotel, ca. 1880 (top), 1917 (from the left).
In the beginning, there was a smaller building on Gdańska Street, known as Hotel 
zum Adler. After yet another change of its owner, in 1894-1896 a new building was 
constructed, designed by Bydgoszcz architect Józef Święcicki. It was the biggest hotel 
in Bydgoszcz, distinguished by its interior design and façade. The hotel, featuring 
a distinctive eagle spreading its wings, was catching the eye of both the locals and 
visitors.
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Bydgoskie kawiarnie, I poł. XX w.
Przy ul. Gdańskiej istniało kilka znanych kawiarni. Na fotografii z lat 30. XX w. 

(u góry) stoi za ladą właściciel Henryk Kocięcki z obsługą cukierni Italia. 
Zdjęcie z 1915 r. (po prawej) przedstawia widok na kawiarnię Wiedeńską.

(fot. Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Bydgoszcz cafes, 1st half of the 20th century.
There were a few well-known cafes on Gdańska Street. The photograph, taken in the 
1930s, shows Henryk Kocięcki standing behind the counter along with personnel of 

the Italia Cake Shop. The photo dating from 1915 (from the right) shows a view of the 
Wiedeńska Cafe.
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Skrzyżowanie ulic Gdańskiej i Dworcowej, 1878 r.
Po prawej stronie widoczny  m.in. hotel rodziny Pawlikowskich, działający do 1909 r.
W 1898 roku przemianowano go na Central Hotel. 
(fot. Theodor Joop & Co.)

Crossing of Gdańska and Dworcowa Streets, 1878.
The hotel of the Pawlikowski family, operating since 1909, is seen from the right. 
It was renamed the Central Hotel in 1898.

Skrzyżowanie ulic Gdańskiej i Dworcowej, 1905 r.
Znany bydgoszczanom na przełomie  XIX i XX w. hotel rodziny Pawlikowskich 

w późniejszym czasie został zagospodarowany na dom towarowy 
Kaufhaus Conitzer & Söhne, znany mieszkańcom Bydgoszczy 

jako późniejszy DT Jedynak.

Crossing of Gdańska and Dworcowa Streets, 1905.
The hotel of the Pawlikowski family, known by the Bydgoszcz residents in the period 

between the late 19th century and the early 20th century, was changed into the Kaufhaus 
Conitzer & Söhne department store, known later as DT department store in Bydgoszcz.
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Reklama krajowych wyrobów włókienniczych, 1922-1939.
Właściciel Domu Towarowego przy ul. Gdańskiej, Władysław Maciejewski 

(po prawej), zorganizował reklamę na wagonie tramwajowym.

An ad of national textile products, 1922-1939.
Władysław Maciejewski, the owner of the Department Store on Gdańska Street 

(seen from the right), placed an ad on a tramcar.

Bydgoski Dom Towarowy, 1915 r.
Obiekt powstał w latach 1910-1911. Był to pierwszy budynek w mieście o konstrukcji 
żelazobetonowej. Stylem miał nawiązywać do zachodnich domów towarowych. 
W 1945 r. budynek zniszczono, natomiast 3 lata później został odbudowany, 
nie dbając o wcześniejszy wizerunek budowli. BDT funkcjonował do 2000 r. 
(fot. Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Bydgoszcz Department Store, 1915.
The store was built in 1910-1911. It was the first building in the city with reinforced 
concrete structure. Its style was referring to western department stores. The building was 
destroyed in 1945. It was rebuilt three years later, paying no attention to the earlier style 
of the store. The BDT (Polish abbreviation of its name) operated until 2000.
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Ulica Gdańska.
Widok na zachodnią stronę ulicy około 1930 r. (po prawej) 

oraz na jej północną część w latach 1939-1944 (na dole).

Gdańska Street.
A view of the western side of the street around 1930 

(from the right) and its northern part in 1939-1944 (bottom).
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Ulica Gdańska, 1904 r.
Ulica Gdańska była najbardziej reprezentatywną, dlatego to właśnie w tym miejscu 

odbywały się różnego rodzaju parady, marsze oraz defilady. Na fotografii widać 
Paradę Związków Śpiewaczych Prowincji Poznańskiej. (fot. Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Gdańska Street, 1904.
Gdańska Street was the most prominent thoroughfare in the city. Therefore it hosted all 

types of parades and marches. The photograph shows the Parade of Singing Associations of 
the Province of Poznań.

Prace na ul. Gdańskiej, 1904-1905.
Brukarze podczas prac modernizacyjnych ul. Gdańskiej. 
Z biegiem lat, w związku z rozwojem miasta, rozrastała się o kolejne odcinki.

Workers on Gdańska Street, 1904-1905.
Pavers during modernization works on Gdańska Street. Over the years, along with 
expansion of the city, the street was extended by new stretches.
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Ulica Gdańska, ok. 1895 r.
Już pod koniec XIX w. po Bydgoszczy podróżowano tramwajami. 

Z początku były to pojazdy zaprzęgnięte w konie. 
(fot. Lorenz Basilius)

Gdańska Street, ca. 1895.
Tram service was initiated in Bydgoszcz in the late 19th century. 

Initially, it involved horse-drawn streetcars.

Ulica Gdańska, 1921 r.
Pocztówka przedstawia skrzyżowanie ulic J. i J. Śniadeckich 
i Z. Krasińskiego w kierunku Alei Adama Mickiewicza.

Gdańska Street, 1921.
The postcard shows the crossing of J. i J. Śniadeckich and 
Z. Krasińskiego Streets toward Adama Mickiewicza Avenue.
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Ulica Gdańska, ok. 1910 r. (u góry), ok. 1914 r. (po prawej).
W narożniku ulic Gdańskiej i Bismarckstraße (obecnie ul. J. Słowackiego) znajduje się 

kamienica zbudowana na początku XX w. dla emerytowanego pułkownika pruskiej armii 
Roberta Grundtmanna. Mieściła się tam bardzo popularna kawiarnia Cafe Metropol. 

Na zdjęciu z prawej widoczne wejście do restauracji Franke 
oraz atelier fotograficznego Samson & Co.

Gdańska Street, ca. 1910 (top), ca. 1914 (bottom).
The corner of Gdańska and Bismarckstraße (presently J. Słowackiego Street) is occupied 

by a tenement house built in the early 20th century for Robert Grundtmann, a retired 
colonel of the Prussian Army. It housed the popular Cafe Metropol. The photograph, 
from the right, features the entrance to the Franke Restaurant and the Samson & Co 

Photographic Studio.
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rozdział V / chapter V

Na wschód od ul. Gdańskiej
East of Gdańska Street

Kościół Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła, 1890 r.

Obiekt sakralny wybudowany został 
w 1876 r. dla wiernych kościoła 

ewangelickiego, pw. św. Pawła. W 1945 r. 
otrzymali go polscy katolicy.

Church of the Holy Apostles 
Peter and Paul, 1890.

The place of worship was built in 1876 
for the faithful of the Evangelical Church, 

dedicated back then to St. Paul. In 1945, 
it was handed over to the Polish Catholics.
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Fontanna „Potop”, 1905 r. (po lewej), 1934 r. (poniżej).
Pomnik został odsłonięty w 1904 r. w parku Miejskim (obecnie park Kazimierza 
Wielkiego). Istniał do roku 1943, kiedy to niemiecki okupant rozpoczął rozbiórkę 
fontanny w celach przetopienia brązu, z którego figury zostały stworzone. 
Zrekonstruowano ją w 2014 r.

The “Deluge” Fountain, 1905 (from the left), 1934 (bottom).
The monument was unveiled in the Municipal Park (presently Kazimierza
Wielkiego Park) in 1904. It was standing there until 1943, when the German occupation 
forces started pulling down the fountain to melt bronze that was used to make the 
statues. It was reconstructed in 2014.
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Plac Wolności, 1893 r.
W 1854 r. wytyczono niewielki teren zwany Kannonenplatz (plac Armatni). Po kilku 

latach został przemianowany na Weltzienplatz od nazwiska generała majora, który 
sfinansował powiększenie terenu placu oraz jego zadrzewienie. Między I a II wojną 

światową teren ten był najbardziej zadbanym miejscem w całym mieście.
(fot. Theodor Joop)

Wolności (Freedom) Square, 1893.
In 1854, a small site known as Kannonenplatz (Cannon Square) was outlined. A few years 

later, it was renamed Weltzienplatz after the general major, who paid for enlargement 
of the square and planting of trees. Between World War I and II, the site was the tidiest 

place in the city.

Pomnik cesarza Wilhelma I, ok. 1915 r.
Rzeźba została odsłonięta w 1893 r. na Weltzienplatz (obecnie pl. Wolności). 
Do 1919 r. odbywało się tam wiele ważnych państwowych uroczystości. 
W lipcu tego samego roku pomnik zdemontowano i wywieziono. 

Emperor William I monument, ca. 1915.
The statue was unveiled in 1893 in Weltzienplatz (presently Wolności Square). 
Until 1919, the site hosted many important national events. 
In July of the same year, the monument was disassembled and removed. 
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Defilada Wojska Polskiego na pl. Wolności, 1920 r.
Plac Wolności jako reprezentacyjny salon Śródmieścia był miejscem wielu uroczystości 

państwowych. Po powrocie Bydgoszczy do Macierzy pojawiały się tam znane osobistości 
miasta, m.in. dr Jan Biziel czy Wincentyna Teskowa.

Polish Army parade in Wolności Square, 1920.
Wolności Square, as the most prominent site in the city center, hosted many national 

celebrations. After the return of Bydgoszcz to the Homeland, it witnessed appearances of 
such notable persons as Dr. Jan Biziel and Wincentyna Teskowa.

Defilada garnizonu bydgoskiego na pl. Wolności, 1921 r.
Fotografia przedstawia Józefa Piłsudskiego na placu Wolności przed przyjęciem defilady 
reprezentacyjnego batalionu 15. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty.

Bydgoszcz Garrison parade in Wolności Square, 1921.
The photograph shows Józef Piłsudski in Wolności Square before welcoming the parade 
of the elite battalion of the 15th Greater Poland Infantry Division.
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Liceum Miejskie, ok. 1915 r.
Obiekt został zbudowany w latach 1882-1884 przy ul. Schulstraße 

(obecnie ul. ks. S. Konarskiego). Na początku była to Wyższa Szkoła Żeńska. W okresie 
widocznym na zdjęciu szkoła uległa reorganizacji m.in. na liceum miejskie. 

Obecnie jest to Zespół Szkół Gastronomicznych.
(fot. Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Municipal High School, ca. 1915.
The building was constructed in 1882-1884 on Schulstraße (presently Ks. S. Konarskiego 
Street). In the beginning, it was the Higher Education School for Girls. In the period seen 
in the photograph, the school was changed into the Municipal High School. These days, it 

serves as the Complex of Culinary Schools.

Miejskie Katolickie Gimnazjum Żeńskie, ok. 1930 r.
Budynek przy ul. Braesickestraße (obecnie ul. S. Staszica) powstał na początku XX w. 
Obiekt pełnił funkcję szkoły miejskiej, a po powrocie Bydgoszczy do Macierzy żeńskiego 
gimnazjum. Obecnie jest to siedziba VI Liceum Ogólnokształcącego. 
(fot. Piotr Wiszniewski)

Municipal Catholic Grammar School for Girls, ca. 1930.
The building on Braesickestraße (presently S. Staszica Street) was constructed in the 
beginning of the 20th century. It served as a municipal school, and after the return of 
Bydgoszcz to the Homeland – as a grammar school for girls. These days, it houses the 
High School no. 6.
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Narożnik ulic 3 Maja oraz Z. Krasińskiego, 1925-1936.
Po lewej stronie widoczny jest budynek Krajowego Zakładu dla Ociemniałych 
(w kolejnych latach Wojewódzki Zakład dla Ociemniałych). Obiekt został zbudowany 
w 1872 r. i od początku stał się najważniejszym ośrodkiem dla osób niewidomych 
z terenów zaboru pruskiego. Obecnie jest to Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a.

Corner of 3 Maja and Z. Krasińskiego Streets, 1925-1936.
The building of the National Center for the Blind (later renamed the Regional Center 
for the Blind) is seen from the left. The facility was built in 1872, becoming the most 
important center for the blind living under the Prussian rule. These days, it is the 
L. Braille Special School-Education Center for Visually Impaired and Blind Children 
and Youth.

Zakład dla ociemniałych, 1902 r.
Budynek został wybudowany na początku XX w. u zbiegu ulic Roonstraße 

i  Braesickestraße (obecnie ul. H. Kołłątaja i ul. S. Staszica) jako schronisko dla osób 
niewidomych, które po ukończeniu edukacji nie miały szansy otrzymać pracy. Instytucja 

ta istniała do lat 60. XX w. Obecnie znajduje się tam przychodnia.

Center for the Blind, 1902.
The building was constructed in the early 20th century at the corner of Roonstraße

and Braesickestraße (presently H. Kołłątaja and S. Staszica Streets) as a center for the 
blind who had not been able to find job after finishing their education. The institution 

operated until the 1960s. Nowadays it houses an outpatient clinic.
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Miejskie Gimnazjum Męskie, ok. 1930 r.
Budynek został wybudowany w 1907 r. przy ul. Gräfestraße (obecnie ul. M. Kopernika) 

jako Miejska, a później Średnia Szkoła Realna im. Paula Hindenburga. 
Po powrocie Bydgoszczy do Macierzy powstało Miejskie Gimnazjum 

im. Mikołaja Kopernika. Obecnie obiekt należy do UKW.

Municipal Grammar School for Boys, ca. 1930.
The building was constructed in 1907 on Gräfestraße (presently M. Kopernika Street) 

as the Municipal School and later the Paul Hindenburg Secondary Realschule. After the 
return of Bydgoszcz to the Homeland, it was changed to the Nicolaus Copernicus Municipal 

Grammar School. These days, the building is the property of the UKW University.
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Ulica 20 stycznia 1920 roku, 1940-1942.
W czasie zaboru pruskiego ulica nazywała się Goethestraße. Obecna nazwa powstała na 
cześć wyzwolenia Bydgoszczy spod pruskiego jarzma. 
(fot. Willy Kramer)

20 stycznia 1920 roku Street, 1940-1942.
When Bydgoszcz was annexed by Prussia, the street was known as Goethestraße. It owes 
its present name to the liberation of Bydgoszcz from the Prussian rule.

Gmach starostwa, ok. 1915 r.
Budynek został wybudowany w narożniku obecnych ulic J. Słowackiego 

i  20 stycznia 1920 r. w początkach XX w. na potrzeby bydgoskiego urzędu powiatowego. 
Funkcję starostwa pełnił w okresie międzywojennym. W latach 70. XX w. z powodu 

reformy administracyjnej obiekt przekazano Akademii Muzycznej.

County office building, ca. 1915.
The building was constructed in the corner of the present J. Słowackiego and 20 stycznia

1920 roku Streets for the needs of the Bydgoszcz county office in the early 20th century. 
It served as the county office in the interwar period. During the 1970s, as a result of the 

administrative reform, the building was handed over to the Academy of Music.
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Bydgoskie Konserwatorium Muzyczne, 
ok. 1910 r.

Obiekt, przy Bülowstraße (obecnie 
Al. A. Mickiewicza), został wybudowany w latach 1905-1906 

na potrzeby Bydgoskiego Konserwatorium Muzycznego, 
dla którego pierwotny budynek przy ul. Gdańskiej był 

zbyt mały. W 1921 r. instytucję przeniesiono, a kamienica 
zmieniła funkcję na mieszkalną. 

(fot. Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Bydgoszcz Music Conservatory, ca. 1910.
The building standing on Bülowstraße (presently 

A. Mickiewicza Avenue), was constructed in 1905-1906 for 
the needs of the Bydgoszcz Music Conservatory, for which 

the original building on Gdańska Street was too small. 
In 1921, the institution was moved and the tenement house 

became a residential building.

Aleje Adama Mickiewicza, ok. 1917 r.
Trasa wytyczona w 1903 r. zwana ówcześnie Bülowstraße, 
była jedną z najładniejszych ulic tamtejszego okresu. 
Dwujezdniowa aleja prowadziła od ul. Gdańskiej 
w kierunku wschodnim. Pomiędzy jezdniami utworzono 
drzewny szpaler, na którym wisiały girlandy z pnączy. 
Na fotografii widok z Bismarck Garten (obecnie park 
im. J. Kochanowskiego).

Adama Mickiewicza Avenue, ca. 1917.
The route outlined in 1903, known back then as 
Bülowstraße, was one of the most beautiful streets in that 
time. The two-lane avenue was running from Gdańska 
Street toward the east. The street was lined with trees 
decorated with climbing garlands. The photograph 
features a view from the Bismarck Garten (presently 
J. Kochanowskiego Park).
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Czyszczenie kanalizacji deszczowej przy pl. J. Weyssenhoffa, 
pocz. XX w.
Pierwsze w historii Bydgoszczy urządzenia wodociągowe zostały zbudowane w XVI w. 
za zgodą króla Zygmunta Starego. Unikatowe rozwiązanie przy budowie sieci 
kanalizacyjno-odwodnieniowej wg projektu inż. Heinricha Metzgera zastosowano 
w Bydgoszczy w 1896 r. Do 1937 r. wybudowano ok. 90 km sieci kanalizacyjnej, 
co wystarczyło na zaspokojenie potrzeb całego miasta.

Cleaning of storm water drainage system in J. Weyssenhoffa 
Square, early 20th century.
The first water supply installations in the history of Bydgoszcz were built in the 16th 
century, with the approval of King Sigismund the Old. A unique solution during 
construction of the sewage and drainage system, designed by engineer Heinrich Metzger, 
was used in Bydgoszcz in 1896. In 1937, about 90 km of sewage system were built, 
satisfying the needs of the entire city.
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Fragment Ogrodu Botanicznego, ok. 1932 r.
Na początku był to teren szkolnego ogrodu założonego w 1930 r. Po II wojnie światowej 
stał się Miejskim Ogrodem Botanicznym. W latach 70. XX w. zbiory przeniesiono do 
nowego ogrodu w Myślęcinku, jednocześnie tworząc ogólnodostępny park w pierwotnym 
miejscu. Od 1999 r. ponownie przy ul. J.U. Niemcewicza funkcjonuje Ogród Botaniczny. 

Part of the Botanical Garden, ca. 1932.
Initially, it was a school garden established in 1930. After World War II, it was changed 
to the Municipal Botanical Garden. In the 1970s, the collection was moved to a new 
garden in Myślęcinek, creating a public park on the original site. Starting from 1999, 
the Botanical Garden has been once again operating on J.U. Niemcewicza Street.

Państwowy Instytut Rolniczy, 1930 r.
Kompleks budynków przy Büllow Platz (obecnie pl. J. Weyssenhoffa) powstał w latach 

1903-1906. Na początku była to placówka naukowo-badawcza Państwowego Naukowego 
Instytutu Rolniczego. Obecnie budynek należy do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

National Agricultural Institute, 1930.
The complex of buildings in Büllow Platz (presently J. Weyssenhoffa Square) was 

developed in 1903-1906. Initially it was a research & development institution of the 
National Agricultural Research Institute. Nowadays it houses of the UKW University. 
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Ulica Płocka, ok. 1915 r.
Domy znajdujące się przy Eisenhardtstraße (obecnie ul. Płocka) 
należały do urzędników, którzy otrzymali je od władz miasta.
(fot. Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Płocka Street, ca. 1915.
The houses standing on Eisenhardtstraße (presently Płocka Street) were property of the 
town officials who received them from the municipal authorities.

Niemiecki sierociniec, 1920 r.
Budynek znajdujący się przy ul. Senatorskiej (obecnie ul. K. Chodkiewicza) otwarto 

14 czerwca 1914 r. Po powrocie Bydgoszczy do Macierzy stał się polskim sierocińcem, 
a w późniejszym czasie Internatem Kresowym dla dzieci z dawnych terenów należących 

do Polski. II wojna światowa zakończyła działalność sierocińca. 
Obecnie obiekt jest własnością policji.

German orphanage, 1920.
The building standing on Senatorska Street (presently K. Chodkiewicza Street) was 

opened on June 14, 1914. After the return of Bydgoszcz to the Homeland, it was turned to 
a Polish orphanage, and later into the “Kresowy” Dormitory for children from the eastern 
regions that had once been part of Poland. World War II marked the end of the activity of 

the orphanage. These days, the building is owned by the police.
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W stronę dworca
Toward the railway station

Skrzyżowanie ulic Gdańskiej i Dworcowej, 1876 r.
Z początku była to polna trasa prowadząca do Koronowa. Następnie 

stała się jedną z ważniejszych dróg w Śródmieściu, za sprawą 
wybudowania dworca kolejowego. 

(fot. Ernst Penz-Horen)

Crossing of Gdańska and Dworcowa Streets, 1876.
Initially it was a field road running to Koronowo. Later, it became one 
of the most important streets in the city center due to construction of 

the railway station.
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Straż pożarna, 1925 r.
Fotografia przedstawia strażaków na dziedzińcu gmachu przy ul. Pomorskiej.

Fire station, 1925.
The photograph shows firefighters on the yard of the building standing 

on Pomorska Street.

Ulica Pomorska, 1912 r.
Dawniej Rinkauerstraße. Po prawej stronie widoczny budynek straży pożarnej, 
która mieści się tam do dziś.

Pomorska Street, 1912.
In the past it was called Rinkauerstraße. The fire station building, standing there to this 
day, is seen on the right side.
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Straż Pożarna, ok. 1915 r.
Remiza strażacka przy ul. Pomorskiej została wybudowana w 1911 r. Wcześniej ich 

siedziba znajdowała się w kościele Klarysek, po ogłoszeniu przez pruskie władze kasaty 
klasztoru. Fotografie przedstawiają wnętrze remizy oraz jej dziedziniec. 

(fot. po lewej Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Fire station, ca. 1915.
The fire station on Pomorska Street was built in 1911. Earlier, it was located in the Poor 

Clares’ Church until the convent was disbanded by the Prussian authorities. 
The photographs show the fire station interior and its courtyard.
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Ulica Dworcowa, XX w.
Narożnik z Viktoriastraße (obecnie ul. Królowej Jadwigi). Widoczna kamienica została 
zbudowana pod koniec XIX w. Obiekt ten spalono w 1945 r., a następnie odbudowano, 
bez zachowania pierwotnego stylu.

Dworcowa Street, 20th century.
The corner with Viktoriastraße (presently Królowej Jadwigi Street). The tenement seen 
in the photograph was built in the late 19th century. The building was burnt in 1945 and 
later rebuilt, not adhering to the original style.

Ulica Dworcowa, 1920 r.
Skrzyżowanie z ul. K. Marcinkowskiego, widok w kierunku dworca kolejowego.

Dworcowa Street, 1920.
The crossing with K. Marcinkowskiego Street, a view toward the railway station.
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Wnętrze hali w fabryce pilników, 1943 r.
Zakład rzemieślniczy powstał w 1852 r., przekształcając się 3 lata później w większą 
fabrykę produkującą m.in. kotły parowe. Jego siedziba mieściła się przy Fischerstraße 
(obecnie ul. K. Marcinkowskiego). W okresie międzywojennym produkowano pilniki oraz 
narzędzia, które rozprowadzano zarówno po Polsce, jak i innych państwach.

Interior of the facility in the file factory, 1943.
The original craft company was established in 1852, turning three years later into a larger 
factory manufacturing such products as steam boilers. It was headquartered on Fischer-
straße (presently K. Marcinkowskiego Street). During the interwar period it was involved 
in production of files and other tools, which were sold in Poland and abroad.

Robotnicy, ok. 1935 r.
Pracownicy firmy budowlanej Józefa Wojciechowskiego 

(właściciel w środku, w jasnym kapeluszu).

Workers, ca. 1935.
Workers of the construction company of Józef Wojciechowski 

(the owner is seen in the center, wearing a light hat).
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Ulica Dworcowa, 1910 r.
Narożnik z Schlosserstraße (obecnie ul. J. Matejki), 

po lewej widoczny gmach Dyrekcji Kolei.

Dworcowa Street, 1910.
The corner with Schlosserstraße (presently J. Matejki Street); 

the Railway Authority building is seen from the left.

Gmach Dyrekcji Kolei, ul. Dworcowa, 1893 r.
Obiekt został zbudowany w latach 1886-1889 dla dyrekcji Kolei Wschodnich. 
Po powrocie Bydgoszczy do Macierzy budynek wszedł w posiadanie PKP. 
Obecnie znajduje się tam przychodnia. (fot. Lorenz Basilius)

Railway Authority building, Dworcowa Street, 1893.
The building was constructed for the Eastern Railway Authority in 1886-1889. After the 
return of Bydgoszcz to the Homeland, the building became property of the PKP Polish 
National Railways. These days it houses an outpatient clinic.
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Plac Piastowski, ok. 1910 r.
Teren został wytyczony w 1850 r. 
W czasach zaboru pruskiego nosił nazwę 
Elisabethmarkt. Podzielony był na dwie 
części: tereny zielone oraz targowisko, 
które przetrwało do dziś.

Piastowski Square, ca. 1910.
The site was outlined in 1850. Under 
the Prussian rule, it was known as 
Elisabethmarkt. It was divided into two 
parts, green area and market, which have 
survived to this day.

Kościół ewangelicki Chrystusa, ok. 1900 r.
Świątynię przy placu Zbawiciela przy ul. Warszawskiej, zbudowano w 1897 r. dla 

niemieckich ewangelików. W okresie międzywojennym była to polska parafia 
ewangelicka. Po wojnie przez chwilę stał się kościołem katolickim. Przekazany ponownie 

ewangelikom zmienił nazwę na kościół Zbawiciela. Pod koniec II wojny światowej hełm 
wieży został zburzony. Odbudowany w nowej formie, z niższym dachem.

Evangelical Church of Christ, ca. 1900.
The church in Zbawiciela (Savior) Square on Warszawska Street was built for the German 

Protestants in 1897. During the interwar period, it was a Polish Evangelical parish. 
After the war, it served briefly as a Catholic church. When it was handed over to the 

Protestants, it changed its name yet again, this time to the Church of the Savior. In the 
end of World War II the finial of its steeple was destroyed. It was rebuilt in a new shape, 

with a lower roof.
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Sala Liceum Handlowego 
Koedukacyjnego, międzywojnie.
Szkoła, jedyna tego rodzaju na Pomorzu, została 
powołana w roku szkolnym 1923/1924 przez 
Izbę Przemysłowo-Handlową. Na przestrzeni lat 
wielokrotnie zmieniała swoją siedzibę. Obecnie 
mieści się przy ul. Gajowej pn. Zespół Szkół 
Handlowych im. Marii Dąbrowskiej.

Room of the Coeducational Trade High 
School, the interwar period.
This school, the only one of this type in Pomerania, 
was founded in the school year 
1923/1924 by the Chamber of Industry and 
Commerce. Over the years, it had changed its seat 
many times. These days, it is located on Gajowa 
Street, operating as the Maria Dąbrowska Complex 
of Trade Schools. 

Fabryka cygar, 1929 r.
W okresie międzywojennym Bydgoszcz była jednym 

z potentatów produkujących cygara. W mieście 
istniały aż 4 zakłady. Mimo iż obecnie budynek przy 

zbiegu ul. Unii Lubelskiej i ul. Warszawskiej nie 
pełni swojej pierwotnej funkcji, pozostaje niezwykłą 

pamiątką po przemyśle tytoniowym.

Cigar Factory, 1929.
During the interwar period, Bydgoszcz was one of 
the major manufacturers of cigars. There were as 

many as four cigar factories in the city. Despite the 
fact that the building standing at the corner of Unii 

Lubelskiej and Warszawska Street does not fulfil 
its original function, it serves as a great heritage 

landmark of the tobacco industry.
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Wewnętrzny budynek dworca kolejowego, ok. 1870 r.
Pierwszy budynek dworca kolejowego otwarto w 1851 r. Okazało się, że jest 

on zbyt mały i z tego powodu w 1861 r. dobudowano po jego bokach skrzydła. 
Obiekt ten istnieje nadal pomiędzy peronem 3 i 4. (fot. Rudolf Bradengeier)

Internal building of the railway station, ca. 1870.
The first railway station building was opened in 1851. It was too small and due to 
this reason two side wings were added to it in 1861. The building stands between 

platforms 3 and 4.

Zewnętrzny budynek dworca kolejowego, 1878 r.
W miarę rozwoju połączeń, wzrostu przewozów oraz rozwoju 
Dyrekcji Kolei Wschodniej, pojawiła się w 1870 r. konieczność wybudowania 
drugiego gmachu dworcowego, tzw. zewnętrznego. Istniał on do 1913 r. 
(fot. Theodor Joop & Co.)

External building of the railway station, 1878.
Along with development of connections, freight transport intensification and 
expansion of the Eastern Railway Authority, it was necessary to build the second 
railway building, so-called external railway station, in 1870. It was standing on this 
site until 1913.
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Zewnętrzny budynek dworca kolejowego, 1916 r.
Nowa budowla powstała w miejscu starej w 1914 r. 

Gmach przebudowany w latach 1965-1966 istniał do 2014 r. 

External building of the railway station, 1916.
The new building was constructed on the place that was previously occupied by the old 

structure in 1914. The building, which was erected in 1965-1966, was standing on this site 
until 2014.

Hala dworca kolejowego, ok. 1915 r.
Historia dworca kolejowego sięga drugiej połowy XIX w. Po pożarze obiektu 
z 1910 r., przystąpiono do odbudowy dworca. Nowa forma gmachu przetrwała okres 
międzywojenny i II wojnę światową. (fot. Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Railway station hall, ca. 1915.
The history of the railway station dates back to the second half of the 19th century. After 
destruction caused by fire in 1910, works started on rebuilding the railway station. The 
building in this new style had survived the interwar period and World War II.
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Obsługa bydgoskich tramwajów przed dworcem kolejowym, 1917 r.
Tramwaje elektryczne kursowały już od 1896 r. 

W pobliżu dworca kolejowego znajdowała się pętla tramwajowa. 
(fot. Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Service of Bydgoszcz trams in front of the railway station, 1917.
Electric trams operated as early as 1896. 

The tram terminal was situated in the proximity of the railway station.

Ulica Dworcowa, przełom XIX i XX w.
Budynek postawiono ok. 1870 r. Od 1889 r. był to Schliep’s Hotel aż do powrotu 
Bydgoszczy do Macierzy, nadal pełnił funkcję hotelu. Ponadto mieścił się tu 
Dom Akademicki ATR (obecnie UTP). 

Dworcowa Street, turn of the 20th century.
The building was constructed around 1870. Starting from 1889, it had been known 
as Schliep’s Hotel until the return of Bydgoszcz to the Homeland, when it still served 
as a hotel. In addition, it housed the ATR Student Dormitory (presently UTP). 
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Brda / Brda River
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Śluza na Kanale Bydgoskim, 1920 r.
Widok na jedną z bydgoskich śluz.

Lock on the Bydgoszcz Canal, 1920.
A view of one of the Bydgoszcz locks.

Śluza na Kanale Bydgoskim na ujściu Brdy, Bydgoszcz, 1919 r.
Śluza Miejska znajdująca się przy Fischerstraße (obecnie ul. K. Marcinkowskiego), 
powstała w 1774 r. i została wykonana pierwotnie z drewna. Obiekt ten wielokrotnie 
przebudowywano. W latach 1882-1884 powstała nowa śluza w kształcie trapezu, 
zasypana w 1915 r.

Lock on the Bydgoszcz Canal on the Brda River estuary, 
Bydgoszcz, 1919.
The Municipal Lock located on Fischerstraße (presently K. Marcinkowskiego 
Street), was built in 1774 and made originally from wood. The facility was 
reconstructed many times. In 1882-1884, a new, trapezoid shaped lock was built, 
which was backfilled in 1915.
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Tartak Hermanna Dycka, ok. 1915 r.
Tartak znajdował się w okolicy Viktoriabrücke (obecnie most Królowej Jadwigi). 

(fot. Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Hermann Dyck Sawmill, ca. 1915.
The sawmill was located in the area of Viktoriabrücke 

(presently Królowej Jadwigi Bridge).

Spław drewna na Brdzie, 1925 r.
Historia Bydgoszczy od niepamiętnych czasów związana jest z wodą.
Fotografia przedstawia spływ drewna przy śluzie miejskiej.

Log driving on the Brda River, 1925.
The history of Bydgoszcz is related to water since time immemorial.
The photograph shows log driving near the Municipal Lock.
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Szkoła Rzemiosła Artystycznego, 1916 r.
Budynek przy ul. Berliner Straße (obecnie ul. Świętej Trójcy) zbudowany został 
w 1910 r. W obiekcie tym miał początkowo powstać uniwersytet dla pasjonatów 

kierunków artystycznych. Obecnie znajduje się tam Zespół Szkół Mechanicznych nr 1.
(fot. Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Artistic Craft School, 1916.
The building on Berliner Straße (presently Świętej Trójcy Street) was built in 1910. 

Initially, the idea was to establish a university for art enthusiasts. These days, it 
houses the Complex of Mechanical Schools no. 1.

Kamienny most nad starym Kanałem Bydgoskim, ok. 1915 r.
Nieistniejąca obecnie przeprawa zbudowana została w 1841 r. W okresie 
międzywojennym oraz po II wojnie światowej most nosił imię Władysława IV. W latach 
70. XX w. został rozebrany w ramach nowej drogowej inwestycji. Widok z ul. Nakielskiej. 
(fot. Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Stone bridge on the Old Bydgoszcz Canal, ca. 1915.
This now nonexistent structure was built in 1841. During the interwar period and after 
World War II it was known as Władysława IV Bridge. In the 1970s, it was pulled down as 
a result of construction of a new road. A view from Nakielska Street.
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Rozlewisko poniżej 5. śluzy, lata 90. XIX w. (u góry), 
ok. 1910 r. (po prawej).

Kanał Bydgoski został zbudowany w 1774 r. i jest najstarszym tego typu obiektem 
w Polsce. Łączy Wisłę z Odrą, a swój bieg kończy w Nakle nad Notecią. 

W okresie międzywojennym uważany za najpiękniejszy wodny kanał w Polsce.  
(fot. Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Wetland below the 5th lock, the 1890s (top), 
ca. 1910 (from the right).

Bydgoszcz Canal was built in 1774 and is the oldest canal in Poland. It connects the 
Vistula with the Odra River, ending its run in Nakło nad Notecią. During the interwar 

period, it was regarded as the most beautiful water canal in Poland.
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Promenada nad starym Kanałem Bydgoskim, ok. 1915 r. 
Do lat 70. XX w. pomiędzy ulicami M. Jackowskiego i A. Grottgera przebiegała droga 

wodna. Z powodu inwestycji drogowych wspomniany odcinek kanału został zasypany.
(fot. Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Promenade on the Old Bydgoszcz Canal, ca. 1915. 
A waterway was running between M. Jackowskiego and A. Grottgera Streets until the 

1970s. Due to road construction, the mentioned section of the canal was backfilled.

Wenecja Bydgoska, ok. 1910 r.
Jest to teren nad brzegiem Brdy Młynówki. Jeszcze na początku XIX w. istniało 
w tym miejscu zaledwie kilka budynków. W kolejnym stuleciu teren był już całkowicie 
zabudowany. Charakterystyczne ulokowanie pierzei spowodowało, że bydgoska Wenecja 
stała się atrakcją dla turystów.

Bydgoszcz Venice, ca. 1910.
This area features the riverside of the Brda Młynówka River. There were only 
several buildings in the early 19th century. The area was completely developed in the 
following century. A unique location of this frontage made the Bydgoszcz Venice an 
attraction for tourists.
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Wenecja Bydgoska, ok. 1925 r. (po prawej), ok. 1935 r. (u góry). 
Od lat 90. XX w. miejsce to staje się coraz bardziej atrakcyjne pod względem turystycznym 

i handlowym, co ma niewątpliwy wpływ na proces modernizacji zabudowy. 
(fot. u góry Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Bydgoszcz Venice, ca. 1925 (from the right), ca. 1935 (top). 
Starting from the 1990s, this place has been becoming more attractive in terms of tourism 

and commerce, contributing undoubtedly to the modernization process of development.
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Spichrze wojskowe i Biały Spichrz, 1904 r.
Po drugiej stronie rzeki, w zakolu Brdy, zbudowano już w 1789 r. 

spichrze wojskowe (z lewej strony). Przetrwały do 1945 r., kiedy to zostały spalone. 

Military granaries and the White Granary, 1904.
Across the river, in the Brda River bend, military granaries (from the left) 

were built in 1789. They survived until 1945, when they were consumed by fire. 

Młyny Rothera, ok. 1910 r. 
W XIX w. postanowiono zwiększyć liczbę młynów, budując w 1846 r. na miejscu 
dotychczasowych ogrodów nowy obiekt. Swoją działalność zakończyły w latach 90. XX w. 
Obecnie trwają modernizacje związane z nowo powstającym Parkiem Kultury, w którym 
znajdować się będą nowoczesne ekspozycje: Ogrody Wody, Centrum Wiedzy i Edukacji 
o Mózgu, Bydgoskie Dziedzictwo Kultury Przemysłowej.

Rother’s Mills, ca. 1910. 
In the 19th century, the decision was made to increase the number of local mills. A new 
mill was built on the site of gardens in 1846. The mills stopped their operation in the 
1990s. These days, modernization works are underway in relation to establishment of 
the Culture Park, which will feature modern expositions, including Water Gardens, Brain 
Exploration Center, and Bydgoszcz Industrial Heritage.
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Policyjny Klub Sportowy, 1935 r.
Nieistniejący obiekt znajdował się na Wyspie 
Młyńskiej obok Białego Spichrza od 1933 r. 
Funkcjonował do czasu II wojny światowej.

Police Sports Club, 1935.
This now nonexistent building had been 
standing on the Młyńska Island near the 
White Granary since 1933. The club operated 
until World War II.

Międzynarodowe Regaty Wioślarskie, 
pocz. XX w.

Tor regatowy, jako najstarszy tego typu obiekt w Polsce, 
czasy świetności przeżywał w okresie międzywojennym. 

Poza imprezami krajowymi odbywały się tu również 
zawody o randze międzynarodowej. 

International Sailing Regatta, 
early 20th century. 

The regatta course, which was the oldest facility 
of this type in Poland, had its heyday during the interwar 

period. In addition to national events, it also hosted 
international competitions.
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Budynek Klubu Wioślarskiego Frithjof, 1914 r.
Klub założono w 1894 r., natomiast kilka lat później został wybudowany imponujący 

murowany obiekt. Po II wojnie światowej do 1996 r. budynkiem zarządzało 
Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie. (fot. Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Frithjof Rowing Club building, 1914.
The club was founded in 1894; a few years later, an impressive brick building was built. 

After World War II, until 1996, the building was administered by the 
Bydgoszcz Rowing Association.

Wioślarze na rzece Brdzie, 1914 r.
Bydgoszcz posiada bogate tradycje wioślarskie, stąd wywodzi się wielu mistrzów. 
Obecność licznych klubów tej dyscypliny sprawiła, iż jest ona określana jako stolica 
polskiego wioślarstwa.

Rowers on the Brda River, 1914.
Bydgoszcz has great rowing traditions, which can be confirmed by many local rowing 
champions. Thanks to numerous clubs involved in this sport, it has been known as the 
Polish rowing capital.
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Nie tylko Śródmieście
Not only the city center

Uczestnicy uroczystości przed
Wieżą Bismarcka, 1914 r.

Wieżę odsłonięto 25 maja 1913 r. na
cześć pruskiego kanclerza. W 1921 r. 

Wzgórze Bismarcka nazwano
Wzgórzem Wolności, a w 1928 r. podjęto 

decyzję o zburzeniu obiektu. 
(fot. Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Participants of the celebration 
in front of the Bismarck Tower, 

1914.
The tower was unveiled on May 25, 1913 to 
honor the Prussian chancellor. In 1921, the 

Bismarck Tower was named the Freedom 
Hill (Wzgórze Wolności). In 1928, 

the decision was made to demolish 
the structure.
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Wieża ciśnień, 1918 r.
Budowla postawiona przy 
Wissmannstraße (obecnie ul. Filarecka), 
na Wissmannshöhe (obecnie Wzgórze 
Dąbrowskiego) w 1889 r. Podłączona do 
do sieci wodociągowej miasta 16 maja 
1900 r. Oprócz funkcji wodociągowej stała 
się również punktem widokowym. Obecnie 
w wieży mieści się Muzeum Wodociągów.

Water Tower, 1918.
The building on Wissmannstraße 
(presently Filarecka Street), on 
Wissmannshöhe (presently the 
Dąbrowskiego Hill) was built in 1889. 
It was connected to the municipal water 
supply system on May 16, 1900. In 
addition to water supply functions, it also 
served as a lookout tower. These days, the 
tower houses the Waterworks Museum.

Przelot Zeppelina nad Bydgoszczą, 1913 r. 
Na początku XX w. podróże powietrzne, np. sterowcem, były ogromnym 
wydarzeniem. O ich przylocie informowała nawet ówczesna prasa. Na pokładzie 
LZ-16 ZIV, przelatującego nad Bydgoszczą w 1913 r., znajdowało się 14 osób. 
Fotografia przedstawia panoramę miasta. (fot. Martin Hahn)

Zeppelin flight over Bydgoszcz, 1913. 
In the beginning of the 20th century, flights by airships were great events. Such 
flights were reported by newspapers. On board the Zeppelin LZ-16 ZIV, flying 
over Bydgoszcz in 1913, there were 14 people. The photograph shows 
a panoramic view of the city.
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Plac Poznański, 1878 r.
Teren w kształcie trójkąta ówcześnie zwany Posener Platz, w XIX w. rozgałęział się na 

drogi w kierunku Nakła oraz Poznania. Z początku plac był niezaludnionym, spokojnym 
miejscem, gdzie zlokalizowano Dom Samotnych Kobiet, Mężczyzn oraz Starców. 

Po przebudowie, rozbiórce budynków oraz utworzeniu ronda w XX w., plac pozostaje do 
dziś jednym z najważniejszych skrzyżowań w mieście. (fot. Theodor Joop & Co.)

Poznański Square, 1878.
This site in the triangular shape, known back then as Posener Platz, branched out with 

roads running to Nakło and Poznań in the 19th century. Initially, it was a quiet place, 
featuring the Home for the Lonely Women, Men and Seniors. After reconstruction, 

demolishing of buildings and construction of a roundabout in the 20th century, the square 
operates as one of the most important crossings in the city.

Ulica Szubińska, 1892 r. 
Fotografia przedstawia koszary Pułku Dragonów Nowomarchijskich nr 3 
(Neumärkisches Dragoner-Regiment Nr. 3) im. barona von Derfflingera. Obecnie, po 
przebudowie kompleksu, znajduje się tu Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO, 
a na terenie dawnego placu ćwiczeń wzniesiono osiedle Błonie. (fot. Theodor Joop)

Szubińska Street, 1892. 
The photograph shows Baron von Derfflinger Barracks of the Newmark Dragoon Regiment 
no. 3 (Neumärkisches Dragoner-Regiment Nr. 3). These days, after reconstruction of the 
complex, it features the NATO Joint Force Training Center. Błonie housing estate has been 
developed on the former training ground.
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Ogólnopolskie zawody lotnicze – tankowanie samolotu, 1938 r.
Bydgoszcz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości odegrała olbrzymią rolę 

w narodzinach krajowego lotnictwa. W 1920 r. powstała tu pierwsza Oficerska Szkoła 
Lotnicza w Polsce. Do 1938 r. działała w Bydgoszczy, jedyna w Europie i unikatowa 

w skali światowej, Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich.

National air race – aircraft fueling, 1938.
When Poland regained independence, Bydgoszcz played an important role in the birth 

of national aviation. In 1920, the first Officer Flight School in Poland was founded in the 
city. The Non-commissioned Officer Aviation School for the Minors, the only institution 

of this type in Europe, unique in the world, had operated in Bydgoszcz until 1938.

Techniczna Szkoła Podchorążych Lotnictwa, 1934-1936.
Szkoła powstała w 1934 r. Po dwóch latach została przeniesiona do Warszawy.

Aviation Cadet Technical School, 1934-1936.
The school was established in 1934. After two years, it was moved to Warsaw.
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Męskie Katolickie Seminarium Nauczycielskie, pocz. XX w.
Obiekt powstał przy Naumannshöhe (obecnie ul. Seminaryjna). Seminarium posiadało 

najstarszą szkolną orkiestrę symfoniczną w Bydgoszczy. Obecnie mieści się tam Wydział 
Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP.

Catholic Male Teacher Training College, early 20th century.
The building was constructed on Naumannshöhe (presently Seminaryjna Street). The 

College had the oldest school symphonic orchestra in Bydgoszcz. Nowadays it features 
the UTP Faculty of Chemical Technology and Engineering.

Zakład Diakonisek, 1925 r.
Szpital został zbudowany w 1885 r. przy Naumannshöhe (obecnie ul. Seminaryjna), 
w którym opiekę nad chorymi sprawowały siostry Diakonisy Kościoła Ewangelickiego. 
Obecnie znajduje się tam Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii.

Evangelical Deaconesses’ Society, 1925.
The hospital was built in 1885 on Naumannshöhe (presently Seminaryjna Street), 
where the poor were cared for by Evangelical Deaconesses. These days it houses the 
Kuyavian-Pomeranian Pulmonology Center.
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Kolejka wąskotorowa, 1940 r.
Linia biegnąca z Bydgoszczy do Koronowa ul. Grunwaldzką istniała w latach 1875-1970. 
Dowoziła mieszkańców do sanatorium w Opławcu. Kolejka przebiegała przez most 
w pobliżu Koronowa, który jest najwyższym tego typu obiektem w Europie.

Narrow gauge railway, 1940.
The route running from Bydgoszcz to Koronowo, on Grunwaldzka Street, existed in 
1875-1970. It transported residents to the sanatorium in Opławiec. The rail was running 
through the bridge outside Koronowo, which is the tallest structure of this type in Europe.

Elektrownia Miejska na Jachcicach, ok. 1935 r.
Elektrownia powstała pod koniec 1929 r. z powodu większego zapotrzebowania na 

energię i brak możliwości rozbudowy elektrowni przy ul. Warmińskiego. 
W latach 60. XX w. przekształcono ją w elektrociepłownię. Obecnie, przy ul. Żeglarskiej, 

znajduje się Elektrociepłownia EC Bydgoszcz I. (fot. Piotr Wiszniewski)

Municipal Power Plant in Jachcice, ca. 1935.
The power plant was built in the end of 1929 due to high demand on electric energy and 

lack of space for further expansion of the power plant on Warmińskiego Street. 
It was changed into a heat and power generating plant in the 1960s. These days, the 

EC Bydgoszcz I Heat and Power Generating Plant is located on Żeglarska Street.
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Dawne Ewangelickie Seminarium Nauczycielskie, ok. 1880 r.
Obiekt został wybudowany przy Kaiserstraße (obecnie ul. Bernardyńska) w II poł. XIX w. 
dla osób wyznania ewangelickiego. W trakcie II wojny światowej budynek był niemieckim 

urzędem pracy, a po wojnie – przez krótki czas – polskim. Obecnie znajduje się tam 
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP. (fot. Theodor Joop & Co.)

Old Evangelical Teacher Training College, ca. 1880.
The structure was built on Kaiserstraße (presently Bernardyńska Street) in the second half 

of the 19th century for the Protestant faithful. During World War II, the building was the 
German employment office, and after the war – for a brief period – the Polish employment 

office. These days it houses the UTP Faculty of Agriculture and Biotechnology.

Most Bernardyński, 1875 r.
Most ówcześnie zwany Kaiserbrücke został zbudowany w 1872 r. Stalowa 
konstrukcja przetrwała do 4 września 1939 r., kiedy to pionierzy 62. Pułku Piechoty 
Wielkopolskiej wysadzili go. Prowizorycznie odbudowany most ponownie został 
zniszczony, tym razem przez Niemców w styczniu 1945 r. Po wojnie istniała jedynie 
przeprawa tymczasowa, aż do 1968 r., kiedy wykonano pierwszy z remontów. 

Bernardyński Bridge, 1875.
The bridge, known as Kaiserbrücke in the past, was built in 1872. The steel structure 
had survived until September 4, 1939, when it was blown up by the pioneers of the 
62nd Greater Poland Infantry Regiment. Rebuilt as a temporary structure it was 
destroyed once again, this time by the Germans in January 1945. After the war, 
a provisional crossing had existed until 1968, when the first repair was carried out. 
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Oficerowie pruscy, 1913 r.
14. Niemiecki Pułk Piechoty, nazywany również 3. Pomorskim Pułkiem Piechoty, został 
założony w 1813 r. w Berlinie, a stacjonował m.in. w Bydgoszczy. W 1913 r. obchodził 
100-lecie swojego istnienia. Na zdjęciu oficerowie oczekują na nabożeństwo przed 
kościołem garnizonowym znajdującym się przy Kaiserstraße (obecnie ul. Bernardyńska).
(fot. Paul Nawrotzki & Emil Wehram)

Prussian officers, 1913.
The 14th German Infantry Regiment, known also as the 3rd Pomeranian Infantry 
Regiment, was founded in 1813 in Berlin; it also stationed in Bydgoszcz. 
It celebrated its centennial in 1913. The photograph features officers waiting 
for service in front of the Garrison Church located on Kaiserstraße (presently 
Bernardyńska Street).

Kościół garnizonowy, 1890 r.
Obiekt należący do bernardynów powstał w latach 1545-1557, 

w miejscu poprzedniej, drewnianej świątyni, która spłonęła. W 1829 r. nastąpiła 
kasata zakonu, przez co kościół służył różnym celom, np. składnicy mebli czy 
wytwórni naboi. Od 1920 r. jest kościołem garnizonowym Wojska Polskiego 

pw. św. Jerzego, a od 1971 r. pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju.

Garrison Church, 1890.
The building owned by the Bernardines was built in 1545-1557 on the site that 

was previously occupied by a wooden church, which was consumed by fire. The 
religious order was disbanded in 1829; afterwards, the church was used for 

different purposes, as a furniture warehouse and cartridge production plant. 
Since 1920, it had served as the Polish Army Garrison Church of St. George, and 

from 1971 it has been dedicated to Our Lady Queen of Peace.
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Zakład Dietza, pocz. XX w.
Obiekt został wybudowany w latach 1905-1907, dzięki fundacji Heinricha Dietza. Tak 
również nazywała się ulica, przy której stał budynek (obecnie ul. R. Traugutta). We 
wnętrzu obiektu znajdowała się także kaplica (u góry). Po II wojnie światowej budowlę 
przemianowano na Państwowy Dom Dziecka, następnie na Pogotowie Opiekuńcze, 
natomiast od 2006 r. jest to Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Dietz Company, early 20th century.
The building was constructed in 1905-1907 thanks to financing provided by Heinrich 
Dietz. It also was the name of the street on which the building was standing (presently 
R. Traugutta Street). Inside there was a chapel (top). After World War II it was turned to 
the State Orphanage, and later to the Youth Care Institution. Starting from 2006, it has 
been operating as the Bydgoszcz Complex of Care and Education Institutions.
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Tor Wyścigów Konnych, 1935 r.
W pobliżu obecnej stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód istniał hipodrom. Wcześniej był 

to plac pruskiej kawalerii. Po przyłączeniu terenu do granic miasta oraz rozbudowie, 
pod koniec lat 20. XX w. tor wyścigowy był ważnym punktem rozrywkowym dla 

mieszkańców oraz przybyłych gości. Już w 1932 r. z powodu kryzysu gospodarczego 
zawody związane były jedynie z działalnością wojskową. W latach 50. ubiegłego 

wieku tor wykorzystywano w sportach motocyklowych, a w kolejnym dziesięcioleciu 
przekształcono go w ogródki działkowe. (fot. Witalis Wojucki)

Horse racing track, 1935.
A hippodrome was located in the proximity of the present Bydgoszcz Wschód railway station. 

Earlier the site was occupied by the yard of the Prussian cavalry. After incorporation of 
the area to the city and expansion, the horse racing track was an important entertainment 
venue for the locals and visitors in the late 1920s. As early as 1932, due to economic crisis, 

competitions were related only to military activity. In the 1950s, the track was used for 
motorcycle sports. In the decade that followed the grounds were turned into garden plots.

Wnętrze fabryki fortepianów i pianin Brunona Sommerfelda, ok. 1925 r.
Firma rozpoczęła działalność w 1905 r. przy ul. Elisabethstraße (obecnie ul. Śniadeckich). 
Następnie fabrykę przeniesiono na ulicę Wilhelmstraße (obecnie ul. Jagiellońska), 
a salon sprzedaży pozostał przy starej lokalizacji. W okresie międzywojennym była to 
największa fabryka fortepianów w Polsce. Ostatecznie zamknięta w 1945 r.

Interior of the Brunon Sommerfeld Upright and Grand Piano 
Factory, ca. 1925.
The company started operating on Elisabethstraße (presently Śniadeckich Street) in 
1905. Afterwards the factory was moved to Wilhelmstraße (presently Jagiellońska 
Street), and the shop remained at the old location. During the interwar period, it was the 
biggest grand piano factory in Poland. It was closed down in 1945.
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Centrum Handlowe Focus.
To jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc na mapie Bydgoszczy. Wyjątkowym czyni je nie

tylko bogata oferta handlowa, ale również niesamowita architektura oraz historia miejsca,
w którym powstało. Front stanowią cztery zabytkowe, poprzemysłowe kamieniczki dawnej
rzeźni oraz nawiązujący do nich stylistyką nowoczesny budynek, znajdujący się po drugiej

stronie spacerowego placu. Dzięki atrakcyjnej ofercie rozrywkowej oraz niezwykłej atmosferze,
centrum stało się ulubionym miejscem spotkań mieszkańców miasta i okolic.

Shopping Centre Focus. 
Is one of the most popular places on the map of Bydgoszcz. It owes its uniqueness to a rich

selling offer combined with amazing architecture and the history of the place in which it was
built. The front consists of four historic, post-industrial buildings of the former slaughterhouse

and a modern building matching their style situated on the other side of the walkway. The
attractive entertainment offer and extraordinary atmosphere have made the mall a favourite

meeting place for residents of Bydgoszcz and its vicinity.

Rzeźnia miejska, XX w.
Kompleks budynków powstawał w latach 1890-1910, przy Wilhelmstraße (obecnie 
ul. Jagiellońska). Pierwszy z nich pojawił się w 1893 r. Całość tworzyła nowoczesną 
rzeźnię ze specjalistycznym sprzętem. W okresie międzywojennym głównym 
produktem eksportowym bydgoskich zakładów mięsnych był bekon. W 2006 r. budynki 
administracyjne odrestaurowano, natomiast pozostałe wyburzono i teren przeznaczono 
na budowę galerii handlowej. 

Municipal abattoir, 20th century.
This complex of buildings was developed in 1890-1910 on Wilhelmstraße (presently 
Jagiellońska Street). The first structure was built in 1893. The entire complex was 
a modern abattoir with advanced equipment. During the interwar period, bacon was the 
main product exported by the Bydgoszcz meat processing plant. In 2006, administration 
buildings were renovated, the remaining ones were demolished and the site was 
designated for construction of the shopping center.
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Most Fordoński, ok. 1900 r. (u góry), ok. 1930 r. (po prawej).
Obiekt został wybudowany w 1893 r. Był to najdłuższy most w Niemczech i pierwszy 

na świecie skonstruowany ze stali zlewnej. W okresie międzywojennym poprowadzono 
linię wysokiego napięcia. Zniszczony w 1939 r., został prowizorycznie odbudowany. 

Budowa nowego mostu rozpoczęła się na początku lat 50. XX w. 
Most został oddany do użytku w 1956 r. 

Fordoński Bridge, ca. 1900 (top), ca. 1930 (from the right).
The structure was built in 1893. It was the longest bridge in Germany and the world’s 

first bridge constructed from cast steel. During the interwar period, a high voltage 
power line was installed on it. It was destroyed in 1939, and temporarily rebuilt 

afterwards. Construction of the new bridge started in the beginning of the 1950s. 
The bridge was opened in 1956. 
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