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MICHAŁ TABACZYŃSKI

Nadzieja, że coś się wydarzy tylko 
dlatego, że tego oczekujemy (albo: że – 
na ten przykład – przemierzamy jakąś 
przestrzeń energicznym krokiem), jest 
niedorzeczna: świat bowiem ma nam już 
tylko do zaoferowania wydarzenia osta-
teczne. Świat ma nam do zaoferowania 
– o czym już od dawna donoszą wszyst-
kie media – tylko swój koniec, a tego 
przecież oczekujemy najmniej. Niby 
jesteśmy świadomi zbliżającej się ka-
tastrofy, niby wszyscy i wszystko wokół 
o niej trąbią, powtarzają sobie tę strasz-
ną nowinę nawet najbardziej zaciekłe 
plotkary i najzjadliwsi plotkarze, ale nikt 
z nas tego nie oczekuje. I nikt do końca 
w to nie wierzy. Błąd z rodzaju tych gru-
bych. Rozmoszczeni w złudnej wygodzie 
naszego obecnego życia to właśnie koń-
ca świata oczekujemy najmniej. 

Są na dodatek takie przestrzenie, 
które nasze myśli od końca odciągają 
skuteczniej niż wszystko inne. Jedną 
z nich jest ogród botaniczny; zresztą, 
co ja mówię – on odciąga o myśleniu 
o końcu świata najskuteczniej, również 
za sprawą swojej wyjątkowej statycz-
ności: ogród botaniczny jest miejscem, 

w którym nic się nie wydarza – ten brak 
jest zasadą jego istnienia. Ale, uwaga: 
pozornie, tylko pozornie!

Jest to pozór przekonujący tym bar-
dziej, że ogród botaniczny jest mitycz-
nym przetrwalnikiem naszego świata: 
oto na małej przestrzeni zgromadzono 
olbrzymią różnorodność roślin, które – 
odpowiednio pielęgnowane i pieszczone 
– mają w spokoju trwać. Tu nic innego 
nie ma się wydarzać. Jedynym wydarze-
niem jesteśmy my, którzy energicznym 
krokiem go przemierzamy, mijając po 
prawej stronie, i to w najbliższym są-
siedztwie wejścia do ogrodu, okaz Sorbo-
pyrus auricularis (jarzębogrusza). I schy-
lamy się na przykład po drobne owoce, 
które przypominają małe gruszki, a które 
opadły z drzewka będącego przedziwną 
kombinacją gruszy pospolitej i jarzębu 
mącznego – połączenie brzmi może 
i smakowicie (grusza, mąka – no, nale-
śniki z gruszkami, można by pomyśleć, 
albo drożdżówki z owocem), ale owoce 
już nie do końca tak smakują. Na razie 
więc nimi gardzimy, ale po końcu świata 
i nimi będziemy się paść zadowoleni, że 
jeszcze coś do jedzenia nam zostało. 

OGRÓD (BOTANICZNY)  
ROZKOSZY ZIEMSKICH

„Przemierzałem energicznym krokiem  
ogród botaniczny i czekałem, co się wydarzy”.

[ Jerzy Pilch, „Żywego ducha”]
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Bo ogród botaniczny, taką mam 
właśnie niegasnącą nadzieję, będzie 
istniał i po końcu świata – to w nim bę-
dziemy się gromadzić jak uchodźcy po 
lasach, tu będziemy błądzić i tu umie-
rać z zimna i głodu. Zasypiać – czyż-
by: na wieki? – będziemy pod przyja-
znym okazem Elaeaganus angustifolia 
(oliwnik wąskolistny). Mięsiste, choć 
drobne, co przecież sugeruje już na-
wet polska nazwa, listki oliwnika będą 
nam przyjaciółmi w ostatniej godzi-
nie: ostatniemu człowiekowi zastąpią 
dotyk ludzkiej skóry, kiedy już nie bę-
dzie kogo dotknąć i kogo przytulić. Te 
rosnące w górę delikatne listki, które 
wyglądają, jakby pokryte były bladym 
delikatnym pyłem, jakby były wiecznie 
zakurzone – to je będziemy z czułością 
gładzić. Nie będziemy się przecież tulić 
do owoców okazu Juglans regia (orzech 
włoski). Ostatni ludzie będą przyglądać 
się owocom orzecha włoskiego, który 
tak doskonale przypomina wygląd ludz-
kiego mózgu, zastanawiając się, jakie 
to szkody przyniosła Ziemi ta pofałdo-
wana struktura (nie orzech, oczywiście, 
ale ludzki mózg). Będą myśleli: kiedy 
zaczęła się ta tragedia? W którym mo-
mencie nie było już odwrotu? Co mogli-
śmy jeszcze zrobić, żeby się uratować?

Spóźnione to będą pytania – tym bar-
dziej że chyba już są spóźnione. Nawet 
jeżeli tego jeszcze nie dostrzegamy, prze-
chadzając się po ogrodzie botanicznym 
energicznym krokiem: energiczny krok 
nie sprzyja myśleniu. A te 80 metrów na 
metrów 240 (bo takie wymiary ma ogród 
botaniczny pomiędzy ulicami Niem-
cewicza, Chodkiewicza i Powstańców 
Wielkopolskich) to za mało, żeby przed-
sięwziąć spacer, podczas którego można 
dojść do jakichś ostatecznych konkluzji. 
Ale tyle wystarczy, żeby nasza wykarmio-

na postapokaliptycznym kinem wyobraź-
nia przedstawiła sobie ten teren jako 
ostatni bastion ludzkości. Ludzkości na 
końcu ostatniego wielkiego wymierania.

Świętym drzewem będzie dla nas 
okaz Pyrus pyraster (grusza polna). Teraz 
byśmy pogardzili karłowatymi i twardy-
mi dzikimi gruszkami, tak jak gardzimy 
owocami jarzębogruszy, ale kiedy już nic 
nie będzie do jedzenia (a jeszcze zanim 
się przekonamy do jarzębogruszy), to 
pod tym świętym drzewem będziemy się 
gromadzić; tym bardziej że jest jednym 
z największych – o ile nie największym 
– owocowym drzewem w całej Bydgosz-
czy. Jako że owoce wydaje co dwa lata, 
mamy wcale nie największe szanse, że 
z końcem świata trafimy akurat na se-
zon, w którym ona zechce owocować. 
Ale nie można tracić nadziei (tym bar-
dziej że właściwie już nie ma czego tra-
cić), bo zaraz obok rośnie okaz Carpinus 
betulus (grab pospolity). Im mniej ludzi, 
tym więcej przyrody: tym więcej zwierząt 
zapuszcza się do miast (widzieliśmy to 
już podczas pandemicznych zamknięć), 
tym więcej roślin wdziera się do naszych 
betonowych królestw. Taka jest zasada 
świata. Na przykład grab pospolity by-
wał tym właśnie gatunkiem, który pod-
czas znacznych spadków liczby ludności 
w holocenie zyskiwał dominującą pozy-
cję w lasach. Odzyska ją wkrótce? Kiedy 
dokładnie? Czy już na stulecie ogrodu, 
który w tym roku skończył lat 91? 

Natomiast okazy Amelanchier la-
evis (świdośliwa gładka) dopiero z naj-
większą nieśmiałością wschodzą. I nic 
nie wskazuje na to, żeby świdośliwa 
zaczęła dominować – prawdę mówiąc, 
kiedy na nią patrzę, nie wiem, czy zdąży 
się umocnić przed katastrofą: w każdym 
razie wydaje się, że prowadzi nierówny 
wyścig z czasem. Kiedy już dorośnie do 
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swoich kilku metrów (jak czas pozwoli 
i katastrofa będzie zwlekać, to dosięgnie 
nawet 8 metrów albo inaczej, skoro po-
chodzi ze wschodniej Kanady i Środko-
wego Zachodu Stanów Zjednoczonych, 
25 stóp), znajdziemy pod nią schronie-
nie. Na razie jednak – wzruszający obra-
zek niepozbawiony profetyzmu: widzia-
łem raz, jak pod nią zakopywała swoją 
zmarłą rybkę mała dziewczynka. 

I tak oto doszliśmy wzdłuż ulicy 
Niemcewicza do końca ogrodu, do za-
kątka, który zdobią rzeźby czterech 
pór roku i gdzie rośnie okaz Salix 
sepulcralis (wierzba biała płacząca). 
Rzeźby czterech pór roku, naścienny, 
bo na murze ogrodu umieszczony, re-
lief przedstawiający mapę najbliższej 
okolicy (czyli: dawny plan naszego mia-
sta), zegar słoneczny i dzika pszczela 
barć w pniu płaczącej wierzby (mówi-
my „wierzba płacząca”, ale dosłownie 

tłumaczy się przecież to sepulcralis 
jako „nagrobna” albo – w innych kon-
tekstach – „cmentarna”, od sepulcrum, 
czyli „grób”, „mogiła”, „nagrobek”). Jeśli 
ktoś szukałby idealnego rekwizytorium 
dla obrazu końca świata, niech już 
przestanie szukać, tutaj już je znalazł: 
ostatni człowiek siedzi oparty o pień, 
z którego gramolą się ostatnie pijane 
apokalipsą dzikie pszczoły, i patrzy 
umierającym wzrokiem na spękaną 
mapę miasta, tego arcyludzkiego wy-
nalazku, a cztery bezradne rzeźby pór 
roku patrzą na wyschnięty na wiór pej-
zaż wiecznego lata, rozległą pustynię. 

Gdy obrócimy się na wschód, zo-
baczymy Cercis siliquastrum (judaszo-
wiec południowy). I tu już może skończ-
my spacer – energicznym krokiem – po 
ogrodzie jak po płótnie mistrza Hiero-
nymusa: przy drzewku, na którym we-
dle legendy miał powiesić się zdrajca. 
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SZWEDEROWO. 
PAMIĘTAM…

„133. Pamiętam, że mój pierwszy rower miał opony dętkowe.
365. Pamiętam reklamy malowane na ścianach domów.

461. Pamiętam kroniki filmowe”.

[Georges Perec, „Pamiętam że” (przeł. K. Zabłocki)]

Pamiętam, że będąc dzieckiem 
(a musiałem być dzieckiem nie tyle 
wyjątkowym, co po prostu dziwnym), 
chciałem zapamiętać wszystko to, co 
widzę wokół – zupełnie tak, jakbym 

wiedział (a przecież nie mogłem wie-
dzieć, nie mogłem nawet przypusz-
czać, mogłem – w najlepszym razie – 
przeczuwać), że większość tego świata 
zniknie. 
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Pamiętam Szwederowo, tę moją 
(tak bardzo moją, że pamiętam, iż mó-
wiąc, skąd jestem, oznajmiałem „ze 
Szwederowa”, a nie „z Bydgoszczy”) 
dzielnicę, przed wielką zmianą; mógł-
bym powiedzieć nawet: przed Wielką 
Katastrofą, która zmieniła jej oblicze – 
i dzisiaj nic już nie jest takie, jakie było 
wtedy, dawno, pradawno, przed wielką 
zagłada gatunków.

Pamiętam Szwederowo ogrodów, 
sadów, szklarni i pasących się na Ino-
wrocławskiej krów.

Pamiętam obdarte ze skóry króliki 
wiszące na ścianach pozbijanych z nie-
-wiadomo-czego (w istocie: wszystkie-
go, co było pod ręką) budek na podwór-
kach domków na Leszczyńskiego.

Pamiętam nawet, że ul. Leszczyń-
skiego nie nazywała się Leszczyń-
skiego, tylko Małgorzaty Fornalskiej 
(i długo nie mogliśmy się do tej nowej 
nazwy przyzwyczaić – tak samo jak do 
ks. Skorupki, która wcześniej nazywała 
się Gwardii Ludowej).

Pamiętam, ale to akurat pamięta 
każde kilkuletnie dziecko, że dzisiej-
sza Herberta nazywała się Kruczkow-
skiego i doprawdy nie mogę nadal 
pojąć, komu przeszkadzał ten nie naj-
gorszy przecież przedwojenny jeszcze 
pisarz (podobnie jak nie mogę zrozu-
mieć, jaką chwałę wybitnemu poecie 
ma przynieść nazwanie jego imieniem 
tej najmarniejszej i najbardziej margi-
nalnej z peryferyjnych uliczek Szwe-
derowa). 

Pamiętam wielki pożar domu na 
Bielickiej (tuż za tymi wojskowymi 
budynkami, które później stały się ka-
tolicką szkołą średnią, a teraz chyba – 
rozbudowanym mieszkalnym blokiem), 
o którym mówili, że spłonął w nim 
żywcem koń trzymany w jednej z tych 

szop; bo pamiętam, że na Szwederowie 
ludzie hodowali takie zwierzęta – już 
w tym stuleciu na podwórku przy Le-
nartowicza biegały nie tylko lamy bę-
dące atrakcją dla okolicznej dzieciarni, 
ale i na Nowodworskiej wypasała się 
beztrosko koza.

Pamiętam kino Słońce na ogród-
kach działkowych przy Gwardii Ludo-
wej i pamiętam, że byłem tam z klasą 
na „W pustyni i w puszczy”. 

Pamiętam przedszkola, których już 
nie ma, a do których chodziłem: kilka 
pokojów na parterze wieżowca przy For-
nalskiej, domek z czerwonej cegły na 
rogu Bielickiej i Inowrocławskiej, mały 
budynek za blokami przy Brzozowej. 

Pamiętam wyraźny podział na 
Nowe i Stare Szwederowo, który się 
teraz zaciera (albo już zupełnie się za-
tarł razem z intensywną deweloperką 
prowadzoną na każdym wolnym placu 
i w każdym zaczarowanym ogrodzie). 

Pamiętam, jak mojemu kuzynowi 
Pawelcowi złamali rękę przy Tęczy 
w nocy, gdzie – jakże nierozważnie! – 
chciał zrobić zakupy, a nie był stąd; nie 
był stąd, miał przy sobie gotówkę i była 
noc – fatalne wprost połączenie. 

Pamiętam, że i tak miał szczęście, 
bo przecież w biały dzień w bramie 
przy Nowodworskiej zabili młodego 
chłopaka (jak to się mówi: gołymi rę-
koma). 

Pamiętam basen na Kossaka i pa-
miętam brodzik ze zjeżdżalnią w ogród-
ku jordanowskim (mało, że pamiętam, 
ja się tam wiele razy kąpałem!).

Pamiętam, że na Inowrocławskiej 
(najpewniej można to było z terenu 
tych basenów na Kossaka zobaczyć – 
używam liczby mnogiej, bo był przecież 
tam i duży, i brodzik, i jeszcze do tego 
budynek z przebieralniami) ktoś budo-
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wał pełnomorski kuter albo jacht – tak 
po prostu, na podwórku jednorodzin-
nego domku, co wydaje mi się tak nie-
prawdopodobne, że sam swojej pamię-
ci nie dowierzam (ale przecież pamię-
tam, pamiętam, uparcie to pamiętam). 

Pamiętam, że byłem na jakimś kon-
cercie w Modusie, ale za nic nie pamię-
tam, że to był koncert Green Day, cho-
ciaż „Walezy” zarzeka się, że był tam 
ze mną i dokładnie to pamięta (więc: 
pamiętam, że niedokładnie to pamię-
tam, ale mu wierzę: bywaliśmy wtedy 
na koncertach w Kablu i w barakach 
na Solnej, mogliśmy być i razem w Mo-
dusie na Green Day).

Bo pamiętam Modus, gdzie byłem 
nawet na jakiejś wycieczce szkolnej.

I pamiętam pętlę autobusu linii 
61 koło Modusu – autobus („ogórek”) 
jeździł wtedy Konopnickiej i skręcał 
w Bielicką, której w tamtych czasach 
nie przecinała jeszcze Solskiego.

Pamiętam, jak na Dniach Szwede-
rowa śpiewał Krzysztof Krawczyk (czyli 
właściwie: pamiętam ten najmarniejszy 
moment kariery Krawczyka, kiedy to 
musiał śpiewać na osiedlowych festy-
nach), a scena stała na tyłach pawilonu 
handlowego, na który nie mówiliśmy ni-
gdy inaczej niż „Niebieski”.

Pamiętam, że te dwa osiedlowe 
pawilony handlowe z blachy falistej 
nazywało się odpowiednio: „Niebie-
ski” (przy Konopnickiej) i „Biały” (przy 
Brzozowej). 

Pamiętam (z dojmującą boleścią) 
moich kolegów z podstawówki nr 50 
(im. Jana Kilińskiego), Michała i Ra-
fała, którzy w podobnym czasie – nie 
osiągając jeszcze pełnoletniości – po-
pełnili samobójstwo: Michał nauczył 
mnie gwizdać na palcach, z Rafałem 
złaziłem całe osiedle wzdłuż i wszerz. 

Pamiętam, kiedy po raz pierwszy 
dowiedziałem się, że jakiś „Śledziu” 
rysuje komiks o naszej dzielni, i byłem 
dumny, że nasze osiedle nazwał Swo-
boda. 

Pamiętam, że tak się właśnie czuli-
śmy: swobodni. 

Pamiętam, że tam, gdzie teraz 
biegnie ul. Solskiego, pomiędzy Lesz-
czyńskiego i Gackowskiego, była wiel-
ka łąka, na której wiosną puszczałem 
z dziadkiem latawce, a pewnej jesieni 
moja matka, prowadząc mnie tamtędy 
do przedszkola, zgubiła but w głębokiej 
glinie – i dalej już szła boso; później to 
miejsce zaznało krótkotrwałej, ale ogól-
nopolskiej sławy, bo przeszła właśnie 
tamtędy mała trąba powietrzna, zrywa-
jąc blaszane dachy z garaży i wzbijając 
na kilka metrów w górę kurz i śmieci. 

Pamiętam, że mieszkałem dwa pię-
tra nad dziadkiem jednego z najsław-
niejszych opozycjonistów i już 12 grud-
nia w nocy wiedzieliśmy, że coś złego 
się dzieje, że coś dziwnego się może 
wydarzyć – milicja już wtedy przyszła 
go aresztować, robiąc raban na całą 
klatkę.

Pamiętam, że startujące z pobli-
skiego (widzianego z okien) lotniska 
wojskowe samoloty robiły taki hałas, 
że nie można było oglądać telewizji 
(tzn. akurat oglądać było można, tyle że 
bez fonii, którą zastępował złowieszczy 
huk, toczący się za grzmotem grzmot), 
a dużo później widziałem z okien, jak na 
lotnisku lądował rusłan. 

Pamiętam jeszcze więcej, bo byłem 
dziwnym dzieckiem, które teraz się sta-
rzeje i pamięta coraz więcej, a tego nie 
przewidziałem, to mi się po prostu wte-
dy nawet nie śniło. 
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NIEPAMIĘĆ. 
POLSKIE OBOZY 
KONCENTRACYJNE  
W BYDGOSZCZY

„Czas płynie, całe społeczeństwo podejmuje (skądinąd zrozumiałą) 
decyzję, by nie rozdrapywać starych ran, co oznacza, że grupa chroni 

samą siebie, wybierając oddalenie się od życia”. 

[Christopher Bollas, „Znaczenie i melancholia” (przeł. D. Golec)]

Sformułowanie „polskie obozy kon-
centracyjne” jest naturalnie historycz-
nym fałszem – o ile, rzecz jasna, doty-
czy nazistowskich, a więc niemieckich 
obozów zagłady stworzonych i utrzymy-
wanych na ziemiach polskich w latach 
1941–1945. Jeśli ktokolwiek używa go 
do zaciemnienia tej oczywistości, przy 
okazji zaciemnia jeszcze inną prawdę: 
istnienie polskich obozów koncentra-
cyjnych od roku 1945. Dwa grzechy 
wrzucone w historyczny fałsz. 

Nie dla taniej kontrowersji używam 
tego terminu, ale dla jego – nawet je-
żeli dla wielu bolesnej – prawdziwości. 
Nie były to obozy pracy mimo takiego 
ich formalnego przyporządkowania (bo 
zgromadzono tam wielu ludzi do pracy 
najzupełniej niezdolnych: dzieci i star-
ców, chorych, kobiety w ciąży), ani obo-
zy internowania (bo jednak istniał obo-
wiązek pracy), nie były to obozy zbiorcze 
dla przesiedlanych (z tego samego po-

wodu), a tym bardziej zakłady karne (bo 
ludzie w nich zamknięci nie byli skazani 
żadnym wyrokiem sądu). Były to obozy 
pracy przymusowej, gdzie zgromadzo-
no cywilów (Niemców, Polaków, volks-
deutschów, „zdrajców Narodu”, czasem 
i działaczy podziemia antykomunistycz-
nego), którzy byli obiektem nieludzkie-
go traktowania, a często i masowych 
mordów. Nazwa „obóz koncentracyjny” 
doskonale zgadza się z tego rodzaju 
charakterystyką, mimo że w powszech-
nej świadomości jest tożsamy wyłącznie 
z obozem zagłady, tj. takim, którego ce-
lem istnienia jest eksterminacja. 

Bydgoszcz, która pojawia się na 
historycznej mapie świata w XX wieku 
– pięknie i heroicznie – przynajmniej 
dwakroć (wrzesień 1939 i marzec 
1981), także w kontekście obozów kon-
centracyjnych po roku 1945 jest na niej 
obecna. A właściwie: nieobecna, bo to 
trochę trudniejsza pamięć. 
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Ale niektórzy przecież pamiętali.
Zbigniew Raszewski pisał: „Zimne 

Wody. Tuż po zajęciu miasta przez Ro-
sjan zorganizowano tam obóz koncen-
tracyjny dla Niemców. W pojęciu Rosjan 
Niemcem był każdy obywatel Rzeszy. 
W rzeczywistości wśród osób schwyta-
nych i osadzonych w owym obozie było 
wielu Polaków, z różnych powodów 
obdarzonych przez władze niemieckie 
przynależnością do jakiejś «grupy». […] 
Wielu więźniów strażnicy bezkarnie po-
mordowali, biorąc sobie odwet za okru-
cieństwa dokonywane w ciągu kilku lat 
przez hitlerowców. Rzecz sama w sobie 
ohydna, jeszcze bardziej odrażająca sta-
wała się przez to, że ofiarami oprawców 
bywali ludzie Bogu ducha winni, pozo-
stali w mieście dlatego, że byli w istocie 
Polakami, mniej lub więcej przypadko-
wo obdarzonymi jakąś «grupą», albo 
też Niemcami, którzy liczyli na wspa-
niałomyślność Polaków, nie poczuwając 
się do żadnych przewinień. (I dlatego 
z miasta nie uciekli). Trzeba z naciskiem 
podkreślić, że w mordowaniu i katowa-
niu więźniów, a także w gwałceniu ko-
biet Polacy rywalizowali z Rosjanami. 
Szczególnym okrucieństwem, jak mó-
wiono, wyróżniał się pewien woźny z na-
szego gimnazjum”.

W raporcie z działalności lekarsko-
-sanitarnej prowadzonej w więzieniach 
i obozach (głównie w Potulicach, któ-
rych bydgoskie obozy były filiami) Igna-
cy Cedrowski zapisuje owo zdanie, któ-
re jest – przez wszystko to, co przemil-
cza – niemym oskarżeniem: „Ostatnio 
daje się zauważyć wzrost zachorowań 
na choroby weneryczne wśród funkcjo-
nariuszy więziennych”. 

W potulickim obozie podczas 
wszystkich lat jego funkcjonowania 
urodziło się około tysiąca dzieci (śred-

nio jedno na dwa dni), a wiele ciąż było 
wynikiem gwałtu. Ten sam lekarz pisze 
w innym raporcie: „Jeszcze chciałbym 
krótko poruszyć sprawę dość dużej 
ilości kobiet ciężarnych. Kwestia ta 
o tyle się komplikuje, że młode dziew-
częta wysyłane do pracy pozaobozowej 
na majątki, względnie do innych pla-
cówek, wracają po kilku miesiącach 
w stanie ciężarnym i po przeprowadze-
niu śledztwa okazuje się, że w przewa-
żającej części ich zwierzchnicy, gdzie 
pracują, nakłaniają je do stosunków, 
owocem czego są później ciąże”. 

Problemem dla twórcy sprawoz-
dania jednak były nie tyle same gwałty 
(przepraszam, chodzi oczywiście o „na-
kłanianie do stosunków”), ile ich prak-
tyczne konsekwencje: w Potulicach 
trzeba było otworzyć i oddział położni-
czy, i żłobek, co pociągało za sobą kosz-
ty, a na dodatek – jak to ujmował raport 
– „młode siły robocze” były przez jakiś 
czas niezdolne do pracy. 

Oprócz miejsc uświęconych krwią 
poległych Polaków (tak chyba się zwy-
kło pisać na pamiątkowych tablicach 
i pomnikach) mamy też w Bydgoszczy 
miejsca ubabrane posoką zamęczo-
nych Niemców. Łęgnowo, Zimne Wody, 
ul. Urocza. Baraki fabryki DAG, budyn-
ki Bydgoskiego Towarzystwa Wioślar-
skiego, baraki przy dworcu. I jeszcze 
ul. Traugutta, bo to do tamtejszego 
domu dziecka trafiały sieroty z obozu 
w Potulicach, a rejestr ich nazwisk li-
czył sobie 3445 pozycji. 

Oficjalną pojemność obozu potu-
lickiego określono na 15 tysięcy osób, 
a przetrzymywano w nim zazwyczaj 
trochę więcej; z tego 2/3 pracowały, 
a reszta była, jak to ujmują dokumen-
ty, na utrzymaniu (czyli niezdolna do 
pracy, co oznacza głównie dzieci i star-
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ców). Według dokumentów, w Potu-
licach życie straciło 4495 osób, w tej 
liczbie Niemców było 2915. W samych 
bydgoskich podobozach liczba ofiar 
wynosi niemal 1400. 

To tylko banalna buchalteria bez-
prawia. Liczby. Potulice były niemiec-
kim obozem pracy i obozem przesie-
dleńczym w latach 1941–1945; zgi-
nęło w nim wówczas 1291 Polaków. 
Wiadomo, to tylko kropla w morzu 
zbrodni. Nie ma co porównywać liczb. 
Także dlatego, że dysproporcja zbrod-
ni dotyczy wyłącznie skali makro – bo 
przecież każdy zamęczony, zagłodzony 
i zatłuczony na śmierć człowiek cier-
piał tak samo. Katalog bestialstwa, 
które jedno ciało może praktykować na 
drugim ciele, jest imponujący (zwykłe 
bicie i głodzenie przegrywa w takich 
relacjach z pomysłowością katów: a to 
jeden kazał wylizywać Niemce buty wy-
smarowane fekaliami, a gdy przestała, 
zatłukł ją na śmierć, a to inny biegał 
po leżących płasko na ziemi kobietach 
obuty w podkute trepy). 

Ale bestialstwa nie ma co porówny-
wać. Je trzeba potępiać. 

Najtragiczniejsze jest to, że były to 
ofiary niewinne. Jedyną ich winą było 
pochodzenie albo fakt podpisania nie-
mieckiej listy narodowościowej (rzecz 
uznawana akurat na naszych terenach 
za działanie w stanie wyższej koniecz-
ności). Winni uciekli wcześniej. Tade-
usz Piziewicz, przedwojenny sędzia, 
a później adwokat i legenda bydgoskiej 
palestry, był przewodniczącym Okręgo-
wej Komisji Badania Zbrodni Niemiec-
kich w Bydgoszczy. We wspomnieniach 
pisał: „W tym czasie w Bydgoszczy 
odbyły się aresztowania nielicznych 
Niemców, którzy nie uciekli, oraz osób, 
które w okresie okupacji przyjęły decy-

zje hitlerowskich władz o wpisaniu ich 
do II grupy niemieckiej Volkslisty oraz 
niektórych z tych, którzy wpisani zosta-
li do III grupy Volkslisty. Początkowo 
umieszczono ich w obozie w miejsco-
wości Zimne Wody. Potem przenie-
siono do obozu w Potulicach. Aresz-
towano wtedy nawet takich Niemców, 
którzy w okresie okupacji pomagali 
Polakom. Wywoływało to sprzeciwy ze 
strony miejscowej polskiej ludności”.

W opracowaniach dotyczących 
śmierci Niemców w obozie w Zimnych 
Wodach pojawia się powtarzana często 
fraza: „Urzędowi stanu cywilnego licz-
ba ta wydawała się tak nierealnie wyso-
ka, że wzbraniał się przed wpisaniem 
nazwisk do rejestru zmarłych”. Rzadko 
cytuje się natomiast sam dokument. 
Bo nie o „wzbranianie się” czy „niere-
alność” tu chodziło. Urzędowi sprawa 
wydała się raczej jasna, a powody swo-
jej decyzji podaje w tym oficjalnym pi-
śmie niemal wprost.

Pismo z Urzędu Stanu Cywilnego 
w Bydgoszczy do UW Pomorskiego 
w sprawie odstąpienia od rejestracji 
Niemców zmarłych w obozie Zimne 
Wody pod Bydgoszczą oraz przy ulicy 
Uroczej 1/3 [pisownia oryginalna!]: 
„Po głębszym zastanowieniu się USC 
nabrał przekonania, że zapisanie do re-
jestrów tak wielkiej ilości osób, którzy 
w stosunkowo krótkich odstępach cza-
su poginęli w tut. Obozie Pracy Zim-
ne Wody z nadmienieniem przyczyn 
zgonów itp., mogło by rzucić ujemne 
światło na przebieg stosunków, jakie 
zapanowały w obozach polskich po 
wyzwoleniu się z pod jarzma okupacyj-
nego. Nie wiadomo jak mogą w przy-
szłości ukształtować się stosunki mię-
dzynarodowe i mogą ewentualnie zajść 
wypadki, że jakiekolwiek komisje mię-
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dzynarodowe z pod znaku Ligi Obrony 
Praw Człowieka itp. zechcą stosunki te 
badać i będą żądały odpowiedniego wy-
jaśnienia. Ponadto nie byłoby celowym 
ze względów prestiżowych państwa pol-
skiego zapisywać do rejestrów zgonów 
Niemców, którzy tu, na ziemiach pol-
skich, nie mieli racji bytu, a przez swoje 
wrogie ustosunkowanie się wobec Pol-
ski wyrządzili Narodowi Polskiemu tyle 
krzywd i spowodowali tyle morderstw 
na Polakach, zacierając po nich wszyst-
kie ślady tak, że dziś tysiące rodzin po 
pomordowanych Polakach nie wiedzą, 
gdzie te ofiary się znajdują. Natomiast 
gdybyśmy odnośne zapisy zmarłych 
Niemców zapisali do rejestrów zgonów, 
wówczas ułatwilibyśmy rodzinom nie-
mieckim do ustalenia, że dana osoba 
została w Polsce w taki lub inny sposób 
pozbawiona życia. Znając taktykę Nie-
miec prędko wykorzystali by oni takie 
okoliczności i spowodowaliby gwałt, 
że Polacy ich rodziny pomordowali. 
Pamiętnej niedzieli [chodzi o dzień 
pospiesznej ewakuacji z Bydgoszczy – 
przyp. MT] dużo Niemców z Bydgosz-
czy pouciekało i poginęli w drodze do 
Berlina więc również i ci mogliby w ten 
sposób zginąć. Chodzi tu przecież li tyl-
ko o element niemiecki, który po zaję-
ciu miasta Bydgoszczy został w Obozie 
Pracy umieszczony. Reasumując po-
wyższe Urząd Stanu Cywilnego w Byd-
goszczy wnosi o całkowite umorzenie 
sprawy i odstąpienie od zapisania od-
nośnych zgonów w rejestrze”. 

To bardzo ciekawy dokument – tak-
że dlatego, że wbrew ówczesnej normie 
ortograficznej zapisuje „Niemcy” wielką 
literą, co było do roku 1947 rzeczą nie-
zwykle rzadką, bowiem Polacy znęcali 
się nad własną ortografią, mszcząc się 
na „niemcach” (tak ich właśnie zapisy-

wali w niemal wszystkich dokumentach 
oficjalnych). Można go łatwo „przetłu-
maczyć”: w obozie Zimne Wody od poło-
wy lutego do początku kwietnia zamor-
dowane zostały 364 osoby (w tym 256 
w ciągu jednego tylko tygodnia) i, biorąc 
pod uwagę względy wizerunkowe pań-
stwa, nie jest konieczne, żeby się tym 
chwalić, tym bardziej że można przecież 
uznać (udawać?), że umarli podczas 
ewakuacji z Bydgoszczy. 

O żadnej „nierealnej liczbie ofiar” 
nie ma tu mowy. Jest mowa o realnej 
polityce.

Jeżeli u kogoś sformułowanie „pol-
skie obozy koncentracyjne” wywołuje 
sprzeciw, może je zastąpić nazwą, któ-
rą podsuwa powyższe pismo: polskie 
obozy odwetowe. One też są częścią 
historii Bydgoszczy. Są częścią naszej 
(nie)pamięci. 

POSTSCRIPTUM. 

Korzystałem z następujących ksią-
żek: „Niemcy w Polsce 1945–1950. 
Wybór dokumentów” pod red. Danie-
la Boćkowskiego (Neriton, Warszawa 
2001); Bogusław Kopka, „Obozy pra-
cy w Polsce 1944–1950. Przewodnik 
encyklopedyczny” (Karta/Nowa, War-
szawa 2002), oraz „Gułag nad Wisłą. 
Komunistyczne obozy pracy w Polsce 
1944–1956” (Wydawnictwo Literac-
kie, Kraków 2019); Marek Łuszczyna, 
„Mała zbrodnia. Polskie obozy koncen-
tracyjne” (Znak, Kraków 2017). 
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ŁUCZNICZKA

Kameralna, wpisana w historię 
i krajobraz urbanistyczny miasta rzeź-
ba napinającej łuk młodej dziewczyny 
wciąż umyka jednoznacznym interpre-
tacjom. Chowa się za anegdotę. Kłopot 
z nią miał sam Zbigniew Raszewski, 
wspominając ją tak: „Nawet najstarsi 
mieszkańcy nie bardzo potrafili obja-
śnić jej narodziny. […] Ale już na temat 
pochodzenia dziewczyny niczego nie 
można się było dowiedzieć”.

Należałoby chyba pytać nie kim była, 
tylko co miała symbolizować, bo że dziś 
jest wdzięcznym symbolem Bydgosz-
czy, nie mamy wątpliwości. Żeby jednak 
„osadzić ją w kontekście”, musimy się 
cofnąć do XIX wieku, do czasów alegorii, 
ikonografii i zawoalowanych aluzji. Cho-
ciaż powstała na początku XX wieku, 
jest przykładem klasycznej rzeźby nie-
mieckiej, wywodzącej się z zachwytu dla 
tego, co stworzyli starożytni. Niemieccy 
artyści, zaczytani w „ojcu historii sztu-
ki” Johannie Joachimie Winckelmannie, 
czerpali pełnymi garściami z fidiaszowej 
spuścizny, niemieccy archeolodzy odko-
pywali kolejne ruiny, udowadniając, że 
są w prostej linii spadkobiercami kultury 
śródziemnomorskiej. Piękno Łuczniczki 
to piękno antycznych bogiń, nagich – bo 
niemających nic do ukrycia. 

Od chwili, kiedy państwo niemieckie 
podjęło trud zjednoczenia, zakończony 
sukcesem w 1870 roku, z ogromnym 
entuzjazmem, ale też z żelazną konse-
kwencją promowano zdrowe i sportowe 
nawyki. Jak grzyby po deszczu wyrastały 

nowe towarzystwa sportowe (Turnvere-
in), gdzie w zdrowym ciele kształtował 
się i zdrowy duch (na ile „zdrowy”, przy-
szło się boleśnie przekonać…). Chociaż 
z drugiej strony, dla Polaków żyjących 
pod zaborem pruskim była to świetna 
przykrywka – mogły powstawać Towarzy-
stwa Gimnastyczne. Nie były wszak tylko 
miejscem, gdzie fikano koziołki – o tym 
doskonale wiemy z historii. Wróćmy 
do Łuczniczki. Zdrowa, wysportowana 
dziewczyna. Uzbrojona. Skupiona. Goto-
wa wypuścić strzałę w kierunku wroga. 
Kto kiedykolwiek strzelał z łuku, wie, że 
stojąc tak jak bydgoska Łuczniczka, strze-
lać niepodobna. Należałoby rozstawić 
nogi, poczuć ziemię, złapać równowagę. 
To nie konkret, to symbol. 

Najpierw pojawia się w Bydgosz-
czy w wersji mini. Jako 80-centyme-
trowy odlew z patynowanego gipsu 
objeżdża wystawy. Podoba się w Mona-
chium, oklaskują ją w Berlinie, w maju  
1910 roku trafia do Bydgoszczy, na 
ekspozycję zorganizowaną przez Nie-
mieckie Towarzystwo Sztuki i Wiedzy. 
Jej twórca Ferdinand Lepcke już nie 
żyje. Łuczniczka, jeżdżąc po Cesarstwie 
Niemieckim, „liczy” na to – a prawdę 
mówiąc, liczy na to rodzina rzeźbiarza 
– że znajdzie się ktoś, kto zapłaci za pe-
łen wymiar. Łuczniczka ma szczęście. 
Wystawę zwiedza Hugo Wolff, burmistrz 
Bydgoszczy. Napomyka, że rzeźba mu 
się podoba. Uwagę słyszy bajecznie 
bogaty bankier Louis Aronsohn. Od de-
cyzji burmistrza zależy niejeden jego lu-
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LODZIARNIE

kratywny kontrakt. Od sympatii burmi-
strza sympatia miejscowej elity, której 
niełatwo zaimponować będąc Żydem. 
Czymże więc jest hojny gest – 7500 ty-
siąca marek na kupienie oryginału? To 
doprawdy niewielkie koszty. Łucznicz-
ka zadomawia się w Bydgoszczy w paź-
dzierniku 1910 roku. I to gdzie – na 
placu Teatralnym, w reprezentacyjnej 
części miasta, gdzie Stare Miasto wita 
się z dynamicznie rozwijającym się 
Śródmieściem. Czyli jest ważna. I nie 
staje w tym miejscu, by gorszyć społe-
czeństwo. Bo nikt wówczas w niej gor-
szycielki nie widzi (no chyba, że z ci-
chej zazdrości o idealną figurę…) – bo 
to symbol. To młoda, wysportowana, 
gotowa do obrony młodego niemiec-

kiego państwa (cesarstwo ma zaledwie  
40 lat, a to doprawdy dla narodu bar-
dzo niewiele) Germania. Talent Lepc-
kego wykreował jednocześnie alegorię 
klasyczną i nowoczesną.

Z wymianą społeczeństwa, któ-
re nastąpiło po powrocie Bydgoszczy 
w granice Polski, stała się, choć niewiel-
ka, nieczytelną poniemiecką spuścizną. 
A sensy jej istnienia rozmywały kolejne 
interpretacje. Ja dokładam swoją, nie 
roszcząc sobie prawa do tego, że jest 
jedyna i właściwa. Łuczniczka i tak jest 
ponad to. Dla współczesnych pozostaje, 
i mam nadzieję pozostanie, uroczym 
i oryginalnym symbolem Bydgoszczy. 
Miasta o fascynującej historii i fascynu-
jących narracjach. 

Lody jako deser albo miłe zakoń-
czenie obiadu można było zjeść w XIX-
-wiecznej Bydgoszczy w restauracjach 
i kawiarniach. Ulubionymi, a może naj-
modniejszymi były od lat 80. XIX wieku 
lody księcia Pücklera (Prinz Pückler 
Eis), nazywane też bombą księcia Püc-
klera – zaiste była to bomba kalorycz-
na. Ekscentryczny książę i podróżnik, 
którego deser upamiętnia, słynął też 
jako smakosz. To lody czekoladowe, 
truskawkowe i waniliowe ułożone war-
stwowo i zwieńczone bitą śmietaną, po-
sypane płatkami migdałów i polane so-
sem truskawkowym. W menu u Greya  
(ul. Gdańska 35), w kawiarni Wiedeń-
skiej (ul. Gdańska 16) nie mogło bomby 
księcia Pücklera zabraknąć. Lodziarnie 
par excellence pojawiły się w mieście 

razem z przybyszami z Italii. Massiomo 
i Augustino Soravia prowadzili lodziar-
nię przy obecnej ul. Focha 4. Klientów 
nie brakowało, skoro otwarta była co-
dziennie do godziny 23.00.

W latach 30. XX wieku popular-
nością, „zwłaszcza wśród młodzieży”, 
cieszyły się lody sprzedawane z „lo-
dowych wózków”. Jednak, jak pisano 
w „Dzienniku Bydgoskim”, sprzedawcy 
zbyt głośno zachęcali do kupowania lo-
dów i od razu też przestrzegano przed 
rozstrojem żołądka, bo warunki prze-
chowywania lodów pozostawiały wiele 
do życzenia…

Po II wojnie światowej takie wózki 
pojawiały się jeszcze na ul. Gdańskiej, 
na pl. Wolności, na Starym Rynku. 
Zawinięta w sreberko zimna kostka, 
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drewniany patyczek, lody spływają-
ce do łokci. – Cudowne uczucie! – to 
wspomnienie mojej mamy. Teraz moje 
– ograniczone do Śródmieścia i Bie-
law, za co przepraszam mieszkańców 
innych dzielnic, ale to tutaj upłynęła 
większa część mojego dzieciństwa 
i taka „lodowa trasa” została w mojej 
pamięci. Z nadzieją, że nie tylko ja te 
lodziarnie pamiętam, zaczynamy… 

Na skraju parku Kazimierza Wiel-
kiego (tuż przy ul. Piotra Skargi), w pa-
wiloniku, który jest pozostałością po 
Wystawie Ogólnopomorskiej z 1946 
roku, najlepsze były lody śmietankowe 
w wafelku. Końcowy odcinek ul. Dwor-
cowej i prawdziwy hit – pierwszy raz 
zjadłam tutaj lody „kręcone”, i to od 
razu dwukolorowe (mniejsza o smak). 
Z jaką wprawą i gracją pani, w gustow-
nym białym czepku, nakładała te lody! 
Zabawa w parku przy Filharmonii Po-
morskiej musiała skończyć się przy 
budce u zbiegu ulic 20 Stycznia 1920 
roku i al. Mickiewicza, vis-à-vis teatru. 
Tu były lody w wafelkach, ale też takie 
między dwoma wafelkami. Większa 
część tych lodów lądowała na sukience 
lub spodenkach, ale kto by się przejmo-
wał (no, może moja mama, zastanawia-
jąca się, czy proszek Cypisek da sobie 
radę z plamami). Dwa kolejne miejsca 
wymagały wyprawy. Ale lody, które tam 

można było zjeść, rekompensowały 
wszystko. Lody na Lelewela (miejsce 
nieistniejące, o ile mnie pamięć nie 
oszukuje, po wschodniej stronie ulicy). 
Zawsze cierpliwie czekaliśmy w kolej-
ce, a panie srebrną łyżką, ze srebrnych 
pojemników sprytnie umocowanych 
w blacie wyjmowały idealnie okrągłe 
kulki – śmietankowe, truskawkowe 
i czekoladowe. Lody na pl. Piastow-
skim to była nagroda za wyprawę na 
tutejszy rynek. Jak się przetrzymało 
cierpliwie dyskusje babci ze wszystkim 
Paniami Straganiarkami i kolejkę do 
piekarni, to przychodził czas na lody. 
Były w wafelku i były mocno waniliowe, 
choć babcia chętniej kupowała mi rur-
ki z kremem, bo według niej od lodów 
to tylko bólu gardła można się było na-
bawić, i wciąż powtarzała, żeby jeść je 
powoli, a potem się gniewała, że słodką 
strużką spływają po ubraniu. Jak pa-
miętam, każde przyniesienie do domu 
świadectwa (z paskiem lub bez) to była 
okazja, żeby iść z rodzicami „na lody” 
i w tym momencie, ze smakiem lodów, 
zaczynało się dla mnie lato. 

Spacerując dziś ulicą Gdańską 
i zaglądając w przesmyk, który prowa-
dzi z ul. Gdańskiej do parku Kazimie-
rza Wielkiego, upewniam się, że dla 
bydgoszczan lody pozostają jednym 
z ulubionych deserów. 

DZIELNICA MUZYCZNA

Historia koncepcji bydgoskiej 
dzielnicy muzycznej sięga lat 50. 
XX wieku. Narodziła się z marzenia 
i z konsekwentnie realizowanego pla-

nu Andrzeja Szwalbego (1923–2002), 
wieloletniego dyrektora Filharmonii 
Pomorskiej. Zgodnie z jego zamysłem 
budynek filharmonii miał stanowić cen-
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trum miejskiego kompleksu muzycz-
nego. O tym, że od razu myślano o ta-
kim właśnie rozplanowaniu, świadczą 
koncepcje wstępne opracowywane dla 
tego terenu. Pod zabudowę wybrano 
obszar położony w bliskim sąsiedztwie 
głównej śródmiejskiej arterii – ulicy 
Gdańskiej (wówczas al. 1 Maja). Taka 
lokalizacja – w centrum miasta, a jed-
nak odsunięta od miejskiego gwaru, 
sąsiedztwo parku i względnie dobry 
dojazd z różnych punktów Bydgoszczy 
– działała na plus. Do tych dogodnych 
warunków przestrzennych należałoby 
jednak dodać coś, co można by na-
zwać „przeniesieniem emocjonalnym”. 
Dyrektor bydgoskiej filharmonii chciał 
wznieść nie tylko nowy gmach dla po-
trzeb muzyki, ale też stworzyć nową 
przestrzeń urbanistyczną wykreowaną 
z własnych wspomnień. Te najpięk-
niejsze związane były z przedwojenną 
Warszawą, w której dorastał, a upodob-
nienie wybranego terenu do Ogrodu 
Saskiego, Łazienek i Wilanowa miało 
zsyntetyzować się w ostatecznej wizji 
„Wiolinowa” – czyli bydgoskiej dzielni-
cy muzycznej. 

Budowa filharmonii (według pro-
jektu Stefana Klajbora) rozpoczęła 
się w lutym 1954 roku, zakończyła 
w listopadzie 1958. Do dziś miejsco-
wi melomanii są dumni z legendarnej 
akustyki sali koncertowej. Z biegiem 
lat Filharmonia Pomorska wzbogaciła 
się o kolekcję malarstwa, grafiki, rzeź-
by i gobelinów. Dla koncepcji dzielnicy 
i „wychodzenia” kultury w przestrzeń 
miasta bardzo ważne są wpisane w zie-
leń rzeźby – kompozytorów i muzyków. 

„Przekomponowanie” tematyczne 
przestrzeni zawłaszczyło i zatarło czę-
ściowo jej pierwotne funkcje. Budynek, 
należący dziś do Akademii Muzycz-

nej im. Feliksa Nowowiejskiego, przy  
ul. Słowackiego 7 wzniesiony został 
jako siedziba Urzędu Powiatowego 
(Landratury) w latach 1904–1906, 
według projektu radcy budowlanego 
E. von Saltzwedela. Jego neobarokowa 
bryła w 1977 roku ozdobiona została 
sentencją Marka Terencjusza Warro-
na „Musica spiritus movens”. Park im. 
Jana Kochanowskiego, pierwotnie ro-
mantyczny, zaprojektowany został jako 
Bismarck Garten w 1903 roku przez 
Konrada Neumanna, dyrektora Ogro-
dów Miejskich. 

Kolejne lata dopełniały teren dziel-
nicy muzycznej o następne elementy. 
Pod koniec lat 70. XX wieku urucho-
miono przed Zespołem Szkół Mu-
zycznych fontannę, zaprojektowaną 
przez Aleksandra Pietrzaka. W zało-
żeniu miała ona przypominać organy.  
19 kwietnia 2007 roku ustawiono 
przed gmachem Filharmonii Pomor-
skiej pomnik z brązu przedstawiający 
Andrzeja Szwalbego, autorstwa Mi-
chała Kubiaka. W latach 2014–2015 
przeprowadzono rewaloryzację parku 
im. Jana Kochanowskiego. Budynek 
Filharmonii Pomorskiej w najbliższym 
czasie czeka przebudowa i rozbudowa. 
Miejsce jest bardzo lubiane, co najle-
piej widać, kiedy wiosną przez otwarte 
okna akademii i szkoły płynie muzyka 
lub kiedy w letnie wieczory spacerowi-
cze odpoczywają przy „grającej”, kolo-
rowej fontannie.
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JÓZEF HEROLD

ULICA GDAŃSKA. 
BYŁO, A NIE JEST

Wiadomo, prowadzi do Gdańska. 
Zaczyna się przy kościele Klarysek, 
a kończy przy Bydgoskim Centrum 
Targowo-Wystawienniczym, przy wjeź-
dzie do Osielska. Ma 7,3 km długo-
ści. Przedtem nazywała się 1 Maja, 
a jeszcze wcześniej, w czasie wojny, 
Adolf-Hitler-Straße. À propos 1 Maja. 
Przed willą Blumwego (dziś siedziba 
Radia PiK) pół wieku temu kończył się 
pochód pierwszomajowy ludzi pracy, 
przyjmowany z trybuny przez sekre-
tarzy wojewódzkich i miejskich Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 
Wśród tych ludzi pracy byli też studen-
ci, w tym ja. Nie pamiętam pochodu 
tego jako przeżycia traumatycznego, 
choć była to impreza raczej żenująca. 
Na ulicy Parkowej (tyły kina Pomorza-
nin i front Parnasika) dostawaliśmy od 
dyżurnych nauczycieli akademickich 
tzw. szturmówki, czyli biało-czerwone 
flagi, którymi trzeba było machać przez 
całą Gdańską, aż do wspomnianej try-
buny. Jak tylko pochód rozwiązywał się 
przy skręcie w al. Mickiewicza, porzu-
caliśmy owe narodowe barwy w jakiejś 
bramie i gnaliśmy do licznie rozsianych 
w tym dniu punktów gastronomicz-
nych, gdzie za grosze podawano pa-
rówkę na ciepło z musztardą i świeżą 
bułkę. To naprawdę dobrze smakowało 
i choćby z tego powodu nie dam złego 

słowa powiedzieć na święto ludzi pracy 
wywalczone przez amerykańskich ro-
botników w Chicago w 1905 roku.

S Ł O W I A N K A . 

W ostatniej willi przy skręcie w pra-
wo do al. Mickiewicza była restauracja 
Słowianka. Nieco starsi, ci w przedziale 
60–70 lat, pamiętać muszą Słowiankę 
z malowniczych dansingów i striptizów. 
Dobry dansing to dobra orkiestra, a do-
bra orkiestra musi mieć w składzie sak-
sofon do odgrywania tzw. pościelówek, 
czyli wolnych numerów o tematyce 
męsko-damskiej (dlatego często zwany 
jest sexafonem). Pościelówek się nie 
tańczy, tylko chodzi, więc umiejętności 
nie są potrzebne, byle być blisko jak 
dwa bloki skalne w piramidzie Che-
opsa. Oczywiście w składzie musi być 
piano, kontrabas, perkusja i koniecznie 
wokalista, a najlepiej wokalistka o wło-
sach koloru blond, która oprócz licz-
nych walorów powinna jeszcze ładnie 
śpiewać. To z nią się śpiewało aktualne 
przeboje. O godzinie 23.00 głośniej niż 
o 21.00, a o 1.00 już bardzo głośno. 
Między gęsto ustawionymi stolikami, 
z czasem łączonymi, uwijali się kelne-
rzy w czarnych garniturach, z ręcznicz-
kiem na przedramieniu (jakoś kelnerek 
nie pamiętam). Schabowe z kapustą 
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i czysta wyborowa schodziły w stacha-
nowskim tempie. No a o północy był 
striptiz. Wtedy kelnerzy się już nie krę-
cili, żeby nie zasłaniać. Co ciekawe, to 
kobiety szczególnie przypatrywały się 
kolejnym fazom pozbywania się garde-
roby przez tancerki. Wydawało się, że 
ich myśli idą w kierunku: „co też ona 
takiego ma, czego ja nie mam, i na co 
też mój mąż (partnerów wtedy nie było 
albo się inaczej nazywali) szczegól-
nie zwraca uwagę?”. Najmniej tańcem 
zainteresowana była orkiestra, która 
obok estrady raczyła się, wykorzystując 
przerwę. Te dansingi to było coś pięk-
nego. I komu to przeszkadzało?

K S I Ę G A R N I A  
       W S P Ó Ł C Z E S N A . 

Mieściła się tam, gdzie dziś jest 
Bydgoskie Centrum Organizacji Poza-
rządowych i Wolontariatu, naprzeciw 
Muzeum Okręgowego. Pokazywano 
ją w telewizji jako najnowocześniej-
szą placówkę tego typu w Polsce. I to 
była prawda. Na jej czele stał Mirosław 
Michałowski. Kostyczny z wyglądu je-
gomość, który gdyby nie Współczesna, 
mógł spokojnie i z dobrym skutkiem 
być np. ministrem gospodarki PRL. 
Menedżer pełną gębą, choć wtedy, 
w latach siedemdziesiątych, to słowo 
nie było używane. Sprowadzał najbar-
dziej modne tytuły. Kolejki czytelników 
ustawiały się już od wczesnych godzin 
porannych, jak kilka lat potem, w sta-
nie wojennym, za masłem i mlekiem 
w proszku dla dzieci. Największe po-
wodzenie miały słowniki i encyklope-
die. Niektórzy brali po kilka. Mówili, że 
na prezenty, i niech tak zostanie. Eks-
pozycja książek, informacja o nowych 

tytułach, obsługa, a nawet pakowanie 
książek to było coś zupełnie nowego. 
Istny Zachód. Ten księgarz i ta księ-
garnia wyprzedziły epokę. Dlaczego 
Współczesna padła, to jest temat na 
zupełnie inną opowieść.

P I E K A R N I A  
      B I G O Ń S K I C H . 

To najnowsza strata, dodajmy, 
zupełnie niezrozumiała. Gdyby ktoś 
powiedział, że Blikle w Warszawie za-
mknął swoją firmę, to należałoby się 
popukać w czoło. To jest po prostu nie-
możliwe. Rozpoznawalność tej firmy 
jest tak ogromna, że tylko idiota likwi-
dowałby taką markę. Nie zarzyna się 
kury, która znosi złote jaja. Myślałem, 
że śnię, czytając w gazetach, dlacze-
góż to Bigoński musi zamknąć biznes. 
Horror. Dziesiątki tysięcy bydgoszczan 
zjadało tam dziesiątki ton pieczywa, 
ciastek i innych wypieków i nie można 
było z tego wyżyć? Nie wierzę. Należa-
ło tej piekarni pomóc. Na Zachodzie 
samorząd lokalny nie pozwoliłby zmar-
nować firmy o takiej tradycji i tak do-
brze postrzeganej przez mieszkańców. 
Gdzie ja teraz dostanę taki makowiec 
w kostkach?

O P E R A . 

Kiedyś, jeszcze niedawno, byd-
goska Opera nie miała swojej sceny 
i jej spektakle grane były w Teatrze 
Polskim. Ale próby odbywały się w tzw. 
Państwowym Domu Sztuki przy Gdań-
skiej 20, gdzie na piętrze była dyrek-
cja. A na parterze sala do ćwiczeń. 
Miałem doskonały podgląd na tyły tej 
sali, bo pracowałem w Kujawsko-Po-
morskim Towarzystwie Kulturalnym, 
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na pierwszym piętrze dobudówki, nad 
dyrekcją Biura Wystaw Artystycznych. 
Przez okna widziałem i słyszałem pró-
by do spektakli i po kilku dniach już 
nie musiałem iść na premierę, bo zna-
łem przebieg akcji i co lepsze arie. Ale 
najbardziej zadziwiały mnie przerwy 
w próbach. Tancerki, które były mokre 
po tej bieganinie po scenie, w tejże wła-
śnie przerwie, siedząc na parapetach, 
wypalały jakieś niesamowite ilości pa-
pierosów. A wracając do BWA, które 
znajdowało się w tym artystycznym 
trójkącie, nie zapomnę największych 
kolejek w celu konsumpcji kultury. To 
były coroczne wystawy aktów pt. „We-
nus”. Wszystkie pozostałe wystawy 
wzięte razem nie miały tak licznych 
koneserów. Nietrudno się domyślić, 
że znakomitą większość stanowili pa-
nowie. To oni obchodzili fotogramy 
z każdej strony i nawet próbowali ko-
mentować to, co widzieli. Wielu, żeby 
zgłębić tajniki fotografii, przychodziło 
na tę wystawę kilka razy. 

K I N O  B A ŁT Y K . 

Było naprzeciw kościoła Piotra 
i Pawła na pl. Wolności. Dziś to jest 
Gdańska 25. Nie będę wymieniał, co 
tam dziś jest, bo za chwilę będzie co 
innego. Cechą charakterystyczną tego 
kina było to, że pokazywało filmy także 
do południa, więc niektórzy wybiegali 
z roboty i zaliczali film, którego z ja-
kichś powodów nie widzieli wcześniej. 
Też co jakiś czas, pod pozorem zała-
twienia czegoś służbowego na mieście, 
korzystałem z tego kina. Widownia 
była wąska, a że było czasem zimno, 
więc rozpalano w piecu kaflowym. Na 
środku stał słup, który podpierał sufit, 
więc ci, którzy kupili ostatnie bilety, 

widzieli tylko część ekranu. Musieli się 
wychylać i wtedy przeszkadzali tym, 
którzy kupili lepsze miejsca. Ale awan-
tury były krótkie. Takie kino dzisiaj to 
byłby hit. 

J E D Y N A K . 

Dom towarowy Jedynak, stojący 
naprzeciw hotelu Pod Orłem, to był 
chyba jeden z pierwszych w Polsce 
hipermarketów, a w Bydgoszczy na 
pewno. Na kilku piętrach można było 
ubrać się i obuć według gustu i zasob-
ności portfela. Były też inne wyroby 
konfekcyjne, sprzęt gospodarstwa do-
mowego. Ceny raczej przystępne. Ruch 
w każdym razie panował ogromny. Dziś 
jedynie parter funkcjonuje jako miejsce 
handlu. Co się dzieje wyżej, Bóg raczy 
wiedzieć. Ciekawostką są płaskorzeźby 
umieszczone od frontu pod dachem. 
To nagie kobiety. Znam dzisiejszych 
70-latków, którzy 60 lat temu zadzierali 
głowy spod hotelu Pod Orłem i uczyli 
się kobiecej anatomii.

À propos płaskorzeźb kobiecych na 
kamienicach przy Gdańskiej, to jest też 
historia tragiczna. Otóż po tej samej 
stronie ulicy, 200 metrów dalej, z ka-
mienicy, gdzie dziś mieści się redakcja 
„Gazety Wyborczej”, w międzywojniu 
odpadły od ściany figury kobiet, zabija-
jąc na chodniku dwie osoby.
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TADEUSZ NOWAKOWSKI

Tadeusz Nowakowski, poza swoją 
stałą pracą dziennikarską w Wolnej Eu-
ropie w Monachium i twórczością literac-
ką, zajmował się też dokumentowaniem 
pielgrzymek Jana Pawła II. Obleciał 
z nim cały świat, co opisał w licznych 
i zajmujących książkach. Marek, syn 
Tadeusza, który często towarzyszył mu 
w tych podróżach, opowiadał, że jak tylko 
samolot wzniósł się w powietrze, papież 
wychodził ze swojego saloniku, rozglądał 
się, gdzie jest Nowakowski, i machał na 
niego ręką. Za ojcem podążał syn, więc 
są relacje z pierwszej ręki, jak przebiega-
ła obu panów rozmowa. Papież domagał 
się od Tadeusza nowych dowcipów, jakie 
chodzą w Polsce. Marek zapamiętał kil-
ka, nazwijmy to, o tematach kościelnych, 
z których Jan Paweł II zrywał boki. 

K AWA Ł  P I E R W S Z Y. 

Ksiądz głosi takie przejmujące ka-
zanie, że cały kościół płacze. Z wyjąt-
kiem jednej kobiety, która rozgląda się 
i jest kompletnie niezainteresowana 
mową księdza. Ten, zaraz po mszy, bie-
gnie przed wyjście z kościoła i pyta ko-
bietę o jej dziwne zachowanie w czasie 
kazania. Ona na to: – Proszę księdza, 
to jest jakieś nieporozumienie. Ja nie 
jestem z tej parafii. 

K AWA Ł  D R U G I . 

Mszę prymicyjną odprawia ksiądz 
bardzo małego wzrostu. Ledwie mu 
głowa wystaje ponad ołtarz. Po uro-

czystości jedna parafianka mówi do 
drugiej: – Ale dostaliśmy pobożnego 
księdza, całą mszę klęczy.

K AWA Ł  T R Z E C I .  
    Z A G A D K A . 

Pytanie: – Dlaczego kardynał Ste-
fan Wyszyński przedstawiany jest na 
fotografiach, w rzeźbach najczęściej 
w pozycji siedzącej? Odpowiedź: – Bo 
siedział. 

Tadeusz Nowakowski słynął z nie-
tuzinkowego poczucia humoru, a że 
mówił bez przecinka, więc w jego to-
warzystwie można było śmiać się bez 
przerwy. Pamiętam jego wizytę w byd-
goskiej siedzibie „Gazety Wyborczej” 
na początku lat 90. ubiegłego wieku. 
Na jego powitanie przygotowaliśmy 
duży tort z napisem: „Mistrzowi”. Oka-
zało się, że pomysł był chybiony, bo 
Mistrz miał galopującą cukrzycę. A że 
alkohol zaraz po podaniu zbija cukier, 
więc za przyzwoleniem gościa ktoś po-
leciał do najbliższego monopolowego 
po pół litra wyborowej. Po degustacji 
Tadeusz Nowakowski oświadczył, że 
woli wyborową od „Wyborczej”. Wów-
czas zaproponowałem, by tę odkryw-
czą opinię uwiecznić grubym flama-
strem na ścianie, na co Mistrz ochoczo 
przystał. Jakież było moje zdziwienie, 
kiedy następnego dnia odkryłem, że na-
pisu nie ma. W ruch poszły podejrzenia 
i domysły, włącznie ze spiskową teorią 
świata, że jakieś obce siły, a może ro-
dzime… Prawda okazała się bardziej 
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prozaiczna. Napis „Wolę Wyborową od 
Wyborczej” zniknął za sprawą sprzą-
taczki. Po prostu starła go ze ściany. 
Na pytanie, dlaczego to zrobiła, z roz-
brajającą szczerością odpowiedziała: – 
Ktoś jakieś głupoty powypisywał, to co 
miałam pytać? Starłam.

Można byłoby napisać oddzielną hi-
storię na temat ingerencji sprzątaczek 

w sferę dziedzictwa kulturowego. Kilka 
lat temu w pewnym niemieckim mu-
zeum, po zamknięciu instytucji, sprzą-
taczka zmyła z podłogi artystyczną in-
stalację. To, że artysta o mało nie dostał 
zawału, gdy zobaczył puste miejsce na 
podłodze, to nic. Muzeum musiało sło-
no zapłacić artyście za zniszczenie jego 
dzieła.

MIEJSCA SMUTNE  
I RADOSNE

Każde miasto ma takie miejsca, 
którymi miejscowi chcą się pochwalić 
przed przyjezdnymi: znajomymi, tury-
stami.

A miejsca są smutne albo radosne.
Kiedy Jan Paweł II odwiedził Byd-

goszcz, na lotnisku powiedział zebra-
nym tysiącom, że nasze miasto jest 
miastem męczeńskim. Miał na myśli to, 
że Bydgoszcz była pierwszym wielkim 
miastem w Europie zaatakowanym 
przez hitlerowców. Że w Dolinie Śmier-
ci w Fordonie rozstrzelanych zostało 
na początku wojny wielu ludzi. Czas 
wojny to także DAG Fabrik w Puszczy 
Bydgoskiej, gdzie Niemcy produkowali 
dynamit i gdzie też chorowali i ginęli 
niewolnicy wielu narodowości.

To są smutne, tragiczne miejsca, 
które też pokazujemy innym. Są prze-
strogą.

Takim dramatycznym miejscem 
jest także ul. 19 Marca, gdzie w 1981 
roku milicja brutalnie pobiła działaczy 
Solidarności. Następnego dnia Byd-

goszcz była dosłownie na ustach całego 
świata. Wszystkie ważne agencje wybi-
ły to wydarzenie w nagłówkach.  Czy 
jednak w te miejsca powinniśmy zapro-
wadzić kolegę z wojska albo z kursu 
komputerowego, który po raz pierwszy 
przyjechał nad Brdę? Mam wątpliwo-
ści. Co zatem pokazać koledze z woj-
ska albo z kursu komputerowego? Na 
pewno to, czego nie ma nigdzie, coś 
specjalnego. Na pewno nie kościoły czy 
wysokościowce, choćby ze szkła, bo te 
są wszędzie. Kościoły starsze, a domy 
wyższe. Co zatem? Zacznijmy od półno-
cy, tam, gdzie kończy się główna ulica 
miasta – Gdańska. To park w Myślęcin-
ku, największy drzewostan śródmiejski 
w Polsce. 800 hektarów. I najlepszy 
plener dla impresjonistów. Od głów-
nego wejścia roztacza się wyjątkowy 
widok – kępa brzóz na pagórku. Gdyby 
ktoś zorganizował w tym miejscu płat-
ny kurs w malowaniu jesiennych drzew, 
nie wiedziałby, co zrobić z zarobionymi 
pieniędzmi. Gdyby się znalazł taki, 
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który nie zachwyciłby się tymi wielkim 
płucami Bydgoszczy, to bym go za karę 
zostawił w Puszczy Bydgoskiej na trzy 
dni tylko z butelką wody. A gdyby i ta 
(puszcza) go nie zachwyciła, to nale-
żałoby go wywieźć na rogatki miasta 
w kierunku na Koronowo. Tam sto-
sunkowo niedaleko zaczynają się Bory 
Tucholskie. A w nich czekają miliony 
grzybów…

Kanał Bydgoski to kolejne nie-
zbyt znane i popularne miejsce nawet 
wśród bydgoszczan, zwłaszcza tych 
spoza Śródmieścia. Perła myśli inży-
nierskiej z XVIII wieku, oczko w głowie 
króla pruskiego Ferdynanda II Hohen-
zollerna. Do tego śluzy i przepiękne 
domki dla śluzowników. Takich miejsc 
w Polsce nie ma. Są tam fontanny, pły-
wają kaczki i łabędzie. To miejsce kole-
ga z wojska albo z kursu komputerowe-
go musi pokochać. 

Nie inaczej jest z Cieszkowskiego, 
najpiękniejszą ulicą miasta. Mała, ale 
wielka swoją secesją. Można tam pro-
wadzić zajęcia dla studentów architek-
tury. Szkoda, że mimo licznych zabie-
gów po Cieszkowskiego dalej jeżdżą 
samochody. Bo gdyby latem na ulicy tej 
ustawić stoliki i podawać sałatki z bia-
łym winem, to Bruksela mogłaby za-
zdrościć. Ta sama Bruksela może nam 
pozazdrościć niedawno przywróconej 
ulicy Jatki i dachu szklanego nad nią. 
Tam wieczorami czuć Europę. Dodaj-
my: zachodnią.

Wenecja Bydgoska. Dawniej moż-
na tu było we wszechogarniających 
ciemnościach dostać w mordę albo 
popaść w alkoholizm, względnie jed-
no i drugie. Dziś to perła miasta, gdzie 
latem matki leżą na trawniku i opalają 
się, a ich dzieci grają w piłkę. Koszmar-
nej tabliczki-pamiątki z czasów komu-

nizmu „Nie deptać zieleni” nikt tu nie 
zobaczy. Do tego okazałe Młyny Rothe-
ra. Tak okazałe, że mogłyby pomieścić 
wszelkie inicjatywy, np. kulturalne, 
gastronomiczne. Na razie nie widać 
przejrzystej koncepcji wykorzystania 
młynów, ale nie od razu Kraków zbu-
dowano. 

Nie ma chyba drugiego takiego 
miasta w Polsce, gdzie w ścisłym cen-
trum usytuowane są wyjątkowo piękne 
rzeźby. I to jednego autora: Niemca 
Ferdinanda Lepckego. To symbole mia-
sta: Łuczniczka i fontanna Potop. Ona, 
naga, z łukiem, jak głosi plotka, to ko-
chanka Ferdinanda, prywatnie córka 
przyjaciela rzeźbiarza. W tym przypad-
ku cnoty niewieście poszły się bujać, 
albo jak mówią jeszcze starzy bydgosz-
czanie: „mam stać w kredensie”. Ja na 
pewno nie miałbym nic przeciw, żeby 
taka łuczniczka stała w moim kreden-
sie, a nawet bez kredensu. No a Potop 
jest najpiękniejszą rzeźbą tryskającą 
w Polsce. Ma ktoś lepszy pomysł, inny 
typ? Może Neptun w Gdańsku? Przepra-
szam bardzo, ale ten pan nie ma startu 
do naszej biblijnej historii zamkniętej 
w brązie i fantazyjnie polewanej wodą 
przez cały rok z wyjątkiem przymroz-
ków. Odsłonięcie Potopu wiąże się dla 
mnie przede wszystkim z sensacyjnym 
wręcz wydarzeniem. Otóż zaraz potem, 
jak uczniowie z liceum plastycznego 
zdjęli ogromną płachtę materiału i uka-
zała się rzeźba, wielu rzuciło się do ro-
bienia zdjęć. Patrzyłem na wodotrysk 
z poczuciem dobrze spełnionego obo-
wiązku. 11 lat pracy dało efekt. Dzieło 
wielu ludzi przywróciło miastu jego 
rozpoznawalny symbol. Osiem ton brą-
zu i zebrane 2 mln zł. I wtedy podszedł 
do mnie mężczyzna, na oko około pięć-
dziesiątki, i pokazując palcem na małe 
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dziecko leżące na łonie tonącej matki, 
zaraz przy łbie lwa, krzyczał:

– To jest mój dziadek!!!
Był Niemcem, towarzyszyła mu 

młoda Polka.
Musiałem mieć nietęgą minę, bo ta 

dziewczyna powtórzyła, że do Potopu 
pozował Lepckemu, wówczas dwulet-
ni, dziadek mężczyzny.

Patrząc wnukowi prosto w oczy, po-
wiedziałem:

– Niech pan się stąd nie rusza, za-
raz przyślę dziennikarza, który spisze 
w całości tę fascynującą historię.

Trwało to chwilę i koleżanka z re-
dakcji pobiegła w stronę Potopu, ale 
Niemca-wnuka już nie było. Może się 
przestraszył, że zostanie pociągnięty 
do odpowiedzialności karnej za zburze-
nie fontanny przez hitlerowców w cza-
sie II wojny światowej? Miałem nawet 
taki pomysł, żeby w Coburgu, gdzie stoi 
taki sam Potop, dać ogłoszenie o po-
szukiwaniu pana Niemca-wnuka, ale 
jakoś na pomyśle się skończyło.

Teraz, kiedy chodzę do parku Ka-
zimierza Wielkiego, to przede wszyst-
kim zatrzymuję się przy rzeźbie prof. 
Zygmunta Mackiewicza, który siedzi 
sobie nieopodal na ławeczce i kontem-
pluje bydgoską rzeczywistość. Ten za-
cny człowiek, świetny chirurg, prezes 
Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej 
Fontanny Potop, wystąpił był do ów-
czesnego prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego (którego szanowa-
łem, w przeciwieństwie), aby przyznał 
mi Złoty Krzyż Zasługi za inicjatywę 
odbudowy fontanny i zaangażowanie 
w dzieło. Dziś ten krzyż wisi w moim 
samochodzie, na tablicy przy kierowni-
cy. Pasażerom, którzy wsiadają i pytają, 
za co dostałem to odznaczenie, odpo-
wiadam:

– Za Lenino. 
Jako że Bydgoszcz wodą stoi  

(Wisła i Brda), a na tej drugiej, blisko ko-
ścioła farnego, znajduje się chyba naj-
mniejsza śródrzeczna wyspa w Polsce,  
św. Barbary, to nie sposób nie pokazać 
koledze z wojska albo z kursu kompu-
terowego Przechodzącego przez rzekę. 
Kolebie się on na tej linie na tle trzech 
spichrzy od maja 2004 roku, czyli od 
dnia obecności Polski w Unii Europej-
skiej, i niech stoi tam czy wisi wiecznie. 
Zrobiono mu milion zdjęć i ciągle mało. 
Kolega z wojska też na pewno pstryk-
nie. Kto nie ma pomysłu, jak zaintere-
sować dzieci, to powinien zaprowadzić 
je na Stary Rynek, gdzie codziennie 
o 13.13 z kamienicy naprzeciw ratu-
sza z okna wychodzi Twardowski. Ten 
Twardowski. Coś tam bełkoce pod no-
sem, ale straszny jest. A dzieci lubią się 
bać. 

Na koniec pokazałbym najwięk-
szego orła w NATO, albo jeszcze dalej. 
Rozpościera ogromne skrzydła nad ho-
telem swojego imienia, na ulicy Gdań-
skiej. Kiedyś w czasie burzy uderzył 
w niego piorun, ale orzeł przeżył i czuje 
się dobrze.

I ja tam wszędzie byłem i piwo pi-
łem. Bydgoskie.
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EMILIA WALCZAK

LASEK BULOŃSKI

Jeśli myślicie Państwo, że prze-
niesiemy się teraz nieoczekiwanie 
z miasta B. do 16. dzielnicy Paryża, to 
jesteście w solidnym błędzie. Laskiem 
Bulońskim bowiem ochrzciłyśmy kie-
dyś z moją mamą – z natchnienia Pru-
sem czy też Proustem, w czasach, gdy 
mieszkałam jeszcze wraz z rodzicami 
na bydgoskich Wyżynach – tak zwany 
park Leśny na Kapuściskach, rozcią-
gający się tuż pod oknami dzisiejszego 
Wielospecjalistycznego Szpitala Miej-
skiego im. dra Emila Warmińskiego 
(ul. Szpitalna 19) z jednej i Szpitala Św 
iętego Łukasza (ul. BBON 10A) z dru-
giej strony, to jest całkiem spory kawał 
sosnowej zieleni, wykrojony najpewniej 
podczas projektowania tego fragmentu 
osiedla w 1975 roku z pobliskiego lasu, 
a wciśnięty w kwartał ulic: Szpitalnej, 
mjra Henryka Hubala-Dobrzańskiego, 
z dziwnymi anonimowymi działeczkami 
uprawnymi na rogu z ulicą Wybieg, Byd-
goskiego Batalionu Obrony Narodowej 
(BBON) oraz Zdrowotnej. Nie należy 
go więc mylić z innym parkiem na Ka-
puściskach, czyli pięciohektarowymi 
terenami spacerowo-wypoczynkowymi 
wytyczonymi w 1980 roku na krawędzi 
zalesionego zbocza między ulicami: Sza-
rych Szeregów, Bernarda Śliwińskiego 
(dawn. Przodowników Pracy – przez 
zakompleksionych entuzjastów tzw. 
dekomunizacji skazanych na damnatio 
memoriae), Sandomierską i Nowoto-

ruńską, czyli tym, w którym w maju 
2015 roku znaleziono ciało 35-letniego 
bydgoszczanina i gdzie mieści się dziś 
w pełni legalny wybieg dla psiaków. Bo 
trzeba tu dodać, że psy w miastach fak-
tycznie spotkała ostatnio prawdziwie 
psia dola… Pamiętam za to, że w czasach 
czworonożnej swobody, nieograniczonej 
żadnym rządowym ukazem ni regula-
tywem, również nasz Lasek Buloński 
stanowił dla wielu okolicznych ciapków 
i burków istny, unurzany w rozdeptanych 
mirabelkach i potłuczonych butelkach, 
eden. W tym także dla naszego teriera 
walijskiego o doprawdy spotworniałym 
usposobieniu, a przekornym przy tym, 
jakże pięknym imieniu – Bella.

Park Leśny na Kapuściskach to, 
jak już wspomniałam, fragment sędzi-
wego boru, przeszło pięciohektarowy, 
w dodatku ze sztucznym, uformowa-
nym ponoć z odpadów budowlanych, 
wysokim na 15 metrów wzgórzem do 
zjazdów saneczkowych przy Szkole 
Podstawowej nr 46 im. Unii Europej-
skiej z Oddziałami Dwujęzycznymi 
(ul. Kombatantów 2), trochę na wyrost 
nazywanym przez niektórych „torem”, 
jak również z licznymi ścieżkami spa-
cerowymi, po których raz po raz pomy-
kają sobie, regularnie korumpowane 
przekąskami przez przechodniów, rude 
wiewiórki. Jest to dyskretnie urokliwe, 
przyjemnie kameralne, acz wciąż wo-
łające o jakąś większą rewitalizację 
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zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców 
Kapuścisk, ale też Wyżyn czy nieodle-
głych Glinek. W 2018 roku, w ramach 
Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, 
pomiędzy SP nr 46 a ulicą Zdrowotną 
powstało co prawda ogólnodostępne 
„Europejskie podwórko” o powierzch-
ni około 350 metrów kwadratowych, 
na którym znalazł się szereg urządzeń 
do zabawy, jak zjeżdżalnie, huśtawki, 
domki dla dzieci, a także kilka tablic 
edukacyjnych pomagających najmłod-
szym poznać inne europejskie kraje 
poprzez ich flagi czy języki; w okolicy 
postawiono ponadto betonowe stoły do 
gry w szachy oraz siłownię zewnętrzną, 
a na sosnach w parku jakiś czas temu 
zawisły budki lęgowe dla ptaków – ale 
sam Lasek Buloński leży dziś lekkim 
odłogiem, a stojące w nim śmietniki 
i latarnie czy też pokrzywione, wytycza-
jące dawne ścieżki bortniki pamiętają 
chyba jeszcze skąpane w słonecznych 
kolorach ORWO lata 70. XX wieku.

Niestety, wszystko porastają war-
stwy nieubłaganie uciekającego czasu: 
brunatnoceglasta rdza, grynszpanowy 
mech, sinozielone porosty i chwasty… 
Część artefaktów po prostu znika 
w oczach, by następnie ulotnić się bez-
powrotnie z ludzkiej pamięci. Jak przez 
mgłę pamiętam dziś już na przykład 
pobliską betonową, prostokątną nieckę 
osiedlowego baseniku (fontanny?), usy-
tuowaną niegdyś obok asfaltowego bo-
iska do koszykówki. Tutejsi młodzieńcy 
urządzili sobie w niej później boisko do 
hokeja (zimą grało się tu – gumowym 
krążkiem i w łyżwach – na lodzie, latem 
zaś – piłką do tenisa ziemnego i w rol-
kach – na betonie). Jakże im zazdrości-
łam! I choć czarne figurówki po ciotce 
i stary, oklejony przylepcem kij hokejo-
wy po kuzynie kurzyły się przez wiele 

lat w kącie mojego dziecięcego pokoju, 
to nigdy nie nauczyłam się z nich korzy-
stać z gracją godną cnót niewieścich. 
Za to do wypełnionej wodą fontanny – 
ku wielkiemu przerażeniu mojej mamy 
i prababci Hani – nie omieszkałam 
saltem Auerbacha, podczas jednego 
ze spacerów, oczywiście wskoczyć. Do-
dam, że w ubraniu. Podejrzewam, że 
mama i prababcia musiały być tym fak-
tem prawdziwie zachwycone, chociaż 
nie przypominam sobie, by spłynął wte-
dy na mnie jakoś szczególnie rzęsisty 
deszcz braw i gratulacji.

Oprócz sportów pływackich, z dużym 
powodzeniem uprawiałam też w Lasku 
Bulońskim saneczkarstwo czy też raczej 
– biorąc pod uwagę naszą ówczesną zjaz-
dową determinację i ogromną prędkość 
sanek, obklejonych często kilkoma oso-
bami naraz (grona gniewu!) – bobsleje. 
Sprzyjał temu oczywiście wyżej wspo-
mniany „tor”. I choć – jako już wtedy 
zagorzała fanka rustykalności – znacz-
nie bardziej ceniłam sanki drewniane, 
to w tamtych czasach posiadałam takie 
o metalowych, pomalowanych na kolor 
bordowy płozach. Siedzisko ich było już 
za to na szczęście z jasnych desek. Z ko-
legą z klasy Dariuszem, jak również – 
od większego dzwonu – z koleżanką Jo-
lantą potrafiliśmy wówczas spędzić „na 
górce” wiele zimowych godzin, aż nasze 
ubrania i buty: ocieplane kombinezony 
i kultowe relaksy czy inne sofixy zwane 
„kosmitkami”, nie zostały przez śnieg 
przemoczone do suchej nitki i póki nie 
zaczęło się już ściemniać. A do domów 
mieliśmy stąd na Białogardzką jakieś 
półtora kilometra! Po chrzęszczącym 
pod stopami śniegu więc – iskrzącym się 
już teraz w mlecznym świetle ulicznych 
latarni – ciągnęliśmy za sobą w wielkim 
zmęczeniu nasze wysłużone sanki, czła-
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piąc tak ulicą Szpitalną, między toro-
wiskiem tramwajowym a ogrodzeniem 
Domu Pomocy Społecznej „Promień 
Życia” (chociaż nie mam żadnej pew-
ności, czy tak się już wówczas nazywał; 
pamiętam za to, że posiadał ładny pry-
watny park, do którego furtką od strony 
przykościelnych symbolicznych grobów 
można było kiedyś bezkarnie wcho-
dzić, by swoją obecnością niepokoić 
staruszków). Następnie szło się zagro-
dzonym już dziś przez prywatne osie-
dle, wygodnym skrótem obok kościoła 
pw. św. Polskich Braci Męczenników, 
w którym to w roku naszego urodzenia 
kapelan Solidarności Jerzy Popiełuszko 
miał odprawić swoją ostatnią mszę, po 
czym w Przysieku koło Torunia został 
uprowadzony przez funkcjonariuszy 
ówczesnego Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i na tamie włocławskiej 
wrzucony do Wisły. Następnie wycho-
dziło się na lokal o przedziwnej nazwie 
GASTRONOMASZ (firmy obecnie 
mieszczącej się podobno przy Szosie 
Gdańskiej, a produkującej maszyny do 
lodów) i również nieistniejącą już dziś 
osiedlową cukiernię Rita (czy korzystała 
z maszyn Gastronomasza?), aż po le-
wej stronie naszym oczom nie ukazały 
się one: bloki, w których wtedy miesz-
kaliśmy, w tamtym czasie niedotknięte 
jeszcze oczywiście wszechzagarniającą 
ręką osiedlowej pastelozy, a jakby obto-
czone w bielutkim, błyszczącym w słoń-
cu grysie, który można było odłamywać, 
by następnie rzucać nim w co – tudzież 
kogo – popadnie: kota albo niemiłą 
osiedlowej rozbestwionej progeniturze 
sąsiadkę.

Lasek Buloński także skrywa 
– podobnie zresztą jak dzisiejsze  
ww. Sanktuarium Nowych Męczenników 
(i nie myślę tu jedynie o uprowadzeniu 

Popiełuszki przecież, ale choćby o nie-
dawnych niecnych postępkach księdza 
pedofila Rafała K.) – swoje mroczne ta-
jemnice. Oto na początku czerwca 2017 
roku teren ten niespodziewanie nawie-
dziła i anomalnie się tutaj srożyła nawał-
nica o niespotykanej sile, łamiąc niczym 
zapałki znaczną liczbę matuzalemowych 
sosen. Dwa lata później „Gazeta Pomor-
ska” i „Express Bydgoski” informowały 
wespół o makabrycznym znalezisku 
w parku Leśnym na Kapuściskach: „cia-
ło 65-letniego mężczyzny znaleziono we 
wtorek nad ranem w kompleksie leśnym 
przy ul. Szpitalnej. Na razie nie wiado-
mo, co było przyczyną jego śmierci. […] 
Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie krót-
ko przed godz. 6 rano. Zwłoki znalazła 
przechodząca przez lasek kobieta”. W li-
stopadzie 2020 roku bydgoska „Gazeta 
Wyborcza” ujawniła zaś kolejną szokują-
cą informację: o tym, że „podejrzane to-
warzystwo w lasku pije, przeklina i nisz-
czy, co popadnie”. 

Jeśli Was to jednak nie zraża, to 
wspomnę jeszcze, że do parku Leśnego 
na Kapuściskach dojedziemy dziś albo 
tramwajem linii 4 (Bielawy–Glinki), 
który za moich czasów stanowił jeszcze 
linię numer 10, albo też dziewiątką (Ry-
cerska–Glinki), jaka za mojej kadencji 
kursowała rozklekotaną pojedynczą 
konstalką 105Na – i to bardzo rzadko – 
do jakże tajemniczego Łęgnowa, dokąd 
ojciec wspomnianego Dariusza, obłado-
wany naręczem wędek i podbieraków, 
uparcie jeździł na ryby, zapewne nad 
zbiornik Karpnik (zob. artykuł: „Brda”). 
Do dziś nie wiem, czy ryby te później 
zjadano, czy też ojciec kolegi wielko-
dusznie zwracał im wolność, wrzucając 
je z powrotem do mętnych wód Karpni-
ka. Nie wiem także, czy – jak można by 
sądzić – z całą pewnością były to karpie.
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POSTSCRIP TUM. 

Warto przy okazji tych okołoparko-
wych rozważań docenić również fakt, że 
tuż obok Lublina, Katowic, Łodzi i Sie-
dlec, wedle najnowszych rankingów – 
w tym rankingu przygotowanego wspól-
nie przez Polską Fundację im. Roberta 
Schumana oraz niemiecką Konrad-Ade-
nauer-Stiftung (ogłoszonego w czerwcu 

tego roku podczas konferencji „Europo-
lis”) – miasto B. stanowi jedną z najbar-
dziej zielonych metropolii w Polsce, a są 
przecież na mapie naszego kraju rów-
nież i takie betonowe dżungle, w któ-
rych jedyną zieleń stanowi zieleń sygna-
lizacji świetlnej. Naszych bydgoskich 
malkontentów pocieszę więc na koniec 
tym jakże optymistycznym stwierdze-
niem: zawsze może być gorzej.

BYDGOSZCZ WSCHÓD 

Osiedle miasta nad Brdą – o któ-
rej piszę w osobnym artykule („Brda”) 
– położone na północnym jej brzegu. 
Sąsiaduje z Osiedlem Leśnym (od pół-
nocnego zachodu), Bartodziejami (od 
zachodu), Siernieczkiem (od wschodu), 
Zimnymi Wodami (od południa, po-
przez Brdę) i Kapuściskami (również 
od południa i przez rzekę, na wysokości 
toru kartingowego przy ul. Fordońskiej 
116). Kształtem swym przypomina 
kaczkę w locie zmierzającą do Niemiec 
– rzec by można: z „Klein Berlin” do 
Berlina faktycznego.

Z kilku względów szczególnie inte-
resująca zdaje mi się grzbietowa część 
owej „kaczki”: okolice ulicy Kamiennej 
na wysokości świątyń konsumpcjoni-
zmu, czyli Galerii Pomorskiej i Parku 
Handlowego Batory, a także tereny ogra-
niczone od południa torami kolejowymi, 
swymi północnymi krańcami sięgające 
zaś Lasu Gdańskiego, to jest ulica In-
walidów (w przypadku której doprawdy 
próżno szukać powinowactwa z pary-

skim kompleksem Les Invalides!) wraz 
z jej iście ruderalnymi przyległościami 
o specyficznym genius loci – szpetnymi 
połaciami zaperzonych ekskrescencji, 
zaskrzypionymi przytorzami, spękany-
mi asfaltowymi chodnikami i wysypany-
mi żwirem wąskimi ścieżkami prowa-
dzącymi donikąd. A także pechowymi 
kolejowymi barakami: w budynku 6C 
bez sukcesu próbowano kiedyś prowa-
dzić sklep ogrodniczy, a w 2016 roku 
w budynku przy ulicy Inwalidów 6D za-
murowano przypadkiem bezdomną ko-
bietę (za to już budynek z numerem 12 
z powodzeniem udało się zaadaptować 
na mieszkania).

C H A R A K T E R . 

Całe osiedle posiada dziś niewątpli-
wie charakter składowo-przemysłowy 
(w tym kontekście zwracają uwagę już 
same nazwy ulic: Fabryczna, Składowa 
czy Towarowa) oraz handlowo-usłu-
gowo-hurtowniczy (słynna już w tym 
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względzie ul. Karola Szajnochy, przez 
nieuków powszechnie zwana „Szaj-
nochami”, Bydgoskie Zakłady Sklejek 
Sklejka-Multi SA, Tele-Fonika Kable 
SA, hipermarkety budowlane Castora-
ma, OBI itp.). Zabudowa mieszkalna 
nieliczna, chociaż charakter socjalno-
-użytkowy dzielnicy dopełnia doskonale 
rozległy kompleks „RODOS” (Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych Ogrodzo-
nych Siatką) umiejscowiony na pół-
nocnym jej krańcu. Rolę ośrodka even-
towego zaczyna dziś z kolei odgrywać 
Fabryka Lloyda (ul. Fordońska 156), 
ulokowana w dawnej stoczni Lloyda 
Bydgoskiego.

N A Z WA . 

Przed unitarnym włączeniem 
w opłotki miasta nad Brdą miastecz-
ka Fordonu w roku 1973 Bydgoszcz 
Wschód stanowiła jedną z najbardziej 
wysuniętych „na Orient” części B., stąd 
właśnie pochodzi jej nazwa. W czasie 
II wojny światowej dzielnica nosiła zaś 
nazwę Hohenholm, którą to niemiecki 
okupant obmyślił dla dawnych tak zwa-
nych Kapuścisk Małych (bo z obfitości 
– jak pisał Zbigniew Raszewski w swo-
im „Pamiętniku gapia” – przedwojen-
nych Kapuścisk Bydgoszcz Wschód 
została właśnie wyodrębniona).

T O R  W Y Ś C I G Ó W  
    K O N N Y C H . 

Od drugiej połowy XIX aż do lat 30. 
XX wieku w pobliżu dawnego dworca 
kolejowego Bydgoszcz Wschód, to jest 
stacji utworzonej w 1861 roku jako 
Karlsdorf (późniejsze: Karlsdorf bei 
Bromberg, Bromberg-Ost i Kapuści-
sko vel Kapuściska Małe), dziś nieste-

ty smętnie zdewastowanej (chociaż 
do grudnia 2020 roku mieściła się tu 
jeszcze – działająca pod auspicjami 
Bydgoskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Kolei – Izba Tradycji Bydgoskich Dróg 
Żelaznych, przeniesiona później do 
nowej siedziby na dworcu Bydgoszcz 
Główna przy ul. Zygmunta Augusta 7), 
znajdował się pokaźnych rozmiarów 
tor wyścigów konnych. Od północnej 
strony obiekt ów ograniczać miała 
zielona ściana Lasu Gdańskiego, po-
łudniowy jego kraniec sięgał zaś ulicy 
Inwalidów. Na osi wschód–zachód 
teren ów rozciągał się za to od dzi-
siejszej ulicy Harcerskiej aż do Sygna-
łowej. A o tutejszych sześciu blokach 
mieszkalnych, wzniesionych podob-
nież przez Francusko-Polskie Towa-
rzystwo Kolejowe, można by pewnie 
i sprokurować oddzielne hasło. Cie-
kawostka: jeden z nich odbudowany 
został w początkach XXI wieku, a in-
westorem, jak głosi wieść gminna, był 
pewien szwedzki żużlowiec Polonii 
Bydgoszcz z lat 2004–2010, a więc hi-
storia skręcania w lewo na wyprzódki 
zatacza tutaj symboliczne koło.

Z dawnym bydgoskim torem wyści-
gów konnych wiążą się różne niemiłe 
historie. W roku 1882 – dla przykładu 
– zawalić się miała trybuna dźwigająca 
około 300 osób, w wyniku czego wielu 
widzów zostało rannych. Po tych nie-
chlubnych wydarzeniach wybudowane 
zostały wkrótce nowe podesty, tym ra-
zem 10-krotnie większe, bo mogące po-
mieścić aż 3000 gapiów (por. bydgoski 
tor regatowy w artykule „Brda”). Wyści-
gi rumaków można z nich było oglądać 
do roku 1916, kiedy to, z uwagi na ogra-
niczenia wojenne, ich próżniackiej orga-
nizacji najzwyczajniej zaprzestano i tor 
na jakiś czas popadł w niełaskę historii.
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W dziewięć lat później, w roku 
1925, chwaccy członkowie Bydgoskie-
go Klubu Jazdy Konnej otrzymali zgo-
dę urzędu miejskiego na rozpoczęcie 
odbudowy torów: wyścigowego, prze-
szkód, a także toru dla kłusaków i po-
wożenia bryczkami. Odbywały się tutaj 
odtąd wyścigi konne garnizonu bydgo-
skiego oraz wiele innych imprez, urzą-
dzanych z okazji świąt pułkowych, woj-
skowych czy tak zwanego Hubertusa 
(święto jeźdźców – na wzór ich wierz-
chowców – maści wszelakiej), w tym 
koncerty orkiestr dętych – wojskowych 
i cywilnych. Największym zaintereso-
waniem cieszyć się miały zawody pod-
oficerów i oficerów 16. Pułku Ułanów 
Wielkopolskich, 11. Dywizjonu Artyle-
rii Konnej (ulice ich imienia znajdują 
się dziś na osiedlu Błonie) i 15. Wielko-
polskiego Pułku Artylerii Lekkiej. Pro-
fesor Raszewski, w swoim niekrytym 
zamiłowaniu do teatrum wojskowo-
ści, z całą pewnością w najmniejszym 
szczególe opisałby w tym miejscu ich 
dystynkcje, odznaki, emblematy, guziki 
oraz patki.

Po I wojnie światowej inauguracja 
wyścigów miała miejsce 10 paździer-
nika 1926 roku. Powstała tu wtedy 
również sieć restauracji, z których 
z powodzeniem można było obserwo-
wać zawody. Wyścigi cieszyły się tak 
dużym zainteresowaniem i przynosiły 
tak spory dochód, iż na wiosnę roku 
1928 zbudowano wiodącą do stadionu 
z dworca Bydgoszcz Wschód brukowa-
ną drogę dojazdową, jak również kolej-
ną trybunę. Od 1929 roku rozgrywano 
tutaj corocznie wyścig zwany Wielką 
Bydgoską (skojarzenie z czeską Wielką 
Pardubicką nieprzypadkowe). Zawody 
te organizowano zwykle w najpięk-
niejszych porach roku: późną wiosną 

i wczesną jesienią. Z centrum miasta 
dowoziły widzów na tor specjalnie 
w tym celu podstawiane pod kościół 
Klarysek autobusy.

W 1931 roku, w związku ze świato-
wym wielkim kryzysem, organizacji wy-
ścigów konnych w mieście B. ponow-
nie zaprzestano. Latem 1932 roku zaś 
w jedną z drewnianych trybun uderzył 
piorun, w wyniku czego spłonąć miała 
ona całkowicie. Odbudowy – w obliczu 
tak zwanych ważniejszych zadań – za-
niechano, a sam tor wyścigowy literal-
nie zaorano w latach 50. XX wieku, po 
czym cały teren rozparcelowano na nic 
innego, jak właśnie… tak, tak: między 
innymi „RODOS-y” (wówczas jesz-
cze dumnie zwane „pracowniczymi”)! 
W zachodniej części urządzono nato-
miast wyrobisko piasku, a później… 
wysypisko śmieci, które funkcjonowało 
mniej więcej końca lat 60. Jakby na pa-
miątkę status quo ante, z pobliskiego 
Remondisu (ul. Inwalidów 45) w ciepłe 
letnie dni wietrzyk zawiewa od czasu 
do czasu słodki fetorek naszych rozkła-
dających się miejskich odpadków.

Istnienie toru wyścigów konnych 
upamiętniają dziś w B. nazwy dwóch 
ulic: Wyścigowej (przez tory kolejowe 
przeciętej na pół, niczym ciało cyrków-
ki przez zręcznego iluzjonistę) oraz 
Startowej. Dwie dawne murowane staj-
nie, położone przy ulicy Harcerskiej, 
pełnią obecnie funkcję baraków miesz-
kalnych, a więc przypadek podobny, jak 
z barakami przy ulicy Solnej – pozo-
stałościami po obozie dla robotników 
przymusowych zaangażowanych do 
budowy i pracy w DAG Fabrik Brom-
berg. Swoją drogą fakt, że poukrywa-
ne w okolicznych kniejach schrony 
wraz z kultową fontanną przy dawnej 
acetylenowni Bydgoskiego Przedsię-
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biorstwa Instalacyjnego w 2012 roku 
zostały zrównane z ziemią w ramach 
„rekultywacji terenów powojskowych”, 
w wyniku której wyrżnięto całkiem spo-
re połacie lasu, a zimujące w bunkrach 
nietoperze dosłownie straciły dach 
nad głowami, jest nie do powetowania. 
(Przynajmniej ja tej fontanny nie potra-
fię dziś odnaleźć; za to schrony zniknę-
ły stąd z całą pewnością).

B R O M B E R G - O S T. 

Niestety, jeśli idzie o upamięt-
nianie, to nadal zdaje się go doma-
gać żeński obóz pracy przymusowej  
Aussenarbeitslager Bromberg-Ost. Do-
kładnie rzecz biorąc, był to podobóz 
Konzentrationslager Stutthof, funkcjo-
nujący w B. w latach 1944–1945 wraz  
z Aussenarbeitslager Bromberg-
-Brahnau – bliźniaczym podobozem  
KL Stutthof w bydgoskim Łęgnowie, 
utworzonym dnia 15 lipca 1944 roku 
na terenie fabryki kruszących materia-
łów wybuchowych DAG Brahnau. 

W 1944 roku obóz w Stuttho-
fie nie mógł już pomieścić i zatrud-
nić wszystkich kierowanych doń 
z całej Europy więźniów i więźniarek. 
Przede wszystkim brak było zatrud-
nienia dla blisko 43 tysięcy Żydówek 
zwiezionych tutaj z Litwy, Łotwy oraz 
Węgier. W związku z tym rozpoczęto 
masowe tworzenie obozów filialnych, 
do pracy w których wysyłano głównie 
kobiety. Rozkaz specjalny (Sonder-
befehl) utworzenia podobozu Brom-
berg-Ost został wydany dnia 12 wrze-
śnia 1944 roku przez komendanta 
KL Stutthof Paula Wernera Hoppego. 
Już nazajutrz trafić tam miały pierw-
sze trzy setki kobiet wynajęte do pra-
cy przez dyrekcję Niemieckich Kolei 

Rzeszy (adres podobozu: Gemein-
schaftslager Bromberg-Ost der Deut-
schen Reichsbahn Bromberg-Ost), 
wśród nich wspomniane litewskie, 
łotewskie i węgierskie Żydówki, jak 
również kilka Polek oraz Ukrainek.

Kobiety w Bromberg-Ost były wy-
korzystywane do ciężkich robót przy 
kolei. Do ich obowiązków należały mię-
dzy innymi: budowa i remont torów, 
załadunek i rozładunek towarów na 
stacji Bromberg-Ost, kopanie rowów 
czy czyszczenie tłucznia pomiędzy szy-
nami. Praca ponad siły w połączeniu 
z często niesprzyjającymi warunkami 
atmosferycznymi i brakiem jakiejkol-
wiek odzieży ochronnej stanowiły przy-
czynę licznych zachorowań – ale o to 
przecież nazistom właśnie chodziło: by 
wykorzystać je maksymalnie i zamę-
czyć tutaj na śmierć.

Dozór nad więźniarkami – pod prze-
wodnictwem SS-Scharführera Antona 
Kniffkego – sprawowało siedem nadzor-
czyń z SS oraz grupa strażników ochro-
ny kolei. Funkcję starszej nadzorczyni 
(SS-Oberaufseherin) w Bromberg-Ost 
pełniła od czerwca 1944 do marca 1945 
roku niejaka Johanna Wisotzki. Dwie 
inne nadzorczynie, o których cokolwiek 
wiadomo, to jest Ewa Paradies i Gerda 
Steinhoff, w pierwszym miesiącu 1945 
roku powróciły do nadmorskiego Stut-
thofu. 25 stycznia ta druga została tam 
nawet odznaczona Krzyżem Żelaznym 
za „zasługi jako nadzorczyni”. Zatrzy-
mano ją dokładnie cztery miesiące póź-
niej. Ewę Paradies schwytano sześć dni 
po niej. Wkrótce obie zostały osądzone  
i 31 maja 1946 roku skazane w Gdań-
sku na karę śmierci. Wyroki wykonano 
na nich – przez powieszenie – dnia  
4 lipca na gdańskiej Biskupiej Górce. 
Nim do tego jednak doszło, 20 stycz-
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nia 1945 roku, w obliczu zbliżania się 
frontu wschodniego, podobozy Brom-
berg-Ost i Bromberg-Brahnau zostały 
zlikwidowane. Naziści przystąpili wów-
czas do ewakuacji więźniarek do obo-
zu koncentracyjnego Sachsenhausen. 
Około tysiąca Żydówek z Brahnau po-
łączono wtedy w jedną kolumnę mar-
szową wraz z 295 pozostałymi przy 
życiu Żydówkami z Bromberg-Ost i wy-
prowadzono – przez Koronowo – w kie-
runku Sępólna Krajeńskiego. Buszko-
wo, Lucim, Mąkowarsko, Dziedno, Ol-
szewka, Przepałkowo, Niechorz… Ile-
kroć jadę tą trasą, każdorazowo o nich 
myślę. O tym, że podczas owego mar-
szu śmierci więźniarki nie otrzymywały 
żadnego wyżywienia. O tym, że wycień-
czone niewolniczą pracą, musiały iść 
tędy w szybkim, morderczym tempie, 
w dodatku w samym środku srogiej 
zimy. Ale też i o tym, że ostatecznie 
kobiety, którym udało się przetrwać tę 
gehennę, zostały wyzwolone przez żoł-
nierzy armii radzieckiej.

Pozostałości podobozu Bromberg- 
-Ost znajdowały się do niedawna w trój-
kącie prostokątnym, którego boki wy-
znaczają ulice: Kamienna, Fabryczna 
oraz Składowa – aż do Wyścigowej. 
Niewielki plac z barakiem, rampą 
i resztkami fundamentów otaczało 
charakterystyczne podwójne betonowe 
ogrodzenie zwieńczone drutem kolcza-
stym – dobrze widać je było od strony 
ulicy Kamiennej na wysokości wieży 
wodnej. W chwili, gdy piszę te słowa, 
na terenie tym, od lat spoczywającym 
odłogiem we wstydliwym zapomnie-
niu, pośród gruzu i samosiejek topoli, 
trwa realizacja jakiejś budowlanej in-
westycji. Czy nowy przedsiębiorca po-
stanowi w końcu upamiętnić kobiety 
z obozu Bromberg-Ost?

„ R O D O S ”. 

Rodzinne Ogrody Działkowe Ogro-
dzone Siatką („Gdzie spędzasz wa-
kacje? – Na «RODOS»!”). Przy ulicy 
Inwalidów znajduje się ich aż sześć: 
Rodzinny Ogród Działkowy „Makrum”, 
ROD „Flaming”, ROD „Storczyk”, ROD 
„Malinka”, ROD im. Leona Wyczółkow-
skiego (na którym to działki dumnymi 
posiadaczami są rodzice piszącej te 
słowa) oraz ROD „Pod Brzozą”.

ROD „Makrum” (ul. Inwalidów 19,  
naprzeciwko stacji kolejowej Byd-
goszcz Wschód Towarowa – przed  
II wojną: Kapuścisko Tranzytowe, póź-
niej zaś Kapuścisko Małe Towarowe – 
od 1928 roku obsługującej ruch towa-
rowy północnej części magistrali wę-
glowej). Powstał w marcu 1970 roku 
dla pracowników Pomorskiego Zakła-
du Budowy Maszyn „Makrum”, spe-
cjalizującego się w produkcji maszyn 
krusząco-mielących dla przemysłu ce-
mentowego, oczywiście jeszcze jako 
tak zwany Pracowniczy Ogród Dział-
kowy (POD). Posiada powierzchnię 
6,5 hektara. Składa się ze 154 działek, 
placu zabaw, świetlicy, parkingów oraz 
czterech bram wjazdowych i furtek. 
Co oczywiste, posiada sieć elektryczną 
i wodociągową.

ROD „Flaming” (ul. Inwalidów 29,  
naprzeciwko zrujnowanej wieży ci-
śnień z około 1930 roku – obecnie 
wystawionej na sprzedaż). Dokładnej 
daty powstania próżno dziś szukać, 
pewnym jest natomiast, iż powstał on 
dla pracowników legendarnych Za-
kładów Rowerowych „Romet”, na co 
wskazuje – po pierwsze – jego nazwa, 
nawiązująca oczywiście do produkowa-
nego przez Romet modelu składaka na 
20-calowych kołach, z wolnobiegową 
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piastą Torpedo, jak również charakte-
rystyczny znak towarowy bydgoskich 
zakładów rowerowych z przedstawie-
niem białego Pegaza, obecny do dziś 
na bramach wjazdowych.

ROD „Storczyk”. Istnieje od 1965 
roku. Posiada własną świetlicę, par-
kingi, sieć wodociągową, jest zelek-
tryfikowany. Znajdują się w nim 132 
działki. We wrześniu 2020 roku por-
tal InfoFordon.pl donosił o spektaku-
larnej tragedii na działce „Storczyk”: 
„O godz. 16.25 strażacy otrzymali 
informację o zawaleniu się altanki 
w ogrodzie działkowym «Storczyk» 
przy ul. Inwalidów. Dokonujący roz-
biórki mężczyzna w wieku ok. 30 lat 
został przysypany elementami budow-
li. Został przewieziony do szpitala 
w stanie ciężkim bez odzyskania przy-
tomności”.

ROD „Malinka” (ul. Wyścigowa 8). 
Istnieje od 1972 roku i obejmuje 129 
działek oraz tak zwany Dom Działkow-
ca. Jego lokalizacja tuż pod lasem jest 
źródłem wielu zazdrosnych westchnień 
działkowiczów, którym trafiła się parce-
la przy samej ulicy Inwalidów, od czasu 
utworzenia przebitki na Fordon pod 
postacią ulicy Czesława Lewińskiego 
– arterii okropnie ruchliwej. Nie prze-
szkadzają za to wcale odgłosy przejeż-
dżających tuż-tuż pociągów, co więcej 
– potrafią one wprawić działkowców 
w romantyczny stan rozmarzenia o da-
lekich podróżach międzymiastowych 
do Krakowa, Łodzi czy Warszawy, tych 
zagranicznych, a może nawet interga-
laktycznych…

Warto tutaj wspomnieć, że jeszcze 
w latach 80. kursowały tędy ciuchcie, 
nieraz szczelnie zakrywając działki 
swym gęstym pióropuszem duszącej 
burej pary.

ROD im. Leona Wyczółkowskiego 
(ul. Inwalidów 37). Na stronie WWW 
Polskiego Związku Działkowców zna-
leźć można informację, że w 2016 
roku ogród ten obchodził 70-lecie 
swojego istnienia. Szybki rachunek 
wskazywałby więc tużpowojenny rok 
1946 jako datę jego powstania – jak 
to więc możliwe, skoro aż do lat 50. 
XX wieku wciąż znajdowały się tutaj 
pozostałości wyżej opisanego hipodro-
mu? Odpowiedź przynosi głaz pamiąt-
kowy posadowiony przy działkowej 
świetlicy w sierpniu 2012 roku – na 
40. rocznicę przeniesienia ROD im. 
Leona Wyczółkowskiego z ulicy ks. 
kard. Stefana Wyszyńskiego (były to 
okolice ul. Żmudzkiej) na ulicę Inwa-
lidów w związku z rozbudową miasta 
B. (i w 160. rocznicę urodzin patro-
na ogrodu). Na osiedlu Bydgoszcz 
Wschód „Wyczółkowski” funkcjonuje 
zatem dokładnie od roku 1972, podob-
nie więc jak ROD „Malinka”. Z prze-
kazów ustnych mojego dziadka i taty 
wiem, że do użytku działkowiczów 
oddane zostały wówczas same nieza-
gospodarowane parcele, na których 
to nie było ani żadnych nasadzeń, ani 
nawet cienia obecnych altanek. Za-
równo więc budowa altanki, jak i za-
gospodarowanie terenu działki leżały 
w gestii samego użytkownika. Dziadek 
więc fundamenty pod domek nakazał 
wykopać w czynie społecznym swoim 
synom – mojemu tacie i wujkowi – 
a altankę wzniesiono później z czego 
akurat się dało. Ważne było jedynie, 
aby trzymać się jako tako wytycznych 
dotyczących rozmiarów oraz architek-
tonicznego kształtu budynku. Nie mógł 
być on więc ani za duży, ani nazbyt wy-
szukany, słowem: winien być „ludowy”. 
Takie to były czasy. Również rośliny 
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nie mogły być przez działkowców do-
bierane dowolnie – skupiać się trzeba 
było wówczas wyłącznie na produkcji 
warzyw, owoców i kwiatów (nici więc 
z jakże popularnego dziś poliamorycz-
nego mariażu trawnika z iglakami). Ich 
dokładną liczbę oraz rodzaj określał 
srogi regulamin.

„Wyczółkowski” posiada dziś 170 
działek, dwa parkingi, dwie bramy 
wjazdowe, trzy furtki, iście „przedpo-
topowy” plac zabaw, klimatyczną świe-
tlicę opatrzoną zabytkowym napisem 
„Dom Działkowca” o pięknym liter-
nictwie oraz biuro. Przy placu zabaw  
11 listopada 2018 roku działkowcy po-
sadzili dąb na 100-lecie niepodległości 
Polski.

Co roku w świetlicy (wyłączywszy 
lata pandemiczne) organizuje się tu 
również Dzień Działkowca, podczas 
którego skonsumować można smako-
witą grochówkę z kuchni polowej, a na 
deser – oczywiście – słodki poczęstu-
nek. Dla najmłodszego pokolenia dział-
kowiczów przewidziane są zawsze nie-
odłączne gry i zabawy ruchowe.

ROD „Pod Brzozą” (ul. Inwalidów 39). 
Stosunkowo młody – istnieje „ledwie” 
od 1982 roku. Zajmuje blisko 3,6 hek-
tara i posiada 94 działki ogrodnicze. 
Na jego terenie znajduje się budynek 
administracyjno-gospodarczy służący 
jako biuro zarządu. Ciekawostkę sta-
nowi niewątpliwie – dobrze widoczny 
z ulicy Inwalidów – zakupiony w 1990 
roku wagon kolejowy funkcjonujący 
dziś jako Dom Działkowca. 

Pod adresem Harcerska 13B 
znajduje się jeszcze Stowarzyszenie 
Ogrodowe „Przylesie”, zarejestrowane 
w maju 2015 roku po precedensowym 
opuszczeniu struktur Polskiego Związ-
ku Działkowców. Według KRS ma ono 

na celu między innymi: wszechstronny 
rozwój posiadanych przez właścicieli 
działek gruntu w kierunku przysto-
sowania ich na ogrody działkowe, 
poprawę warunków socjalnych człon-
ków społeczności lokalnych, pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej i wyrównywanie ich szans, in-
tegrację społeczną osób w wieku eme-
rytalnym oraz niepełnosprawnych czy 
też przywracanie społeczności i przy-
rodzie terenów zdegradowanych. Czyli 
intencje te same, jakie ma PZD, tyle że 
w NGOsowej nowomowie.

Pozostaje mieć nadzieję, że tereny 
wyżej opisanych ogrodów działkowych 
nie zostaną kiedyś wywłaszczone pod 
budownictwo mieszkaniowe – bo te-
mat ten powraca raz na jakiś czas jak 
bumerang, rzucany w eter przez chci-
wych deweloperów.

Na koniec informacja dla niezmo-
toryzowanych: ulicą Inwalidów kursuje 
aktualnie autobus linii 73 (Dworzec 
Bielawy – Kapuściska). Możliwy jest 
również dojazd tramwajem – wówczas 
wysiadamy z trójki, piątki, siódemki 
albo dziesiątki na przystanku Dworzec 
Wschód i później w stronę „RODOS” 
zmierzamy z estakady już per pedes. 
Pod estakadą, przy ulicy Kamiennej, 
znajduje się jeszcze przystanek auto-
busowy – także nazwany „Dworzec 
Wschód”. Korzysta z niego linia numer 
83. W dalszym sąsiedztwie znajdują 
się ponadto przystanki przy ulicy For-
dońskiej, gdzie zatrzymują się autobu-
sy o numerach: 64, 65, 69, 74, 89, 31N, 
32N i 33N. Nie warto być jednak jak 
mój dziadek, przez pół swojego życia 
za przechodzenie skrótem przez tory 
napominany przez sokistów – skorzy-
stajcie lepiej z wygodnej i bezpiecznej 
kładki nad torowiskiem!
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BRDA

W kontekście bydgoskim hasło 
dość wieloznaczne: jednym w pierw-
szej kolejności przywiedzie na myśl 
dawną turystyczną wizytówkę naszego 
miasta, czyli funkcjonujący w latach 
1972–2019 trzygwiazdkowy hotel 
Brda przy ulicy Dworcowej 94, innym 
zaś domek letniskowy typu Brda ro-
dem z PRL. Najszersza grupa czytelni-
ków pomyśli, z kolei, w tej chwili naj-
pewniej o przepływającej przez miasto 
B. urokliwej rzece Brdzie. W haśle tym 
przyjrzymy się więc szerzej wszystkim 
trzem desygnatom tejże pojemnej na-
zwy. Z przyzwoitości nadmienię, że 
istnieje jeszcze bydgoski projekt mu-
zyczny Marka Maciejewskiego z legen-
darnego Variété pod nazwą Brda, ale ja 
o tego typu muzyce – parafrazując sło-
wa Franka Zappy – tańczę mniej więcej 
jak o architekturze, więc ze względów 
czysto merytorycznych decyduję się po-
minąć go w niniejszym opracowaniu.

D O M E K  T Y P U  B R D A . 

Na jego pomysł wpadł, wbrew po-
zorom, nie Polak, a amerykański ar-
chitekt Andrew Michael Geller (1924–
2011). On to właśnie latem 1955 roku, 
wzorując się ponoć na ówczesnych 
modelach namiotów (swym kształtem 
zbliżonych zapewne do indiańskich tipi, 
jak choćby tzw. namiot Sibleya), zapro-
jektował budynek o nieskomplikowanej 
trójkątnej bryle, który to w czasie apo-
geum zainteresowania modernizmem 
i prostymi formami okazał się istnym 
strzałem w dziesiątkę i znacznie przy-

czynił do wprowadzenia funkcjonali-
zmu dosłownie pod strzechy. Efektem 
jego pracy koncepcyjnej miał być bu-
dynek letniskowy zbudowany na plaży 
nad Oceanem Atlantyckim, w Sagapo-
nack w stanie Nowy Jork. Domek ten od 
razu wzbudził niemałe zainteresowanie 
i szybko trafił nawet na okładkę dzien-
nika „The New York Times”. Później 
o domkach Gellera pisały też między 
innymi „Life”, „Sports Illustrated” czy 
„Esquire”. Pomimo żelaznej kurtyny – 
w zamyśle miłościwie panującej nam 
wtedy władzy mającej przesłaniać Pola-
kom wszelki widok na Zachód – moda 
na architektoniczną modernę szybko 
ogarnęła również Polską Rzeczpospo-
litą Ludową. Początki szału na domki 
typu Brda można więc datować już na 
rok 1957. Zaczęły one wtedy – oraz 
w latach kolejnych – masowo powsta-
wać w licznych ośrodkach wczasowych 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
-Krajoznawczego czy Ogólnokrajowej 
Spółdzielni Turystycznej „Gromada”, 
również w tym ulokowanym w bydgo-
skim Janowie (obecnie: Na Szlaku Brdy, 
pierwotnie: OST „Gromada” właśnie; 
jeszcze do niego tutaj wrócimy).

Konstrukcja domku typu Brda jest 
banalnie prosta: jego sięgający niemal 
do samej ziemi stromy dwuspadowy 
dach stanowi jednocześnie ściany bocz-
ne obiektu. Brdy najczęściej wzniesio-
ne są z drewna na betonowej ławie fun-
damentowej. W przekroju budynek taki 
przypomina oczywiście trójkąt równo-
ramienny tudzież literę A (ang. A-frame 
house). Jest zazwyczaj jednopiętrowy, 
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a na ciasną górę wiodą zawsze scho-
dy tak strome, że precyzyjniej byłoby 
je nazwać po prostu drabiną. A zatem, 
w obliczu wakacyjnego luzowania abs-
tynenckiego rygoru przez dorosłych, na 
piętrze takowym urzęduje zazwyczaj 
przychówek.

Dobrze wiedząc o polskim irracjo-
nalnym sentymencie do czasów słusz-
nie minionych, producenci domów 
z drewna wciąż posiadają domki typu 
Brda w swojej ofercie. Również archi-
tekci na całym świecie nadal wykorzy-
stują ideę A-frame houses, dostosowu-
jąc ją jednak do współcześnie obowią-
zujących trendów. Mamy więc domki 
zeroemisyjne i ekologiczne, przenośne 
i z kubikową dobudówką, szklane i lu-
strzane… Sewerynowi Baryce się to na-
wet nie śniło!

H O T E L  B R D A . 

Pierwsze podejścia do jego budowy 
miały miejsce już w 1956 roku, a więc 
wtedy, kiedy to Andrew Gellerowi koła-
tać się już musiał w głowie projekt jego 
własnego A-frame house. W czasie 
owym brakowało w mieście B. obiek-
tu hotelarskiego przystosowanego do 
przyjmowania większej liczby gości, 
ponieważ hotele upaństwowione po II 
wojnie światowej, jak na przykład Pod 
Orłem – mimo że często bardzo repre-
zentacyjne – dysponowały niewielką 
liczbą miejsc. W związku z tym podję-
ta została w końcu decyzja o budowie 
nowego obiektu, którego projektantem 
została w 1966 roku firma Miastopro-
jekt, a konkretnie – panowie architek-
ci Zdzisław Kostrzewa (1930–2017) 
i Jerzy Tomaszewski. Budowę hotelu 
komunalnego Brda, po dwóch latach 
przygotowywania lokalizacji, rozpoczę-

to w 1967, a zakończono w 1972 roku.  
Wykonawcą inwestycji było Bydgo-
skie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Miejskiego, a pierwszym właścicielem 
– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Tu-
rystyczne „Brda”. Koszt jego budowy 
wyniósł bajońską sumę 50 milionów 
ówczesnych złotych.

Obiekt oddano do użytku dnia 29 
sierpnia 1972 roku. Wtedy to o go-
dzinie 7.00 otwarto hotelową kawiar-
nię z 75/80 miejscami (I kategorii), 
o 13.00 – 150-miejscową luksusową 
restaurację (kat. I), a o 16.00 – re-
cepcję. Mając na względzie zdrowie 
psychiczne i krążeniowo-oddechowe 
bydgoszczan, atrakcje trzeba im było 
po prostu ostrożnie dawkować. Dodat-
kowo obiekt posiadać miał tak zwaną 
fryzjernię (II piętro), placówkę PKO 
(III piętro), cocktail bar, salę telewizyj-
ną oraz taras widokowy (X piętro). Po 
oddaniu do użytku hotel dysponował – 
według różnych źródeł – 342, 344 lub 
346 miejscami noclegowymi w 174 
pokojach jednoosobowych, 74 dwu-
osobowych oraz 20 apartamentach. 
Potrzeby zmotoryzowanych gości za-
spokajały własny parking i garaże na 
45 pojazdów, w tym 15 stanowisk dla 
autobusów. W końcu 1972 roku obiekt 
– jako pierwszy w kraju! – otrzymał 
własną centralę telefoniczną. Komuni-
kację między kondygnacjami ułatwiały 
z kolei trzy windy wyprodukowane na 
szwedzkiej licencji, a także dwa dźwigi 
gastronomiczne. Dostawcą mebli była 
spółdzielnia inwalidów ze Środy Wiel-
kopolskiej. Hotel zatrudniał w owym 
czasie 240 pracowników. O jego no-
woczesności świadczyło wyposażenie 
wszystkich pokojów w łazienki, aparaty 
telefoniczne oraz odbiorniki radiowe. 
Posiadał również teleks. 
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Tuż przed zamknięciem hotel dys-
ponował 205 pokojami jedno- oraz dwu-
osobowymi, w tym dwoma dostosowa-
nymi do potrzeb osób niepełnospraw-
nych, dziewięcioma salami wielofunk-
cyjnymi (w tym 200-osobową salą kon-
ferencyjną), restauracją, barem, sauną, 
solarium, gabinetem masażu, wypoży-
czalnią samochodów oraz parkingiem. 

I tak gości hotelowych przyjmowa-
no w Brdzie aż do 21 grudnia 2019 
roku, po czym hotel został zamknięty, 
a jego luksusowe onegdaj wyposaże-
nie wyprzedano. Właściciel obiektu 
– Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Tury-
styczne Brda sp. z o.o. – złożył bowiem 
w Urzędzie Miasta B. wniosek o zmia-
nę przeznaczenia obiektu na budynek 
mieszkalny z funkcją usługowo-handlo-
wą w parterze. Dawny hotel jest więc 
obecnie rozbudowywany, termomoder-
nizowany i podwyższany o jeszcze jed-
no piętro. Na XI kondygnacji powstać 
mają dwa apartamenty z prywatną 
windą. Ponadto na dachu mieścić się 
ma taras. Łącznie do użytku oddanych 
zostanie 106 mieszkań. Autorami mo-
dernizacji są architekci z poznańskiej 
pracowni Con-Project sp. z o.o.

Na koniec ciekawostka. W roku 
1980 zespół Kombi wydał swój de-
biutancki longplay, zatytułowany – po 
prostu – „Kombi” (znany również jako 
płyta z muchą). Znalazł się na niej mię-
dzy innymi utwór „Hotel twoich snów”, 
który to zaczyna się w te pamiętne sło-
wa: „Obudzisz się nagle przy śpiącej 
kobiecie, nie poznasz jej twarzy. Opu-
ścisz autobus i wolno wstąpisz w noc. 
Przepłyniesz wielki, obcy ci plac, neony 
drogę ci pokażą tam, gdzie świetlisty 
gmach. Otoczą cię zewsząd kolory i wo-
nie, nawet gwiazdy z ekranu. A jedna 
z nich, naga pod futrem, da ci znak. Lu-

strzana winda uniesie was, będziecie 
płynąć aż do nieba bram, aż na piętro 
Raj”. I choć zaraz po nich następuje re-
fren: „Victoria Hotel, hotel twoich snów, 
tutaj jak w telewizorze masz niebo i ste-
reoraj. Dziś twa szansa, możesz złapać 
ją sam”, to i tak świętej pamięci czaso-
pismo muzyczne „Machina” zdemasko-
wało swego czasu (za mojej młodości 
– a więc dawno, zatem przypomnę) 
prawdziwe okoliczności powstania 
tejże piosenki: panowie Sławomir Ło-
sowski, Grzegorz Skawiński, Walde-
mar Tkaczyk i Jan Pluta mieli spędzić 
kiedyś upojną noc w bydgoskim hotelu 
Brda, a fakt ten miał się stać inspira-
cją do napisania i nagrania piosenki 
„Hotel twoich snów” właśnie. Bo z całą 
pewnością – podobnie jak warszawska 
Victoria – był to kiedyś przecież hotel 
z marzeń i snów niejednego Polaka.

R Z E K A  B R D A . 

Brda stanowi lewy dopływ Wisły, 
największy w jej dolnym biegu. Dłu-
gość rzeki wynosi aż 239 kilometrów, 
powierzchnia dorzecza natomiast – 
4627 kilometrów kwadratowych. Na 
dorzecze to składają się 43 małe dopły-
wy, pośród których największym jest 
rzeczka Kamionka o długości 69,49 
kilometra i powierzchni dorzecza 479 
kilometrów kwadratowych.

Brda, wypływając w okolicach 
Miastka z Jeziora Smołowskiego, po-
łożonego w najwyższym paśmie moren 
czołowych Pojezierza Pomorskiego, 
przepływa przez 19 jezior i prawie 
w całości jest spławna (233 km), co 
sprawia, że – tuż obok rzeki Wdy – sta-
nowi najczęściej wybierany przez kaja-
karzy z regionu (i nie tylko!) szlak wod-
ny, pięknie meandrujący pośród Borów 
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Tucholskich, bardzo dobrze oznaczony 
i obfitujący ponadto w profesjonalną 
wodniacką infrastrukturę. Do tego ja-
kość jej wód w całym biegu jest dobra 
– prawie wyłącznie I i II klasa. Należy 
ona dzięki temu do najczystszych rzek 
całego województwa kujawsko-pomor-
skiego. W Brdzie żyją więc sobie mię-
dzy innymi następujące zdrowe rybki: 
brzana, karaś, kleń, leszcz, lin, okoń, 
płoć, pstrąg potokowy, sandacz, szczu-
pak czy troć wędrowna.

Na odcinku Brdy pomiędzy osadami 
Świt a Piła-Młyn, w rezerwacie przyro-
dy Dolina Rzeki Brdy, na terenie Tuchol-
skiego Parku Krajobrazowego znajduje 
się trudne do zapomnienia, zdradliwe 
i niebezpieczne z perspektywy locji 
uroczysko Piekiełko, to jest odcinek 
rzeki o charakterze górskim, z licznymi 
powalonymi drzewami w korycie oraz 
uznanym w 1991 roku za pomnik przy-
rody głazowiskiem, tworzącym tutaj tak 
zwaną szachownicę i wywołującym na 
Brdzie liczne progi i wiry. W 2000 roku, 
podczas kajakowej wycieczki nieomal 
zaliczyłam tutaj wodniacką wywrotkę. 
Szczęśliwie naszą grupę żółtodziobów 
uratowali wtedy charyzmatyczni ko-
mandorzy spływu.

Brda przepływa, rzecz jasna, także 
przez miasto B., gdzie łączy się z Kana-
łem Bydgoskim i uchodzi do Wisły. Dłu-
gość jej miejskiego odcinka wynosi aż 
28 kilometrów. Jej dopływami w obrę-
bie naszego miasta są: ww. Kanał Byd-
goski, ruczaj Flis (od niego to właśnie 
wzięło nazwę osiedle Flisy) oraz nie-
wielkie cieki spływające z wysoczyzn 
i teras sandrowych i pradolinnych. 
W wielu przypadkach cieki te zasilają 
Brdę w postaci dopływu podziemne-
go. Na osiedlu Piaski Brda wpływa do 
tak zwanej Pradoliny Toruńsko-Eber-

swaldzkiej (niem. Thorn-Eberswalder 
Urstromtal), na Okolu zaś zmienia kie-
runek z południkowego na równoleżni-
kowy i odtąd zmierza już – na wschód 
– ku Wiśle, do której to uchodzi w dziel-
nicy, nomen omen, Brdyujście. 

Od wlotu doń Kanału Bydgoskiego 
aż do swojego ujścia Brda jest skana-
lizowana, włączona w system drogi 
wodnej łączącej Wisłę z Odrą poprzez 
ww. kanał, Kanał Górnonotecki, Noteć, 
jezioro Gopło i Wartę. Na tymże odcin-
ku posiada II klasę żeglowną i stanowi 
ważny element międzynarodowych 
dróg wodnych: E40, łączącej Morze 
Bałtyckie z Morzem Czarnym (14 km 
szlaku na terytorium B.), oraz E70, łą-
czącej belgijską Antwerpię z Kłajpedą 
na Litwie (28 km w obrębie naszego 
miasta). W 2018 roku dwaj Francuzi 
płynący przez B. swoją barką „Navis” – 
Eric Jochum i Gauthier Mear – nie mie-
li jednak specjalnego szczęścia i jeden 
z nich utknął w naszym mieście aż na… 
pół roku! A wszystko to z winy przedłu-
żającego się remontu śluzy Okole – tej 
z nieodległą wieżyczką czołgu „Rudy 
102”, która przypomina dziś o kręceniu 
w B. jesienią 1968 roku scen do czte-
rech odcinków drugiej serii hitowego 
serialu „Czterej pancerni i pies”.

Na terenie miasta B. na Brdzie znaj-
dują się następujące stopnie piętrzące: 
jaz Farny, inaczej: Młyński; w jego pra-
wym przęśle zbudowano w 1996 roku 
jedyny w Europie tor kajakarstwa gór-
skiego ulokowany w ścisłym centrum 
miasta, na którym to odbywają się dziś 
zawody creekerów i river-runnerów 
o randze mistrzowskiej; podobno pla-
nowana jest jego modernizacja;
jaz Ulgowy przy ulicy Tamka, w obec-
nym kształcie wspomagający jaz Farny 
od 1920 roku; 
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Międzywodzie, odtworzone w for-
mie kaskady w 2007 roku; od lat 60. 
XIX wieku aż do wybuchu I wojny 
światowej działało tutaj pruskie kąpie-
lisko garnizonowe Wellenbad, a dziś 
z upodobaniem w Międzywodziu kąpią 
się psy, bezdomni bibosze, jak również 
nieprzejmujące się niczym, beztroskie 
małe dzieci;

efektowna wizualnie śluza Miejska 
przy ulicy dra Karola Marcinkowskie-
go, z 1915 roku;

jaz Czersko Polskie, najstarszy 
w Polsce jaz typu walcowego, stano-
wiący jednocześnie unikatowe dzie-
ło budownictwa hydrotechnicznego 
w skali europejskiej, utrzymane w sta-
nie sprawnym technicznie i w history-
zującym kształcie z początku XX wie-
ku; w 2005 roku wpisany do rejestru 
zabytków; 

śluza Czersko Polskie, względnie 
młodziutka: oddana do użytku w 1999 
roku; zastąpiła w ten sposób wyeksplo-
atowaną śluzę Brdyujście z 1879 roku.

W rejonie starówki rzeka Brda 
wraz ze swoją odnogą Młynówką opły-
wają Wyspę Młyńską, wespół z tak 
zwaną Wenecją Bydgoską stanowiące 
bezsprzecznie jedną z największych 
atrakcji turystycznych miasta B.

Na terenie B. działają trzy elek-
trownie wodne na Brdzie: elektrownia 
Smukała – w pobliżu miejsca, gdzie 
rzeka ta wpływa na obszar administra-
cyjny naszego miasta (od 1977 roku), 
elektrownia Kujawska na Wyspie Młyń-
skiej oraz elektrownia Mewat w Czer-
sku Polskim.

Uruchomienie elektrowni Smuka-
ła w jej obecnym kształcie nastąpiło 
w roku 1951. Prace te nadzorował 
inżynier Stanisław Więckowski, część 
elektryczną zaprojektował inż. Antoni 

Misterek, a obiekty budowlane – inż. 
Edward Narzyński. W skład stopnia 
wodnego w Smukale, prócz najwięk-
szej w naszym mieście elektrowni, 
wchodzą jeszcze: zapora ziemna, upust, 
przepławka dla ryb oraz jaz. Jaz ów pię-
trzy Brdę do wysokości ośmiu metrów. 
W wyniku tegoż spiętrzenia powstał 
piękny Zalew Smukalski o powierzchni 
96 hektarów, malowniczo położony po-
śród grądowych lasów, tu i ówdzie po-
przetykanych sośniakiem. Za czasów 
mojej młodości obfitował on jeszcze 
w dzikie kąpieliska, dziś natomiast – za 
sprawą idącej w dziesiątki liczby to-
pielców – został trwożliwie oznaczony 
tablicami o treści: „czarny punkt wod-
ny”. Na jego zachodnim brzegu, w ce-
nionym zwłaszcza przez nieobyczajną 
żulię parku ks. Karola Wojtyły, znajduje 
się pomnik-kajak, upamiętniający wo-
jaże wodne papieża Polaka, kawałek 
dalej zaś – mogiła ofiar hitleryzmu: „za-
mordowanych i zmarłych dzieci w obo-
zie przesiedleńczym zorganizowanym 
na terenie zakładu «Karbid Wielkopol-
ski»”. Wskutek morderczej pracy, głodu 
i bicia zginęło tutaj 814 osób.

Elektrownia Kujawska na Wyspie 
Młyńskiej znajduje się przy ujściu Mły-
nówki do Brdy przy ulicy Mennica 2A. 
Jej budynek powstał w drugiej połowie 
XIX wieku, a na elektrownię zaada-
ptowany został w latach 20. wieku 
XX. W latach 70. elektrownia zaczęła 
jednak podupadać. W latach 90. Pol-
skie Zakłady Zbożowe ogłosiły prze-
targ na sprzedaż zrujnowanego już 
budynku. W lipcu 1998 roku znalazł 
się szczęśliwie nowy właściciel, który 
to doprowadził do remontu elektrow-
ni i zainstalował w niej nowe turbiny. 
Elektrownię ponownie uruchomiono  
1 grudnia 1998 roku. Łączna jej moc 
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wynosić ma dziś 600 kilowatów. Po-
nadto w 2009 roku w pomieszczeniach 
elektrowni otwarto muzeum energetyki.

E l e k t r o w n i a  M e w a t  znajdu-
je się blisko bydgoskiego toru regato-
wego, niedaleko ujścia Brdy do Wisły. 
Pierwszą elektrownię wodną wznie-
siono tutaj już w latach 1903–1906. 
Wytwarzała ona energię potrzebną 
do oświetlenia budynku technicznego 
służącego do obsługi jazu i śluz. W ta-
kim kształcie działała do 1965 roku. 
W czerwcu roku 1985 obiekt przebu-
dowała i uruchomiła ponownie spółka 
Mewat, która w latach 90. utworzyła 
tutaj kolejne dwie małe elektrownie. 
Łączna ich moc to 945 kilowatów. 
Ponadto z krat elektrowni na Czersku 
Polskim Mewat zbiera i wywozi co 
roku do utylizacji całe tony naszych 
śmieci i odpadów.

Tuż obok hydroelektrowni znaj-
duje się bydgoski t o r  r e g a t o w y  
(ul. Witebska 26). Jest to najstarszy tor 
regatowy w Polsce, kreowany na krajo-
we centrum sportów wodnych w okre-
sie międzywojennym, i jednocześnie 
największy zbiornik wodny w mieście 
B. (obszar 60 ha, długość ok. 2 km, 
szerokość 330 m). Tworzą go spiętrzo-
ne jazem walcowym Czersko Polskie 
wody rzeki Brdy. Oddzielony jest od 
Wisły wałem oraz groblą, odgranicza-
jącą z kolei tor od mniejszego akwenu 
położonego tuż przy stacji kolejowej 
Bydgoszcz Łęgnowo (z zabytkowym 
budynkiem dworcowym!), zwanego 
małym portem drzewnym lub też zbior-
nikiem Karpnik (11 ha). Na zachod-
nim brzegu toru znajdują się trybuny, 
wieża sędziowska, hangary, parkingi 
oraz przystanie klubów żeglarskich 
(Bydgoski Klub Motorowodny MORS, 
Klub Sportów Wodnych Bydgoszcz 

Brdyujście PTTK czy Yacht Klub Pol-
ski Bydgoszcz). Kilka lat temu, dzięki 
środkom pochodzącym z Bydgoskiego 
Budżetu Obywatelskiego, Bydgoskie 
Centrum Sportu uruchomiło przy torze 
regatowym bezpłatną całotygodniową 
wypożyczalnię sprzętu pływającego, 
w ofercie której znajduje się sześć kla-
sycznych rowerów wodnych, jeden ro-
wer z silnikiem spalinowym, jedna łódź 
motorowa oraz kapoki.

Akwatorium dzisiejszego toru re-
gatowego powstało pierwotnie w 1879 
roku jako bydgoski port drzewny, gdzie 
gromadzono drewno przeznaczone dla 
miejscowych tartaków oraz do trans-
portu na zachód Kanałem Bydgoskim. 
Służył on również za zimowisko dla 
statków i barek. W początkach XX wie-
ku na akwen zwróciły uwagę rozwijają-
ce się w B. kluby wioślarskie i szybko 
powstał tutaj najlepszy w całym Cesar-
stwie Niemieckim tor. Pierwsze regaty 
zorganizowano na nim w 1912 roku. 
Po powrocie miasta B. do macierzy 
w 1920 roku nowo powstałe Towa-
rzystwo Wioślarzy Tryton Bydgoszcz 
(dzisiejsze Bydgoskie Towarzystwo 
Wioślarskie) wystąpiło z inicjatywą 
zaadaptowania toru na krajowe cen-
trum sportów wodnych. Miały tu być 
odtąd rozgrywane corocznie tak zwa-
ne Wszechpolskie Regaty Wioślarskie. 
W roku 1924 towarzystwo wydzierża-
wiło w Brdyujściu restaurację z ogro-
dem, gdzie zorganizowano letnisko 
wioślarskie oraz przystań. Na wyspie 
(bo pierwotnie była tu tylko jedna wy-
spa, która powstała w 1879 roku; do-
piero w 1999 podzielona została ona 
na dwie części kanałem wiodącym do 
śluzy Czersko Polskie) oddzielającej 
tor regatowy od Wisły, w pobliżu mety 
w Łęgnowie zbudowano drewniane 
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trybuny mogące pomieścić aż 2500 
gapiów (por. tor wyścigów konnych 
w artykule „Bydgoszcz Wschód”). Re-
gaty ogólnopolskie były organizowane 
w Brdyujściu aż do 1937 roku. Pięcio-
krotnie tor był także miejscem rozgry-
wania regat międzynarodowych.

W okresie II wojny światowej na-
stąpiła dewastacja toru, a trybuny zo-
stały spalone przez krasnoarmiejców 
w 1945 roku. Mimo tego, po wojnie, aż 
do 1952 roku, na torze w Brdyujściu 
rozgrywano corocznie regaty krajowe 
o mistrzostwo Polski. W kolejnych la-
tach tor wielokrotnie przebudowywa-
no. Ostatnio, w 2019 roku, zakończyła 
się budowa nowych, zadaszonych try-
bun na ponad 300 miejsc siedzących 
oraz hangaru na łodzie, wzniesionych 
w miejscu rozebranych, zniszczonych 
ławek sąsiadujących z wieżą sędziow-
ską (choć część starych, jakże klima-
tycznych siedzisk wciąż pozostała). 
Wraz z ową modernizacją dobudowano 
też nowe schody, a plac pomiędzy na-
brzeżem i hangarem wyremontowano. 
Inwestycja kosztowała blisko cztery 
miliony złotych. Obecnie bydgoski tor 
jest liczącym się akwenem żeglarskim 
w województwie kujawsko-pomorskim, 
choć nie każdy mieszkaniec nasze-
go miasta zdaje się w ogóle wiedzieć 
o jego istnieniu (sic!).

W pobliżu, pod adresem Witebska 6,  
znajduje się jeszcze urokliwa, sprawia-
jąca nierealne, jakby senne wrażenie 
piętrowa willa z 1906 roku, z charakte-
rystyczną okrągłą wieżyczką – obecnie, 
wraz z działką o powierzchni 5285 me-
trów kwadratowych, położoną wzdłuż 
150 metrów bieżących linii brzegowej 
rzeki Brdy, wystawiona na sprzedaż. 
Pośrednik nieruchomości proponuje 
przeznaczyć ją na apartamenty, hotel 

z mariną, pensjonat tudzież ośrodek 
wypoczynkowo-szkoleniowy z turystyką 
wodną. Jej cena to blisko dwa miliony 
złotych. Warto więc sobie pomarzyć…

I jeszcze jedna ciekawostka: 
ponad zatoczką toru regatowego 
znajduje się ceglany, łukowy most 
drogowy – jeden z najstarszych za-
chowanych w oryginalnej postaci 
obiektów mostowych w B.! Zbudo-
wano go w 1890 roku. Przy torze re-
gatowym znajduje się także stalowy 
kolejowy most Portowy, pierwotnie 
wzniesiony w roku 1861, w czasie  
II wojny światowej poważnie uszko-
dzony i odbudowany w 1949 roku. 
Swoją nazwę zawdzięcza oczywiście 
dawnemu portowi drzewnemu. Po-
mkniemy nim między innymi do Toru-
nia, dotknąć gotyku i zjeść po pierniku.

Jeśli zaś idzie o podróże, to teraz 
skupimy się na tych drogą wodną. 

Na przebycie całego Szlaku Brdy 
– na przykład kajakiem – potrzeba co 
najmniej 10 dni, ale zdecydowanie 
warto poświęcić tej rzece więcej cza-
su. Dotyczy to również samego dolne-
go jej odcinka, czyli tego znajdującego 
się w granicach administracyjnych 
B. W środowisku wodniackim nasze 
miasto słynie zresztą z tego, że tutaj 
właśnie kończy się szlak turystyczno-
-kajakowy Brdy. Leży ono ponadto, jak 
pisałam wcześniej, pośród rzek i kana-
łów tak zwanego Bydgoskiego Węzła 
Wodnego i dzięki temu niejako prede-
stynowane jest do rozwoju w nim ka-
jakarstwa sportowego, turystycznego, 
jak również wioślarstwa. Łączna dłu-
gość wszystkich cieków wodnych na te-
rytorium B. przekracza 50 kilometrów.

Najważniejsze miejskie kluby, które 
odnoszą sukcesy w regatach krajowych 
i międzynarodowych, to dziś: LOTTO-
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-Bydgostia Bydgoszcz, CWZS Zawisza 
Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo 
Wioślarskie i Uczniowski Klub Spor-
towy „Kopernik”. Dla nich to w obrębie 
miasta B. działają liczne przystanie ka-
jakarsko-wioślarskie. Ale również dla 
kajakarzy amatorów znajdzie się w na-
szym mieście całkiem atrakcyjna baza 
turystyczna. Oto już na wysokości mo-
stu drogowego pobudowanego w 1987 
roku w miejscowości Bożenkowo-
-Zdroje, płynąc tu snadnie leniwą pła-
nią w kierunku B., mijamy letniskową 
zabudowę Janowa, to jest bydgoskiego 
osiedla położonego na północno-za-
chodnich jej obrzeżach (włączonego 
w granice miasta w 1961 roku). 

Osada letniskowa Janowo posiada 
dziś głównie znaczenie rekreacyjno-
-wypoczynkowe, zwłaszcza dla miesz-
kańców miasta nad Brdą. Na otoczo-
nych lasami polanach jest tutaj zloka-
lizowany jeden z większych w mieście 
kompleksów działek pracowniczych 
(a konkretnie „RODOS-y”: ROD „Po-
lana” i ROD „Pod Lasem” na górnym 
tarasie oraz ROD „Camping” i ROD 
„Tramwajarz” na dolnym), a nad rze-
ką – prócz dzikich kąpielisk – znaj-
duje się także kemping wraz z polem 
namiotowym i domkami letniskowymi 
(typu Brda – a jakże!) pod nazwą Na 
Szlaku Brdy (ul. Biwakowa 8), gdzie 
także możliwe jest wypożyczenie 
sprzętu wodnego (w ofercie: kajaki, 
rowery wodne, łódki). Ośrodek poło-
żony jest w zakolu Brdy, na wypukłym 
brzegu eski, czyli nurtu rzeki układają-
cego się tutaj w kształt litery S, na wy-
sokiej skarpie, i otoczony lasami. Od 
samego centrum B. dzieli go ledwie 
10 kilometrów z małym haczykiem. 
Można tutaj dojechać na przykład 
autobusami miejskimi linii: 54s (Bło-

nie–Smukała), 58/58s (pl. Kościelec-
kich – Smukała) lub 34N ( jeśli lubimy 
akurat nocne wycieczki) i do ośrodka 
dojść przez las ulicą – nie może być 
inaczej – Biwakową. Pozytywne skoja-
rzenia budzą też inne nazwy ulic w po-
bliżu, jak choćby Relaksowa – z dawną 
restauracją z dancingiem pn. „Leśna” 
w Smukale Górnej, a pierwotnie: Wal-
drestaurant Mühltal (w 1878, a póź-
niej ponownie w 1939 roku Niemcy 
przemianowali Smukałę na Mühltal 
właśnie), z dawną stacją przesiadko-
wą kolejki wąskotorowej do Koronowa 
(przez Tryszczyn, Morzewiec, Wtelno, 
Leonowo, Gościeradz, Kopalnię, Stop-
kę, Okole i słynny wysokowodny, sta-
lowy most na Brdzie – najwyższy tego 
typu obiekt w całej Europie, pocho-
dzący z 1895 roku) oraz do Kozielca 
(przez Maksymilianowo, Żołędowo, 
Jastrzębie, Wilcze, Strzelce Górne, 
Gądecz, Hutną Wieś, Kusowo, Włóki 
i Trzęsacz). Są tutaj jeszcze ulice takie 
jak Letniskowa, Wycieczkowa, Tury-
styczna czy Kajakowa, a wakacje zda-
ją się trwać caluśki rok.

Na terenie ośrodka Na Szlaku Brdy 
w Janowie rośnie pomnikowy dąb szy-
pułkowy imieniem Magda. Nieopodal 
przebiegają także znakowane szlaki 
piesze: 

niebieski Szlak Brdy z Brdyujścia 
do Konarzyn w Borach Tucholskich 
o długości 159,3 kilometra; jest to 
najdłuższy szlak pieszy na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego 
i jedna z najważniejszych tras tury-
stycznych w kraju, ceniona zarówno 
przez turystów pieszych, jak i entu-
zjastów terenowej jazdy na rowerze;  
czerwony Szlak Klubu Turystów Pie-
szych TALK z Maksymilianowa do Go-
ścieradza; do 2006 roku miał długość 
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32 kilometrów i zaczynał się w bydgo-
skim Fordonie, obecnie liczy jedynie 
17,8 kilometra;

czarny Szlak im. dra Stanisława 
Meysnera (ulica imienia tego związane-
go od 1926 roku z sanatorium w Smu-
kale lekarza wiedzie z ul. Opławiec do 
filii Kujawsko-Pomorskiego Centrum 
Pulmonologii, umieszczonego w zabyt-
kowych obiektach z 1904 roku, pośród 
sosnowych lasów, przy ul. Meysnera 9), 
prowadzący wędrowców z Myślęcin-
ka do Tryszczyna wzdłuż Doliny Brdy, 
o długości 17 kilometrów.

To właśnie w Janowie większość 
wodniaków kończy swoje spływy rzeką 
Brdą. Jeśli nie zafiniszujemy jednak w Na 
Szlaku Brdy, możemy skorzystać jeszcze 
ze znajdującej się za ośrodkiem wysokiej 
piaszczystej skarpy, stanowiącej dosko-
nałe miejsce na odpoczynek i kąpiel.

Warto bowiem chwilę odetchnąć, 
gdyż już kawałek dalej – tuż za mo-
stem drogowym swą stalowo-żelbeto-
wą konstrukcją z 1976 roku spinają-
cym Smukałę z Opławcem – czeka nas 
tak zwana przenoska: trzeba bowiem 
wyminąć wspomnianą wyżej hydro-
elektrownię Smukała. Najlepiej prze-
nieść kajak lewą stroną rzeki (ok. 100 
m dźwigania). Dalej Brda, wijąc się jak 
srebrnobłękitna wstążeczka, płynie 
wartkim nurtem ciekawą Doliną Smu-
kalską. Po drodze mijamy kładkę dla 
pieszych, również łączącą Smukałę 
z Opławcem, oraz kolejno osiedla: Pia-
ski, Czyżkówko (widoczne ujęcie wody 
pitnej dla bydgoszczan pn. „Czyżków-
ko” właśnie) i Jachcice (z resztkami ką-
pieliska na lewym brzegu, w 1967 roku 
wygrodzonego tutaj w korycie rzeki dla  
ok. 2000 osób, z ratownikiem, po-
mostami, szatniami, rozbieralniami, 
ubikacjami, kasami, kioskiem, pawi-

lonem funkcyjnym i parkingiem; dziś 
o jego istnieniu przypomina jedynie 
nazwa przystanku wspomnianej linii 
54: „Saperów/Kąpielisko”). Za mo-
stem Waleriana Hypszera (długolet-
niego dyrektora szkoły powszechnej 
na Czyżkówku w okresie między-
wojennym), po której to estakadzie 
wiedzie trasa W-Z im. rtm. Witolda 
Pileckiego, znajduje się – zakończony 
niefartowną dla Francuzów Erica Jo-
chuma i Gauthiera Meara śluzą Okole 
– wlot Kanału Bydgoskiego.

Kawałek dalej, w dawnej przystani 
kajakarskiej TKKF „Orzeł” przy ulicy 
Nadrzecznej 2 (kiedyś znajdowało się 
tutaj nawet pole biwakowe!) możemy 
zakończyć swój spływ lub też powio-
słować dalej, aby ujrzeć imponującą, 
potężną konstrukcję trzech ceglanych 
mostów kolejowych: wschodniego – 
najstarszego – z 1851, środkowego 
z 1872 oraz zachodniego z 1895 roku. 
Dalej mijamy przystanek tramwaju 
wodnego przy Astorii, znany z powieści 
Jerzego Sulimy-Kamińskiego, tytułowy 
most Królowej Jadwigi (pierwszy byd-
goski most żelbetowy, z 1913 roku), 
nowy, wantowy most tramwajowy Wła-
dysława Jagiełły i opisaną wcześniej 
śluzę Miejską. Tuż przy niej od Brdy 
odgałęzia się Młynówka. Na grobli od-
dzielającej obie rzeki znajduje się nato-
miast ww. jaz Farny. 

Mijamy teraz sztuczną Wyspę św. 
Barbary, której nazwa nawiązuje do 
patronki bydgoskich szyprów. Obecnie 
miasto, z inspiracji chyba dwudziesto-
leciem międzywojennym, dopina kon-
cepcję jej zagospodarowania: planuje 
się w tym miejscu nasadzenia drzew, 
krzewów, wysianie łąki kwietnej oraz 
montaż elementów małej architektury. 
Zapowiadana jest także modernizacja 
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umocnień nabrzeży wyspy, wybudowa-
nie pomostu pływającego i schodków 
ułatwiających wysiadanie z małych 
jednostek wodnych. Przepływamy pod 
mostem Staromiejskim im. Jerzego Su-
limy-Kamińskiego. W obrębie starówki 
mijamy między innymi: 

reprezentacyjną część bulwarów 
miejskich; 

symbol B. pod postacią spichlerzy 
zbożowych przy ulicy Grodzkiej: spi-
chlerz holenderski sprzed 1793 roku 
oraz inne: z lat 1793–1800; wszystkie 
mieszczą dziś zbiory Muzeum Okręgo-
wego im. Leona Wyczółkowskiego; 

zabytkowe barki, w tym muzeum 
tradycji wodniackich i szyperskich, czyli 
zarządzaną przez Miejskie Centrum Kul-
tury w B. barkę „Lemara” z 1937 roku; 

pomnik Trzy Gracje odlany z brązu 
w pracowni Jerzego Buczkowskiego 
w 1989 roku;

utrzymany w stylu manieryzmu ni-
derlandzkiego pałacyk Lloyda Bydgo-
skiego z 1886 roku i in.

Tyle jeśli chodzi o pokazowy water-
front naszego miasta.

Za mostem Bernardyńskim, w tak 
zwanej bydgoskiej dzielnicy wioślarzy, 
mijamy kolejno liczne – współcześnie 
istniejące bądź też dawne – przystanie 
klubów kajakowych: 

wzniesiony w 1914 roku dla nie-
mieckiego – w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym chyba najzamożniejsze-
go ze wszystkich w całym mieście, jak 
pisał Zbigniew Raszewski w „Pamięt-
niku gapia” – Klubu Wioślarskiego 
Frithjof (Ruder-Club-Frithjof) pałacyk 
nad Brdą, mieszczący dzisiaj restaura-
cję Zatoka; 
byłą przystań Klubu Sportowego „Łącz-
ność” (1933–2006) i obecną przystań 
wodną UKS „Kopernik”.

Za nieszczęsnym, zamkniętym dziś 
z powodu odkształcenia się want mo-
stem Uniwersyteckim, który o mało nie 
został też kiedyś mostem Lecha Ka-
czyńskiego: 

przystań Bydgoskiego Towarzy-
stwa Wioślarskiego (BTW) przy ulicy 
Żupy 2; 

przystań Bydgoskiego Klubu Wio-
ślarek (BKW) przy ulicy Babia Wieś 3, 
o zabytkowej drewnianej konstrukcji 
pamiętającej jeszcze lata 30. XX wieku; 

przystań LOTTO-Bydgostii Byd-
goszcz; 

Halę Sportowo-Widowiskową „Im-
mobile Łuczniczka”. 

Za mostem Pomorskim wpływamy 
w przemysłową część miasta (zob. ar-
tykuł: „Bydgoszcz Wschód”). Mijamy 
most Kazimierza Wielkiego i tutaj cze-
ka nas mała niespodzianka: tak zwana 
Wyspa na Kapuściskach albo inaczej: 
Wyspa Wisielca, z którą to związana 
jest jedna z bydgoskich legend miej-
skich. W chwili obecnej ostrów ten jest 
silnie zadrzewiony i niedostępny od 
strony lądu. Plan rewitalizacji Bydgo-
skiego Węzła Wodnego przewiduje jed-
nak budowę w jego sąsiedztwie przy-
stani wraz z nabrzeżem cumowniczym 
dla jednostek wodnych. 

Dalej, na wysokości ulicy Spornej, 
tuż pod mostem im. Żeglugi Bydgo-
skiej Brda tworzy z kolei Wyspę na 
Zimnych Wodach, będącą dziś ważną 
ostoją dla ptactwa wodnego, w tym 
gatunków wyjątkowo rzadkich, jak na 
przykład brzęczka, krakwa, perkozek, 
wodnik czy dzięcioł zielony. Powstała 
ona w 1897 roku, po przekopaniu z ini-
cjatywy Bydgoskiego Towarzystwa Ho-
lowniczego kanału skracającego w tym 
miejscu duży meander Brdy. Następ-
nie, za Bydgoskimi Zakładami Przemy-
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słu Gumowego Stomil SA, na utrudzo-
nych wiosłowaniem wodniaków czeka 
z kolei przystań-kemping Zimne Wody 
(ul. Toruńska 155F). Na dwuipółhek-
tarowym obszarze goście mają tutaj 
do dyspozycji: dostęp do prądu, sani-
tariaty wraz z prysznicami, lodówkę, 
parking, miejsca do rozbicia namiotu, 
postawienia przyczepy kempingowej 
czy kampera, miejsce na ognisko oraz 
wiaty. Warto dodać, że można tu także 
dojechać tramwajem numer 6 (Biela-
wy–Łęgnowo). 

Na dalszym odcinku Brdy, której 
brzegi porasta tutaj dziki las łęgowy, za 
mostem magistrali węglowej (z uwa-
gi na trudne warunki terenowe ponoć 
najdroższym i najtrudniejszym do wy-
konania spośród wszystkich mostów 
tzw. Węglówki, a pochodzącym z 1930 
roku) oraz wyżej opisanym kolejowym 
mostem Portowym wraz z jego wy-
szczerzoną w szczerbatym uśmiechu 
brzegową ostrogą, dopływamy już do 
Brdyujścia. Tutaj istnieje możliwość 
popłynięcia albo wcześniej wspomnia-
nym torem regatowym i dalej – przez 
śluzę Brdyujście (z przepięknym do-
mem śluzowego przy ul. Łowickiej 56 
– zabytkiem wzniesionym z czerwonej 
cegły i czarnej licówki, bogato zdobio-
nym snycerką) do Wisły, albo też, po 
dumnym minięciu nieudostępnionej do 
użytku publicznego przystani kajako-
wej Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Kormoran” przy ulicy Toruńskiej 157, 
możemy zrobić przenoskę przez ww. jaz 
walcowy Czersko Polskie, aż naszym 
oczom ukaże się ona: Królowa Polskich 
Rzek. Kto nadal żyw, może oczywiście 
spłynąć nią dalej – aż do Bałtyku.

Dla szlachty, która brzydzi się 
pracą własnych mięśni, jest jeszcze 
w naszym mieście Bydgoski Tramwaj 

Wodny, kursujący jak wiatr zawieje na 
czterech trasach: 

Słonecznej (Rybi Rynek – dawny 
hipermarket Tesco, od 14 lipca 2021: 
gigamarket Leroy Merlin), obsługiwa-
nej przez statek o napędzie solarnym 
„Słonecznik”; 

Staromiejskiej (Rybi Rynek – śluza 
Miejska – Astoria), obsługiwanej przez 
statek „Słonecznik II”; 

Szlakiem Śluz (Rybi Rynek – ślu-
za Miejska – Astoria – pechowa śluza 
Okole – śluza Czyżkówko – przystań 
Gwiazda), obsługiwanej przez statek 
M/s „Bydgoszcz”; 

oraz na trasie Wschodniej (Rybi Ry-
nek – Immobile Łuczniczka – dawn. Te-
sco – Wyższa Szkoła Bankowa – stocz-
nia przy Wyspie Wisielca – Brdyujście 
i z powrotem), obsługiwanej przez sta-
tek nie wiadomo jaki, ponieważ różne 
źródła podają rozbieżne informacje, 
a oficjalna strona WWW Bydgoskiego 
Tramwaju Wodnego w chwili, gdy piszę 
te słowa, nie działa. Ja w każdym razie 
płynęłam nią kiedyś statkiem bynaj-
mniej niezaopatrzonym w napęd sło-
neczny i wtedy właśnie zrozumiałam, 
że Bydgoski Węzeł Wodny jest jednym 
z najważniejszych, o ile nie najważniej-
szym elementem niejasnej i trudnej do 
ustalenia tożsamości liczącego sobie 
już 675 lat grodu nad Wisłą i Brdą.
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W 2020 roku jako Stowarzyszenie Koloroffon wy-
daliśmy na nowo książkę prof. Zbigniewa Raszewskiego  
„Pamiętnik gapia. Bydgoszcz, jaką pamiętam 1930–
1945”. Teraz, kiedy książka jest już dostępna w byd-
goskich księgarniach, chcielibyśmy rozpocząć kolej-
ny rozdział jej odkrywania, nie tylko poprzez przywo-
ływanie przeszłości, ale także potraktowanie publika-
cji prof. Raszewskiego jako punktu wyjścia do dalszej 
dyskusji o współczesnej Bydgoszczy. PAMIĘTNIK 
GAPIÓW 2021 to publikacja zredagowana przez 
czwórkę bydgoskich literatów zaproszonych przez 
nas do udziału w projekcie. Ta nowa treść opisuje 
Bydgoszcz za pomocą hasłowej formy starego pamięt-
nika Zbigniewa Raszewskiego.  Dziękuję autorom 
za zaangażowanie, a Państwu życzę udanej lektury.  
Odkrywajmy Bydgoszcz!

Krzysztof Nowicki

Zadanie współfinansowane 
przez Miasto Bydgoszcz

Partner: 

Organizator 
projektu: WWW.KOLOROFFON.PL




