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Agnieszka Ługowska 

Wieloznaczność krajobrazów  

 

Jak natura stała się krajobrazem 

Transformacja idei nadających kształt myśleniu danej epoki przyczynia się do zmiany 

naszej wizji świata, a więc zmienia sposób percepcji i recepcji natury. Joachim Ritter 

podejmuje próbę uchwycenia momentu historycznego, w którym człowiek nowożytny po raz 

pierwszy doznał autonomicznego, estetycznego doświadczenia przyrody jako krajobrazu. 

Ritter podaje dokładną datę tego przełomu w myśleniu o naturze, wyznaczając ją na 26 

kwietnia 1335 roku, kiedy to Petrarka wspiął się na szczyt Mont Ventoux. Ritter konkluduje, 

powołując się na słowa Jakuba Burchardta, że wspinaczka ta stanowi moment przełomowy w 

procesie zbliżania się człowieka do natury w sposób rozumiany nie jako przedmiot badania i 

wiedzy, lecz przedmiot doznania estetycznego
1
. 

Jednak wspomniany przełom warunkowany był zetknięciem się i konfrontacją 

początkowo wzajemnie wykluczających się postaw. Relacja Petrarki uświadamia nam, że w 

pierwszym odruchu, z jednej strony, chciał poznać miejsce w bezpośrednim oglądzie, lecz 

zaraz potem starał się tłumaczyć i usprawiedliwić ten zamiar, porównując wspinaczkę do 

wznoszenia się do życia duchowego. Petrarka przepełniony był ambiwalentnymi, niedającymi 

się pomieścić w spójnych ramach interpretacyjnych odczuciami. Sytuacja ta miała miejsce, 

ponieważ zwrócenie się ku naturze jako krajobrazowi pozostawało w sprzeczności z 

interpretacją filozoficznego i teologicznego wznoszenia się ku naturze rozumianej jako ogląd 

całości
2
. Jak zauważył Karol Sauerland, człowiek doświadcza natury w sposób estetyczny 

dopiero wtedy, gdy odczuwać zaczyna potrzebę bezinteresownego wychodzenia jej naprzeciw 

i przebywania w otwartej przestrzeni, jednakże taka potrzeba nie rodzi się ex nihil. Radykalne 

zdystansowanie się wobec natury i osiągnięcie dystansu estetycznego jest możliwe dopiero 

wtedy, gdy człowiek przestaje bać się przyrody, gdy sam zaczyna nadawać jej prawa, gdy 

podnosi się komfort jego życia. Dopiero w takim momencie człowiek coraz bardziej czuje się 

jej władcą
3
.  

Jak wskazuje Ritter, refleksje nad motywami, którymi kierował się Petrarka podczas 

wspinaczki na Mont Ventoux, mają uniwersalne znaczenie. Z jednej strony pozwalają 

                                                           
1
 J. Burckhardt, Kultura odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1961, s. 157. 

2
 J. Ritter, Krajobraz. O postawie estetycznej w nowoczesnym społeczeństwie, [w:] Studia z Filozofii Niemieckiej, 

tom 2, Toruń 1996, s. 54-65. 
3
 K. Sauerland, Kontrowersje wokół wspinaczki Petrarki, [w:] Studia z Filozofii Niemieckiej, tom 2, Toruń 1996, 

s. 168. 
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uchwycić kontekst duchowy, z którego wypływa historyczne zwrócenie się ku naturze jako 

krajobrazowi, z drugiej strony jednak, poza ten kontekst od razu wykraczają, zwiastując 

przełom w recepcji krajobrazu. 

Ritter opisuje moment, w którym ogląd natury w coraz mniejszym stopniu zakładał 

naturę stanowiącą podstawę wszystkiego, co się uobecnia, w coraz mniejszym stopniu polegał 

na ogarnianiu całości, byciu teorią, lokującą się poza domeną codzienności, a coraz 

zdecydowanej zwracał się ku naturze jako krajobrazowi. Podkreśla on, że od wspinaczki 

Petrarki zaczyna się historia, w której natura jako krajobraz zaczyna występować obok natury 

przedstawianej przez filozofię i naukę. 

Historia teorii estetycznej wiąże konieczność zapośredniczenia estetycznego z 

pojawieniem się nowej nauki i jej urzeczowieniem oraz obiektywizacją natury. Jak wskazuje 

Ritter i jego uczeń Marquard, zbieżność obiektywizacji naukowej i uzmysłowienia 

estetycznego odnośnie natury nie jest przypadkowa. Krajobraz jest całą naturą, o ile jako 

świat „ptolemejski” należy do bytu człowieka, jednak gdy natura staje się coraz bardziej 

„kopernikańska” i traci zdolność ujmowania całości bytu, poezja i sztuka przejmują tę 

funkcję, a krajobraz staje się pojęciem estetycznym. Ritter wskazuje, że zwykliśmy rozumieć 

sztukę w izolacji od innych momentów, z tego względu, pojmując naturę jako krajobraz, nie 

powinniśmy zapominać o stosunku, w jakim pozostaje ona do społeczeństwa. 

 

Krajobraz jako ziemia 

Sauerland zauważa, że Ritter, mówiąc o naturze, ma na myśl zawsze naturę oglądaną, 

ale tylko z malowniczych punktów widokowych, z odpowiedniego dystansu, nie mówi o jej 

fizycznym doświadczeniu
4
. W historii krajobrazu i jego interpretacji niezmiennie 

akcentowano różnicę pomiędzy naturą jako krajobrazem, a naturą w której toczy się życie 

wiejskie, oraz założenie, że tylko przybysze z zewnątrz są w stanie doznać wrażeń 

estetycznych i doświadczać natury jako krajobrazu. Geograf Denis Cosgrove, przedstawiając 

argumenty przemawiające za ideą krajobrazu jako sposobu widzenia zdeterminowanego przez 

określone historyczne i kulturowe siły, wiąże ewolucję tego pojęcia z wczesnym kapitalizmem 

i utrzymuje, że osoby, dla których ziemia stanowi strukturę życia, jest źródłem utrzymania, 

bezpośrednim otoczeniem, miejscem codziennej pracy, nie postrzegają jej na zasadach 

wyznaczanych przez krajobraz – tu pojmowany poprzez pryzmat malowniczości. Osoby takie 

                                                           
4
 K. Sauerand, op. cit., s. 167-180. 
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określił mianem osób zamieszkujących dany teren (insider)
5
. W podobnym kontekście Milion 

przywołuje pojęcie zamieszkiwania, które odnajdujemy u Heideggera, a które równie dobrze 

oddaje praktykę „ziemi”, dla osób ją zamieszkujących będącej domem, miejscem 

posiadającym wartość osobistą
6
. 

  

Ritter wskazał moment przejścia od oglądu całości natury – w stronę estetycznego 

postrzegania krajobrazu, w stronę wyodrębnienia się estetyki jako samodzielnej dziedziny 

nauki. Kolejne przejście, próba powrotu, nie analizowana już przez Rittera, miała miejsce 

wewnątrz estetyki, która, ciesząc się długo swą autonomią i tworząc doświadczenie natury 

coraz bardziej wyabstrahowane z doświadczenia codzienności, wyszła „na zewnątrz” – od 

obrazów, na których ziemię przedstawiano jako krajobraz, w stronę krajobrazów będących 

ziemią. W tym drugim kontekście krajobraz eksponuje szerszy kontekst kulturowy, którego 

jest częścią, aby w sztuce środowiskowej, ziemię, która jest naszym domem, widzieć także w 

perspektywie globalnej
7
. 

 

Wieloznaczność krajobrazów 

Według historyka sztuki Żuchowskiego, europejska terminologia związana ze słowem 

krajobraz jest względnie jednolita i jako krajobraz określa – lub może adekwatniej byłoby 

powiedzieć określała – wyselekcjonowane terytorium znajdujące się w zasięgu wzroku lub 

ludzkiej działalności. Warto podkreślić, że w językach innych obszarów konotacje związane 

ze słowem krajobraz są zasadniczo odmienne. Na przykład w Chinach używa się pojęcia 

shang-shui (‘góra-woda’), które jest najbliższe temu, co Europejczycy rozumieją pod słowem 

krajobraz, jednak nie odnosi się ono do przedstawienia jakiegoś ściśle wybranego wycinka 

natury, lecz do ogólnego wyobrażenia świata
8
. Etymologicznie i konceptualnie krajobraz 

wydaje się być od początku nierozerwalnie związany z życiem w mieście i polityką, nawet 

wtedy, gdy pozornie pozbawiony jest takich powiązań.  

Mimo iż w tradycji europejskiej krajobraz był ściśle związany z nieruchomą 

perspektywą, amerykański estetyk Arnold Berleant, porównując definicję krajobrazu na 

przestrzeni pięćdziesięciu lat, wskazuje na semantyczne zmiany zachodzące w naszym 

rozumieniu tego terminu. Na przykład definicja podana przez Oxford English Dictionary w 

                                                           
5
 M. Andrews, Landscape and Western Art, Oxford 1999, s. 20. 

6
 Zob. K. Milton, Environmentalism: the view from anthropology, Londyn 1993. 

7
 M. Andrews, op. cit., zob. rozdział Landscape into Land, s. 201-223. 

8
 W. Welsch, Estetyka poza estetyką: o nową postać estetyki, tłum. K. Guczalska, Kraków 2005, s. 160. 
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roku 1933 przez pejzaż rozumie ‘widok lub perspektywę przedstawiającą naturalną scenerię, 

który potrafimy objąć jednym spojrzeniem, z jednego punktu widzenia’. Natomiast definicja 

stworzona z 1987 roku krajobraz rozumie dodatkowo jako wytwór czynników i procesów go 

modyfikujących. Według Berleanta, te pozornie podobne definicje oferują różne możliwości 

doświadczania tak zdefiniowanych krajobrazów. Pierwsza odwołuje się do krajobrazu 

będącego wizualnym doświadczeniem, Berleant określił go mianem observational landscape. 

Druga implikuje krajobraz bezpośrednio związany z działaniami podejmowanymi przez 

człowieka, krajobraz, w który jesteśmy aktywnie zaangażowani, Berleant określił go mianem 

engaged landscape
9
. 

Obecnie, projektując otoczenie, unikamy słowa krajobraz i preferujmy słowo 

środowisko, mając na myśli określone miejsce, natomiast krajobraz sugeruje raczej tylko 

estetyczne walory okolicy. Kenneth Clark w Landscape into Painting wskazuje, że rozwój 

nauki i techniki przyczynił się do śmierć tradycyjnie pojmowanego krajobrazu. Mikroskop i 

teleskop, poszerzając i wyostrzając zakres tego, co widzialne, sprawiły, że natura widziana 

przy pomocy wzroku przestala nas zadowalać. Jednak wytłumaczenie Clarka nie jest 

satysfakcjonujące, ponieważ zagłada tradycyjnie pojmowanego krajobrazu nastąpiła nie tylko 

w wyniku zmiany skali, wypracowania nowego, bardziej subiektywnego sposobu 

postrzegania natury, ale także w wyniku przywrócenia go sferze publicznej i nadania mu 

bardziej wspólnotowego charakteru
10

. Badając ewolucję w rozumieniu tego terminu, Olwig 

konkluduje, że zmiany semantyczne znaczenia krajobrazu sprawiły, że pojęcie to adekwatnie 

ilustruje współczesny sposób myślenia o przestrzeni, łącząc badania geograficzne z bieżącymi 

zainteresowaniami nauk humanistycznych, gdzie obydwie dyscypliny kładą nacisk na kulturę, 

znaczenie i tożsamość
11

. 

Dla współczesnej nauki, coraz bardziej interdyscyplinarnej, krajobraz stanowi 

interesujące pole badań właśnie dlatego, że potrafi połączyć niewspółmierne lub nawet 

dialektycznie przeciwstawne elementy, takie jak na przykład natura i kultura, proces i forma. 

Z tego względu, filozofia, geografia, sztuka, antropologia, historia uznały go za ciekawy 

przedmiot dociekań. Richard Hartshorne, amerykański geograf, badając krajobraz, doszedł do 

wniosku, że jako stricte naukowy termin techniczny posiada on niewielkie znaczenie
12

. 

                                                           
9
 A. Berleant, Aesthetics of the Environment: Variations on a Theme, Aldershot 2005, s. 32-33. 

10
 J. Brickenckerhoff Jackson, The word itself: Discovering the Vernacular Landscape, Londyn 1984, s. 3-5. 

11
 K. Olwig, op.cit., s. 217-218. 

12
 R. Hartshorne, The Nature of Geography, A critical survey of current thought in the light of the past, Annals 

of Association of American Geography, 1961. 
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Krajobraz zaczął cieszyć się coraz większą popularnością jako pojęcie teoretyczne w 

sztuce, naukach humanistycznych oraz społecznych. Jest bezpośrednio związany z aktualnymi 

sposobami konceptualizowania natury oraz malarstwem pejzażowym; jest pojęciem 

skomplikowanym, wielowarstwowym, które trudno sklasyfikować lub zmierzyć, 

wymykającym się precyzyjnej definicji. Z tego względu, jak twierdzi geograf Yi-Fu Tuan, 

adekwatnej byłoby gdybyśmy mówili o krajobrazach, a nie krajobrazie. Jak pokazuje Donald 

Meining w pozornie tej samej scenie, krajobraz rozumiany jako malarskie przedstawienie 

pewnego fragmentu rzeczywistości, może zawierać co najmniej dziesięć różnych sensów i 

odwoływać nas do takich pojęć jak na przykład przyroda, estetyka, artefakt, miejsce, habitat, 

system, historia czy ideologia
13

. 

I choć pojęcie to ma charakter historyczny i jest historycznie zmienne, to obecnie 

pojawia się coraz częściej pod postacią krajobrazu kulturowego, który jest próbą odejścia od 

antytetycznego konceptualizowania natury i kultury/społeczeństwa. 

Jak zauważa Tuan, termin ten jest swoistą diaforą, która odwołuje się do 

przeciwstawnych konceptualizacji miejsca; odsyłających zarazem do idei zakorzenienia, 

określonej społeczności, jak i pojęcia abstrakcyjnej przestrzeni. Semantyka krajobrazu rodzi 

się z napięcia wytworzonego w wyniku zetknięcia się tych dwóch terminów
14

. 

Pierwotne znaczenie krajobrazu odsyłało do rzeczywistego świata, a nie świata sztuki i 

pozoru. Na przykład w Danii słowo landschap oznaczać mogło określone farmy, ogrodzone 

pola uprawne, jednostkę administracyjną. Gdy termin ten przeniesiono na grunt angielski pod 

koniec szesnastego wieku, słowo odcięło się od swych korzeni i zbliżyło się do sfery znaczeń 

odsyłających do świata sztuki – i tak krajobraz najpierw oznaczał widok uzyskiwany podczas 

obserwacji z malowniczego punktu, następnie artystyczną reprezentację takiego widoku, a 

czasami tło jakiegoś oficjalnego portretu, stając się słowem w pełni zintegrowanym ze 

światem pozoru. 

Kenneth Olwig dowodzi, że niemiecki Landschaft odnosił się pierwotnie do 

określonych miejsc nad Morzem Północnym oraz zachodnich terenach bałtyckich. Także w 

językach skandynawskich słowo Landschaft oraz terminy mu pokrewne cały czas jeszcze 

funkcjonują w celu określenia regionu administracyjnego w niektórych częściach Fryzji i 

Szlezwika-Holsztynu. Olwig zaznacza, że określenie tych terytoriów jako Landschaften 

wskazuje, iż terytorialne granice tych ziem określone były przez zwyczaje oraz kulturę. Jak 

już wspomniałam, tego typu rozumienie przestrzeni, związane z faktem jej zamieszkiwania, 

                                                           
13

 Zob. D. Meining, The Beholding Eye, w: The Interpretations of Ordinary Landscapes, Nowy Jork, 1997. 
14

 Y.-F.Tuan, Space and Place. Humanistic Perspective, Minneapolis 1997. 
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odnaleźć możemy u Heideggera w Budować, mieszkać, myśleć, gdzie przestrzenie otrzymują 

swoją istotę od miejsc, a nie od przestrzeni pojmowanej abstrakcyjnie jako pusty obszar. 

W przeciwieństwie do aspektu wspólnotowego, związanego z przestrzenią życia, pod 

koniec szesnastego wieku krajobrazu stał się także specjalistycznym terminem 

wykorzystywanym przez malarstwo. Po raz pierwszy jako niezależny gatunek malarski 

krajobraz został wyodrębniony przez włoskich koneserów sztuki, jednak nazwę tę 

wykorzystywano w przeważającej mierze w odniesieniu do dzieł sztuki stworzonych na 

północy Europy
15

. To właśnie w miastach doszło do spotkania i najpełniejszego połączenia 

flamandzkich i włoskich wpływów kulturowych. 

Na początku nowożytności pejzaż nie był już niezróżnicowaną przestrzenią, którą 

cechowało „pogańskie” przywiązanie do ziemi, przestrzenią regulowaną przez zwyczajowe 

praktyki codziennego życia, ale stał się przestrzenią przedstawioną za pomocą 

matematycznych technik, takich jak perspektywa, rzutowanie, geometria i trygonometria. Od 

tego momentu konotacje związane z utrzymaniem dystansu oraz estetyką nałożone zostały i 

na długi czas przyćmiły związek afektywny, codzienny, wiążący krajobraz z życiem 

społecznym. 

Jednak, jak zauważyłam, jego sens rodzi się w napięciu przebiegającym pomiędzy 

terminami domain – miejscem, regionem, krajem, ziemią zamieszkaną przez określoną grupę 

ludzi, którą opisuje dyskurs polityki, ekonomii, społeczności, obszarem, któremu nadano 

określony charakter; a terminem scenery, który odsyła do nowożytnego dyskursu estetyki i 

abstrakcyjnej przestrzeni, do malarskiej reprezentacji krajobrazu, w szczególności implikacji 

wynikających z malowniczego sposobu postrzegania pejzażu, związanych z estetyką 

osiemnastowieczną, kategorią piękna, wzniosłości oraz panującą na długo w malarstwie 

renesansową zasadą przestrzeni absolutnej. Według Tuana, to diaforyczne znaczenie 

krajobrazu nie leży w jednym lub drugim jego wyobrażeniu, ani też w jednym wyobrażeniu, 

które prowadzi do drugiego, ale w obydwu, synchronizowanych i połączonych w sposób 

równoważny i oryginalny
16

. 

Przywołując kwestię wieloznaczności krajobrazów, warto zastanowić się nad ogólnym 

charakterem relacji zachodzącej pomiędzy krajobrazem a sztuką. Jak mógłby wskazywać już 

sam tytuł pionierskiej pracy opublikowanej pięćdziesiąt lat temu przez Kennetha Clarka 

Landscape into Art, badającej gatunek malarstwa pejzażowego, relacja ta nie należy do zbyt 

                                                           
15

 E. Gombrich, The Renaissance Theory of Art and the Rise of Landscape, w: Norm and Form: Studies in the 

Art of the Renaissance, Londyn 1996, s. 107-121. 
16

 K. Olwig, Landscape, Nature, and the Body Politic: From Britain's Renaissance to America's New World, 

Londyn 2003, s. 222. 
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skomplikowanych: krajobraz wedle Clarka oznaczał ‘dobry widok’, rozpościerający się na 

pewną okolicę, podczas gdy sztuka to sposób przedstawienia krajobrazu przez osobę 

posiadającą wizję, talent oraz pewne umiejętności techniczne. W tytule Clarka krajobraz 

stanowi naturalny, surowy materiał, który czeka, aby artysta zamienił go w „prawdziwą 

sztukę”. Jednak, jak słusznie wydaje się sugerować Andrews, to raczej sama ziemia (land), a 

nie krajobraz (landscape), jest tym pierwotnym tworzywem, na którym dokonujemy 

zabiegów i już na etapie przekształcania ziemi w krajobraz uruchamiamy pewien proces 

percepcyjny, w którym materiał – ziemia przygotowywany jest jako odpowiedni temat dla 

malarza lub fotografa
17

. 

Wspomniany proces transformacji składa się więc z dwóch zasadniczych faz: najpierw 

ziemia zostaje zamieniona w krajobraz; a dopiero potem krajobraz w sztukę. Aby ziemia stała 

się krajobrazem, musimy wyróżnić pewien określony aspekt krajobrazu, dokonać wyboru, a 

więc i tłumić niektóre informacje wizualne na rzecz promowania innych. Sztuka krajobrazu 

przez bardzo długi czas polegała na przeprowadzeniu pewnego abstrakcyjnego procesu, na 

przywłaszczeniu natury i ukazaniu głębokiej różnicy istniejącej pomiędzy naturą a sztuką. Już 

teraz warto zaznaczyć, że w sztuce środowiskowej, pragnącej ustanowić od nowa związek 

pomiędzy tymi dwiema kategoriami, ścisłe rozróżnienie pomiędzy nimi staje się 

problematyczne w sytuacji, gdy to „surowa” natura staje się sztuką. 

Jak twierdzi Andrews, opis procesu, w trakcie którego tworzymy krajobraz, z jednej 

strony może sprawiać wrażenie skomplikowanego; z drugiej jednak wydaje się być 

spontanicznym aktem zachwytu, którego doświadczyć może każdy i wszędzie. Ta 

dwukierunkowość odzwierciedlona jest w debacie dotyczącej myślenia o krajobrazie i reakcji 

człowieka na niego oraz wypracowaniu dwóch stanowisk. Pierwsze związane jest z 

konstrukcjonizmem i utrzymuje, że asymilujemy to, co nowe, w ramach tego, co już 

wcześniej poznaliśmy. W takim wypadku, wartość i znaczenie doświadczenia, na przykład 

krajobrazu, uzależniona jest od kulturowego ukonstytuowania podmiotu percypującego. 

Drugie stanowisko wiąże się z przekonaniem, że estetyczna wartość krajobrazu zawiera się w 

jego „esencji”, a krajobraz stanowi swego rodzaju absolut i stałą. 

Wydaje się, że obecna debata dotycząca krajobrazu wykroczyła poza 

konstruktywistyczne bądź „esencjalistyczne” możliwości jego recepcji, ponieważ wyłoniło 

się inne rozumienie tego pojęcia. Od dziewiętnastego wieku kształtował się nowy sposób 

rozumienia krajobrazu, którego znaczenie wzbogacono o pojęcia humanistyczne oraz 
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kulturowe, a sam termin zaczęto rozpatrywać jako połączenie czynników przyrodniczych i 

kulturowych, jako element stanowiący ogniwo pośrednie między tymi, często opozycyjnie 

traktowanym, sferami. Dodatkowo, ekologia i geografia przyczyniły się do rozwoju 

naukowego sensu krajobrazu. Taką zmianę w podejściu do krajobrazu potwierdza m.in. 

praktyka określana mianem oceny charakteru krajobrazu (landscape character assessement), 

będąca techniką diagnostyczną, stosowaną w planowaniu przestrzennym środowiska 

naturalnego. Stosując tego typu ewaluację, krajobrazu rozróżniamy pomiędzy „charakterem” 

krajobrazu, będącym połączeniem czynników naturalnych (fizycznych, biologicznych) oraz 

kulturowych. Celem niniejszej praktyki, zmierzającej do ochrony określonych terenów, jest 

próba znalezienia i nadania równorzędnego znaczenia dwóm wymiarom, mianowicie 

przyrodniczemu oraz kulturowemu, w którym akcentujemy wizualne aspekty krajobrazu
18

. 

Z tego względu krajobraz, oznaczający malarską reprezentację, jak i rzeczywisty 

krajobraz, zaczął być postrzegany jako połączenie obydwu elementów lub przeniknięcie ich w 

jedną całość, stając się naturalnym miejscem zapośredniczonym przez kulturę
19

. 

 

Doświadczenie krajobrazu – charakter uniwersalny, kulturowy? 

To, czy nasza reakcja na krajobraz jest warunkowana (bardziej) przez kulturę czy 

naturę pozostaje pytaniem, na które trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Geograf Jay 

Appleton postuluje istnienie bezpośredniej zależności między walorami estetycznymi a 

fizycznymi krajobrazu. W swojej teorii środowiska naturalnego (habitat theory), twierdzi, że 

dokonując jego estetycznej oceny, możemy nieświadomie przywoływać atawistyczne 

sposoby oceny terytorialnych zalet danej okolicy, które były sprawą prawie że instynktowną 

w przypadku społeczeństw łowiecko-zbierackich. Appleton stworzył swoją teorię w reakcji 

na brak uniwersalnie akceptowanej, ogólnej propozycji, w której krajobraz można by odnieść 

do emocji. Inspirując się Deweyem i badaniami etnologicznymi, estetyczną atrakcyjność 

określonych krajobrazów bezpośrednio uzależniał od stopnia, w jakim są w stanie 

zagwarantować korzystne warunki gwarantujące przetrwanie. Appleton był przekonany, że 

reagujemy na krajobraz, a także na jego malarskie przedstawienie intuicyjnie, na podstawie 

widoków, jakie oferuje. Wyróżnił dwa zasadnicze pojęcia wykorzystywane w trakcie 

interpretacji krajobrazu: prospect i refuge, które oznaczają odpowiednio szeroką perspektywę 

i miejsce służące do ukrycia. Według geografa, instynktowna, zwierzęca reakcja leży u 

podłoża doświadczenia estetycznego, nawet w momencie, gdy instynkt nie jest już tak bardzo 
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do przetrwania potrzebny. Soper zastanawia się jednak, w jakim stopniu teoria ta opisuje 

estetyczną reakcję na krajobraz, a w jakim reakcję instrumentalną. Przecież krajobraz, na 

który chcemy patrzeć, może zasadniczo różnić się od krajobrazu, w którym chcielibyśmy żyć. 

W przypadku wzniosłości wydaje się, że to raczej pogwałcenie, a nie spełnienie warunków 

postulowanych przez Appletona przyczynia się do poczucia estetycznej atrakcyjności danego 

miejsca
20

. 

Soper podkreśla, że posiadająca uniwersalistyczny charakter teoria Appletona 

całkowicie pomija historyczny aspekt reprezentacji krajobrazu, jego zależność od przekonań 

kulturowych, nie rozważa też skomplikowanej kwestii wpływu kulturowych reprezentacji 

krajobrazu na preferencje względem rzeczywistego krajobrazu. Zapomina także, że krajobraz 

był narzędziem wykorzystywanym do propagowania ideologii politycznej oraz że aspekt 

semiotyki społecznej jest niezbędny, aby ukazać pełne znaczenie krajobrazu. Według Soper, 

Appleton wydaje się zapominać, że upodobania względem określonych przedstawień natury 

dyktowane były gustami uprzywilejowanej mniejszości w ramach danej kultury i podczas ich 

interpretacji należy pamiętać, że przedstawione wyobrażenia natury są reprezentatywne tylko 

dla określonej grupy społecznej. Soper twierdzi, że portret krajobrazu nigdy nie jest 

wskaźnikiem uczuć większości względem niego i jeśli coś o rzeczywistym krajobrazie 

komunikuje, to tylko poprzez wskazanie tych elementów, które zostały wyparte; z tego 

względu krajobraz stanowi także konstrukt ideologiczny
21

. 

 

W tym kontekście i w przeciwieństwie do Appletona, John Barrell ukazuje sposób, w 

jaki malarski wymiar krajobrazu charakteryzował się pewną dwuznacznością „naturalizując” 

społeczną niesprawiedliwość i promując estetykę wizualnej harmonii. Na przykład 

„georgiańskie” krajobrazy, na pierwszy rzut oka paradygmatycznie odzwierciedlające 

porządek społeczny i środowiskowy Anglii, maskowały postawę zachłannych właścicieli 

ziemskich, którzy przyczyniali się do niszczenia bardziej wspólnotowych, lecz przynoszących 

mniejsze zyski gospodarstw
22

. Barrell, studiując malarstwo Gainsborougha, Morlanda i 

Constabla pokazał, że ideologia wpływała na realizm nawet najbardziej realistycznych 

przedstawień pejzażu, które dystansowały się względem tradycji pastoralnej; że zawsze 

pozostawały one naznaczone głębokim napięciem. Prawda o życiu na wsi, nawet jeśli 

przedstawiona w sposób realistyczny, okazywała się zbyt niewygodna, aby ją ukazać 
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otwarcie, a obrazy wspomnianych malarzy utrwalały, przy pomocy subtelniejszych środków, 

tę samą iluzję harmonii i porządku, w jakiej człowiek z naturą rzekomo koegzystuje, 

ukrywając zawsze obecną „ciemniejszą stronę” tej relacji. 

Dlatego portret krajobrazu nigdy nie jest wskaźnikiem uczuć większości, a jego 

przedstawienie często mówi więcej o potrzebie tworzenia środowiska idealnego, niż o 

uczuciach, które powstają w trakcie spotkania z rzeczywistym krajobrazem. Kulturowe 

przedstawienia krajobrazu są więc „realistycznym” świadectwem pewnej utopii, fantazji lub 

projekcji i niekoniecznie wyrażają uczucia, do których odwołują się i apelują ekolodzy i które 

względem natury powinniśmy żywić en masse. Malarstwo pejzażowe nigdy nie polega na 

malowaniu pejzażu, więc nie stanowi on  analogonu uniwersalnych ludzkich uczuć względem 

natury lub podzielanego przez wszystkich jej doświadczenia. 

Niewątpliwie Barrell ma rację, podkreślając, że siły kulturowe odgrywają znaczącą 

rolę w kształtowaniu preferencji krajobrazowych, jednak ich zapośredniczenie nie byłoby 

możliwe, gdyby nie obecność pewnych fenomenologicznych reakcji, na zasadzie których 

działają. Dodatkowo, stopień, w którym sztuka inspiruje się naturą, jej zasadami, 

osiągnięciami, wskazuje na doniosłą rolę natury w trakcie tworzenia sądów estetycznych. 

Soper jest przekonana, że niezależnie od tego, czy sztukę uważa się za niższą czy wyższą 

wobec natury; czy podziwia ją się za umiejętność wiernej imitacji przyrody czy 

abstrahowania od niej; za inspirujący sposób jej ujawniania czy autonomiczną transcendencję, 

twórczość artystyczna potwierdza doniosłą rolę przyrody w dostarczaniu kryteriów sądów 

estetycznych. 

 

Stwierdza, że fakt zmian upodobań związanych z przedstawieniami natury, wskazuje 

na pewną fundamentalną wspólnotę ludzkich reakcji w obliczu tej transformacji. Według niej 

nasza afektywna reakcja na naturę różni się diametralnie od reakcji charakteryzującej kultury 

preindustrialne. Fakt ten mógłby wskazywać, że historię estetyki natury należałoby badać 

przez pryzmat historii ludzkiej dominacji nad nią, a nasze współczesne preferencje względem 

natury są wynikiem transformacji, a może raczej destrukcji, jakiej dopuściliśmy się w 

krajobrazie. Ale jeśli jest tak w rzeczywistości, w pewnym sensie możemy odnaleźć wspólny 

element łączący nas z pokoleniami na przestrzeni wieków. Jak utrzymuje Soper, to, co dla 

naszych poprzedników nie stanowiło szczególnej wartości z powodu niezagrożonej obfitości, 

my obecnie cenimy bardziej z powodu postępującego zniszczenia. Z tego względu, jak 

podkreśla Soper, analizując formowanie naszej reakcji na przyrodę widzimy, że w 

przeważającej mierze zmiany estetycznych upodobań względem natury są kształtowane 
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kulturowo, wśród dokonujących się zmian możemy jednak odnaleźć elementy o bardziej 

uniwersalnym znaczeniu. 
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Daria Bręczewska – Kulesza 

Bydgoszcz. Centrum Kultury Belle Époque
 23

 

 

 

Troska o piękne i gospodarczo właściwe komponowanie krajobrazu towarzyszyła 

człowiekowi od pradziejów. Czasem było to, jak na przykład w okresie średniowiecza, 

intuicyjne powiązanie budowli z krajobrazem, później, w kolejnych epokach, stosowano 

celowe zabiegi estetyczne, by od XVIII wieku rozpocząć świadome łączenie architektury z 

krajobrazem. W miarę rozwoju cywilizacji krajobraz kształtowany przez człowieka, nazwany 

krajobrazem kulturowym, stawał się w coraz szerszym zakresie świadectwem działalności 

wielu pokoleń mieszkańców danego terenu – miasta, wsi, czy regionu, a co za tym idzie – 

nabierał coraz większego znaczenia w świadomości ludzi. Jedną z bardzo cennych form 

krajobrazu kulturowego jest na pewno miejski, historyczny krajobraz kulturowy, 

odznaczający się wysoką zabudową, czytelnym układem kompozycyjnym, terenami 

urządzonej zieleni. Swoisty, historyczny krajobraz kulturowy staje się coraz częściej znakiem 

tożsamości miast
24

. Obecnie stosuje się różne instrumenty ochrony krajobrazu kulturowego, 

jak strefy ochrony konserwatorskiej, rezerwaty czy parki kulturowe, ale bez działań mających 

na celu utożsamienie mieszkańców z miejscem i jego historią takie starania nie przyniosą 

oczekiwanego rezultatu. 

Równie wieloznacznym pojęciem jest tożsamość kulturowa, definiowana najczęściej 

jako tożsamość społeczna lub tożsamość zbiorowości ujmowana w kategoriach swoistości 

danej kultury w stosunku do innych kultur. Przejawia się ona w kulturowo zdefiniowanym 

sposobie działania, w materialnych i niematerialnych wytworach powstałych w obrębie 

danego obszaru kulturowego, w tym także dziedziczonych po przodkach. Odkrywanie 

tożsamości kulturowej pozwala na pełne kształtowanie wizerunku miasta, nie tylko na 

zewnątrz, ale także do wewnątrz, czyli kreowanie świadomości mieszkańców miasta. Z 

tożsamością miejsca wiążą się elementy je identyfikujące, odróżniające od innych oraz 

rozpoznawane i podkreślane jako cechy charakterystyczne dla tego miejsca. Tak zbudowana 
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czy też wykreowana i odpowiednio odebrana przez otoczenie tożsamość prowadzi do 

powstania określonego wizerunku miejsca
25

. 

Za ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego i wyraz różnorodności uważane 

jest dziedzictwo kulturowe, pojęcie ściśle powiązane z krajobrazem kulturowym i 

tożsamością. Ten szczególny zasób rzeczy materialnych i wartości niematerialnych, takich jak 

zabytki, zjawiska historyczne, obyczaje i tradycje, wartości naukowe i artystyczne, ma 

fundamentalne znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju społecznego i kulturalnego, 

upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty 

cywilizacyjnej. Z kolei, odpowiednie wykreowanie tożsamości ściśle związanej z 

dziedzictwem kulturowym pozwala na stworzenie trwałego i wyrazistego wizerunku miasta, 

pokazującego jego odrębność i specyfikę.  

Głównym celem projektu Centrum Kultury Belle Époque jest budowanie tożsamości 

kulturowej i wizerunku Bydgoszczy w oparciu o to, co jest najbardziej obecne w przestrzeni 

miasta, a więc identyfikacja miasta z jednym z okresów jego największego rozkwitu – z 

przełomem XIX i XX stulecia, będącego zarazem czasem Belle Époque kultury europejskiej. 

Najbardziej namacalnym świadectwem kultury materialnej i obyczajów pokoleń naszych 

przodków czy poprzedników w miastach są otaczające nas ulice, place i znajdujące się na 

nich budowle. Tu należy podkreślić wartość dokonań lokalnej społeczności, dawnych 

mieszkańców miasta, którzy wspólnie to miasto budowali i rozwijali. 

Dziedzictwo kulturowe średniowiecza, renesansu czy baroku znane jest ogółowi 

społeczeństwa, w miarę możliwości utrzymywane w jak najlepszym stanie i utożsamiane z 

konkretnymi miejscami. Popularne są zwłaszcza obiekty związane z historią Polski, 

posiadające, oprócz walorów artystycznych i estetycznych, także wartość historyczną, 

tkwiącą głęboko w sercach Polaków. Dorobek naszych przodków sprzed stu lat, a więc 

budowle, dzieła sztuki, dzieła literackie i muzyczne czy tradycje z XIX i początku XX 

stulecia nie mają już tej rangi, a co za tym idzie – często nie są dostrzegane i nie istnieją w 

świadomości naszego społeczeństwa jako coś wartościowego. Zdarza się również złe 

traktowanie obiektów, na przykład budowli o dużych walorach artystycznych, ale 

pojmowanych jako obce, niezwiązane z historią Polaków. Ciągle jeszcze za małe znaczenie 

mają tradycje lokalne, tworzone przez wiele narodów, chociażby z powodu przygranicznego 

położenia, sprowadzania osadników czy te wzbudzające największe kontrowersje – spuścizna 
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po zaborcach. A właśnie obiekty o takim rodowodzie, zwłaszcza na terenach zachodniej 

Polski, stanowią największą część historycznej tkanki miejskiej i często decydują o 

charakterze miast. Mam tu na myśli przede wszystkim XIX-wieczną zabudowę kamienicową 

oraz wiele budynków, zarówno mieszkalnych jak i reprezentacyjnych gmachów użyteczności 

publicznej czy obiektów sakralnych, powstałych w XIX i na początku XX stulecia. Budowle 

te prezentowały często bardzo wysoki poziom architektoniczny, co świadczyło o 

nowoczesności polskich miast i podążaniu za nowymi, europejskimi trendami. Przemiany 

terytorialne państw i pozostawione przez inne narody dziedzictwo stwarza do dziś pewne 

problemy asymilacyjne. Profesor Jan Pruszyński wyróżnił wśród zabytków dwie grupy: 

dziedzictwa kulturowego i spuścizny kulturowej – dla określenia śladów i skutków obcego 

panowania
26

. Obecnie, w obliczu jednoczącej się Europy i upływu lat, te granice coraz 

częściej się zacierają. Świetnym przykładem obiektu, będącego według tej definicji obcą 

spuścizną kulturową jest Hala Stulecia we Wrocławiu, wzniesiona w 1913 r. wg projektu 

Maxa Berga. Obiekt ten upamiętniał bitwę pod Lipskiem, która przekreśliła polskie dążenia 

do niepodległości. Jednak jako wybitne dzieło architektoniczne został wpisany na listę 

światowego dziedzictwa kulturowego. Dziś mało kto pamięta z jakiej okazji hala została 

zbudowana, co świadczy też o zanikaniu problemów „spuścizny” w świetle ochrony 

wspólnego europejskiego dziedzictwa. 

Jednym z takich miejsc o złożonej, wielonarodowościowej historii jest Bydgoszcz. 

Zasadźcami miasta, które otrzymało prawa miejskie w 1346 roku zostali bracia Jan i Konrad 

Kiesselhut, Niemcy z pochodzenia. Mieszczaństwo bydgoskie rozwinęło się z grupy ludności 

zamieszkującej osadę przedlokacyjną. Do miasta napływała także ludność z pobliskich osad 

wiejskich i miejskich, jak i z innych regionów. Osiedlili się tu także Niemcy i Włosi. Miasto 

szybko się rozwijało, ulice zapełniły się drewnianymi domami mieszkalnymi. W XIV i XV 

stuleciu w obrębie murów miejskich znajdowało się około trzystu zamieszkanych domów. 

Okres rozwoju i prosperity przerwały wojny toczące się w XVII i XVIII stuleciu. Związane z 

nimi przemarsze wojsk oraz rabunki, pożary i zarazy spowodowały ogromne zniszczenia w 

mieście. Najdotkliwsze straty w tkance miejskiej nastąpiły w 1656 roku, podczas okupacji 

szwedzkiej. W rezultacie w II połowie XVIII wieku znacznie zmniejszyła się liczba ludności. 

Około 1760 roku Bydgoszcz liczyła zaledwie tysiąc pięciuset mieszkańców, a miasto było 

prawie doszczętnie zniszczone. Kolejny etap w życiu grodu nad Brdą rozpoczął się w 1772 
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 Szerzej na temat dziedzictwa kulturowego i problemów związanych z jego pojmowaniem, patrz: J. Pruszyński, 

Dziedzictwo kultury Polski, jego straty i ochrona prawna, wydanie I, Kraków 2001, s. 7-33. 
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roku, kiedy to w wyniku pierwszego rozbioru Polski Bydgoszcz znalazła się pod panowaniem 

pruskim. W 1780 roku wydane zostało zarządzenie dotyczące finansowania przez państwo 

rozbudowy miast Prus Zachodnich i obwodu nadnoteckiego. Bydgoszcz otrzymała 23 tysiące 

talarów. Zaczęła się intensywna odbudowa miasta, połączona z osiedlaniem się w 

Bydgoszczy osadników z Prus. Po niespełna 35 latach rządów pruskich znów zmieniła się 

przynależność państwowa Bydgoszczy. Na krótki czas, w latach 1806-1815, miasto weszło w 

skład Księstwa Warszawskiego i zostało stolicą departamentu. W 1815 roku, na mocy decyzji 

kongresu wiedeńskiego, Bydgoszcz została ponownie wcielona do państwa pruskiego. 

Sprowadzono wówczas osadników z różnych stron Prus, a po zjednoczeniu Niemiec – z 

całego państwa. W tym okresie, zwłaszcza na przełomie XIX i XX stulecia, nastąpił bardzo 

szybki rozwój miasta. W styczniu 1920 roku, na mocy postanowień traktatu wersalskiego, 

Bydgoszcz weszła ponownie w skład państwa polskiego. W mieście mieszkali głównie 

Polacy i Niemcy, istniała również niewielka, aczkolwiek dość zamożna, mniejszość 

żydowska. Znaczna część ludności niemieckojęzycznej wyjechała z miasta w okresie 

międzywojennym, pozostała – pod koniec II wojny światowej
27

. 

Uwypuklenie i podkreślenie wartości zabytkowej i historycznej budowli czy zespołów 

architektonicznych, ożywienie lokalnych tradycji, przypomnienie prac miejscowych artystów 

i rzemieślników jest bardzo ważne dla tożsamości kulturowej takich właśnie miast i ich 

mieszkańców. Zwłaszcza w dobie powszechnej globalizacji i uniwersalizmu bardzo istotne 

jest zachowanie pamiątek przeszłości. Tu należy podkreślić wartość dokonań lokalnej 

społeczności, dawnych mieszkańców miasta, którzy je wspólnie budowali i rozwijali. Są to 

nie Niemcy czy Polacy, lecz Bydgoszczanie, Gdańszczanie, Wrocławianie. Oprócz aspektu 

historycznego czy estetycznego ma to również głęboki kontekst psychologiczny i 

socjologiczny, pozwala bowiem współczesnemu, często zagubionemu mieszkańcowi miasta, 

odnaleźć swoje własne miejsce w chaosie dzisiejszego świata, swoją własną tożsamość, 

powiązaną ściśle z dorobkiem historycznym miejsca, w którym żyje. 

Właśnie identyfikacja z miejscem, czyli w tym wypadku miastem z przełomu XIX i 

XX wieku, oraz podkreślenie dorobku kultury materialnej i obyczajów naszych przodków czy 

poprzedników – bydgoszczan jest jednym z celów projektu Centrum Kultury Belle Époque. 

Uwypuklenie i podkreślenie tych wartości jest bardzo ważne dla tożsamości kulturowej miast 

takich jak Bydgoszcz, na których dziejach zaważyła zmieniana przynależność państwowa. Do 
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 Atlas historyczny miast polskich, t. II: Kujawy, z. 1. Bydgoszcz, pod red. A. Czacharowskiego, wydanie I, 
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takich tradycji odwołuje się na przykład Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 

szukając swoich korzeni w utworzonym w 1832 roku Bydgoskim Towarzystwie Upiększania 

Miasta, powstałym z inicjatywy prezydenta bydgoskiej regencji Carla Wissmana. 

O tożsamości miasta świadczą: zachowane dziedzictwo artystyczne, historia miejsca, 

codzienne życie mieszkańców, moda, rozwój techniki, lokalna prasa czy tradycje kulinarne. Z 

tego powodu istotne jest odwoływanie się do tego, co stworzyli nie Polacy czy Niemcy, ale 

Bydgoszczanie. Konieczne jest więc szerokie upowszechnianie problematyki ochrony 

środowiska kulturowego w procesie wychowania i kształcenia społeczeństwa. Powinno ono 

rozpoczynać się już na etapie szkoły podstawowej, następnie średniej, poprzez szkoły wyższe, 

w tym również techniczne, kończąc na inwestorach i ogóle społeczeństwa.
28

 Taką rolę między 

innymi ma spełniać Centrum Kultury Belle Époque, organizując różnego rodzaju imprezy 

prezentujące i promujące kulturę materialną miasta. Należą do nich konkursy, konferencje 

naukowe, nagradzanie najlepiej odrestaurowanych obiektów zabytkowych, umieszczanie 

tablic informacyjnych, organizacja wystaw prezentujących architekturę miast. W tym celu 

planowane jest utworzenie kawiarenki Belle Époque wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury 

w Bydgoszczy. Tu, w ramach działania kawiarenki odbywałyby się wystawy, odczyty i 

pogadanki, pokazy i konkursy dotyczące Bydgoszczy z przełomu XIX i XX wieku oraz 

szeroko pojętej kultury polskiej i europejskiej tego okresu. W projekt można by włączyć 

również organizowane wspólnie z innymi instytucjami kulturalnymi lub uczelniami 

wyższymi spotkania z literaturą i muzyką. Całość dopełniałyby, przykładowo, wieczorki z 

modą i kuchnią Belle Époque.  

Bardzo ważnym elementem działalności Centrum i kreowania wizerunku Bydgoszczy 

w kraju i w Europie będzie tworzenie strony internetowej, zawierającej informacje o kulturze 

i sztuce przełomu XIX i XX stulecia, zarówno w Bydgoszczy jak i w szerszym kontekście, 

uzupełnione o zdjęcia, filmy i artykuły oraz wirtualny spacer po mieście. Atrakcyjna forma 

strony internetowej pozwoli na wpięcie jej w inne, pokrewne europejskie projekty, jak na 

przykład: Art Nouveau European Route czy Reseau Art Nouveau Network. Umożliwi również 

nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń oraz materiałów z takimi placówkami jak 

BelleEpoque Centrum w Blankenberge w Belgii czy Jugendstil Center w Alesund w 

Norwegii. Ważnym punktem działań będą atrakcyjne wycieczki pokazujące miasto z 

przełomu XIX i XX stulecia, zarówno zza szyb zabytkowych samochodów (w planie działań 
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Miejskiego Ośrodka Kultury), jak i wirtualnie. Atrakcyjną formą działalności Centrum, 

skierowaną zarówno do mieszkańców jak i turystów odwiedzających miasto, mogą okazać się 

organizowane cyklicznie plenerowe prezentacje – Bydgoszcz, której nie ma oraz wydarzenia 

okolicznościowe – jak na przykład bale czy regaty historyczne.  

W ramach projektu Centrum Kultury Belle Époque planowana jest również działalność 

naukowo–badawcza, której pokłosiem powinny być konferencje naukowe oraz wydawnictwa. 

Brak szerszych opracowań na temat historii, architektury, sztuki czy lokalnych, bydgoskich 

tradycji z tego okresu przyczynił się do zapominania tej stosunkowo niedawnej historii 

miasta, z którą bezpośrednio związane jest wiele bydgoskich rodzin. Pomocna badaczom tego 

okresu będzie planowana biblioteczka Kultury Belle Époque, w której znajdą się publikacje 

dotyczące zarówno Bydgoszczy jak i innych ośrodków polskich i zagranicznych oraz ogólne 

kompendia wiedzy o epoce. Jest to bardzo istotne, ponieważ w bydgoskich bibliotekach 

brakuje książek dotyczących tego okresu, nawet polskich autorów, nie mówiąc już o 

wydawnictwach obcojęzycznych.  

Szerokie spektrum działania Centrum Kultury Belle Époque w zakresie architektury, 

sztuki, muzyki, literatury, techniki, historii, obyczajów, prasy, mody, rzemiosł artystycznych, 

w tym wyrobów jubilerskich czy tradycji kulinarnych będzie polem do współpracy różnych 

środowisk twórczych i akademickich miasta. Znajdzie się tu również miejsce dla 

mieszkańców Bydgoszczy, mających pamiątki czy wspomnienia rodzinne, którymi chcieliby 

się podzielić z innymi. Właściciele pięknych mieszkań, usytuowanych w domach z przełomu 

XIX i XX stulecia, ozdobionych sztukateriami, zabytkowymi piecami czy witrażami, 

niedostępnymi dla innych bydgoszczan czy turystów, może zechcieliby przyczynić się do 

powstania wystawy fotograficznej i publikacji Piękno bydgoskich wnętrz, która również 

znalazłaby miejsce na stronie internetowej Centrum.  

Bydgoszcz ma wiele wizerunków. Najbardziej znanym z nich są spichlerze, 

wykorzystywane szeroko w promocji miasta. Chociaż najstarsze zachowane obiekty 

pochodzą z końca XVIII wieku, jednak przywodzą na myśl te starsze, nieistniejące już 

budynki, powstałe w związku z istotną rolą miasta w handlu spławnym z Gdańskiem i 

czasami świetności w okresie staropolskim. Najstarsza historia miasta – nadanie praw 

miejskich i wzniesienie zamku łączy Bydgoszcz z postacią wielkiego władcy, króla 

Kazimierza Wielkiego. O działalności króla przypomina pamiątkowa tablicą wmurowaną w 

1997 roku w ścianę bydgoskiego ratusza i pomnik konny wzniesionym w 2006 roku. Gród 

nad Brdą jako ośrodek kultury muzycznej kojarzony jest także z wieloma festiwalami i 

konkursami, że wspomnę tylko najbardziej znane jak Bydgoski Festiwal Operowy i festiwal 
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Musica Antiqua Europae Orientalis czy Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. 

Paderewskiego. Od ubiegłego roku gości w naszym mieście również dziesiąta muza w postaci 

Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage. Poza tym 

miasto znane jest również z licznych imprez sportowych. Są to jednak tylko wydarzenia 

goszczące w mieście cyklicznie i przez krótki okres.  

Aby stworzyć tożsamość i wizerunek miasta, zarówno dla przybywających tu gości 

jak i samych bydgoszczan, wskazane byłoby sięgnięcie do czegoś, czym możemy się 

pochwalić, do czegoś, co jest wokół nas i stanowi o specyfice miasta. Tym właśnie jest w 

Bydgoszczy duży, zaprojektowany na wysokim, europejskim poziomie, świetnie zachowany 

kompleks urbanistyczno–architektoniczny z II połowy XIX i początku XX stulecia
29

. 

Wykorzystując układ ulic i placów, zabudowę i zieleńce, dorobek kulturalny i materialny 

dawnych mieszkańców miasta, żywe cały czas tradycje jakże pięknej, nieco zwariowanej, ale 

jakże zarazem nowoczesnej Belle Époque, można budować kolejny, może bliższy 

bydgoszczanom wizerunek miasta. To właśnie jest głównym celem Centrum Kultury Belle 

Époque. 
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Marcin Kowalczyk 

Miasto z pogranicza jawy i stęsknionej wyobraźni – kilka słów o Urzeczeniu Tadeusza 

Nowakowskiego 

 

 W XIX wieku na kartach literatury znacznie częściej niż dotychczas zaczyna gościć 

miasto. Nie jest ono jednak zaledwie tłem dla działań bohaterów, lecz staje się 

samodzielnym bytem literackim, zyskuje własną podmiotowość. Paryż Eugeniusza Sue czy 

Balzaca, Petersburg Fiodora Dostojewskiego to fascynujące przestrzenie, w których człowiek 

stanowi tylko jeden – wcale nie najważniejszy – element. Roger Caillois twierdzi, że dopiero 

za zasłoną, jaką jest tłum, kryje się rzeczywistość pełna niespodzianek30. Wiek XIX 

dowartościowuje, uwzniośla przestrzeń miejską, która domaga się odkrycia.  Trud ten 

podejmuje flâneur – spacerowicz, smakosz miejskiego życia włóczący się godzinami plątaniną 

ulic, zafascynowany „czytaniem” i „interpretowaniem” miasta. Znamy go dobrze z Malarza 

życia nowoczesnego Baudelaire’a czy esejów Waltera Benjamina31.  XX wiek kontynuował 

jego fascynacje. Franz Hessel pisze: Przechadzka jest swego rodzaju lekturą ulicy, przy czym 

twarze ludzi, wystawy, witryny, tarasy kawiarniane, pociągi, auta i drzewa stają się 

równoprawnymi literami, które razem wzięte tworzą słowa, zdania stronice coraz to nowej 

książki32. Przestrzeń miejska zatem wabi niczym tekst literacki domagający się odczytania.  

Motyw miasta jako autonomicznego bytu na dobre zadomowił się w literaturze. 

Przestrzeń miejska ciągle się zmienia, rozbudowuje i nieodmiennie przyciąga kolejne 

pokolenia twórców – również polskich. Warto tu przywołać choćby Warszawę Prusa i 

Tyrmanda czy Łódź Reymonta. W przypadku Bydgoszczy należy wspomnieć o powieści Obóz 

Wszystkich Świętych Tadeusza Nowakowskiego. Autor ten to jeden z najbardziej znanych w 

świecie bydgoszczan: emigrant, pisarz, dziennikarz Radia Wolna Europa, papieski 
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reportażysta – ulubieniec muz wszelakich – jak trafnie określił go Adam Tomaszewski33. W 

kontekście fascynacji Nowakowskiego rodzinnym miastem, w którym spędził dzieciństwo i 

wczesną młodość, najczęściej pojawia się wspomniany Obóz Wszystkich Świętych. Utwór 

wydany w Paryżu w 1957 zajmuje ważne miejsce w dorobku powojennej prozy emigracyjnej i 

uznawany jest za najwybitniejsze dzieło pisarza. Jednak Bydgoszcz odnajdziemy także w 

innych tekstach Nowakowskiego, a swoistym podsumowaniem tego wątku w twórczości 

autora Obozu… jest Urzeczenie.  

Geneza dzieła wiąże się z przyznaniem pisarzowi honorowego obywatelstwa miasta w 

1993 roku. Z tej okazji Nowakowski, jak sam powiada, wyciągnął z szuflady kilka tekstów 

traktujących o Bydgoszczy, napisanych w różnych okresach emigracyjnej twórczości. Te 

bydgostiana to swoisty „las rzeczy”, garść wspomnień, z pozoru dość przypadkowy zestaw 

tekstów złożony ze względu na okoliczności, w których znalazł się autor. Z pewnością warto 

powiedzieć kilka słów o tej nieczęsto przywoływanej pozycji, poświęconej drogiemu 

pisarzowi miejscu. Nowakowski opisuje tu bowiem miasto z pogranicza jawy i stęsknionej 

wyobraźni34, mityczną przestrzeń dzieciństwa i wczesnej młodości. Wszak już sam tytuł 

wskazuje na fascynację, oczarowanie, olśnienie – uczucia, które odsyłają emigranta do 

ukochanego grodu nad „bluszczową rzeką”. 

Teksty pomieszczone w zbiorze powstawały przez ponad czterdzieści lat. Część z nich 

pochodzi ze znanych utworów Nowakowskiego: Szopy za jaśminami czy Obozu Wszystkich 

Świętych, jednak tutaj, zestawione w jednym tomie, obok innych „bydgoskich” tekstów 

zyskują nieco inną wymowę. I nawet jeśli ktoś dobrze zna twórczość Nowakowskiego, to 

lektura Urzeczenia i tak będzie dla niego szczególnym doświadczeniem czytelniczym. 

Konkretny tekst literacki bowiem nie jest bytem autonomicznym, lecz zyskuje znaczenie 

także w określonym sąsiedztwie innych tekstów. W tym przypadku już pobieżna lektura 

wskazuje na zadziwiającą spójność tego zbioru, mimo że nie ma tu chronologii, a daty 

pojawiają się tylko po to, by zorientować czytelnika, iż mowa o dwudziestoleciu 

międzywojennym. Urzeczenie posiada jednak silne spoiwo, którym jest jednolita kreacja 

miasta. 
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 Zbiór ten stanowi zbeletryzowaną wersję opisu dzieciństwa autora, naznaczoną 

piętnem rzeczywistej tęsknoty emigranta, traktującego swą „małą ojczyznę” jako punkt 

odniesienia. Na utwór składa się trzynaście tekstów, których wspólny mianownik 

genologiczny stanowi fakt, iż sytuują się one na pograniczu literatury dokumentu osobistego 

i opowiadania. Owe pozbierane z różnych tomów i czasopism teksty należy potraktować jako 

jednorodną całość – nie wybór utworów. Dlatego nie można  omawiać ich osobno. 

Zestawione obok siebie pokazują bowiem, powtórzmy, jednolity obraz miasta, który w 

wyobraźni autora na przestrzeni kilkudziesięciu lat w zasadzie nie uległ zmianie i domaga się 

rekonstrukcji. W ten sposób zbiór ten staje się kreacją Bydgoszczy – miasta  wspomnień, po 

którym narrator, swoisty  flâneur, oprowadza swoich czytelników, chcąc jeszcze raz zagłębić 

się w nim, jak w ulubionej książce, by odkryć je na nowo. Z jednej strony bowiem wyobraźnia 

twórcy emigracyjnego żywo reaguje na realność świata, z drugiej zaś zwraca się ku temu, co 

pierwotne i wieczne35, w tym przypadku – ku miastu młodości.  

Urzeczenie mówi o różnych aspektach miasta. Pewne elementy Bydgoszczy i 

bydgoskości przeplatają się dość chaotycznie we wszystkich tekstach, warto więc nieco 

uporządkować ten materiał. Zacznijmy od samej przestrzeni. Bydgoszcz oddziałuje przede 

wszystkim na zmysł wzroku. Można powiedzieć, iż kreowana jest na swoistą Arkadię36 – 

ziemski Raj pełen spokoju i szczęścia: Nad wiosennym miastem - rozniecone chmury. W 

powietrzu różowo i przezroczyście. Jakby japońsko. Park wyłabędziony na śnieżnobiało37. 

Narrator Nowakowskiego nie oprowadza czytelnika po Bydgoszczy inną porą roku niż 

wiosną. Tutaj bowiem wciąż świeci słońce, śpiewają ptaki, drzewa kłaniają się gałęziami38 – 

zawsze jest pięknie. To właśnie wiosną obchodzi się  

3 maja, najpiękniejsze święto pełne wiosennego blasku i młodzieńczego śmiechu39. Owa 
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 zob. M. Staśkiewicz Obraz Arkadii w "Obozie Wszystkich Świętych" Tadeusza Nowakowskiego: 
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25 
 

wiosenna atmosfera wprowadza nastrój spokoju i harmonii. W niedzielę, w leśnych 

restauracjach w Smukale pije się kawę i dyskutuje.  Park na Wzgórzu Dąbrowskiego jest 

najpiękniejszym parkiem na świecie40. Nic więc dziwnego, że bydgoszczanie tak lubią 

spacerować po swoim ukochanym mieście. Perspektywa stęsknionego emigranta miesza się 

tu z punktem widzenia dziecka. Jednak autor nie rozgranicza tych dwóch porządków. 

Świadomie pozwala sobie na nieustanne balansowanie między dojrzałą refleksją a naiwnym 

zachwytem. Bydgoska Arkadia jest bowiem atrakcyjna nie tylko jako miejsce dzieciństwa, z 

którym kojarzą się określone wspomnienia. Nawet po latach stanowi wzorzec, szczególną 

manifestację prywatnego „Raju utraconego”. Przestrzeń ta usytuowana jest w czasie 

mitycznym, który dla narratora zawsze uobecnia się tu i teraz. Służy też jako punkt wyjścia do 

wartościowania emigracyjnej rzeczywistości. Doroczny wyścig Oxford-Cambridge na 

przykład, mimo że realny i dostępny, okazuje się mało atrakcyjny w zestawieniu z bydgoskim 

mitem41, z tym, jak twierdzi Wacław Lewandowski, „centrum wszechrzeczy”42.    

Oczywiste jest, że taka kreacja przestrzeni determinuje też zachowania bohaterów. W 

Bydgoszczy wszystko dzieje się niespiesznie, miasto ma swój własny, spokojny rytm życia. 

Problemy, jeśli są, wydają się na tyle błahe, że tym bardziej podkreślają arkadyjski wymiar 

życia. Nowakowski wspomina: Dobre to były czasy, ludzie nie mieli poważniejszych 

zmartwień niż […] ubój z uduszeniem czy też bez, olimpijski befsztyk Nojego, wąż morski z 

Loch Ness, ubezpieczalnia społeczna i referaty księdza Trzeciaka43. Bydgoszcz to miasto, w 

którym ludzie „umieją żyć”. Co ciekawe, nawet zdarzenia z pozoru negatywne pod piórem 

Nowakowskiego nabierają pozytywnego wymiaru, świadczą bowiem o stałości i 

tradycjonalizmie mieszkańców.  

W Czytance dla Bydgoszczan mowa jest o tym, jak pobożne mieszczki na Boże Ciało 

ubierały pomnik Łuczniczki w damską bieliznę, a kościelny wypraszał z Fary panie z krótkimi 

rękawami. Ów poczciwy konserwatyzm widać najlepiej w sporach o malarstwo. W tekście 

poświęconym nauczycielowi rysunku i malarzowi Marianowi Faczyńskiemu znajdujemy 

fragment dotyczący kontrowersyjnego przedstawienia Matki Boskiej. Część mieszkańców 
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oburzyła się, że śmiałek-futurysta […] bluźni sztuce, narodowi i Bogu, że kala i szydzi, że 

pomstę ściągnie na miasto. Kochane czasy!44 – podsumowuje tę awanturę narrator.  

Nawet przemoc ma tutaj inny wymiar. Nowakowski ciepło wspomina młodzieńcze 

bójki w kinie, awantury z policjantem, drobne wybryki chuligańskie w teatrze, surowego 

nauczyciela matematyki. W bydgoskiej Arkadii nie ma bowiem miejsca na prawdziwe zło i 

nienawiść, jest to przecież kraina mityczna, niczym Soplicowo w Panu Tadeuszu, gdzie nawet 

zajazd ma wymiar sentymentalny. Czytelnik z rozrzewnieniem tęskni do kraju, którego już nie 

ma. Dla autora Obozu Wszystkich Świętych, jak słusznie zauważa Zbigniew Andres, „ojczyzna 

bliska”, „mała ojczyzna” staje się synonimem Polski45. Na tym jednak nie koniec 

mickiewiczowskich analogii. Wydaje się, iż Nowakowski realizuje romantyczny wzorzec 

przedstawienia „krainy dzieciństwa” i młodości „górnej i durnej”, gdzie nieszczęśliwa miłość i 

pierwsze próby poetyckie nieodwracalnie rzeźbią charakter.  

Bydgoszcz w każdym wymiarze jest otwarta i przyjazna. Nawet pewna tajemniczość 

związana z tym, iż miasto było szczególnego rodzaju zagłębiem astrologicznym, 

paradoksalnie nie przydaje mu egzotyki, lecz raczej tworzy atmosferę poufałej bliskości, 

dodając do omawianej kreacji aspekt rozpoznawalnej baśniowości. Astrologia bowiem, 

kojarząca się z łamaniem barier, okultyzmem, tu nabiera swojskiego wymiaru: Tyle 

horoskopów postawiło „Niebo Gwiaździste”, ale nigdy nic złego prenumeratorom nie groziło. 

Celowali beztroscy magowie swoimi lunetami w gwiazdy, ale żaden z nich czerwonej nie 

dostrzegł. Przepowiadał mistrz Prengel pogodę, ale nadciągającej burzy w nieczytelnym 

gwiazd piśmie nie wyczytał46. Jak widać, w międzywojennej Bydgoszczy nawet wiedza 

tajemna takową nie jest, pozostaje rodzajem beztroskiej zabawy, która sankcjonuje 

arkadyjskie status quo.   

Szukając pierwowzorów dla kreacji Nowakowskiego, dotarliśmy do 

Mickiewiczowskiego Soplicowa. Z chronologicznie bliższych autorowi nawiązań Bydgoszcz 

przypomina nieco Warszawę Tyrmanda, opisaną w Złym. Mamy tam do czynienia z miastem 

poza czasem, wolnym od doraźnej polityki, miastem, którego już nie ma, a które pisarz chce 
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ocalić dla czytelnika w swym dziele47. Można odnieść wrażenie, iż Nowakowski postępuje 

podobnie. Takiej Bydgoszczy bowiem, jak zarysowana w Urzeczeniu, również nie ma. 

Przynajmniej w planie świata pozatekstowego.  Dlatego w zbiorze kontrapunktem dla 

arkadyjskości jest rzeczywistość okupacyjna. To na jej tle dopiero można w pełni docenić 

wspaniałość miasta, przekonać się, że bydgoskie dwudziestolecie międzywojenne było 

mitycznym „złotym wiekiem”, który kończy się z nastaniem 1939 roku. Ale, o dziwo, mit 

arkadyjskiej Bydgoszczy zastępuje mit miasta-bohatera, którego mieszkańcy, choć nic tego 

nie zapowiadało, wystawili mu najwyższe świadectwo patriotyzmu i moralności. Kiedy 

bowiem polonista, po udanej paradzie harcerzy na święcie 3 Maja chwali ich, że nie zawiedli, 

nie zrobili mu wstydu, narrator natychmiast łamie tę atmosferę radości, antycypując 

wojenną rzeczywistość, która ujawni bohaterstwo uczniów: Ani Cacko nie zawiódł, który 

brzuch wypinał, ani Misiewicz, bezczelny parapeciarz okienny, ani ta ofiara losu, sodalis 

Moczulski, ani Rubinstein, obrońca getta, ani nawet my, niecały zastęp, który 

najniepotrzebniej w świecie pozostał przy życiu48.  

W kontekście zestawienia: miasto przed i w czasie wojny można powiedzieć, że 

mitologizacja, której dokonuje Nowakowski przenika również kategorię czasu. W Bydgoszczy 

czas nie płynie, jest zawieszony, a jego straszna, niszczycielska siła ujawnia się dopiero w 

1939 roku. Wojna boleśnie przypomina, że „złoty wiek” nie może trwać wiecznie. Jest to 

prawda trudna do zrozumienia: W jakim czasie umieścić krwawą bydgoską niedzielę? Za 

czyjego życia i w którym wcieleniu? Gdzie kończy się beztroski śmiech młodych i wolnych 

gimnazjalistów, a gdzie zaczyna mityczna kałuża krwi na Starym Rynku?49. Po tamtej 

Bydgoszczy zostaje jedynie bohaterstwo jej mieszkańców: nauczyciela Hawcia, 

popełniającego samobójstwo w koronowskim więzieniu, by nikogo nie wydać czy małego 

Ogińskiego, który ukryty w bramie w końcu wybiega, by zostać rozstrzelanym razem ze 

swoim ukochanym zastępem.    

Do tamtej Bydgoszczy można wrócić jedynie w marzeniach i jeszcze raz 

przespacerować się ulicami, których wrażenie wciąż pozostaje niezatarte: Nie ma brunatnych 
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SS-Sturmfurherów i czerwonych pałkowników. Nie ma zapachu spalonego mięsa, nie ma 

rozpalonych pieców! Od kościoła snuje się zapach kadzideł, i nad miastem płonie złoty 

ryngraf jubileuszowego słońca50. Bydgoszcz dwudziestolecia umarła,  

ale żyje – jak każdy mit, stąd nie dziwi czas teraźniejszy użyty w przez autora. W innym 

miejscu Nowakowski wspomina: W głębi paryskiej lub londyńskiej nocy, pod obcym niebem, 

snuję się czasem po naszym schludnym bydgoskim rynku51. 

Poza przestrzenią i czasem w Urzeczeniu możemy zaobserwować ciekawą próbę 

odtworzenia czegoś, co można by określić jako paradygmat bydgoskości. Już we wstępie 

autor wskazuje na to wyraźnie: Bydgoszczanie skromni są, rzeczowi, pysznić się nie lubią. 

Tam, gdzie wysoką cenę zapłacono w godzinie próby o patriotyzmie się nie deklamuje, po 

prostu żyje się po bydgosku […]52. Owo „życie po bydgosku” opiera się na spokojnej 

egzystencji, która możliwa jest w arkadyjskim mieście. Jednak ów paradygmat nie jest 

oczywisty dla reszty kraju, ponieważ jego świadomość ma charakter lokalny: 

Przedwrześniowa Bydgoszcz mimo swych 140.000 mieszkańców była miastem nieśmiałym i 

dalekim od wszelkiej autoreklamy53. Być może, dlatego świadomość istnienia bydgoskości nie 

funkcjonuje w innych częściach Polski. A przecież Bydgoszcz była miastem stosunkowo 

dużym, większym niż Lublin, Częstochowa, Gdynia czy Toruń. Miała też się czym pochwalić: 

Mieliśmy teatr […], własnych poetów, kabalarzy, astrologów, mecenasów sztuki! Wystawy, 

salony sztuki, koncerty, muzea, biblioteki, rady artystyczne, fundusze kultury54.  

Owa przedziwna bydgoska inność zasadzać miała się na tym, iż to tutaj tworzył się 

nowy typ Polaka. Połączyły się tu bowiem: inteligencja kresowa, która przybyła nad Brdę, po 

wojnie 1920 roku, pałucko-kujawsko-pomorsko-poznański melanż, warszawscy urzędnicy i 

galicyjscy wojskowi. Z tej mieszaniny z czasem miał wyłonić się amalgamat szlachetny jak 

bryła złota!55.  Jednak najważniejszą cechą bydgoszczan w ujęciu Nowakowskiego wydaje się 

swoisty tradycjonalizm, łączący się z hojnością i wspaniałomyślnością. Wszak już w herbie 

miasta – zauważa autor – widnieje gościnnie otwarta brama. Ową „bydgoskość” najlepiej 
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widać w życiu codziennym, w drobnych gestach. Pisze Nowakowski: Na sztandar harcerski 

pewien kupiec przysłał 100 zł z dopiskiem: „sam byłem raz kiedyś młodzieżą”. To „raz kiedyś” 

i to serce kupca, to Bydgoszcz w metaforze56.  Wielkie serce mieszkańców, zawsze wygrywa 

ze złością i pretensjami. Doskonale widać to we fragmencie dotyczącym wizyty w Bydgoszczy 

Józefa Piłsudskiego. Miasto zrazu niechętne, doprowadziło do tego, iż z powozu naczelnika 

wyprzęgnięto konie i mieszkańcy siłą własnych rąk ciągnęli powóz w hołdzie dla wodza. 

Wydaje się, iż istotą „paradygmatu bydgoskości” jest dobroć, która zawsze przezwycięży 

nieodzowną ludzką małość i skłonność do czynienia zła. 

To, co Nowakowski próbuje tu uchwycić, nabiera szczególnego wymiaru na emigracji. 

Bydgoszczanie rozpoznają się za granicą, mimo że nie widzieli się wiele lat (spotkanie z 

Cichą57), a lata przeżyte w mieście uczyniły ich braćmi o podobnej wrażliwości. Jednak dla 

rozsianych po świecie bydgoszczan miasto jest już tylko Mickiewiczowską „ojczyzną myśli”.  

Wydaje się, iż próba uchwycenia paradygmatu bydgoskości stanowi echo pisarskich 

zainteresowań Nowakowskiego związanych z poszukiwaniem istoty polskości. Jeden z jego 

bliskich znajomych, Bronisław Mamoń, pisze: Przez całe życie był chory na polskość. Chciał 

zgłębić w niej to, co wielkie i małe, wzniosłe i przyziemne. Przez wszystkie lata emigracyjnej 

doli myślał o Polsce i żył Polską. Przejmował się jej porażkami i sukcesami. Historią i 

teraźniejszością. Kulturą, która stanowi o tożsamości narodu58. W ten sam sposób pisarz 

zainteresowany był Bydgoszczą i bydgoskością, choć o ile w ocenie kraju bywał surowy, to 

dla swej „małej ojczyzny” miał tylko ciepłe uczucia.     

Mieszkańcy występują w Urzeczeniu właściwie jako bohater zbiorowy, jednak 

pojawiają się też jednostki, które świetnie wpisują się w zarysowany powyżej paradygmat, są 

jego miernikami. Nowakowski umieszcza tu bowiem wspomnienia dotyczące bliskich jego 

sercu bydgoszczan. Warto powiedzieć o nich kilka słów, ponieważ teksty poświęcone tym 

postaciom, wpisując się w charakter tomu, zawierają też pewne nowe elementy. Jednym z 

nich jest polonista, Franciszek Stopa, opisany jako pociągająco ptasi i puszysty59 – pasjonat 

umiejący pociągnąć za sobą uczniów, wpoić im etos harcerski. Niezbyt surowy, dobrotliwy, 

wymagający, ale przyjaźniący się z nimi (zapraszał ich na lody, a nawet na wódkę). Mimo że 
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w jego kreacji nie ma nic z heroizmu, wydaje się osobliwym bohaterem, nośnikiem tego, co 

w Bydgoszczy i w Polsce najcenniejsze. Jego fascynacja świętem 3 Maja symbolicznie 

przygotowuje uczniów na dalsze, tragiczne wydarzenia: wytrwają, nie przyniosą wstydu 

miastu, tak, jak nie przynieśli wstydu nauczycielowi podczas święta. Inną postacią, niezwykle 

ważną dla Bydgoszczy, jest Jan Teska, na którego patrzono jak w tęczę60. Odważny Redaktor, 

obrońca i propagator polskości już przed I wojną światową, a w dwudziestoleciu – człowiek 

świadomy niemieckiego zagrożenia. Jest też ojciec bohatera – również redaktor, który 

wprowadza syna w arkana dziennikarstwa, uczy niezłomności i wytrwałości. Jest tu nawet 

prostacki i szorstki sierżant Kaczmarek, z głęboko patriotyczną duszą, czy koleżanka, Cicha, 

która zdolna była do pobicia wszystkich chłopców na podwórku. Ludzie ci, bez względu na 

stopień znajomości z autorem czy profesję, łączy to, że odegrali w jego życiu ważną rolę: 

świecili przykładem, inspirowali, przywracali wiarę w porządek świata. Można powiedzieć, że 

wyidealizowaną przestrzeń miasta wypełniają idealni mieszkańcy. Nawet ich wady przydają 

im blasku, czynią bardziej ludzkimi. Najważniejsze jest w nich to, że wymiar codzienności 

przenika się z wymiarem bohaterstwa.  Portrety te składają się z garści anegdot wybranych, 

zdawałoby się, na chybił trafił, jednak w pełni oddających istotę ich „bydgoskości”.   

Podsumowaniem niniejszych refleksji niech będą słowa wybitnej znawczyni 

twórczości emigracyjnej Marii Danilewicz-Zielińskiej: Bydgoszcz dwudziestolecia była 

tematem niedostrzeżonym przez literaturę, a tu zakwitła w całej nie tyle krasie, ile barwności 

i dosadności, kwiecista gwara bydgoska i swoisty, niepowtarzalny koloryt knajp, od których 

niesie piwem, Eisbeinem i podsmażanymi kiełbaskami z kwaśną kapustą i kręgielnią Sokoła i 

kulisami Teatru Powszechnego […]61. Warto dodać, że choć badaczka tak pięknie pisała o 

Obozie Wszystkich Świętych, to można zaryzykować tezę, iż te słowa jeszcze lepiej pasują do 

Urzeczenia.     
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Lucyna Przybylska 

 

 

Przyrost religijnych nazw ulic w Toruniu oraz wybranych miastach wojewódzkich 

 

Wprowadzenie 

Nazwy ulic, zwane plateonimami, są dominującym komponentem nazewnictwa 

miejskiego (urbanonimii)
62

.  Nazwami miejskimi, należącymi do jednej z wielu kategorii 

nazw geograficznych, zajmuje się onomastyka, czyli nauka o nazwach własnych, której celem 

jest nie tylko rejestracja, opis i klasyfikacja nazw z różnych kategorii, ale też ukazywanie 

wzajemnych związków między nazwami własnymi a historią, kulturą, religią i tzw. językowym 

obrazem świata, w którym odbija się system wartości społecznych, mód, wpływów obcych
63

. 

Nazwy miejskie związane z religią, kultem M. Jaracz zalicza do grupy nazw 

sakralnych64. Z kolei, E. Breza posługuje się terminem nazwy kultowe, rozumianymi jako te, 

które zawierają określenie Boga, Jego Matki i świętych oraz nazwy utrwalające nazwy kultu, 

ludzi sprawujących kult i nazwy przedmiotów służących do kultu i zalicza je do nazw 

kulturowych65. W ujęciu zaś M. Buczyńskiego kultowe nazwy miejscowe obejmują dwie 

podstawowe grupy: nazwy pogańskie, przedchrześcijańskie oraz nazwy chrześcijańskie66. 

Nazwy ulic, rond, placów i alei wywodzące się z tradycji religijnej autorka niniejszego 

artykułu we wcześniejszej swojej pracy nazywała hierotoponimami67. W tym artykule 
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 M. Jaracz, Sposoby nominacji bydgoskich kościołów i kaplic [w:] Nazwy mówią, red. M. Pająkowska-Kensik, M. 

Czachorowska, Bydgoszcz 2004, s. 139. 

63 R. Przybylska, Wstęp do nauki o języku polskim. Podręcznik dla szkół wyższych, Kraków 2003, s. 231. 

64
 M. Jaracz, Sposoby nominacji bydgoskich kościołów i kaplic, op. cit.., s. 140. 

65
 E. Breza, Nazwy kultowe na Pomorzu Gdańskim, „Acta Universitas Lodensis, Folia Linguistica” 27, 1993, s.15,  

za: M. Jaracz, Sposoby nominacji bydgoskich kościołów i kaplic, op. cit.., s. 140.  

66
 M. Buczyński, Pamiątkowe nazwy miejscowe w językach słowiańskich, maszynopis, Lublin 1997, s. 16-69,  za 

M. Jaracz, Sposoby nominacji bydgoskich kościołów i kaplic, op. cit., s. 140. 

67 L. Przybylska, Zróżnicowanie przestrzeni sakralnej Gdyni, Regiony Nadmorskie 14, Gdynia-Pelplin 

2008, s. 104-111. 
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zamiennie stosowane będą wyżej wymienione określenia, z uprzywilejowaniem terminu 

nazwy religijne, ponieważ wydaje się, że ma ono najszerszy zakres z racji bardziej pojemnego 

słowa religia.  Kult i sacrum jest jednym z elementów definicji zjawiska religii, obok innych, 

jak np. organizacja, przeżycia, doktryna, obiekty sakralne68. 

Nazwy ulic są elementem wzbogacającym w znaczny sposób wiedzę o mieście, 

wyrazem oswajania przestrzeni miejskiej i nasycania jej treścią bliską mieszkańcom69. O ile w 

okresie feudalnym wyróżnić można typy nazw ulic pochodzące od nazw zawodów, kierunku 

wylotowego z miasta (tzw. nazwy geograficzne), ważnego obiektu zlokalizowanego przy 

ulicy, świętego patrona, ważnej funkcji osoby zamieszkującej ulicę, lokalnych cech ulic, to od 

XIX wieku w mieście pojawiają się nowe typy: bardziej egzotyczne wśród nazw 

geograficznych, biologiczne, tworzone od kolorów oraz przede wszystkim patronimiczne i 

związane z wydarzeniami historycznymi. Dobór postaci wykorzystywanych do określania ulic 

jest wyrazem: wyznawanych wartości i ich hierarchii, a także stosunku lokalnej społeczności 

do swoich dziejów70.  

Celem artykułu jest odpowiedź na następujące pytania: Jaki udział w ogólnej liczbie 

ulic w wybranych miastach mają nazwy ulic związane z religiami? Czy liczba tego typu ulic 

wzrosła w ostatnich trzech dekadach? Czy w Toruniu jest więcej czy mniej religijnych nazw 

ulic niż w innych miastach kraju? Jakiego rodzaju są to nazwy i w jaki sposób zmieniły się w 

ostatnich latach? 

Dobór miast (Torunia, Warszawy, Krakowa, Rzeszowa i Gorzowa Wielkopolskiego) 

nie był przypadkowy. W poprzednich pracach autorka zauważyła, że Kraków wyróżnia się na 

mapie Polski największą liczbą nazw kultowych (obecnie 132) i dużym ich udziałem w 

liczbie ulic w mieście (ponad 4%)
71

. Wśród miast wojewódzkich, z kolei, Rzeszów i 
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 Przegląd podejść różnych nauk do religii prezentuje A. Bronk, Nauka wobec religii. Teoretyczne podstawy 

nauk o religii, Lublin 1996. 

69
 B. Miszewska, Nazwy ulic – signum temporis, [w:] Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne 

i regionalne, red. E. Orłowska, tom IV, Wrocław 2004, s. 145. 
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 Ibidem, s. 148. 

71
 L. Przybylska, 2011, Religious streets` names in Poland, „Analele Universitatii din Oradea”, Seria GEOGRAFIE, 

tom XXI, nr 1/2011, p. 70-75; 
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Warszawa pod względem udziału owych ulic plasują się na przeciwnych biegunach, 

odpowiednio 5,3% i 1,8%. Natomiast Toruń reprezentuje kilka miast wojewódzkich o 

średnim odsetku ulic sakralnych (3,3%). Gorzów Wielkopolski zaś ma najmniej ulic 

związanych z religią, tylko 13 i, podobnie jak Olsztyn i Zielona Góra, około 600 ulic w 

mieście, więc reprezentuje mniejsze miasta wojewódzkie. Wybrane miasta są też 

zróżnicowane pod względem historycznym oraz położenia geograficznego, reprezentując tym 

samym Polskę południową, wysunięte na północ województwo kujawsko-pomorskie, stolicę 

państwa oraz zachodnią część kraju.  

Źródłem informacji o liczbie ulic w miastach wojewódzkich oraz ich oficjalnych 

nazwach były plany miast z lat 1979-1999. Natomiast najnowsze dane, z 2011 roku, 

zaczerpnięto z bazy danych TERYT Głównego Urzędu Statystycznego, zawartej w Krajowym 

Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju72. Pod pojęciem ulica w dalszej części 

artykułu rozumiane będą nie tylko ulice, ale także aleje oraz rzadziej występujące skwery, 

place, mosty i ronda, zamieszczone we wspomnianym rejestrze we wspólnej kategorii ulice.  

Dalej omówiono przyrost nazw religijnych ulic a następnie ich zróżnicowanie według 

podziału stosowanego we wcześniejszych pracach autorki, czyli pochodzące od 1) świętych i 

błogosławionych, 2) osób duchownych oraz 3) pozostałe religijne nazwy73. Wydzielając grupę 

nazw religijnych pochodzącą od osób stanu zakonnego bądź kapłańskiego przyjęto założenie, 

że w oficjalnej nazwie ulicy przed imieniem patrona powinien znajdować się tytuł: ksiądz, 

święty, biskup, pastor itp. Wyjątek uczyniono dla postaci papieży. 

  

Przyrost religijnych nazw ulic 

Nadanie obszarom miasta patronów różnych świętych czy nazw w postaci 

rzeczowników pospolitych kojarzących się z religią, jak np. ulica Kościelna, nie oznacza, że 

będą niezmiennie istniały poprzez dziesiątki lat, jak zazwyczaj ma to miejsce w przypadku 

wezwań (tytułów) parafii i kościołów. Nazwy ulic, placów, wzniesień i dzielnic mogą 

                                                           
72 Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju, baza danych TERYT Głównego Urzędu 

Statystycznego, www.stat.gov.pl/GUS,  dostęp 14.02.2011 i 09.06.2011. 

73
 L. Przybylska, Zróżnicowanie przestrzeni sakralnej Gdyni, op. cit.  
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zmieniać się w zależności od sytuacji politycznej kraju czy woli urzędników lokalnych. 

Powojenna historia Polski wskazuje, że łatwiej wyeliminować nazwy (niematerialne elementy 

krajobrazu) niż obiekty sakralne z krajobrazu. Po 1989 roku samorządy miast często 

powracały do przedwojennych patronów ulic oraz zaczęły nadawać im imiona zmarłych 

księży zasłużonych dla lokalnej społeczności. Przykładem podobnych procesów 

zachodzących w polskiej urbanonimii są analizy planów Gdyni, Wrocławia i Słupska
74

. W 

tym opracowaniu zwrócono uwagę na wybrane miasta wojewódzkie, aby zweryfikować 

istniejące w literaturze wnioski na temat przemian zachodzących w plateonimach.  

Na przełomie lat 70. i 80., jak i obecnie, grupa ulic o nazwach związanych z religią 

stanowiła niewielki udział, do około 5% ulic w miastach wojewódzkich (por. tab. 1). 

Jednakże w tej małej grupie nastąpiły bardzo duże zmiany w ostatnich dekadach: zarówno 

ilościowe i jakościowe. Opierając się na literaturze przedmiotu, można przyjąć, że w 

poprzednich dekadach PRL-u udział był ten sam lub mógł nawet maleć w związku z 

rozwojem przestrzennym miast (w tym ulic), przy innych priorytetach w polityce państwowej 

i nazewnictwie miejskim (tendencje marginalizacji życia religijnego).  

Tab. 1. Odsetek religijnych nazw ulic wybranych miast wojewódzkich w 1979 i 2011 roku. 

Liczba ulic Gorzów 

Wielkopolski 

Kraków Rzeszów Toruń Warszawa 

Rok 1979* 

  

  

  

  

  

Ulice w mieście 273 2196 527 552 2570 

 

nazwy religijne w % 0,7 2,8 0,6 2,3 0,9 
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temporis,  op. cit.; L.  Przybylska, Zróżnicowanie przestrzeni sakralnej Gdyni, op. cit.  



35 
 

Rok 2011 

 

 

 

 

Ulice w mieście 613 2877 831 861 5387 

nazwy religijne w % 2,1 4,6 5,3 3,3 1,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: plany miast wydane przez PPWK w 1979 roku, z wyjątkiem 

Krakowa w 1980; Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju, baza danych TERYT Głównego 

Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/GUS,  dostęp 09.06.2011;    

*Aktualizacja planów wymienionych miast dotyczy różnych miesięcy 1979 roku i stycznia 1980 roku w 

przypadku Krakowa.  

 

Dawniej ulice odwołujące się do religii stanowiły od 0,6% do 2,8% nazw ulic w 

omawianych miastach, obecnie od 1,8 do 5,3%. Zatem rozdźwięk między miastami o 

największym i najmniejszym odsetku nazw religijnych jest współcześnie mniejszy: wtedy 

czterokrotny, dziś trzykrotny.  Patronat świętych, kapłanów i innych religijnych nazw ulic 

upowszechnił się w przestrzeni omawianych miast.  W latach 1979-2011 nastąpił zarówno 

przyrost ulic w ogóle, jak i wyodrębnionej grupy tematycznej nazw sakralnych we wszystkich 

omawianych miastach wojewódzkich, jednak nie wszędzie tempo ich wzrostu było 

jednakowe. (por. tab. 1 i tab. 2).  

Tab. 2. Nazwy religijne ulic wybranych miast wojewódzkich w latach 1979-2011. 

Okres Gorzów 

Wielkopols

ki 

Warszawa 

Kraków Rzeszów Toruń Warszawa 

Przełom lat 70. i 

80. 

2 62 3 13 23 

Połowa lat. 80. 2 65 3 15 43 

Koniec lat 90. 7  99 16 25 66 

2011 13 132 44 29 95 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: plany miast wydawanych przez PPWK – Warszawa (1979, 1987, 

1997), Toruń (1979, 1985, 1999); Gorzów Wielkopolski (1979, 1984, 1999); Rzeszów (1979,1987, 1999); 
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Kraków (1980, 1987, 1997) oraz Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju, baza danych 

TERYT Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/GUS, dostęp 09.06.2011 

 

W Krakowie i Toruniu nastąpił najmniejszy wzrost liczby ulic w owym czasie – około 

o połowę, jednak nazw sakralnych przybyło nieco ponad dwukrotnie. W stolicy liczba ulic 

wzrosła dwukrotnie, a omawianej grupy aż pięciokrotnie. W Gorzowie Wielkopolskim 

nastąpił sześciokrotny wzrost z tylko dwóch nazw sakralnych ulic do 13 (przy czym liczba 

ulic w mieście wzrosła trzykrotnie).  Najbardziej spektakularny wzrost nastąpił w Rzeszowie. 

W 1979 roku na planie znajdowały się tylko trzy, zaś w 2011 aż 44, czyli ponad 10 razy 

więcej (przy wzroście ulic w mieście tylko o połowę). W dodatku, inaczej niż w pozostałych 

miastach, największy przyrost nastąpił w ostatnich dziesięciu latach i obecnie miasto to ma 

największy odsetek nazw kultowych wśród wszystkich miast wojewódzkich (5,3%).  

Interesujące jest także prześledzenie procesu przyrostu nazw religijnych w 

poszczególnych dekadach i jego związek z wydarzeniami na arenie politycznej kraju. W  

latach 80. nastąpiły niewielkie zmiany w liczbie omawianego typu ulic z wyjątkiem stolicy. 

Po dwie ulice przybyły w miastach o największym ówcześnie odsetku nazw religijnych ulic, 

czyli w Toruniu (ul. kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. Stanisława Staszica dodano tytuł ks.) i 

Krakowie (św. Maksymiliana Kolbe i pl. św. Marii Magdaleny); czyżby w myśl 

Ewangelicznych słów Kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie? W Gorzowie i 

Rzeszowie plany pokazują te same, ledwie kilka religijnych nazw ulic. Sytuacja natomiast 

zmieniła się w Warszawie, gdzie przybyło aż 20 tego typu nazw, głównie poprzez zwrócenie 

świętym zwyczajowego epitetu święty: ulice Bonifacego, Teresy z powrotem były ulicami św. 

Bonifacego, św. Teresy, itd. Politykę odwilży wobec związków religijnych po wydarzeniach 

społeczno-politycznych z sierpnia 1980 roku autorka zaobserwowała w przyroście parafii i 

domów zakonnych w Trójmieście w latach 80.
75

. Prezentowane przykłady miast 

wojewódzkich świadczą o tym, że podobna sakralizacja wystąpiła także w sferze urbanonimii.  

W następnych latach w omawianych pięciu miastach łączna liczba nazw religijnych ulic 

wzrastała bardzo dynamicznie o około 100 co dekadę. Zmiany ustrojowe w kraju w 1989 

roku zapoczątkowały daleko idące przekształcenia nie tylko gospodarcze, prawne, społeczne, 

                                                           
75 L. Przybylska, The Influence of Politics on the Development of the Roman Catholic Parish Network in 

Poland after 1945. Case study: Trójmiasto (Tricity), [in:] Selected Problems of Transformation in 

Countries of Central-Eastern Europe, eds. T. Michalski, A. Kuczabski, Pelplin 2010, p. 250-260. 
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polityczne, krajobrazowe, ale także w sferze nastawienia do religii, która przestała być 

prywatną sferą obywatela, niezasługującą na uzewnętrznienie w przestrzeni publicznej.   

Podsumowując, tempo wzrostu ulic w omawianych miastach w ostatnich trzech 

dekadach było wolniejsze niż przyrost ulic o nazwach kultowych. Po drugie, w miastach 

wcześniej nasyconych sacrum w nazwach ulic oraz mocno nieokaleczonych z nich w 

socjalizmie (jak w Toruniu i Krakowie) w późniejszych latach przyrost nazw kultowych nie 

był tak spektakularny jak w innych – Warszawie, Rzeszowie i Gorzowie Wielkopolskim. Co 

ciekawe, ostatnie wymienione miasta dynamiczniej rozwijały swój układ urbanistyczny. 

Rodzi się więc pytanie, czy to miało wpływ na rozwój nazw religijnych? Czy nowe nazwy 

nadawano nowym ulicom i placom? 

 

Sposoby powstawania religijnych nazw ulic 

Nazwy ulic nadają w Polsce rady miast i gmin, po konsultacjach społecznych. W 

stosownych uchwałach często widnieje uzasadnienie decyzji. Niemniej jednak wyróżnić 

można, poza proceduralnym, kilka rodzajów powstawania nazw kultowych ulic w 

omawianych miastach. Po pierwsze, religia „wkracza” na tabliczkę z nazwą ulicy poprzez 

zmianę nazwy kojarzącej się z dawnym systemem. W Warszawie al. Jana Pawła II zastąpiła 

południową część ul. Juliana Marchlewskiego, zaś ul. ks. J. Popiełuszki jej północną część oraz 

ul. Stołeczną. Al. Rewolucji Październikowej przemianowano na al. Prymasa Tysiąclecia w 

Warszawie, a na Obrońców Krzyża w krakowskiej Nowej Hucie. W Toruniu św. Andrzej 

Bobola patronuje dawnej ul. Mariana Buczka. Gen. Karol Świerczewski został zmieniony na 

kard. Stefana Wyszyńskiego w jednej z ulic Gorzowa Wielkopolskiego. Zdarza się także, że 

następuje zmiana nazwy pospolitej, bez patrona, na nazwę sakralną. Przykładem jest ul. św. 

Wojciecha w Toruniu, która powstała w zastępstwie ul. Dzikiej. W Warszawie ks. Ignacy 

Skorupko patronuje obecnie dawnej ul. Sadowej, a bp. Franciszek Hodur – ul. Czarnej. Po 

trzecie, omawiane ulice po prostu zostają nadane nowo wytyczonym w zagęszczającej się 

tkance miejskiej. Przykładem jest ul. kard. Stefana Wyszyńskiego w Toruniu, ks. Józefa 

Brauna w Gorzowie Wielkopolskim, św. Faustyny w Rzeszowie.  Po czwarte, zmienić się może 

tylko odcinek dawnej ulicy, jak w przypadku ul. Jędrzeja Śniadeckiego w Toruniu: od ul. św. 

Józefa do ul. Źródlanej wiedzie ul. św. Klemensa, natomiast dalej do Szosy Okrężnej – ul. 

Śniadeckiego.  
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Może wreszcie zachodzić swoista sakralizacja ulicy poprzez operowanie tytułem 

ksiądz, święty przed nazwiskiem lub imieniem. W Toruniu na planie z 1979 roku ul. 

Stanisława Staszica w 1985, 1995 i 1999 roku oraz we współczesnej bazie danych TERYT  nosi 

nazwę ul. ks. Stanisława Staszica. Podobnie w Rzeszowie ul. Piotra Ściegiennego w 1979 roku 

20 lat później widnieje jako ul. ks. Piotra Ściegiennego (w 1992 jeszcze bez skrótu ks.). W 

Warszawie współczesne ulice św. Bonifacego, św. Barbary, św. Teresy, św. Wincentego, św. 

Cyryla i Metodego, św. Hieronima i św. Cecylii na planie sprzed 30 lat widniały bez 

przymiotników. Krakowska ul. bp. Jana Prandoty widniała dawniej na planach miast jako 

Prandoty. Proces ten nie dotyczył wszystkich osób duchownych i nie wszystkich miast. Ul. 

Augustyna Kordeckiego w Toruniu i Warszawie, dawniej i współcześnie pozostała bez tytułu, 

podczas gdy w Krakowie z tytułem ks. na planach, a bez w bazie TERYT. W Warszawie i 

Rzeszowie dawniej i współcześnie znajdują się ulice Stanisława Staszica inaczej niż, jak 

wspomniano, w Toruniu z tytułem ks.  

W tym miejscu warto zaznaczyć pewną uwagę metodyczną, która nasunęła się 

autorce podczas studiów kameralnych. Przy porównywaniu nazw ulic na planach z różnych 

lat warto brać pod uwagę jednego wydawcę planów, gdyż zaobserwowano spore różnice w 

wydaniach PPWK i firmy Daunpol. Ta ostatnia w 1999 roku dodawała wielu duchownym tytuł 

ks.: na planie Torunia widnieją ul. ks. Hugona Kołłątaja i ul. ks. Mikołaja Kopernika (!). Na 

planie Warszawy aż 12 patronów – księży, biskupów i kardynałów opatrzono tytułami, 

podczas gdy na planach PPWK oraz we współczesnej bazie danych TERYT osoby te widnieją 

tylko z imienia i nazwiska76.    

  

Zmiana struktury nazw religijnych 

W 1979 roku na ulicach omawianych miast bardzo nieliczną grupę stanowiły obecnie 

bardzo popularni patronowie wywodzący się z kleru, z zaznaczonym tytułem (np. ks., bp.) a 

nawet tytułami (np. ul. ks. kanonika Pawła Gogi w Toruniu). W Warszawie, Gorzowie 

Wielkopolskim i Rzeszowie nie było żadnej tego typu nazwy. Do wyjątków należały: w 
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 Warszawa, Wydawnictwo Kartograficzne Daunpol, Warszawa 1999; Toruń, Wydawnictwo Kartograficzne 

Dunpol, Warszawa 1999. 
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Toruniu tylko jedna ulica – ks. Stanisława Kujota, w Krakowie zaś aż cztery: ks. Siemaszki (bez 

imienia!), ks. Piotra Ściegiennego, ks. Józefa Meiera, ks. Augustyna Kordeckiego.  

Obecnie w każdym mieście wojewódzkim i wielu innych spotyka się ulice 

dedykowane kanonizowanym i beatyfikowanym osobom. Przykład Rzeszowa pokazuje, że 30 

lat temu sytuacja w niektórych miastach polskich była całkiem inna (por. ryc. 1). Toruńskim 

ulicom pozwolono patronować sześciu świętym: Antoniemu, Duchowi, Katarzynie, Janowi, 

Józefowi i Jakubowi. W Gorzowie Wielkopolskim obok ul. Krzyżowej, zaliczonej do grupy 

pozostałe nazwy, widniała tylko ul. św. Jerzego. 

Ryc. 1. Rodzaje religijnych nazw ulic wybranych miast wojewódzkich w 1979 roku. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: plany miast wydane przez PPWK w 1979 roku, z wyjątkiem 

Krakowa w 1980. *Aktualizacja planów wymienionych miast dotyczy różnych miesięcy 1979 roku i stycznia 

1980 roku w przypadku Krakowa.  

Interesujący jest przypadek Warszawy, która w grupie nazw pochodzących od osób 

kanonizowanych posiadała w latach 70. wyłącznie nazwy łączone, jak np. Świętojerska, 

Świętosławska. Na owym połączeniu traci się wyjątkowość nazwy. Nazwy Świętosławska, 

Świętojańska bardziej mogą budzić skojarzenia, szczególnie u osób słabiej obeznanych w 

tradycji językowej i religijnej, ze świętem niż świętym, co nie zachodzi w przypadku nazw 

świętego Stanisława czy świętego Jana. Nazwy te najwidoczniej nie przeszkadzały w 

socjalistycznej stolicy i pozostały na planie, nie podzielając losu wspomnianych wcześniej 

innych świętych: Barbary, Teresy, Bonifacego i innych. 

księża i zakonnicy święci i błogosławieni pozostałe
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Nie mniej ciekawym przypadkiem, mocno kontrastującym z sytuacją w stolicy, jest 

Kraków. Aż 24 „świętych” nazw znalazło się na jego planie z początku 1980 roku. Dlaczego w 

tym mieście ul. św. Ducha, św. Filipa, św. Jana i inne podobne nie były tak wymazywane jak 

w innych miastach? Wymiar językowy sakralności miasta uchował się tu być może w 

największym stopniu w Polsce. Dawniej i obecnie wśród dużych miast polskich stolica 

Małopolski wyróżniała się na mapie kraju największą liczbą nazw ulic trzech omawianych 

kategorii. Najwięcej można było i nadal można spotkać nie tylko ulic świętych i 

błogosławionych, księży i zakonników, ale także z niejednorodnej (i najliczniejszej w 1979 

roku) grupy nazw określonej mianem pozostałe. Współcześnie w żadnym innym mieście 

wojewódzkim nie ma ponad 20 ulic pochodzących od nazw zakonów i zgromadzeń 

zakonnych (np. ul. Franciszkańska, Kapucyńska, Augustiańska). Prawdopodobnie w całym 

okresie powojennym tu także było swoiste centrum zakonne kraju (na planie z 1980 roku nie 

było jedynie ul. Jezuitów). Na początku lat 90. E. Jurkiewicz i Z. Górka w swojej pracy o 

funkcji sakralnej Krakowa także zwrócili uwagę na wyjątkowość tego miasta stwierdzając, iż 

Kraków jawi się jako „miasto zakonne” – 1 osoba duchowna przypada tu na 200 wiernych, 

gdy zaś w Warszawie – na 600, a w Opolu – na 1000 oraz że w odniesieniu do całego kraju, 

Kraków skupia po około 1% kościołów rzymskokatolickich, parafii i księży – i aż 10% osób 

zakonnych77. Tradycję monastyczną udokumentowaną w nazewnictwie miejskim widać także 

na dawnych i współczesnych planach Warszawy i Torunia.  

Porównując lata 1979 i 2011 najbardziej spektakularnym wzrostem odznaczyła się 

grupa nazw pochodząca od osób duchownych: księży, zakonnic i zakonników. Ponieważ 

dawniej jednostkowo występowały tego typu ulice (lub wcale ich nie było), efektem jest 

przyrost dziesięciokrotny, a nawet w Warszawie aż trzydziestopięciokrotny. Zaproponowana 

trójdzielna klasyfikacja nazw kultowych w ostatnich trzech dekadach zmieniła się we 

wszystkich analizowanych miastach (por. ryc. 1 i ryc. 2). Można stwierdzić, że jest bardziej 

zrównoważona – różnorodność nazw religijnych jest większa niż dwie i trzy dekady 

wcześniej.  

                                                           
77

E. Jurkiewicz, Z. Górka, 1993, Wybrane elementy funkcji sakralnej Krakowa, „Folia Geographica”, series 
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Obok osób duchownych święci i błogosławieni patronowie także zwiększyli swoją 

obecność na planie miast, co wpłynęło na znaczne zmniejszenie dominującego wcześniej 

udziału nazw pozostałych, takich jak na przykład ul. Kościelna, Biskupia, Benedyktyńska. 

Zatem zjawisko religii w sferze językowej zyskało w mieście twarz: imię i nazwisko osoby 

związanej z sacrum. Bohater zbiorowy (ojcowie benedyktyni, siostry felicjanki, biskupi) 

ustąpił miejsca konkretnym osobom, zasłużonym dla kraju, miasta i wspólnoty religijnej, jak 

np. proboszczowi gorzowskiej parafii o. Kazimierzowi Łabińskiemu ze Zgromadzenia Ojców 

Oblatów czy warszawskiemu duchownemu, ks. Jerzemu Popiełuszce, męczennikowi w imię 

ideałów wolnościowych i ewangelicznych.  

Ryc. 1. Rodzaje religijnych nazw ulic wybranych miast wojewódzkich w 2011 roku. 

 

Źródło: Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju, baza danych TERYT Głównego Urzędu 

Statystycznego, www.stat.gov.pl/GUS, dostęp 09.06.2011;    

 

W analizowanych miastach udział grupy pozostałe w ciągu 30 lat zmalał kilkukrotnie, 

najmniej w Warszawie, co związane jest z dużą liczbą ulic wywodzącej się od nazw zakonów, 

tak dawniej, jak i obecnie. Po drugie, w stolicy w ostatnich dekadach zaczęto nadawać wielu 

ulicom imiona bogów starożytności (np. ul. Zeusa), co w znacznym stopniu wpłynęło na 

liczbę i strukturę nazw religijnych ulic w tym mieście (drugim miastem wojewódzkim o dużej 

liczbie ulic nawiązujących do starożytnych wierzeń Greków i Rzymian jest Gdańsk). 

Współcześnie Toruń i Rzeszów wyróżniają się pod względem udziału świętych na planach 

księża i zakonnicy święci i błogosławieni pozostałe
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miast, gdzie prawie co druga religijna nazwa wskazuje na świętych patronów, podczas gdy w 

Gorzowie Wielkopolskim tylko co szósta, w stolicy co piąta, a w Krakowie co trzecia. 

 

Zakończenie 

Tematem niniejszego artykułu były zmiany nazw ulic związanych z religią. Przyrost 

tego typu ulic był szybszy w ostatnich trzech dekadach od wzrostu ogółu ulic w pięciu 

omawianych miastach wojewódzkich. Nastąpiła więc sakralizacja krajobrazu kulturowego w 

wymiarze jego niematerialnego elementu jakim jest nazewnictwo miejskie. Bardzo dużym 

udziałem nazw religijnych ulic w ogóle ulic w mieście wyróżniał się dawniej Kraków i Toruń 

(ponad 2%), a współcześnie obok stolicy Małopolski także Rzeszów (ponad 4%).  

Zaproponowana trójdzielna klasyfikacja nazw religijnych w ostatnich trzech dekadach 

zmieniła się we wszystkich analizowanych miastach. Porównując przełom lat 70 i 80. ze 

stanem obecnym, najbardziej spektakularnym wzrostem, nawet kilkudziesięciokrotnym, 

odznaczyła się grupa nazw pochodząca od osób duchownych: księży, zakonnic i zakonników. 

Zdecydowana większość analizowanych nazw ulic wywodzi się z tradycji chrześcijańskiej. 

Nieliczne nawiązują do tradycji innych niż rzymskokatolicka. Do wyjątków należą w Krakowie 

ul. bp Franciszka Hodura, pierwszego biskupa Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego 

czy ulice Braci Polskich i Kalwińska.  

Kolejnym problemem badawczym, nasuwającym się po analizie omawianych 

zagadnień, jest kwestia rozmieszczenia owych ulic – czy tworzą zwartą grupę tematyczną w 

mieście czy są rozproszone? Interesujący jawi się też rodzaj ulic (krótkie, długie, prestiżowe, 

osiedlowe), którym patronują święci i osoby duchowne dawniej i współcześnie. Tematy te 

zasługują jednak na osobne opracowanie. 
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Andrzej Bogucki 

Dziedzictwo kultury szlacheckiej – ziemiańskiej w regionie Pomorza i Kujaw 

 

Region Pomorza i Kujaw nie jest jednolity społecznie i kulturowo, lecz tylko 

administracyjnie. Na przełomie XVI i XVII wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów, Korony 

i Litwy, połączonych Unią Lubelską w 1569 roku, była krajem ludnym i wielkim. Państwo to 

w 1634 r. osiągnęło największą w swej historii powierzchnię – liczyło 990 tys. km
2
. Struktura 

społeczna Rzeczypospolitej odpowiadała podziałowi stanowemu. Stanami społecznymi 

dawnej Polski były: duchowieństwo, szlachta, mieszczanie i chłopi. Każdy z nich miał swoje 

prawa i obowiązki. Szlachta, w porównaniu z Zachodem, była stanem bardzo licznym. Na 

niektórych obszarach Rzeczypospolitej stanowiła znaczący odsetek ludności. Na Mazowszu 

jej liczba przekraczała 23%. Ponad połowa szlachty nie posiadała w ogóle ziemi. W 1670 

roku w Rzeczypospolitej było 400 tysięcy szlachty (co stanowiło ok. 57% ogółu stanu), 

natomiast 300 tysięcy (tj. ok. 43%) liczyła szlachta posiadająca jedną lub więcej wsi. 

Magnateria i bogata szlachta stanowiły tylko ułamek procenta. Zatem szlachta posiadająca 

ziemię stanowiła ok. 4-5% ówczesnego społeczeństwa. Można na nią spojrzeć zarówno 

stanowo, jak i klasowo. Pod względem klasowym szlachta była bardzo zróżnicowana. 

Przepaść między górą a dołem tego stanu była wręcz przeogromna. Drogę awansu do stanu 

szlacheckiego dawała służba dworska, szczególnie u bogatego pana. Dwór pański był swoistą 

szkołą życia. Jednostki bardziej obrotne, inteligentne, mogły szybko awansować w hierarchii 

dworskiej. Uznane za rękodajnych wielkich feudałów, otrzymywały od nich swoiste 

nobilitacje. Oczywiście, służba wojskowa lub urzędnicza dawała podstawę awansu 

społecznego.  

Korzenie ziemiaństwa jako osobnej kategorii społecznej sięgają końca XVIII w. W 

wyniku postanowień Sejmu Wielkiego, a następnie – konstytucji Księstwa Warszawskiego i 

edyktu w zaborze pruskim – oba dokumenty z 1807 r. Nowe prawo pozwalało na zakup ziemi 

przez mieszczan, a więc nie ograniczały tego przywileju jedynie do szlachty. Jednak pojęcie 

ziemiaństwa pojawiło się znacznie wcześnie, bo już od XVI wieku i było nierozerwalnie 

związane z przodkami ziemian: rycerstwem i szlachtą. Od wieku XIX aż do 1939 roku 

pojęcie ziemianina obejmowało nie tylko osoby legitymujące się pochodzeniem szlacheckim, 

lecz również innych właścicieli gospodarujących na ziemi, a więc i tych mieszczan, 

cudzoziemców i osoby bez pochodzenia szlacheckiego, które kupowały ziemię. Pojęcie 
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ziemianina obejmowało również dzierżawców i administratorów majątków. Pod zaborami 

ziemiaństwo było ostoją patriotyzmu i walki o wolność Polski. Patriotyzm ziemian przejawiał 

się w dwóch ideologiach: powstańczej, podkreślającej konieczność walki zbrojnej z 

zaborcami i pozytywistycznej, mówiącej o konieczności działań umacniających poziom 

gospodarczy i społeczny i w ten sposób podtrzymujących walkę o przetrwanie narodu 

polskiego.  

Ziemiaństwo zapłaciło straszliwą cenę za zbrojne przeciwstawienie się zaborcom. W 

zaborze rosyjskim represje carskie obejmowały zabór majątków i masowe zsyłki na Syberię 

całych rodzin ziemiańskich, likwidację polskiej oświaty, samorządów szlacheckich 

(sejmików), zakaz posługiwania się językiem polskim w pismach urzędowych. Praca 

organiczna i praca u podstaw w okresie pozytywizmu to działania ziemiaństwa w celu 

podnoszenia poziomu życia i kultury na wsi, na przykład organizowało ono biblioteki i kółka 

rolnicze. Ideologia ta była zasadniczą metodą walki z germanizacją w zaborze pruskim i 

rusyfikacją – w rosyjskim.  

Na terenie wszystkich zaborów działały fundacje. Najsłynniejsza z nich to fundacja 

Ossolińskich, założona we Lwowie w 1817 r. przez Józefa Maksymiliana hr. Ossolińskiego 

(1748–1826). Ośrodkami kultury były m.in. majątki Sierakowskich w Waplewie Wielkim, 

Raczyńskich w Rogalinie, Pawlikowskich w Medyce. W 1925 r. Sejm uchwalił ustawę o 

reformie rolnej, która przewidywała przeprowadzenie reformy za odszkodowaniem, 

pozostawiając właścicielowi 180 ha z dworem, parkiem i ośrodkiem gospodarczym. 

Ziemiaństwo stanowili właściciele ziemi powyżej 50 hektarów, producenci rolni, dzierżawcy 

i administratorzy majątków. Należeli do uprzywilejowanej grupy społecznej o korzeniach 

głównie szlacheckich. „Dziedzic” miał wysoką pozycję społeczną.  

Dwory ziemiańskie były lokalnymi centrami kultury rolnej i gospodarczej. Tworzyły 

sieć współpracy gospodarczej oraz sieć towarzyską, gdzie się „bywało” na herbatkach, balach 

i polowaniach i gdzie znajdowało się koligacje małżeńskie. W wychowaniu dzieci w 

wielopokoleniowej rodzinie kładziono nacisk na tradycje rodzinne, poszanowanie starszych, 

odpowiedzialność za innych i surową „kindersztubę”. Początkowe nauki dzieci pobierały w 

domu, potem w renomowanych szkołach, często zakonnych. Młodzież posyłano na studia, w 

tym zagraniczne. Ziemian charakteryzowało przywiązanie do Kościoła katolickiego, co 

zwłaszcza na wschodzie było istotnym wyróżnikiem. W czasie drugiej wojny ziemianie 

stanęli do obrony Ojczyzny, w dużej mierze walcząc zbrojnie w ZWZ–AK. W dworach i 
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pałacach miały bazy organizacje ziemiańskie wspierające walkę z okupantami: „Uprawa” 

potem „Tarcza”. W czasie drugiej wojny światowej ziemianie ponieśli ogromne straty 

ludzkie, wielu z nich zamęczono i zamordowano. Krzysztof Jasiewicz wydał 1995 r. drukiem 

monumentalną publikację wraz z Uzupełnieniami pt. Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939 – 

1945. 20 lipca 1944 r. powstał w Moskwie tzw. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 

[PKWN], który 6 września wydał Dekret o reformie rolnej, na podstawie którego pozbawiono 

majątków wszystkich właścicieli ziemskich w Polsce, i to bez odszkodowania. W okresie 

wrzesień 1944 – grudzień 1945 wyrzucono z ojcowizny, dworów i pałaców właścicieli wraz z 

rodzinami, pozwalając niejednokrotnie zabrać ze sobą jedynie dobytek, który mogli unieść w 

rękach lub zmieścić na jednym wozie konnym. Komuniści zakazali im osiedlania się na 

terenie powiatu, na którym znajdował się majątek.  

Ogółem zostało zagarniętych ok. 14.000 majątków ziemskich, z tego na terenach w 

powojennych granicach Polski 10.000, obejmujących 3,5 mln hektarów (średnia wielkość 

majątku to ok. 350 ha). Oprócz tego na Kresach Wschodnich pozostało ok. 4.000 majątków 

obejmujących 2,0 mln hektarów (średnia wielkość majątku ok. 500 ha). Z 3,5 mln ha część o 

wielkości 1,2 mln ha rozparcelowano pomiędzy 387 000 rodzin chłopskich. Średnio jedno 

gospodarstwo chłopskie otrzymało niecałe ponad 3 ha ziemi. Ich ekonomiczna rentowność z 

góry została skazana na niepowodzenie. Większość ziemi przejęło państwo, tworząc 

Państwowe Gospodarstwa Rolne. Przed 1939 rokiem było 20.000 pałaców i dworów. 

Wszystkie zostały zagrabione na podstawie stalinowskiego dekretu. Polska jest jedynym 

krajem Unii Europejskiej, w którym nie przeprowadzono reprywatyzacji i nie zwrócono 

zagrabionej przez państwo ojcowizny. 

Można wymienić kilka charakterystycznych cech wyglądu przeciętnego folwarku 

szlacheckiego w Rzeczypospolitej, poczynając od XVI w. Dwór i dworskie zabudowania 

gospodarcze lub budynki folwarku na jego na terenie były od siebie znacznie oddalone, 

chaotycznie rozrzucone po szlacheckiej posiadłości. Takie rozmieszczenie było jednak 

zaplanowane – chodziło o powstrzymanie mogącego się rozprzestrzeniać pożaru, który był 

wielkim zagrożeniem dla drewnianych i krytych słomą zabudowań. Centrum życia folwarku 

stanowił dwór szlachecki, w którym zapadały najważniejsze decyzje. Zbudowany był z 

drewna, kryty – zależnie od zamożności właściciela – słomą (częściej) lub gontem, czyli 

drewnianą dachówką. Okna szklono z wykorzystaniem tzw. błon szklanych – płytek o 

wymiarach około 14x16 cm. Dwory, które budowano, prawie zawsze starano się przygotować 

do obrony przed przeciwnikiem. Stosowano w tym celu mniejsze okna, budynek otaczano 
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palisadą, a nawet wykopem ziemnym, stosowano alkierze – narożne, silnie wyodrębnione 

części budowli, umożliwiające ostrzał boczny. Dwory były budowlami parterowymi, 

służącymi głównie za mieszkanie dla szlachty. Zapewne spełniały i funkcje gospodarcze – 

przechowywano w nich cenniejsze narzędzia, a być może nawet część plonów. Kuchnia z 

piecem do pieczenia chleba lub ewentualnie piekarnia mogły się znajdować w głównym 

budynku, ale mogły też być umieszczone poza jego obrębem. Drewniana podłoga, nieczęsto 

spotykana w chałupie chłopskiej, była powszechna w dworach. Szlachcie zdarzało się 

budować także dwory całkowicie murowane. Badania historyków wskazują, że nie były one 

wcale tak rzadkie, jak wydawałoby się sądzić.  

Wyposażenie dworu, podobnie jak i jego wygląd, zależało od stanu majątkowego 

szlachcica. Pamiętać należy, że istniała grupa szlachty (np. na Mazowszu) nieodbiegająca 

swoim stanem zamożności od bogatych kmieci. Niewątpliwie, taka sytuacja powodowała, że 

jej domostwa przypominały bardziej chłopskie chaty niż szlacheckie dwory. Wśród sprzętów, 

które znajdowały się w przeciętnym dworze można wymienić, na pierwszym miejscu, liczne 

skrzynie, zastępujące w tym czasie szafy, wykonane w sposób bardziej ozdobny niż skrzynie 

spotykane w domach chłopskich. W XVI wieku pojawiają się w wystroju wnętrz kredensy, 

stoły, ławy i łoża, choć te ostatnio nie są często spotykane w źródłach. Na ściany zakładano 

kobierce, ale, być może, częściej umieszczano tam obrazy przedstawiające rodzinę szlachcica. 

W oknach powszechnie zawieszano zasłony, we wnętrzach ustawiano świeczniki. Im dom był 

zasobniejszy, tym większa była w nim liczba ozdobnych naczyń stołowych. Solidne piece 

wykonywano z kolorowych i ozdobnych kafli. Dwór z wystrojem i folwark zmieniały się od 

XVI do XX wieku. Toruński naukowiec Jarosław Dumanowski w swej pracy Świat rzeczy 

szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku przedstawił, jak z wiekiem zmieniało się używanie 

obiektów materialnych jako forma ekspresji i rywalizacji społecznej oraz sposób 

konstruowania szlacheckiej tożsamości. 

Pałace, dwory, zaścianki, folwarki oraz inne zabudowania gospodarcze po 1945 r. 

uległy dewastacji, nie tylko w PRL-u. Proces niszczenia tych zabytków kultury trwa nadal na 

naszych oczach. Potomkowie szlachty i ziemiaństwa napisali, piszą i publikują dużo różnych 

wspomnień o swojej ojcowiźnie. W bibliotekach i archiwach rodzinnych zachowały się 

manuskrypty wspomnień. Wraz z monografiami rodów są publikowane w „Wiadomościach 

Ziemiańskich”, piśmie Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego oraz w „Verbum Nobile”, 

piśmie Związku Szlachty Polskiej. 
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Oto kilka przykładów biografii szlacheckich. Stanisław Sierakowski, ur. w 1891 w 

Waplewie, zamordowany 26 października 1939 w Rypinie, był polskim działaczem 

narodowym w Republice Weimarskiej i III Rzeszy, pierwszym prezesem Związku Polaków w 

Niemczech i Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech, posłem do Sejmu Pruskiego. 

Pochodził z zamożnej rodziny właścicieli ziemskich w Waplewie (na Powiślu) i Osieku 

Rypińskim (ziemia dobrzyńska). W 1910 pojął za żonę Helenę z książąt Lubomirskich, z 

którą miał siedmioro dzieci: Teresę, Adama, Andrzeja (ur. 1914), Różę, Marię, Wandę i 

Jadwigę. W czasach gimnazjalnych spędził tydzień w więzieniu za działalność w kółku 

Filomatów Pomorskich. Brał udział w przygotowaniu plebiscytu narodowościowego. Po 1919 

współtworzył Związek Polaków w Prusach Wschodnich, a następnie (1922) Związek 

Polaków w Niemczech. Wybrany jego pierwszym prezesem, sprawował mandat posła do 

sejmu pruskiego (1921–1928), wybieranego z listy krajowej mniejszości narodowych. Po 

przejęciu władzy przez NSDAP opuścił Niemcy i osiadł w Polsce, w majątku osieckim. 20 

października 1939 został aresztowany przez Selbstschutz i uwięziony w rypińskim więzieniu, 

gdzie po kilku dniach tortur zamordowano go wraz z żoną Heleną, córkami i zięciem.  

Pani Krystyna Dąmbska, pochodząca z majątku Wałycz k. Wąbrzeźna, opublikowała 

swoje wspomnienia w Wiadomościach Ziemiańskich. W swych opisach wymienia inne rody 

zamieszkałe Ziemię Chełmińską oraz przedstawia codzienne życie ziemian na tym terenie.  

Zachował się manuskrypt Karola Rzyskiego z Kromplewa w Wielkopolsce. Z tego rodu 

czterech braci było powstańcami wielkopolskimi, spośród których Andrzej Rzyski był 

ziemianinem w Pustej Dąbrówce k. Wrocka na Pomorzu. Warto wspomnieć o księciu 

Włodzimierzu Puzynie z Kozielska, urodzonym w Stryhowie, pow. Kobryń, 18.05.1894, 

przedstawiciela sławnego rodu książęcego z Kresów, który był jednym z pierwszy polskich 

lotników. Osiedlił się w Bydgoszczy, był tu wykładowcą w pierwszej szkole lotnictwa. 

Poślubił żonę ze sławnego rodu Zielińskich – Marię Letycję Zielińską z majątku w Skępem. 

Puzynowie mieli syna Konstantego, sławnego krytyka literackiego. Nabył on po właścicielach 

niemieckich wielki majątek z pałacem w Gronowie, gdzie rządcą był Jan Osiński, 

zamordowany przez Sowietów, wkraczających na Pomorze w 1945 roku. Warto dodać, że 

Włodzimierz Puzyna wyruszył na wojnę jako lotnik z 4 pułkiem toruńskim, potem w stopniu 

majora służył w polskim lotnictwie w Anglii, gdzie pozostał na emigracji. Zmarł w Londynie 

15.11.1961 r.  

Niezwykle ważną miejscowością, zasłużoną dla kultury narodowej, jest Nawra k. 

Chełmży, dawna posiadłość Rodu Sczanieckich i Kruszyńskich. W pałacu w Nawrze mieściło 
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się centrum polskości w okresie germanizacji. To tu spotykała się inteligencja pomorska. To  

stąd wyszła inicjatywa założenia Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Dziś pałac jest bardzo 

zniszczony. W 2011 r. Urząd Marszałkowski w Toruniu zaproponował założenie muzeum 

ziemiaństwa, ale od planów do ich realizacji jeszcze długa droga. 

Publikuje się niezliczoną ilość monografii rodowych, wydawanych w formie 

książkowej lub internetowej. Wydano drukiem 9 tomów naukowego słownika biograficzny 

ziemian pt. Ziemianie Polscy XX wieku. Prowadzone są różne wykłady i prelekcje dotyczące 

dworu jako polskiego zjawiska kulturotwórczego. W Rypinie w 2010 r. odbył się np. wykład 

Beaty i Michała Korsaków, pt. Z miłością, mądrością trwały - Dwór Polski oczyma architekta 

praktyka. Państwo Korsakowie zakupili zdewastowany dwór w Balinie k. Rypina, który 

wielkim wysiłkiem pięknie odbudowali. Potomkowie rodów szlachecko-ziemiańskich 

procesują się i odbudowują z „popiołów” swoje gniazda rodowe. Andrzej Musiał odbudował 

dwór swojej babki w Broniewie, gmina Sadki, i gospodaruje na 70 hektarach ziemi. Jerzy 

Mańkowski, prezes PTZ, wyremontował dwór swego dziadka w Brodnicy, woj. 

wielkopolskie, gdzie prowadzi działalność hotelowo-konferencyjną. Piotr Komierowski 

odkupił dwór swoich przodków w Komierowie, gmina Sępólno Krajeńskie, odwieczną 

siedzibę rodu Komierowskich. Katarzyna Rodziewicz, kontynuatorka zasłużonego rodu z 

Kresów, zakupiła zrujnowany dwór Sielec na Pałukach, gniazdo rodowe admirała Józefa 

Unruga. Wraz z mężem odremontowała dwór, gdzie prowadzi Izbę Pamięci admirała oraz 

działalność kulturotwórczą i edukacyjną. Przykładem pięknej renowacji jest dwór w 

Rościszewie, gdzie obecnie znajduje się Urząd Gminy Rościszewo, ale też odbywają się 

imprezy kulturalne. 

O Słaboszewku istnieją informacje od 1396 r. Wieś należała do S. Lutogniewa, a 

następnie do arcybiskupów gnieźnieńskich. Po podziale wsi w 1579 roku właścicielami 

dworu byli Górecki i Sierski, a pod koniec XVIII w. wieś należała do Gosławskich 

(Gąsławskich). W 1795 roku zaborca pruski wcielił te dobra do domeny mogilnickiej. 

Podczas zaborów właścicielami były niemieckie rodziny Firyng, Bork, Brandal, a w latach 

osiemdziesiątych XIX w. osiadły ród Rambouillet, posiadający 537 ha ziemi. W okresie 

międzywojennym majątek Słaboszewko, choć obejmował 425 ha, był bardzo zadłużony. W 

okresie zaborów właścicielami były niemieckie rodziny: Firyng, Bork, Brandal. Właścicielem 

Słaboszewka w 1922 r. stał się Kazimierz Zdziechowski, zamordowany w przez Niemców w 

Auschwitz. Po 1945 r. majątek został rozparcelowany, w dworze urządzono mieszkania, a 

potem szkołę. Od kilku lat znajduje się tu filia biblioteki publicznej. Budynek dworku jest 



49 
 

prosty, parterowy, z niewielkim piętrowym ryzalitem na jego osi. Wejście poprzedzał 

arkadowy ganek, podtrzymujący balkon, zaś elewację ogrodową akcentował taras. W końcu 

XIX w., został założony park o powierzchni 1,6 ha z bogatym różnogatunkowym 

drzewostanem. 

Trzeba koniecznie wspomnieć o rodach szlachecko-ziemiańskich z Kresów, które 

osiedliły się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego po traktacie ryskim w 1921 

roku. W 2011 roku Gizela Chmielewska opublikowała bardzo cenną książkę pt. Cierń 

Kresowy. Opowieść o Edwardzie Woyniłłowiczu i jego rodzinie. Edward Woyniłłowicz 

(1847–1928) był właścicielem majątku Sawicze, posłem do Dumy w Petersburgu, 

budowniczym kościoła pw. Świętych Symeona i Heleny w Mińsku Litewskim (dziś Mińsku 

Białoruskim). Kościół ten, tzw. „czerwony”, stoi do dziś w samym centrum Mińska. Autorka 

opisuje nie tylko zasłużony ród Woyniłłowiczów, ale wiele kresowych rodów z nimi 

skoligaconych oraz znajomych. Po 1921 roku utracili bezpowrotnie swoje mienie; wielu z 

nich zostało zmuszonych do opuszczenia swojej ojcowizny i osiedliło się m.in. w 

Bydgoszczy, ponieważ ich majątki pozostały poza granicami II Rzeczypospolitej. Także 

rodzina Zdziechowskich osiedliła się w Słaboszewku.  

Gizeli Chmielewskiej udało się w piękny monograficzny sposób ująć życie kresowian, 

którzy najpierw uprawiali na wysokim poziomie ziemię i rozwijali polską kulturę od wieków 

na Kresach, a potem wiele swoich doświadczeń przeszczepili na tereny naszego miasta i 

województwa. Edward Woyniłłowicz zamieszkał w 1921 roku w Bydgoszczy przy ul. 

Zamoyskiego 4. W naszym mieście należał do wybitnych obywateli, działających na rzecz 

miasta i środowiska kresowian. Zmarł w Bydgoszczy w 1928 r., a w 2006 r. jego prochy 

zostały uroczyście ekshumowane i trafiły do kościoła w Mińsku. W tej książce autorka 

wspomina też o rodzie Zdziechowskich z Kresów, osiedlonych w Słaboszewku. Do 

Słaboszewka z wizytą jeździł Edward Woyniłłowicz, o czym nigdzie się nie pisze. Odkryciem 

Gizeli Chmielewskiej jest fakt, że w Słaboszewku bywał kolejny wielki i zasłużony dla 

kultury polskiej Edward Woyniłłowicz. Mało kto wie, że w Bydgoszczy gościł on wielu 

ciekawych ludzi, m.in. Mariana Zdziechowskiego, rektora Uniwersytetu Wileńskiego czy 

sławną Marię Rodziewiczównę, autorkę Dewajtisa. 

W 2004 roku mieszkańcy wsi Słaboszewko opracowali plan odnowy miejscowości, 

dworu i przywrócenia mu kulturotwórczej roli. Następnie, w roku akademickim 2005/2006 w 

Instytucie Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy opracowano i 
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rozpoczęto realizację projektu Śladami życia i twórczości wybitnych twórców polskiej kultury 

w regionie bydgoskim. W 2006 roku założono Stowarzyszenie „Młode Dęby” z siedzibą w 

dworze w Słaboszewku. Władze samorządowe gminy nawiązały współpracę z Katedrą 

Kulturoznawstwa WSG w Bydgoszczy. Dzięki współpracy z red. Stanisławem Kaszyńskim 

oraz Stanisławą Łagowską, wójtem gminy Dąbrowa oraz Marcinem Barczykowskim, 

sekretarzem gminy, studenci kulturoznawstwa przez ponad dwa lata realizowali projekt 

popularyzujący wiedzę o życiu kulturotwórczym i artystycznym Słaboszewka, organizowali 

seminaria i spotkania promujące historię regionu.  

Badania historyczne wykazały, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nie 

ma drugiego dworu szlachecko-ziemiańskiego o tak bogatym dorobku i dziedzictwie 

kulturowo-artystycznym, jeśli chodzi o okresu międzywojenny. Właściciel majątku w 

Słaboszewku, Kazimierz Zdziechowski, był pisarzem, który stworzył prężne środowisko 

artystyczne i kulturalne w swoim dworze. W maju 2008 roku gmina Dąbrowa wraz ze 

Studenckim Kołem Naukowym Kulturoznawstwa WSG zorganizowała, na dużą skalę, piękną 

imprezę kulturalną w ramach Biesiady Kulturalnej pod nazwą Artyści wracają do 

Słaboszewka. Patronat honorowy objął: Klub Bydgoski wraz z partnerami: Gminą Dąbrowa i 

Instytutem Kulturoznawstwa i Filozofii WSG. Biesiadzie towarzyszyła wystawa pamiątek i 

fotografii rodzinnych rodziny Zdziechowskich.  

Po prawie 70 latach w Słaboszewku ponownie wystąpili artyści i twórcy: Jerzy Puciata 

– malarz, Krzysztof Derdowski – pisarz, Marek K. Siwiec – poeta, Maciej Obremski – 

konserwator zabytków, Wiesława Jarzębowska – prezes Klubu Bydgoskiego, Rafał Kowalcze 

– poeta i student kulturoznawstwa WSG, Michał Dobrzyński – kompozytor, Ewa Gruszka – 

skrzypaczka. Studenci WSG – Patryk Chyliński z kulturoznawstwa i Anna Wróblewska z 

socjologii – zebrali unikatowe relacje ustne od żyjących świadków życia kulturalnego 

przedwojennego Słaboszewka. Na uroczystość przybyli również członkowie rodziny 

Zdziechowskich oraz red. Stanisław Kaszyński, autor książki Nieznanym śladem 

Gombrowicza. Gośćmi biesiady byli także mieszkańcy Słaboszewka, którzy wraz ze 

Studenckim Kołem Naukowym Kulturoznawców „ASIO”, Wyższą Szkołą Gospodarki i 

Urzędem Gminy w Dąbrowie przygotowali Biesiadę. Głównym pomysłodawcą i realizatorem 

tej i następnych biesiad artystycznych jest dr Marek Chamot – dyrektor Instytutu 

Kulturoznawstwa WSG. Organizowanie corocznej biesiady artystycznej oraz cyklicznych 

wystaw, spotkań autorskich, warsztatów artystycznych i koncertów w planach ma 

doprowadzić do utworzenia w latach 2009 – 2018 Centrum Kultury w Słaboszewku, a 
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następnie do utworzenia izby pamięci, poświęconej międzywojennej historii dworu, 

odnowienia parku  dworskiego oraz utworzenia fundacji działającej na rzecz dworu w 

Słaboszewku. 

23 maja 2009 r. została wspólnie zorganizowana przez Gminę Dąbrowa, Instytut 

Kulturoznawstwa i Filozofii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Studenckie Koło 

Naukowe Kulturoznawstwa „Asio” WSG i pod patronatem honorowym Stowarzyszenia Klub 

Bydgoski II Biesiada Artystyczna w Słaboszewku. Jej tematem przewodnim była, jak głosił 

tytuł, Kulturotwórcza rola dworów ziemiańskich na pograniczu kujawsko–pałuckim. 

Seminarium kulturoznawcze dotyczyło zagadnień: Kultura a dwory szlacheckie (dr Marek 

Chamot), Rola dworów ziemiańskich w kulturze polskiej (dr Włodzimierz Moch), 

Kulturotwórcza rola Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” (dr Andrzej Bogucki), Dwór 

(Maciej Obremski), Dziedzictwo dworu w Słaboszewku inspiracją do opracowania strategii 

rozwoju kulturalnego gminy (Anna Wróblewska i Marcin Barczykowski). W dworze w 

Słaboszewku uczestnicy biesiady mogli wysłuchać minirecitalu pianistycznego oraz obejrzeć 

w ramach Galerii jednego obrazu dzieło artystki malarki Soni Zengel i wystawę fotograficzną 

Adama Juszkiewicza DDD, Dworki – domy z duszą. Wójt Stanisław Łagowska pięknie 

powitała przybyłych jako gospodarz uroczystości. Na imprezie pojawili się mieszkańcy 

gminy Słaboszewko oraz przedstawiciele różnych miast regionu, inteligencja, dziennikarze, 

nauczyciele, artyści malarze, pisarze muzycy oraz politycy. Przybyła rodzina Zdziechowskich 

i inne rody szlachecko-ziemiańskie z regionu. Można było zobaczyć licznie przybyłą 

młodzież studencką, ubraną w kontusze szlacheckie. Ciekawy program strzelecki, m.in. 

strzelanie z armatki, przedstawiło Bractwo Kurkowe w swoich tradycyjnych mundurach i z 

karabinami. Potem goście zostali poczęstowani smaczną wojskową grochówką z kotła 

żołnierskiego. Pod wieczór odbyły się występy zespołów regionalnych, zabawa taneczna, 

ognisko oraz inne atrakcje. 

29 maja 2010 r. w Słaboszewku w Gminie Dąbrowa, woj. kujawsko – pomorskie, 

odbyła się kolejna III Biesiada Kulturalna – Słaboszewko 2010, uświetniająca 20-lecie 

samorządu terytorialnego w Polsce. Ta trzecia coroczna edycja Biesiady odbyła się pod 

hasłem Koloryt życia wsi. Organizatorzy doskonale dobrali tematykę i program, ukazując 

tradycję i kulturotwórczą rolę dworu i wsi, ich koegzystencję i harmonię życia przez wieki. 

Jednak nie tylko wspominali wraz z gośćmi dawne czasy, ale w sposób niezwykle 

dynamiczny zdołali zintegrować, przez kulturę, życie mieszkańców wsi w gminie Dąbrowa. 

Organizatorami Biesiady była Wyższa Szkoła Gospodarki Instytut Kulturoznawstwa i 
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Dziedzictwa Regionalnego, na czele z dyrektorem dr Markiem Chamotem oraz Gminą 

Dąbrowa, na czele z wójtem Stanisławą Łagowską, zamężną z Piotrem Łagowskim, 

członkiem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Patronat honorowy objął Klub Bydgoski z 

przewodniczącą Wiesławą Jarzębowską.  

Na uroczystą imprezę przybyli przedstawiciele zasłużonego dla kultury narodowej 

rodu Zdziechowskich, inteligencja, znani artyści, naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, 

uczniowie szkół gminnych z nauczycielami i pracownikami bibliotek i ośrodków kultury, 

przedstawiciele różnych firm, społeczność gminy Dąbrowa. Przedstawiciele nauki 

reprezentowali różne uczelnie: Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, Uniwersytet 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 

Biesiadzie uczestniczyli także urzędnicy samorządowi i z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko–Pomorskiego oraz przedstawiciele różnych stowarzyszeń, m.in. 

Klub Bydgoski, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Toruniu, Związek Szlachty 

Polskiej Oddział w Bydgoszczy. W parku podworskim odbyły się występy chórów, teatrów, 

zespołów tanecznych śpiewaczych i regionalnych. Uczestnicy mogli podziwiać prace dzieci i 

młodzieży nadesłane na konkurs plastyczny Tak widzę piękno mojej wsi. Odbyły się spotkania 

ze starszymi mieszkańcami gminy i przedstawicielami ginących zawodów oraz różne 

prezentacje, m.in. Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Instytutu Architektury i 

Urbanistyki WSG. Jego pracownicy przedstawili wizualizację dworu i parku.  

We dworze w Słaboszewku nastąpiło otwarcie wystaw: Galeria Słaboszewka, 

wystawa artysty malarza Leszka Goldyszewicza, Wystawa Starych Fotografii mieszkańców 

gminy Dąbrowa. Uczczono pamięć właścicieli Słaboszewka. Na ścianie zewnętrznej dworu 

odsłonięto pamiątkową tablicę z napisem : Wszystkiemu, co los zmienia i czas pożera człowiek 

tkliwym wspomnieniem znikomość odbiera (Izabela Czartoryska) DWÓR AMELII I 

KAZIMIERZA ZDZIECHOWSKICH  Miejsce – Literacko – Artystyczno – Naukowych 

Spotkań Okresu Dwudziestolecia Międzywojennego, W Których Uczestniczyli Wybitni Twórcy 

i Uczeni Polscy: Jerzy Andrzejewski, Witold Gombrowicz, Witold Małcużyński, Bolesław 

Miciński, Antoni Uniechowski, Prof. Marian Zdziechowski, Dr Stanisław Żejmo – Żejmis. 

Tablicę ufundował inicjator przywracania pamięci o Dworze Słaboszewskim – Instytut 

Kulturoznawstwa i Dziedzictwa Regionalnego WSG w Bydgoszczy. W dawnym salonie 

Zdziechowskich snuto, przeplatane muzyką, grą na pianinie i skrzypcach, wspomnienia z 

czasów, gdy dwór zamieszkiwała rodzina Zdziechowskich, których moderatorem był dr 

Marek Chamot, główny pomysłodawca i organizator artystycznych Biesiad.  
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Wystąpił Kazimierz Zdziechowski, który przedstawił oryginalne pamiętniki 

przedwojenne swojego dziadka, czytając je w fragmentach. Swoje wspomnienia 

zaprezentowała Tekla Glinkowska. Dziennikarz Stanisław Kaszyński, wieloletni regionalista i 

wspaniały erudyta, autor m.in. książki Nieznanym śladem Gombrowicza, przedstawił rolę i 

znaczenie dworu w Słaboszewku dla kultury narodowej, prezentując sylwetki wybitnych 

przedwojennych przedstawicieli inteligencji II Rzeczypospolitej, którzy przybywali do 

Słaboszewka. Swoją wizję artystyczną dworu i natury na Litwie i Kujawach przedstawił 

wybitny artysta malarz, prezes honorowy Związku Polskich Artystów Plastyków, Jerzy 

Puciata. Katarzyna Rodziewicz z kresowego rodu Rodziewiczów zaprezentowała swoją 

rewitalizację czasach zabytkowego zespołu dworsko–parkowego z przełomu XVIII / XIX w. 

Dworu Marzeń Sielec na Pałukach, gniazda rodowego admirała Józefa Unruga i rodziny 

Rodziewiczów. Wszyscy uczestnicy Biesiady zostali poczęstowani żurem kujawskim, 

gotowanym w polowej kuchni wojskowej, wypiekami różnych ciast i  kawą. Bawiono się 

przy ognisku i dźwiękach muzyki.  

Działający od 1995 r. Związek Szlachty Polskiej jest stowarzyszeniem i ma na celu 

integrację i reprezentację środowiska szlacheckiego, a także ochronę dobrego imienia szlachty 

polskiej. Wyjaśnia negatywne mity, rozpowszechnione przez propagandę komunistyczną,  

popularyzuje i promuje kulturę, dorobek i najlepsze tradycje szlacheckie, zmierzając do 

zachowania dorobku kulturalnego środowiska szlacheckiego oraz materialnych i 

niematerialnych pomników jego przeszłości. Działalność Związku jest także nastawiona na 

przyszłość. ZSzP wspiera rozwój oraz wszystkie formy samodoskonalenia się i edukacji 

współczesnej szlachty tak, aby wzorem przodków mogła ona odpowiedzialnie służyć Polsce. 

Członkiem Związku może zostać tylko osoba legitymująca się szlacheckim pochodzeniem w 

linii męskiej, a więc będąca synem albo córką ojca szlachcica. ZSzP pod pojęciem szlachty 

polskiej rozumie szlachtę związaną z historycznymi ziemiami I Rzeczypospolitej.  
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Marek Chamot  

Dziedzictwo kulturowe pogranicza pałucko-kujawskiego  

 

W administracyjnych granicach województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się, w jego 

południowej części, pogranicze pałucko-kujawskie. Reprezentują je gminy położone na 

obrzeżach powiatu żnińskiego: Łabiszyn, Złotniki Kujawskie, od południowego-wschodu 

gmina Pakość, od południowego zachodu gmina Dąbrowa, a od zachodu gmina Żnin. Miasto 

Barcin natomiast należy do średnich gmin województwa i powiatu. Jego dziedzictwo 

historyczne i kulturowe jest mało znane, a miasto i gmina Barcin dotychczas nie potrafiło 

sięgnąć po te walory.  Jednym z atutów krajobrazowych jest niemal centralne położenie w 

stosunku do obszaru tej części województwa, co wpływa na sprawne komunikowanie się z 

innymi gminami, z Bydgoszczą i ze wszystkimi sołectwami we własnej gminie. Przez miasto 

przebiega ciąg drogi wojewódzkiej numer 251 Żnin-Inowrocław oraz ciąg drogi numer 254 

Brzoza-Wylatowo. Charakterystycznym dla niego zjawiskiem jest rozbicie układu 

przestrzennego na dwie odmienne jednostki – Stary i Nowy Barcin. Ukształtowany w 

procesie historycznym i mający wielowiekowe tradycje Stary Barcin oddzielony jest łąkami i 

użytkiem ekologicznym doliny rzeki Noteci od nowej części miasta. Wiejską sieć osadniczą 

gminy tworzy 14 sołectw, w skład których wchodzi 20 miejscowości. Trzy największe wsie –  

Piechcin, Mamlicz i Krotoszyn zamieszkuje łącznie 60% ludności wiejskiej gminy. Gminę 

Barcin zamieszkuje blisko 15 tysięcy osób. W samym mieście żyje około 8 tysięcy osób. 

Gminę przecina rzeka Noteć. Na terenie gminy Barcin są dwa jeziora: Wolickie i Sadłogoskie 

oraz fragment jeziora Kierzkowskiego. Sytuacja gospodarcza tej części pogranicza pałucko-

kujawskiego jest związana z występowaniem na tym terenie pokładów wapienia i margli 

jurajskich. Ich eksploatację metodą odkrywkową rozpoczęto w 1860 roku w Bielawach. W 

gminie Barcin, którą przecina turystyczny szlak piastowski, są obiekty i miejsca, które warto 

zwiedzić, obejrzeć i podziwiać. Jest tu wiele zabytków, które świadczą o historii regionu a 

także są obiektami ściśle związanymi z historią naszego państwa. W dwóch wsiach gminy 

Barcin, w Piechcinie i Złotowi, które podczas przemierzania szlaku piastowskiego warto 

zwiedzić i zapoznać się z miejscami z wielowiekową historią oraz odkrywaniem obszarów 

zapomnianych, a ważnych dla wszystkich mieszkańców.  



55 
 

Nazwa Barcin ma pochodzenie osobowe od słowa Bart czy Barta, które pochodzi od 

imienia Bartłomiej, niegdyś też pisane jako Barton. Nazwą tą określano po staropolsku topór- 

bar. Najczęściej nazwę wywodzono jednak od barci, to jest siedliska roju dzikich pszczół w 

dziupli jakiegoś starego drzewa. Dawne pszczelarstwo bazowało właśnie na barciach, 

usytuowanych nawet w lesie
78

. Jednakże kwestia nazwy miasta nie jest jeszcze definitywnie 

zakończona. Wiemy natomiast, że przez stulecia Barcin odrywał istotna rolę kulturową na 

pograniczu kujawsko-pałuckim. Obszar ten należał w XIII wieku do klasztoru w Łeknie. W 

1215 roku była już w tym rejonie parafia pod wezwaniem Św. Wojciecha. 

  Badacz historii Kościoła na terenie Wielkopolski, ks. Stanisław Kozierowski, ustalił, 

że parafia barcińska powstała około 1150 roku. Było to zatem za panowania, w rozbitej 

dzielnicowo Polsce, księcia Bolesława IV Kędzierzawego. Najwcześniejsze pisemne 

historyczne wzmianki o tej „kościelnej wsi”, noszącej miano Barthcino pochodzą z 

dokumentów archiwum kościelnego w Watykanie.  Dokumentacja z lat 1215, 1233 kamery 

watykańskiej, dotycząca parafii barcińskiej, jest sprawdzona i uwiarygodniona prze 

historyków. Barcin pojawia się także w późniejszych dokumentach , chociażby figuruje  jako 

miasto w spisie miast Korony Polskiej w aktach Skarbu Koronnego z 1537 roku,  jest także 

zaznaczony jako miasto na dawnej mapie Polski z 1526 roku. Współcześnie za początek jego 

prawnego istnienia przyjmuje się wpis z 12 czerwca 1541 roku, pochodzący z kcyńskiej 

księgi grodzkiej. Szczegółowej rekonstrukcji historii miasta dokonano w Wyższej Szkole 

Gospodarki w ramach własnych projektów badawczych
2.

 

Barcin jest położony po obydwóch stronach rzeki Noteć, na pograniczu wielu krain 

geograficznych i etnograficznych, w północno-wschodniej części Wielkopolski, a także w tej 

samej części pojezierza gnieźnieńskiego i żnińskiego, stanowiąc wschodnią część Pałuk. Od 

wschodu graniczy z Kujawami i jest zaliczany do Zachodnio-Kujawskiego Okręgu 

Przemysłowego. Barcin często zaliczany jest do regionu Wielkopolski. Na jednej z 

historycznych map Wielkopolska graniczy z Pomorzem wzdłuż Noteci i przepoławia Barcin.
3  

                                                           
1
J. Krzyś, Średniowieczny rodowód Barcina, PB nr 3/22/ z V 1997, s. 9; S. Kozierowski, Badania nazw 

topograficznych dzisiejszej archidiecezji gnieźnieńskie,j [w:] Rocznik TPNT, t. XXXVI; Z. Podgórski, Region 

kujawsko-pomorski, Warszawa 1999, s. 7. 

2
 A. Pawiński, Polska XVI wieku. Źródła dziejowe, Wielkopolska t. I, Warszawa 1883; S. Lewandowski, Na 

szlaku piastowskim przez Barcin, Złotowo, Piechcin- historia, główne zabytki i atrakcje turystyczne, praca 

magisterska, WSG, Bydgoszcz 2010.  
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Jednak granica ta nie istnieje w świadomości i tożsamości mieszkańców Barcina. Spośród 

zabytków miasta do krajowego rejestru zabytków nieruchomych wpisany jest tylko cmentarz 

parafii św. Jakuba i on podlega ustawowej ochronie. W wykazie wojewódzkim zabytków jest 

jeszcze zespół podworski. Inne obiekty są dawnymi dziełami sztuki.   

Nie zachowały się w Barcinie materialne relikty przeszłości, jak mury obronne, 

bramy, baszty, okazałe świątynie, klasztory czy pałace. Niemniej, na wyróżnienie zasługuje 

późnoklasycystyczny dwór z połowy XIX wieku, położony w dawnym majątku po prawej 

stronie Noteci. Jest to budynek dwukondygnacyjny, z mieszkalnym poddaszem i dachem 

dwuspadowym. Był siedzibą kolejnych właścicieli majątku, usytuowanego głównie w 

Barcinie-Wsi. Ważny dla dziedzictwa kulturowego Barcina jest budynek Szkoły Podstawowej 

nr 1 im. dra Stanisława Krzysia przy placu 1 Maja, nr 8. Budynek szkolny jest symetryczny, z 

jego lica występuje część środkowa, zwana ryzalitem, która zawiera na parterze bramę 

wejściową, na pierwszym piętrze okno, a nad nim tarczę zegarową. Ryzalit jest zwieńczony 

trójkątnym frontonem, który jest obramowany gzymsem i ma na szczycie niewielką 

sterczynę. Część muru budynku, tuż nad chodnikiem, obłożona jest kamieniami wapniowymi. 

Dach dwuspadowy o stromych połaciach jest kryty dachówką, ograniczony po bokach 

gzymsem wieńczącym, wyższym na narożach i szczytach.    

W najstarszej części miasta znajduje się kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba 

Apostoła. Zbudowano go na przełomie XIX i XX wieku staraniem miejscowych 

proboszczów, przy poparciu ks. arcybiskupa Floriana Stablewskiego, metropolity 

poznańskiego i gnieźnieńskiego. Budowa, według projektu Heliodora Matejki z Poznania, 

trwała trzy lata, do 1901 roku, pod nadzorem budowniczego Kazimierza Przyłuskiego z 

Inowrocławia, twórcy wielu monumentalnych budowli w tym mieście
4
.
 
Kościół jest w stylu 

neoromańskim i zbudowany został z czerwonej cegły.  

 

 

3
 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XI, zesz. 14 (powiat szubiński), Warszawa, s. 28. 

4
 J. Krzyś, Barcińska Madonna, w: PB nr 2/15/ z V 1996, s.13; J. Krzyś, Barcińskie zabytki, [w:] PB nr 2/12/ z 

III/IV 1993, s.17; J. Krzyś, Trochę statystyki, [w:] PB nr 7/26/ z XI 1997, s. 2. 
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     Najstarszym dziełem w świątyni jest obraz z połowy XVII wieku, usytuowany w 

górnej części nastawy głównego ołtarza Matki Bożej z Dzieciątkiem, o typie Matki Bożej 

Śnieżnej.  Rozprzestrzeniły się liczne kopie obrazu z Rzymu, a jedna z nich trafiła do Barcina 

przez Dąbrówkę Barcińską z kościoła Św. Barbary.
  

Natomiast w kościele Św. Jakuba 

umieszczona jest wartościowa rzeźba Zmartwychwstałego Chrystusa i o wiek młodszy 

barokowy krucyfiks z XVIII wieku. Ołtarze boczne powstały równo z samym kościołem na 

początku XIX wieku. Ołtarz główny, ze Świętą Rodziną, wykonał Gradam Ulbrich. W 

bocznym ołtarzu znajduje się obraz Serca Pana Jezusa, pędzla Władysława Drapiewskiego, 

malarza z Pelplina, który zasłynął licznymi polichromiami i sztalugowymi obrazami o 

tematyce religijnej. W kościele są jeszcze inne obrazy jego autorstwa, a mianowicie św. 

Teresa, św. Antoni i patron kościoła św. Jakub starszy. Kościół z całą pewnością powinien  

figurować na liście zabytków budownictwa sakralnego, a także w popularnych 

przewodnikach turystycznych w części pałuckiej Szlaku Piastowskiego oraz na wodnym 

szlaku Noteci.  

Inną niezwykle ważną miejscowością, z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego 

Pałuk, jest Złotowo i jego najbliższe okolice. Stanowią one obszar przejściowy między 

Wielkopolską a Kujawami. Dokładna granica tego regionu jest trudna do wyznaczenia. 

Przyjmuje się, że cały obszar historycznych Pałuk obejmuje około 2 tys. kilometrów 

kwadratowych. Wielu historiografów i etnografów nazwę regionu wywodzi od 

średniowiecznego rodu rycerskiego Pałuków, który to ród posiadał wielkie obszary ziemi 

między Notecią a Wełną. Wieś Złotowo jest uważaną za najstarszą w gminie Barcin. Jedynym 

wydawnictwem, w którym zawarte są lakoniczne wiadomości o Złotowie jest Słownik 

geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wydany pod redakcją 

Bronisława Chlebowskiego w Warszawie. Opisane jest tam Złotowo jako wieś gospodarcza 

leżąca w powiecie Szubin, posiadająca sąd okręgowy w Łabiszynie, urząd stanu cywilnego w 

Barcinie, pocztę i stację kolei żelaznej na linii Inowrocław-Rogoźno, szkołę katolicką w 

Mamlicach, szkołę ewangelicką w Dźwierzchnie. W Złotowie odkryto w latach 50. XX wieku 

grobowiec megalityczny kultury amfor kulistych z epoki kamienia gładzonego sprzed około 4 

tysięcy lat. Złotowski zabytek jest starszy od wykopalisk biskupińskich o 1500 lat. Komora 

grobowca ma około 6 metrów długości, szerokość 1,2 metra, a wysokość niektórych kamieni 

dochodzi do 1,1 metra. Ściana zachodnia komory zabudowana jest z sześciu kamieni, 
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wschodnią tworzy ich pięć. Stronę północną i południową zamykają pojedyncze kamienie. 

Wejście do komory znajduje się w południowo-wschodnim narożniku, gdzie znajdowało się 

wyłożone kamieniami palenisko. Wokół komory znajdował się owalny krąg. Nad komorą 

wzniesiony był nasyp ziemny w kształcie elipsy o wymiarach 19x15 metrów. Wewnątrz 

znaleziono szczątki kostne trzech osób, w komorze – dwie siekierki krzemienne, osiem 

bursztynowych paciorków, fragmenty dwóch zawieszek z bursztynu, fragmenty ceramiki i 

naczyń gliniastych. Kurhan w Złotowie nie posiada w najbliższej okolicy swoich 

odpowiedników. 

 Równie godne uwagi są zapomniane, nieopisywane zabytki Piechcina. Najstarsze źródła po 

raz pierwszy wymieniają Piechcin, kiedy król Kazimierz Wielki w dniu 29 stycznia 1362 

roku potwierdza podział dóbr rodowych pomiędzy Wojciecha i Hektora Leszczyców herbu 

Bróg. Wojciech Leszczyc w tym czasie był wojewodą brzesko-kujawskim. Hektorowi w 

wyniku podziału przypadły wsie Pakość, z osadami Rybitwy, Mielno z jeziorem, Piechcin i 

Ludkowo oraz Sadłogoszcz z jeziorem. Zespół pałacowy w centrum miejscowości oraz 

zespół dworsko-parkowy w Piechcinie Dolnym zasługują na gruntowne badania naukowe i 

wpisanie w program turystyczny na Szlaku Piastowskim. Zwrócić trzeba baczną uwagę na 

oryginalne walory krajobrazowe zatopionych potężnych kamieniołomów w Piechcinie, gdzie 

mieści się duża baza szkoleniowo-nurkowa, z której turysta może korzystać oraz podziwiać 

walory krajobrazowe tego miejsca. Warto zwiedzić i podziwiać na ogromnym obszarze 

współczesne kamieniołomy, które uwidaczniają okresy geologicznego kształtowania się 

naszej planety. Istnieje możliwość stworzenia wyjątkowej atrakcji turystycznej, polegającej 

na poszukiwaniu przez turystów w zorganizowanych grupach skamieniałych amonitów, 

odcisków skalnych i innych dowodów powstawania pokładów wapienia. 

    Analizując krajobraz geograficzno-kulturowy pogranicza pałucko-kujawskiego należy 

stwierdzić, z jednej strony, duże bogactwo dziedzictwa kulturowego tego obszaru, a  z drugiej 

– małą jego znajomość i nikłą obecność w polityce kulturalnej i turystycznej województwa 

kujawsko-pomorskiego.  
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Włodzimierz Moch 

Stereotypy narodowościowe i etniczne na Kujawach w świetle powieści Franciszka 

Becińskiego Wieś na zakręcie drogi 

 

Franciszek Beciński (1897-1975), najbardziej znany poeta ludowy Kujaw, oprócz 

wierszy, w których opiewał piękno tej ziemi i przywiązanie do jej krajobrazu, pisał nowele, 

opowiadania i utwory sceniczne, a także jest autorem powieści Wieś na zakręcie drogi. 

Ukazała się ona w 79 odcinkach w inowrocławskim czasopiśmie narodowo-prawicowym 

„Kujawiak”
79

 w roku 1938, ale, jak dotąd, nie wydano jej w postaci książki. Autor 

przedstawił w niej, w sposób barwny i nasycony bogactwem uczuć, obraz kujawskiej wsi 

Sitowce, podobnej do rodzinnego Pilichowa pod Płowcami; ciężkie życie chłopów, 

naznaczone konfliktem z dworem, walką z biedą i różnymi trapiącymi ich nieszczęściami. 

Jego obserwacje oraz wiedza, którą czerpał z rozmów z najstarszymi mieszkańcami rodzinnej 

wsi budują realizm powieści, jej liryczną otoczkę i ludowy humor.  

Akcja toczy się przed I wojną światową
80

 i dzieje się w rytmie pór roku, od jesieni do 

wiosny, czym, obok warstwy opisowej, przypomina Chłopów Reymonta, na których Beciński 

niewątpliwie się wzorował. Napisana językiem literackim, w dialogach ujawnia żywioł gwary 

kujawskiej, choć i w warstwie narracyjnej pojawiają się w dużej liczbie dialektyzmy i 

regionalizmy kujawskie. Pomimo tego, że trzecioosobowy narrator jest pozornie obiektywny i 

nie uczestniczy w świecie przedstawionym, to wiele opisów zostało dokonanych z 

perspektywy siedmioletniego Franka, najbardziej wyrazistej postaci, którą można uznać za 

porte-parole autora. 

Język powieści jest w wysokim stopniu nacechowany emocjonalnie, co sprzyja nie 

tylko dramaturgii scen i naturalistycznych niemal opisów, ale pozwala przyjrzeć się wnikliwie 

                                                           
79

 Należy tu sprostować błąd, który popełniają biografowie Becińskiego (np. Wanda Szkulmowska we wstępie 

do Wyboru poezji Becińskiego, Radziejów 2004, s. 271), twierdząc, że powieść drukowano w „Dzienniku 

Kujawskim”. Tymczasem jedynie jej krótki fragment – opis dożynek – ukazał się w dodatku niedzielnym 

„Dziennika” – „Piaście” w styczniu i lutym 1939 r. Autor wstępu chwalił pisarza m.in. za doskonałe oddanie 

psychiki kujawskiej (zob. „Piast” nr 4 z 29 stycznia 1939 r.). Niniejszym składam serdeczne podziękowanie 

synowej pisarza, p. Barbarze Becińskiej z Lubrańca, która udostępniła mi kserokopie wszystkich odcinków 

powieści. 

80
 W. Szkulmowska czas akcji sytuuje gdzieś w latach 1906-1908, op. cit., s. 273. 
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panoramie wsi kujawskiej tamtego czasu, jej społecznym podziałom oraz ujawnić się 

rozmaitym stereotypom, w tym narodowościowym i etnicznym. Celem tego artykułu jest 

prześledzenie wizerunków Żyda i Cygana, znajdujących jakże dobitne świadectwo na łamach 

tej powieści, przyjmujących w niej postać stereotypów
81

, utrwalonych na Kujawach w 

ostatnich wiekach, oraz porównanie ich z obrazami tych mniejszości etnicznych, zawartymi w 

przekazach ludowych.  

Pomimo swej jednostronności, co wykaże analiza, zachowują one charakter 

poznawczy i wartościujący; można się z nich dowiedzieć wiele na temat rzeczywistości wsi 

kujawskiej początków XX w. Zasadnicze pytanie brzmi zatem: czy obraz Cygana i Żyda, 

przedstawiony w powieści, był identyczny z tymi, jakie można obserwować w tym czasie w 

innych regionach Polski (ich świadectwo daje twórczość ludowa), czy może się od nich różni 

oraz – co mówi on o kujawskich chłopach i ich stosunku do obcych, zwanych niekiedy 

krajowymi cudzoziemcami
82

. Czy tak do końca byli obcy? 

 

Cyganie 

Romowie zaczęli się osiedlać masowo na Kujawach z początkiem XIX w. Część z 

nich uległa z czasem zupełnej lub częściowej asymilacji z Kujawiakami, którzy przejęli od 

nich różne cechy kultury materialnej i duchowej
83

. Mimo prób zbudowania pokojowej 

koegzystencji obu narodów, na Kujawach, podobnie jak w pozostałych regionach Polski, 

dochodziło do konfliktów między nimi a Polakami, zwłaszcza dotyczyły one polskiej wsi. 
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 Przyjmuję następującą definicję stereotypu za Uniwersalnym słownikiem języka polskiego, pod red. S. 

Dubisza, Warszawa 2003: funkcjonujący w świadomości społecznej skrótowy, uproszczony i zabarwiony 

wartościująco obraz rzeczywistości odnoszący się do rzeczy, osób, grup społecznych, instytucji itp., często oparty 

na niepełnej lub fałszywej wiedzy o świecie, utrwalony jednak przez tradycję i z trudem ulegający zmianom (t. 4, 

s. 531). Trzeba pamiętać, że stereotypy, dając uogólniony obraz i upraszczając otoczenie społeczne, pomagają 

ludziom ogarnąć jego złożoność. 

82
 Zob. Anna Tyrpa, Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich, Wydawnictwo Lexis, Kraków 2011, s. 10. 

83
 Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kujawiacy [dostęp 19.10.2011]. 
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Tak zrodził się negatywny stereotyp Cygana, pokutujący do dzisiaj i mający głównie 

charakter uprzedzenia
84

. 

Anna Tyrpa przywołuje wyniki badań różnych autorów, dotyczące wizerunku Cygana 

w języku i przysłowiach ludowych, i stwierdza, że jest on przeważnie negatywny. Zgodnie z 

nimi, Cygan to człowiek nieuczciwy, kłamca, oszust i złodziej, mówi niezrozumiałym 

językiem, ma śniadą cerę, czarne włosy i specyficzny ubiór, prowadzi wraz ze swoją grupą 

koczowniczy tryb życia, rzadko pracuje, a jeśli już, to handluje końmi, wyrabia naczynia z 

metalu lub muzykuje.  

Autorka przytacza także wyniki własnych badań nad stereotypem Cygana w 

dialektach polskich. Według nich Cyganie są czarni (jak wiadomo, przybyli do Europy z 

Indii), czyli mają czarne włosy i oczy oraz ciemną cerę, są zwinni, zahartowani i wytrzymali. 

Pod względem obyczajów – brudni i niechlujni, prowadzą wędrowne życie, żyją w grupie, 

zadowalają się przypadkowym jedzeniem, gdyż są ubodzy. Przyjmują religię dominującą w 

kraju ich pobytu, mówią niezrozumiałym dla Polaków językiem, grają, tańczą i śpiewają. Co 

do zajęć i cech psychiki, to nie pracują, kradną, żebrzą i wyłudzają, wróżą (głównie Cyganki), 

wykonują przedmioty z metalu, tresują niedźwiedzie, oszukują i kłamią. Niemówienie 

prawdy i chęć oszukiwania to cechy, które najmocniej utrwaliły się w języku i kulturze 

polskiej. Etnonim cygan stał się synonimem kłamcy i oszusta (i przezwiskiem), a czasownik 

cyganić potocznie oznacza nadal ‘kłamać, oszukiwać’, także cygaństwo to ‘oszustwo i 

kłamstwo’. Z innych cech Tyrpa wymienia jeszcze zdolność Cyganów do udowadniania 

swoich racji, do czarowania oraz chciwość i brak obycia. Jeśli chodzi o stosunek Polaków do 

Cyganów, to zapisy gwarowe i folklorystyczne mówią o nienaturalnych okolicznościach 

pojawienia się ich na świecie, lokują nisko w hierarchii społecznej i zrównują negatywnie z 

Żydami. Wspominają o wzmożonej czujności miejscowych, gdy Cyganie pojawiali się w 

okolicy i stosowaniu wobec nich przemocy fizycznej, zwłaszcza że byli podejrzewani w o 

porywanie dzieci. Pomimo tego wszystkiego, intrygowali Polaków swoją odmiennością
85

. 
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 Jerzy Bartmiński w książce Stereotypy mieszkają w języku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007 odróżnia 

stereotyp od uprzedzenia i uznaje za nie uogólnione traktowanie Cyganów przez Polaków, Polaków przez 

Niemców, Szwedów (Belgów, Francuzów?) jako złodziei. Uprzedzenie uważa za poznawczo fałszywe i społecznie 

krzywdzące, spychające dotkniętych nimi ludzi na pozycje obronne i uniemożliwiające dialog, służące różnym 

graczom politycznym przeciwstawianiu swoich – obcym (s. 107). 

85
 Zob. A. Tyrpa, op. cit., s. 18. 
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Co z tego opisu można znaleźć w powieści Becińskiego? Otóż przyjazd Cyganów do 

wsi – pierwsza scena zbiorowa i spiritus movens akcji – wywołuje zaniepokojenie kobiet i 

strach u dzieci. Mieszkańcy przyjmują postawę obronną i konsolidują się wobec 

„najeźdźców” (odc. 2-5). Kobiety mobilizują mężczyzn: - Chłopy, wylaśta z chałupy, bo 

cygany do wsi całą bandą
86

 się walą. Przyjazd taboru i krótki pobyt Cyganów, wygnanych 

zaraz ze wsi, kojarzony jest przez narratora z klęską żywiołową – dosłownie i w przenośni: 

nad wsią rozpętuje się burza
87

, a jeden z chłopów, stary Dzik mówi: - Morowe powietrze ich 

tu nasłało czy co, jeszcze może nocować tu będom chcieli. Cyganie są opisani jako brodaci i 

czarni, rosłej, barczystej budowy ciała, z bud wyglądają łby cygańskiego narodu, błyskające 

dużymi, przenikliwymi i również jak noc czarnymi oczyma. Idą obok swych wozów hardo po 

wsi się rozglądając, a Cyganki niby mrowisko zaczęły się rozłazić po wsi.  

Stare Cyganki określa się mianem pomarszczonych wiedźm. Ich mowę, czyli język 

cygański, narrator nazywa szwargotaniem; kiedy mówią po polsku, to podobne określenia nie 

padają. Chłopi traktują przybyszów wrogo: chowają przed nimi bydło (a kobiety – dzieci) z 

obawy przed kradzieżą i porwaniem. Kobiety kłócą się z Cygankami, natarczywie do chałup 

się cisnącymi, ażeby coś wycyganić albo i ukraść. Narrator konstatuje: A wiadomo, że 

cyganie kradli, co jeno się im udało. Oferta wróżenia za wiązeczkę słomy lub siana, 

zawierająca obietnicę szczęścia, które ci przez Boga jest przeznaczone, spotyka się z gniewną 

odmową: - Bo w łeb dostaniesz, czarny diable – opędzali się chłopi, nie dając rąk. Odmowa 

motywowana jest m.in. przesądem – obawą przed utratą mleka u krów: -Dej im, dej! A 

zoboczysz, jak ci mliczko od krów wyjadzie, zoboczysz… Przylazły tu, żeby kogo omanić, te 

zapowietrzone cioty
88

.  

Chłopi wyrzucają Cyganów, strasząc ich siekierami i widłami, a ich pełen podziwu 

opis, jako dumnych i dzielnych obrońców, narrator puentuje z wyższością: Bo nie z 

chłopstwem to na Kujawach takie rzeczy zaczynać. Cyganie, wypędzeni ze wsi i obrzuceni 

obelgami, takimi jak złodzieje, diabły kołtuniate i kudłate, włóczykije, stare suki, niedowiarki 
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 Wszystkie wytłuszczenia moje. 

87
 A. Tyrpa przywołuje źródła ludowe, w których o nadciągających chmurach burzowych mówi się: Cygoni 

jadom, Cygany idóm, op. cit., s. 83. 

88
 Ciota znaczy w nazewnictwie ludowym ‘czarownica’ (zob. np. A Tyrpa, Tabu w dialektach polskich, 

Akademia Bydgoska, Bydgoszcz 2001, s. 72). 
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piekielne, diable nasienie, rzucają klątwę na jej mieszkańców, którzy w nią zabobonnie 

uwierzą, choć jeden z nich uspokaja pozostałych, przypominając przysłowie, że psie głosy nie 

idą przecież pod niebiosy, i która, jak wskazuje na to przebieg akcji, wkrótce się spełni.  

Ten obraz, zarysowany tylko w jednej scenie, pozwala na stwierdzenie, że wizerunek 

Cygana w powieści jest jednoznacznie negatywny i w całości pokrywa się z tym, co mówią 

źródła ludowe, które jednak ujmują go nie do końca w czarnych barwach. Zgodność w 

zasobie słownictwa i jego znaczeń dotyczy wielu cech przedstawicieli tego narodu, takich jak 

skłonność do kradzieży i oszukiwania, a w sferze obyczaju, przykładowo, życie w brudzie (w 

budzie leżą brudne pierzyny). 

Stosunek chłopów ze wsi kujawskiej Sitowiec do Cyganów jest jednoznacznie wrogi, 

o czym świadczą nacechowane negatywnymi emocjami i wartościowaniem określenia 

(wszystkie są wytłuszczone w przykładach), jak banda, złodzieje, diabły kołtuniate, wiedźmy i 

wiele innych. Większość z nich ma charakter przezwisk i obelg, a formy czasownikowe typu 

wycyganić, ukraść, omanić powielają opinię o skłonnościach Cyganów do złodziejstwa i 

oszukiwania innych, nie-Cyganów. Powoływanie się przez przybyszy na wspólną wiarę 

(Cyganka chce wywróżyć szczęście przez Boga przeznaczone) też nie łamie nieufności 

chłopów sitowieckich, którzy uważali, że niechciani przybysze traktują ją koniunkturalnie; 

stąd określenia typu niedowiarki piekielne, diable nasienie.   

Ci ostatni stanowią tu kategorię wrogów, z którymi walczy się z całą mocą, jak ze 

śmiertelną chorobą, gdyż przyniosło ich do wsi morowe powietrze
89

. Nawet w opisie ich 

wyglądu pojawiają się określenia nacechowane ujemnie, np. łby, kołtuniate, kudłate. 

Przeszkodą jest także fakt, że Cyganie szwargocą między sobą we własnym języku, a to 

słowo miało i ma negatywne konotacje; odnosiło się na polskiej prowincji do każdej mowy 

innej niż polska. Właściwie to tylko jedno określenie można interpretować na korzyść 

obcych: przenikliwe oczy, ale i ono zawiera deprecjonującą sugestię, iż są to oczy, które 

oceniają w lot, co warto ukraść, wyrażają spryt i chciwość.  
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 Negowanie prawdziwej wiary w Boga u Cyganów jest zaświadczone w polskich źródłach ludowych – zob. 

Tyrpa, op. cit., s. 75. 
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Postawę sitowieckich chłopów wobec Cyganów należy uznać za ksenofobiczną
90

, za 

rodzaj uprzedzenia. Trudno ich usprawiedliwiać, ale można zrozumieć – ich zachowanie jest 

podyktowane obawą przed każdym, kto mógłby uszczuplić i tak bardzo skromny stan ich 

posiadania, obniżyć szanse na przetrwanie. Czynniki społeczne i polityczne, takie jak bieda, 

zacofanie, wiara w zabobon, walka z wewnętrznym wrogiem (dwór) i licznymi 

nieszczęściami, życie w zamknięciu od świata zewnętrznego odgrywają tu dużą rolę; te silnie 

ugruntowane determinanty kierują postępowaniem chłopów, spychają ich na pozycje obronne 

i odbierają zdolność do racjonalnych zachowań wobec obcych.  

 

Żydzi 

Są drugą grupą etniczną i religijną obcego pochodzenia, która pojawia się na łamach 

powieści, choć raczej epizodycznie. Niemniej, o tej największej mniejszości narodowej w 

Polsce przed wybuchem II wojny światowej i jej życiu na Kujawach oraz o stosunku do niej 

kujawskich chłopów dowiadujemy się wielu rzeczy, które zdają się powielać niemal 

całkowicie negatywny sposób widzenia Żyda przez polską wieś, współistniejący obok 

pozytywnego (ale nie w Sitowcach) w jej życiu i poświadczony przez literaturę 

folklorystyczną
91

.  

Jerzy Jastrzębski opisał obraz Żyda w folklorze i stwierdził, że jest on zdumiewająco 

wielostronny, bogaty i pełniejszy niż jakiejkolwiek innej grupy etnicznej. Zdaniem badacza, 

polski Żyd pozostawał przez wieki „najbliższym niewiadomym” polskiego chłopa, a w 

folklorze nie ma nienawiści i pogardy dla tej narodowości, która przez wieki stanowiła 
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 Wg Słownika wyrazów obcych PWN, pod red. E. Sobol, Warszawa 1995 ksenofobia to ‘przesadna niechęć lub 

wrogość w stosunku do cudzoziemców i cudzoziemszczyzny’ (s. 617). 

91
 Maciej Sekerdej w artykule Antysemityzm: postawa indywidualna czy norma kulturowa?, „Kultura i 

Społeczeństwo”, t. LII, nr 2, kwiecień-czerwiec 2008, uznaje, że stereotypy odnoszące się do całych 

społeczeństw to stereotypy kulturowe, czyli rozpowszechnione w danym społeczeństwie przekonania dotyczące 

członków grup obcych (można uznać, że również własnej) i ich cech, przekazywane głównie za pomocą 

bezpośredniej komunikacji werbalnej lub przez media. Przywołuje on opinie innych badaczy, zgodnie z którymi 

stanowią one wypadkową zbiorowej wiedzy społeczeństwa (s. 161) 



65 
 

cząstkę polskiego świata
92

. Jest to pogląd dyskusyjny, jeśli odniesiemy go do powieści 

Becińskiego, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu. 

Wizerunek Żydów w literaturze ludowej oparty jest na następujących przekonaniach: 

mają charakterystyczny nos i duże uszy, gęste, bujne włosy, są rudzi albo są brunetami, noszą 

brody, wąsy i pejsy, ubierają się po swojemu, są brudni i niechlujni. Niektórzy mają garby, co 

miało świadczyć o podejrzanych konszachtach z diabłem. Jedzą dużo ryb, zwłaszcza śledzi, 

czosnku i cebuli (stąd niemiły zapach, unoszący się wokół nich), zamiast zabronionej 

przepisami religijnymi wieprzowiny spożywają gęsinę. Mówią swoim językiem (jidysz), mają 

swoją religię (judaizm), studiują Talmud, w czasie modlitwy kiwają się (choć robią to także w 

trakcie innych zajęć), a modlą się bardzo głośno.  

Żydzi mieli, i to nie tylko w Polsce, opinię ludzi majętnych, choć wielu z nich, 

zwłaszcza na prowincji, borykało się na co dzień z biedą. Ich podstawowym zajęciem, także 

na Kujawach, był handel i rzemiosło, niektórzy prowadzili karczmy, młyny i browary albo 

pożyczali pieniądze na procent lub pod zastaw. Do ich cech psychicznych zaliczano 

skąpstwo, przebiegłość, skłonność do kłamania i oszukiwania, nachalność, tchórzliwość, 

płaczliwość, pracowitość, skłonność do irytacji i zdolność do czarowania
93

. 

W źródłach ludowych są świadectwa niechętnego lub wręcz wrogiego odnoszenia się 

Polaków do Żydów. Ci pierwsi krzywdzili ich, posuwając się od agresji słownej aż do 

zabójstwa – do linczu często namawiali agitatorzy. Oszukiwali Żydów, okradali, robili im na 

złość, a dzieci miały swoją zabawę o nazwie Żyda palić. Żydzi w wielu regionach Polski, np. 

na Warmii i Mazurach byli wyszydzani, poniżani, często zarzucano im zamordowanie Jezusa, 

przewrotność, pochodzenie od matek–zwierząt, zwłaszcza świni. Potępiani byli Polacy, 

którzy służyli u nich (głównie w szabas). Na Kaszubach jednak cieszyli się sympatią; wielu 

gburów ‘chłopów kaszubskich’ korzystało z kredytu, pożyczki i porady Żyda karczmarza
94

. 

  W powieści Wieś na zakręcie drogi potwierdzenie znajdują liczne negatywne cechy, 

które, obok pozytywnych, tworzą stereotyp Żyda w folklorze i literaturze ludowej. Pojawiają 
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 J. Jastrzębski, Żyd jako „obcy” i jako „swój” w kulturze wsi polskiej XIX wieku, „Literatura Ludowa” 33, 

1989, nr 4/6, s. 47. 
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 A. Tyrpa, op. cit., s. 35-57. 

94
 Tyrpa, op. cit., s.61. 
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się w niej epizodycznie postacie zarówno bogatych Żydów (głównie adwokatów), jak i 

małomiasteczkowa biedota. Nieznajomy Żyd, który pewnego dnia przejeżdżał na swej chudej 

szkapinie przez Sitowce i kiwał się zwyczajem żydowskim na siedzeniu, został przez dzieci 

miejscowych chłopów potraktowany wrogo, posypały się w jego stronę inwektywy: - Te 

jude… świńskie jucho! Jazda! Kiedy się broni przed napastnikami, ci nawołują do linczu, 

dokonując aktów dyskryminacji werbalnej:  

- Dejta mu tam chorobie, parchowi, kreminał! – zakrzyknął ktoś z gromady – niech na drugi raz wie, 

jak naród chrześcijański uszanować należy. Po pejsach go, po jarmułce! – dorzucił jeszcze ktoś inny. 

Chciał jeszcze dalej żyd
95

 wrzask robić, ale Władek Kobusiak (…) za brodę raz i drugi żyda już 

targnął, a potem bat z garści mu wyszarpnąwszy, zaczął nim nakrapiać niedowiarka, dodając za 

każdym razem głośno: - A czego katujesz konia! Czego, czego, ty parchu śmierdzący, ty niedowiarku 

Boży… 
  

Rozprawa dzieci z Żydem jest obserwowana i komentowana przez dorosłych, których 

dobrze bawi całe zajście: 

Jedna tylko Gajdzina zaczęła ganić to widowisko, wspominając, że w myśl Pisma świętego i żyd jest 

bliźnim człowiekowi. Ale chłopi ją z miejsca zakrzyczeli:  

- Żyd i pies to jedno. 

- Nawet pies bliższy jest człowiekowi.  

- Powiadacie, że w Piśmie świętym tak jest napisane. A kto to Pana Jezusa umęczył na krzyżu, kiej nie 

te hary parszywe, co? I litować się jeszcze nad nimi – dowodził stary Orzech, kijem w powietrzu 

wstrząsając. 

- Ady to, choroba, podlejsze jest od najgorszej gadziny. Dziurki w człowieku nie zrobi, a krew z niego 

wypije. Niemal wszyscy przytaknęli Orzechowi i dowodzili jeszcze niektórzy, że jakby się topił żyd i 

pies, to psa się powinno pierwej wyratować, a potem żyda. 

- Chrystobije zaślepione! 

- A na macę nie kradną to chrześcijańskich dzieci, nie wypuszczają z nich krwi? (odc. 21-22) 

 

Uzasadnienie okrutnych zachowań wobec Żyda znajduje motywację o charakterze 

religijnym; tak jak w źródłach etnograficznych neguje się tu wartość wiary judeo-

chrześcijańskiej i poziom religijności jej przedstawiciela
96

, odbiera mu się podmiotowość i 

przeciwstawia chrześcijanom, którym należny jest szacunek. Powtarzany jest zarzut o 
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 Etnonim Żyd jest pisany konsekwentnie małą literą (podobnie jak Cygan), co można odczytać jako 

stylistyczny zabieg, zwany litotą, służący pomniejszeniu. W materiałach gwarowych i etnograficznych też często 

spotyka się słowa żyd i cygan pisane małymi literami.  

96
 Jak pisze A. Tyrpa, religię judaistyczną uważano w Polsce za gorszą od katolickiej, a na Kaszubach żydowską 

liturgię nazywano błazeństwem (s. 43). 



67 
 

zamordowaniu Jezusa
97

 i rytualnym zabijaniu przez Żydów dzieci chrześcijan, aby ich krew 

wykorzystać do wypiekania macy, wykorzystywany wielokrotnie przez prowokatorów przy 

inicjowaniu pogromów (np. krakowskiego w 1945, kieleckiego w 1946). Wrogość 

sitowieckich chłopów wobec Żyda, wyrażana językiem nienawiści, stawia pod znakiem 

zapytania ich wiarę, nakazującą kochać zarówno bliźniego, ale także i wroga, prawdziwego 

lub wydumanego.  

Opór Gajdziny, jedynej sprawiedliwej, zostaje przełamany za pomocą negatywnych 

epitetów i porównań (wyróżnione wytłuszczonym drukiem). Jej zachowanie to dowód na to, 

że różnice w postawach lub opiniach wobec grupy obcej pojawiają się często, mimo że 

istnieje uzgodniony i zakorzeniony w świadomości stereotyp. Jest on jednak często nie jest do 

końca konsekwentny i okazuje się o wiele bardziej złożony w treści niż początkowo może się 

wydawać
98

. 

Rozbawienie chłopów sytuacją opresji (podobnej do tej, w jakiej znalazł się Żyd) 

znany badacz literatury Michaił Bachtin tłumaczy czynnikami psychicznymi, mianowicie 

przyjęciem postawy obronnej wobec tego, co obce, nieznane, gdyż ludowy śmiech niszczy 

hierarchiczny, wartościująco-oddalający dystans
 99

. Jak twierdzi, śmiech usuwa strach i 

szacunek wobec przedmiotu, świata, czyni z niego przedmiot poufałego kontaktu, 

przygotowując w ten sposób jego absolutnie swobodne badanie
100

. Tym samym to, co 

nieznane, a więc potencjalnie groźne, daje się oswoić, ale – mimo podejmowanych prób – 

niekoniecznie daje się zrozumieć w całej swej złożoności.  

Inni badacze twierdzą, że stereotypy są tworzone po to, aby usprawiedliwić własne 

zachowanie lub nastawienie czy ogólnie istniejący stan rzeczy, a nawet pełnią funkcje 

egotystyczne, ponieważ wywierają pozytywny wpływ na poczucie własnej wartości i ogólny 
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 A. Tyrpa pisze, powołując się na źródła ludowe: Polacy często zarzucali Żydom zamordowanie Chrystusa (s. 

59). 

98
 Zob. M. Sekerdej, op.cit., s. 157. 

99
 Zob. uwagi S. Grodzkiej na ten temat w artykule Stereotyp Żyda i Cygana w przysłowiach polskich, w: „Prace 

Językoznawcze”, z. 3, UWM 2001, s. 45. 

100
 M. Bachtin, Epos a powieść, „Pamiętnik Literacki”, 1970, z. 3, s. 21. 
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dobrostan
101

. Chłopi sitowieccy rozprawą z Żydem podbudowują sobie poczucie własnej 

wartości, nadwątlone pełnymi poniżeń sytuacjami z ich codziennego życia.  

Ludowy humor pojawia się w powieści z rzadka. Przeważa klimat pełen smutku, 

rozpaczy oraz poczucia krzywdy i cierpienia. Motyw Żyda – zabójcy Chrystusa pojawia się 

ponownie w innej scenie, gdy mały Franuś uczestniczy w modlitwach w kościele przed 

Wielkanocą:  

- O, Jezu! Jezu miły… I myśmy nie lepsi od żydostwa onego, co tę mękę Ci zgotowali. Zmiłuj się, 

zmiłuj… Jezu! – jęczeli nieprzemiara i modlili się żarliwie. I Frankowi strasznie żal się zrobiło 

zabitego Pana Jezusa (…) jego dziecinna dusza burzyła się i buntowała na żydów, że tak się nad 

Jezusem znęcali i do krzyża potem gwoździami przybili. Dziwił się jeno Franek mocno temu, czemu to 

chłopy nie zbiorą się kiedy i nie odpłacą za to okrutnym żydom. Chociażby takiego żyda jak 

Lubraniecki zbili kiedy… (odc. 70). 

 

Ten fragment przekonuje, że wrogość do Żydów i traktowanie ich jako bezkształtnej 

masy, winnej śmierci Chrystusa, były wpajane dzieciom chrześcijan także w trakcie pełnych 

obłudy  praktyk religijnych. Kanadyjski historyk Gavin Langmuir zalicza do ksenofobicznych 

stwierdzeń te, które stygmatyzują Żydów właśnie jako zabójców Chrystusa lub lichwiarzy, co 

wystarcza, aby zracjonalizować ewentualne akty wrogości. Z kolei, za chimeryczne, czyli 

zmyślone (nazywa je potworami), uważa opowieści o rytualnych mordach popełnianych 

przez Żydów czy o porywaniu przez nich dzieci. Proponuje zaliczyć je do zakresu treści 

terminu antysemityzm, sprzeciwiając się jednak nazywaniu antysemityzmem wszelkich 

negatywnych opinii wygłaszanych pod adresem Żydów
102

.  

W zakresie znaczeniowym pojęcia antysemityzm mieści się negatywne skojarzenie 

Żydów ze zwierzętami – w przyśpiewce zwanej żydóweczką, wykonywanej w Sitowcach 

podczas widowiska kolędniczego, nazywanego na Kujawach kozą: Żyd pan, żyd pan, a 

żydówka suka, zaś żydziaki jak szczeniaki i cała w tym sztuka (odc. 61). W ten sposób – przez 

przypisywanie pokrewieństwa ze zwierzętami, zwłaszcza ze świniami – dokonywało się 

deprecjonowanie wyznawców innej wiary
103

.  

Z pewnością nie jest przejawem antysemityzmu nazwanie przez narratora 

żydowskiego doradcy, u którego sitowieccy chłopi szukali prawnego wsparcia w konflikcie z 
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 Cyt. za: M. Sekerdej, op. cit., s. 159. 

102
 Ibidem, s.164-5. 

103
 A. Tyrpa, op. cit., przytacza to i inne ciekawe spostrzeżenia badaczy na ten temat (s. 42). 
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dworem, oszustem i zwyczajnym złodziejem (odc. 33), gdyż ta opinia w jego przypadku nie 

była pozbawiona racji. Zostaje mu przeciwstawiona postać innego Żyda – Lubranieckiego, 

który bezinteresownie doradzał chłopom, aby wzięli sobie adwokata w sprawie z dziedzicem. 

Słowa narratora świadczą tym razem o pozytywnym podejściu do przedstawiciela 

nielubianego narodu: Żyd był swój, radził po znajomości, więc usłuchali (odc. 34). Po raz 

pierwszy (i ostatni) w tej powieści Żyd, choć jako pojedynczy przedstawiciel swego narodu, 

staje na pierwszym miejscu kulturowej opozycji swój: obcy.  

Kwintesencję wrogiego stosunku chłopów sitowieckich i samego narratora do Żydów 

stanowi fragment pełen negatywnie wartościujących określeń, budujących stereotyp 

jednoznacznie negatywny: 

Tak wlokąc się długo, nieskończenie długo, minęli miasteczko Rokicin, pełne błota, smrodu, żydostwa, 

aż do obrzydliwości cuchnącego śledziami i cebulą. Przed każdym domem pełno było tego łatajstwa 

szwargocącego niezrozumiale, starych gudłajów i rozmamranych brudnych żydowic (odc. 78). 

 

Wielość zawartych tu – zaledwie w dwóch zdaniach – oskarżeń i inwektyw pod 

adresem Żydów jest świadectwem niechętnego, a najczęściej wrogiego stosunku chłopów 

kujawskich do nich. Antysemityzm i ksenofobia, widoczne w postawach, odczuciach i 

wypowiedziach bohaterów powieści, zostały zbudowane na zaświadczonych także w polskim 

folklorze i źródłach etnograficznych stereotypowych przekonaniach, z których większość ma 

charakter nieuprawnionych sądów i krzywdzących opinii, a sam (negatywny) opis został tu 

powiązany z (negatywną) oceną. Nieliczne odstępstwa od pejoratywnych postaw (zachowanie 

Gajdziny, szukanie porady u Żyda Lubranieckiego) nie wpływają znacząco na fakt, iż 

wizerunek Żyda w powieści Becińskiego został zbudowany na negatywnym stereotypie, 

będącym w istocie uprzedzeniem. Ma on charakter głównie religijny, ale i kulturowy, 

przybierając wręcz – przez powtarzalność zachowań – postać swoistej normy kulturowej. 

Na podstawie przytoczonego materiału można także stwierdzić, że Cyganie i Żydzi są 

w świetle przytoczonego materiału literackiego postrzegani w perspektywie opozycji 

kulturowej swój-obcy
104

, stanowiąc niemal zawsze jej drugi człon. Obcy – ze względu na 

odmienność wiary, obyczajów, mowy, propagowanego systemu wartości, stopień asymilacji z 

miejscowymi lub (często wymuszone) zamykanie się we własnej grupie etnicznej – 
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 Zdaniem wielu badaczy, opozycja ta pojawia się zawsze w przypadku mniejszości narodowych i etnicznych, 

a tworzenie negatywnego wizerunku obcego to wygodny i bezpieczny sposób dookreślenia „wroga” – zob. S. 

Grodzka, op. cit., s. 40. 
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traktowany jest jako intruz, który zagraża rodzimym mieszkańcom, ich tożsamości i 

powodzeniu życiowemu, przyszłości nowych pokoleń, itp. Takie podejście wyzwala postawę 

agresji, która jest niemal jedyną przyjmowaną przez kujawskich chłopów wobec Żydów i 

Cyganów. Zachowania agresywne, z kolei, prowadziły, w skali całego kraju, do działań 

eksterminacyjnych, w których zwłaszcza podczas II wojny św. uczestniczyło wielu Polaków. 

Stąd pogląd Jana Karskiego, że dla Żydów nie tylko wydzielone dzielnice miast, ale cała 

Warszawa była gettem, cała Polska była gettem
105

. 

Badając zjawisko antysemityzmu i przypadki ksenofobii należy pamiętać, że na 

stereotypy i uprzedzenia zawsze ma wpływ aktualna sytuacja polityczna i społeczna. W XX 

w. postawy antysemickie były w społeczeństwie polskim mocno rozpowszechnione, w ich 

kreowaniu, zwłaszcza poglądów inteligencji, główną rolę odgrywała endecja (Narodowa 

Demokracja liczyła przed II wojną św. ponad 200 tys. członków). Filosemityzm, co prawda, 

także funkcjonował, ale w znacznie mniejszej skali. Jak twierdzi Tomasz Kawski, tłem 

wzajemnych kontaktów polsko-żydowskich pozostawał antysemityzm, który stał się elementem 

na stałe wbudowanym w strukturę społeczną z jego kulturowymi uwarunkowaniami
106

. Polacy 

i Żydzi zarzucali sobie złą wolę – przełamanie stereotypów było niemożliwe, a obie wspólnoty 

żyły własnym życiem
107

.  

 

Współcześnie 

Jeśli chodzi o Cyganów (Romów), to nadal można ich spotkać w kujawskich miastach 

i miasteczkach. Po wydaniu im wiosną 1964 r. zakazu wędrowania wozy cygańskich taborów 

przestały pojawiać się na drogach, a Cyganie z koczowniczego zmienili tryb życia na osiadły, 

stając się bliskimi sąsiadami Polaków na osiedlach dużych i małych miast, a najbogatsi, 

handlujący samochodami i kosztownościami, postawili sobie okazałe rezydencje. Aktywnie 
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 Cyt. za E. Janicka, op. cit., s. 238. 

106
 T. Kawski, Żydzi kujawsko-dobrzyńscy w latach 1918-1950, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 

222. 

107
 Jak pisze T. Kawski, we Włocławku w styczniu 1919 doszło do rozruchów antyżydowskich, a w następnych 

latach prowadzono z Żydami niewybredną wojnę ekonomiczną, w której stosowano bojkot i rabunek sklepów 

żydowskich, grabież majątku bogatych Żydów i pobicia. „Bić Żydów”, „Precz z żydostwem” – takie i podobne 

hasła w kujawskich miastach pojawiały się nader często, ibidem, s. 223, 225 i n. 
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uczestniczą w życiu kulturalnym, np. we Włocławku działa zespół Roma, a w Ciechocinku 

przez 10 lat (1997-2007) odbywał się corocznie Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury 

Romów, od 2008 r. kontynuowany w Glinojecku k. Ciechanowa (Mazowsze). W 

Inowrocławiu mieszkała w ostatnich latach swego życia i znalazła miejsce ostatecznego 

spoczynku (w 1987 r.) cygańska poetka Papusza (Bronisława Wajs), której twórczość została 

doceniona przez znawców i zwykłych czytelników
108

.  

Dzisiaj w krajobrazie społecznym i kulturowym Kujaw po Żydach, którzy 

zamieszkiwali w tym regionie od 500 lat, a w 1939 r. było ich tu nieco ponad 27 tys. (co 

stanowiło niespełna 8% ludności), pozostała pustka i nieliczne zabytkowe budowle, takie jak 

synagogi w Lubrańcu czy w Izbicy Kujawskiej, które jednak zmieniły swoje przeznaczenie 

(funkcjonujący od lat ośrodek kultury w Lubrańcu i planowana instytucja kulturalna w 

synagodze w Izbicy, gdzie trwa remont).  

Krystyna Pawłowska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zastanawia się, jak 

to możliwe, że Żydzi, którzy przez wieki współtworzyli polską kulturę materialną i duchową, 

mogący pochwalić się wielkim dorobkiem na obu tych polach działalności, bezpowrotnie 

zniknęli z życia Polski i Kujaw w szczególności, w przeciwieństwie do Cyganów, z ich 

nieznającą pisma kulturą i zapomnianą historią, którzy przetrwali i stanowią w naszym kraju 

oraz regionie kujawsko-pomorskim piątą co do wielkości mniejszość etniczną (13 tys. osób w 

2008 r.).  

Spośród przyczyn, które złożyły się na taki stan rzeczy autorka wskazuje, oprócz 

praktyk Holokaustu (w podobnym stopniu dotknął on Cyganów), życie w kulturowej izolacji 

od polskich sąsiadów, w celu zachowania odmienności i przetrwania w grupie
109

. Takie 

wyjaśnienie jednak nie przekonuje, gdyż to przede wszystkim rzeczywistość polityczna i 

społeczna dwudziestowiecznej Polski okazała się dla polskich Żydów nie do zaakceptowania 

– narodowo-endecki antysemityzm, antyżydowskie wystąpienia, pogromy, a w PRL-u –

wojujący antysemityzm Gomułkowski doprowadziły, głównie w latach 1945-1950 oraz w 
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 Zob. J. Rochowiak, W cygańskim taborze, 

http://www.woak.torun.pl/index.php?aid=12145694324864dbd8cd863 (dostęp: 4.11.2011). 

109
 Zob. K. Pawłowska, Żydzi na Kujawach – zapomniany świat judaizmu, referat wygłoszony podczas Dnia 

Biblijnego w Lubieniu Kujawskim 8.10.2010 r., 

http://www.wloclawek.biblista.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=6 (dostęp: 

4.11.2011). 

http://www.woak.torun.pl/index.php?aid=12145694324864dbd8cd863
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1968 r. do wyjazdu z kraju zdecydowanej większości tych, którzy ocaleli z Zagłady i, 

zasymilowawszy się, pragnęli żyć razem z rdzennymi Polakami
110

.  

Jak twierdzą badacze, pierwotną przyczyną antysemityzmu w Polsce było wykluczenie 

Żydów ze wspólnoty – społecznej, narodowej, ludzkiej, a przyczyny ekonomiczne, czyli mit o 

wypieraniu Polaków z handlu i przemysłu, miały charakter wtórny.
111

 Przemoc wobec 

Żydów, jako konsekwencja takiej postawy, przyjęła w wielu miejscach Polski postać wzoru 

czy normy kulturowej, często o charakterze rytuału. Na przykład od początku XX w. 

dokonywano na nich aktów gwałtu (pobić, podpaleń, rabunków itp.) w Wielki Piątek, w dzień 

Bożego Ciała i w inne święta, a także chrześcijańskich mordów rytualnych
112

. Niechlubną 

rolę w ostatecznym ubezwłasnowolnieniu i wykluczeniu polskich Żydów ze wspólnoty 

narodowej, oprócz tzw. zwykłych Polaków-katolików, odegrała polska inteligencja i Kościół, 

który przyjął wobec nich faryzejską postawę
113

. 

Patrycja Dziubich przytacza wypowiedź jednej z obecnych mieszkanek Radziejowa na 

temat obecności i roli Żydów w jego życiu przed II wojną św.: Żydzi bardzo angażowali się w 

życie miasteczka, zajmowali się handlem i nie popadali w konflikty z ludnością polską. 

Podobnie w Piotrkowie Kujawskim, w którym w większości zamieszkiwała ludność żydowska. 

Znamienna jest dalsza część tej wypowiedzi: Po wojnie stosunek się zmienił, zniszczone 

zostały cmentarze żydowskie (w Radziejowie) i cała kultura tego narodu poszła w niepamięć. 

Dziś jest to temat, o którym się nie mówi, nie ma też żadnych prób upamiętnienia choćby 

śladu obecności Żydów na tej ziemi
114

. Trudno się zgodzić jedynie z ostatnią konstatacją, 
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 W latach 1944-1947 zamordowano na terenie naszego kraju ponad tysiąc osób narodowości żydowskiej (...) 

Ginęli w napadach, pogromach, skrytobójczo zabijani na drogach, w pociągach. – zob. E. Janicka, Mord 

rytualny z aryjskiego paragrafu. O książce Jana Tomasza Grossa „Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. 

Historia moralnej zapaści”, „Kultura i Społeczeństwo”, t. LII, nr 2, kwiecień-czerwiec 2008, s. 229. 

111
 Za E. Janicka, op. cit., s. 233. Tu także podobna opinia H. Żukowskiego: Obraz konkurencji między 

chrześcijanami a Żydami opisuje jedynie stan antysemickiej świadomości zdominowanej obrazem obcego, 

którego należy wyeliminować ze wspólnoty… 

112
 Ibidem, s. 235. 

113
 Ibidem, s. 248-251. 

114
 P. Dziubich, Tożsamość regionalna mieszkańców Kujaw (Radziejowa i okolic), UKW, Bydgoszcz 2009, s. 99 

(praca magisterska napisana pod kierunkiem Zofii Sawaniewskiej-Mochowej). 
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gdyż, jak wspomniano wcześniej, takie próby przywracana pamięci na Kujawach (np. 

wystąpienie K. Pawłowskiej) jednak mają miejsce. 

Pamięć zbiorowa narodu jest czymś niesłychanie istotnym, gdyż, jak pisze Robert 

Traba, uczestniczy w konstruowaniu tożsamości narodowej i regionalnej, a krajobraz 

kulturowy – związany z miejscami o szczególnej doniosłości dla jego historii – żyje, a nawet 

można go świadomie zmieniać i interpretować
115

. Ulice dawnego włocławskiego getta, 

lapidarium w Rypinie, odrestaurowane synagogi w Lubrańcu czy Fordonie, mimo zmiany 

swych funkcji, pozostają częścią tego krajobrazu – rzeczywistego i kulturowego, na nowo 

odczytywanego. Nawet puste miejsca po zrujnowanych synagogach czy cmentarzach 

żydowskich mają walor historyczny, gdyż krajobraz kulturowy jest rodzajem palimpsestu, w 

którym zapisane są różne, nakładające się na siebie warstwy przeszłości, zarówno te chlubne, 

jak i haniebne, jako znak czasu i przestroga dla następnych pokoleń
116

. 

Nieobecność Żydów w obecnym krajobrazie Polski i Kujaw nie zmienia faktu, że ich 

udział w dziedzictwie historyczno-kulturowym, gospodarczym i społeczno-politycznym 

naszego kraju pozostał niezaprzeczalnie pozytywny. Świadomość tego faktu nie jest w Polsce 

powszechna – negatywny stereotyp przedstawiciela tej mniejszości w Polsce, a właściwie 

współczesnego narodu żydowskiego, nadal pozostaje ciągle żywy, a nawet ulega ewolucji. 

Przypomniany przez M. Sekerdeja pogląd zmarłego w 2000 r. pisarza Andrzeja 

Szczypiorskiego, że w Polsce mamy dzisiaj do czynienia z antysemityzmem bez Żydów został 

zweryfikowany przez badania przeprowadzone zarówno przez biuro opinii publicznej (CBOS, 

2006), jak i naukowców z zespołu Ireneusza Krzemińskiego (1994, 2004).  

Sondaże CBOS-u wykazały istnienie negatywnych postaw wobec Żydów, czyli 

potwierdziły spostrzeżenie Szczypiorskiego – ankietowani deklarowali niechęć wobec nich 

dwa razy częściej niż sympatię. Zespół Krzemińskiego wyróżnił dwa typy postaw 

antysemickich: antysemityzm tradycyjny – religijny (obwinianie Żydów o śmierć Chrystusa, 

z czego Kościół się wycofał) i nowoczesny – ideologiczny (przekonanie o wszechobecności 

Żydów w biznesie, mediach i polityce oraz o „żydowskiej konspiracji”). Wyodrębnił też 
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 R. Traba opisuje, jak razem z młodzieżą odrestaurował niemiecki cmentarz z okresu I wojny św. w 

mazurskiej wsi Drwęck, przywracając krajobraz kulturowy naturalnemu otoczeniu i pamięci mieszkańców; zob. 

tegoż Historia – przestrzeń dialogu, ISP PAN, Warszawa 2006, s. 67. 
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 Ibidem, s. 63-70. 
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postawę filosemicką i doszedł do wniosku, że stereotyp żydowski silnie się polaryzuje: rośnie 

liczba antysemitów i filosemitów, maleje – obojętnych
117

.  

Właśnie dlatego, a może – pomimo to, budując polską tożsamość narodową i lokalną, 

powinniśmy pamiętać o niekiedy bolesnej przeszłości, a odkrywając świadectwa dziedzictwa 

materialnego i duchowego, pozostawionego przez bliskie nam niegdyś terytorialnie i 

kulturowo wspólnoty etniczne – traktować je jako wspólną część historii i kultury naszych 

narodów, wspólne dobro.  
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 Zob. M. Sekerdej, op. cit., s. 165-6. 
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Jacek Lindner 

Prasa województwa kujawsko-pomorskiego po 1989 r. na tle kraju 

 

   Pewnikiem jest, że dopiero po 1989 r. powstał w Polsce prawdziwy rynek prasowy. Od tego 

roku bowiem ogromna większość tytułów została poddana ocenie czytelników i to ona właśnie 

decydowała o powodzeniu lub porażce konkretnego przedsięwzięcia. Inne konieczności (np. 

polityczne) przestały być istotne. Można przyjąć, iż wydawcy województwa kujawsko-pomorskiego 

zdali ten egzamin, chociaż początki wskazywały na inny wynik. Szybko jednak wyciągnęli wnioski z 

pierwszych błędów. Pomógł im też znaczący poziom czytelnictwa.  

 

Tradycja po obu stronach gazety 
    Pomyślnemu rozwojowi prasy w regionie sprzyja tradycja wydawnicza i czytelnicza. Chodzi tu 

zarówno o „Gazetę Grudziądzką” Wiktora Kulerskiego, która miała rangę ogólnopolskiej, szybkie i 

pomyślne polonizowanie mediów po I wojnie światowej oraz fakt, iż mieszkańcy tego rejonu Polski są 

szczególnie przywiązani do własnej prasy. Jako jedyni w kraju tak szanują miejscowe dzienniki, że 

zaspokajają one ok. 60 proc. potrzeb czytelniczych. „Gazeta Pomorska”, Express Bydgoski” i 

„Nowości” zajmują trzy pierwsze miejsca, a najpopularniejszą gazetę ogólnopolską od lidera dzieli 

przepaść – 35,35 proc. do 10,92 proc. udziału w rynku118. 

   W 1989 r. prasa kujawsko-pomorska startowała ze średnich – w skali kraju – pozycji. 

Ukazywały się tutaj trzy dzienniki („Gazeta Pomorska”, „Dziennik Wieczorny” i „Ilustrowany Kurier 

Polski”, który był kolportowany również na terenie ościennych województw). Do tego dochodziły 

dwa tygodniki o znaczeniu ponadregionalnym – „Fakty” i „Kujawy”, blisko 20 pism zakładowych, 

około 30 czasopism naukowych i wydawanych przez towarzystwa kulturalne i naukowe. Działały one 

legalnie i za pozwoleniem cenzury. Oprócz tego funkcjonowała prasa podziemna, której liczba 

tytułów w 1989 r. wahała się około 30. W tym zakresie liderem był Toruń. Trudno by jednak było 

powiedzieć, że region był w czołówce oporu.  

   W sumie w 1989 r. ukazywało się na terenie obecnego woj. kujawsko-pomorskiego około stu 

pozycji i to rozmaitej częstotliwości, nakładach oraz znaczeniu społecznym. Bania wybuchła w 

momencie, kiedy zakończyły się obrady Okrągłego Stołu, cenzura przestała być groźna i stało się to, 
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 Dane na podstawie comiesięcznych raportów publikowanych w branżowy miesięczniku „Press” 
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co działo się na terenie całej Polski – powstające komitety obywatelskie (KO) musiały mówić własnym 

głosem, a to – w tamtych warunkach – gwarantowała tylko własna prasa.  

   Jest jednak duży problem z badaniem tego zjawiska, bo owe pisma nie były nigdy i nigdzie 

rejestrowane, nie archiwizowano ich. Co więcej, spełnienie jakichkolwiek warunków prawnych 

byłoby przez autorów potraktowane jako naruszenie wolności słowa. Chociaż od tamtych wydarzeń 

minęło niewiele ponad 20 lat, to w roku 2011 bardzo trudno odtworzyć mapę periodyków KO.  

 

Burzliwy początek zmian 
   W publicznych bibliotekach, archiwach Komisji Krajowej „Solidarności” i Ośrodka „Karta” 

zachowało się niespełna dwadzieścia tytułów wydawnictw komitetów obywatelskich z obszaru woj. 

kujawsko-pomorskiego. Co ciekawe, przeważnie są to wydawnictwa z mniejszych miejscowości, 

wszak ani Cekcyn, ani Kcynia, Kijewo Królewskie, Kruszwica, Solec Kujawski czy Złotniki Kujawskie nie 

należą do metropolii. Nawet Włocławek, gdzie ukazywały się co najmniej dwa pisma, też nie jest 

wielkim centrum medialnym. Znacznie gorzej zachowały się tytuły z dwóch największych miast 

regionu. W zbiorach znajduje się tylko „Fordoński Biuletyn Obywatelski”, wydawany na obskurnym 

bydgoskim blokowisku. Reszta wydawców nie zadbała o to, aby przyszłe pokolenia mogły znać relację 

z burzliwych wydarzeń z pierwszej ręki.   

   Pisma te popełniały jeden zasadniczy błąd, który przyczynił się do tego, że nigdy nie odegrały 

naprawdę znaczącej roli w historii prasy polskiej. Zajmowały się głównie albo wewnętrznymi 

problemami KO, albo historią. To były powody niepowodzenia ważniejsze od kiepskiej jakości druku 

oraz braku profesjonalizmu piszących i redagujących. 

   Klasycznym przykładem przyczyn upadku mogą być dzieje bydgoskiego „Tygodnika 

Obywatelskiego”. W numerze zerowym znalazł się, obowiązkowy wtedy, wywiad z Lechem Wałęsą, 

kalendarium szesnastu miesięcy pierwszej „Solidarności”, wspomnienie o założycielach związku, 

homilia biskupa Jana Michalskiego, wywiad z Antonim Tokarczukiem (ważną wtedy postacią 

bydgoskiej „Solidarności”), rozmowy z parlamentarzystami Komitetu Obywatelskiego, wspomnienia 

Michała Bartoszcze, apel KO „Solidarność” w Bydgoszczy, omówienie wyników czerwcowych 

wyborów i cała kolumna satyry politycznej. Pierwszy numer rozszedł się błyskawicznie. Byliśmy 

zadowoleni, że mamy wolne słowo nad Brdą 119 – wspominał Marek Jarociński, jeden z twórców.  
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 Rozmowa z M. Jarocińskim z 2009-09-18, w posiadaniu autora. 
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   Następne numery również były zdominowane przez tematykę związkową, historyczną 

i rozliczenia z dawną władzą oraz krytyką bieżących posunięć PZPR i jej sojuszników. Tego 

typu publikacje zajmowały 70 do 80 proc. objętości każdego numeru. Z punktu widzenia 

odbiorcy w drugiej dekadzie XXI wieku taka tematyka jest nieatrakcyjna. Wtedy było to o 

tyle usprawiedliwione, że ówcześni odbiorcy mieli wreszcie alternatywę w kiosku.  

   Tygodnik od początku przeżywał kłopoty finansowe. Pierwszy numer kosztował 280 

złotych120, a od 10. podwyższono cenę do 300 złotych, a był to czas szalejącej inflacji, 

wynoszącej w 1989 r. – 639,6 proc. i 249,3 proc. w 1990 r. Nie ma się więc co dziwić, że 

skromna podwyżka nie starczyła na utrzymanie wydawnictwa. Tym bardziej, że redakcja nie 

mogła znaleźć sponsora, który byłby gotowy łożyć na periodyk. Spadał jednocześnie nakład, 

redakcja nie przyłączyła się do żadnej ze zwalczających się frakcji bydgoskiego obozu 

„Solidarności”. Nie miała też poparcia politycznego, co wówczas mogło jeszcze zaowocować 

utrzymaniem się na rynku.   

      NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy w roku 1989 była daleka od jedności. Dlatego 

ukazywało się kilka związkowych biuletynów. Jednym z nich był, ukazujący się od 3 maja 

1989 r., „Serwis Informacyjny”, redagowany przez Regionalny Komitet Organizacyjny NSZZ 

„Solidarność”. Niestety, podobnie jak pozostałe biuletyny, redagowane i wydawane przez 

nurt solidarnościowy, był on zbyt zbiurokratyzowany, zawierał za dużo informacji typu 

Uchwała nr 3/89 z dn.3.08.1989 w sprawie indeksacji płac 121, a za mało materiałów spoza 

biurokratycznego życia związkowego. Nie był atrakcyjny dla czytelnika, który nie był 

działaczem związkowym. Jednocześnie ukazywały się konkurencyjne „Wiadomości Wolnych 

Związków”, redagowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”. Na tych 

łamach autorzy starali się wytłumaczyć zdezorientowanym zwolennikom, dlaczego doszło do 

rozłamu w regionalnym związku. 

   Ciekawsze były pozostałości po prasie podziemnej. Do przełomu dotrwało 28 tytułów. 

Dominowały nurty skrajne. Począwszy od Konfederacji Polski Niepodległej, poprzez 
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 Czytelnicy skarżyli się na cenę, a redakcja odpowiadała w drugim numerze: Cena 280 zł za jeden egzemplarz 

>>Tygodnika<< i nam wydaje się wysoka. Zwłaszcza jeśli porównamy się tą ceną z tygodnikami RSW >>Prasa-

Książka-Ruch<<. Niestety na złamanie monopolu RSW przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Tymczasem około 

85 proc. ceny >>Tygodnika<< przeznaczamy na opłacenie: drukarni, kolportażu i papieru. Pozostałe 15 proc. 

oraz wpływy z ogłoszeń z trudem starczają nam na utrzymanie redakcji i skromne opłacanie jej szczupłego 

zespołu.” 
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 „Serwis Informacyjny”, nr 1989/7, s. 1. 
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Federację Młodzieży Walczącej, liberałów aż po Polską Partię Socjalistyczną. Pisma te były 

jednak redagowane nieprofesjonalnie, nie miały praktycznie żadnego zaplecza finansowego. 

Musiały upaść.  

   Pisma RSW i „Epoki” również przeżywały kłopoty, bo inflacja dotykała także doświadczone 

redakcje i wydawców. Do tego nowa władza coraz wyraźniej okazywała, że – z przyczyn politycznych 

– dni koncernu są policzone. Stało się to na wiosnę 1990 r., kiedy Rada Ministrów podjęła decyzję o 

likwidacji RSW „Prasa-Książka-Ruch”. Na terenie regionu tym restrykcjom podlegały cztery tytuły: 

dwa dzienniki („Dziennik Wieczorny” i „Gazeta Pomorska”) i dwa tygodniki („Fakty” i „Kujawy”). Te 

ostatnie znajdowały się (jak większość tego typu wydawnictw w Polsce) w kiepskiej sytuacji 

finansowej. Trzeba bowiem pamiętać, że wówczas pisma zarabiały głównie na sprzedaży. Rynek 

reklam był w powijakach. Tytuły trafiły w ręce spółdzielni dziennikarsko-wydawniczych.  

   Ich przetrwanie zależało w tym momencie, jaki wykonają następny krok. O ile spółdzielcy z 

„Gazety Pomorskiej” podjęli słuszną decyzję i połowę udziałów sprzedali norweskiej ORKLI, to 

właściciele „Dziennika Wieczornego” uwierzyli w młody polski kapitał. Przegrali. Stracili 

samodzielność i na krótki czas stali się wkładką do „Gazety Pomorskiej”. 

   Podobny los spotkał niepodlegający ustawie o RSW „Ilustrowany Kurier Polski”.    Były już 

jednak nowe czasy, które wymagały nowego rozdania medialnego. Stare czasopisma straciły sporo 

społecznego zaufania, a nowe jeszcze go nie zyskały. Pierwszy znaczący wpływ na kształtowanie się 

nowego ładu medialnego w regionie miały wybory samorządowe w 1990 r. oraz powoli rozwijający 

się rynek, który potrzebował miejsca na reklamę.  

 

Nowe czasy, nowe wyzwania, nowe odpowiedzi 
   Nowe władze gmin i województw bardzo szybko zrozumiały, że nie mogą już liczyć na 

współpracę z miejscowymi mediami, bo te coraz bardziej nastawiały się na zysk, a ten można było 

łatwiej osiągnąć będąc surowym sędzią władz niż ich apologetą. Był tylko jeden hamulec: ogłoszenia 

samorządowe, które dla wielu małych tytułów, działających na małych rynkach, są często jedynym 

zbawieniem. Zaczął się więc powolny boom prasy samorządowej, który na Kujawach i Pomorzu 

osiągnął niezłe rezultaty, znacznie przekraczające średnią krajową. Autorowi udało się dotrzeć do 

śladów i aktualnej bytności 150 tytułów, wydawanych bezpośrednio przez samorządy bądź za 

pośrednictwem gminnych ośrodków kultury i sportu lub gminnych bibliotek, które to instytucje i tak 

są finansowane przez władze gminy.  
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   Tak liczna armia pism samorządowych obudziła jednak apetyt małych społeczeństw na 

posiadanie własnego pisma, już niezależnego od władz. To zaś doprowadziło w wielu gminach do 

jawnych sporów i walk pomiędzy pismem samorządowym a konkurencyjnym wobec niego pismem 

prywatnego wydawcy. 

   Istnienie prasy samorządowej nie jest bowiem wszędzie traktowane jako wielki sukces 

wolności prasy. Co więcej, wywołuje spore opory wśród wydawców pozostałych mediów. Powód jest 

prosty: podział skromnego tortu ogłoszeniowego w małych ośrodkach, do których nie docierają 

reklamy wielkich koncernów. W takiej sytuacji inseraty wójta, burmistrza czy starosty stanowią 

istotny element przepływu pieniędzy. Władca gminy lub powiatu często woli dać zarobić własnej 

firmie, która – dodatkowo – ma tę zaletę, że nie patrzy władzy za bardzo na ręce, co jest nie do 

przecenienia w czasie wyborów. Na dole często toczy się więc wojna podjazdowa, bo nie wszystkie 

pisma lokalne mają tak mocną pozycję jak „Pałuki” czy „Wiadomości Krajeńskie” lub „Tygodnik 

Tucholski”. Ale wynika to też z faktu, że nie wszyscy właściciele i redaktorzy zaprezentowali przez te 

lata odpowiednią dawkę profesjonalizmu.  

   Odpowiedzią prywatnych wydawców na początkowy sukces prasy obywatelskiej i 

samorządowej oraz wejście potężnych koncernów zachodnich, była oferta w rejonach, jakich 

za czasów PRL prasa nie eksplorowała. Przyczyniło się do tego powstanie cenzury 

instytucjonalnej i brak jeszcze zorganizowanych ruchów społecznych, jakie później 

doprowadziły do postawienia przed sądem wielu artystów. 

   Już na początku lat dziewięćdziesiątych toruńsko-bydgoska firma „Mar-ciz”, jako 

pierwsza na północ od Warszawy, prezentowała pisma erotyczne (niedopuszczalne przez 

cenzurę PRL), których liczba sięgała dziesięciu i były one adresowane do różnych odbiorców 

tego specyficznego rynku. Miały fatalną jakość techniczną, zdjęcia były nieczytelne i łatwo 

zostały wyparte przez zachodnie pisma, drukowane na kredowym papierze. 

   Działalność Emila Marczaka i jego wydawnictwa wskazały innym wydawcom w regionie, 

jaka droga może zakończyć się powodzeniem. Podpowiedź była prosta: należy zająć się tą 

częścią rzeczywistości, która do tej pory była pomijana w mediach lub dopiero się w niej 

pojawiła.  

   Przez kilkanaście lat w bydgoskim Domu Technika egzystowała firma Bud-Media, 

która zasypywała ogólnopolski rynek pozycjami dotyczącymi budownictwa. Nie osiągnęła 

takiej pozycji jak warszawski „Murator”, ale była w krajowej czołówce. Natomiast bydgoski 

Dom Medialny „Sukces” postawił na komputery i wszystko, co z nimi związane oraz na 

informację o mieście. Firma oferowała kilka tytułów.  
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  To właśnie takie tropy zaczęły być natchnieniem dla wielu kujawsko-pomorskich 

wydawców. Kwadryga zajmowała się szeroko rozumianą ochroną zdrowia, Espadon – 

sportami walki, bydgoska spółka DP&M adresowała swoje produkty do użytkowników 

nowoczesnych środków zapisywania dźwięku i obrazu, do tego interesujących się erotyką lub 

mających małe dzieci. Taki obraz wyłania się z listy tytułów miesięczników wydawanych 

przez tę firmę: „CD Dziewczyny”, „DVD Erotica”, „DVD Erotica Extra”, „DVD Extra Hit”, 

„Kraina Bajek”, „MP 3”, „Sex Mix”, „Super Bajka” czy Super DVD Bajka”.  

   Bardzo oryginalnym wydawnictwem prasowym była inowrocławska spółka „Tele Press” i 

jej właściciel Grzegorz Nowakowski, który w połowie lat dziewięćdziesiątych chciał 

zdominować kujawsko-pomorski rynek dzienników. Chociaż realnie współpracował tylko 

przy jednym dzienniku – i to upadającym – to w sądzie zarejestrował 122 aż kilkanaście 

tytułów, chciał nawet wejść na trudny rynek Wielkopolski, chcąc wydawać dzienniki dla Piły 

i Poznania. Na liście pragnień znalazło się pokonanie wszystkich tytułów, które ukazywały 

się w Bydgoszczy przed 1989 r.  

   Oryginalne są również oferty istniejącego jeszcze w 2011 r. wydawnictwa „Gaj”. 

Adresowane są do zwolenników ekologii i wiedzy ezoterycznej, a wydawnictw typu 

„Ekologiczny Kalendarz Księżycowy” lub „Ekologiczny Poradnik Księżycowy” nie ma w 

innych regionach kraju.  

 

Prasa parafialna – cichy fenomen 

   Kolejnym fenomenem stał się rozwój prasy parafialnej i szerzej ujmując – religijnej, w 

III RP na pewno jest jednym z najważniejszych wydarzeń medialnych po 1989 r. Powstanie 

ponad tysiąc samodzielnych źródeł rozpowszechniania różnych idei na pewno jest zjawiskiem 

pozytywnym. Każde z tych pism uczyło i uczy myślenia i przedstawiania swoich racji. Nie 

było jednak żadnych badań na temat wpływu gazetek parafialnych na religijność Polaków. 

Nie wiadomo więc, czy spełniają one swą funkcję formacyjną. A jeżeli ów wpływ jest 

znaczny, to nie wiadomo, czy dzieje się tak na poziomie parafii, diecezji czy całego kraju. Są 

to ważne problemy na styku medioznawstwa, religioznawstwa i socjologii, znalazły się zatem 

poza polem badawczym autora.  
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 Firma „TelePress” zgłosiła chęć wydawania następujących dzienników: „Dziennik Wojewódzki”, „Gazeta 

Bydgoska”, „Gazeta – Dziennik Wojewódzki”, „Gazeta Toruńska”, „Gazeta Włocławska”, „Ilustrowany Kurier 

Popołudniowy”, „Mała Pomorska”, „Nowa Pomorska”, „Super Pomorska”, „Wieczór Pomorza”,  
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  Zidentyfikowanie jednak na terenie woj. kujawsko-pomorskiego 113 tytułów 

czasopism wydawanych przez parafie rzymsko-katolickie (ze świadomością, że część na 

pewno nie została odkryta), 24 pism pozostałych organizacji rzymsko-katolickich i 7 

periodyków wydawanych przez wyznawców mniej licznych wyznań w Polsce (w tym dwóch 

niechrześcijańskich – buddyści) dowodzi, co najmniej paru, kwestii. Po pierwsze: 

konieczności wspólnot religijnych nawiązania nowego typy relacji i urozmaicenia dróg 

komunikowania na linii kler – wierni. Po drugie: swobody religijnej, jaka panuje w Polsce. Po 

trzecie: rosnących możliwości technicznych parafii bądź bezpośredniego ich otoczenia. Po 

czwarte: podnoszącego się poziomu potrzeb religijnych wiernych.  

   Pewnym wyjaśnieniem tego fenomenu może być opinia ks. Prof. Jerzego 

Stefańskiego, którą wyraził o książce ks. M. Kucińskiego Prezentazione del contributo del 

bollettino parrocchiale per migliorare la comunione e la comunicazione nella parrocchia in 

Polonia: ...rozprawa wieloaspektowo analizuje mało jeszcze rozpoznawany, doceniany i 

praktykowany w Polsce fenomen prasy parafialnej. Autor zauważa jej szczególną rolę i 

zadania na tle kryzysu parafii (...). Prasa parafialna spełnia tutaj istotną rolę, gdyż 

funkcjonuje ona jako środek informacji religijnej, edukacji, jednoczenia, pogłębiania 

duchowego 
123

.  

   Omawiając ten segment systemu medialnego w woj. kujawsko-pomorskim nie sposób 

pominąć działalność ks. Wacława Dokurno, który proboszczując w małej, podtoruńskiej wsi 

był w stanie wydawać kilkanaście tytułów pism parafialnych i dekanalnych. Świadczył, po 

prostu, usługi redaktorskie inny proboszczom, którzy nie mieli takich zdolności.  

 

Kultura i polityka 

   Kiedy kończył się poprzedni system, czasopisma kulturalne były na pozycji 

hołubionego biedaka. Publikowanie w nich było prestiżowe, ale nie miały one odpowiedniego 

zaplecza finansowego. Wkroczyły zatem w nową rzeczywistość bez odpowiedniego 

„uzbrojenia”. 

   Szybko jednak okazało się, iż oprócz tradycyjnych donatorów znaleźli się ludzie i 

firmy, które chciały propagować kulturę. Inowrocławianin Zdzisław Wichłacz wydaje 

własnym sumptem kwartalnik „Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie”, firma prowadząca sieć 
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 M. Kuciński, Prezentazione del contributo del bollettino parrocchiale per migliorare la comunione e la 

comunicazione nella parrocchia in Polonia, Gniezno 2010, s. 11 
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sklepów z odzieżą „Mrówka” wydawała miesięcznik „Mrowisko”, a bydgoskie „Świadectwo” 

oferuje „Akant” i „Podwórko z Kulturą”.  

   Pisma kulturalne opuściły Bydgoszcz i Toruń i zawędrowały do znacznie mniejszych 

miejscowości. W Bialych Błotach pojawił się „Białobłocki Biuletyn Kulturalno-Historyczny”, 

w Sępólnie Krajeńskim ukazywał się „Daniel”, w malutkim Gniewkowie „E.C.H.O”, zaś w 

Więcborku – „Obok”. Pojawiły się pisma, które omawiały tylko bardzo wąskie aspekty 

kultury. „Kult” szczegółowo omawiał twórczość J.R.R. Tolkiena, tytuł pisma wydawanego 

przez dwóch bydgoszczan – „Opera i Operetka” – sam informuje o zakresie tematycznym, 

„Pegazetka” ze  Świecia zajmowała się poezją, „Pure Metal” traktował o muzyce metalowej, 

„Świat Komiksu” analizował rysunkowe opowieści i ich twórców. Z kolei „Wiatraki” 

zajmowały się artystami „osobnymi”, a „Yuppies” kulturą młodych i ambitnych. W sumie na 

terenie województwa ukazywało się blisko 40 tytułów poświęconych kulturze.  

   Znaczna większość tych przedsięwzięć zakończyła się porażką
124

. Co więcej, w tym 

przypadku niepowodzenia są częstsze. O ile bowiem inne czasopisma mogą funkcjonować w 

dziedzinie, w której działają firmy dysponujące sporymi pieniędzmi na reklamę 
125

, to nie 

można tego powiedzieć o tym segmencie. Największym bowiem problemem szeroko 

rozumianej prasy kulturalnej 
126

 są trudności ze zdobywaniem funduszy na swą działalność. 

Dzieje się tak, chociaż pojawili się nowi sponsorzy. Np. Wyższa Szkoła Gospodarki w 

Bydgoszczy w całości lub części finansuje cztery tytuły prasy kulturalnej.  

   Niektórzy wydawcy nie chcą jakiegokolwiek sponsoringu przez firmy (np. Z. 

Wichłacz), gdyż obawiają się utraty pełnej niezależności, ale inne czasopisma korzystają z 

takiego wsparcia lub się o nie starają. Stosunek do korzystania z pomocy innych instytucji 

bywa różny. Tutaj na pierwszy plan wysuwa się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz władze samorządowe szczebla wojewódzkiego lub gminnego. Niestety, nie 

są one zbyt łaskawe dla czasopiśmienniczych zamierzeń w woj. kujawsko-pomorskim. Na 
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 Na przykład krótkie dzieje „Grzeczniej”. 

125
 Tutaj sztandarowym przykładem są czasopisma funkcjonujące w szeroko rozumianej ochronie zdrowia (np. 

poświęcone zdrowemu życiu, pisma lekarskie), które mają zaplecze finansowe w postaci licznych firm 

farmaceutycznych oraz parafarmaceutycznych.  

126
 Zdzisław Wichłacz uważa, że „Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie” są bardziej pismem naukowym, ale obraca 

się w szeroko rozumianej kulturze, bo nawet teksty filozoficzne czy etyczne w kwartalniku dotyczą kwestii 

twórczości.  
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liście pism wspieranych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajdują się 

często pisma o przewadze treści politycznych
127

. Dominują też pisma o znaczeniu 

ogólnopolskim lub traktujące o problemach mniejszości narodowych.   

   Jednym z głównych haseł przyświecających zmianom medialnym na przełomie lat 80. 

i 90. ubiegłego wieku była konieczność ich odpolitycznienia. Stronnictwa muszą mieć jednak 

platformę do kolportowania swoich programów i poglądów. Dlatego po 1989 r. ruszyła 

lawina biuletynów partyjnych. Przeważnie trafiały do członków danej partii, dlatego trudno 

wszystkie zidentyfikować. Publicznie kolportowano „Trybunę Pomorza i Kujaw” oraz „Dla 

Polski i Regionu”. Również w kioskach można było znaleźć na początku lat 90. „Egidę”, 

która prezentowała linię Partii „X” Stana Tymińskiego.   

   Własne pisma miały prawie wszystkie partie, począwszy od narodowców (np. 

„Patriota”), Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, Porozumienie Centrum, Unia 

Demokratyczna, Platforma Obywatelska po Sojusz Lewicy Demokratycznej. Swoje pisma 

mialy nawet partie, które nie zadebiutowały w parlamencie. W połowie lat 90. we Włocławku 

ukazywał się „Głos Chadecji”, którego wydawcą była Chrześcijańska Demokracja III RP, 

jedna z partii, którą usiłował stworzyć Lech Wałęsa. Niewiele wniosły do kujawsko-

pomorskiego dziennikarstwa.  
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  Doskonałym dowodem popierania pism politycznych może być tekst umieszczony 2011-11-09 na stronie 

www.biznes.gazetaprawna/pl/artykuły/492298: Dodatkowo wsparcie z resortu otrzymają: kwartalnik >>Świat 

Ciszy<< (50 tys.zł), kwartalnik >>Pressje<< (60 tys. zł), miesięcznik społeczno-kulturalny >>Śląsk<< (100 tys. zł), 

magazyn >>Ha!art.<< (80 tys. zł), czasopismo >>Krytyka Architektury<< (15 tys. zł), czasopismo >>Borussia. 

Kultura. Historia. Literatura<< (20 tys. zł), kwartalnik >>Fronda<< (80 tys. zł), magazyn >>Notes na 6 tygodni<< 

(50 tys. zł), kwartalnik >>Fraza<< (10 tys. zł) oraz czasopismo >>artPAPIER<< (25 tys. zł). W tym roku 

ministerstwo do podziału miało 3 mln zł. Pieniądze rozdzielał Instytut Książki - instytucja powołana przez MKiDN 

(w 2004 r.) do promocji literatury i czytelnictwa. Podstawą podejmowanych decyzji były złożone przez 

czasopisma wnioski. Oceniał je zespół ekspertów powołanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

Bogdana Zdrojewskiego. Na opublikowanej w miniony piątek liście dofinansowanych periodyków znalazło się 37 

tytułów. Najwyższą przyznaną sumą było 140 tys. zł. Tyle dostały m.in. >Znak<<, >>Krytyka Polityczna<<, 

>>Więź", >>Książki w Tygodniku: Magazyn Literacki<< (dodatek do >>Tygodnika Powszechnego<<), >>Res 

Publica Nowa<<, >>Kino<<, >>Zeszyty Literackie<<. 100 tys. zł dostał gdański >>Przegląd Polityczny<<, 108 tys. 

zł - >>Didaskalia<<. Rocznik >>Zagłada Żydów. Studia i materiały<< otrzymał dofinansowanie w wysokości 40 

tys. zł, >>Guliwer<< - 37 tys. zł, >>Karta<< - 119 tys. zł, >>Lampa<< - 96 tys. zł, >>Midrasz<< - 44 tys. zł, 

>>Pamiętnik Teatralny<< - 32 tys. zł.” O „Frondę” walczyły środowiska prawicowe, „Krytyka Polityczna” to think 

tank lewicy, zaś „Przegląd Polityczny” wydawany jest przez gdańskich liberałów, a z redakcją współpracował 

kiedyś Donald Tusk. Dostęp w październiku 2011. 

http://www.biznes.gazetaprawna/pl/artykuły/492298
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Za darmo 

   Jednym z nowych pomysłów medialnych, jakie pojawiły się po 1989 r. są pisma 

darmowe. Można je podzielić na ogólnoinformacyjne i reklamowe. Te pierwsze wymagają – 

o ile nie są streszczeniem kilku numerów płatnych periodyków tego samego wydawcy – 

doskonałego  dziennikarstwa, sprawnych działów marketingu i sieci kolportażu. Na początku 

trzeba sporo zainwestować, a zwroty nie są szybkie. W ten sposób przegrała z rynkiem 

„Gazeta Czarno-Biała”, która ukazywała się w Bydgoszczy w 1992 r. Na początku miała 50 

tys. nakładu i była kolportowana „pod drzwi”. Nie przetrwała roku. Podobnie „Gazeta 

Domowa” oraz „Gazeta Dobra”.  

   Wszystkie trzy nie miały oparcia w innych tytułach tego samego wydawcy i musiały 

zbankrutować. Zupełnie inną sytuacje miały tygodniki spółki Express Media, czyli „7 Dni” 

oraz „City”. W większości zawierały one materiały wykorzystane już w „Expressie 

Bydgoskim” lub „Nowościach”, a ponieważ nie miały one waloru rzeczywistych nowości, 

dominowały pozycje poradnicze, ponadczasowe
128

.  

   Specyficzną sytuację mają liczne pisma rozdawane w aptekach. Kilka pozycji w 

lakierowanych okładkach i sporo tytułów drukowanych na papierze gazetowym. W tym 

jednak przypadku możliwe jest rytmiczne finansowanie owych wydawnictw, gdyż rynek 

leków i parafarmaceutyków należy do najgłębszych nie tylko w Polsce.  

   Inna jest jeszcze sytuacja coraz liczniejszych czasopism, które starają się reklamować 

część miasta lub branżę. Tutaj finansują ogłoszeniodawcy, którzy w zamian oczekują 

zwiększenia obrotów. Periodyki te mają jedną zasadnicza wadę: zbyt często ograniczają się 

do zamieszczenia inseratu, a nie starają się kreować zapotrzebowania na dany towar lub 

usługę. Stanowią więc swego rodzaju małe słupy ogłoszeniowe, a to nie jest najlepsza 

rekomendacja, bo nie daje korzyści tym, którzy dają tam swoje reklamy.  

 

Próba bilansu 

   Na początku zaprezentowano opinię, że woj. kujawsko-pomorskie jest potęgą 

prasową. Ktoś może zapytać, dlaczego? Wszak w regionie nie ukazuje się żaden tytuł, który 

miałby rangę ogólnopolską. Owszem, ale czas tych mediów już chyba minął. Niektórzy 

prasoznawcy prorokują nawet, że żyjemy w epoce powolnego zmierzchu prasy drukowanej, 
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 Inną taktykę przyjęła Agora, której „Metro” – również rozdawane na ulicach – zawiera skrócone wersje 

artykułów, które ukazują się tego dnia w „Gazecie Wyborczej”.  
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że lada rok papier zastąpią tablety, a tradycyjne redakcje zostaną zastąpione wirtualnymi. Już 

pojawiają się jej elementy. Prorokuje to nowy właściciel „Rzeczpospolitej” – Grzegorz 

Hajdarowicz. W związku z tym powinniśmy się cieszyć, że na terenie województwa w ciągu 

22 lat od zmiany ustroju ukazywało się lub ukazuje prawie 2 000 tytułów.  

   Zdumiewa aktywność medialna dzieci i młodzieży, które to pokolenie starsza generacja 

oskarża o obojętność medialną. Coroczne konkursy na gazetki szkolne przynoszą od lat zaskakujące 

wyniki. Rośnie poziom techniczny i merytoryczny tych wydawnictw. Młodzi chcą czytać i pisać, ale 

interesują ich inne problemy od tych, jakie prezentują „dorosłe” media. To naprawdę wielkie 

osiągnięcie. Znacznie powyżej średniej krajowej. A określenie to pada po raz drugi. Wielość tytułów i 

wielość tematów, jakie podejmują świadczy o tym, że mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego 

naprawdę mogą się czuć potomkami Kulerskiego.  

   Stare problemy typu cenzura lub monopol polityczny zastąpiły inne kwestie. Jednym z 

najważniejszych problemów, z którymi zmagają się dziennikarze nie tylko w woj. kujawsko-

pomorskim, jest częsta zmiana busoli politycznych, właścicieli mediów i związana z tym zmiana linii 

oraz wymagań w danej redakcji. Powoduje to widoczny spadek profesjonalizmu i przyczynia się do 

popełniania wielu błędów. Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu 

Warszawskiego Janusz Osica uważa, że w tak szybko zmieniających się warunkach Biblią dziennikarzy 

mogłyby być felietony Bolesława Prusa, które pokazują wspaniałe rzemiosło dociekliwej, 

niepozbawionej poczucia humoru reporterki miejskiej. Biblią polemistów mogłyby być z kolei artykuły 

publicystów przedwojennych: Nowaczyńskiego, Strońskiego, Cata-Mackiewicza. Tych, którzy byli 

świadomymi prowokatorami 129. 

Zalecenia doświadczonego medioznawcy są o tyle trudne do realizacji, że w obecnych 

redakcjach przeważa dziennikarstwo telefoniczne i internetowe. Większość dziennikarzy ma bowiem 

tyle obowiązków, że nie są w stanie połączyć ich – w sposób zadowalający wydawcę – z rzetelnością 

zbierania materiałów. Stąd uwiąd takich gatunków jak małe reportaże lokalne, felietony, recenzje 

bądź niewymuszone redakcyjną ankietą rozmowy z przeciętnymi ludźmi.  

   Kolejną wadą mediów wojewódzkich, a szczególnie dzienników, jest rezygnacja z misji 

integracji mieszkańców województwa, które liczy sobie dopiero kilkanaście lat. Czytelnik z Grudziądza 

nie dowie się, co się dzieje w Inowrocławiu bądź Włocławku, a torunianin nie wie nic o problemach 

bydgoszczan. Granice powiatu przekraczają tylko wiadomości sensacyjne. Można zatem stwierdzić, że 

tam, gdzie kończy się zasięg prasy lokalnej, kończy się też misja konsolidacji mediów.  
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 J. Halcewicz-Pleskaczewski, T. Jędrzejewski, Jadowite jak gazety, Gazeta Wyborcza, nr 2011-09-07, s. 17. 
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Bilans tych 22 lat jest jednak pozytywny. Oprócz – omówionych już – aktywizacji małych 

środowisk, zagospodarowania wielu nisz tematycznych, sukcesów finansowych kujawsko-pomorscy 

wydawcy i dziennikarze udowodnili, że są uodpornieni na wiele bolączek trapiących media 

ogólnopolskie. Prasa regionalna, lokalna i sublokalna nie dała się wciągnąć w żadną z ogólnopolskich 

awantur politycznych. Wymienione media nie stosują również agresji, która stała się przekleństwem 

mediów ogólnopolskich.  
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Marek Grabiszewski 

Ranga zabytkowych zakładów zakwaterowania i opieki zdrowotnej wobec dziedzictwa 

kulturowego uzdrowiska (wstępne rozważania na przykładzie Ciechocinka) 

 

Wprowadzenie – przedmiot i zakres badań, założenia 

 

Przedmiotem dociekań są obiekty zabytkowe o funkcji hotelowej i lecznictwa 

uzdrowiskowego, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla dziedzictwa 

kulturowego. W tym celu przyjęto następujące założenia: 

- wykorzystywanie obiektów zabytkowych na cele związane z zakwaterowaniem 

przyjezdnych to ważny objaw woli dziedziczenia; 

- funkcjonowanie obiektów noclegowych w budowlach zabytkowych skutkuje 

głównie pozytywnymi efektami adaptacji oraz ciągłości pierwotnej funkcji 

noclegowej; występują jednak też i negatywne aspekty i potencjalne zagrożenia 

wynikające z takiego przeznaczenia zabytków; 

- zabytkowe zakłady hotelarskie i lecznictwa uzdrowiskowego mogą: a) spełniać 

wyłącznie swoją zasadniczą funkcję, czyli służyć zakwaterowaniem, świadczyć 

komplementarne usługi hotelarskie i w zakresie opieki zdrowotnej, b) być 

determinantą atrakcyjności turystycznej miejsca (docelowego, etapowego), c) 

stanowić atrakcję samą w sobie; w każdym z tych wariantów zabytkowy budynek 

hotelowy i sanatoryjny pozostaje komponentem dziedzictwa kulturowego; 

- jako budowle o architekturze historycznej (stylowej) zakłady hotelarskie i obiekty 

lecznictwa uzdrowiskowego są komponentem krajobrazu miasta, a w nim terenów 

chronionych prawnie, z uwagi na wartości przyrodnicze, kulturowe, lecznicze. 

 

   Zakresem terytorialnym objęto Ciechocinek w granicach administracyjnych.  

 

Wyjaśnienie stosowanych pojęć, prawne aspekty funkcji noclegowej w zabytkach 

Zakłady hotelarskie  oraz inne obiekty i urządzenia w ramach osadnictwa 

turystycznego stanowią element zagospodarowania turystycznego. Jako baza materialna, 

będąca wyposażeniem terenu, umożliwiają zaspokojenie określonych potrzeb uczestnikom 
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ruchu przyjazdowego, służą bowiem zawsze do celów noclegowych oraz pełnią w różnym 

zakresie inne funkcje bytowe. Potencjał obiektów hotelarskich (potocznie nazywany „bazą 

noclegową”) analizowany bywa także z punktu widzenia: a) dostępności, b) trwałości i okresu 

eksploatacji w skali roku, c) rodzaju i kategorii obiektów, d) charakteru miejsca zasadniczego 

świadczenia usług. Najbardziej „uniwersalnym” rodzajem zakładu hotelarskiego jest hotel, 

stanowi bowiem szczególnie reprezentatywną formę bazy noclegowej, jest niemalże 

powszechnie przyjętym terminem międzynarodowym, stosowanym dla charakterystyki 

obiektu świadczącego usługi hotelarskie. Przyjęło się więc używanie terminu „hotel” w sensie 

ogólniejszym, obejmującym inne nazwy rodzajowe zakładów hotelarskich, wręcz 

popularnym
130

.  

Zakłady leczn ictwa uzdrowiskowego to zakłady opieki zdrowotnej działające na 

obszarze uzdrowiska, a utworzone w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu 

lecznictwa uzdrowiskowego – w ramach kierunków leczniczych i przeciwwskazań ustalonych 

dla danego uzdrowiska, w szczególności wykorzystujące warunki naturalne przy realizacji 

świadczeń zdrowotnych. Należą do nich: a) szpitale uzdrowiskowe, b) sanatoria 

uzdrowiskowe, c) szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci (d. 

prewentoria), d) przychodnie uzdrowiskowe, e) zakłady przyrodolecznicze, f) szpitale i 

sanatoria w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych
131

. Najpowszechniej 

występującym typem zakładu lecznictwa uzdrowiskowego jest sanatorium – oferujące usługę 

pensjonatową oraz dysponujące na miejscu urządzeniami służącymi udzielaniu świadczeń 

leczniczych o określonym zakresie. 

Zabytek, dziedzictwo kulturowe.  W myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami
132

 dobrem kultury jako zabytkiem  jest każdy przedmiot [...] nieruchomy, 

dawny [...], mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego, ze względu na jego 

                                                           
130

 Zob. M. Grabiszewski, Podstawy wiedzy o hotelarstwie, cz. I Wstęp do hotelarstwa; cz. II Systematyka w 

hotelarstwie (2009) ONTE, Obszar Konsultacji, WSG Bydgoszcz 2008. 

131
 Ustawa z marca 2011 o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustawach (Dz. U. z 6 kwietnia 2011). 

132 Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 2003 (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 

1568 ze zm.); Ustawa z 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 2006 

(Dz. U. 06. 50. 362); Ustawa z 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 75, poz. 474). 
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wartość historyczną, naukową lub artystyczną. Pod względem rzeczowym przedmiotem 

ochrony są m.in. dzieła budownictwa, architektury i urbanistyki, bez względu na stan ich 

zachowania, takie jak np. budowle (i ich wnętrza) wraz z otoczeniem, zespoły budowlane o 

wartości architektonicznej, obiekty mające znaczenie dla historii budownictwa, obiekty 

techniki i kultury materialnej, w tym środki transportu, wreszcie przedmioty i urządzenia 

stanowiące wyposażenie obiektów nieruchomych.  

Zabytki nieruchome o szczególnej wartości dla kultury narodowej mają prawo być uznane 

za Pomniki Historii
133

. Mogą też podlegać wpisowi na Listę Dziedzictwa Światowego 

UNESCO i być objęte ochroną na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego 

dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Za dziedzictwo kulturowe uznaje się m.in. 

zabytki architektury [...], zespoły budowli oddzielonych lub połączonych, które ze względu na 

swą architekturę, jednolitość lub zespolenie z krajobrazem mają wyjątkową, powszechną 

wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki
134

. Dziedzictwo dotyczy więc tego 

wszystkiego, co z przeszłości przetrwało do współczesności i co wywiera 

istotny wpływ na dzisiejszą cywilizacj ę.  Elementy dziedzictwa powinny być 

rozpoznawalne, akceptowane i możliwe do wartościowania. 

Adaptacja to przekształcenie obiektu, polegające na przystosowaniu go do odmiennych 

celów niż te, którym służył dotychczas. Bywa, że jednym ze skutków adaptacji jest nadanie 

budowli innych cech stylowych; zasadniczo jednak adaptacja zabytkowej budowli – 

wprowadzając nową funkcję – zachowuje raczej dotychczasową formę. W odniesieniu do 

dzieł architektury zabytkowej adaptacja wiąże się głównie z przebudową pomieszczeń, 

wzmocnieniem konstrukcji, wyposażeniem w nowoczesne instalacje, wymianą pokrycia 

dachowego, ingerencją w elewacje, przekształceniem funkcjonalnym otoczenia obiektu 

(adaptacja to nie tylko nowa funkcja wnętrza obiektu, ale także jego bezpośredniego 

sąsiedztwa). W zależności od stanu zachowania budowli oraz zakładanej formy końcowej, 

                                                           
133

 Ibidem. 

134 Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, 1972 (dz. U. z 1972 r., nr 

32, poz. 190). 
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adaptacja do nowych wymagań użytkowych może wiązać się z koniecznością dobudowy 

nowej kubatury, z przebudową istniejącej, a nawet z odbudową bądź rekonstrukcją
135

. 

Adaptacja polega także na przystosowaniu istniejącego obiektu do nowych, zazwyczaj 

bardziej rygorystycznych, wymagań użytkowych – bez zmiany jego pierwotnego 

przeznaczenia. W każdym przypadku celem powinno być m.in. wydobycie i wykorzystanie 

oryginalnych wartości artystycznych poprzez wkomponowanie ich do nowej funkcji 

użytkowej. Dla miejscowości uzdrowiskowych znamienne są adaptacje przy jednoczesnym 

zachowaniu pierwotnej funkcji noclegowej, np. przekształcenie sanatorium w hotel, domu 

wypoczynkowego w pensjonat, itp., bądź odwrotnie. 

Przedmiotem przystosowania na cele hotelarskie i lecznictwa uzdrowiskowego mogą być obiekty 

powstałe do końca lat 50. XX wieku. Spełniają one bowiem kryteria zabytku, choć nie wszystkie są 

za takie uznane z formalnego punktu widzenia; stanowią jednak dziedzictwo kulturowe. 

Natomiast zakres rodzajowy zabytków, podlegających adaptacji do funkcji hotelowej i lecznictwa 

uzdrowiskowego, tworzą: budynki użyteczności publicznej, budowle przemysłowe i gospodarcze, 

pałace, dwory, domy mieszkalne. Adaptowane są też  obiekty parahotelarskie, w których 

świadczenia związane z zakwaterowaniem wynikały z pierwotnego przeznaczenia tych budowli 

(np. sanatoria, szpitale, hotele pracownicze, internaty, itp.)136. W potencjale bazy noclegowej 

występują również obiekty o pierwotnej funkcji hotelowej i sanatoryjnej, zbudowane celowo z 

przeznaczeniem do świadczenia usług hotelarskich i  lecznictwa uzdrowiskowego. Część z nich 

zachowuje oryginalną funkcję, część została przekształcona na inne cele, niż związane z 

zakwaterowaniem; pewnej grupy przypadków dotyczy tzw. readaptacja. 

Prowadzenie świadczeń hotelarskich w obiektach zabytkowych uregulowane jest także 

pod względem formalno-prawnym. § 3. p. 1. przepisu wykonawczego do ustawy o usługach 

turystycznych stanowi bowiem, że dopuszcza się odstępstwa co do wyposażenia i zakresu 

świadczonych usług dla obiektów hotelarskich […] wpisanych do rejestru […] lub wykazu 

zabytków architektury i budownictwa oraz obiektów, których charakter zabytkowy jest 

                                                           
135

 M. Grabiszewski, Adaptacja budowli zabytkowych na cele hotelowe [w]: Adaptacja obiektów zabytkowych do 

współczesnych funkcji użytkowych, pod red. B. Szmygina, Lubelskie Towarzystwo Naukowe PKN ICOMOS 

Politechnika Lubelska, Warszawa-Lublin 2009. 

136
 Przedmiotem adaptacji na cele związane z zakwaterowaniem są też, oczywiście, inne rodzaje budowli (np. 

zamki, urządzenia fortyfikacyjne, koszary wojskowe, klasztory, zakłady karne), które w Ciechocinku nie 

występują 
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oczywisty”
137

. Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym z 2011 r. nie reguluje kwestii 

funkcjonowania zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w obiektach zabytkowych. A 

ponieważ zakres świadczonych usług w zakładzie noclegowym zazwyczaj jest pochodną jego 

wyposażenia, to każde ograniczenie asortymentu świadczeń w obiekcie zabytkowym ma 

przede wszystkim uzasadnienie w podstawie prawa materialnego dotyczącego zabytków 

(ustawy z 2003, 2006,2010). 

  

Wybór przykładów 

 

Użyty w tytule zwrot zabytkowe zakłady zakwaterowania i opieki zdrowotnej dotyczy 

obiektów celowo zbudowanych z przeznaczeniem na funkcję hotelową i sanatoryjną oraz 

obiektów na ten cel zaadaptowanych całkowicie lub częściowo, a także przypadków, 

kiedy istniejący obiekt zabytkowy rozbudowano bądź dobudowano do niego nową 

kubaturę. 

 

 W ramach bazy recepcyjnej na terenie Ciechocinka występują przede wszystkim 

sanatoria, szpitale uzdrowiskowe, hotele, tzw. pokoje gościnne (kwatery prywatne), obiekty 

(ośrodki) wczasowe i pensjonaty. Łącznie działalność prowadzi około 90 jednostek o 

charakterze zakładów hotelarskich i lecznictwa uzdrowiskowego. Kilka obiektów 

wyłączonych jest z użytkowania, bądź pełni wtórnie inną funkcję niż związaną z czasowym 

zakwaterowaniem przyjezdnych. 

 W strukturze rodzajowej zabytków Ciechocinka znajdują się obiekty: użyteczności 

publicznej, budynki mieszkalne, budowle i urządzenia będące zabytkami techniki, obiekty 

sakralne, a także obszary zabytkowe – założenia zieleni, w tym parki, skwery, aleje drzew, 

cmentarze. Ochroną zabytków objęte są również większe formy powierzchniowe 

(zdelimitowane strefami „A” i „B” ochrony konserwatorskiej) – historyczny układ 

urbanistyczny, wraz z wchodzącymi w jego skład jednostkami morfogenetycznymi, które 

stanowią podstawę do identyfikacji kolejnych faz rozwoju przestrzenno-funkcjonalnego 

miasta. Rejestr zabytków obejmuje 22 jednostki powierzchniowe i punktowe, w tym 7 

obszarów i zespołów, o łącznej liczbie 45 obiektów. W ewidencji zabytków znajduje się  

                                                           
137

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych 

obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, 2006 (Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz.169) – tekst jednolity. 
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ponad 220 pojedynczych obiektów, 7 założeń powierzchniowych oraz wspomniany układ 

urbanistyczny. Kryteria zabytku spełnia ponadto kilkadziesiąt pozostałych budowli, 

występujących w wykazie Inne obiekty zainteresowania konserwatorskiego o małych i 

niewielkich walorach kulturowych i przestrzennych
138

. 

Analizie poddano 31 obiektów i zespołów będących zabytkami – pełniących funkcję 

hotelarską lub zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, w tym aktualnie wyłączonych z 

użytkowania na cele noclegowe (remont, zmiana przeznaczenia) – tab. 1. 

 

Tab. 1 Funkcja noclegowa w obiektach zabytkowych Ciechocinka 

Obiekt Rodzaj 

(przeznaczenie)  

Funkcja 

noclegowa 

Uwagi 

Pałac Targon hotel  wtórna   - r. bud. 1833/38, przebud. 1913, 

- adaptacja zakładu przyrodoleczniczego 

(Łazienki II),  

- rejestr zabytków, 

St. George hotel  pierwotna  - r. bud. 1897-1900,  

- adaptacja pensjonatów, później sanatoriów  

„Warszawianka” i  „Świtezianka”, 

- ewidencja zabytków (rejestr  – plan.)  

Willa Piast hotel  pierwotna  - r. bud. 1903-08, 

- adaptacja pensjonatu,   

- ewidencja zabytków (rejestr – plan) 

Kopernik hotel  wtórna (?) - r. bud. po 1900, 

- adaptacja domu dziecka,   

- ewidencja zabytków, 

Kujawianka  dom wczasowy pierwotna - r. bud. ok. 1920, 

- adaptacja ?  

- ewidencja zabytków 

Arkadia  pokoje gościnne pierwotna 

(?) 

- r. bud. ok. 1900, 

- adaptacja ?  

- ewidencja zabytków  

Janówka  ośrodek pierwotna? - r. bud. ok. 1900, 

                                                           
138 A. Walczak, Studium historyczno-urbanistyczne i konserwatorskie oraz ustalenia konserwatorskie do planu 

miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta, Toruń 1995. 
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wypoczynkowy - adaptacja? 

 - ewidencja zabytków (rejestr – plan.) 

Kameralna ? dom wczasowo-

wypoczynkowy 

pierwotna  r. bud. 

Leśna  dom wczasowo-

wypoczynkowy 

pierwotna 

(?) 

- r. bud. ok. 1930, 

-  

- ewidencja zabytków (rejestr – plan.) 

Przy Tężniach dom wczasowy wtórna - r. bud. pocz. XX w. (?) 

- adaptacja d. szpitala (starych łazienek błotnych), 

później ośrodka wypoczynkowo-szkoleniowego, 

- rejestr zabytków 

Aleksandria pokoje wtórna (?) r. bud. k. XIX w. ? 

(ewid. zab.) ?  

Quo Vadis  pokoje pierwotna 

(?) 

- r. bud. ok. 1920, 

- adaptacja pensjonatu (hotelu)? 

- ewidencja zabytków  (rejestr – plan.) 

Dworek Tarnowski pokoje  pierwotna 

(?) 

- r. bud.  k. XIX w.  

- adaptacja pensjonatu, 

- ewidencja zabytków (rejestr – plan.) 

Rezydencja Green 

Park 

hotel  pierwotna - r. bud.  po 1900 (1930?), 

- adaptacja  

 - ewidencja zabytków (rejestr – plan.) 

Villa P'alinka? hotel   - r. bud. ……… 

(rejestr zab. – plan.) 

Grażyna sanatorium pierwotna  - r. bud. po 1920, 

- adaptacja pensjonatu, później sanatorium 

„Młoda Gwardia”,  

- ewidencja zabytków (rejestr – plan) 

Julianówka  sanatorium pierwotna  - r. bud. pocz. XX w. (?)   

- ewidencja zabytków 

Szpital 

uzdrowiskowy nr 1 

szpital 

uzdrowiskowy 

pierwotna - r. bud. 1906, 

- adaptacja Łazienek IV, 

- rejestr zabytków 

Szpital 

uzdrowiskowy nr 3 

im. dra 

Markiewicza 

szpital 

uzdrowiskowy 

wtórna? - r. bud.  k. lat 50. XX w. (?)   

Zespół Szpitalno-

Sanatoryjny 

„Zachęta” 

szpital 

uzdrowiskowy, 

sanatorium 

pierwotna, 

wtórna 

- Willa „Romana” r. bud. 1865-70 (rejestr zab.) 

- pensjonat „Pod Orłem” ok. 1920 (ewid. zab.) 

- oficyna i pensjonat „Home” ok. 1920 
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Obiekty wyłączone z użytkowania, w remoncie, przekształcone na funkcję pozanoclegową 

Pomorzanka remont pierwotna - r. bud.  ok. 1900 – w strukturze „Zachęty”  

- ewidencja (rejestr zab. – plan.) 

Szpital 

uzdrowiskowy nr 2 

„Pionier” 

remont  pierwotna  - r. bud. (?)  

 

- (ewid. zab.) 

Szpital 

uzdrowiskowy nr 4  

remont  pierwotna 

(?) 

r. bud. 1881 (rejestr zab.) 

d. im. J. Krasickiego („Ormuz”?) + willa 

„Zachęta”  ok. 1900, 

Sanatorium 

„Dworek” 

muzeum  pierwotna   r. bud. 1932-33  (rejestr zab.) 

(ob. Dworek Prezydenta)   

Stary hotel Mullera mieszkania, 

internat, 

restauracja 

spalony w 2008  

pierwotna r. bud. 1851, przebud. 1907  

 

- rejestr zab., 

  

Nowy hotel 

Mullera 

liceum 

ogólnokszt.  

pierwotna r. bud. 1907 

ewidencja  (rejestr zab. – plan.) 

Sienkiewiczówka   r. bud. ………… (rejestr zab. – plan.) 

Sanatorium 

„Rzemieślnik” 

  r. bud. ………….(ewid. zab.) 

„Jedynaczka”   r. bud. 1897 (ewid. zab.) , d. pensjonat i 

sanatorium? 

„Pod Orłem”   r. bud. ok. 1900 (ewid. zab.) Nieszawska 15 

„Kościuszko” Pensjonat, 

sanat.? 

  

źródło: opracowanie własne 

 

Zakłady hotelarskie i lecznictwa uzdrowiskowego w obiektach zabytkowych, a dziedzictwo 

kulturowe Ciechocinka 

Funkcję noclegową w obiektach zabytkowych Ciechocinka przeanalizowano i oceniono 

w kontekście: 

a) adaptacji i readaptacji w skali obiektu i jego najbliższego otoczenia;  

b) kontynuacji tzw. pierwotnej funkcji związanej z zakwaterowaniem i 

świadczeniem usług komplementarnych; 

c) relacji zabytkowych zakładów hotelarskich i lecznictwa uzdrowiskowego z 

innymi zasobami dziedzictwa kulturowego miasta, a w konsekwencji: 
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d) skutków występowania zasobów zabytkowych w obrębie układu 

urbanistycznego, w tym – w ramach tworzących go jednostek 

morfogenetycznych. 

 

Przyjęto tym samym niejako dwie skale opracowania: obiektu i jego bezpośredniego 

otoczenia (p. a, b) oraz skalę miejscowości (p. c, d). Ta ostatnia zdelimitowana została do 

obszaru kilku jednostek morfogenetycznych (fizjonomicznych), tworzących zabytkowy 

układ urbanistyczny. 

 

Ad. a, b) Przystosowywanie obiektów zabytkowych na cele lecznictwa uzdrowiskowego, a 

zwłaszcza hotelowe (oraz inne użytkowe, np. gastronomiczne, kulturalne, itp.) stanowi 

niejako proces ciągły, aczkolwiek rozmiar tego przedsięwzięcia w Ciechocinku jest 

szczególnie znaczący w ostatnich latach. Pozostaje to zarówno objawem współczesnych 

potrzeb, jak też chęci zachowania i dbałości o dawną substancję zabytkową, czyli po prostu 

woli dziedziczenia
139

, co w żaden sposób nie wyklucza dokonań w tym zakresie w 

przeszłości. Istotne pozostają przecież przykłady adaptacji dokonywanych pod koniec XIX i 

na początku XX wieku, a także przez kilkanaście lat po II wojnie światowej. Inne, 

oczywiście, niż współcześnie były tego powody i motywacje.  

Najbardziej charakterystyczne przykłady klasycznej adaptacji na cele hotelarskie to: 

 hotel „Targon” <– d. zakład przyrodoleczniczy, 

 hotel „Kopernik” <– b. dom dziecka, 

 pensjonat (dom wczasowy) „Przy Tężniach” <– tzw. łazienki błotne, szpital, 

 Szpital Uzdrowiskowy nr 1 <– d. Łazienki IV, 

gdzie pierwotna funkcja użytkowa została całkowicie przekształcona, aczkolwiek w dwóch 

przypadkach (Kopernik, Przy Tężniach) z obiektów parahotelarskich. 

 Zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią obiekty o tzw. pierwotnej funkcji 

noclegowej – kontynuujące to samo przeznaczenie na zasadzie jednolitości funkcjonalnej lub 

zaadaptowane na cele innego rodzaju zakładu związanego z zakwaterowaniem. Niektóre z 

nich prezentują przykład wtórnego przystosowania do celów hotelarskich (readaptacji); w 

                                                           
139 Zob. R. Przybyszewska-Gudelis, M. Grabiszewski, Funkcja turystyczna w zabytkowych ośrodkach miejskich, 

Instytut Turystyki, Warszawa 1986. 
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swojej historii pełniły bowiem przejściowo funkcje niezwiązane z zakwaterowaniem 

przyjezdnych. Do obiektów z pierwotną funkcją noclegową należą: 

 hotel „St. George” <– d. pensjonaty, sanatoria, 

 hotel Rezydencja „Green Park” <– d. pensjonat, dom wczasowy, 

 dom wczasowy „Kujawianka” 

 sanatorium „Julianówka” 

 dom wczasowo-wypoczynkowy „Leśna” 

 sanatorium „Grażyna” 

 Szpital Uzdrowiskowy nr 3 im. dra Markiewicza (?) 

 Zespół Szpitalno-Sanatoryjny „Zachęta” 

 pokoje „Dworek Tarnowski” 

 pokoje „Quo Vadis”, 

 dom wypoczynkowy „Mały Chemik” (?), 

 hotel Willa „Piast”, 

 ośrodek wypoczynkowy „Janówka”, 

 pokoje gościnne „Arkadia”, 

 pokoje gościnne „Aleksandria”. 

 Znaczącą – gównie w sensie jakościowym – grupę zabytków stanowią budowle, 

zazwyczaj o pierwotnej funkcji hotelowej, pensjonatowej lub podobnej, a przekształcone w 

obiekty o przeznaczeniu nie związanym z zakwaterowaniem gości. Są to: 

 Stary Hotel Mullera, 

 Nowy Hotel Mullera,  

 Sanatorium „Dworek”,  

 hotel „Pod Orłem”,   

 sanatorium „Jedynaczka” (?), 

 pensjonat (hotel, dom wczasowy) „Sienkiewiczówka” (?),  

 Do zabytkowych zakładów hotelarskich i lecznictwa uzdrowiskowego – też głównie o 

pierwotnym przeznaczeniu noclegowym i świadczeniu usług komplementarnych – 

wyłączonych aktualnie z użytkowania należą: 

 sanatorium „Pomorzanka”, 
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 Szpital Uzdrowiskowy nr 2 „Pionier”, 

 Szpital Uzdrowiskowy nr 4 (willa Ormuz), 

 sanatorium „Rzemieślnik”, 

 pensjonat, sanatorium „Kościuszko” (?), 

 pensjonat „Andrzejówka”. 

 Obiekty za znakiem zapytania wymagają szczegółowych badań dotyczących ich 

aktualnego stanu zachowania i przeznaczenia (remont, wyłączenie z użytkowania ze względu 

na zły stan techniczny, nieużytkowane – przeznaczone na sprzedaż, itp.).  

Wnioski ad. a, b: 

→ Gwarancją właściwego funkcjonowania zakładu hotelarskiego i lecznictwa 

uzdrowiskowego w obiekcie zabytkowym jest dobry projekt, biorący pod uwagę 

przeznaczenie budowli po adaptacji, uwzględniający również – w celu uzyskania właściwej 

funkcjonalności – dobudowę nowej kubatury lub tylko rozbudowę bądź rekonstrukcję 

istniejącej budowli, czy wreszcie efekt modernizacji w przypadku funkcji pierwotnej. 

Szczególnie spektakularne przypadki adaptacji to hotele: „Targon”, „St. George”, „Green 

Park”, Willa „Piast”.  

 → Zachowanie ciągłości i jednolitości funkcji hotelowej czy sanatoryjnej polega na 

dostosowywaniu obiektu do zmieniających się w tej kwestii zwyczajów, zaleceń lub 

przepisów. Celem pozostaje utrzymanie odpowiedniego poziomu świadczeń, a środkiem do 

jego realizacji – modyfikacja zakresu wyposażenia.  Natomiast co do formy, to może ona: a) 

zachować jednolitość, b) podlegać w różnym stopniu przekształceniom poprzez rozbudowę, a 

nawet dobudowę nowych obiektów, c) zostać całkowicie zmieniona (a – „Green Park”, 

„Kujawianka”, Julianówka”, „Janówka”, „Arkadia”; b – „St. George”, Willa „Piast”, 

„Targon”, Szpital Uzdrowiskowy nr 1; c – „Sienkiewiczówka”).  Kolizja z zasadami 

kształtowania formy budynku może wystąpić w przypadku dobudowy nowej kubatury, kiedy 

obiekt zabytkowy – np. z punktu widzenia wymogów kategoryzacyjnych – musi mieć 

zapewnione stałe, zabudowane i bezpośrednie połączenie z budynkami nowo wzniesionymi 

(„St. George”, Willa „Piast”, Szpital Uzdrowiskowy nr 1). 

→ Funkcja hotelowa i sanatoryjna w zabytkach to konieczność indywidualnego kształtowania 

jednostek mieszkalnych i innych pomieszczeń funkcjonalnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na zachowanie fragmentów dawnego wystroju. Oryginalne fragmenty wyposażenia stają się 
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elementami użytkowymi, stanowiąc jednocześnie atrakcję z uwagi na swe wartości historyczne czy 

artystyczne (hotel „Targon”, d. Łazienki IV).  Modne jest obecnie przystosowywanie obiektów 

zabytkowych na hotele typu „boutique” (Willa „Piast”, Rezydencja „Green Park”) – raczej małych, 

urządzonych właśnie w autentycznych wnętrzach lub nawiązujących do pierwowzoru. W ten 

sposób hotele stają się modelowymi przykładami dostosowania budowli do nowych funkcji, z 

zachowaniem, a nawet bardzo dokładnym odwzorowaniem tradycyjnych elementów wystroju, 

detali architektonicznych, itp. 

 

→ Pod względem rodzajowym budowli najliczniejsze przykłady przystosowania, bywa że 

readaptacji na cele hotelowe, to pałace, wille, domy i rezydencje mieszkalne oraz obiekty 

użyteczności publicznej („Targon”, „Kopernik”, Willa „Piast”, „Arkadia”, „Janówka”, „Aleksandria”, 

„Dworek Tarnowski”, „Quo Vadis”). Po 1945 r. przekształcano je na mieszkania, domy pomocy 

społecznej lub stawały się siedzibami firm państwowych, administracji publicznej; większość, 

wskutek niewłaściwie dokonywanych remontów i doraźnych „adaptacji” zatraciła swoje walory 

zabytkowe i użytkowe. Niektóre doprowadzone zostały do ruiny („Pomorzanka” - akurat z realną 

szansą na odbudowę z przywróceniem stylowej formy). Wiele wspaniałych obiektów, także 

drewnianego budownictwa, rozebrano (Dom Wycieczkowy PTTK) lub przebudowano w całkowicie 

odmienionej formie („Sienkiewiczówka”). W obiektach nadających się do adaptacji zachowały się 

zazwyczaj układy przestrzenne kondygnacji, z holami, korytarzami, jednostkami mieszkalnymi, 

pomieszczeniami zaplecza, itd., co oczywiście sprzyja przystosowaniu wnętrz. Poza tym 

korzystnymi aspektami ich obecnej funkcji hotelowej jest usytuowanie; zazwyczaj są to budowle 

wolnostojące na dużych powierzchniowo działkach, z zachowaną kompozycją zieleni, miejscami 

na infrastrukturę komunikacyjną, a nawet dobudowę nowej kubatury.     

 

→ Występują jednak nieliczne przypadki nierespektowania wymogów konserwatorskich 

dotyczących kształtowania otoczenia zabudowy zabytkowej, czyli fragmentów krajobrazu 

historycznego. Efektem tego może być sytuowanie w sąsiedztwie obiektów i zespołów 

historycznych budowli „nowoczesnych” o niedostosowanej architekturze (Szpital 

Uzdrowiskowy nr 1). Dość znamienna mniejsza dbałość o tylne elewacje i właśnie 

odsłonięcia na zaniedbane podwórza, dziedzińce i inne fragmenty zaplecza hoteli („Arkadia”, 

„Janówka”). Odstępstwa od wymogów konserwatorskich mogą też zaistnieć w rezultacie 

kontrowersyjnego sposobu zagospodarowania, a nawet i przeznaczenia terenu bezpośrednio 
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przylegającego bądź znajdującego się w obrębie adaptowanego zespołu zabudowy (Szpital 

Uzdrowiskowy nr 1, „Przy Tężniach” – okoliczne pawilony obłożone sidingiem).     

Wnioski ad. c, d 

 

→ Mimo iż przystosowanie i użytkowanie obiektów zabytkowych napotyka na pewne 

utrudnienia, ujemne strony ich wykorzystywania są rekompensowane przez: a) lokalizację w 

obszarze objętym powierzchniową formą ochrony zabytków, a więc sąsiedztwo innych, 

wartościowych budowli zabytkowych, terenów chronionych ze względu na wartości 

przyrodnicze i historyczne (parki, inne kompozycje zieleni i układu przestrzennego miasta) – 

we wnętrzach urbanistycznych, wzdłuż osi kompozycyjnych, b) sąsiedztwo obiektów 

szczególnie charakterystycznych dla miasta – identyfikujących przestrzeń miejską (tężnie, 

dworzec, „Europa”, budynek poczty, basen termalno-solankowy), c) wydarzenia z 

przeszłości, związane z samym obiektem, bądź miejscem („Sienkiewiczówka”, d. hotele 

Mullera, „St. George”, „Zachęta”), d) świadomość usytuowania na obszarze wpisanym do 

rejestru zabytków, w strefie ochrony uzdrowiskowej. 

→ Lokalizacja obiektów noclegowych pozostaje zazwyczaj dostosowana do 

współczesnych uwarunkowań przestrzennych uzdrowiska, mimo że budynki hotelowe, 

sanatoryjne, itp. zostały usytuowane zgodnie z zasadami właściwymi dla czasu, w jakim 

powstawały i funkcji, jaką pełniły pierwotnie. Stąd też nie występują raczej ograniczenia 

co do możliwości kształtowania otoczenia budowli zabytkowych, nawet usytuowanych w 

zabudowie ciągów ulicznych, bądź tworzących kompleksy zabudowy (wyjątki to: Zespół 

Szpitalno-Sanatoryjny „Zachęta”, Sanatorium „Grażyna”, budynki d. hotelu Mullera). 

 

→ Pozostając elementem krajobrazu miasta zabytkowe obiekty z funkcją hotelową stanowią: 

 fragment zabudowy miejskiej , kształtując fizjonomię jednostek morfogenetycznych, 

zarówno wywodzących się z jednego okresu historycznego, jak i wznoszonych w różnym 

czasie, ale utrwalających plan urbanistyczny,  

 dominantę architektoniczną  – jako element identyfikujący miejsce i otoczenie w 

zabudowie miejskiej, bądź w inny sposób wyróżniający się w strukturze miasta.  
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Podsumowanie, wnioski 

 

 

 Dziedzictwo kulturowe (w tym przyrodnicze) stanowi o zasobach turystycznych i  

uzdrowiskowych , a poprzez możliwość jego waloryzacji sprzyja tworzeniu kryteriów oceny 

atrakcyjności tych zasobów, kształtowaniu produktów turystycznych i uzdrowiskowych, a 

następnie ich doświadczaniu. Jeżeli jest właściwie wykorzystane, może stymulować rozwój, 

zwłaszcza turystyki uzdrowiskowej. 

 

 Ważnym składnikiem zasobów turystycznych i  uzdrowiskowych jest tzw. baza 

noclegowa –  w tym zakłady hotelarskie i  obiekty lecznictwa uzdrowiskowego, 

mieszczące się w obiektach zabytkowych, będących przecież materia lnym 

komponentem dziedzictwa kulturowego.  

 

 Adaptacja substancji zabytkowej lub utrzymywanie w niej ciągłości funkcji hotelowej czy 

sanatoryjnej to bardzo istotny symptom woli dziedziczenia, bo uwzględniający 

uwarunkowania historyczne i do nich nawiązujący. Zresztą między innymi dlatego 

hotelarstwo i lecznictwo uzdrowiskowe stanowią ważne formy odbicia poziomu kultury 

materialnej danego okresu historycznego. 

 

 Obiekty zabytkowe (w zwartej zabudowie ulicznej, jako wolnostojące bądź pozostające w 

jakiejkolwiek innej relacji przestrzenno-funkcjonalnej) stanowią składnik  struktury  

miasta . Determinują więc jego kształt, tak w skali jednostek fizjonomicznych, jak i układu 

urbanistycznego. Adaptowane na cele związane z zakwaterowaniem lub kontynuujące swoje 

przeznaczenie hotelarskie lub sanatoryjne – stają się czynnikiem identyfikującym określony 

fragment przestrzeni funkcjonalnej miasta. 

 

 Obiekty zabytkowe, pełniąc rolę użytkową (w nich bowiem świadczone są usługi związane z 

zakwaterowaniem i komplementarne), stanowią element zagospodarowania 

przestrzennego i  jako takie determinują rangę waloru oraz modyfikują 
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atrakcyjność miejsca ; bywają też składową produktu turystycznego czy 

uzdrowiskowego140. 

 

 Budowle zabytkowe same w sobie są walorem poznawczym, głównie poprzez znaczenie 

historyczne, artystyczne, estetyczne. 

 

 Będąc komponentem dziedzictwa kulturowego, budowle zabytkowe z funkcją sanatoryjną i 

hotelową prezentują przykład woli dziedziczenia. Szczególnie, kiedy efektem rewitalizacji 

jest: a) zachowanie lub przywrócenie jednolitości i ciągłości formalnej obiektów (gdy funkcja 

hotelowa bądź lecznictwa uzdrowiskowego została w przeszłości zakłócona, przerwana, itp.), 

b) zamierzona zmiana przeznaczenia budowli (adaptacja na cele związane z 

zakwaterowaniem), ze szczególnym respektowaniem wymogów konserwatorskich, ustaleń 

planistycznych i innych dotyczących obiektu wraz z jego otoczeniem. 

 

 Pozytywnym skutkiem, zwłaszcza adaptacji, jest „ożywienie” budowli, które stały się zbędne 

ze względu na zaniechanie w nich funkcji wynikających z ich pierwotnego przeznaczenia; 

niepodjęcie działań mogłoby doprowadzić do zdewastowania, a nawet ruiny obiektów 

zabytkowych, pozostawienia w stanie niezabezpieczonym, często bez uregulowania 

formalnych kwestii własności. Dotyczy to głównie budynków użyteczności publicznej. 

Rewitalizacja zapobiega zatem dezintegracji i degradacji struktury przestrzennej miasta. 

Sprzyja natomiast kształtowaniu pożądanych funkcji, kształtując (podnosząc) zarazem ich 

jakość. Rewitalizacja ma jednak przede wszystkim wymiar kulturowy – bazuje na tym, co z 

przeszłości przetrwało i wpływa na współczesną cywilizację (przykłady pozytywne: „Targon”, 

„Kopernik”, „St. George”, „Green Park”, Willa „Piast” – negatywne: Łazienki III, stary hotel 

Mullera, hala targowa, budynki dworca, zespół basenu termalno-solankowego, 

„Pomorzanka”, „Sienkiewiczówka”, pensjonat „Andrzejówka”. 

                                                           
140 Zob. M. Grabiszewski, Funkcja hotelowa w obiektach zabytkowych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 

Metropolitalnego, konferencja „Aglomeracje miejskie w strukturze osadniczej kraju i regionu”, WSG, Instytut 

Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Bydgoszcz 2009; M. Grabiszewski, Funkcja hotelowa w obiektach 

zabytkowych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, [w]: Aglomeracje miejskie w Polsce na 

przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania (red. W. Maik), 

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej WSG, Bydgoszcz 2009; M. Grabiszewski, Adaptacja budowli 

zabytkowych na cele hotelowe [w]: Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, red. 

B. Szmygin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe PKN ICOMOS Politechnika Lubelska, Warszawa-Lublin 2009. 
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 Negatywnym objawem jest wykorzystywanie budowli w sposób 

nieadekwatny do je j  walorów zabytkowych, spowodowane: a) dewastacją lub 

nieodpowiednim przystosowaniem i użytkowaniem w przeszłości, b) niewłaściwie 

przeprowadzonym remontem, którego efektem było tylko doraźne podniesienie 

wartości technicznej obiektu, zamiast ciągłej konserwacji czy nawet restauracji 

budowli (brak bieżącej konserwacji skutkuje przyspieszonym zużyciem technicznym 

budynku, prowadzącym nawet do ruiny), c) izolacją i ociepleniem budowli z zewnątrz 

– z zastosowaniem niewłaściwych materiałów, tynków, zmiany rodzaju pokrycia 

dachowego, d) przekształcaniem elewacji przy okazji zmiany przeznaczenia, 

zwłaszcza parterowych kondygnacji, np. na cele handlowe czy usługowe (dotyczy 

okien, witryn, drzwi, tekstury, kolorystyki); występuje szczególnie wtedy, gdy 

pomieszczenia wynajmowane są innym gestorom i służą świadczeniom niezwiązanym 

z aktualną funkcją obiektu. 

 

 W przypadkach wykorzystywania obiektów w sposób nieodpowiadający ich walorom 

zabytkowym oczywistą koniecznością powinno być usunięcie możliwie wszystkich 

negatywnych skutków zaniedbań, także poprzednich adaptacji. Potrzebne jest  

zatem przywrócenie uszkodzonych lub zniszczonych elementów, z 

jednoczesnym wykorzystaniem detali  zachowanych, a nawet 

odtworzenie najbardziej charakterystycznych fragmentów zabytku – 

m.in. po to, aby ponownie wyeksponować cechy charakterystyczne stylu 

architektonicznego. Działania w takim zakresie przeprowadzono m.in. w Pałacu 

Nowym w Ostromecku, w zespole pałacowym w Lubostroniu
141

, we wszystkich 

kamienicach w obrębie Starego i Nowego Miasta w Toruniu, a także w większości 

hoteli w Ciechocinku.   

 

 Adaptacja wcale jednak nie musi (w pewnych sytuacjach nie może) 

prowadzić do przywrócenia pierwotnej formy obiektu, bądź układu 

przestrzennego zespołu zabudowy.  Tym bardziej, kiedy adaptacja bywa 

częściowa. Również nie każdy detal architektoniczny powinien być wyeksponowany  

                                                           
141

 W obu przypadkach prace rekonstrukcyjne dotyczą także zabytkowych założeń parkowych  
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(tylko dlatego, że jest historyczny), zwłaszcza gdy może to prowadzić do utraty 

chronologicznej sekwencji i autentyczności dawnych etapów budowy. Istotny 

pozostaje też problem kształtowania otoczenia obiektu historycznego, a ściślej 

dotyczący dobudowy do istniejącego zabytku nowej kubatury hotelowej. Czy w 

sąsiedztwie zabytkowego obiektu powinno się do niego nawiązywać jedynie w 

sposobie zabudowy i skali budynku czy też w architekturze, a zwłaszcza w 

ukształtowaniu elewacji? Mimo kierowania się znaną prawdą, że dzieła wartościowe 

będą się dobrze komponowały, jednak nie wszystkie przypadki adaptacji z dobudową 

ją potwierdzają (vide Negatywne aspekty …). Po pierwsze, niepowodzenie wynika z 

ograniczeń dotyczących obiektu dobudowywanego; bywa że jest to tylko 

modernizacja współczesnej kubatury sąsiadującej z zabytkiem, wygodna bo 

niewymagająca szerokiego zakresu prac (gdyż np. dysponuje strukturą odpowiadającą 

potrzebom funkcji hotelowej). Po drugie, sam zabytek podlegający adaptacji 

pozbawiony jest wyrazistych cech stylowych, nie prezentuje zatem szczególnych 

wartości jako dzieło sztuki architektonicznej.      

 

 Ogólnie rzecz ujmując, wyeliminowanie negatywnych skutków niewłaściwego 

użytkowania budowli zabytkowych i dążność do przywrócenia właściwej formy 

zależy od: a) stanu zachowania obiektu, zwłaszcza stopnia przetrwania oryginalnych 

fragmentów budowli i jej wartości estetycznych, b) reprezentatywności budowli 

względem stylu architektonicznego, c) lokalizacji obiektu, d) aktualnego bądź 

przyszłego przeznaczenia zabytku, które w istotny sposób determinuje założenia 

projektu rewaloryzacji. 

 

 Adaptacja różnych budowli na cele hotelarskie, związane z zakwaterowaniem i świadczeniem 

usług komplementarnych, stanowi jedną z cech charakterystycznych współczesnego 

„przemysłu udzielania gościny”. W efekcie tej tendencji zwiększa się liczba rozwiązań 

sieciowych, programów lojalnościowych i marketingowych, zajmujących się zarządzaniem, 

prowadzeniem i promocją zakładów noclegowych w obiektach zabytkowych, a także i ofert 

turystycznych dotyczących szlaków, obszarów i miejsc, w których zabytkowe hotele są 

zlokalizowane (Polish Prestige Hotels & Resorts Wypoczynek w zabytkach, Zabytek zadbany – 

konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków RP). 
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Adam Juszkiewicz 

Potrzeby bydgoskich mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI i 

wybranych wspólnot mieszkaniowych w zakresie humanizowania przestrzeni miejskiej 

Fotokast
142

 podejmuje problem współczesnej gettoizacji, czyli zamykania (się) mieszkańców 

bydgoskich osiedli (przed intruzami), zarówno w wymiarze symbolicznym, jak i społecznym, 

zwraca uwagę na ich jakość i styl życia. Autor, za pomocą fotografii oraz wywiadu z 

socjologiem, mieszkańcami Bydgoszczy i prezesem spółdzielni mieszkaniowej, próbuje 

przedstawić przyczyny powstawania oraz sposoby zaspokajania egzystencjalnych i 

duchowych potrzeb człowieka w przestrzeni osiedla dużego miasta. Prezentuje 

kontrowersyjne zdjęcia, spolaryzowane opinie, zarówno użytkowników przestrzeni 

odgrodzonych, zamkniętych, chronionych, monitorowanych, jak i mieszkańców 

krytykujących takie rozwiązania. Wspólnie z bohaterami fotokastu rozważa, jakie reakcje 

wzbudza ogradzanie nieruchomości. Pokazuje także, jakie są konsekwencje braku miejsc 

parkingowych na bydgoskich osiedlach. Wyjaśnia, dlaczego prezes jednej z największych 

spółdzielni mieszkaniowych w Bydgoszczy chce wybudować wiatrak. Recepcja fotokastu jest 

wyraźnym głosem za tym, że mieszkańcy oprócz podstawowych potrzeb (np. 

bezpieczeństwa) coraz częściej decydują się zaspokajać również potrzeby wyższe, estetyczne 

(np. potrzeba kontaktu z innymi mieszkańcami, z pięknem krajobrazu i przyrody wokół 

bloku, ładu na parkingu). 

 

 

                                                           
142

 Fotokast można obejrzeć pod adresem: http://www.youtube.com/watch?v=AYtfXWhFRKM 


