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Główny szlak i najdłuższa ulica Sta-
rego Miasta. Na ulicy Długiej zachował 
się klimat staromieszczańskiej Byd-
goszczy. Łączyła dwie bramy na przeciw-
ległych krańcach Bydgoszczy: Kujawską 
i Poznańską. Zainteresowanie budzi wielo-
krotnie przebudowywana kamienica 
przy ulicy Długiej 22, w której ongiś 
mieściła się miodosytnia i winiarnia. 
W 1677 roku, jak wieść niesie, bawił w 
niej król Jan III Sobieski w towarzystwie 
królowej Marysieńki, księcia Jakuba 
i księżniczki Teresy Kunegundy. Monar-
cha płynął galerami po Wiśle do Gniewu 
a ponieważ w Fordonie z powodu silnego 
wiatru, nastąpił przymusowy postój, 
zatrzymał się w Bydgoszczy. Do Gniewu 
przybył 5 czerwca. Z pewnością dlatego 
na kościele Klarysek, jak poinformował 
„Dziennik Bydgoski” z 19 września 1933 
roku, Zarząd Miasta Bydgoszczy odsłonił 
marmurową tablicę ku czci polskich 
królów. Znalazły się na niej plakaty Jana 
III Sobieskiego - zaprojektowane przez 
Józefa Aumillera i Stefana Batorego 
autorstwa Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, 
wykonane przez Mennicę Państwową 
w Warszawie. Obie uratował w czasie 
okupacji niemieckiej Antoni Duszyński. 
Obecnie znajdują się one w zbiorach 
Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.

W tym samym domu zamieszkał gen. 
Jan Henryk Dąbrowski w październiku 
1794 roku, kiedy wyzwalał Bydgoszcz 
spod pruskiego panowania. 8 czerwca 
1813 roku, o czym informuje tablica 
ufundowana przez Towarzystwo Miłoś-
ników Bydgoszczy - urodził się wybitny 
artysta malarz Maksymilian Antoni 
Piotrowski.

W dawnych wiekach część ulicy 
Długiej od Zbożowego Rynku do Bramy 
Kujawskiej, u zbiegu z ulicą Podwale, 
nazywano ulicą Szpitalną. Przy tej ulicy 
w latach 1529-1818 znajdował się 
przytułek dla ubogich, obłożnie chorych 
i starców, z kościołem p.w. św Stanisława, 
konsekrowanym w 1583 roku. Dziś jest to 
teren kamienicy przy Zbożowym Rynku 3. 
Fakt ten upamiętniają 2 tonda z XVI 
wieku wmurowane we wschodnią ścianę 
budynku. Na dawnym cmentarzu kościo-
ła p.w. św. Stanisława znajduje się posesja 
przy ulicy Bernardyńskiej 3. W sąsiedz-
twie, przy ulicy Długiej 65, była dziś już 
nieistniejąca gospoda, którą starosta 
Janusz Kościelecki w 1544 roku przekazał 
na własność szpitalowi im. św. Stanisława.
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Ulica leży w obrębie zwartego miejskiego 
zespołu architektonicznego, ograniczonego 
niegdyś murami i zaplanowanego wg założeń 
aktu lokacyjnego z 1346 r. Ślady najstarszych 
budynków w postaci zachowanych piwnic 
pochodzą z XVIII. Długa do końca XIX w. 
była główna ulicą Starego Miasta a dziś sta-
nowi ważny ciąg handlowy. Pod nr 22 mieści 
się dom rodzinny artysty Maksmiliana 
Piotrowskiego. Wszystkie gmachy stanowią 
dość jednorodny kompleks pochodzący 
z końca XVIII - XIX/XX. Nadano im cechy 
klasycystyczne oraz historyzujące - neobarokowe, 
manierystycze i secesyjne. 
Do końca XIX wieku była 
główną ulicą Starego Mias-
ta. To na niej właśnie swoje 
kamienice mieli najza-
możniejsi mieszczanie, 
działały polskie firmy, 
a nawet pierwszy polski 
dom towarowy, powstały 
na początku XIX wieku. 
Obecnie od 1997 roku 
ulica jest deptakiem 
zamkniętym dla ruchu 
kołowego.

(ur. 1813 w Bydgoszczy, zm. 1875 w Królewcu) 
- polski malarz. Studiował w Niemczech i Rzymie. 
Był profesorem malarstwa w Królewcu. Malował 
obrazy historyczne, sceny rodzajowe i religijne oraz 
portrety. Namalował szkic olejny (Głowa Żyda 
z Salonik), sceny rodzajowe (Flisacy na Niemnie), 
portrety, obrazy i kompozycje historyczne (Śmierć 
Wandy). W 2000 roku przypadła 125 rocznica 
śmierci. Malarz posiada tablicę pamiątkową na 
ul. Długiej 22 w Bydgoszczy.

Maksymilian Antoni

Piotrowski

Na ratunek bydgoskiej Wenecji

wczoraj 
i dziś 

wczoraj 
i dziś 

Zirytowani kamienicznicy chcą wziąć sprawy w swoje ręce,
ale liczą też na pomoc miasta

Nasi właściciele kamienic biorą sprawy w swoje 
ręce. - Jeżdżę do Poznania, tam o 2 w nocy siadasz 
w ogródku i jesz obiad. U nas o 2 nic się już nie 
dzieje - twierdzi Edward Syka, wiceprezes Byd-
goskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nierucho-
mości. Dlaczego jego głos jest tak ważny? Bo sam 
jest mieszkańcem i właścicielem budynku przy 
Wełnianym Rynku. - I rozumiem, że centrum 
miasta musi żyć. Kamienicznicy stworzyli już 
grupę, która zrzesza właścicieli nieruchomości na 
500-metrowym odcinku tzw. bulwarów weneckich 
wzdłuż Brdy Młynówki. - Chcemy wpompować tu 
spore pieniądze, mamy też deklaracje inwestorów. 
Mowa jest o kilkuset milionach złotych, które 
pójdą na renowację. Są wśród nas ludzie zamożni, 
ale i biedniejsi, dlatego oczekujemy pomocy 
miasta - zapowiada Edward Syka.

Administracja Domów Miejskich, ustami 
dyrektora Krzysztofa Nurkiewicza już zadeklaro-
wała udział w projekcie. - Mamy tam swoje 
budynki, nie wyobrażam sobie więc, że nie 
będziemy uczestniczyć w odnowie tego miejsca  
zapowiedział dyrektor. Ta deklaracja spotkała się 
z oklaskami właścicieli nieruchomości. BSWN 
chce też z Wełnianego Rynku pozbyć się samo-
chodów. Będzie to łatwiejsze, gdy stanie tam - jak to 
się planuje - pomnik Leona Barciszewskiego. 
Stowarzyszenie chciałoby, aby rolę parkingu 

strategicznego przejął poszerzony parking przy 
urzędzie na ulicy Grudziądzkiej. - Mógłby spo-
kojnie na siebie zarobić, według naszych obliczeń 
przyniesie miastu około 600 tysięcy złotych 
rocznie  uważa Edward Syka. - Ulica Długa umiera 
nie dlatego, że powstały supermarkety. Ale 
dlatego, że nie można podjechać tu samocho-
dem, nie przychodzą też kobiety, bo chodnik na 
tej ulicy to dla nich prawdziwa zasadzka - uważa 
wiceprezes. - Jeden z inwestorów był bardzo za-
interesowany nieruchomościami bydgoskiej 
Wenecji. Gdy jednak usłyszał, że zamieszkuje tutaj 
ponad 200 rodzin, szybko zrezygnował  zauważa 
Robert Łucka, architekt miasta. 

Express Bydgoski, 12.04.2008, Bobbe S.



www.wsg.byd.pl

Nasze gzuby mają szplina !
czyli jak to było po bydgosku

Bamber
chłop, gospodarz np. potem wykradnie 
Drysię i pójdzie z niąna wieś do bambra.

Bombka 
porcja wódki np. mąż poszedł na róg do Budz-
bona po bombkę i dotąd jeszcze nie wrócił.

Bonkawa 
kawa ziarnista np. dorośli rozmawiają 
o swoich nudnych sprawach, dolewają do 
filiżanek cienkiej pomorskiej bonkawy.

Bumblować 
wałęsać się, wagarować np. czasami 
bumblujemy po rumlu, ale coraz rzadziej.

Bydgoszczak 
mieszkaniec bydgoszczy, bydgoszczanin 
np. musiał słyszeć, każdy bydgoszczak 
słyszał o Dolacińskiej.

Drachel 
latawiec np. na placu cyrkowym za mostem 
chłopaki puszczali drachle.

Drabka 
drabina, drabinka np. zawsze uzbrojony 
w tykę i drabkę dziś trzyma oburącz 
rekojeści taczek, na których niby szpady 
krzyżują się miotła z łopatą.

Dycht 
całkiem, zupełnie, dokładnie np. una ale 
była dycht ludzka, nieboszczka.

Fajrować 
świętować np. a co wy tu, bez cioci 
fajrujecie.

Fereta  
łach, szmata np. co to wystawa na balkonie, 
te ferety?

Flikować 
łatać, cerować np. a czym będziemy fliko-
wać spodnie, jak się podrą?

Fucha 
piłka nożna np. nikt ze mną nie zagra w fuchę.

Gzub 
dziecko np. ma tych sześcioro gzubów, 
żonę i teściową to co ma robić?

Glajda 
ktoś niechlujny, nieporządny np. no zobacz 
tylko co z ojca za glajda.

Jadalka
pokój stołowy np. także z okien zachodniej 
części naszego mieszkania gdzie mieszczą 
się jadalka i pokój gościnny.

Ja
tak np. tu wszyscy na tak mówią ja.

Jaczka
kaftanik np. paskudnie ciężkie te cwyterki, 
jaczki, majtki i koszule.

Jupa 
kurtka np. ledwie jupę zdążysz na siebie 
włożyć czapkę w biegu chwycić.

Kubaba 
ziele angielskie np. Bronia wrzuca do słoja 
pokrojoną w talarki cebulę, bobkowe liście 
i kubabę. 

Lofer
pędziwiatr np. to dla niej żadna partia lofer 
i hulaka.

Mączka
krochmal np. na pewno wyleje się ojcu 
mączka i wysypie modre.

Mieć szplina
mieć bzika np. ten Hoogów Klaus to ale ma 
szplina uważa ojciec.

Mudzić
marudzić, ociągać się np. mudzisz i 
mudzisz! A my znowu będziemy ostatni.

Odżagować
odpiłować np. musiałem odżagować 
oparcie bo Kałdan nie widział co jest 
napisane na tablicy.

Petrolka
lampa, naftowa np. z tej to beczki babusia 
jak Dzwon pompuje naftę, aby ludzie mieli 
czym świecić w swoich petrolkach.

Rydelek
daszek u czapki np. ukrył się pod przyłbicą 
tego swojego furmańskiego rydelka.

Sklep
piwnica np. tak czy inaczej, powinniśmy 
siedzieć w sklepie cicho i nie wychylać 
nosów

Smary
chłosta np. już nawet raz dostała za to 
smary od jednego stróża i od mamy też.

Szancować
ciężko pracować np. w mojej brygadzie 
wszyscy szancują jak pszczółki.

Szkita
noga np. człowiek wnet szkity wyciungnie.

Szlory
stare, rozdeptane obuwie np. zdawało im 
się jakby pośrodku ciszy nocnej ktoś w 
ciężkich drewnianych szlorach stąpał po 
schodach.

Szparować
oszczędzać, ciułać 

Szypa
łopata np. stoi i czeka Kujawa z miotłą 
i szypą aż Powalisz z ojcem odjadą.

Topek
garnuszek np. panowie Józwa i Feliksa 
pokręca się po kuchni, naleją chochla 
zbożowej kawy do fajansowych topków. 
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fragment ulicy Długiej
między ulicą Jezuicką
a Stefana Batorego - winiarnia
Carla Arlta, ryc. z poł. XIX w.



Z okazji „Święta Ulicy Długiej” na scenie za adapterami pojawią 
się przedstawiciele Sekcji Klubowej APK w kooperacji z klubem 
Atelier 74. Będą to znani w Bydgoszczy oraz poza regionem dje: 
Piko, Halle oraz Screwball. Specjalnie na tę niezwykłą okazję 
przygotują lżejszy materiał z gatunku szeroko rozumianego 
break beatu, czyli połamanych rytmów z głęboką, ciepłą linią 
basu. 

W styczniu 2008 r. Muzeum Fotografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 
rozpoczęło cykliczny konkurs na najciekawsze zdjęcie przedwojenne.
Ideą konkursu jest pokazanie miasta i regionu z okresu lat 20 i 30 XX wieku, czyli 
żyjących w tamtych czasach ludzi, miejsc, których już nie ma, panującej mody, zajęć, 
zwyczajów…

Do czerwca br. odbyły się cztery edycje konkursu. Tematem przewodnim poszcze-
gólnych konkursów były: Karnawał, Kultura, Majówka, Dziecko. 

Jak na konkurs przystało, zdjęcia są oceniane, a właściciele najciekawszych fotografii 
nagradzani. Tematem przewodnim na miesiąc wrzesień będzie Szkoła  poszukiwane są 
zdjęcia ukazujące przedwojenne szkoły, nauczycieli, uczniów, zajęcia w klasie, wycieczki 
klasowe.

Kolejne tematy to: Ceremonie (śluby, rocznice ślubów, komunie, chrzty, itp.); 
Wojsko, Straż Pożarna, Policja; Sport; Zakłady Pracy; Rodzina. Zdjęcia można przynosić 
lub przesyłać do Muzeum Fotografii WSG, ul. Królowej Jadwigi 14, 85 -231 Bydgoszcz.

Po konkursie fotografie oddawane są właścicielom, lub jeśli taka będzie wola 
darczyńców, mogą zasilić zbiory muzealne.

za wyspą... za rzeką...  całkiem niedaleko!

„Fotoplastykon, czyl i początek XX wieku
na Pomorzu i Kujawach na stare j fo tografi i ” .

w Muzeum Fotografii WSG

OGŁOSZENIA DROBNE
AKADEMICKA PRZESTRZEŃ KULTURALNA
z urodz inowymi życzeniami d la DŁUGIEJ

Teatr PIEPRZ z odrob iną p ikanter i i

Młodzież z teatru PIEPRZ działającego przy Akademickiej 
Przestrzeni Kulturalnej (studenci kulturoznawstwa i socjologii 
WSG) dzięki uprzejmości Teatru Polskiego im. Hieronima 
Konieczki w Bydgoszczy, przybliżą mieszkańcom dawny klimat 
naszego miasta. Będą przechadzać się w stylowych strojach 
rozdając uczestnikom święta okolicznościową gazetę. Właśnie 
tę, którą trzymają Państwo w dłoniach.

święto

zaproszenie do kina pod chmurką
Akademicki Klub Filmowy zaprasza na lekki repertuar wyświetlany przed budynkiem APK. Czerwcowe kino 
wprowadzi nas w klimat zbliżających się wakacji... Spotykamy się zawsze o 21:00 przy ul. Królowej Jadwigi 14 - 
przed budynkiem Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG.
Czwartek  20  czerwca "Kino Paradiso" reż. Giuseppe Tornatore (biograficzny, obyczajowy, Francja/Włochy 1988, 155 min)
Piątek  27  czerwca "Nad rzeką której nie ma" reż. Andrzej Barański (psychologiczny, Polska 1991, 85 min)
Już wkrótce na aktualnościach www.wsg.byd.pl - program wakacyjnych seansów w lipcu i sierpniu.
Serdecznie zapraszamy - wstęp wolny! 

WSG dziękuje za udostępnienie 
materiałów i zaproszenie do udziału w Święcie Ulicy Długiej 

Stowarzyszeniu Bydgoska Starówka 

www.wsg.byd.plBydgoszcz, ul. Garbary 2. tel. 052 567 00 00


