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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 Szpitalną. Przy tej ulicy w la-
tach 1529-1818 znajdował się przytułek 
dla ubogich, obłożnie chorych i starców, 
z kościołem p.w. św Stanisława, konse-
krowanym 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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ul. Długa

Bydgoszcz lokowana przez Kazi-
mierza Wielkiego w 1346 roku stała się 
od początku znaczącym ośrodkiem 
wymiany handlowej. Od przełomu XIV 
i XV wieku obowiązywało zwyczajowe 
prawo składu. W XV wieku Bydgoszcz 
stała się regionalnym centrum handlo-
wym dla miast pruskich, hanzeatyckich 
i w państwie zakonu krzyżackiego. O ta-
kiej pozycji grodu nad Brdą przesądziło 
dogodne położenie komunikacyjne. 
Miasto było połączone z wybrzeżem bałt-
yckim szlakiem wodnym i lądowym. 
Wśród towarów wywożonych z Byd-
goszczy w owym czasie wymienia się 
najczęściej piwo i zboże. Na mniejszą 
skalę handlowano smołą, popiołem, 
futrami, skórami, suknem oraz runem 
leśnym. Bydgoscy kupcy mieli ożywione 
kontakty z Poznaniem, Krakowem Gdań-
skiem a nawet Przemyślem. Najwcześ-
niejsze informacje o jarmarkach i tar-
gach bydgoskich pojawiły się w doku-
mencie przywileju z roku 1484 roku 
nadanego Bydgoszczy przez króla Kazi-
mierza Jagiellończyka. Ustalono w nim, 
że w Bydgoszczy mogły się odbywać trzy 
jarmarki. Pierwszy z nich - w dniu św. 
Agnieszki, 21 stycznia; drugi w św. Idziego, 
1 września; wreszcie trzeci - pod patro-
natem św. Marcina, w dniu 11 listopada. 
Targi tygodniowe odbywały się w soboty. 
Od 1555 roku, dzięki przychylnej decyzji 
króla Zygmunta Augusta, w Bydgoszczy 
mogły się odbywać jeszcze dwa dodat-
kowe jarmarki: 13 czerwca - w dniu św. 
Antoniego i 4 października - na św. 
Franciszka. Dzięki rozwojowi handlu 
w grodzie nad Brdą do XVIII wieku 
włącznie odbywało się aż pięć jarmarków 
rocznie i trzy targi tygodniowo. Jak ustalił 
historyk Franciszek Mincer targi służyły 
wymianie między miastem a najbliższa 
okolicą, natomiast jarmarki, organizo-

wane na większą skalę, służyły wymianie 
handlowej z dalszymi okolicami. Zatem 
targi w Bydgoszczy były okazją do wy-
miany lokalnej, a jarmarki do regio-
nalnej, a niekiedy nawet do krajowej. 
Kupcy wnosili do kasy miejskiej Byd-
goszczy stosowne opłaty za możliwość 
wystawienia towarów podczas targów 
i jarmarków. Odbywały się one prze-
ważnie na głównym rynku wokół ratusza, 
dziś już nie istniejącego. Co ciekawe 
w Bydgoszczy od XVI wieku pobierano 
opłatę tzw. grosza targowego od każdego 
wozu kupieckiego przybywającego na 
jarmark. W ten sposób zebrane fundusze 
władze miasta przeznaczały na naprawę 
dróg (Historia Bydgoszczy, t.I, s.176). 
Warto zaznaczyć, że transakcje handlowe 
mogły odbywać się wyłącznie na rynku. 
Zakazany był handel na przedmieściach 
lub poza murami miasta. Specyfiką 
Bydgoszczy był handel spławny, który 
organizowany był głównie przez istnie-
jące od 1487 roku Bractwo Szyprów. 
W handlu rzecznym oprócz szyprów brali 
udział sternicy, retmani i flisacy. Wraz 
z rozwojem miasta obok rynku w cen-
trum  miasta powstawały kolejne rynki, 
których nazwy pochodzą od towarów 
którymi na nich handlowano. Stąd 
istniejące do dziś w Bydgoszczy: Rybi 
Rynek, Zbożowy Rynek, Wełniany Ry-
nek. Ten ostatni, o trójkątnym kształcie, 
służył w XIX wieku do handlu wełną 
owczą ale także drewnem opałowym. 

Jarmarki i targi decydowały w prze-
szłości o pozycji gospodarczej miasta. 
W przypadku Bydgoszczy w czasach 
nowożytnych, pozycja ta była znacząca 
w skali regionu kujawsko-pomorskiego 
i całego kraju. 

Jarmarki 
i targi w Bydgoszczy

dr Marek Chamot
Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa i Filozofii WSG

fragment ulicy Długiej
między ulicą Jezuicką
a Stefana Batorego - winiarnia
Carla Arlta, ryc. z poł. XIX w.
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Rozwoju Turystycznego

Platforma BIT jest porozumieniem branżowych pod-
miotów niekomercyjnych: BYLOT (Bydgoska Lokalna Orga-
nizacja Turystyczna, INLOT (Inowrocławska Lokalna Or-
ganizacja Turystyczna), TLOT (Toruńska Lokalna Organi-
zacja Turystyczna), KPOT (Kujawsko-Pomorska Orga-
nizacja Turystyczna), WSG (Wyższa Szkoła Gospodarki 
w Bydgoszczy).

Podstawowym celem platformy jest współpraca z oto-
czeniem biznesowym oraz powiązanie świata nauki i biz-
nesu - skuteczny transfer wiedzy, w celu pobudzenia roz-
woju całego regionu kujawsko-pomorskiego. Inne cele to: 

  -  promocja idei integracji BIT w gospodarce 
turystycznej

  -  integracja środowisk branży turystycznej BIT
  -  inicjowanie projektów wzmacniających rozwój BIT 

np. Convention Bureau, Karta BIT
  -  realizacja projektów badawczych np. barometr 

turystyczny
  -  organizowanie seminariów, warsztatów, debat i szkoleń  

dla branży turystycznej
  -  inkubacja nowych przedsiębiorstw w zakresie turystyki
  -  stworzenie katalogu abstraktów prac magisterskich 

dotyczących przedsiębiorstw turystycznych

Bydgoszcz - Inowrocław - Toruń

www.BIT.byd.pl

PGT jest jednostką organiza-
cyjną Centrum Badań Regio-
nalnych i Lokalnych, realizującą 
komercyjne i rozwojowe bada-
nia naukowe oraz inne projekty 
badawcze z zakresu gospodarki 
turystycznej. Projekty realizowa-
ne są zarówno w województwie 
kujawsko-pomorskim jak i na 
terenie całej Polski.

Pracownia prowadzi bada-
nia we współpracy z różnymi 
instytucjami sektora: publicznego, 
niekomercyjnego i komercyjnego.

Jednostka zajmuje się rów-
nież wydawaniem publikacji i opra-
cowań badań zrealizowanych 
pod patronatem Wyższej Szkoły 
Gospodarki w Bydgoszczy.

Pracownia Gospodarki Turystycznej

W związku z podejmowa-
nymi przez samorządy lokalne 
pracami nad dokumentami stra-
tegiczno-planistycznymi, w szcze-
gólności  Lokalnym Programem 
Rewitalizacyjnym (LPR), któ-
rego posiadanie jest warunkiem 
ubiegania się przez gminę 
o środki finansowe z unijnych 
funduszy, jako wyspecjalizowana 
w tym obszarze jednostka ba-
dawczo-projektowa proponuje-
my współpracę przy realizacji 
(aktualizacji) Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji, przede 
wszystkim w najważniejszych 
aspektach dotyczących:

Projektów Rewitalizacyjnych

  - diagnozy sytuacji społeczno-
gospodarczej wskazanego 
obszaru 

  - diagnozy i wyznaczenia 
obszarów wsparcia 

  - analiz strategicznych 
  - badań i analiz obszarów 

zdegradowanych 
  - wyznaczenia obszarów 

priorytetowych dla rozwoju 
danego obszaru

  - koncepcji urbanistycznych 
dla obszarów priorytetowych 

  - planów zagospodarowania 
przestrzennego lub innych, 
cząstkowych badań, analiz 
i opracowań, mogących 
stanowić istotny wkład 
w Lokalne Programy 
Rewitalizacyjne lub zbliżone 
tematycznie projekty. 

Realizowane przez doświad-
czony zespół ekspercki naukow-
ców i praktyków Centrum Badań 
Regionalnych i Lokalnych Wyż-
szej Szkoły Gospodarki w Byd-
goszczy opracowania, wyróżniają 
się: wysoką wiarygodnością, re-
alną przydatnością w codzien-
nym i strategicznym funkcjono-
waniu gminy, przejrzystą kon-
strukcją, czytelną i atrakcyjną 
formą prezentacji wyników, 
krótkimi terminami realizacji, 
konkurencyjnym kosztem wy-
konania, z uwzględnieniem 
wszystkich aktualnych unijnych 
wymogów i wytycznych.

Platforma CENTRUM BADAŃ
LOKALNYCH I REGIONALNYCH

www.cbril.wsg.byd.pl

Wyższa Szkoła Gospodarki po-
wołała kilka lat temu Pracownię 
Bydgoskiego Węzła Wodnego w celu 
twórczej wymiany myśli, poglądów, 
opinii na temat roli i znaczenia rzeki 
w rozwoju miasta i regionu. Obecnie 
pracownia BWW funkcjonuje w 
ramach Pracowni Projektów Rewita-
lizacyjnych. Promuje walory histo-
ryczne, kulturowe oraz przyrodnicze, 
związane z położeniem regionu w spe-
cyficznym systemie hydrograficznym. 
Zajmuje się także utrwalaniem 
nadrzecznej tożsamości innych miast 
i miejsc regionu. Inicjatywy podej-
mowane przez pracownię mają 

inspirować i integrować różne środo-
wiska (przedstawicieli nauki, samo-
rząd, podmioty gospodarcze, społecz-
ność lokalną) w celu aktywizacji 
rzeki i dróg wodnych oraz rewita-
lizacji terenów nadrzecznych.

Pracownia



Kompania Janusza Brzozo-
głowego prowadzi swoją dzia-
łalność od 2007 roku, skupia się 
na wieloaspektowym odtwarza-
niu epoki średniowiecza dato-
wanego na okres XIV i XV 
wieku.  Patron kompanii Janusz 
Brzozogłowy herbu Grzymała 
był jednym z najbardziej zaufa-
nych rycerzy króla Władysława 
Jagiełły, który powierzył mu 
wiosną 1410 roku niezwykle waż-
ne pod względem strategiczne 
starostwo bydgoskie. Działal-
ność kompanii nie kończy się 
jednak na szeroko rozumianej 
rekonstrukcji historycznej. Swoją 
działalność merytoryczną pro-
wadzi, jako koło naukowe Insty-
tutu Kulturoznawstwa Wyższej 
Szkoły Gospodarki w Bydgo-
szczy. Od roku 2008 kompania 
jest głównym organizatorem 
widowiska historycznego  "Oblę-
żenie Zamku Bydgoskiego 
1409", które jest jej autorskim 

Kompania 

projektem. W roku 2009, w sześć-
setletnią rocznicę bitwy z 1409 
roku, widowisko zgromadziło 
kilka tysięcy widzów. Również 
w roku 2009 po raz pierwszy 
doszło do organizacji insceni-
zacji nadania praw miejskich 
Bydgoszczy przez króla Kazi-
mierza Wielkiego. Tegoroczna 
inscenizacja nadania aktu loka-
cyjnego włączona jest w program 
obchodów Roku Kazimie-
rzowskiego. Impreza połączona 
będzie również z 11 urodzinami 
Wyższej Szkoły Gospodarki, 
które od 3 lat obchodzone są 
z udziałem rycerzy. 

8 maja 2010 r. (sobota) 
o godz. 12.00 odbędzie się 
widowisko historyczne pod 
pomnikiem Kazimierza Wiel-
kiego, a następnie przemarsz 
ulicami Bydgoszczy oraz odda-
nie hołdu królowej Jadwidze, 
która jest patronką WSG.

fot. Daniel Bethke

Janusza Brzozogłowego

Podczas przeglądu zaprezentowane
zostaną cztery filmy:

Nasze gzuby mają szplina...
czyli jak to było po bydgosku

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY

TURYSTYKA I REKREACJA
STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

produkt regionalny i agroturystyka  -  organizacja i zarządznie 
sportem  -  odnowa biologiczna  -  zarządzanie gastronomią i dietetyka

zarządznie turystyką  -  hotelarstwo  -  turystyka wodna

gospodarka turystyczna  -  zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii  -  systemy informatyczne w turystyce  
logistyka i transport w gospodarce turystycznej  -  turystyka uzdrowiskowa i SPA  -  turystyka i animacja kulturowa

 zarządzanie personelem  -  organizacja czasu wolnego  -  zarządzanie sportem  -  geografia turystyki  

turystyka międzynarodowa - studia dwudyplomowe: Hochschule Heilbronn i WSG

specjalność w języku angielskim

specjalności menedżerskie  

program 

wyjątkowe 

stypendiów branżowych

www.rekrutacja.wsg.byd.pl

Akademia Produktu Regionalnego WSG oraz Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

zapraszają do Minikowa na "LATO NA WSI" - 9 kwietnia, w godz. 10:00 - 17:00


