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wydawca: WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY

ul. Długa Jarmarki
Główny szlak i najdłuższa ulica Starego Miasta. Na ulicy Długiej zachował
się klimat staromieszczańskiej Bydgoszczy. Łączyła dwie bramy na przeciwległych krańcach Bydgoszczy: Kujawską
i Poznańską. Zainteresowanie budzi wielokrotnie 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. Monarcha 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 Miłośników 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 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 kościoła p.w. św. Stanisława znajduje się posesja
przy ulicy Bernardyńskiej 3. W sąsiedztwie, przy ulicy Długiej 65, była dziś już
nieistniejąca gospoda, którą starosta
Janusz Kościelecki w 1544 roku przekazał
na własność szpitalowi im. św. Stanisława.

i targi w Bydgoszczy

Bydgoszcz lokowana przez Kazimierza 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 handlowym dla miast pruskich, hanzeatyckich
i w państwie zakonu krzyżackiego. O takiej pozycji grodu nad Brdą przesądziło
dogodne położenie komunikacyjne.
Miasto było połączone z wybrzeżem bałtyckim szlakiem wodnym i lądowym.
Wśród towarów wywożonych z Bydgoszczy 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 Gdańskiem a nawet Przemyślem. Najwcześniejsze informacje o jarmarkach i targach bydgoskich pojawiły się w dokumencie przywileju z roku 1484 roku
nadanego Bydgoszczy przez króla Kazimierza 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 patronatem 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 dodatkowe 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 wymiany lokalnej, a jarmarki do regionalnej, a niekiedy nawet do krajowej.
Kupcy wnosili do kasy miejskiej Bydgoszczy stosowne opłaty za możliwość
wystawienia towarów podczas targów
i jarmarków. Odbywały się one przeważnie 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 istniejące od 1487 roku Bractwo Szyprów.
W handlu rzecznym oprócz szyprów brali
udział sternicy, retmani i flisacy. Wraz
z rozwojem miasta obok rynku w centrum miasta powstawały kolejne rynki,
których nazwy pochodzą od towarów
którymi na nich handlowano. Stąd
istniejące do dziś w Bydgoszczy: Rybi
Rynek, Zbożowy Rynek, Wełniany Rynek. Ten ostatni, o trójkątnym kształcie,
służył w XIX wieku do handlu wełną
owczą ale także drewnem opałowym.
Jarmarki i targi decydowały w przeszłości o pozycji gospodarczej miasta.
W przypadku Bydgoszczy w czasach
nowożytnych, pozycja ta była znacząca
w skali regionu kujawsko-pomorskiego
i całego kraju.
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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Kampus WSG
zreWITA lizowany
Kampus WSG położony jest w śródmiejskiej części Bydgoszczy, na skraju
XIX–wiecznej dzielnicy Okole. Obszar
zajmowany przez obiekty WSG charakteryzuje się wysokimi walorami zabytkowymi i kulturowymi. Wkomponowany
jest w zakole rzeki Brdy (z przeszło 500 m.
linią brzegową) oraz fragment ulic: Focha,
Grottgera, Garbary i Naruszewicza.
W drugiej połowie ubiegłego wieku ta
część miasta, wbrew pięknej historii
i ponadprzeciętnym walorom, służyła
głównie funkcjom produkcyjnym i usługowym. Do końca lat 90. obszar zajmowały Państwowe Zakłady Obuwnicze
„Kobra” i Państwowe Zakłady Fotochemiczne „Foton” oraz Żegluga Bydgoska.
Na terenach obecnego Kampusu mieszkało w tym okresie jedynie ok. 10 rodzin. Większość budynków powstała
w okresie międzywojennym i powojennym, na fundamentach dawnych zakładów garbarskich - Fabryki Skór Ludwika Buchholza i infrastruktury towarzyszącej. Z okresu wcześniejszego (połowy XIX w.) zachowały się jedynie
obiekty o funkcjach reprezentacyjnych
i mieszkalnych. Układ urbanistyczny
oraz ukształtowanie nabrzeża nawiązuje
do przełomu XIX i XX wieku - okresu
rozbudowy Kanału Bydgoskiego.
Pierwsza połowa lat 90. to okres
restrukturyzacji i reorganizacji instytucji
będących w posiadaniu terenów obecnego Kampusu. Nastąpiło wówczas rozdrobnienie lub zanik dotychczasowych
funkcji poszczególnych obiektów, a teren uległ znacznej dewastacji.
W roku 1999 rozpoczęto prace nad
rewitalizacją terenu oraz renowacją i modernizacją budynków. Wyższa Szkoła
Gospodarki rozpoczęła stopniowe przystosowywanie tego obszaru do nowoczesnego kampusu akademickiego, łączącego funkcje dydaktyczne, badawcze,
kulturalne, administracyjne, sportowe
i rekreacyjne. Obiekty zostały poddane
gruntownym remontom, renowacji i przebudowie. Pałac Buchholza został wpisany
do Rejestru Zabytków, a budynek willowy

przy ul. Garbary objęto ochroną konserwatorską. Odrestaurowano je zgodnie
ze stanem historycznym i wymogami
konserwatorskimi.
Budynkom nadano wspólny charakter stosując zbliżone motywy dekoracyjne i kolor elewacji, łącząc je funkcjonalnymi podcieniami. Klasycystyczne
detale architektoniczne, stylizowane
lampy i inne elementy aranżacyjne przywróciły im historyczny charakter. Prace
remontowe, adaptacyjne i porządkowe
pozwoliły na stworzenie nowej kompozycji przestrzennej, a dziedziniec odzyskał funkcje reprezentacyjne.
Teren Kampusu to 8 hektarów
zieleni, z uczelnianym arboretum, pieczołowicie zaprojektowanym i wykonanym na zrewitalizowanym obszarze
przedwojennej garbarni. Aranżacja zieleni i rekultywacja istniejącego drzewostanu, wkomponowującego obiekty
w malownicze otoczenie nabrzeża Brdy,
podkreśliła unikatowy przyrodniczy charakter terenów zielonych, dodając im jednocześnie funkcje rekreacyjno– sportowe.
Pierwszy etap modernizacji i rewitalizacji obszaru Kampusu zakończył się
w roku 2005, drugi - w 2008. Powstały
nowe obiekty o funkcjach dydaktyczno–badawczych, tworzące architektoniczną i stylistyczną przeciwwagę dla Pałacu. Rozbudowano obiekty realizujące
funkcje kulturalno-rozrywkowe: Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG z Galerią nad Brdą i Muzeum Fotografii,
nowoczesna sala widowiskowo-sportowa
to miejsca chętnie odwiedzane przez miłośników wydarzeń artystycznych oraz
imprez kulturalnych i sportowych.

Manager Coordinating Brownfield
Redevelopment Activities

Wyższa Szkoła Gospodarki jest
partnerem międzynarodowego projektu dotyczącego rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Europie
Centralnej. Jego celem jest wypracowanie koncepcji zarządzania terenami
poprzemysłowymi oraz stworzenie nowego stanowiska pracy: menedżer do
spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych na obszarach poprzemysłowych. Partnerami projektu są miasta:
Bydgoszcz, Stuttgart (Niemcy), Most
i Usti nad Łabą (Republika Czeska),
Kranj (Słowenia) oraz: SIPRO – Agencja Rozwoju Regionalnego w Ferrarze
(Włochy), Uniwersytet Techniczny VSB
w Ostrawie (Republika Czeska) i Instytut Planowania Urbanistycznego Republiki Słowenii Lublana (Słowenia).

Projekty inwestycyjne w zakresie
rewitalizacji przestrzeni miejskiej:
- Program/Projekt Rewitalizacji
Okole – Campus-Marina,
- Centrum Akademickie
Królowej Jadwigi,
- Arboretum - zielone nabrzeża Brdy,
- Akademicka Przestrzeń Kulturalna.

CENTRUM wydarzeń
W 2010 r. w hali sportowej WSG zorganizowano studio filmowe międzynarodowych
warsztatów filmowych odbywających się w ramach Festiwalu PlusCamerimage. W APK od lat
odbywają się koncerty wpisane w program Bydgoszcz Jazz Festiwal oraz warsztaty Festiwalu
Camera Obscura. Wśród najciekawszych wydarzeń bieżącego roku należy wymienić PR Day
organizowany przez WSG we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Public Relations,
I Bydgoski Festiwal Podróżniczy oraz kolejne wydarzenia festiwalowe PlusCamerimage.

Bydgoszcz, ul. Garbary 2. tel. 052 567 00 00

studia podyplomowe
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
REWITALIZACJI

www.rewitalizacja.byd.pl

www.wsg.byd.pl

Debata Forum Kultury „Rewitalizacja”
Ważny temat rewitalizacji jest
ostatnim w cyklu debat publicznych
organizowanych przez Forum Kultury w ramach przygotowań do Bydgoskiego Kongresu Kultury. Okazał się
tak szeroki i interesujący, że przerodził się w dwa kilkugodzinne spotkania. Na pierwszym - 19 maja w Muzeum Okręgowym na Wyspie Młyńskiej
dyskutowano głównie o rewitalizacji
materialnej; urbanistycznej plastycznej, historycznej. W czwartek 26 maja
w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG mówiono głównie o rewitalizacji społecznej i kulturowej.
Dr Grzegorz Kaczmarek zaproponował szerokie i demokratyczne rozumienie rewitalizacji jako wieloaspektowego procesu społeczno-kulturowego. W takiej perspektywie
aktywne, podmiotowe uczestnictwo
mieszkańców i użytkowników w kształtowaniu i przywracaniu społecznie
pożądanych funkcji różnorodnych
przestrzeni jest kwestią centralną.
Zaprezentował„Laboratorium” ulicy
Augusta Cieszkowskiego, gdzie od
kilku lat mieszkańcy mozolnie budują
„przestrzeń społecznie odpowiedzialną”, poprzez różnorodne działania
integracyjne, kulturalne i sąsiedzkie.
Paweł Łysak, dyrektor TPB przedstawił z kolei projekt rewitalizacji pomieszczeń bydgoskiego teatru autorstwa Jerzego Gurawskiego znakomitego scenografa i architekta pracującego m.on. dla legendarnego Teatru
Grotowskiego. W ciekawej plastycznie
prezentacji zaakcentował dbałość koncepcji o współuczestnictwo widzów
w spektaklu teatralnym oraz głębokie
rozumienie funkcjonowania i potrzeb
samego teatru przez jej autora.
Wystąpienie Jacka Puzinowskiego,
lidera fundacji Yakiza pokazało proces
rewitalizacji synagogi w Starym Fordonie, jako piękny przykład otwartego
i wielowymiarowego działania w bardzo
zdegradowanych „substancjalnie” i społecznie przestrzeni i środowisku. Mówił
o własnych odkryciach i doświadczeniach w pracy nad ich rewitalizacją.
Dał przekonywujące świadectwo potrzeby, wskazując jednocześnie na żmudny
przebieg takich działań.
Podczas debaty obejrzeliśmy film
Danuty Milewskiej i Doroty Rajkowskiej nt. projektu "Dotleniacz". Ten
słynny już eksperyment społecznoprzestrzenny pokazuje złożoność i bogactwo relacji ludzi i przestrzeni, splątanych w historii wielkiego miasta.
Odkrywa ich kreatywność i witalność.
Ujawnia desperację i tęsknotę ludzi za
oswojonymi a zarazem publicznymi
miejscami, ale też bezduszność instytucji i urzędów. Mówiła o tym z pasją,
prezentująca film, Małgorzata Winter.

Kilka kolejnych przekładów rewitalizacji
przeszyło i pogłębiło jeszcze jej rozumienie i
przekonało jak ważny i kreatywny jest to
obszar (dla) kultury i relacji społecznych.
Marek Maciejewski z MOK pokazał, że nawet stary i „moralnie zużyty”
„sprzęt od czarnej roboty” (aparatura
nagłaśniająca, elementy estrady, scenografii itp.) może być rewitalizacyjny i jest to potrzebne i sensowne.
Łagodnym przejściem do części dyskusyjnej była prezentacja kilku pięknych działań projektów aranżacji przestrzeni pokazana przez Marka Naniewicza i Karolinę Suchodolską. Projekty:
Kocham lato, Z perspektywy Krasnoludków,
czy Trawnik Kujawski udowodniły jak wielkie
możliwości kreacji tkwią w zwyczajnych przestrzeniach miasta, że nie zawsze potrzebne są
duże pieniądze. Pokazały, że miasto i przestrzeń publiczna jest potencjalnie, a więc
może być rzeczywiście, prawdziwą przestrzenią ekspresji i komunikacji społecznej
i kulturowej.
Przestrzenią gorącej dyskusji, w drugiej
części spotkania, stał się malowniczy półwysep nad Brdą, stanowiący część zrewitalizowanego Kampusu WSG. Najbardziej aktywni
uczestnicy debaty, w pięknych okolicznościach przyrody i piknikowej aranżacji, dyskutowali o potrzebie i sposobach rewitalizacji
społecznej. Mimo różnicy zdań i temperamentów dyskutantów, zgodzono się, że prezentowane podczas tej i poprzednich debat
idee, pomysły i postulaty muszą byś w znacznie większym stopniu praktykowane a nie
tylko „diagnozowane”. Musimy się jeszcze
aktywniej włączyć - jako opiniotwórcze i kreatywne środowiska, liderzy i organizacje (NGO),
w procesy i struktury decyzyjne, planistyczne,
koncepcyjne. Te które decydują o kształtowaniu miejskiej przestrzeni i szerzej - o strategii i polityce kulturalnej, a nawet całościowej wizji rozwoju Bydgoszczy.
Dyskusja pokazała, że najważniejszymi
i naturalnymi strukturami uczestnictwa są
i powinny pozostać demokratyczne struktury
samorządowe. Dotychczasowe ich funkcjonowanie nie zadowala i tam powinniśmy
aktywniej działać, artykułować potrzeby,
proponować rozwiązania i całe projekty.
Właśnie trwają prace nad kolejnymi dokumentami strategicznymi i najwierniejsi
dyskutanci postanowili włączyć się aktywnie
w te prace. Idea i działania Bydgoskiego
Forum Kultury, energia kultury obywatelskiej, wreszcie sam Kongres Kultury Bydgoskiej, muszą stać się integralną częścią procesów planowania, zarządzania, polityki
i dziania się kultury - samego życia kulturalnego Miasta, a nie alternatywą dla
urzędniczego jej programu.
W tym momencie prowadzący debatę i jej
narrator ucieka się do retorycznego zwrotu:
nie sposób dać nawet namiastkę pasji i wagi
licznych wypowiedzi, niech żałują Ci co nie
przyszli, albo wyszli zbyt spiesznie…
FORUM KULTURY

www.ws

g.byd.pl

studia I stopnia

nowość

FIZJOTERAPIA
TURYSTYKA I REKREACJA
KULTUROZNAWSTWO
GEOGRAFIA
PEDAGOGIKA
SOCJOLOGIA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
FILOLOGIA
EKONOMIA
INŻYNIERIA PRODUKCJI
ZARZĄDZANIE
NAUKI O RODZINIE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
MECHATRONIKA
INFORMATYKA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

w przygotowaniu:
DIETETYKA
BUDOWNICTWO
LOGISTYKA

studia II stopnia
TURYSTYKA I REKREACJA
EKONOMIA
GEOGRAFIA

studia podyplomowe
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
BIZNES I ZARZĄDZANIE
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
SZTUKA I KULTURA
ROZWÓJ OSOBISTY
SPORT I ZDROWIE
PRAKTYKA SPOŁECZNA
I PEDAGOGIKA
BEZPIECZEŃSTWO
EKONOMIA I FINANSE
EUROPEJSKIE
STUDIA PODYPLOMOWE
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
STUDIA DLA NAUCZYCIELI

www.rekrutacja.wsg.byd.pl

