
wydawca: WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY                        Bydgoszcz, ul. Garbary 2, tel.52 567 00 00                       www.wsg.byd.pl

Nasze gzuby mają szplina !
Jak to było po bydgosku ?

Bamber
chłop, gospodarz np. potem wykradnie 
Drysię i pójdzie z nią na wieś do bambra.
Bombka 
porcja wódki np. mąż poszedł na róg do 
Budzbona 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 mo-
stem 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 bal-
konie, 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 cwy-
terki, 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 mu-
dzisz! A my znowu będziemy ostatni.

Odżagować
odpiłować np. musiałem odżagować 
oparcie bo Kałdan nie widział co jest na-
pisane 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 chochlą 

zbożowej kawy do fajansowych topków. 
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KULTUROZNAWSTWO studia I i II stopnia www.wsg.byd.pl

Animacja i zarządzanie w kulturze  -  Dziennikarstwo i kultura mediów  -  Europeistyka i polityka kulturalna UE  -  Filmoznawstwo i nowe media

Fotografia i techniki multimedialne   -  Arteterapia w edukacji i praktyce społecznej  -  Dziedzictwo kulturowe i promocja regionu

Europejska polityka kulturalna  -  Intercultural Communication  -  Kultura popularna  -  Menedżer kultury  -  PR i komunikacja w kulturze

Gazeta
egzemplarz bezpłatny

N I E P O D L E G Ł O Ś C I O W A
11 listopada 2011 r.

NA PAMIĄTKĘ WSKRZESZENIA PAŃSTWA POLSKIEGO

Program tegorocznych obchodów Święta Niepodległości 11.11.11  -  ul. Gdańska 14 

„Przenieś się w czasie” i poczuć pra-
wdziwy klimat lat 20-tych. Przed 
Hotelem „Pod Orłem” zobaczymy:
  -  zabytkowe auta
  -  żołnierzy różnych formacji II RP
  -  kapelę podwórkową
  -  gazeciarzy i kwiaciarki
  -  straganiarzy ze słodyczami
  -  chór z balkonów
  -  inne atrakcje charakterystyczne 
      dla lat 1918-1930

Gra Kryminalna „Kto ukradł 
perłowy naszyjnik Poli 
Negri ?”
Główna nagroda - nocleg 
w apartamencie hotelowym, 
romantyczna kolacja i śnia-
daniem dla 2 osób. Zapisy 
i szczegóły pod adresem 
podorlem@hotelpodorlem.pl

Śniadanie w klimacie roku 1918 
w Sali Kolumnowej Hotelu „Pod Or-
łem”. Nieograniczony dostęp do bu-
fetów to 35 zł/os. (dla dzieci zniżka)

Występ Teatru Afisz, 
który zaprezentuje pro-
gram recitalowo-kaba-
retowy „W oparach 
starego kina”. Bile-
ty do nabycia w cenie 
30zł/os. (20zł/grupa 
od 9 osób). Informacje 
na www.teatrafisz.pl 
oraz w recepcji hotelu 
„Pod Orłem”.

10.00 - 16.00 13.00 - 15.00 15.00 - 16.30 6.30 - 12.00

Restauracja 1921 Hotelu serwuje 
„Obiad Marszałkowski”. Atrakcją 
obiadu będzie wyśmienita GĘSINA 
serwowana wg receptury z 1921 
roku. Nieograniczony dostęp do 
bufetów - 47zł/os. (dla dzieci zniżka)

12.00 - 16.00

ORZEŁ POLSKI - GODŁO W LATACH 1916-1927



Niepodległość przyszła z opóźnieniem…
W 1930 roku Stanisław Nowakowski, 

na dziesięciolecie powrotu Bydgoszczy 
do Macierzy, pisał: „Długie chwile wy-
czekiwania radosnej Jutrzenki – sumie-
nia nasze wybieliły, ból ukoiły, dusze 
uszlachetniły. Od czasu podpisania 
Traktatu Wersalskiego ( 28.VI.1919) aż 
do ratyfikacji pokoju (10.I.1920) przez 
blisko siedem miesięcy z bijącym sercem 
i nietajoną tęsknotą czekała polska i nie-
tajoną tęsknotą czekała polska ludność 
na wyzwolenie z obcej przemocy”. Słowa 
te odnosiły się do pokojowego sposobu 
przejęcia Bydgoszczy z rąk niemieckich 
przez nowe polskie władze. Bydgoszcz 
i prawie cała na północ od Noteci część 
regionu nie zdołały odzyskać niepodle-
głości wraz z terenami poznańskiego 
w wyniku powstania wielkopolskiego. 
Bydgoszcz pozostała poza zasięgiem tego 
jedynego w historii udanego zrywu 
powstańczego. Polacy doprowadzili jed-
nak do utworzenia swojej reprezentacji 
w postaci Rady Ludowej. Jej prezesem 
został dr Jan Biziel, sekretarzem Jan 
Teska redaktor „Dziennika Bydgoskiego”, 
członkami Józef Milchert, Władysław 
Kużaj, Antoni Czarnecki. 

W 1919 roku było już wiadome, że 
Bydgoszcz znajdzie się w granicach 
odrodzonego 11 listopada 1918 roku 
państwa polskiego. Polscy mieszkańcy 
Bydgoszczy, wraz z Radą Ludową, czu-
wali nad tym, aby Niemcy, którzy wnet 
mieli ustąpić, nie ogołacali miasta 
i regionu. Zapobiegano wywózce mienia 
miejskiego i demontażu infrastruktury. 

Jednocześnie przygotowywano polskie 
kadry urzędnicze. Na pytanie Rady Lu-
dowej, wystosowane 8 listopada 1919 ro-
ku do magistratu bydgoskiego, ilu 
urzędników zna język polski, nadeszła 
odpowiedź, że na ogólną liczbę 722 
urzędników magistrackich, po polsku 
mówiło tylko 91, a czytało i pisało 71. 
Najwięcej Polaków było zatrudnionych 
na najniższych stanowiskach - na pe-
yferiach miasta i w jego okolicy. 

Przybyły 15 października 1919 roku 
z Poznania adwokat Jan Maciaszek, 
pełnomocnik polskiej Naczelnej Rady 
Ludowej, ustalił, że właściwych urzędni-
ków - Polaków w zarządzie miejskim ra-
zem z policją było tylko czterech: Wła-
dysław Weber, Jan Chyliński, Jan Mu-
rawski i Maksymilian Nawrot.

Niemieccy urzędnicy chcieli wszy-
scy pozostać i obiecali w ciągu dwóch lat 
nauczyć się języka polskiego. Z drugiej 
jednak strony chcieli zachować  dotych-
czasowe przywileje, a co za tym idzie, 
wpływy. 
   W dniu 22 lipca 1919 roku do Byd-
goszczy przybył Anglik, kapitan Mi-
tchell, pełnomocnik komisji alianckiej. 
Zajął się przygotowaniami do pokojo-
wego oddania Bydgoszczy stronie pol-
skiej, na podstawie zawartego w Wer-
salu traktatu pokojowego.

Również w drugiej połowie 1919 ro-
ku toczyły się polsko-niemieckie per-
traktacje w Berlinie. Omówiono w naj-
drobniejszych szczegółach sposób ewa-
kuacji Ziemi Nadnoteckiej i przyznanej 

Polsce części Pomorza. Wojskom nie-
mieckim zezwolono na odwrót hono-
rowy z bronią i ekwipunkiem. Ustalono, 
ze w godzinę po odejściu oddziałów nie-
mieckich, z zaznaczonych na mapie 
miejscowości, mogło rozpocząć wkra-
czanie polskich oddziałów. Komisarzem 
generalnym rządu polskiego na miasto 
Bydgoszcz został 14 stycznia 1920 roku 
Jan Maciaszek, którego jednocześnie 
mianowano prezydentem miasta. 

W dniu 19 stycznia 1920 roku 
z Wągrowca przybyli do Bydgoszczy 
pierwsi polscy oficerowie w celu przy-
gotowania wkroczenia wojsk polskich do 
miasta. Radość polskiej ludności była 
nieopisana. Dzień 20 stycznia 1920 roku 
ogłoszono wielkim świętem narodo-
wym. Mieszkańcy wstrzymali się od pra-
cy. Domy zamieszkałe przez Polaków 
przystrojono w orły, zieleń i narodowe 
flagi. Główne siły polskie wkroczyły na 
bydgoski rynek ulicą Jana Kazimierza. 
Był to szósty pułk strzelców wielkopol-
skich i artyleria. Uroczystości bydgoskie 
trwały kilka dni z rzędu. Ludność była 
upojona wolnością. Sztandary i deko-
racje widniały na ulicach przez 14 dni, aż 
redakcja „Dziennika Bydgoskiego” zmu-
szona była przypomnieć obywatelom, iż 
„czas już przestać świętować i rozpocząć 
pracę”. Za najpiękniej ustrojoną w tych 
pierwszych dniach niepodległości część 
miasta uznano Kujawskie Przedmieście.     

dr Marek Chamot
Instytut Kulturoznawstwa WSG

1920 r. - Polskie oddziały na Starym Rynku w Bydgoszczy1920 r. - Polskie oddziały na Starym Rynku w Bydgoszczy


