
OJCOWIE  NIEPODLEGŁOŚCI     

bydgoskie tablice odsłonięte w 100 lecie powrotu

Bydgoszczy 

do Rzeczypospolitej Polskiej

Przebieg trasy : Dworzec PKP Bydgoszcz Główna – ul. Dworcowa – ul. 

Gdańska – 

ul. Jagiellońska – Rondo Jagiellonów . 

Długość trasy 1, 8 km .Czas przejścia – około 90 minut.

Naszą  wycieczkę  rozpoczynamy  na  dworcu  kolejowym  Bydgoszcz  Główna  .

Udajemy  się  na  południowy  kraniec   peronu  3  gdzie  stoi  mały  wykonany  w

technologii  muru pruskiego budynek dworcowy z 1849 roku. 

Obejrzyjmy się za siebie, kompleks jasnych budynków dworcowych to dworzec z

1851 roku do którego już w 1861 roku dobudowano masywne skrzydła boczne z

wieżami  i  z  attyką.  Na uroczystym otwarciu  dworca w dniu 25.07.1851 roku

obecny  był  król  Prus,  Fryderyk  Wilhelm  IV.   Dworzec  dla  rozrastającego  się



państwa  i  miasta  już  wkrótce  był  za  mały.  Wybudowano  więc  bliżej  ulicy

Zygmunta Augusta gmach zewnętrzny dworca.  Ten był wielokrotnie burzony i

budowany na nowo, Ostatnia budowla z 2015 roku to budynek 5 kondygnacyjny,

o  wielkiej  szklanej  fasadzie  i  kubaturze  40  tys.  m3  ,  z   prześwitem  między

piętrami.  Na  dworcu  tablica  upamiętniająca  przyjazd  w  dniu  06.06.1921  o

godz.9.00  marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wychodząc z  dworca  wchodzimy prosto w ulicę Dworcową pamiętającą jeszcze

konne tramwaje.

To  jedna  z  najważniejszych  ulic  Bydgoszczy  ,  niemal  na  całej  swej  długości

zabudowana budynkami          z XIX wieku.  Zatrzymajmy się przy budynku pod

numerem  98.  Został  wzniesiony  w  stylu  neorenesansowym   z  licznymi

zdobieniami. W latach 1894 – 1937 mieścił się w nim kolejowy Urząd Pocztowy.

Półkolisty  budynek  kamienicy  pod  numerem  71  nie  ma  nic  wspólnego  z

pierwowzorem.  Został  wzniesiony  w  1956  roku  na  miejscu  zbombardowanej

wojennej  ruiny.  Pod  numerem 80  mieści  się  Nauczycielskie  Centrum Języków

Obcych. Budynek powstał  w latach 1891 – 1892 w stylu eklektycznym z fasadą

nawiązującą do klasycyzmu – ciąg okien pierwszego pietra ujętych w półkolumny

i nakrytych tympanonami. Na ścianie budynku  tablica poświęcona  Ernestowi

Malinowskiemu – twórcy Centralnej Kolei Transandyjskiej w Ameryce Południowej,

odsłonięta w z okazji 100 rocznicy jego urodzin.



 Po  drugiej  stronie  ulicy  pod  numerem  63  olbrzymi  gmach  zbudowany  jako

Dyrekcja  Pruskiej  Kolei  Wschodniej.  Budynek  o  niesamowitej  kubaturze

wznoszono w stylu eklektycznym w latach 1886 – 1889. W polskich czasach był

siedzibą  Dyrekcji  Kolei  Bydgoskiej,  Centralnym  Biurem  Rozrachunków

Zagranicznych, Przychodnią  Kolejową.

Przed budynkiem stoi  pomnik poświęcony 136  kolejarzom bydgoskiego węzła

PKP  zamordowanym przez niemieckiego okupanta w latach  1939 – 1945.

Opuszczając   ulicę   Dworcową  stajemy  pod  urokiem  najwspanialszego

bydgoskiego budynku, przedstawiciela architektury historyzującej  z XIX wieku –

hotelu” Pod Orłem”.



Budynek zaprojektował, w stylu  baroku  włoskiego, i wzniósł w latach 1893-1896

najsłynniejszy bydgoski budowniczy - Józef Święcicki.  Warto zwrócić uwagę na

mnogość  sztukaterii,  pilastrów,  gzymsów  i  przede  wszystkim  olbrzymiego

złotego orła.

Na  elewacji  budynku  znajduje  się  odsłonięta   20.01.2020  tablica  pamiątkowa

poświęcona   pierwszemu  z  ojców  niepodległości  –  marszałkowi  Józefowi

Piłsudskiemu.  Marszałek  przyjechał  pociągiem  na  bydgoski  dworzec,  skąd  po

powitaniu, przejechał ulicą Dworcową do hotelu „ Pod Orłem” na uroczysty raut.

Udajemy się  teraz  w dół  ulicy  Gdańskiej  mijając  po drodze budynek Muzeum

Okręgowego              (dawny Szpital Miejski) oraz wybudowany na przełomie  XVI/

XVII wieku renesansowy kościół – bydgoskie klaryski. Od 1993 roku kościół jest

we władaniu zgromadzenia   kapucynów i  pełni rolę kościoła akademickiego. W

środku ciekawy oryginalny strop kasetonowy. 



Skręcamy w lewo w ulicę Jagiellońską i już za chwilę pod numerem  3,  jesteśmy

przed  Kujawsko – Pomorskim Urzędem  Wojewódzkim. To dawna siedziba władz

Regencji Bydgoskiej wzniesiona w latach  1834 – 1836 w stylu klasycystycznym.

Budynek  jest  pamiątką  po  epoce  gdy  Bydgoszcz  była  stolicą  jednej  z  dwóch

regencji  w  Wielkim   Księstwie   Poznańskim.  Przybudowane  do  budynku,

późniejsze  ryzality boczne i skrzydła nawiązują do budynku głównego.

 Na  ścianie   skrzydła  budynku  tablica  poświęcona   drugiemu  z  ojców

niepodległości na dzisiejszej trasie – Wojciechowi Korfantemu. W tym budynku W.

Korfanty  jako  emisariusz   Powstańców  Wielkopolskich   prowadził   rozmowy  z

władzami  niemieckimi  w styczniu 1919 roku na temat autonomii Wielkopolski.

Na  skwerze   przed  budynkiem   pomnik  –  kamień  memoriałowy  tzw.  Ząb

Rulewskiego. Pamiątka wydarzeń z sesji Wojewódzkiej  Rady  Narodowej w dniu

19.III.1981  roku,  kiedy  milicja  pobiła  nie  chcących  opuścić  sali  podczas  sesji

W.R.N  przedstawicieli  opozycji   solidarnościowej:  Jana   Rulewskiego,  Michała

Bartoszcze  i  Mariusza   Łabentowicza.  Dla  miłośników  przyrody  obok  dwa

egzemplarze bożodrzewu  gruczołowatego – pomniki przyrody.

Udajemy się dalej, do budynku przy ulicy Jagiellońskiej 9. Obecnie mieści się tu

Kujawsko  –  Pomorskie  Centrum  Edukacji  Nauczycieli  .  Na  murze  tej  dawnej

resursy  kupieckiej  znajduje  się  tablica   poświęcona   Romanowi  Dmowskiemu,

który przemawiał w jej murach do swoich zwolenników         w kwietniu 1927

roku.

Niespełna 100 metrów dalej stoi budynek

Collegium  Medicum  -  Uniwersytetu

Mikołaja  Kopernika.  Budynek  to   dawny

bydgoski szpital garnizonowy z 1852 roku.

Jako  generalny   inspektor  sanitarny



Wojska Polskiego wizytował  go w  listopadzie  1920 roku generał  Józef  Haller.

Legendarny dowódca „Błękitnej  Armii”, jako czwarty na dzisiejszej  wycieczce

ojciec  niepodległości  upamiętniony jest na tablicy u zbiegu ulicy Jagiellońskiej z

ulicą 3-go Maja.

Kończymy  wycieczkę  na  Rondzie  Jagiellonów,  centralnym  autobusowo  –

tramwajowym węźle komunikacyjnym śródmieścia  Bydgoszczy.

Opracował

Lech  Boczkowski


