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W  przeddzień 100. rocznicy powrotu Bydgoszczy do 
Polski oddajemy w Państwa ręce okolicznościową pu-
blikację popularnonaukową przygotowaną w związku 
z wernisażem wystawy Niepewny czas. Bydgoszcz w latach 
1918-1920. W wydawnictwie zaprezentowano dwa nie-
zwykle interesujące lata z historii naszego miasta, ob-
fitujące w wiele ważnych wydarzeń. Publikacja składa 
się z dwóch części. W pierwszej zaprezentowana zosta-
ła historia polityczna miasta i okolic od ostatnich ty-
godni I wojny światowej do wkroczenia wojsk polskich 
w styczniu 1920 roku. Drugą poświęcono życiu codzien-
nemu mieszkańców, ich problemom związanym z po-
wojennym niedostatkiem, zmianom demograficznym 
oraz szkolnictwu, życiu społecznemu i  kulturalnemu 
polskich mieszkańców Bydgoszczy.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, listopad 2019
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Rok 1918 był dla Polaków z Bydgoszczy 
czasem oczekiwania. W styczniu prezydent 
Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow 
Wilson zaprezentował przed amerykańskim 
Kongresem swój powojenny program poko-
jowy. Zostało tam zawartych czternaście 
punktów. Przedostatni z nich zakładał, że: 
„Należy stworzyć niezawisłe państwo pol-
skie, które winno obejmować terytoria za-
mieszkane przez ludność niezaprzeczalnie 
polską, któremu należy zapewnić swobod-
ny i bezpieczny dostęp do morza i którego 
niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz 
integralność terytorialną należy zagwaran-
tować paktem międzynarodowym”.

Informacja o propozycjach prezydenta Wil-
sona dotarła do Bydgoszczy kilka dni póź-
niej. Jego program 14 stycznia opublikował 
„Dziennik Bydgoski”. Zapowiedź utworzenia 
państwa polskiego oraz późniejsze wojenne 
niepowodzenia armii niemieckiej sprawiły, 
że polscy działacze zintensyfikowali dzia-
łania na rzecz przyłączenia terenów zaboru 
pruskiego do przyszłego państwa polskiego.

Przejawem tych działań było m.in. oświad-
czenie z 9 października, wygłoszone przez 
posła Władysława Seydę na posiedzeniu 
pruskiego parlamentu. W imieniu Koła Pol-
skiego domagał się on „odbudowania nieza-
leżnej Polski, obejmującej wszystkie ziemie 
polskie” z jednoczesnym dostępem do morza. 

W październiku 1918 roku oczekując na klę-
skę Niemiec na froncie zachodnim, polscy 
działacze powołali w Bydgoszczy tajny Ko-
mitet Obywatelski. Na jego czele stanęli: dr 
Jan Biziel oraz adwokat Melchior Wierzbic-
ki. Organizacja ta była podporządkowana 
Centralnemu Komitetowi Obywatelskiemu 
w Poznaniu. W Bydgoszczy działały ponad-
to trzy konspiracyjne drużyny skautowe.

Pod koniec października w Niemczech roz-
poczęła się rewolucja. Do pierwszych wystą-
pień doszło w Wilhelmshaven, gdzie zbun-
towali się tamtejsi marynarze. 3 listopada do 
podobnych wydarzeń doszło w Kilonii.

W początkach listopada Bydgoszcz znajdo-
wała się jeszcze poza zasięgiem rewolucji. 
W obliczu nieuchronnej przegranej w Wiel-
kiej Wojnie, niemieccy mieszkańcy zorgani-
zowali 3 listopada dwa spotkania, podczas 
których protestowali przeciwko możliwe-
mu przyłączeniu wschodnich terenów ce-
sarstwa do Polski. Spotkania te odbyły się 
w ówczesnej Szkole Realnej im. Paula von 
Hindenburga oraz tamtejszej sali gimna-
stycznej przy dzisiejszej ul. Kopernika. We-
dług niemieckiej prasy uczestniczyło w nich 
łącznie dwa tysiące osób.

Wieści o trwającej rewolucji wkrótce dotar-
ły do Bydgoszczy. W obliczu zaistniałej sy-
tuacji władze cywilne i wojskowe powołały 
Straż Obywatelską, która miała utrzymać 
porządek w mieście.

Ostanie miesiące Wielkiej Wojny
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Grupa wielkopolskich posłów do parlamentu w Berlinie. 
Źródło: Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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Do pierwszych wydarzeń zapowiadających 
wybuch rewolucji doszło 9 listopada. Tego 
dnia w mieście agitowano za zwoływaniem 
rad robotniczych i żołnierskich oraz dokonano 
kilku nieudanych zamachów na komendanta 
placu generała Krause. Dzień później utwo-
rzono Radę Żołnierską. Jej pierwsze zebranie 
odbyło się w koszarach artylerii przy dzi-
siejszej ul. Powstańców Warszawy. Do rady 
dołączyli przedstawiciele robotników, w tym 
działacz SPD (Niemiecka Partia Socjalde-
mokratyczna) Paul Stoessel. Jednocześnie, 
w czasie zebrania ul. Gdańską przemaszero-
wał żołnierski pochód, który uwolnił wojsko-
wych przebywających w więzieniach. Pierw-
szym komendantem miasta z ramienia rady 
został podporucznik Hans Georg Pretzell.

W nocy z 11 na 12 listopada w Bydgoszczy do-
szło do kolejnego przewrotu. Dotychczasowa 
rada została obalona przez żołnierzy. Sprze-

ciwili się oni m.in. próbie przywrócenia obo-
wiązku salutowania oficerom. W skład prezy-
dium nowej rady weszło trzech żołnierzy oraz 
trzech robotników. Wojskowych reprezento-
wali: Knaack, Grunert i Schendell. Przedsta-
wicielami robotników zostali: Paul Stoessel, 
Richard Wende oraz Wilhelm Schulz. Siedzi-
ba rady znajdowała się w, nieistniejącym już, 
budynku głównej wartowni przy dzisiejszej 
ulicy Marszałka Focha.

Po przewrocie bydgoskie władze cywilne 
podporządkowały się zarządzeniom rady. 
Wkrótce, 15 listopada przedstawiciele robot-
ników, Stoessel oraz Wende, weszli w skład 
magistratu. Na skutek bydgoskiej rewolucji 
w mieście doszło jedynie do ograniczonych 
zmian politycznych i społecznych. Większość 
urzędników zachowała swoje dotychczasowe 
posady, a zakres ich kompetencji zmniejszył 
się w bardzo niewielkim stopniu.

Wybuch rewolucji listopadowej w Bydgoszczy

„Dziennik Bydgoski” z 13.11.1918 r. 
Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
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11 listopada w Poznaniu ujawnił się Centralny 
Komitet Obywatelski reprezentujący ludność 
polską mieszkającą w Niemczech. Prze-
kształcono go wówczas w Radę Ludową. Na 
jej czele stanął trzyosobowy komisariat z ks. 
Stanisławem Adamskim, Wojciechem Kor-
fantym oraz Adamem Pszowińskim. 14 listo-
pada organ ten przemianowano na Naczelną 
Radę Ludową. Tego dnia jej przedstawiciele 
wystosowali odezwę, w której nawoływali do 
tworzenia lokalnych polskich komitetów oraz 
przeprowadzenia wyborów do Polskiego Sej-
mu Dzielnicowego.

W Bydgoszczy Polska Rada Ludowa powsta-
ła 16 listopada. Reprezentowała ona miasto 

i przedmieścia. Na czele Rady stanął doktor 
Jan Biziel, a w jej skład weszli m.in. Melchior 
Wierzbicki oraz Jan Teska. Największą gru-
pę społeczną w bydgoskiej Radzie Ludowej 
stanowili robotnicy. Rada wykorzystywała le-
galne metody działania. W istniejącej sytuacji 
politycznej nawoływała Polaków do zacho-
wania spokoju i rozwagi.

Przedstawicieli na Sejm Dzielnicowy w Po-
znaniu wybrano na wiecach. Bydgoszcz 
oraz przedmieścia reprezentowało dziewię-
ciu delegatów. Jeden z nich, robotnik Jan 
Cywiński wszedł do Naczelnej Rady Ludo-
wej. Sejm Dzielnicowy obradował od 3 do 5 
grudnia w kinie „Apollo” w Poznaniu.

Polska Rada Ludowa w Bydgoszczy

Członkowie Polskiej Rady Ludowej w Bydgoszczy (1918 r.). 
Źródło: Polska Bydgoszcz. 1920-1930. Dziesięć lat pracy twórczej, Bydgoszcz 1930
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Rewolucja listopadowa w Bydgoszczy mia-
ła ograniczony zasięg społeczno-polityczny. 
Wkrótce w mieście doszło do umocnienia się 
niemieckich środowisk o charakterze skrajnie 
prawicowym. Już 15 listopada utworzono od-
działy ochotniczego Heimatschutzu, później 
przekształconego w Grenzschutz. Wkrótce na 
terenie regencji bydgoskiej rozpoczęto rów-
nież powoływanie Niemieckich Rad Ludo-
wych. Inicjatorem ich tworzenia był działacz 
Hakaty, Georg Cleinow. W grudniu założył on 

w mieście Deutsche Vereinigung im Netze-
distrikt (Zjednoczenie Niemieckie w Obwodzie 
Nadnoteckim). Organizacja ta zrzeszała część 
Niemieckich Rad Ludowych z Prowincji Po-
znańskiej oraz Prus Zachodnich. Deutsche Ve-
reinigung prowadziło kampanię protestacyjną 
przeciwko przewidywanemu odłączeniu od 
Niemiec Pomorza i Wielkopolski, a także koor-
dynowało działalność antypolską. Organizacja 
była w tym czasie dotowana przez Hakatę. Od-
rębną pensję pobierał od niej również Cleinow.

Reakcja niemieckich środowisk prawicowych

„Dziennik Bydgoski” z 20.12.1918
Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
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25 grudnia do portu w Gdańsku wpłynął 
statek „Concord”, na pokładzie którego 
przybył Ignacy Jan Paderewski. Był on wy-
słannikiem Komitetu Narodowego Polskie-
go w Paryżu na rozmowy z rządem polskim 
i Naczelnikiem Państwa w Warszawie. Miał 
pogodzić dwa obozy polityczne reprezento-
wane przez Romana Dmowskiego oraz Jó-
zefa Piłsudskiego. Paderewskiego powitali 
w Gdańsku przedstawiciele Naczelnej Rady 
Ludowej, na czele z Wojciechem Korfan-
tym. Zaproponowali, aby przed wyjazdem 
do Warszawy pianista odwiedził również 
Poznań. Paderewski przyjął zaproszenie. 
Z Gdańska do stolicy Wielkopolski wyruszył 
26 grudnia o godz. 11:00. Przedstawiciele 
władz niemieckich starali się zapobiec wi-
zycie Paderewskiego oraz towarzyszących 
mu oficerów Ententy. Ich pociąg został na 

pewien czas zatrzymany w Rogoźnie. Mimo 
opóźnienia Paderewski kontynuował po-
dróż. Do Poznania przybył o 20:30. W sto-
licy Wielkopolski czekały na niego tłumy 
Polaków. Po przywitaniu na dworcu Pade-
rewski udał się do hotelu Bazar. Trasa jego 
przejazdu była przyozdobiona chorągwiami 
polskimi oraz państw Ententy. Po przybyciu 
do hotelu na cześć Paderewskiego wydano 
uroczysty bankiet. Następnie przyszły pol-
ski premier wygłosił słynne przemówienie 
do zebranych przed Bazarem.

W odpowiedzi na polskie manifestacje 
związane z przybyciem Paderewskiego, 27 
grudnia poznańscy Niemcy zorganizowali 
przemarsz ulicami miasta. W jego trakcie 
zrywano sztandary polskie i państw koalicji. 
Oprócz tego zdemolowano między innymi 
Komisariat Naczelnej Rady Ludowej oraz 

Bank Związku Spółek 
Zarobkowych. W wyniku 
demonstracji doszło do 
polsko-niemieckich starć, 
które rozpoczęły powsta-
nie wielkopolskie. Wal-
ki w różnych częściach 
Poznania trwały kilka 
dni. Miasto (bez lotniska 
na Ławicy) opanowano 
ostatecznie 1 stycznia 
1919 roku. Jednocześnie 
powstanie rozpoczęło się 
również w innych miej-
scowościach prowincji 
poznańskiej.

Wybuch Powstania Wielkopolskiego

Uroczystość powitania Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.
Źródło: Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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Okolice Bydgoszczy były miejscem walk 
toczonych w ramach frontu północnego. 
Powstanie dotarło niedaleko miasta już 1 
stycznia 1919 roku. Tego dnia samodzielnie 
wyzwoliło się Nakło. Był to bardzo ważny 
sukces powstańców, ponieważ przez miej-
scowość tę przebiegała linia kolejowa łączą-
ca Berlin z Królewcem. Tędy transportowani 
byli m.in. żołnierze niemieccy powracający 
ze wschodu. 4 i 5 stycznia oddziały polskie 
w Nakle zostały wzmocnione przez dodat-
kowe siły powstańcze. Ponadto Polacy zajęli 
w tym rejonie Ślesin oraz Mroczę. Sukcesy 

powstańców na Krajnie sprawiły, że władze 
wojskowe w Bydgoszczy postanowiły przy-
stąpić do zdecydowanych działań. 6 stycznia 
Niemcy wysłali w kierunku Ślesina batalion 
piechoty. Tego samego dnia podjęli oni rów-
nież nieudany atak na Mroczę. Ostatecznie 
siły niemieckie zajęły ją 7 stycznia. W tym 
samym czasie powstańcy zostali zaatakowani 
w Ślesinie. Walki trwały do 9 stycznia, kiedy 
to Polacy podjęli decyzję o ewakuacji. Tego 
samego dnia powstańcy w obawie przed od-
cięciem od głównych sił wycofali się również 
z Nakła.

Powstanie Wielkopolskie  
w okolicach Bydgoszczy

Szczątki pociągu pancernego – Lina Szubin – Rynarzewo (luty 1919 r.). 
W rocznicę powstania grudniowego. Jednodniówka Związku Weteranów Powstań narodowych 1914/18, Poznań 1932. 
Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA
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Nieco dalej na południowy wschód walki roz-
poczęły się 2 stycznia. W tym dniu powstańcy 
przejęli kontrolę nad Szubinem. Polacy mu-
sieli jednak wycofać się z miasta już w nocy. 
Próbowano je odbić w kolejnych dniach. 
Ostatecznie udało się to 11 stycznia. Była to 
większa operacja, podczas której zdobyto 
Żnin i Łabiszyn. Trzy dni później powstańcy 
opanowali Rynarzewo, przekroczyli Noteć 
oraz zajęli Zamość. Sytuacja na tym odcin-
ku frontu pozostawała stabilna przez około 
dwa tygodnie. Na przełomie stycznia i lutego 
Niemcy przeprowadzili kontrofensywę. 28 
stycznia wyparli oni powstańców z Paterka 
pod Nakłem. 1 lutego siły niemieckie zajęły 
Rynarzewo, Szubin i Łabiszyn. Polacy odzy-
skali te tereny po ofensywie przeprowadzonej 
od 4 do 6 lutego.

Walki powstańcze w okolicach Bydgoszczy 
toczyły się również od strony Inowrocławia. 
Polacy kontrolowali miasto od 5 stycznia.  

Pociąg pancerny Grenzschutzu działający między Bydgoszczą a Nakłem. 
Źródło: Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Okopy powstańcze pod Rynarzewem.
W rocznicę powstania grudniowego. Jednodniówka 
Związku Weteranów Powstań narodowych 1914/18, 
Poznań 1932. Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa 
POLONA
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6 stycznia powstańcy zajęli Jaksice, Tuczno 
oraz Niszczewice. Następnego dnia polski 
oddział wkroczył również do Złotnik Kujaw-
skich. Powstańcy wycofali się z tej miejsco-
wości 9 stycznia, wraz z przybyciem niemiec-
kiego pociągu pancernego. Dwa dni później 
odzyskali Złotniki Kujawskie. Następnie od-
działy powstańcze dotarły aż do podbydgo-
skich Chmielnik. 20 stycznia Polacy zostali 
tam zaatakowani przez oddział niemiecki. Po 
odparciu przeciwnika rozpoczęli natarcie na 
Brzozę. Zostali jednak pokonani. Przegrana 
pod Brzozą sprawiła, że Polacy byli zmuszeni 
cofnąć się aż do Nowej Wsi Wielkiej. Miejsco-
wość tę utracili 30 stycznia. Cofnęli się wów-
czas do Tarkowa Dolnego.

16 lutego państwa Ententy podpisały z Niem-
cami rozejm w Trewirze. Pod naciskiem Fran-
cji umowa ta objęła również zawieszenie broni 
pomiędzy siłami niemieckimi a powstańcami 
wielkopolskimi. Linia rozejmu przebiegała 
w okolicach Bydgoszczy od Studzienek w po-

wiecie nakielskim, przez Rynarzewo, aż po 
Tarkowo Dolne w powiecie bydgoskim. Za-
chodnia część tej granicy opierała się o Noteć. 
Po stronie niemieckiej znalazła się wówczas 
Nowa Wieś Wielka oraz obszar na północ od 
Łabiszyna, które pierwotnie miały zostać od-
dane powstańcom. 

Pomimo oficjalnego zaprzestania walk w dal-
szym ciągu dochodziło do starć. 17 lutego 
siły niemieckie zaatakowały Antoniewo oraz 
znajdujące się na wschód od Złotnik Kujaw-
skich Broniewo. Natarcia te zakończyły się 
niepowodzeniem. Do 18 lutego trwały również 
nieudane ataki Niemców na Rynarzewo. Z ko-
lei sześć dni później Polacy przeprowadzili 
natarcie na Nową Wieś Wielką. Powstańcy 
zostali wówczas odparci. Do starć pomiędzy 
obiema stronami dochodziło również dużo 
później. 19 czerwca 1919 roku Niemcy ponow-
nie zaatakowali Rynarzewo, a pięć dni później 
pobliską wieś Brzózki. Walki te nie zmieniły 
już jednak ogólnej sytuacji.
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Bydgoszcz była pod koniec 1918 roku waż-
nym regionalnym ośrodkiem politycznym, 
w którym większość ludności stanowili 
Niemcy. Znajdował się tu również duży gar-
nizon wojskowy. W drugiej połowie grudnia 
Polska Rada Ludowa w Bydgoszczy wie-
działa o poznańskich przygotowaniach do 
powstania przeciwko Niemcom. Wkrótce 
pewne działania w tym kierunku podjęto 
również na gruncie bydgoskim.

Jeszcze przed wybuchem powstania wiel-
kopolskiego w mieście funkcjonowały kon-
spiracyjne drużyny Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół”. 22 grudnia powstało 
tu również Towarzystwo Wojaków. Jego 
organizatorem i prezesem był redaktor Jan 
Teska. Do Towarzystwa wstąpiło około 600 
Polaków służących podczas I wojny świa-
towej w armii pruskiej. Przy Towarzystwie 
Wojaków działała Polska Tajna Organizacja 
Wojskowa. Do jej kierownictwa oprócz Teski 
należeli: Ignacy Balwiński, Konstanty Le-
wandowicz, Jan Szumiński oraz Bronisław 
Felczykowski. Spotkania sprzysiężenia od-
bywały się w Domu Polskim. Organizacja 
miała informować o dyslokacji sił niemiec-
kich oraz rozmieszczeniu amunicji. Sprzy-
siężenie opracowało również plan powsta-
nia w mieście oraz gromadziło broń.

Po wybuchu powstania wielkopolskiego 
oraz utracie Poznania Bydgoszcz stała się 
dla niemieckiej administracji najważniej-
szym ośrodkiem politycznym i wojskowym 
w regionie. Na początku stycznia 1919 roku 
wśród tutejszych Niemców funkcjonowały 
dwie postawy polityczne. Prawicową, nacjo-
nalistyczną i wrogo nastawioną do Polaków 
reprezentowała większość urzędników oraz 
Zjednoczenie Niemieckie, Niemiecka Rada 
Ludowa i Rada Mieszczańska. Byli to zwo-
lennicy walki z powstańcami. Z inicjatywy 
tego środowiska na początku stycznia za-
częto formować w mieście batalion Grenz-
schutzu. Inaczej na sytuację zapatrywała 
się początkowo bydgoska Rada Robotnicza 
i Żołnierska, reprezentowana głównie przez 
niemieckich socjaldemokratów. Jej przed-
stawiciele również negatywnie odnosili się 
do polskiego zrywu. Mimo to byli oni zwo-
lennikami rozmów pokojowych. Wkrótce 
niemieccy socjaldemokraci porozumieli się 
jednak ze środowiskiem reprezentowanym 
przez Georga Cleinowa. Władze uzbrajały 
w tym czasie urzędników i kolejarzy. Oprócz 
tego w mieście pojawiały się ulotki nawołu-
jące Niemców do zgłaszania się do Grenz-
schutzu oraz wprowadzono stan oblężenia.

Bydgoszcz a Powstanie Wielkopolskie
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„Dziennik Bydgoski” z 24.12.1918 r. 
Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Członkowie Towarzystwa Wojaków
Źródło: Jednodniówka Towarzystwa Powstańców i Wojaków „Macierz” w Bydgoszczy, 

Bydgoszcz 1926
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Władze polskie w Poznaniu sprzeciwiły się 
wywołaniu walk w Bydgoszczy. Głównym 
powodem takiej decyzji była przewaga mi-
litarna, jaką miały w mieście siły niemieckie. 
Zgodnie z tymi zaleceniami Polska Rada Lu-
dowa w Bydgoszczy nawoływała polskich 
mieszkańców do zachowania spokoju. 

Po wybuchu powstania wielkopolskiego 
w mieście nasiliły się działania skierowane 
przeciwko polskiej mniejszości. Dochodziło 
do rewizji, aresztowań i pobić. Najgłośniej-
szym zdarzeniem był napad na ks. Jana Fi-
lipiaka oraz aptekarza Władysława Kurzaja. 
Zostali oni pobici 9 stycznia w przejściu pod-
ziemnym głównego dworca kolejowego przez 
niemieckich marynarzy i kolejarzy.

W odpowiedzi na to wydarzenie rada miej-
ska wyraziła ubolewanie z powodu przy-
padków działań skierowanych przeciwko 
polskim mieszkańcom. Podobną deklarację 
wydała Rada Robotnicza i Żołnierska. Mimo 
to w mieście w dalszym ciągu dochodziło do 
różnych zajść. Niemieccy żołnierze interno-
wali wielu Polaków powracających z wojny, 
a oprócz tego znęcali się nad wziętymi do nie-
woli powstańcami wielkopolskimi. Przeciwko 
takiemu traktowaniu jeńców wystąpiła Polska 

Rada Ludowa w Bydgoszczy. 13 stycznia wy-
stosowała ona w tej sprawie protest do do-
wódcy Grenzschutzu, majora Klette.

W tej sytuacji ważną inicjatywą była rów-
nież wspólna odezwa do robotników wy-
stosowana przez niemiecki Kartel Wolnych 
Związków Zawodowych Emila Wolffa oraz 
Zjednoczenie Zawodowe Polskie. W apelu 
tym wzywano Polaków i Niemców do zacho-
wania spokoju oraz przezwyciężenia wza-
jemnych uprzedzeń.

Sytuacja w Bydgoszczy nie uległa jednak 
zmianie. W mieście, pomimo licznych rewizji 
i aresztowań, w dalszym ciągu funkcjonowała 
polska konspiracja. W tym czasie zajmowała 
się ona przede wszystkim przerzutem ochot-
ników chcących walczyć w powstaniu wiel-
kopolskim. Komórką odpowiedzialną za to 
zadanie kierowały: Apolonia Ziółkowska, Ste-
fania Tuchołkowa oraz Wincentyna Tesko-
wa. Przerzut ochotników odbywał się przede 
wszystkim pod Murowańcem i Łochowem.

Inną formą działalności konspiracyjnej była 
w tym czasie pomoc lekarska udzielana po-
wstańcom przez doktora Jana Biziela. W ka-
mienicy przy dzisiejszej ul. Długiej 12, nale-
żącej do Stanisława Stryszka, opatrywał on 

„Dziennik Bydgoski” z 8.01.1919 r.  
Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
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rannych powstańców, a czasem nawet ich 
operował. Doktor Biziel opiekował się również 
przywożonymi do miasta polskimi jeńcami.

W warunkach akcji wymierzonej przeciw-
ko Polakom, 9 lutego Grenzschutz areszto-
wał dwóch członków zarządu Towarzystwa 
Wojaków, Konstantego Lewandowicza oraz 
Jana Szumińskiego. Trzy dni później Niem-
cy zatrzymali także Jana Teskę oraz Broni-
sława Felczykowskiego. Zgodnie z relacją 
drugiego z wymienionych: „Dnia 12 lutego 
1919 r. o godz. 9-tej przed południem gren-
cszuc uzbrojony w karabiny i granaty ręcz-
ne, obstawił »Dziennik Bydgoski«. Kilku 
z nich w asyście 3 urzędników policji śled-
czej udało się do wnętrza, aresztując red. 
Teskę, prezesa Towarzystwa Wojackiego 
oraz mnie pod zarzutem podburzania do 
gwałtów i tworzenia wojska polskiego (…).  
Prowadzili nas przez miasto pod eskortą 
i urządzili ścisłe rewizje 
w naszych mieszka-
niach, szukając materja-
łu dowodowego, pod 
koniec odstawili nas do 
gmachu sądowego”.

Tego samego dnia pol-
scy i niemieccy robotni-
cy zorganizowali strajk 
oraz protest w obronie 
aresztowanych Lewan-
dowicza i Szumińskiego. 
Uczestniczyło w nim od 
pięciu do sześciu tysięcy 
osób. Protestujący sfor-
mowali pochód, który 
przeszedł od Kasyna 
Robotniczego na Dolinie 
na dzisiejszy Stary Ry-
nek. Tam swoje przemówienia uspokajające 
tłum wygłosili Paul Stoessel i Richard Wen-

de. Do zebranych przemówił również repre-
zentujący związki zawodowe Emil Wolff. 
Następnie robotnicy wybrali delegację, która 
udała się do nadburmistrza Paula Mitzlaffa. 
Po przekazaniu swoich żądań protestujący 
ruszyli dzisiejszymi ulicami Mostową, Śnia-
deckich, Dworcową, Królowej Jadwigi oraz 
Kordeckiego na plac Poznański. W tym miej-
scu głos zabrał ponownie Richard Wende. Po 
nim przemawiał jeszcze sekretarz Zjedno-
czenia Zawodowego Polskiego Antoni Czar-
necki. Wkrótce po proteście wszyscy czterej 
aresztowani zostali zwolnieni.

Niedługo potem, 16 lutego zawarto rozejm 
w Trewirze. Decyzja dotycząca przyszłej 
przynależności państwowej Bydgoszczy 
oraz reszty ziem zaboru pruskiego mia-
ła zostać podjęta podczas rozpoczętej 
w styczniu konferencji pokojowej w Paryżu.

„Dziennik Bydgoski” z 12.01.1919 r.
Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
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Po oficjalnym zaprzestaniu walk powstań-
czych sytuacja w Bydgoszczy w dalszym 
ciągu była napięta. Początkowo wciąż do-
chodziło do internowania Polaków. Zaczę-
to również cenzurować treści zamieszcza-
ne w „Dzienniku Bydgoskim”. 

Wkrótce po aresztowaniu organizato-
rów bydgoskiego Towarzystwa Wojaków 
w mieście istniało przez pewien czas 
sprzysiężenie „dwunastu wtajemniczo-
nych”. Jego przywódcami byli Ignacy Bar-
wiński oraz Piotr Łaczkowski. Członkowie 
tej organizacji planowali zająć Bydgoszcz 
3 maja 1919 roku. W tym celu gromadzi-
li broń, którą ukrywali w grobowcach na 
cmentarzach Starofarnym oraz Nowofar-
nym. W istniejącej sytuacji politycznej 
działania te nie mogły jednak przynieść 
wymiernych skutków. Mieszkańcy czekali 
w tym czasie przede wszystkim na posta-
nowienia konferencji pokojowej w Paryżu.

Kolejne miesiące do podpisania traktatu 
w Wersalu były czasem niemieckiej kam-
panii na rzecz pozostawienia Bydgoszczy 
w granicach Niemiec. W końcu marca 
deputacja bydgoskich urzędników prze-
kazała ten postulat niemieckiej delegacji 
na kongres pokojowy. W podobnym tonie 
wypowiedziała się w tym czasie tutejsza 
Rada Robotnicza i Żołnierska oraz Nie-

miecka Rada Ludowa. 30 marca organi-
zacje te na wspólnym zebraniu zgłosiły 
protest przeciwko przyłączeniu jakiej-
kolwiek części państwa niemieckiego do 
Polski. Podczas posiedzenia 8 kwietnia 
Rada Robotnicza i Żołnierska zmieniła 
nieco swoje dotychczasowe stanowisko. 
Jej przewodniczący Paul Stoessel stwier-
dził wówczas, że przyjmuje program 14 
punktów prezydenta Wilsona. Podczas 
zebrania ogłosił on również zerwanie 
współpracy z obozem reprezentowanym 
przez Georga Cleinowa. Z punktu widze-
nia niemieckich socjaldemokratów przy-
jęcie programu Wilsona nie oznaczało 
jednak przyłączenia Bydgoszczy do Pol-
ski. Stoessel uważał, że tereny te, jako 
zamieszkane przez większość niemiecką, 
powinny pozostać w granicach Niemiec. 
Żądanie powtórzono na trzech zebra-
niach protestacyjnych zorganizowanych 
28 kwietnia 1919 roku. Stanowisko to 
poparły wówczas wszystkie niemieckie 
środowiska polityczne.

Opisywane protesty wzmogły się w maju 
1919 roku po publikacji projektu traktatu 
pokojowego. Z notą do ministra spraw 
wewnętrznych oraz ministra obrony wy-
stąpiła wówczas Niemiecka Rada Ludo-
wa w Bydgoszczy. Piszący w jej imieniu 

Od rozejmu w Trewirze do pokoju w Wersalu
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Cleinow zwracał się o pomoc w walce 
o pozostanie miasta w Niemczech. Z pro-
testem do władz rządowych przeciw-
ko przyłączeniu Bydgoszczy do Polski 
wystąpiła także tutejsza rada miejska. 
Ponadto magistrat wysłał telegram do 
prezydenta Wilsona. W wiadomości tej 
wyrażał nadzieję, że teren obwodu nad-
noteckiego, jako zamieszkany w więk-
szości przez Niemców, nie zmieni swojej 
przynależności państwowej.

W spokojniejszy sposób na propozycję 
pokojową zareagowała Rada Robotnicza 
i Żołnierska. Na jej posiedzeniu potępio-
no pomysł walki zbrojnej podnoszony 

przez Cleinowa. Członkowie Rady opo-
wiadali się w tym czasie za porozumie-
niem ze stroną polską.

16 maja zwolennicy Zjednoczenia Nie-
mieckiego zorganizowali w Szkole Real-
nej im. Hindenburga dwa spotkania, pod-
czas których omówiono kwestie podjęcia 
walki z Polakami. W pierwszym zebraniu 
uczestniczyli Niemcy z prowincji. Drugie 
było przeznaczone dla zwolenników ugru-
powania z Bydgoszczy. Na spotkaniach 
w ostry sposób wystąpiono przeciwko 
pojednawczemu stanowisku bydgoskiej 
Rady Robotniczej i Żołnierskiej. Jej przy-
wódców określono mianem zdrajców.

Szkoła Realna im. Hindenburga 
(dzisiaj Collegium Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego).
Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA
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Konflikt w środowisku bydgoskich Niemców 
najbardziej uwidocznił się 20 maja. Tego 
dnia w sali Sikorskiego odbyło się spotkanie 
Georga Cleinowa, Grenzschutzu oraz robot-
ników. Zebranie rozpoczęło się wieczorem. 
Z pierwszym przemówieniem wystąpił Cle-
inow. Nawoływał on niemieckich robotników 
do poparcia swojego stanowiska w sprawie 
walki z Polakami. Jego wezwanie spotkało 
się z odpowiedzią odmowną. W zaistniałej 
sytuacji Cleinow opuścił spotkanie. Po nim 
głos zabrała referentka pochodząca z Berlina. 
Przemawiając do zebranych, stwierdziła ona, 
że Niemcy muszą podpisać traktat pokojowy 
oraz żyć w zgodzie z Polakami. Następnie 
jeden z obecnych wystąpił przeciwko działa-
niom Grenzschutzu. Na słowa te zareagowali 
żołnierze. W sali doszło do przepychanek. 
W ich wyniku członkowie Grenzschutzu zo-
stali wyrzuceni z budynku. W odpowiedzi 
wrzucili oni do sali granaty. Podczas opisy-
wanych zajść śmierć poniosły dwie osoby, 
a dziewięć kolejnych zostało rannych. Już na-
stępnego dnia, 21 maja Grenzschutz rozpędził 
spotkanie Zjednoczenia Zawodowego Pol-
skiego, które odbywało się w Domu Polskim. 
W związku z zaistniałą sytuacją reprezentu-
jący organizację Antoni Czarnecki otrzymał 
oficjalne przeprosiny od komendanta 1. Bata-
lionu Grenzschutzu kapitana Scholla.

W maju, wkrótce po przedstawieniu projek-
tu traktatu pokojowego, niemieccy działacze 
z Bydgoszczy, w tym Paul Stoessel, zaan-
gażowali się w działalność tzw. Parlamentu 
Wschodniego. Grupował on niemal wszyst-
kich członków berlińskiego Zgromadzenia 
Narodowego ze wschodnich prowincji Nie-
miec. Politycy z północnej części tych ziem 
przynależeli do wydziału w Gdańsku. W tym 
czasie liczyli oni jeszcze na przeprowadzenie 
ewentualnego plebiscytu w części Prowincji 
Poznańskiej oraz na Pomorzu.

1 czerwca w Bydgoszczy odbył się zjazd Rad 
Robotniczych i Żołnierskich z obwodu byd-
goskiego. W jego trakcie posłowie do nie-
mieckiego parlamentu, Paul Stoessel oraz 
Richard Wende, nawoływali do prowadzenia 
agitacji na rzecz Niemiec. Oprócz tego wno-
szono, aby landraci powołali „mężów zaufa-
nia”, którzy będą zajmować się organizacją 
spotkań przed potencjalnym plebiscytem. 
Zgodnie z zarządzeniem władz wojskowych 
tego samego dnia przestała funkcjonować 
bydgoska Rada Żołnierska.

Z kolei 2 czerwca do Bydgoszczy przyjechała 
grupa dziennikarzy z Wielkiej Brytanii i Sta-
nów Zjednoczonych. Dzień później dołączyli 
do nich korespondenci ze Szwecji, Norwegii 
i Szwajcarii. Podczas wizyty zagranicznych 
dziennikarzy Zjednoczenie Niemieckie zor-
ganizowało w mieście demonstrację. Uczest-
niczyli w niej zarówno cywile, jak i wojskowi. 
Środowisko polskie nie przygotowało kon-
trmanifestacji. Przedstawiciele tutejszej Rady 
Ludowej odbyli jednak spotkanie z korespon-
dentami w Szkole Rzemiosł i Przemysłu Ar-
tystycznego (Zespół Szkół Mechanicznych 
nr 1). Wizyta dziennikarzy zaowocowała sze-
regiem nieprzychylnych Polakom artykułów 
zamieszczonych w prasie zagranicznej.

W drugiej połowie miesiąca sytuacja w mieście 
pozostawała napięta. 17 czerwca Georg Cleinow 
zorganizował w Bydgoszczy zjazd okolicznych 
Niemieckich Rad Ludowych. Podczas zebrania 
obecni opowiedzieli się za odrzuceniem wa-
runków pokojowych przedstawionych przez 
państwa Ententy. Cleinow w swoim przemó-
wieniu odwołał się do idei Oststaat. Nawo-
ływał on do obrony terenów „od Kłajpedy, 
aż do Krzyża i Katowic” przed zajęciem przez 
Polaków. W tym samym tonie wypowiedziały 
się również Niemieckie Rady Ludowe zebra-
ne w Gdańsku. 20 czerwca obóz polityczny 
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Cleinowa nawoływał rząd niemiecki do oporu 
wobec żądań zwycięskiej koalicji. Jednocze-
śnie zapowiedziano, że w razie podpisania 
traktatu bydgoscy działacze odmówią posłu-
szeństwa władzom w Berlinie i podporząd-
kują się gdańskiemu wydziałowi Parlamentu 
Wschodniego. 

24 czerwca w Bydgoszczy odbyło się spo-
tkanie Rady Robotniczej. Jej członkowie, choć 
uznali traktat pokojowy za niesprawiedliwy, 
w zdecydowany sposób odrzucili pomysł 
zbrojnego oporu przeciwko przyłączeniu mia-
sta do Polski. Dzień później zorganizowano 
zebranie polskich oraz niemieckich związków 
zawodowych i robotników. Na spotkaniu tym 
wyrażono chęć wzajemnego porozumienia 
oraz utrzymania spokoju w mieście. W tym 
czasie groźba wybuchu walk w Bydgosz-
czy wyraźnie zmalała. 25 czerwca, „Dziennik 
Bydgoski”, komentując sprawę niedawnych 

deklaracji obozu Cleinowa, pisał m.in.: „Zda-
je się jednak, że wszystkie te groźby na to 
głównie były wygłaszane, aby rząd umocnić 
w oporze przeciw warunkom koalicyi. Zresztą 
nie wierzono, aby istotnie znalazł się rząd któ-
ryby pokój chciał podpisać. Dziś wobec doko-
nanego faktu sytuacya zupełnie się zmieniła. 

W kołach najzagorzalszych hakatystów na-
wet nastąpiło pewnego rodzaju otrzeźwienie. 
Widzą, że ustąpić muszą, a że ich pomysły, 
dotyczące zbrojnego oporu, coraz mniej mają 
zwolenników”.

Wkrótce potem, 27 czerwca 1919 roku w Wer-
salu zawarto traktat kończący konferencję 
pokojową w Paryżu. Dokument ten zakładał 
m.in. przyłączenie niemal całej prowincji po-
znańskiej oraz większości Prus Zachodnich 
do Polski. Decyzja o przyszłej przynależności 
państwowej Bydgoszczy została podjęta.

Demonstracja niemiecka na ulicy Gdańskiej – czerwiec 1919 r. 
Źródło: Ze zbiorów Wiesławy i Karola Słowińskich
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W Bydgoszczy najważniejszą kwestią po za-
warciu traktatu wersalskiego było utrzymanie 
spokoju oraz pokojowe oddanie miasta stronie 
polskiej. Już 28 czerwca odbyło się spotkanie 
nadburmistrza Paula Mitzlaffa z przedstawi-
cielami polskiej i niemieckiej Rady Ludowej. 
Dzień później na dzisiejszym Starym Rynku 
doszło do przepychanek między Polakami 
a niemieckimi policjantami i żołnierzami. In-
cydent ten nie wpłynął jednak w znaczącym 
stopniu na ogólną sytuację w mieście. 

 
 

Pod koniec czerwca niemieckie Rady Lu-
dowe w Bydgoszczy i Toruniu zwróciły się 
do strony polskiej z propozycją negocjacji 
w sprawie porozumienia w regionie. Roz-
mowy toczyły się w Poznaniu i Warszawie. 
Zaowocowały one oświadczeniem wyda-
nym przez Komisariat Naczelnej Rady Lu-
dowej. W dokumencie tym, Niemcy chcący 
pozostać na terenach przyznanych Polsce, 
otrzymali gwarancję równouprawnienia w za-
kresie swobód obywatelskich. Oświadczenie 
podpisały polskie i niemieckie Rady Ludowe 
oraz Deutsche Vereinigung.

Ostatnie miesiące w Niemczech

Fragment odezwy Naczelnej Rady Ludowej do ludności niemieckiej. 
Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
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Niemieccy socjaldemokraci z Rady Robot-
niczej odnosili się do porozumienia z nie-
ufnością. Niedługo potem środowisko to 
powołało w Bydgoszczy Zjednoczenie Wol-
nych Związków Zawodowych z Paulem Sto-
esselem jako przewodniczącym. 10 sierpnia 
w Bydgoszczy odbył się też zjazd działaczy 
SPD. Powołano wówczas Niemiecką Partię 
Socjaldemokratyczną w Polsce.

Innym ugrupowaniem zrzeszającym byd-
goskich Niemców było Vereinigung des 
Deutschen Volkstums in Polen. Stronnic-
two to znane było przede wszystkim pod 
skróconą nazwą Deutsche Partei. Powstało 
ono w sierpniu 1919 roku w Tczewie. Głów-
ną siedzibą ugrupowania była Bydgoszcz. 
Partię tworzyły środowiska prawicowe re-
prezentowane m.in. przez Georga Cleinowa.

Po podpisaniu traktatu pokojowego doszło 
również do aktywizacji polskiego życia po-
litycznego. W lipcu 1919 roku w mieście za-
wiązała się filia Narodowego Stronnictwa 
Robotników. Partia była związana z polski-
mi związkowcami ze Zjednoczenia Zawodo-
wego Polskiego. 22 sierpnia na bydgoskiej 
scenie politycznej pojawiło się Stronnictwo 
Mieszczańskie. Była to organizacja, któ-
ra skupiała miejską warstwę średnią. Oba 
stronnictwa reprezentowały polski ruch na-
rodowy, ale różniły je postulaty społeczne. 
Orędownikiem pogodzenia ugrupowań był 
Jan Teska. Inną partią o profilu narodowym, 
działającą w Bydgoszczy, było Narodowe 
Stronnictwo Ludowe.

„Dziennik Bydgoski” z 23.08.1919 r.
Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
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Oprócz partii związanych z szeroko pojętym 
ruchem chrześcijańskiej demokracji, latem 
1919 roku w mieście zaczęła również działać 
Polska Partia Socjalistyczna. Jej głównym 
organizatorem był Maksymilian Sokołowski. 
W tym czasie ugrupowanie miało w Byd-
goszczy jedynie marginalne poparcie. 

Ożywienie polityczne dotyczyło również 
działań Polskiej Rady Ludowej. 26 lipca jej 

działacze zorganizowali duży wiec w Domu 
Polskim. Dwa dni później w mieście utwo-
rzono Podkomisariat Naczelnej Rady Ludo-
wej. Na jego czele stanął Melchior Wierzbic-
ki. Kompetencje Podkomisariatu ustalono 
7 i 8 sierpnia podczas polsko-niemieckiej 
konferencji w Berlinie. Zgodnie z zawartym 
porozumieniem miało być to lokalne przed-
stawicielstwo władz w Warszawie. Podkomi-
sariat pełnił funkcję zastępczego konsulatu. 
Obejmował przyznaną Polsce część obszaru 

obwodu nadnoteckiego. Składał się z sześciu 
wydziałów: administracyjnego, przemysło-
wego, kolejowego, pocztowo-telegraficzne-
go, rolniczego oraz szkolnego. Władze Pod-
komisariatu nie mogły podejmować decyzji 
urzędowych. Organizowały jednak działal-
ność lokalnego ruchu polskiego. 19 sierpnia, 
po rozwiązaniu Naczelnej Rady Ludowej, 
Podkomisariat w Bydgoszczy został podpo-

rządkowany Ministerstwu 
byłej Dzielnicy Pruskiej 
oraz wojewodzie poznań-
skiemu. Główne zadania 
Podkomisariatu wiązały 
się z przygotowaniami do 
przejęcia Bydgoszczy oraz 
terenów obwodu nadno-
teckiego.

Jedną z podejmowanych 
kwestii była m.in. kontrola 
niemieckich urzędników. 
Jeszcze przed oficjalnym 
powołaniem Komisariatu, 
26 lipca 1919 roku Polska 
Rada Ludowa w Bydgosz-
czy poleciła swoim człon-
kom przyjrzeć się pracy 
poszczególnych urzędów. 

W wyniku sierpniowych rozmów polsko- 
-niemieckich Podkomisariat powołał swo-
jego delegata przy miejscowej landraturze. 
Został nim właściciel Bielic Stanisław Nie-
siołowski. Miał on przygotować się do ob-
jęcia urzędu starosty bydgoskiego. W póź-
niejszym czasie, 15 października 1919 roku, 
urząd przy magistracie objął Jan Maciaszek. 
Z kolei pod koniec grudnia Melchior Wierz-
bicki został polskim przedstawicielem na 
Urząd Regencyjny. W tym samym miesiącu 

„Dziennik Bydgoski” z 15.08.1919 r. 
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członkiem deputacji szkolnej przy magistra-
cie mianowano księdza Jana Filipiaka.

Kolejnym zadaniem Podkomisariatu było 
skompletowanie polskiej kadry urzędniczej. 
W Bydgoszczy kwestia ta pozostawała szcze-
gólnie istotna ponieważ tutejszy personel 
administracyjny składał się prawie wyłącznie 
z Niemców. W tej sytuacji Komisariat zajął się 
werbunkiem osób, które miały objąć poszcze-
gólne urzędy. Zabiegał również o włączenie 
polskich przedstawicieli do rady miasta. Sta-
rania te zostały zakończone sukcesem 11 wrze-
śnia 1919 roku, kiedy członkami magistratu 
zostali Jan Teska oraz Antoni Czarnecki.

Bardzo ważnym zadaniem Podkomisariatu 
była również ochrona miejscowych Polaków. 
Po podpisaniu traktatu wersalskiego w mie-
ście w dalszym ciągu dochodziło do anty-
polskich zajść. Najpoważniejsze z nich miało 

miejsce 17 sierpnia. Tego dnia wieczorem 
około stuosobowy oddział Grenzschutzu 
zdemolował i obrabował Dom Polski. Ponie-
sione wówczas straty oszacowano na około 
15 tysięcy marek. Następnego dnia dokona-
ne zniszczenia oglądali oficerowie koalicji, 
a członek Podkomisariatu Stanisław Rolbie-
ski sporządził protokół z wydarzeń.

W ostatnich miesiącach przynależności Byd-
goszczy do Niemiec Podkomisariat działał 
również na rzecz niewywożenia na zachód 
zapasów żywności, towarów oraz urządzeń. 
Polscy przedstawiciele składali w tej spra-
wie protesty u władz niemieckich. Ponadto, 
8 października, członkowie Podkomisariatu 
brali również udział w negocjacjach z nie-
mieckim rządem w sprawie wywozu towa-
rów z terenów obwodu nadnoteckiego. Pod-
komisariat opowiadał się również przeciwko 
likwidacji tutejszego Instytutu Rolniczego.

Dawna Królewsko-Pruska Szkoła Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego.  
W budynku znajdowały się biura Podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Bydgoszczy.

Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA
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Na początku lipca w Bydgoszczy przewidy-
wano, że Wojsko Polskie wkroczy tu w ciągu 
trzech lub czterech tygodni. W zaistniałej sy-
tuacji, w połowie miesiąca, władze niemieckie 
zdecydowały się usunąć pomniki Fryderyka II 
oraz Wilhelma I. Wkrótce potem Polacy miesz-
kający w Bydgoszczy podjęli przygotowania 
do przyjęcia żołnierzy. Towarzystwo Czerwo-
nego Krzyża zaczęło zbierać zapasy żywności 
dla wojskowych, a specjalna komisja kwate-
runkowa zwróciła się do mieszkańców z proś-
bą o zorganizowanie i zgłaszanie kwater dla 
oficerów. Oprócz tego proszono okolicznych 
ziemian o przesyłanie słomy na sienniki dla 
żołnierzy. Ponadto Polska Rada Ludowa zbie-
rała pieniądze na udekorowanie miasta. 

Początkowe oczekiwania dotyczące szyb-
kiego przybycia wojsk polskich okazały 
się błędne. Pierwsze rozmowy dotyczą-
ce przejęcia ziem przyznanych Polsce na 
mocy traktatu wersalskiego rozpoczęto 
co prawda latem, ostateczne porozumie-
nie zawarto jednak 25 listopada 1919 roku. 
Zakładało ono, że wejście wojsk polskich 
rozpocznie się dopiero siedem dni po ra-
tyfikacji traktatu pokojowego przez stro-
nę niemiecką. Tereny przyznane Polsce 
miały zostać zajęte przez wojska Frontu 
Wielkopolskiego generała Józefa Dowbor 
Muśnickiego oraz oddziały Frontu Po-
morskiego generała Józefa Hallera. 

 

Wkroczenie wojsk polskich

Powitanie żołnierzy pod dowództwem podpułkownika Witolda Butlera.
Źródło: Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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Ostatecznie do ratyfikacji traktatu doszło 
10 stycznia. Wraz z ogłoszeniem tej infor-
macji Podkomisariat Naczelnej Rady Ludo-
wej w Bydgoszczy wydał odezwę, w której 
nawoływał ludność polską oraz niemiec-
ką do zachowania spokoju, uszanowania 
uczuć współobywateli oraz unikania wza-
jemnych prowokacji. Do odezwy tej przy-
łączył się również prezes regencji bydgo-
skiej Friedrich von Bülow. Niedługo potem,  
14 stycznia 1920 roku, Jan Maciaszek został 
mianowany miejscowym komisarzem ge-
neralnym rządu Rzeczpospolitej.

Na wieść o bliskim wkroczeniu wojsk pol-
skich przygotowania do uroczystości powi-
talnych znacznie przyspieszyły. Zajmowały 
się nimi dwie komisje: ds. „przyjęcia Wojska 
Polskiego” oraz „dekoracyjna”. Ta druga 14 
stycznia wezwała Polki z Bydgoszczy do 
przygotowania pięciu tysięcy metrów gir-
land. Ponadto do polskich mieszkańców 
wystosowano apel o przystrajanie domów. 
Autorem projektu dekoracji był architekt 
Teofil Biernacki. Nad ich wykonaniem czu-
wał z kolei Roman Stobiecki. 

Jednocześnie prowadzono prace nad przy-
gotowaniem koszar. Koordynatorem tego 
zadania był kupiec Maksymilian Sentkowski. 
Dzięki podjętym działaniom zorganizowano 
kwaterunek dla dwóch tysięcy wojskowych. 
Koszary zaopatrzono również w zapas ziem-
niaków, słomy oraz torfu. Oprócz tego dla 
żołnierzy pozyskano dziesięć tysięcy kom-
pletów bielizny i koców. 

Bardzo ważną inicjatywą było również urzą-
dzenie wojskowej gospody. Została ona zor-
ganizowana w budynku kasyna oficerskiego 
przy dzisiejszej ulicy Bolesława Chrobrego. 
Za jej urządzenie odpowiadała bydgoska filia 
Polskiego Czerwonego Krzyża. Na kilka dni 
przed wkroczeniem wojsk polskich na po-
trzeby gospody zbierano zapasy żywności 
oraz książki.

W tym czasie przedstawiciele lokalnej lud-
ności niemieckiej w dalszym ciągu opowia-
dali się za zachowaniem spokoju w mieście. 
W połowie miesiąca, reprezentujący śro-
dowiska prawicowe Georg Cleinow, wysłał 
pismo do Jana Teski. W liście tym deklaro-

„Dziennik Bydgoski” z 13.01.1919 r. 
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wał że: „niemiecka ludność w żaden sposób 
nie zamierza przeszkodzić albo przez de-
monstracye zmącić ich święta”. W podob-
nym tonie wypowiadała się również gazeta 
„Ostdeutsche Presse”. Pomimo podjętych 
starań władzy niemieckiej nie udało się za-
chować spokoju w Bydgoszczy. 17 stycznia 
grupa żołnierzy Grenzschutzu udała się na 
Stary Rynek, gdzie zaczęła niszczyć masz-
ty przygotowane na nadchodzące uroczy-
stości. W odpowiedzi na miejscu zebrał się 
tłum Polaków. Doszło wówczas do starć. 
Spokój na Starym Mieście przywróciła po-
licja, Straż Obywatelska oraz Komendan-
tura Wojskowa. Po starciach do Melchiora 
Wierzbickiego udała się niemiecka delega-
cja z burmistrzem Hugo Wolffem. Wyraziła 

ona ubolewanie z powodu zajść oraz odcięła 
się od zachowań żołnierzy Grenzschutzu.

W tym samym dniu Podkomisariat Naczelnej 
Rady Ludowej zorganizował w Hotelu pod 
Orłem specjalne biuro informacyjne, w któ-
rym można było zasięgnąć wiedzy na temat 
przygotowań do przyjęcia wojsk polskich.

W ostatnich dniach przed zajęciem Byd-
goszczy do nadchodzących uroczystości 
przygotowywały się poszczególne polskie 
towarzystwa i organizacje. Zwoływano tak-
że spotkania oddziałów Straży Obywatel-
skiej. 17 stycznia „Komisja przyjęcia Wojska 
Polskiego” apelowała aby przystrajać domy, 
a w dniu uroczystości powstrzymać się od 
pracy. Jednocześnie zwracano uwagę, aby 

Wkroczenie wojsk polskich do Bydgoszczy.  
Źródło: Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
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polskie chorągwie zostały wywieszone do-
piero po odejściu żołnierzy niemieckich.

19 stycznia o godz. 18:00 w sali posiedzeń 
bydgoskiego ratusza odbyła się uroczy-
stość przejęcia przez Polaków władzy 
w Bydgoszczy. Stronę niemiecką repre-
zentowali: burmistrz Hugo Wolff, a także 
członkowie magistratu i rady miejskiej. Ze 
strony polskiej w wydarzeniu uczestniczy-
li: delegat rządu polskiego Jan Maciaszek, 
przedstawiciele Podkomisariatu Naczel-
nej Rady Ludowej oraz członkowie zarzą-
du Polskiej Rady Ludowej w Bydgoszczy. 
Uroczystość rozpoczęło przemówienie 
burmistrza Wolffa. Wyraził on nadzieję 
na sprawiedliwe traktowanie niemieckich 
mieszkańców miasta. Po nim głos zabrał 
Jan Maciaszek. W swoim przemówieniu 
powiedział m.in., że Polska będzie stoso-
wać względem swoich nowych obywateli 
zasady tolerancji. Następnie Hugo Wolff 
przekazał stronie polskiej klucze do miasta. 
Na koniec uroczystości Melchior Wierzbic-
ki wręczył Janowi Maciaszkowi oficjalną 
urzędową nominację na komisarycznego 
prezydenta Bydgoszczy.

Dzień później, 20 stycznia po godz. 
9:00 rano z miasta wycofały się ostat-
nie jednostki Grenzschutzu. Następnie 
o godz. 10:40, na udekorowany Stary 
Rynek wkroczyli pierwsi żołnierze pol-
scy. Zostali oni powitani entuzjastycz-
nymi okrzykami miejscowych Polaków 
oraz pieśnią powitalną odśpiewaną przez 
Towarzystwo „Halka”. Następnie w połu-
dnie na Starym Rynku pojawił się bata-
lion saperów pod dowództwem pułkow-
nika Witolda Butlera oraz pół szwadronu 
białych ułanów (16. Pułk Ułanów Wiel-
kopolskich). Żołnierzy jako pierwszy 
powitał w Bydgoszczy przewodniczący 

Polskiej Rady Ludowej dr Jan Biziel. Po 
nim głos zabrał proboszcz parafii w Mą-
kowarsku, ksiądz Antoni Tyrakowski, 
który był dziekanem bydgoskim. Na-
stępnie zebrani odśpiewali pieśń „Boże 
coś Polskę”. Później, w imieniu żołnierzy 
przemawiał pułkownik Butler. Główne 
oddziały polskie przybyły na Stary Rynek 
o godz. 13:00. Wtedy z przemówieniem 
powitalnym do żołnierzy wystąpił Jan 
Teska. W odpowiedzi pułkownik Wacław 
Przeździecki stwierdził: „Pragnęliśmy bar-
dzo przyjść do Was! Was wyratować, lecz 
nie było rozkazu, a rozkaz to dla żołnierza 
rzecz święta. Doczekaliśmy się naresz-
cie dnia dzisiejszego. Żołnierz wyraża się 
krótko, a więc w imieniu żołnierzy składam 
»Bóg zapłać!«”.

Jako ostatni głos na Starym Rynku za-
brał ksiądz Jan Filipiak. Po jego mowie 
żołnierze ruszyli na plac Wolności. Za 
wojskiem podążały poczty sztandarowe 
oraz polscy mieszkańcy Bydgoszczy. Ci, 
którzy z powodu tłoku pozostali na Sta-
rym Rynku witali kolejne pojawiające się 
oddziały. Była to artyleria oraz żółci ułani 
(17. Pułk Ułanów Wielkopolskich). Wraz 
z wejściem Wojska Polskiego tutejszym 
komendantem został pułkownik Butler. 

20 stycznia do Bydgoszczy przybył rów-
nież wojewoda poznański Witold Celi-
chowski. Jego wizyta wiązała się z orga-
nizacją tutejszych władz cywilnych. Tego 
samego dnia prezydent Maciaszek wydał 
do mieszkańców Bydgoszczy specjalną 
odezwę z okazji objęcia urzędu. Opubli-
kował również okólnik do urzędników, 
funkcjonariuszy oraz robotników pracu-
jących w miejskiej administracji.

Okólnik prezydenta Jana Maciaszka. Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa 
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Dalsza część uroczystości przejęcia Byd-
goszczy przez Polskę odbyła się 22 stycznia. 
Z inicjatywy Podkomisariatu Naczelnej Rady 
Ludowej dzień ten przybrał charakter święta 
narodowego związanego z przyjazdem gene-
rała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Dowódca 
Frontu Wielkopolskiego przybył do miasta 
pociągiem o godz. 12:30. Tam powitali go 
przedstawiciele Podkomisariatu, Polskiej Rady 
Ludowej, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz 
kolejarzy. Na generała czekała również kompa-
nia honorowa 6. Pułku Piechoty. Po powitaniu 
wśród licznie zebranych mieszkańców, generał 
przejechał przystrojonymi ulicami na Stary 
Rynek. Tam czekał na niego tłum przedstawi-
cieli różnych polskich towarzystw i organizacji, 
a także żołnierze. Po dokonaniu przeglądu woj-
ska odbyła się polowa msza święta. Następnie, 
po przemówieniach księdza Mateusza Zabłoc-
kiego oraz doktora Jana Biziela głos zabrał 
generał Dowbor-Muśnicki. Oświadczył on, że 
odtąd Bydgoszcz będzie znajdować się pod 
ochroną Rzeczpospolitej. Jako kolejny przemó-
wił podsekretarz stanu w Ministerstwie byłej 
Dzielnicy Pruskiej, Leon Janta-Połczyński. 
W imieniu rządu, ogłosił on przyłączenie mia-
sta do Polski. Na zakończenie z mową wystąpił 

jeszcze prezydent Maciaszek. Po uroczysto-
ściach na Starym Rynku ulicą Gdańską prze-
maszerowała defilada wojskowa. Za żołnierza-
mi maszerowały delegacje różnych polskich 
organizacji. Generał Dowbor-Muśnicki oraz 
towarzyszący mu oficerowie i oficjele obser-
wowali defiladę z placu Wolności. Następnie 
sformowany został pochód, który ruszył pod 
Hotel pod Orłem. Tam z balkonu budynku do-
wódca Frontu Wielkopolskiego przemówił do 
zebranego tłumu.

W dalszej części dnia w hotelu zorganizowano 
uroczysty obiad. Dzień zakończono wieczorną 
galą w Teatrze Polskim. Wystawiono wówczas 
trzeci akt „Dziadów” Adama Mickiewicza oraz 
„Warszawiankę” Stanisława Wyspiańskiego. 

Następnego dnia popołudniu generał Dowbor-
-Muśnicki odwiedził jeszcze gospodę żołnier-
ską Dowódca Frontu Wielkopolskiego, opuścił 
miasto wieczorem, wyjeżdżając do Strzelewa.

Wraz z wkroczeniem Wojska Polskiego oraz 
styczniowymi uroczystościami w historii Byd-
goszczy rozpoczął się zupełnie nowy czas. 
Miasto znów przynależało do Polski i szybko 
zmieniało swoje dotychczasowe oblicze. 

Generał Józef Dowbor-Muśnicki przejeżdżający przez plac Teatralny
Źródło: Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego 
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Codzienne życie mieszkańców Bydgoszczy 
było w warunkach powojennych niezwykle 
trudne. W mieście żyło w tym czasie wiele 
osób bezdomnych i bezrobotnych.

W drugiej połowie listopada 1918 roku 
sytuacja aprowizacyjna miasta przedsta-
wiała się źle. Żywność podobnie jak w cza-
sach wojennych była wydawana na kartki. 
Zgodnie z ustaleniami Rady Robotniczej 
i Żołnierskiej, zapasy jedzenia przechowy-
wane w tym czasie w Bydgoszczy miały 
wystarczyć na około trzy do czterech mie-
sięcy. Jednocześnie zwracano uwagę, że na 
polach wciąż znajdowało się wiele zakopa-
nych ziemniaków i buraków. W zaistniałej 
sytuacji Rada wezwała okolicznych rolni-
ków do zatrudniania wojskowych i bezro-
botnych przy zbieraniu warzyw. Z czasem 
sytuacja uległa częściowej poprawie. Na 

początku stycznia Rada stwierdzała, że 
w Bydgoszczy zabraknie jedynie mięsa oraz 
tłuszczów. Niedobór zapasów żywności 
sprawiał, że w mieście znacznie rozrósł się 
czarny rynek, a ceny poszczególnych pro-
duktów osiągały bardzo wysoki poziom.

Niedostatek żywności nie był jedynym pro-
blemem. W końcu 1918 roku w mieście bra-
kowało też węgla. Dostarczano go za mało 
do elektrowni i gazowni. W tej sytuacji pod 
koniec listopada miejskie urzędy zamykano 
wcześniej niż zwykle. Niedobór węgla oraz 
jego rosnące ceny odczuli również odbiorcy 
prywatni. Sytuacja pogorszyła się w stycz-
niu 1919 roku. Bydgoski teatr był w tym cza-
sie ogrzewany tylko dwa dni w tygodniu. 
Z kolei kawiarnie i kina nie otrzymywały 
żadnych dostaw węgla. Odbiorcom pry-
watnym polecano, aby budynki dogrzewać 

torfem oraz drewnem. 
Wobec niedoborów, na 
przełomie stycznia i lu-
tego władze prowadzi-
ły spis zasobów węgla 
w domach oraz przed-
siębiorstwach. 

Wkrótce po zakończeniu 
I wojny światowej istot-
nym problemem w Byd-
goszczy było również 
bezrobocie. Na początku 
stycznia 1919 roku bez 
pracy pozostawało około  
4600 mieszkańców. 

Życie codzienne. Niedobory towarów

Informacja o rozpoczęciu rejestracji na nowe kartki na węgiel.
Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa 
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Liczba ta zmniejszyła się wkrótce do ponad 
1300 osób. Było to możliwe dzięki zatrud-
nieniu bezrobotnych poza Bydgoszczą.

Zimą 1918 roku częstym zjawiskiem był rów-
nież handel mieniem wojskowym. Szczegól-
nie popularne były w tym czasie żołnierskie 
płaszcze, przerabiano je wówczas na okrycia 
damskie. Zjawisko to było na tyle rozpo-
wszechnione, że pod koniec stycznia w mie-
ście zarządzono konfiskatę i wywłaszczenie 
wszystkich płaszczy wojskowych znajdują-
cych się w rękach cywilnych.

Po podpisaniu rozejmu w Compiègne w mie-
ście w dalszym ciągu płacono tzw. pienią-
dzem wojennym wydawanym przez miasto. 
Był on bardzo często podrabiany, a jego war-
tość była dla wielu wątpliwa.

 

W czerwcu 1919 roku do Bydgoszczy do-
tarła amerykańska pomoc żywnościowa. 
Dzięki temu sytuacja aprowizacyjna miasta 
nieznacznie się poprawiła. Była to jednak 
jedynie chwilowa zmiana. Po podpisaniu 
układu pokojowego w Wersalu Niemcy 
zaczęli wywozić z Bydgoszczy różnego 
rodzaju towary. Były to m.in. urządzenia 
przemysłowe oraz artykuły żywnościowe. 
Trafiały one na zachód kraju. Działania te 
sprawiły, że w Bydgoszczy cały czas zma-
gano się z kwestią niedoboru żywności. 
Na jej wywóz starał się reagować Podko-
misariat Naczelnej Rady Ludowej. Jego 
działania przyniosły jedynie częściowy 
skutek. Strona polska przeciwdziałała 
również zjawisku spekulacji, m.in. po-
przez tworzenie czarnych ksiąg tak zwa-
nych paskarzy.  

Pieniądz wojenny z 1918 r.
Źródło: Ze zbiorów autora
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„Dziennik Bydgoski” z 12.08.1919 r.
Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

W 1918 roku Bydgoszcz była zamiesz-
kiwana w większości przez ludność nie-
miecką. Wraz z końcem I wojny światowej 
mieszkańcy zdawali sobie sprawę z moż-
liwości przyłączenia tych terenów do nie-
podległego państwa polskiego. Pierwsi 
Niemcy zaczęli wyjeżdżać z Bydgoszczy 
już w grudniu 1918 roku. Zjawisko to nie 
miało jeszcze wówczas charakteru maso-
wego. Proces odpływu ludności niemiec-
kiej wzmógł się w maju 1919 roku, po pu-
blikacji projektu traktatu pokojowego. Pod 
koniec czerwca „Dziennik Bydgoski” do-
nosił, że: „Od dłuższego już czasu rozmaici 
bojaźliwi Niemcy wynoszą się z Bydgosz-
czy. Cały szereg wyższych urzędników 
przeniósł się już w głąb Niemiec: codzien-
nie jeszcze obserwować można wozy me-
blowe, które wywożą ruchomości rozma-
itych »podpór niemczyzny«”.

 

Z możliwości wcześniejszego wyjazdu sko-
rzystał m.in. nadburmistrz Paul Mitzlaff. 
Opuścił on Bydgoszcz we wrześniu 1919 
roku. Masowy odpływ ludności niemieckiej 
spowodował, że w mieście sprzedawano 
w tym czasie bardzo wiele nieruchomości. 
Innym skutkiem wyjazdów był stopniowy 
proces polonizacji tutejszej gospodarki. 
W tym czasie wiele przedsiębiorstw prowa-
dzonych dotychczas przez Niemców było 
odkupywanych przez Polaków. Powstało 
też wiele nowych polskich firm.  

Do końca 1919 roku Bydgoszcz opuściło po-
nad 20 tysięcy mieszkańców. Byli to w zde-
cydowanej większości Niemcy. Po przeję-
ciu miasta przez Polskę zjawisko to trwało. 
W latach 1920-1922 Bydgoszcz opuściło 
w sumie około 32 tysięce Niemców. Jedno-
cześnie na ich miejsce przybyły do miasta 
tysiące Polaków pochodzących ze wszyst-
kich trzech dawnych zaborów oraz emigracji.

Życie codzienne.  
Zmiana struktury demograficznej miasta
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Pod koniec 1918 roku w Bydgoszczy działał 
szereg polskich stowarzyszeń i organizacji 
o różnym charakterze. Polskich pracowni-
ków, rozmaitych specjalizacji zrzeszało Zjed-
noczenie Zawodowe Polskie. Oprócz tego 
w mieście istniały m.in.: Towarzystwo Ter-
minatorów, Towarzystwo Czeladzi, Towa-
rzystwo Przemysłowców, Towarzystwo 
Kupców, Towarzystwo Młodzieży Kupieckiej, 
Towarzystwo Kobiet Pracujących „Jedność”, 
Towarzystwo Kobiet Pracujących w Handlu 
i Konfekcji oraz Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół”. W tym czasie w Bydgoszczy dzia-
łały również trzy duże polskie zespoły śpie-
wacze. Były to chóry „św. Wojciech”, „Halka” 
oraz „Moniuszko”. Centralnym miejscem 
spotkań polskich stowarzyszeń był Dom 
Polski mieszczący się przy dzisiejszej ulicy 
Emila Warmińskiego. W mieście funkcjono-
wały również cztery polskie banki. Oprócz 
tego było tu również Biuro Pomocy Prawnej 
dla Wojaków i ich rodzin, a od grudnia 1918 
roku Towarzystwo Wojaków.

Na skutek wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego oraz walk toczących się 
w okolicach Bydgoszczy działalność pol-
skich organizacji została częściowo za-
hamowana. Wpłynęły na to m.in. zarzą-
dzony w mieście stan oblężenia, rewizje 
oraz aresztowania. Mimo trudnej sytu-
acji Polska Rada Ludowa podjęła w tym 
czasie szereg inicjatyw. Najważniejszą 
z nich było przeforsowanie projektu na-

uki języka polskiego w szkołach śred-
niego oraz wyższego stopnia. Lekcje te 
miały odbywać się w wymiarze czterech 
godzin tygodniowo. Łącznie we wszyst-
kich typach szkół w Bydgoszczy na lek-
cję języka polskiego zgłoszono wówczas 
około pięć tysięcy dzieci i młodzieży. Tak 
duża liczba uczniów wymagała większej 
liczby nauczycieli. Byli oni werbowani 
przez komisję szkolną. W styczniu 1919 
roku, Polska Rada Ludowa po raz pierw-
szy nawoływała również do dobrowolnej 
wpłaty tzw. podatku narodowego.

Pomimo trudności, po zakończeniu Po-
wstania Wielkopolskiego polskie towa-
rzystwa i organizacje prowadziły swo-
ją statutową działalność. W tym czasie 
było ich w Bydgoszczy około 30. Wio-
sną 1919 roku aż cztery z nich obchodzi-
ły 10 rocznicę istnienia. Jako pierwsze,  
23 marca swoje jubileuszowe spotka-
nie urządziło Towarzystwo Termina-
torów. Tydzień później podobną uroczy-
stość obchodziło Towarzystwo Kobiet 
Pracujących „Jedność”. Z kolei 4 maja, 
Towarzystwo Śpiewu „Moniuszko” zor-
ganizowało z okazji 10-lecia koncert 
oraz przedstawienie w Domu Polskim.  
11 maja, jako ostatnie, rocznicę swojego po-
wstania obchodziło Towarzystwo Kobiet 
Pracujących w Handlu i Konfekcji.

 

Życie codzienne. 
Polskie organizacje, szkolnictwo i kultura
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Ważnym przejawem polskiego życia narodo-
wego były uroczyste pogrzeby powstańców 
wielkopolskich, którzy zmarli w niemieckiej 
niewoli. Dwa takie wydarzenia miały miejsce 
w czerwcu 1919 roku. W Bydgoszczy pocho-
wano wówczas Stanisława Wojciechowskie-
go pochodzącego z Psar oraz nieznanego  
z imienia powstańca.

Po podpisaniu traktatu pokojowego do-
szło w Bydgoszczy do znaczącego oży-
wienia działalności polskich organizacji 
kulturalnych i społecznych. W tym czasie 

w mieście powstał szereg nowych towa-
rzystw. W lipcu zawiązało się Stowarzy-
szenie Nauczycieli Polskich dla Bydgosz-
czy i Okolic. W tym samym miesiącu 
założono również filię Polskiego Czerwo-
nego Krzyża. Z kolei na początku sierpnia 
w mieście zorganizowano Towarzystwo 
Urzędników Polskich. Prężnie rozwijało 
się także Zjednoczenie Zawodowe Pol-
skie. W październiku 1919 roku liczyło 
ono już czternaście filii reprezentujących 
pracowników różnych gałęzi gospodarki. 
Pod koniec roku, w grudniu, swoją dzia-

„Dziennik Bydgoski” z 6.07.1919 r.
Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
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łalność w Bydgoszczy wznowiło również 
Towarzystwo Czytelni Ludowych.

Ludność polska zbierała składki na róż-
ne inicjatywy o charakterze społecznym. 
Pieniądze przeznaczano m.in. na pomoc 
osobom biednym, internowanym oraz jeń-
com przebywającym w niewoli niemieckiej. 
Polscy mieszkańcy włączyli się również w 
ogólnokrajową kwestę na rzecz sierot pod 
nazwą „Ratujcie dzieci”.

Ruch polski rozwijał się również na polu 
teatralnym. Oprócz przedstawień organi-
zowanych przez poszczególne towarzystwa 
w mieście działało także Grono Przyjaciół 

Sceny. Jednocześnie do miasta przyjeżdżał 
objazdowy Teatr Plebiscytowy. Kierował 
nim późniejszy dyrektor Teatru Miejskiego 
w Bydgoszczy Ludwik Dybizbański. Jego 
grupa wystawiała przedstawienia m.in. 
w grudniu 1919 roku. Aktorzy wystąpili w 
Bydgoszczy także 22 stycznia 1920 roku 
podczas święta z okazji przyłączenia miasta 
do Polski. Poza sceną teatralną w Bydgosz-
czy działało również kino Teatr Union pro-
wadzone przez Polaka Wacława Szkarad-
kiewicza. Znajdowało się ono w budynku 
przy ówczesnej ulicy Gdańskiej 21. W kinie 
tym w końcu 1919 roku wyświetlono pierw-
szy film z polskimi napisami.

„Dziennik Bydgoski” z 27.07.1919 r.
Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa



37

„Dziennik Bydgoski” z 13.09.1919 r.
Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
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