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Wstęp

Wstęp
Włocławek nowoczesny…
Aby go dobrze zrozumieć i zobaczyć, trzeba w porannych godzinach przejść się po ulicach miasta. Przy akompaniamencie licznych
syren fabrycznych, zwiastujących godzinę 7:30, śpieszą do pracy
liczne rzesze robotników. Śpieszą do szkół setki młodzieży, nauczyciele, a do biur — liczni urzędnicy. Na rozkopanych ulicach miasta
leżą stosy rur, betonowych płyt, betonowych kostek, kamiennych
sześcianów… Grupy robotników burzą stare bruki, rozkopują ulice, zakładają rury, układają nowe nawierzchnie, plantują zieleńce
i kwietniki… Tworząc tym sposobem właśnie ten — Włocławek nowoczesny…1
Tak na temat Włocławka lat międzywojennych pisał Zdzisław
Arentowicz, zasłużony publicysta i działacz kulturalny. Nie ulega
wątpliwości, że ten krótki okres zapisał się złotymi literami w dziejach historycznej stolicy Kujaw. W latach międzywojennych Włocławek był największym miastem powiatowym ówczesnego województwa warszawskiego, i choć daleko mu było do metropolii,
to jednak przeżył ważny okres rozwoju, co wyraźnie zaznaczyło
się w jego strukturze, przestrzeni i architekturze. W tym mieście,
pachnącym raz kawą zbożową, gdy wiatr był od Bohma, a raz ługiem,
gdy wiatr był od Celulozy2 rozpoczęły się ważne procesy modernizacyjne; prowincjonalne miasto, położone na rubieżach Imperium
1
2

Z. Arentowicz, Włocławek, Włocławek 1937, s. 96.
I. Newerly, Pamiątka z Celulozy, Warszawa 1988, s. 42.
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Rosyjskiego, wkroczyło na drogę ku nowoczesności. Dziewiętnastowieczna tkanka urbanistyczna z neostylowymi, w większości
skromnymi kamienicami, z rzadka przeplatanymi okazałymi budowlami, stopniowo wypełniała się zabudową modernistyczną.
Celem niniejszej pracy jest rozpoznanie i przybliżenie tej tematyki. Substancja architektoniczna Włocławka lat międzywojennych jest zjawiskiem niemal niedostrzegalnym w ogólnopolskich
badaniach tego okresu, choć z pewnością na taką uwagę zasługuje.
Nie ulega wątpliwości, że to właśnie lata międzywojenne ostatecznie ukształtowały obraz centralnej części miasta; wówczas powstało sporo interesujących budynków, które w prowincjonalnej mikroskali były odzwierciedleniem zjawisk zachodzących w architekturze
polskiej i europejskiej. Zajmują one znaczące miejsce w zabudowie
miejskiej nie tylko pod względem liczby obiektów, tworzących niejednokrotnie całe enklawy architektoniczne, ale także jako mocny
znak plastyczny, kontrastujący zarówno z dekoracyjnymi formami
sprzed I wojny światowej, jak też z powojennymi blokami i niejednoznaczną, trudną jeszcze do ostatecznej oceny architekturą
współczesną. Brak należytego rozpoznania architektury międzywojennej pod względem naukowym i artystycznym, a w konsekwencji brak świadomości co do jej znaczenia i wartości, jest przyczyną
postępującej deprecjacji: z przestrzeni miejskiej od dłuższego już
czasu znikają kolejne, wartościowe realizacje tego okresu.
Stan badań nad zagadnieniem architektury Włocławka w latach międzywojennych nie przedstawia się imponująco. Należy
zwrócić uwagę, że monograﬁczne ujęcia architektury lat międzywojennych w odniesieniu do polskich miast dopiero od niedawna
cieszą się zainteresowaniem badaczy. Znaczących opracowań monograﬁcznych nie doczekała się nawet większość miast wojewódzkich, białą plamą są miasta na Kresach Wschodnich. Tym bardziej
to, co działo się w miastach powiatowych, pozostaje na marginesie głównego nurtu dociekań. A przecież — jak pisze Jakub Wajer
— historia narodu w znacznym stopniu toczy się poza głównymi
centrami kulturalnymi i politycznymi, w ośrodkach spoza pierwszego planu (…) Bez ich znajomości wszelkie syntezy są niepełne3.
Włocławek lat międzywojennych interesował wprawdzie badaczy okresu powojennego, jednak ich uwaga koncentrowała się
niemal wyłącznie na problematyce politycznej i społecznej, szczególnie uwzględniając konﬂikty pomiędzy klasą robotniczą a kapitałem. Sprawy kultury, sztuki i architektury pozostały na uboczu,
tym bardziej, że badacze czasów PRL nie byli skłonni do obiektywnej
oceny dorobku i osiągnięć lat międzywojennych. Podstawowym
3

J. Wajer, Życie kulturalne Włocławka w latach 1918–1939, Bydgoszcz 1997, s. 7.
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źródłem informacji na temat rozwoju przestrzennego miasta pozostaje monograﬁa Adama Ginsberta z 1968 r.4 W odniesieniu
do okresu międzywojennego badacz wnikliwie omówił zagadnienia rozwoju terytorialnego, urbanistycznego i demograﬁcznego,
szczegółowej charakterystyce poddał przemiany w zagospodarowaniu miasta i warunkach bytowych mieszkańców, zagadnienia
stricte architektoniczne leżały jednak poza orbitą jego zainteresowań. Wartość tej pracy polega na gruntownym opracowaniu
szeregu problemów, zilustrowanych szczegółowymi danymi statystycznymi. Poziom naukowy opracowania osłabia jednak socjalistyczna perspektywa, charakterystyczny dla tego okresu język
oraz ideowo motywowana tendencja autora do dyskredytowania
wielu zjawisk w urbanistyce i architekturze międzywojennego
miasta, podkreślanie niepowodzeń (wytykanie choćby „społecznie niesprawiedliwego”, jednakże w warunkach wolnorynkowych
nieuniknionego zjawiska bezdomności przy jednoczesnej dostępności mieszkań pod wynajem) i pomniejszanie wymiaru sukcesów.
W ostatnich dekadach powstała pewna liczba artykułów naukowych i popularnonaukowych, dotyczących różnych aspektów życia
międzywojennego miasta5, powstają też monograﬁe6 i opracowania zbiorowe, jednak zagadnienia architektoniczne są tam traktowane mniej lub bardziej marginalnie. W dwutomowej monograﬁi
historycznej miasta, przygotowanej przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe, kwestie rozwoju przestrzennego i architektury
miasta do 1918 r. szczegółowo omówiła Romualda Hankowska7 —
A. Ginsbert, Włocławek. Studium monograﬁczne, Warszawa 1968.
W. Frątczak, Działalność charytatywna Kościoła katolickiego we Włocławku w latach
1914–1939, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” 2000, s. 153–165; M. Przegiętka, Zapomniana stacja Włocławek Wąskotorowy, „Świat Kolei” 2005, nr 9, s. 34–42; H. Szczechowicz, 14 Pułk Piechoty w dziejach Włocławka w latach 1920–1939, w: Od armii komputowej do narodowej IV, red. W. Rezmer, Toruń 2012, s. 349–364; J. Wasińska-Nalepka,
Socjalne aspekty architektury miasta przemysłowego w okresie międzywojennym na przykładzie Włocławka, w: Stolica i region. Włocławek i jego dzieje na tle przemian Kujaw
i ziemi dobrzyńskiej, red. O. Krut-Horonziak, L. Kajzer, Włocławek 1995, s. 213–226;
H. Witczak, Powstanie i rozwój sieci paraﬁalnej we Włocławku, „Studia Włocławskie”
2015, s. 383–408; A. Wysocka, Niedocenione dziedzictwo — architektura okresu międzywojennego w województwie kujawsko-pomorskim na wybranych przykładach, w: Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, red. S. Łaniecki, Bydgoszcz 2014, s. 186–209.
6
A. Mietz, M. Pawlak, M. Szczotkowska-Topič, Gimnazjum i liceum im. ks. Jana
Długosza we Włocławku 1916–1949, Bydgoszcz 1995; M. Pawlak, Dawne włocławskie
gimnazja (w latach 1876–1939), Bydgoszcz 1998; H. Szczechowicz, Kujawy Wschodnie
i ziemia dobrzyńska w II Rzeczypospolitej. Administracja, gospodarka, życie społeczno-polityczne, szkolnictwo 1918–1928, Włocławek 2013; J. Wajer, Życie kulturalne Włocławka …, op. cit.
7
R. Hankowska, Układ przestrzenny i zabudowa miasta, w: Włocławek. Dzieje miasta, red. J. Staszewski, t. I, s. 200–216; eadem, Rozwój przestrzenny Włocławka od połowy
XV wieku do 1793 roku, w: ibidem, s. 316–355; eadem, Rozwój układu przestrzennego
Włocławka od 1793 do 1918 roku, w: ibidem, s. 488–548.
4
5
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należy żałować, że po śmierci tej zasłużonej badaczki architektury
i sztuki Włocławka nikt nie kontynuował tematu w odniesieniu
do lat międzywojennych, którym poświęcony był drugi tom cyklu
(zagadnienia budowlane pojawiają się tam jedynie na marginesie
innych tematów)8. Danych biograﬁcznych kilku włocławskich architektów — Antoniego Olszakowskiego, Karola Osterloﬀa, Kazimierza Kłosowicza i Stefana Narębskiego — dostarcza Włocławski
Słownik Biograﬁczny9. Informacje na temat międzywojennej architektury Włocławka przewijają się w ogólnych opracowaniach
na temat architektury polskiej tego okresu, choć niezbyt często
i właściwie dopiero w ostatnim czasie. Wymienić tu należy opracowania autora10, w których zwrócono uwagę na takie realizacje,
jak hale targowe, łaźnię miejską, szpital żydowski, Muzeum Kujawskie, Bank Handlowy, gimnazjum biskupie, seminarium urszulanek, gimnazjum żeńskie i gmach poczty. Autorzy kanonicznych publikacji na temat architektury międzywojennej — Andrzej
Olszewski11, Izabella Wisłocka12 i Jan Minorski13 — interesowali
się przede wszystkim dużymi ośrodkami miejskimi, stąd na przykłady włocławskie nie zwrócili uwagi. Realizacje mieszkaniowe
— kolonia urzędnicza, kolonia robotnicza i osiedle działkowe —
doczekały się uwzględnienia w obszernym opracowaniu na temat
indywidualnego budownictwa mieszkaniowego w międzywojennej
Polsce14, kościół św. Stanisława — w monograﬁi międzywojennej architektury sakralnej15. Najszerszy przegląd architektury międzywojennej zawiera włocławski tom Katalogu zabytków sztuki w Polsce,
publikowanego przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk16
8
W. Frątczak, Kościół rzymskokatolicki we Włocławku w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, w: Włocławek. Dzieje miasta, red. J. Staszewski, t. II, Włocławek 2001, s. 221–254;
M. Pawlak, Oświata i szkolnictwo w latach 1918–1939, w: ibidem, s. 141–169; T. Rejmanowski, Opieka zdrowotna i społeczna w latach 1918–1939, w: ibidem, s. 339–352; J. Wajer, Życie kulturalne miasta, w: ibidem, s. 170–220; W. Wróblewski, Ludność i gospodarka
lokalna Włocławka w latach 1918–1939, w: ibidem, s. 255–277; T. Rejmanowski, Opieka
zdrowotna i społeczna w latach 1918–1939, w: ibidem, s. 339–352.
9
Włocławski słownik biograﬁczny, red. S. Kunikowski, t. I–VI, Włocławek 2004–2011.
10
M. Pszczółkowski, Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej. Forma
i styl, Łódź 2014; idem, Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej. Funkcja,
Łódź 2015; idem, Architektura szkolna II Rzeczypospolitej, Łódź 2017.
11
A. K. Olszewski, Nowa forma w architekturze polskiej 1900–1925. Teoria i praktyka,
Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.
12
I. Wisłocka, Awangardowa architektura polska 1918–1939, Warszawa 1968.
13
J. Minorski, Polska nowatorska myśl architektoniczna w latach 1918–1939, Warszawa
1970.
14
M. Rozbicka, Małe mieszkanie z ogrodem w tle w teorii i praktyce popularnego budownictwa mieszkaniowego w międzywojennej Polsce, Warszawa 2007.
15
F. Burno, Świątynie nowego państwa. Kościoły rzymskokatolickie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2012.
16
Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XI. Dawne województwo bydgoskie, z. 18, Włocławek i okolice, Warszawa 1988.
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— dokonano tam szczegółowego opisu architektury i wyposażenia kościoła św. Stanisława, ponadto podano podstawowe informacje na temat najważniejszych gmachów publicznych i obiektów
mieszkaniowych lat międzywojennych. Ważnymi opracowaniami
są ponadto katalog wystawy na temat kartograﬁi i ikonograﬁi
miasta XIX i XX w., zorganizowanej w Muzeum Ziemi Kujawskiej17 oraz atlas map historycznych z opracowaniem naukowym,
opublikowany w ostatnim czasie w serii Atlas historyczny miast
polskich18. Temat architektury włocławskiej nie spotkał się też
dotąd z zainteresowaniem współczesnego czasopiśmiennictwa
naukowego w zakresie architektury i historii sztuki; pojawiają się
jedynie incydentalne informacje.
Biorąc pod uwagę powyższe niedostatki w literaturze przedmiotu, w celu naszkicowania obrazu włocławskiej architektury
międzywojennej sięgnięto po drukowane materiały źródłowe,
dość licznie powstające w omawianym okresie. Szczególnie cennym opracowaniem jest monograﬁa historyczna Michała Morawskiego, prof. seminarium duchownego19, sporo danych dostarcza
też monograﬁa przemysłu włocławskiego20, choć znaczenie obu
publikacji ograniczone jest latami wydania (odpowiednio 1933
i 1928). Wiele ważnych informacji zawierają wydawnictwa magistrackie, poświęcone inwestycjom miejskim21, ponadto wydawnictwa przewodnikowe22 i opracowania okolicznościowe, publikowane przez dyrekcje włocławskich placówek edukacyjnych23.
Drobne wzmianki i niewielkie artykuły pojawiają się na łamach
ogólnopolskich czasopism fachowych24, osobne teksty poświęcono
17
M. Cieślak, T. Wąsik, Oblicza miasta Włocławka w kartograﬁi i ikonograﬁi na przestrzeni XIX i XX wieku (katalog wystawy), Włocławek 2007.
18
Atlas historyczny miast polskich, t. II. Kujawy, z. 4. Włocławek, red. R. Czaja,
A. Marynowska, T. Wąsik, Toruń 2016.
19
M. Morawski, Monografja Włocławka (Włocławia), Włocławek 1933.
20
F. Szeliga, Przemysł włocławski, Włocławek 1928.
21
P. Czarnecki, Zadrzewienie miasta Włocławka, Włocławek 1930; idem, Wodociągi, kanalizacja, drogi we Włocławku, Włocławek 1937; J. Kłodawski, Budowa Kujawskiej Elektrowni Okręgowej we Włocławku, Włocławek 1928; W. Kwapiszewski, K. Saski,
E. Sokołowski, Rozwój budownictwa miejskiego we Włocławku, Włocławek 1926; Rozwój
samorządu miasta Włocławka w Polsce odrodzonej, red. S. Krzewski, Włocławek 1926.
22
Z. Arentowicz, Włocławek, op. cit.; P. Czarnecki, Ilustrowany przewodnik po Włocławku i okolicy, Włocławek 1931; idem, Włocławek nad brzegami Wisły, Włocławek
1939; Przewodnik ilustrowany po Włocławku, red. S. Jankowski, Włocławek 1922.
23
Pierwsze dziesięciolecie Gimnazjum Państwowego im. Marji Konopnickiej we Włocławku 1918-1928, red. Z. Degen-Ślósarska, Włocławek 1928; Zakład im. ks. J. Długosza
we Włocławku. Sprawozdanie, red. K. Masłowski, Włocławek 1938.
24
A. Król, Piętnastolecie budownictwa wojskowego, „Architektura i Budownictwo”
(dalej: „AiB”) 1933, nr 10–12, s. 296 (na temat kasyna oﬁcerskiego); K. Saski, Projekt
regulacyjny i rozbudowy m. Włocławka, „AiB” 1926, nr 8, s. 28–32; Sprawozdanie z działalności Tow. Urbanistów Polskich, „AiB” 1925, nr 1, s. 38; J. Wojciechowski, Kościół jako
budowla, „AiB”1927, nr 8–9, s. 255 (na temat kościoła św. Stanisława); Z ruchu budowlanego we Włocławku, „Przegląd Budowlany” 1930, nr 6, s. 487–488.
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regulacji przedmieść25, szkole technicznej26 i budownictwu mieszkaniowemu27. Zainteresowanie krajowego piśmiennictwa inżynieryjnego wzbudziły włocławskie mosty28.
Skarbnicą nowych informacji okazały się niepublikowane materiały — akta przechowywane w Archiwum Państwowym we Włocławku, przede wszystkim zespół akt Zarządu Miejskiego z lat
1918–1939, w mniejszym stopniu akta starostwa powiatowego,
w największym zaś zakresie bogaty zbiór dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Zespół ten obejmuje konsensy policji budowlanej wraz z projektami oraz zaświadczenia o odbiorze do użytku,
wystawiane na prośbę właścicieli w celu uzyskania ustawowej ulgi
w podatku od nieruchomości. Materiały te pozwalają na ustalenie
autorstwa projektu i dokładne określenie czasu budowy, pierwotnych form i układów funkcjonalnych. Niestety nie jest to zbiór pełny, brakuje dokumentacji bardzo wielu obiektów, a nawet całych
ulic, niekiedy zachowały się jedynie projekty lub tylko konsensy
czy wreszcie przypadkowe, nieistotne materiały. Cenne materiały
odnaleziono również w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku (projekty architektoniczne, dokumentacja związana z budową gmachu Muzeum) i w Archiwum Akt
Nowych w Warszawie (Akta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).
Wykorzystano ponadto dokumentacje konserwatorskie (karty
ewidencyjne, dostępne we włocławskiej delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków), chociaż ich przydatność jest
ograniczona ze względu na liczne błędy merytoryczne.
Badaniami objęto wreszcie lokalne czasopisma i prasę z lat
międzywojennych — tu z kolei istotnym utrudnieniem był brak
kompletnych roczników włocławskiej prasy w zasobach bibliotek
regionu, zwłaszcza najbardziej istotnego „Expressu Kujawskiego”.
Czasochłonny przegląd „Dziennika Kujawskiego” nie przyniósł
niestety spektakularnych efektów, poza uzupełniającymi informacjami. Wiele cennych danych zawiera natomiast główne forum
wymiany włocławskiej myśli technicznej i artystycznej — „Życie
Włocławka i Okolicy”, wydawane przez Oddział Włocławski Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
W. Wieczorkiewicz, Przedmieścia Włocławka, „AiB” 1938, nr 1, s. 15–17.
M. Surwiłło, Państwowa Niższa Szkoła Techniczna we Włocławku, „Polski Przemysł Budowlany” 1925, nr 6–7–8, s. 231–232.
27
S. Pachnowski, Budowa mieszkań robotniczych we Włocławku, „Dom Osiedle
Mieszkanie” 1931, nr 5, s. 16–19.
28
A. Eberhardt, O budowie 5-ciu ﬁlarów mostu drogowego przez Wisłę we Włocławku, „Przegląd Budowlany” 1936, nr 2, s. 58–62; Otwarcie ruchu na moście przez rzekę
Zgłowiączkę we Włocławku, „Przegląd Budowlany” 1932, nr 10, s. 229; L. Tylbor, Budowa mostu drogowego imienia Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza przez Wisłę we Włocławku, „Przegląd Techniczny” 1937, nr 21–22, s. 731–733.
25
26

Wstęp

Z analizy tych materiałów, w większości zupełnie do tej pory
nieuwzględnianych przez badaczy, wyłonił się nowy, nieznany
obraz architektury międzywojennego Włocławka — okresu bodaj najznakomitszego, tworzącego solidne podstawy dla naszego
współczesnego zakorzenienia w kulturowym podłożu „małej ojczyzny”.
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Spuścizna lat zaborów

Rozdział I

Spuścizna lat zaborów
Przeobrażenia urbanistyczne i architektoniczne Włocławka lat
międzywojennych mogą być w sposób właściwy i pełny ocenione
w konfrontacji z wydarzeniami lat zaborów. Zostanie wtedy ustalony punkt wyjścia, jakim był krajobraz miasta w momencie odzyskania niepodległości, jakie były problemy do rozwiązania, ale
również szanse do wykorzystania.
Historia Włocławka, jego przestrzeni i zabudowy to sinusoida,
w której lata świetności i rozwoju przeplatały się z okresami upadku. Takim okresem świetności było XVI stulecie: w mieście biskupów kujawskich powstały wówczas spichlerze, działała komora
celna, kwitło rzemiosło i handel. XVII i XVIII w. przyniosły z kolei
pasmo klęsk „powietrza, ognia i wojny”, poczynając od wielkiego
pożaru miasta w 1620 r., przez kilkukrotne najazdy szwedzkie, najazd moskiewski w 1707 r. i epidemię dżumy w roku następnym.
Kiedy zaś miasto zdobyło się na podźwignięcie z upadku, powołując w 1787 r. Komisję Dobrego Porządku w celu przeprowadzenia reform — nastąpiła narodowa tragedia rozbiorów i utraty
niepodległości. Antiqua Wladislavia traﬁła w ręce pruskie, a potem rosyjskie już jako Włocławek — prowincjonalna mieścina
rzędu pobliskiego Kowala czy Brześcia, z liczbą mieszkańców nie
przekraczającą tysiąca, pozbawiona niemal zupełnie historycznej
zabudowy. Mury miejskie (o ile w ogóle istniały) zburzono jeszcze w średniowieczu, o istnieniu zamku świadczyła tylko nazwa
przedmieścia — Zazamcze. Cieniem dawnej świetności było kilka
zabytkowych kościołów.
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Po pierwszym rozbiorze Polski w 1793 r. Włocławek przypadł
Prusom, tracąc rangę miasta biskupiego i przechodząc na własność rządową. W 1806 r. miasto znalazło się w granicach Księstwa Warszawskiego, w nowych warunkach odzyskując władze
samorządowe o ograniczonych uprawnieniach. Ciągłe zmiany
przynależności państwowej nie sprzyjały rozwojowi gospodarczemu ani dużym przedsięwzięciom budowlanym, należy jednak
zauważyć, że w czasach pruskich podjęto pewne działania porządkujące i regulacyjne. Prusacy jako pierwsi dostrzegli też potencjał
przemysłowy miasta w jego położeniu nad wielką rzeką i w boga1. Tzw. kamienice masońskie tym zapleczu rolniczym. Architekturę mieszkaniową czasów pruprzy ul. Królewieckiej 12–15 skich reprezentują trzy wolnostojące domy przy ul. Królewieckiej
12, 14 i 16 (il. 1) — parterowe, o skromnych, płasko boniowanych
elewacjach, kryte wysokimi dachami mansardowymi, typowe dla
pruskiego budownictwa drugiej połowy XVIII w. Z tego okresu
pochodzi też szereg magazynów solnych i spichrzów zbożowych,
m.in. budynek „Czarnego Spichrza” na rogu obecnych ulic Wyszyńskiego i Piwnej (il. 2).

2. Czarny Spichrz

Nowy, długi rozdział w historii miasta rozpoczął się w 1815 r.,
kiedy na mocy postanowień traktatu wiedeńskiego znalazło się
ono w granicach Królestwa Polskiego. W następnym roku miasto
stało się siedzibą władz obwodowych (później powiatowych) jako
stolica obwodu kujawskiego w składzie województwa mazowieckiego29 (od 1837 r. guberni mazowieckiej), należy także zaznaczyć,
że w 1819 r. miasto uzyskało prawa przysługujące stolicom
29
Podział Królestwa Polskiego na Woiewództwa, Obwody i Powiaty przez Namiestnika Królewskiego na dniu 16. stycznia 1816 roku uczyniony, „Dziennik Praw Królestwa
Polskiego”, 1816, nr 2, s. 115–120.
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wojewódzkim30. Wprawdzie w 1830 r. funkcja siedziby obwodu
została utracona na rzecz Brześcia Kujawskiego, ale odzyskano
ją ponownie sześć lat później. Usytuowanie we Włocławku szeregu urzędów i instytucji, związanych z funkcją administracyjną,
było ważną szansą na podniesienie rangi miasta i perspektyw jego
dalszego rozwoju.
Jak wyglądał Włocławek u progu tych przeobrażeń? Obszar zabudowy miejskiej obejmował — oprócz miasta średniowiecznego w obrębie dzisiejszych ulic Cyganki i Towarowej oraz brzegów
Wisły i Zgłowiączki — tereny przyłączone w czasach nowożytnych (1577), wyznaczone przebiegiem ulic Brzeskiej, Zduńskiej
i Królewieckiej, dodatkowo rozległe grunty podmiejskie o funkcji
rolniczej (il. 3). Granice pomiędzy miastem i zabudową podmiejską nie były wyraźne, bowiem mury miejskie uległy zniszczeniu
jeszcze w średniowieczu (niewykluczone również, że nigdy ich
nie było31), stąd wcześnie rozpoczął się proces integracji miasta
z przedmieściami.

3. Plan miasta z 1787 r., wykonany
na zlecenie Komisji Dobrego Porządku
przez Marca Sitza, nadwornego geometrę biskupa włocławskiego Józefa
Ignacego Rybińskiego (fragment)

30
31

„Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, 1820, nr 26, s. 310–311.
Por. R. Hankowska, Układ przestrzenny…, op. cit., s. 211–213.
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Architektoniczna weduta Włocławka na przełomie XVIII
i XIX w. z pewnością nie była imponująca. Według opisu Komisji Dobrego Porządku z 1787 r. zabudowa była niemal w całości
drewniana, na 224 budynki przypadało jedynie 10 murowanych
(ratusz i sześć kamienic przy Starym Rynku, jedna przy ul. Wójtowskiej i dwie przy ul. Tumskiej)32, nie licząc kilku kościołów.
Struktura zabudowy miejskiej była luźna, budynki niskie, a wiele placów pozostawało pustych po wcześniejszych zniszczeniach,
stąd całość przypominała raczej wieś niż miasto. Dodatkowo można mieć poważne wątpliwości co do kondycji technicznej zabudowy, skoro liczba budynków drewnianych w czasach władzy pruskiej spadła do zaledwie 63, a murowanych do dziewięciu33. Nie
budzi z kolei wątpliwości ówczesny poziom higieny miejskiej: był
z pewnością katastrofalny. Dość powiedzieć, że w 1767 r. kapituła
katedralna podjęła uchwałę, wzywającą wszystkich duchownych
posiadaczy domów przy ul. Cyganka do uprzątnięcia ulic przed
swoimi nieruchomościami z kup śmieci i nawozu, wyrzucanych
ze stajni i podwórz wprost na ulice34. Nieuregulowane brzegi Wisły były przyczyną ciągłych wylewów, wiele zanieczyszczeń powodowała też położona nad rzeką rzeźnia miejska, formująca na ulicach kałuże i wyziewy zdrowiu ludzkiemu szkodliwe35. Jak pisano
później, opłakany ten stan miasta był szczególnie dotkliwy i przykry
dla przechodniów, wędrujących po ulicach miasta o zachodzie słońca, kiedy miasto tonęło w ciemnościach, gdyż oświetlenia miejskiego
jeszcze wtedy nie było aż do początku XIX wieku. Wyruszający więc
na miasto wieczorem i nocą, chcąc uniknąć przykrych niespodzianek i niemiłych przygód, musiał się zaopatrzyć w latarnię, pochodnię czy płonące łuczywo36. Trudno dziwić się zatem, że Tadeusz
Kościuszko, który w 1790 r. spędził w mieście trzy miesiące jako
dowódca dywizji wielkopolskiej, pisał do sztabu głównego, prosząc o zabranie z tej niemiłej miejscowości, gdzie nie ma do kogo
słowa przemówić37.
32
M. Morawski, op. cit., s. 41; por.: J. Hofman-Kupisz, Włocławek w 1787 roku. Zabudowa miasta i struktura majątkowo-społeczna mieszkańców, Włocławek 2001, passim.
33
Z lat 1793–1794 pochodzi pruski opis Włocławka, wykonany w ramach państwowego projektu rozpoznania stanu polskich miast. Z opisu tego wynika m.in. że liczba
mieszkańców miasta wynosiła 949, w przeważającej większości (915) wyznania katolickiego, w mieście nie było poza ratuszem żadnego gmachu publicznego, działały publiczne studnie i osiem prywatnych, jedna apteka i żadnej gospody, praktykował jeden lekarz,
a w ciągu roku odbywało się pięć jarmarków; Indaganda oder topographisch-statistische
Fragen über den Zustand und der Beschaﬀenheit der Stadt Włocławek, za: J. Wąsicki, Opisy miast polskich z lat 1793–1794, cz. I, Poznań 1962.
34
Słownik geograﬁczny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, t. 13, Warszawa 1893, s. 703.
35
Z. Arentowicz, Z dawnego Włocławka, Włocławek 1928, s. 11.
36
M. Morawski, op. cit., s. 83.
37
Ilustrowany przewodnik po Włocławku z planem miasta, Włocławek 1911, s. 10.

