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Wstep
Szanowny mieszkańcu Nakła nad Notecią, drogi turysto,
przejezdny gościu. Przekazujemy Tobie przewodnik po szlaku
turystycznym Nakło – miasto trzech kultur. W przestrzeni
miasta jest to pierwszy szlak nakierunkowany na pokazanie
jego architektury i historii. Pragniemy nim przybliżyć czasy,
gdy Nakło było zamieszkane i współtworzone przez trzy
narodowości, wyznania i kultury jednocześnie.
W historii Nakła wieki XIX i XX zapisały się dynamicznym
rozwojem architektonicznym i demograficznym – obok siebie
zamieszkiwali Polacy – najczęściej katolicy, Niemcy –
ewangelicy i Żydzi – wyznawcy judaizmu. Przemierzając ulice
miasta będziesz miał okazję przyjrzeć się ciekawym detalom
architektonicznym oraz poznać historię niektórych budynków.
Powstanie szlaku, w tym niniejszego przewodnika,
dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach
programu „Patriotyzm Jutra”.
Tomasz Pasieka
Dyrektor Muzeum Ziemi Krajeńskiej
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Ul. Pocztowa w kierunku ul. Mroteckiej

Gmach poczty przy ul. Pocztowej (zdj. w kierunku ul. Bydgoskiej)

Ul. Pocztowa przy skrzyżowaniu z ul. Bydgoską

NAKŁO - MIASTO TRZECH KULTUR
Nakło nad Notecią uzyskało prawa miejskie w 1299 r. Przez
ponad 700 lat na obecny obraz tego miejsca miały wpływ wielkie
wydarzenia historyczne, tj. wojny z Zakonem Krzyżackim, potop,
rozbiory czy obie wojny światowe. Główną rolę w kształtowaniu
otaczającej przestrzeni mieli jednak i nadal mają zamieszkujący
ją ludzie. Porównując dzisiejsze Nakło do dawnych wieków
zaryzykować można stwierdzenie, iż obecnie jest ono
monolitem, tak pod względem etnicznym jak i wyznaniowym,
a przecież przez setki lat żyli tu obok siebie Polacy, Żydzi i Niemcy
tworząc jedną społeczność. Poniższy tekst przewodnika będzie
swoistą podróżą po miejscach związanych z tymi trzema
kulturami.
Po katastrofie, jaką była niewątpliwie II wojna światowa,
Gmina Żydowska w Nakle uległa całkowitej zagładzie. Nie ma już
także mniejszości niemieckiej, która uciekła w obliczu
zbliżającego się frontu w 1945 r. lub uległa spolonizowaniu po
wojnie. Przedstawicieli tych trzech nacji łączyły bardzo różne
stosunki: od otwartej wrogości, przez obojętność aż do przyjaźni.
Mimo oficjalnej polityki germanizacyjnej żadne miasto nie
byłoby w stanie istnieć wyłącznie w oparciu o konflikty.
Poprawne relacje czy zdrowa rywalizacja, choćby ekonomiczna,
wpłynęły na dynamiczny rozwój Nakła. Wyruszamy zatem
w podróż po miejscach będących wyznacznikami – istotnymi
punktami na mapie historii naszego miasta.
ULICA POCZTOWA
Muzeum Ziemi Krajeńskiej – spichlerz przy Pocztowej 14.
Budynek powstał w latach 80. XX w. na wzór wcześniejszego
obiektu – spichlerza zbożowego z przełomu XIX i XX w. Niegdyś
w mieście znajdowało się bardzo dużo magazynów zbożowych.
Dzięki Kanałowi Bydgoskiemu uruchomionemu w 1774 r., a
później także linii kolejowej Berlin – Królewiec (czynnej od 1851
r.), Nakło było ważnym punktem przeładunkowym na trasie
wschód – zachód, a to sprzyjało rozwojowi handlu, transportu i
przemysłu. Niestety, po II wojnie światowej transport wodny,
stopniowo zamierał, a wraz z nim stare spichlerze, które
nieużytkowane niszczały. Magazyn przy Pocztowej 14 miał to
szczęście, że wyznaczono go na nową siedzibę Muzeum Ziemi
Krajeńskiej. Budynek był jednak w złym stanie technicznym, stąd
zapadła decyzja o rozbiórce i postawieniu nowego „na wzór”
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Nowy zbór ewangelicki (ob. kościół pw. św. Stanisława B.M.)

Ul. ks. P. Skargi w kierunku ul. Dworcowej

Wnętrze nowego zboru ewangelickiego

Bank Rzeszy przy ul. ks. P. Skargi

Żeńska szkoła wydziałowa – ul. ks. P. Skargi

Willa proj. Wilhelma Freiherra Tettau, ul. ks. P. Skargi

niegdyś istniejącego. Dziś ów spichlerz to prężnie działająca
placówka kulturalna i jeden ze znaków rozpoznawczych Nakła.
Jest to także dobre miejsce, aby rozpocząć naszą wędrówkę
śladami trzech kultur, zwłaszcza jeśli przed spacerem
zapoznamy się ze zbiorami i zaczerpniemy garść historycznych
informacji podczas lekcji muzealnej związanej z tym tematem.
Z takim zapleczem na pewno łatwiej będzie później zrozumieć
zawiłe niuanse nakielskiej historii.
Wychodząc z budynku muzeum warto rozejrzeć się po ulicy
Pocztowej. Jej nazwa wzięła się oczywiście od budynku poczty
znajdującego się na przysłowiowe wyciągniecie ręki. Obiekt
wzniesiony w latach 1878-88 to typowy przykład pruskiej
architektury utylitarnej. Założona na planie prostokąta
dwukondygnacyjna z poddaszem i piwnicami zachowała się do
dzisiaj właściwie w niezmienionym stanie. Może brak nam
trochę zegara znajdującego się ongiś nad drzwiami (tarcza
pozostała do dziś, jest jednak zamalowana), zachowały się za to
mieszczące się w podwórzu dawne wozownie i stajnie, mimo iż
ostatnia poczta konna wyszła z Nakła pod koniec 1894 r.
ULICA KS. PIOTRA SKARGI
Udajemy się teraz parę kroków w dół ulicy Pocztowej, by
przesmykiem między blokami dostać się na ulicę Ks. Piotra
Skargi. Ulica ta nosiła w pruskich czasach nazwę Kaiser
Wilhelmstraße i była wyjątkowo prestiżowym adresem.
Imponująca willowa zabudowa przeznaczona była na siedziby
urzędów – Nadzoru Wodnego, Nadleśnictwa, Banku Rzeszy czy
po prostu dla zamożnych obywateli. Dwa szczególnie
wyróżniające się obiekty to niewątpliwie dzisiejszy Urząd Miasta
i Gminy oraz Kościół pw. św. Stanisława B. M.
Magistrat zbudowany w 1892 r. pierwotnie stanowił siedzibę
szkoły dla dziewcząt (Hocheren Mädschenschule). Ze względu
na duże zainteresowanie, placówkę w 1910 r. powiększono
o jedno skrzydło. W 1937 r. budynek został przekazany na
potrzeby Batalionu Obrony Narodowej, a dwa lata później, we
wrześniu, władze okupacyjne ustanowiły w nim swoją siedzibę.
Po drugiej wojnie światowej mieściły się tu na zmianę urzędy
i szkoły, a sytuacja unormowała się na początku lat 90. XX w. gdy
na dobre zagościły tu lokalne władze. Obiekt został wzniesiony
na planie prostokąta z dodatkowym poprzecznym skrzydłem od
północy. Niegdyś otaczał go ogród, dziś niestety zastąpiony
parkingiem.
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Po przeciwnej stronie ulicy wznosi się jeden z najbardziej
charakterystycznych budynków w Nakle – kościół pw. św.
Stanisława Biskupa i Męczennika. Powstał on w ostatniej ćwierci
XIX wieku jako świątynia ewangelicka. Nie ma pewności kto był
architektem odpowiedzialnym za projekt, choć w niektórych
źródłach można spotkać się z nazwiskiem nakielanina Otto
Münhaua (H. Trybuszewski, Widoki dawnego Nakła, Nakło nad
Notecią, 2000 r., s. 52). Kościół jest orientowany, zbudowany
w stylu neogotyckim z czerwonej nietynkowanej cegły. Ta
trójnawowa bazylika wyróżnia się wieżą w masywie zachodnim
oraz trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Pierwotne
wyposażenie kościoła było bardzo skromne, nie było w nim
nawet empor typowych dla świątyń ewangelickich, a wnętrze
pozbawione było dekoracji malarskiej, nie licząc banderoli
z cytatami pochodzącymi z Pisma Świętego. Zbór był jedną
z najbardziej prestiżowych inwestycji ewangelików nakielskich,
wspartą subwencją państwową w wysokości 18 500 marek,
a jego zadaniem było zastąpienie swego poprzednika
(rozebranego około 1890 r.) – znajdującego się na nakielskim
rynku, zbyt małego dla stale powiększającej się Gminy
ewangelickiej.
W 1945 r., na skutek działań wojennych, zniszczeniu uległa
iglica wieży, a cała świątynia mocno ucierpiała, do dziś widać
ślady po ostrzale, zwłaszcza w górnej partii budowli. Dwa lata
później kościół przekazano parafii rzymskokatolickiej pw. św.
Stanisława Biskupa i Męczennika, a przed nowymi
użytkownikami obiektu stanęło wiele kwestii do rozwiązania. Po
pierwsze – usunięcie zniszczeń wojennych, po drugie –
ufundowanie odpowiedniego wyposażenia wnętrza. Odbudowę
świątyni ograniczono do niezbędnych prac, nie podjęto się
niestety dźwignięcia zburzonej iglicy, która musiała poczekać na
lepsze czasy (odbudowano ją w latach 2015-2016).
O zaprojektowanie wyposażenia poproszono prof. Kazimierza
Bieńkowskiego (prof. Bieńkowski był znanym rzeźbiarzem,
autorem między innymi pomnika 1000-lecia Chrztu Polski przed
katedrą Poznańską, drzwi do tejże katedry oraz rzeźb ołtarza,
ambony i stalli w katedrze Szczecińskiej). Ten znakomity artysta
stworzył zespół zwartych stylistycznie obiektów: ołtarzy
głównego i bocznych, ambony i konfesjonałów. Reprezentują one
późną recepcję Art Deco – stylu niezwykle popularnego w latach
20-30. XX w. Styl ten w sztuce dotyczył przede wszystkim mody
i przedmiotów użytkowych „świeckich”, a jego realizacje w sztuce
sakralnej spotykane były niezwykle rzadko, co jeszcze

bardziej podkreśla wyjątkowość obiektów z kościoła św.
Stanisława.
ULICA BYDGOSKA
Opuszczamy mury świątyni, by udać się w dół ulicą ks. Skargi
do jej skrzyżowania z ulicą Bydgoską, a następnie skręcamy
w lewo. Po kilkudziesięciu metrach naszym oczom ukazuje się
kolejny okazały budynek z czerwonej cegły. Jeśli tylko
odwiedzicie Nakło w trakcie roku szkolnego nie będziecie mieli
trudności z odgadnięciem, jaką funkcję pełni ten obiekt. Gwar
dzieci lub dobiegający z wnętrza dźwięk dzwonka jasno
świadczą o przeznaczeniu na cele szkolne. Dziś jest to Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa
Tysiąclecia (czyli tradycyjna „dwójka”). Przed pierwszą wojną
światową była to ewangelicka szkoła powszechna. Ze względu na
koszty obiekt powstawał na przestrzeni kilku lat. Rozpoczęcie
budowy miało miejsce w 1912 r., zakończenie w 1916 r. W czasie
I wojny światowej budynek został ostrzelany, ale nie uległ
poważnym zniszczeniom, gorzej obeszła się z nim II wojna.
Użytkowany jako lazaret został podpalony przez uciekających
Niemców. Jednak mimo ogromnych zniszczeń podjęto decyzję
o odbudowie z jednoczesnym podwyższeniem o jedną
kondygnację. Podwórze szkolne zamyka od zachodu budynek
sali gimnastycznej, wybudowanej jeszcze za czasów pruskich.
Władze oświatowe zaborcy kładły spory nacisk na wychowanie
sportowe młodzieży, o czym przyjdzie się nam jeszcze podczas
tego spaceru przekonać.
ULICA EDMUNDA BARTKOWSKIEGO
Tymczasem przechodzimy na drugą stronę ulicy i skręcamy
w prawo w niewielką uliczkę Edmunda Bartkowskiego (Edmund
Bartkowski był komendantem Powstania Wielkopolskiego
w Nakle). Udajemy się do czytelni i filii dziecięcej Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią. Łatwo
przegapić budynek, gdyż stoi sobie cichutko w podwórzu za
przychodnią. Stanowił on niegdyś kościół staroluterański
powstały około 1910 r. według projektu nakielskiego architekta
Otto Mette. Dawniej łatwo było odczytać jego funkcję dzięki
wieżyczce i dekoracyjnemu wejściu, dziś pozbawiony tych
wyróżników nie przypomina już świątyni, a zwykły budynek
administracyjny. Po II wojnie światowej częściowo zniszczony,
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Zbór staroluterański oraz pastorówka (od ul. Bydgoskiej)

Zbór staroluterański (od ul. Bartkowskiego)

Nowa szkoła ewangelicka

Figura Serca Jezusowego (w rozwidleniu ul. Bydgoskiej i Potulickiej)

Widok na budynki przy skrzyżowaniu ul. Bydgoskiej z ul. ks. P. Skargi

przerobiony na łaźnię miejską czekał na smutny koniec. Na
szczęście przejęcie przez bibliotekę uratowało od wilgoci
i zapomnienia to, co z niego pozostało. Natomiast budynek
dawnego domu pastora parafii staroluterańskiej stoi do dziś przy
ulicy Bydgoskiej 19a jako budynek mieszkalny. Zgodnie
z przekazami gdzieś w jego pobliżu, ale już na ulicy Potulickiej,
miał się znajdować cmentarz przedstawicieli tego wyznania, nie
pozostał jednak po nim żaden namacalny ślad.
ULICA BYDGOSKA (CD)
Wracamy na ulicę Bydgoską i kierujemy się na zachód czyli
w stronę Rynku.
Pod nr 27 na ulicy Bydgoskiej (dawnej Brombergerstraße,
potem Marszałka Józefa Piłsudskiego, w czasie II wojny Adolf
Hitler Straße, w latach 50. XX w. ulicy Stalingradzkiej, by na
szczęście wrócić do starej, dobrej Bydgoskiej) znajduje się
dawna szkoła żydowska. Jest to jedyny obiekt użyteczności
publicznej związany ze społecznością żydowską, jaki zdołał
dotrwać do naszych czasów. Szkoła powstała w I poł. XIX w.,
wybudowana z żółtej, klinkierowej cegły, na planie prostokąta
z wystawką na osi środkowej i dobudówkami od podwórza.
Dawniej mieściła klasy na parterze i pokoje nauczycieli na
poddaszu. Obecnie jest to budynek mieszkalny. Niestety upływ
czasu wyraźnie odcisnął na nim swoje piętno, nadto poddawany
jest niepokojącym przeróbkom lokatorów, jak np. zmniejszenie
drzwi wejściowych. Spieszmy się zatem podziwiać ten obiekt
zanim zupełnie zatraci oryginalny charakter.
Ruszamy na zachód ulicą Bydgoską. Po drodze mijamy szereg
kamienic powstałych na przełomie XIX i XX w. W tym czasie
Nakło przeżywało boom gospodarczy i co za tym idzie
budowlany. Architekci tacy jak Oskar Lineau reprezentujący
modernizm, czy Julius Schumann realizujący secesyjne projekty
zadbali, by zabudowa tej części Nakła była szczególnie
atrakcyjna. Kamienica przy Bydgoskiej 32 jest dziełem O. Lineau
wybudowanym dla Karla Hempla, jednego z najbogatszych
obywateli, właściciela fabryki maszyn. Budynek jest
trzykondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Oś środkową
podkreśla trójkątny szczyt. Uwagę oglądającego zwraca wejście
flankowane dwiema masywnymi kolumnami. Całość jest
znakomitym przykładem modernizmu oddziaływującego raczej
bryłą niż detalem. Inaczej jest w przypadku dzieł Schumana.
Kamienice pod nr 41 i 51 są przykładami doskonałego łączenia
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Stary zbór ewangelicki na Rynku

Kamienica rodziny Fischer

Pomnik Germanii na Rynku

Rynek – pierzeja wschodnia z widoczną “halą groszową”, ratuszem i tzw. małym ratuszem

funkcjonalności z dekoratywnością. Warto przyjrzeć się im bliżej,
zwłaszcza, że zachowały wiele autentycznych secesyjnych detali.
Szczególne wrażenie robią panele ceramiczne z początku XX
wieku w korytarzu kamienicy nr 51. Przepiękna wić roślinna
połączona z motywem róż zachwyca oglądających.
RYNEK
Trzeba się jednak oderwać od podziwiania tego małego
arcydziełka i udać dalej na zachód. Dosłownie dwa kroki dzielą
nas od serca miasta czyli Rynku. Dziś jego centrum zajmuje
pomnik, ławeczki i fontanna, a latem także kawiarenka letnia –
jednym słowem jest on przeznaczony na rekreację. Dawniej
jednak, co najmniej do końca XVII w., miejsce to nie sprzyjało
rozrywkom, znajdowało się tu bowiem przedmieście św. Krzyża
z kaplicą pod tym wezwaniem oraz otaczającym ją cmentarzem.
W tamtym okresie życie mieszkańców skupiało się w zachodniej
części Nakła, czyli bliżej dzisiejszego placu Marii Konopnickiej.
Dopiero pożary szalejące w pierwszej połowie XVIII w. stały się
impulsem do zagospodarowania innych obszarów. Z czasem
zaakceptowano nowy rynek, a w połowie XIX w. ufundowano tu
ratusz. Stanął on w południowo-wschodniej pierzei placu,
w miejscu gdzie dziś biegnie droga na południe. Ratusz ów
reprezentował styl neogotycki, z wieżą w osi środkowej.
Niestety, budynek został zniszczony we wrześniu 1939 r. i nie
zdecydowano się na jego odbudowę. Do 1919 r. w pobliżu
miejsca, gdzie obecnie znajduje się fontanna, straszył polskich
mieszkańców Nakła pomnik Germanii. Na jego cokole
wymieniono mieszkańców nadnoteckiego grodu, którzy walcząc
w szeregach zaborczej armii, polegli na frontach wojny
francusko-pruskiej. Nic dziwnego, że ten ewidentny symbol
zniewolenia został zburzony przez Powstańców Wielkopolskich
w styczniu 1919 r.
ULICA HALLERA, PLAC ZAMKOWY
Z Rynku ulicą Podgórną udajemy się na ulicę Hallera. Stojąc na
skrzyżowaniu tych dwóch traktów widzimy po prawej stronie
charakterystyczny budynek z wieżyczką narożną – dawny bank.
Dalej ulica Hallera lekko wspina się w górę do placu Zamkowego.
Miejsce, w którym zatrzymaliśmy się na krótki postój, to teren
dawnej fosy otaczającej zamek i jego najbliższe otoczenie.
Z czasem fosę osuszono, zlikwidowano średniowieczne wieże
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Pierzeja zachodnia Rynku

Gmach Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej przy ul. Hallera.

Budynek synagogi na Placu Zamkowym (widok w stronę ul. Gimnazjalnej)

bramne i połączono gród i podgrodzie z resztą miasta. Ulica
Hallera nieprzypadkowo nosiła kiedyś nazwę Żydowskiej, tutaj
bowiem znajdowało się getto. Po raz pierwszy w historii Nakła
wyznawcy Judaizmu pojawili się około 1506 r., przybywszy na
zaproszenie starostów nakielskich. Ich zadaniem było przejęcie
w zarząd królewszczyzn, młynów, karczm, tartaków. Mieli także
dzięki zajmowaniu się bankowością wpłynąć dodatnio na rozwój
handlu. W XIX w. polityka państwa pruskiego sprzyjała
germanizacji Żydów i ich jednoczesnej asymilacji z pozostałymi
mieszkańcami Nakła. Dawny obszar osiedleńczy stracił nieco na
znaczeniu, a Żydzi zyskawszy możliwość swobodnego zakupu
ziemi i nieruchomości, rozproszyli swoje własności w obszarze
miasta. W starym gettcie pozostał jednak jeden element
niezwykle istotny dla życia całej żydowskiej Gminy – synagoga.
Wkraczamy na plac Zamkowy (zwany dawniej także placem
Garncarskim lub Mieczysława). Po lewej stronie widzimy
wzmocnione betonowym murkiem wzniesienie zwieńczone
metalowym ogrodzeniem. W tym właśnie miejscu znajdowała
się synagoga. Nie wiemy jak wyglądały starsze budynki,
zachowane źródła ikonograficzne dotyczą tylko ostatniego
budynku wzniesionego około 1858 r. według projektu
Quassowskiego z Wągrowca. Synagoga była obiektem
wolnostojącym, otoczonym pięknym ogrodem. Zachowane
widokówki z jej wizerunkiem świadczą, iż zbudowano ją
w technice muru pruskiego. Niestety, nie mamy żadnych
informacji na temat wystroju wnętrza świątyni. Synagogę
spalono w 1942 r. i dziś nie ma już po niej najmniejszego śladu.
Tak samo zresztą jak po zamku starostów nakielskich.
Warownia, którą w połowie XIV w. ufundował Kazimierz
Wielki, miała się znajdować w południowo-wschodniej części
wzgórza grodowego. Pierwszą większą katastrofą dla
nakielskiego zamku był potop, kiedy to szwedzcy saperzy
wysadzili większą część budynku w powietrze. To, co pozostało,
funkcjonowało jeszcze jakiś czas jako siedziba różnych urzędów,
stopniowo jednak owe resztki popadały w ruinę, by ostatecznie
stać się składem darmowych cegieł dla zaradnych Prusaków.
Całkowita rozbiórka zakończona została prawdopodobnie
w latach 70. XIX w. Niestety, nie zachował się żaden wizerunek
tak ważnej kiedyś dla całego regionu kazimierzowskiej twierdzy.
Udajemy się teraz dalej na południe ulicą Hallera, której druga
część znajduje się za placem Zamkowym. Ten odcinek prowadzi
bezpośrednio nad rzekę, onegdaj tak istotną w życiu miasta. Po
lewej stronie pod nr 21 (w różnych opracowaniach spotkacie się
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Widok na nabrzeża Noteci, w tym niezachowane spichlerze i magazyny na Zanoteciu

Stary most na Noteci

Zabudowa nad Notecią po wschodniej stronie mostu – spichlerz, hangar klubu wioślarskiego oraz zwodzony mostek

Państwo wymiennie raz z nr 19 raz 21 w kontekście tego
obiektu), w podwórzu, znajduje się mały, niepozorny
budyneczek – dawny zbór baptystów. Współcześnie obiekt pełni
funkcje magazynowe. Powstał on około 1914 r. według projektu
A r t u ra K a r s u n ke . Z a ł o ż o ny n a p l a n i e p ro s t o k ą t a
z dwuspadowym dachem jest niezwykle skromny w detalach.
Jego jedyną ozdobę stanowią lizeny podkreślające podział ścian.
Baptyści spośród wszystkich istniejących w Nakle wyznań
pojawili się najpóźniej (B. Derkowska-Kostkowska, Budowle
sakralne Nakła w XIX i 1 połowie XX wieku, s. 194 [w:] Rozwój
przestrzenny i architektoniczny Nakła nad Notecią, red.
R. Tomaszewski, Nakło nad Notecią 1999 r.). Gmina była
nieliczna, jednak na tyle sprawnie działająca, iż podjęła się trudu
wzniesienia własnej świątyni.
Kontynuując wędrówkę ku rzece, po prawej stronie (czyli
zachodniej) ulicy Hallera, pod nr 36 znajduje się najstarszy dom
Nakła. Maleńka, urocza chatka z muru pruskiego, z ciekawym
oknem – powieką w połaci dachu. Przywodzi na myśl chatki
rybackie Kaszubów. Jest to tak zwana „Chata Szypra”, która
powstała najprawdopodobniej w ostatniej ćwierci XVIII w.
i przypuszczalnie była własnością któregoś z szyprów – czyli
kapitana barki.
Warto podejść bliżej rzeki. W miejscu, w którym stoimy,
znajdował się charakterystyczny, bo kratownicowy most
prowadzący na południe. Został on zniszczony w 1939 r.,
odbudowany później prowizorycznie (z drewna) przez
niemieckich saperów służył przez okres okupacji. W latach 50.
XX w. postanowiono nową, solidną przeprawę wznieść nieco
bardziej na wschód, w miejscu w którym most znajduje się dziś.
ULICA DĄBROWSKIEGO
Wracamy na ulicę Hallera, kierujemy się na północ czyli na
powrót w stronę centrum miasta. Zatrzymajmy się na chwilę na
skrzyżowaniu ulic Hallera i Dąbrowskiego, gdyż był to ważny
punkt w życiu mieszkańców miasta. W dużej kamienicy pod
adresem Dąbrowskiego 6, jeszcze przed I wojną światową,
mieścił się najelegantszy hotel w mieście – Hotel du Nord,
a w jego podwórzu znajdowała się scena teatralna zamieniona
później na kino – to tu Nakielanie po raz pierwszy mieli okazję
zetknąć się z X muzą. Po 1920 r. obiekt od niemieckiego
właściciela zakupił łodzianin Marian Bawarski, zmieniając
nazwę obiektu na „Polonia”. Kino kontynuowało swoją
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Widok ul. Dąbrowskiego. Od prawej: kamienica i browar Herrmanna, Hotel du Nord oraz kamienica rodziny Dettloff.

Budynki przy skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Gimnazjalnej

Nieistniejąca zabudowa przy ulicy Dąbrowskiego

Od lewej: kamienica architekta K. Stabrowskiego, nowa szkoła katolicka, stara szkoła katolicka oraz kamienica O. Kamińskiego

Uczniowie szkoły katolickiej podczas ćwiczeń na placu Szkolnym

działalność aż do końca lat 80. XX w.
Zaledwie parę domów na zachód, funkcjonował konkurencyjny „Hotel Cesarski”, przez długie lata będący centrum życia
kulturalnego Polaków. To w nim na początku stycznia 1919 r.
stacjonowali Powstańcy Wielkopolscy. W sąsiednim budynku
znajdowała się drukarnia Malickiego wydająca istotny dla
mieszkańców tytuł prasowy „Głos Krajny”. Ani siedziba “Hotelu
Cesarskiego”, ani redakcja Głosu nie przetrwały II wojny
światowej. Dziś ich miejsce zajmuje zabudowa z lat 60. i 70. XX w.
( H. Trybuszewski, Widoki dawnego Nakła, Nakło nad Notecią
2000 r.).
Narożny budynek na skrzyżowaniu ulic gen. H. Dąbrowskiego
i Gimnazjalnej należał do polskiej rodziny Dettloff, która
w okresie zaborów tajnie nauczała młodzież języka polskiego
i historii. Jeden z członków rodu – Szczęsny Dettloff był
wybitnym mediewistą, historykiem sztuki i założycielem
katedry historii sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Jego prace dotyczące twórczości Wita Stwosza cieszą
się do dziś ogromnym uznaniem badaczy.
Skręcamy teraz w lewo i kierujemy się w stronę placu Marii
Konopnickiej. Ulica gen. Henryka Dąbrowskiego jest
przedłużeniem osi wschód – zachód, na której oparto układ
miasta. Tutaj, podobnie jak na ulicy Bydgoskiej, przełom wieków
przyniósł boom budowlany. Powstawały liczne kamienice
mieszczące nie tylko mieszkania, ale i restauracje, sklepy,
warsztaty rzemieślnicze. Niestety, ta część miasta w znaczący
sposób ucierpiała na skutek działań wojennych.
Jedną z ciekawszych zachowanych kamienic jest budynek pod
nr 29. Pierwotnie była to powstała około 1850 r. siedziba rodu
Kontzkich. Pod koniec XIX wieku została przebudowana
i przeszła w ręce Baerwaldów. Ta rodzina żydowska sprowadziła
się do Nakła z Gdańska około 1830 r. i prowadziła prężnie
działające tartaki i młyn oraz liczne interesy handlowe. Byli też
współfundatorami obiektów o charakterze publicznym, między
innymi szkoły żydowskiej. Tworzyli różnorakie fundusze
charytatywne, o ich znaczeniu dla życia miasta może świadczyć
fakt, iż dzisiejsza ulica Kilińskiego przez jakiś czas nosiła nazwę
Baerwaldstraße. Na kamienicy pod nr 29 uważny obserwator
znajdzie w detalach fasady wplecioną literę „B” – znak
własnościowy. Budynek jest sporym obiektem z dodatkowym
skrzydłem w podwórzu i ogrodem, który niegdyś zadbany, stano-
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Kościół pw. św. Wawrzyńca przed i po rozbudowie

Wnętrze kościoła pw. św. Wawrzyńca między innymi z niezachowanymi polichromiami

Projekt rzeźni miejskiej

Koszary pruskie oraz plac manewrowy

Zabudowania nakielskiej rzeźni. Z całego kompleksu przetrwał do dziś budynek po lewej stronie tzw. “willa weterynarza”

wił mały prywatny teren rekreacji dla mieszkańców domu.
O dawnym splendorze mogą świadczyć wspaniałe piece kaflowe
zachowane w niektórych z mieszkań. Te małe arcydzieła sztuki są
bogato dekorowane elementami nawiązującymi do manieryzmu
niderlandzkiego. Na klatkach schodowych jeszcze do niedawna
spod opadającego tynku widać była misterne secesyjne freski.
Idąc dalej mijamy plac Marii Konopnickiej zwany dawniej
świńskim lub kozim rynkiem i udajemy się w górę ulicy
Dąbrowskiego. Pod nr 52 znajduje się niewielki budynek –
dawna szkoła katolicka. W zaborze pruskim szkoły elementarne
były szkołami wyznaniowymi, tak więc katolicy i ewangelicy
spotykali się dopiero w gimnazjum. Do starej szkoły katolickiej
uczęszczali nie tylko mieszkańcy Nakła, ale również dzieci
z Chrząstowa i Paterka. Ponieważ obiekt był za mały na
pomieszczenie wszystkich uczniów w 1893 r., pod obecnym nr
54, rozpoczęto budowę nowej szkoły katolickiej według projektu
Kestalmista (D. Bręczewska-Kulesza; Architektura Szkolna w
Nakle od połowy XIX wieku do początku XX wieku [w:] Rozwój
przestrzenny i architektoniczny Nakła Nad Notecią, red.
R. Tomaszewski, Nakło nad Notecią 1999 r., s. 162). Już w 1912 r.
budynek podniesiono o jedno piętro. Przez długie lata pełnił on
funkcje szkolne, dziś jest siedzibą Starostwa Powiatowego.
ULICA SĄDOWA
Przejdźmy na drugą stronę ulicy, by malowniczą uliczką św.
Wawrzyńca biegnącą przy Parku 700-lecia, dostać się na ulicę
Sądową. Pierwsze, co rzuca się w oczy to kościół pw. św.
Wawrzyńca. Losy tego obiektu są dość skomplikowane. Początki
parafii pw. św. Wawrzyńca w Nakle sięgają XII w., a wybór
patrona stanowił upamiętnienie bitwy stoczonej przez
Bolesława Krzywoustego w dniu poświęconym owemu
świętemu. Najstarsza świątynia znajdowała się w pobliżu grodu,
gdzieś przy dzisiejszym placu Zamkowym. Ostatni kościół w tej
historycznej lokalizacji wzniesiono w 1640 r. Podobnie jak
obiekty go poprzedzające był drewniany i po pożarze z 1772 r.
nie było czego ratować. Funkcję fary przejął kościółek sukursalny
pw. św. Stanisława znajdujący się w zachodniej części miasta,
czyli przy dzisiejszej ulicy Sądowej. Jednak i on wkrótce był w tak
złym stanie, że wierni obawiali się o swoje bezpieczeństwo.
Pierwszą zbiórkę na rzecz budowy nowego kościoła
zainicjował ks. Jan Florian Thilmann w 1819 r., nie przyniosła ona
jednak zamierzonych rezultatów. Do konkretnych prac przystąpiono
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dopiero w 1844 r. Świątynię postanowiono wznieść nie przy
placu Zamkowym a na miejscu kościoła pw. św. Stanisława. Ta
lokalizacja wymusiła jednak niekonwencjonalne rozwiązanie –
nowy kościół nie jest orientowany. Pierwszy obiekt był niewielki,
jednonawowy z wieżą na osi elewacji frontowej. Reprezentował
styl neoromański. W latach 20. XX w. świątynia wymagała
remontu, przy tej okazji zdecydowano się na rozbudowę, której
projekt powierzono znanemu architektowi poznańskiemu
Rogerowi Sławskiemu. W rezultacie powstała trójnawowa
bazylika z trzema wieżami w elewacji frontowej i ambitem
w prezbiterium. Nowy kościół zyskał cechy neobarokowe
i neoklasycystyczne. Wyposażenie wnętrza w większości
przypadków pochodzi z XIX w. z kilkoma rzeźbami i obrazami
wcześniejszymi, być może pochodzącymi z poprzednich świątyń.
Parafia posiada ciekawą kolekcję ornatów i paramentów, a wokół
kościoła zachowanych jest kilka starych nagrobków, które
niestety są nieczytelne.
Większy cmentarz znajdował się także na Sądowej, w miejscu
gdzie dziś znajduje się siedziba Urzędu Skarbowego. Co ciekawe
była to nekropolia ewangelicka. Najwyraźniej jednej i drugiej
stronie nie wadziło tak bliskie sąsiedztwo. Na zachód od kościoła
znajduje się budynek sądu i prokuratury rejonowej. Obiekt wraz
z nieodległym budynkiem tak zwanej ujeżdżalni i domem przy
ulicy Kilińskiego 6 stanowi część dawnego zespołu koszar
pruskich. Gdy w 1772 r. Krajna znalazła się pod pruskim
panowaniem zaborcy przyjęli zasadę utrzymywania porządku
siłą. Sprzyjało temu lokowanie w większych ośrodkach
jednostek wojskowych. Do Nakła sprowadzono szwadron
ułanów, a z początkiem XIX w. wystawiono na ich potrzeby
reprezentacyjny budynek koszar i stajnię (ujeżdżalnię),
natomiast maneż do ćwiczeń jeździeckich znajdował się na
terenie, na którym obecnie znajduje się Park 700-lecia. Gmach
sądu choć wielokrotnie rozbudowywany zachował cechy
klasycystyczne. Gdy jednostka wojskowa opuściła miasto
zmieniono przeznaczenie obiektu i stał się siedzibą sądu
i więzienia miejskiego. Wiąże się on w smutny sposób z historią
relacji polsko-niemieckich, bowiem w tym budynku w czerwcu
1919 r. zamordowano lokalnego bohatera – Antoniego
Nadskakułę, po tym jak wbrew woli zaborcy, odważył się
świadczyć o polskości Nakła przed komisją aliancką. W więzieniu
sądowym w czasie II wojny światowej okupanci przetrzymywali
i katowali polskich obywateli Nakła i okolic.

Plan przedstawiający cmentarz żydowski przy ul. Młyńskiej

Kostnica pożydowska

Widok ul. Młyńskiej od starego zakola Noteci. Teren zadrzewiony przedstawia cmentarz żydowski.

Młyn parowy Baerwalda po odbudowie z pożaru

Idąc dalej na zachód mijamy nie tylko ujeżdżalnię, ale po
prawej stronie dom z wieżyczką narożną i charakterystycznym
szachulcem. To „willa weterynarza” – jedyna niezmieniona
pozostałość po dużym i bardzo nowoczesnym kompleksie rzeźni
miejskich powstałych w 1912 r. Niestety, zakład cieszący się
międzynarodową renomą można podziwiać tylko na starych
fotografiach.
ULICA MŁYŃSKA
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W końcowym odcinku ulica Sądowa skręca lekko w lewo, by
przejść w ulicę Młyńską. Zatrzymajmy się na dłużej przed
budynkiem nr 5 (zaraz za torami). Znajdował się tam cmentarz
żydowski. Z dużego kirkutu nakielskiego nie pozostało wiele, ot
jeden większy fragment macewy przechowywany w Muzeum
Ziemi Krajeńskiej i sporo kostek brukowych wykonanych
z żydowskich nagrobków, które pokrywały część ulic, a teraz
spoczywają w muzealnym lapidarium. Cmentarz w tym miejscu
założono na początku XIX w. i użytkowano do II wojny światowej.
Podczas okupacji podzielił smutny los tysięcy podobnych
obiektów – zniszczono pochówki, a teren przekształcono w park.
Po wojnie nowe władze kontynuowały destrukcję, na miejscu
parku powstał zakład usługowy, a pozostałe macewy połupano
na kostkę brukową oraz wykorzystano jako gruz przy budowie
pobliskich magazynów. Nie zachowały się fotografie pokazujące
ten obiekt w czasach świetności, to co posiadamy to plany i szkic
przedstawiający znajdującą się przed cmentarzem kostnicę.
Z dokumentów tych wynika, że teren nekropoli podzielony był na
cztery duże segmenty, między nimi nasadzona była roślinność,
zaś jego granice wyznaczały szpalery drzew. Strata tego miejsca
odczuwana jest boleśnie – w tradycji żydowskiej grób jest
miejscem nienaruszalnym, a fraza „wieczny spoczynek”
traktowana nader poważnie. Dlatego właśnie w trakcie wojny
kirkuty niszczone były z taką konsekwencją – był to kolejny
sposób na upokorzenie narodu, który miał zniknąć z obrazu
świata.
Ruszamy dalej ulicą Młyńską na zachód. Trudno nie zauważyć
po drodze masywnych zabudowań młyna. Na Bielawach, bo tak
nazywa się ta część Nakła, młyny znajdowały się co najmniej od
XVII w., niemniej ten, który możemy oglądać, nie jest aż tak
wiekowy. Został on zbudowany w 1904 r. i zmodernizowany
około 1928 r. (H. Trybuszewski, Widoki Dawnego Nakła, Nakło
nad Notecią 2000 r., s. 132-133). Obiekt był własnością rodziny

Z prawej kaplica grobowa rodziny Biniakowskich, po środku kaplica, tzw. prochownia

Harcerze przy grobie Antoniego Nadskakuły

Kaplica grobowa rodziny Mantejewskich

Pogrzeb Polaków zamordowanych w 1939 r. w Paterku

Budynek nakielskiej strzelnicy

Wodotrysk w Parku im. Jana III Sobieskiego

Baerwaldów i wraz z pobliskim tartakiem, zakładem wodnym,
kuźnią i ślusarnią, stanowił część większego kompleksu
produkcyjnego.
ULICA BOHATERÓW
Ulica Młyńska skręca, a potem wspina się pod górę, po
przejściu przez tory wkraczamy na ulicę Bohaterów. Znajduje się
tutaj cmentarz, którego początki sięgają ostatniego
dziesięciolecia XIX w. Stara część nekropolii wznosi się na kilku
tarasach, a nad całością dominuje malownicze wzgórze z kaplicą
– tzw. prochownią umieszczoną na jego szczycie. Z owej
prochowni rozciąga się przepiękny widok na najbliższą okolicę,
szkoda jednak, że sam cenny obiekt jest tak bardzo zaniedbany.
Niewielki, neogotycki budyneczek z dużych rozmiarów figurą,
Chrystusa na dachu, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych
obiektów w Nakle. Dziś nekropolia ciągle użytkowana sięga coraz
bardziej w górę i na wschód, zajmując tym samym tereny, na
których dawniej znajdowała się ewangelicka i żydowska część
cmentarza, po której nie pozostał już żaden ślad. Cmentarz jest
jednocześnie miejscem upamiętnienia lokalnych bohaterów –
Powstańców Wielkopolskich, ofiar wojen – znajduje się tu
zbiorowa mogiła pomordowanych na żwirowisku w Paterku; są
tu także zbiorowe groby żołnierzy radzieckich poległych
w ciężkich walkach toczonych o Nakło w styczniu 1945 r.
ALEJA ADAMA MICKIEWICZA
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Gdy zwiedzimy już nakielski cmentarz, a naprawdę warto
poświęcić mu chwilę czasu, udajemy się na wschód – powoli
zamykając pętlę naszego spaceru. Po przejściu skrzyżowania ulic
Bohaterów i St. Staszica docieramy do alei Mickiewicza. Znajduje
się tutaj Nakielski Ośrodek Kultury – dawna strzelnica, park Jana
III Sobieskiego i szpital. Zatrzymajmy się na chwilę w parku.
Wysokie drzewa rzucają głęboki cień, krakanie kruków
i gawronów brzmi nieco złowieszczo. Nic dziwnego, w końcu to
także obszar dawnego cmentarza, który podzielony był na dwie
części – katolicką i ewangelicką. Był tu też niewielki fragment
z pochówkami ofiar epidemii, niezależnie od ich wyznania.
Obiekt ten nosił malowniczą nazwę „na Chojnach”. Do niedawna
niski murek – ślad po ogrodzeniu, świadczył jeszcze o pierwotnym przeznaczeniu tego miejsca. Cmentarz zlikwidowano po II
wojnie światowej.

Brama główna nieistniejącego cmentarza “na Chojnach”

Przy altanie w parku J. III Sobieskiego

Aleja Adama Mickiewicza

Wille przy al. A. Mickiewicza; z lewej dom dyrektora gimnazjum

Przy wieży widokowej w parku J. III Sobieskiego

Dom starców przy al. A. Mickiewicza 7

Stary szpital przy al. A. Mickiewicza 7

Gimnazjum królewskie przed rozbudową południowego skrzydła

Uczniowie gimnazjum podczas zajęć

Uczniowie gimnazjum podczas zajęć w sali gimnastycznej

Zabudowa przy ul. Gimnazjalnej (w kierunku skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego)
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ULICA GIMNAZJALNA
Idziemy dalej ulicą Mickiewicza. Korzystając z najbliższego
przejścia dla pieszych przechodzimy na drugą stronę,
a następnie przekraczamy tory, by znaleźć się na ulicy
Gimnazjalnej. Schodzimy w dół, chcemy bowiem przyjrzeć się
bliżej budynkowi, od którego wzięła swoją nazwę. Spory obiekt
z czerwonej cegły z rozległym podwórzem i osobnym budynkiem
sali gimnastycznej jest siedzibą I Liceum Ogólnokształcącego im.
Bolesława Krzywoustego. Zespół szkolny powstał około 1876 r.
(sala gimnastyczna około 1881 r.). Było to wówczas 10-klasowe
gimnazjum, najpierw pruskie potem polskie. W 1939 r. Niemcy
zajęli szkołę zmieniając ją w więzienie, przez co na trwałe
wpisała się w historię martyrologii polskich obywateli Nakła.
Obiekt jest interesujący pod względem architektonicznym.
Reprezentuje styl nawiązujący do neogotyku, typowy dla
pruskiej architektury szkolnej. Środkowa część budynku jest
nieco wyższa i szersza od skrzydeł. Na jej piętrze znajduje się
reprezentacyjna aula. Skrzydła szkoły początkowo były o połowę
krótsze, z czasem je rozbudowano, zadbano także bardzo szybko
o zbudowanie dużej sali gimnastycznej. Nic dziwnego, zdrowy
i sprawny uczeń to przyszły zdrowy i sprawny rekrut i żołnierz,
a przecież polityka państwa pruskiego opierała się na armii
i sprawach wojskowych. Szkoła mieszcząca się w historycznych
murach aspiruje do bycia jedną z najważniejszych placówek
edukacyjnych w regionie, a jej mury co roku opuszczają liczni
absolwenci, spośród których warto wymienić wspomnianych
wcześniej Szczęsnego Detloffa i Edmunda Bartkowskiego.
Innymi wybitnymi absolwentami byli: komandor Bolesław
Romanowski – w czasie II wojny światowej dowodził m.in.
okrętami podwodnymi ORP Jastrząb i ORP Dzik, Kurt Tank –
niemiecki konstruktor samolotów oraz Rafał Blechacz –
zwycięzca XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im.
Fryderyka Chopina (2005 r.)
Skoro jesteśmy już przy dawnym Gimnazjum rzućmy okiem na
drugą stronę ulicy. W miejscu, w którym dziś znajduje się
dyskont, znajdowała się kiedyś jedna z ewangelickich szkół
elementarnych. Nieco dalej wznosi się wolnostojąca, sporych
rozmiarów willa, jest to dawna willa mecenasa Tuchołki, która
w czasie okupacji była siedzibą Gestapo. To tu dokonywano
niemieckich zbrodni. Dziś w willi mieści się Urząd Stanu
Cywilnego.
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ULICA BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO
Pora ruszać dalej. Wracamy do skrzyżowania ulic
Gimnazjalnej, Bolesława Krzywoustego i Jackowskiego. Musimy
dostać się na ulicę Krzywoustego, by wspiąć się wraz z nią w górę
do skrzyżowania z ulicą Pocztową. Po drodze mijamy spore
kamienice. Dom „Pod Atlasami” robi duże wrażenie, zwłaszcza iż
niedawno został, przynajmniej częściowo, pięknie odrestaurowany. Na ulicy Pocztowej skręcamy w prawo i idąc w dół
powracamy w gościnne progi Muzeum, kończąc tym samym
naszą wspólną wędrówkę śladami trzech kultur.

Od lewej budynek administracji gazowni miejskiej, budynek aparatowni gazowni,
kamienica “ Pod Atlasami”

Ul. B. Krzywoustego przy skrzyżowaniu z ul. Pocztową. Po lewej zabudowania gospodarstwa
rodziny Biniakowskich
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