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Fordon – Jedno Miasto – Trzy Kultury  
– aktywność społeczności lokalnej  

w procesie rewitalizacji miasteczka

Tematem opracowania jest próba pokazania znaczenia ak-
tywności społeczności lokalnej Starego Fordonu (dawnego 
miasteczka Fordon, a obecnie nadwiślańskiej dzielnicy Byd-
goszczy), której rosnąca świadomość i poczucie tożsamości 
wiąże się z tradycją trzech kultur zamieszkujących to miej-
sce w przeszłości. W celu zbadania przedstawionego zagad-
nienia i określenia jego znaczenia wykorzystano literaturę 
przedmiotu oraz zasoby archiwalne. Zastosowano badania 
gabinetowe, terenowe, porównawcze oraz indywidualne 
doświadczenia wynikające z własnej aktywności na rzecz 
miasteczka. Wykorzystano również metodę delficką dla gru-
py wybranych ekspertów.

HISTORIA MIASTA TRZECH KULTUR

21 października 1382 roku książę Władysław Opolczyk powo-
łał do życia miasto, stanowiące kontynuację wcześniejszego 
Wyszogrodu. Ośrodek miejski powstał na zupełnie nowym 
miejscu, wcześniej niezasiedlonym. Rozpoczęła się historia 
wielonarodowościowego miasteczka nad Wisłą (ryc. 1). Za-
chowane zapisy po przeprowadzonych lustracjach kościel-
nych od początku odnotowują trójnarodowość fordońskiej 
społeczności. W 1781 roku odnotowano 254 katolików, 200 
protestantów i 500 Żydów1.

Największe spustoszenie Fordonu przypadło na początek 
XVIII stulecia w czasie wojny północnej. Wówczas miasto 
uległo trzykrotnemu spaleniu, a do tego w 1713 roku do-
szła wielka powódź. Zniszczenia, jakich dokonała, zmusiły 
wójta do ściągnięcia osadników wyznania mennonickiego 
pochodzących z Fryzji i Niderlandów zwanych Olędrami, 
którzy zamieszkali na stałe na północ od Fordonu2. Miesz-
kańcy trudnili się rolnictwem, rzemiosłem, piwowarstwem, 
rybołówstwem, sternictwem oraz w niewielkim stopniu ku-
piectwem. Co ciekawe, nie uczestniczyli w handlu wiślanym. 
Olędrzy stanowili nowy element społeczny i kulturowy.

Do rozbiorów, ani też później, miasto nie posiadało mu-
rów miejskich i miało zabudowę z drewna, gliny i słomy. 
Zaledwie kilka obiektów było murowanych: komora celna, 
kościół i być może jakieś domy mieszczan. Ten okres histo-

1 Guldon 1963: 65–72.
2 Zyglewski 1997: 29.

rii Fordon kończy jako miasteczko słabe i ubogie, niebędą-
ce żadnym konkurentem dla Bydgoszczy. Specyficzną cechą 
miasta był duży odsetek ludności żydowskiej. W historii mia-
sta zwracają uwagę procesy o czary. 

Okres zaborów wiąże Fordon z Prusami, aż do stycznia 
1920 roku. W tym czasie pojawiają się przybysze z Niemiec, 
tworząc trzecią, obok Polaków i Żydów, silną grupę narodo-
wościową. W latach 1774–1910 miał miejsce stały wzrost 
liczby Polaków i Niemców, natomiast Żydzi przeważali jedy-
nie do połowy XIX wieku3.

W Fordonie w okresie pruskim (1772–1918) znajdował 
się jeden kościół katolicki pod wezwaniem św. Mikołaja, 
parafia związana jeszcze z erygowaniem wyszogrodzkim. 
Kościół murowany zbudowany był prawdopodobnie w roku 
1600 i przebudowywany po pożarach. Pozostałością po pier-
wotnym założeniu jest wschodnia kaplica obecnego kościoła 
św. Mikołaja – prezbiterium poprzedniego kościoła. 

W 1822 roku utworzono samodzielną fordońską gminę 
ewangelicką, a w latach 1877–1879 zbudowano zbór pod 
wezwaniem św. Jana. Liczna grupa Żydów doczekała się po-
wołania swojej gminy dopiero w roku 1870, mimo zbudo-

3 Turowski 1997: 52.

Ewa Raczyńska-Mąkowska

23–30

Ryc. 1.  Panorama Fordonu z 1745 r., rysunek J.F. Steinera, oryginał 
w Muzeum Okręgowym w Toruniu (źródło: http://www.wyszo-
grod.bydgoszcz.pl/?d=fordon1; wgląd 23.07.2017)

Fig. 1.  Panorama of Fordon from 1745; J.F. Steiner’s drawing, original 
in the District Museum in Toruń (source: http://www.wyszogrod.
bydgoszcz.pl/?d=fordon1; accessed 23.07.2017)
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wanej już synagogi4. Pojawiają się więc trzy obiekty sakralne 
zaznaczające trójnarodowość miasteczka, przy których sku-
pia się zabudowa towarzysząca – szkoła żydowska (cheder) 
i łaźnia (mykwa), plebania i pastorówka, a także trzy cmen-
tarze.

Okres pruski to dla Fordonu czas rozwoju. Rozwijający się 
przemysł i infrastruktura drogowa stanowiły o polepszaniu 
się warunków życia w mieście i dawały bodziec do upiększa-
nia go. 

Powrót Fordonu do Macierzy w 1920 roku, okres dwu-
dziestolecia międzywojennego to czas dynamicznych pro-
cesów demograficznych – szybki wzrost liczby mieszkańców 
przy równoczesnej zmianie struktury narodowościowej. 
Po 1920 roku z miasta wyjechali niemal wszyscy niemieccy 
urzędnicy, nauczyciele i policjanci (481 osób), ale większość 
obiektów przemysłowych pozostała nadal w rękach niemiec-
kich. Miasto opuściło też wielu Żydów – z 124 w 1920 roku, 
w 1939 roku zostało zaledwie 29 osób. Nastąpiło odwróce-
nie proporcji ilościowych i przewaga Niemców ustąpiła zde-
cydowanej przewadze Polaków, których wielu przybyło do 
Fordonu, głównie z odległych regionów Wielkopolski i Po-
morza. Miasto w latach 1921–1931 osiągnęło 75-procento-
wy przyrost ludności, ustępując pod tym względem w regio-
nie pomorsko-wielkopolskim jedynie Gdyni. Fordon należał 
wówczas do grona najbardziej polskich miast w kraju (90% 
Polaków, 9% Niemców, 0,5% Żydów)5.

Należy zwrócić uwagę na bezkonfliktowe współżycie tych 
trzech nacji w okresie międzywojennym, niezależnie od 
zmieniających się proporcji ilościowych. Nie dochodziło do 
wrogich działań przeciwko sobie, a niewielkie zatargi miały 
charakter wyłącznie obyczajowy i sąsiedzki. Incydenty anty-
niemieckie czy antysemickie należały do wydarzeń niezmier-
nie rzadkich. Ludzie żyli obok siebie, dbając o obiekty własnej 
religii, ale i umożliwiając aktywność pozostałych grup naro-
dowościowych. Katolicy wybudowali w 1929 r. nową świą-
tynię, nadal pod wezwaniem św. Mikołaja, według projektu 
poznańskiego architekta Stefana Cybichowskiego. Ewangeli-
cy wyremontowali wnętrze swojego kościoła św. Jana, a Ży-
dzi posiadali nadal gminę wyznaniową dysponującą synago-

4 Turowski 1997: 52–57.
5 Dziennik Bydgoski 15 XI 1921, nr 262.

gą, szkołą i budynkiem kąpielowym. Funkcjonowały też trzy 
wyznaniowe cmentarze6.

W przestrzeni Starego Fordonu odnaleźć można dziś 
także inne pozostałości aktywności dawnych mieszkańców: 
wzgórze z cmentarzem (kirkutem), tzw. kuczkę służącą do 
obchodów święta Sukkot7, tzw. spichlerz – dawną fabrykę 
polskich wódek, plebanię kościoła katolickiego i ewangelicką 
pastorówkę, wreszcie pusty plac po rozebranym na początku 
tego wieku ratuszu miejskim, czy Targowisko – są to obiekty 
wyznaczające wielokulturowy charakter Starego Fordonu.

Po 1920 r. w największą rolę w mieście odgrywała cegiel-
nia Medzega. Był to jeden z największych i najnowocześniej-
szych obiektów w kraju. To z fordońskich cegieł budowano  
Gdynię i jej port. Warto zwrócić uwagę na decyzję zmiany 
obywatelstwa na polskie przez żydowskiego właściciela. 

W przededniu wybuchu II Wojny Światowej Fordon był 
ośrodkiem rozwijającym się coraz szybciej, posiadającym coraz 
większą ofertę dla swych mieszkańców – zarówno, jeśli chodzi 
o pracę, jak i aktywność kulturalną i sportową. Trójnarodowa 
społeczność, po korektach ilościowych wynikających z odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, nadal potrafiła żyć razem bez 
większych konfliktów. Miasto rozrastało się i rozbudowywało. 
Współpracowało z Bydgoszczą, wspierając ją w dążeniach uzy-
skania statusu stolicy województwa, broniąc się jednocześnie 
przed pierwszą próbą wcielenia w jej granice (ryc. 2).

Stary Fordon nigdy przedtem, ani później nie osiągnął 
takiego poziomu rozwoju gospodarczego, nie funkcjono-
wał tak prężnie jako organizm miejski. Ten etap w historii 
miasteczka świadczy o jego potencjale i możliwościach jakie 
kryje nadal.

Wybuch II Wojny Światowej, a szczególnie jej pierwsze mie-
siące to czarna karta w historii Fordonu. Planowa ekstermina-
cja polskich przywódców i intelektualistów rozpoczęła się już 
na początku października 1939 roku rozstrzelaniami pod mu-
rami kościoła św. Mikołaja. Kolejna zbrodnia to wymordowa-
nie Żydów na wzgórzach fordońskich. Jednak tragiczną sławę 
zyskał Fordon za sprawą tzw. „Doliny Śmierci”, gdzie wymor-
dowano ponad 300 mieszkańców Bydgoszczy (dokładne dane 
nie są znane, wspomina się nawet o 3000 zabitych).

6 Biegański 1997: 104–110.
7 Kuczka. Internet: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuczka (wgląd 20.07.2017).

Ryc. 2.  A. Kościół Św. Jana (pierwotnie 
ewangelicki); B. Dawna komora cel-
na, obecnie więzienie; C. Synagoga; 
D. Kościół Św. Mikołaja (fot. E. 
Raczyńska-Mąkowska, marzec 2018)

Fig. 2.  A. St. John’s Church (initially evan-
gelical); B. Former customs chamber, 
currently a prison; C. Synagogue; 
D. St. Nicholas’ Church (photo by 
E. Raczyńska-Mąkowska, March 2018)
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Chociaż samo miasto nie ucierpiało szczególnie podczas 
działań wojennych lecz od tego czasu nie dźwignęło się już 
na powrót do dawnej kondycji, a czas wojny i okupacji rozpo-
czął okres upadku Fordonu, jego marginalizacji i trwającej do 
dnia dzisiejszego degradacji. Wyzwolenie Fordonu nastąpiło 
27 stycznia 1945 roku. 

Lata 1945–1950 to czas powolnego wzrostu liczby miesz-
kańców z 3514 do 42838. Mimo wszystko, coraz więcej osób, 
zwłaszcza młodych ludzi, wyjeżdżało z Fordonu, szukając 
miejsca do życia i pracy w sąsiedniej Bydgoszczy, albo na Zie-
miach Odzyskanych.

Mimo to społeczeństwo miasta z dużym zaangażowaniem 
przystąpiło do uruchomienia fordońskich zakładów przemy-
słowych, co umożliwiło reaktywację rynku pracy. Przywró-
cono samorząd i funkcjonowanie administracji. Utworzono 
organizacje polityczne, społeczne i młodzieżowe. Miasto, 
dzięki inicjatywie społeczeństwa, rozwijało się gospodarczo 
– tworzyła się lokalna społeczność.

Jako bliski sąsiad Bydgoszczy, Fordon był z nią związany 
funkcjami administracyjnymi, przemysłowymi i usługowymi. 
W drugiej połowie lat 60. XX w. rozpoczęto działania mające 
na celu przyłączenie Fordonu do Bydgoszczy. Ostatecznie, po 
kilku nieudanych próbach, 1 stycznia 1973 r. Fordon, liczący 
8700 mieszkańców i zajmujący obszar 836 ha, został włączo-
ny w administracyjne granice Bydgoszczy. Rozpoczął się trud-
ny okres dla Fordonu. Miasto pozbawione samorządu utra-
ciło możliwość decydowania o ważnych dla niego sprawach. 
Z upływem lat kończyli działalność ludzie, którzy pracowali 
społecznie przed wojną i po niej; wymierało starsze pokole-
nie związane z aktywnością gospodarczą. Stary Fordon nie 
tylko się postarzał w sensie fizycznym, ale wśród ludzi zapa-
nowało poczucie beznadziei. Wokół, w miarę upływu czasu, 
rosły bydgoskie nowe osiedla mieszkaniowe.

Zmiany ustrojowe 1989 r. nie oszczędziły fordońskiego 
przemysłu, także częściowo związanego z Wisłą. Wiele za-
kładów zostało zamkniętych, a mieszkańcy stracili pracę. De-
gradacja substancji materialnej Fordonu i sprowadzenie go 
do roli peryferyjnej dzielnicy dużego miasta oraz odebranie 
poczucia samorządności przełożyło się także na rozpad więzi 
społecznych i brak zaangażowania mieszkańców w życie mia-
steczka, które praktycznie zamarło. Młodzi, wykształceni lu-
dzie opuszczali Fordon – dzielnica zaczęła się starzeć również 
w sensie demograficznym. Wielokulturowe miejsce, tętniące 
niegdyś życiem stało się zdewastowaną, zapuszczoną infra-
strukturalnie dzielnicą. 

W latach 90. XX wieku rozpoczęło się powolne zaintere-
sowanie Starym Fordonem, jako ciekawą przestrzenią o cha-
rakterze małomiasteczkowym z kilkoma cennymi obiektami 
zabytkowymi. Aktywność pojedynczych osób sprawiła, że 
Stary Fordon, dzielnica Bydgoszczy, zaczął powoli wychodzić 
z niebytu. Dotyczyło to jednak bardziej sfery świadomościo-
wej, niż faktycznej działalności inwestycyjnej. Znaczenie lo-
kalnej społeczności Starego Fordonu, jej historia, charakter 
i obecna aktywność mają kluczowe znaczenie dla stworzenia 
modelu nowej – historycznej dzielnicy. 

8 WAPB, Zarząd Miejski Fordon, sygn.4, 28, 35, 49.

1 stycznia 2018 roku minęło 45 lat od dnia włączenia For-
donu w granice miasta Bydgoszczy. Społeczność lokalna to 
podmiot, którego charakter i znaczenie zdefiniowała historia.

STARY FORDON – TRÓJNARODOWOŚĆ 
MIESZKAŃCÓW 

Liczba i narodowość mieszkańców Fordonu rosła od chwili 
lokacji w 1409 roku. Budowa pierwszego kościoła katolickie-
go w 1550 roku potwierdza aktywność społeczności kato-
lickiej, ale już w 1555 roku pojawili się w Fordonie pierwsi 
osadnicy żydowscy. Nasilenie migracji Żydów było spowodo-
wane wyrugowaniem ich w 1555 r. z sąsiedniej Bydgoszczy 
oraz z wielu innych miast Kujaw. Okolice miasta, jego patry-
monium, zasiedlali ponadto wspomniani wcześniej koloni-
ści zwani Olędrami. Byli to najczęściej uciekinierzy z Francji 
i Holandii, którzy w zamian za przekazaną ziemię i gwarancję 
życia w pokoju (nie uznawali wojen i przemocy9) – zajmowali 
się regulacją rzeki, nabrzeży, zakładaniem gospodarstw. Pro-
wadząc wielkie prace melioracyjne poprzez budowę wałów 
przeciwpowodziowych i grobli, mennonici przekształcili ob-
szar dolinny w system pól uprawnych i pastwisk. Krajobraz 
ten przetrwał do dzisiaj wraz z pozostałościami specyficznej 
holenderskiej drewnianej zabudowy z cmentarzami, szkoła-
mi oraz domami modlitw.

Druga połowa XVII wieku to czas ukształtowania dzielnicy 
żydowskiej wraz z budową synagogi. Liczba jej mieszkańców 
stale rosła wraz ze wzrostem znaczenia miasta. W 1781 For-
don zamieszkiwało 928 mieszkańców, w tym 245 katolików, 
ok. 200 ewangelików (zapewne protestantów) i około 500 
Żydów (ryc. 3). 

Kolejne dane dotyczące liczby mieszkańców wiążą się 
z rozwojem przemysłu i budową zakładów produkcyjnych. 
I tak w 1875 roku liczba mieszkańców Fordonu wynosiła 
1840, w tym 421 katolików, 851 ewangelików i 468 Żydów. 
W 1910 r. wzrosła już do 2850, w tym 1130 katolików, 1530 
ewangelików i 190 Żydów10.

Germanizacja Fordonu czytelna była w liczbie obywateli 
wyznania protestanckiego. Rozwijała się także diaspora ży-
dowska, której aktywność kończy dopiero rozwiązanie gmi-
ny żydowskiej w 1932 roku. Do tego czasu społeczności żyją 
we względnej harmonii, praktykując swoje religie, budując 
i zmieniając świątynie stosownie do swych potrzeb. Nie było 
też wyraźnego podziału miasteczka pod względem zamiesz-
kania poszczególnych nacji. Początkowo Żydzi zamieszkiwali 
obszar na zachód od obecnego Targowiska, tzw. Jachci-
ce, ale bardzo szybko nastąpiło swobodne przemieszanie 
mieszkańców. 

Liczba mieszkańców trzech nacji wiąże się ściśle z historią 
zarówno samego Fordonu, jak i historią Polski. Udział Niem-
ców i Żydów w życiu miasteczka był znaczący. Do wybuchu 

9 Mennonici byli protestancką grupą wyznaniową założoną w poł. XVI w. 
przez Menno Simonsa. Z uwagi na swe radykalne przekonania (chrzest 
dorosłych, brak duchownych i struktur kościelnych, zakaz pełnienia służ-
by wojskowej) ulegali prześladowaniom zmuszającym ich do emigracji. 
W XVI wieku osiedlili się w Polsce. 

10 Biegański 1997: 41.
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wojny, mimo przewagi katolików, a więc Polaków – przed-
stawiciele pozostałych narodowości, zwłaszcza Żydzi, byli 
właścicielami zakładów produkcyjnych i rzemieślniczych, 
prowadzili sklepy – mieli więc niemały wpływ na charakter 
i kondycję miasta. Należy przy tym zaznaczyć, że przedsta-
wiciele tych trzech narodów potrafili żyć ze sobą w zgodzie, 
rzadko zdarzały się sytuacje konfliktowe i z reguły nie miały 
podłoża narodowościowego.

Przed wybuchem II wojny światowej w 1939 roku trój-
kulturowość społeczności Fordonu ulega zmianie. Miasto 
zamieszkiwało 4939 mieszkańców, w tym 4492 Polaków, 418 
Niemców i zaledwie 29 Żydów11. Spadek liczebności Żydów 
miał podłoże wyłącznie ekonomiczne. W większości wyje-
chali oni do Ameryki, a domy i zakłady, które dotąd prowa-
dzili, odsprzedawali najczęściej Polakom.

W pierwszych dniach września 1939 roku zamordowa-
nych zostało w fordońskiej Dolinie Śmierci i na Rynku wie-
lu polskich mieszkańców miasteczka. 12 października 1939 
roku wymordowano fordońskich Żydów. Symbolem represji 
i wspólnego cierpienia Polaków i Żydów jest pomnik ufun-
dowany przez mieszkańców Fordonu w 1959 roku, który 
upamiętnia te dni. Znajdują się na nim obok siebie nazwi-
ska poległych obywateli Starego Fordonu. Niektóre z rodzin 
mieszkają w miasteczku do dzisiaj (ryc. 4)12.

Po wojnie w miasteczku pozostają Polacy. W 1945 roku 
w Fordonie mieszkało 3514 osób, a w ostatnim roku przed 
włączeniem Fordonu do granic Bydgoszczy miasteczko za-
mieszkiwało 8773 osób.

Epoka PRL nie sprzyjała samodzielności mieszkańców, 
poszukiwaniom tożsamości lokalnej. Zastosowanie socjologii 
w programowaniu koncepcji urbanistycznych, analiza wy-
nikających z badań konsekwencji dynamiczna interpretacja 
projektów istniały tylko w teorii13. Nie liczono się z konse-

11 Biegański 1997: 82.
12 Fordon – historyczna kopalnia; Internet: http://fordon-historyczna-ko-

palnia.blogspot.com/p/blog-page_25.html (wygląd: 18.08.2017.).
13 Musil 2003: 18–19.

kwencjami, jakie wynikną dla starej jednostki miejskiej po 
wybudowaniu obok wielkiego osiedla.

Źródła nie podają danych dotyczących charakterystyki 
społeczności starofordońskiej po przyłączeniu miasteczka 
do Bydgoszczy. Jednak z przeprowadzonych wywiadów wy-
nika, że ludzie ci głównie zatrudnieni byli w sąsiednich za-
kładach przemysłowych. Po zmianach, wielu wyprowadziło 
się: uciekło do „miasta”, a także do Nowego Fordonu, gdzie 
były nowe mieszkania i nowoczesna infrastruktura. Do Sta-
rego Fordonu wprowadzili się lokatorzy często z najniższych 
grup społecznych, którzy z nowym miejscem nie czuli żad-
nego związku. Sytuacja konfrontacji Starego Fordonu z siłą 
Bydgoszczy i jej nowymi osiedlami pogłębiała poczucie mar-
ginalizacji i oddalenia.

Niezastosowanie programu ochronnego dla Starego 
Fordonu po przyłączeniu go do Bydgoszczy z perspektywy 
czasu wydaje się jednak rozwiązaniem szczęśliwym. Upły-

Ryc. 4.  Fragment pomnika stojącego na fordońskim rynku, upamięt-
niającego pomordowanych mieszkańców. Obok siebie znajdują 
się nazwiska polskie i żydowskie. Pomnik wzniesiony został 
w 1959 r. z inicjatywy i za środki zebrane przez Społeczny 
Komitet Budowy Pomnika w Fordonie (fot. E. Raczyńska-
Mąkowska, czerwiec 2017)

Fig. 4.  Detail of a monument, standing on Fordon’s marketplace, com-
memorating murdered citizens. Next to each other are both Polish 
and Jewish names. Monument has been funded and raised in 
1959, on initiative of Social Monument Construction Committee in 
Fordon (photo by E. Raczyńska-Mąkowska, June 2017)

Ryc. 3.  A. Tablica upamiętniająca fordoński kirkut; B. najcenniejsza płyta z dawnego cmentarza ewangelickiego, która będzie wyeksponowania w przy-
szłym muzeum (fot. E. Raczyńska-Mąkowska, kwiecień 2018)

Fig. 3.  A. Plaque commemorating Jewish cemetery; B. Most valuable plate of the former evangelical cemetery, which will be displayed in an upcoming 
museum (photo by E. Raczyńska-Mąkowska, April 2018)

A B
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wający czas działał na korzyść małomiasteczkowej inte-
gracji. Degradacji miasteczka towarzyszyło tworzenie się 
lokalnej społeczności o coraz silniejszych więzach sąsiedz-
kich. Wzrost znaczenia społeczności lokalnych wpisanych 
w oswojoną przestrzeń stał się reakcją na procesy centra-
lizacji i koncentracji14. Trwający proces nałożył się na zjawi-
sko odchodzenia od rozwiązań standardowych, przesytu 
monotonią socmodernistrycznej architektury, reakcji na 
standaryzację.

RENESANS MAŁEJ SPOŁECZNOŚCI

Christopher Alexander zauważa za Andrew Wallacem, że 
grupa sąsiedzka licząca poniżej 1500 osób, a nawet zaled-
wie 500-osobowa, jest optymalna do porozumiewania się, 
organizowania i podejmowania wspólnych decyzji15. Grani-
ca wyznaczająca obszar integralności16 w przypadku Starego 
Fordonu wykształciła się na skutek pozostawienia go bez 
wsparcia administracji miejskiej połączonej z naturalnym 
oddaleniem od centrum i zachowaniem małomiasteczkowej 
specyfiki i tradycji trzech współistniejących obok siebie kul-
tur – swoistego genius loci.

Renesans małych społeczności to obecnie reakcja na 
procesy koncentracji, centralizacji i standaryzacji zachodzą-
ce w społeczeństwach industrialnych i postindustrialnych17. 
W przypadku Starego Fordonu to naturalna reakcja na po-
czucie alienacji względem zwierzchniego ośrodka, zaniecha-
nie inwestycyjne i odsunięcie od głównego nurtu rozwojo-
wego Bydgoszczy.

W dniu 30 listopada 2016 roku uchwałą Rady Miasta 
Bydgoszczy nr XXXVII/734/16 Stary Fordon został uznany za 
obszar zdegradowany i wymagający rewitalizacji. Na zdegra-
dowanym infrastrukturalnie i społecznie obszarze Starego 
Fordonu niesłychanie potrzebne są działania odnawiające 
materialną substancję. Jednak warunkiem koniecznym rze-
czywistej rewitalizacji jest podjęcie równoległych działań 
edukacyjnych i aktywizujących obywateli. Najnowsze akty 
prawne nakazują wręcz wsłuchiwanie się w głos mieszkań-
ców, informowanie, konsultowanie i uwzględnianie wnoszo-
nych uwag (ryc. 5). 

To jednak nie obowiązki samorządu wynikające z realiza-
cji zapisów odpowiednich ustaw stanęły za wzmożoną ak-
tywnością urzędników, ale charakter, poczucie tożsamości 
i swoistej desperacji dały początek niemalże pospolitemu 
ruszeniu mieszkańców, które miało miejsce 4 października 
2014 roku18. Wspólny cel, jakim na początku stało się zama-
nifestowanie niezadowolenia wobec braku zainteresowania 
kondycją Starego Fordonu ze strony urzędników miejskich, 

14 Jałowiecki i Szczepański 2010: 332. 
15 Alexander 2008: 81.
16 Alexander 2008: 87.
17 Jałowiecki i Szczepański 2010: 332.
18 Ciężkie pojazdy przejeżdżające przez główną ulicę – Bydgoską w Starym 

Fordonie powodowały pękanie budynków. Administracja Bydgoszczy 
nie reagowała na zgłaszany problem. Nastąpiła blokada ulicy Bydgoskiej 
przez 300 mieszkańców. Blokada miała zwrócić uwagę administrującym 
miastem na sytuację zapomnianej dzielnicy. Wydarzenie to stało się 
zalążkiem utworzenia Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu.

połączył mieszkańców, tworząc grupę społeczną, jak pisze 
Jałowiecki, na bazie jednolitości celów i zbiorowych zacho-
wań19.

Działania zbiorowe są podstawą budowania i podtrzymy-
wania relacji społecznych, wyłaniania liderów, organizowa-
nia mieszkańców w stowarzyszenia20. Społeczność Starego 
Fordonu nie jest liczna. Jej aktywność społeczna jest stymu-
lowana poprzez działające organizacje pozarządowe, szkołę, 
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby indywidualne, 
działające na stronach internetowych i na terenie dzielnicy. 

Budowaniu tożsamości lokalnej służyć może w przypadku 
Starego Fordonu tradycja trzech kultur – trzech żyjących obok 
siebie nacji. Lokalna społeczność stanowi klucz do rewitali-
zacyjnego sukcesu Starego Fordonu. W Fordonie wartością 
samą w sobie jest rosnąca samoświadomość mieszkańców, 
znajdująca swoje ujście zarówno w coraz liczniejszych aktyw-
nościach, jak i w umiejętności określania własnych potrzeb. 

Obecnie społeczna i kulturalna aktywność mieszkańców 
koncentruje się wokół kilku lokalnych podmiotów o różnej 
specyfice. Wymienić tu należy przede wszystkim Stowarzy-
szenie Miłośników Starego Fordonu (dalej: SMSF), założone 
w 2014 roku, które jako pierwsze rozpoczęło aktywne dzia-

19 Jałowiecki i Szczepański 2010: 320.
20 Zając 2014: 220.

Ryc. 5.  Ulotka wzywająca do blokady ulicy Bydgoskiej (fot. 
E. Raczyńska-Mąkowska, maj 2018)

Fig. 5.  A flyer, which calls to barricade Bydgoska Street (photo by 
E. Raczyńska-Mąkowska, May 2018)
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łania zmierzające do rewitalizacji swojej dzielnicy. SMSF or-
ganizuje Święta Starego Fordonu, będące jednymi z najwięk-
szych w Polsce imprez społecznych. Przez cały rok zajmuje się 
promocją miasteczka, a obecnie czynnie uczestniczy w pra-
cach na rzecz zbudowania optymalnego projektu rewitaliza-
cji dla tego obszaru.

Lata 2016–2018 to realizacja programu Fordon – Jedno 
Miasto – Trzy Kultury, w ramach którego wyznaczono trasę 
turystyczną, poddano konserwacji odnalezione fragmenty 
nagrobków ewangelickich i żydowskich macew oraz utwo-
rzono pierwsze w Bydgoszczy lapidarium, a także opracowa-
no publikację Sztetl fordoński21. Stowarzyszenie tworzy ko-
lekcję map i starych pocztówek oraz innych pamiątek, które 
mają stać się kanwą zbiorów pierwszego muzeum w Starym 
Fordonie (ryc. 6). 

Stary Fordon posiada historię, która stanowi naturalną 
kanwę działań zmierzających do eksponowania, a przede 
wszystkim koegzystencji trzech kultur. Czytelny w przestrzeni 
miasta podział, utrwalany jest poprzez różnego rodzaju ak-
tywności skierowane zarówno do mieszkańców, ale może 
jeszcze bardziej, do gości przybyłych do miasteczka.

Projekt Fordon – Jedno Miasto – Trzy Kultury, realizowany 
przez Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu poświę-
cony jest tej idei, skupiając się co roku na innym wyznaniu. 
Aktywność ta powinna docelowo łączyć nie tylko mieszkań-
ców, ale i aktywizować proboszczów świątyń i otwierać się 
coraz bardziej na promocję wielonarodowościowej kultury 
i sztuki – tak potrzebną w ostatnich czasach.

Dobrym przykładem funkcjonowania przestrzeni o takim 
przeznaczeniu jest dzielnica czterech wyznań we Wrocławiu, 
w której działalność prowadzi Fundacja Dzielnica Wzajemne-

21 Kieraszewicz, Rączka i Kunach 2017.

go Szacunku 4 Wyznań22. Wydaje się, że w przypadku Starego 
Fordonu skala miasteczka pozwoliłaby na szybkie i skuteczne 
„zaszczepienie” tej idei pod warunkiem ściślejszej współpra-
cy pomiędzy poszczególnymi podmiotami (NGO). 

JEDNO MIASTO – TRZY KULTURY

W latach 2016, 2017 i 2018 projekt Fordon – Jedno Miasto 
– Trzy Kultury poświęcony jest innej z kultur. Przedstawicie-
le Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu organizują 
wycieczki po miasteczku śladami poszczególnych nacji, od-
bywają się koncerty w świątyniach i synagodze, zbudowano 
pierwsze w Bydgoszczy lapidarium23 – na miejscu dawnego 
cmentarza ewangelickiego, a w następnym roku zostaną wy-
eksponowane macewy żydowskie.

Coraz więcej osób już wie, kto mieszkał w Starym For-
donie, jak ludzie tam żyli, kto znany pochodzi ze Starego 
Fordonu, jakie były obyczaje poszczególnych kultur, gdzie 
odbywały się sądy czarownic, itd. To wszystko powoduje, że 
odbiorcy starofordońskiej przestrzeni zaczynają w zupełnie 
inny sposób ją postrzegać. To już nie przestrzeń, lecz miejsce.

Miejsca niezwykłe, jak pisze K. Pawłowska – istniejące – 
powinny być zachowane, eksponowane i promowane, a tam 
gdzie ich nie ma – powinny być tworzone24. Stary Fordon 
ma ich kilka, mimo niewielkiego obszaru, jaki zajmuje – ale 
to również stanowi o znaczeniu miasteczka. Są to miejsca 
związane ze znanymi postaciami, takimi jak Oskar Kolberg, 
Jerome David Salinger (autor Buszującego w zbożu) czy Max 
Jacobsohn (dr Feelgood) – lekarz prezydenta Kennedy’ego 
i Marlin Monroe. Maleńka dwuklasowa szkoła talmudyczna 
była tak znana, że przyjeżdżali do niej Żydzi nawet z Ameryki. 
Powstaje autorski projekt tras zwiedzania Starego Fordonu 
Szlakiem Trzech Kultur25 (ryc. 7).

W ślad za wymienionymi aktywnościami potrzebne są 
kolejne zintegrowane działania: zmiany w sferze material-
nej, podnoszące walory wizualne pokazywanej turystom 
zabudowy, stylizacja otaczających je przestrzeni, uwzględ-
niająca tradycję wynikającą z kultur, jakie tworzyły Stary 
Fordon.

Miejsca, które poprzez synergię działań w sferze emo-
cji i materii stają się „pełniejsze”, atrakcyjniejsze, zmienia-
ją przestrzeń miasta w zjawisko wyjątkowe, przynajmniej 
w oczach jego mieszkańców. Wymaga to połączenia aktyw-
ności i woli.

A. Wallis używa pojęcia „obszar kulturowy”26, określa-
jąc go jako wybrany fragment przestrzeni, który dla swoich 
użytkowników staje się miejscem wyjątkowym, szczególnym, 
określonym przez rozmaite wyobrażenia i symbole. Wyko-

22 Fundacja Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań. Internet: 
http://www.fundacja4wyznan.pl/n/ (wgląd 03.08.2017).

23 Wspominane wcześniej lapidarium zaprojektowane przez autorkę znaj-
duje się na skwerze przy ulicy Cechowej (w miejscu dawnego cmentarza 
ewangelickiego). Składa się z fragmentów nagrobków wyłowionych przez 
członków SMSF z Wisły w 2015 roku przy bardzo niskim poziomie rzeki.

24 Pawłowska 2001: 110.
25  Starego Fordonu Szlakiem Trzech Kultur – autorka znalazła się w zespole 

przygotowującym program.
26  Wallis 1979: 17.

Ryc. 6.  Odsłonięcie lapidarium na dawnym cmentarzu ewange-
lickim w dniu 17 września 2017 roku w ramach projektu 
Fordon – Jedno Miasto – Trzy Kultury, realizowanego przez 
Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu (fot. E. Raczyńska-
Mąkowska, wrzesień 2017)

Fig. 6.  Unveiling of a lapidarium on a former Evangelical cemetery on 
17th of September, 2017, as a part of a project Fordon – One 
Town – Three Cultures, realised by Society of Stary Fordon’s Fans 
(photo by E. Raczyńska-Mąkowska, September2017)
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rzystanie tradycji współegzystowania przedstawicieli trzech 
kultur wydaje się dla Starego Fordonu jednym z najważniej-
szych atutów. Zachowane są tu trzy obiekty sakralne trzech 
wyznań, na czele z unikatową na tych terenach synagogą. 
Charakter i skala zabudowy oraz zachowane pamiątki sztuki 
sepulkralnej, a także bieżąca aktywność mieszkańców może 
stanowić bardzo silny fundament prowadzonego procesu 
rewitalizacji, a w konsekwencji pozwoli zbudować tradycje 
nowego miejsca pozbawionego uprzedzeń, promującego 
otwartość i akceptację „innego”. Stary Fordon na swoją wła-
sną skalę może stać się miejscem wyjątkowym. Na swoiste 
„odkrycie” czekają jeszcze wyjątkowej wartości pamiątki 
po społeczności żydowskiej, prezentacja kolekcji judaików 
fordońskich powierzonych SMSF i dotąd nieeksponowana. 
Wydaje się, że dla podkreślenia tego aspektu rewitalizacji, 
należałoby dążyć nie tylko do stworzenia indywidualnej sza-
ty graficznej funkcjonującej w miasteczku, ale i stosownej 
identyfikacji wizualnej w szerszym zakresie.

Mobilizacja mieszkańców ku zmianom na lepsze obej-
mować musi warstwę materialną (akceptowane zmiany 
w otoczeniu) i mentalną (atmosfera działań). Dotychczaso-
we doświadczenia potwierdzają skuteczność tego sposobu 
działania i pozwalają mieć nadzieję, że potencjał, jaki tkwi 
w wykorzystaniu tradycji trzech fordońskich kultur, będzie 
nadal wykorzystywany w coraz większym stopniu, czyniąc 
Stary Fordon miejscem wyjątkowym.
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Ryc. 7.  Button II edycji projektu Fordon – Jedno Miasto – Trzy Kultury 
(fot. E. Raczyńska-Mąkowska, 2017 r.)

Fig. 7.  Button of the 2nd edition of Fordon – One Town – Three 
Cultures project (photo by E. Raczyńska-Mąkowska, 2017)
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Fordon – One Town – Three Cultures – activity of local community in process of town revitalisation

Summary

The article tells the story of Stary Fordon, royal city, that was 
incorporated into Bydgoszcz in 1973. A characteristic feature 
of the former village’s story was coexistence of three nations: 
Polish, German and Jewish, as well as three cultures they 
have. Since the beginning, Fordon’s inhabitants were living 
peacefully together creating city’s character. Especially the 
Prussian era distinguishes itself with Fordon’s development – 
many factories and companies were built, the city was devel-
oping itself. This was the last era of such multicultural society. 
It marked its presence by raising three temples, creating three 
cemeteries and expanding the town. In the following times, 
there was a decrease of German and Jewish population. II 
World War was a tragic event in Fordon’s story – almost all of 
the Jews, who were living in the town, were murdered, Polish 
people were executed. Since that time, Fordon has not made 
it back and in 1973 was absorbed by stronger Bydgoszcz.

Suppression of development, degradation resulted in a raise 
of inhabitants’ discontent and a feeling of growing identity. 
Recent years have brought a series of events, that started 
the revitalisation process. Historic multiculturalism of the 
town was used to build a bonding feeling amongst the local 
society. Local NGOs have begun various activities to promote 
three cultures. Especially exciting is a program called Fordon 
– One Town – Three Cultures, in which trips, exhibitions and 
concerts are organized, as well as former inhabitants are 
commemorated, e.g., by creating the lapidarium, setting up 
a tricultural history themed website. Actions of local social 
activists caused a raise of public interest of Fordon and thus 
in town’s revitalisation. 

Translated by Ewa Raczyńska-Mąkowska
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