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Kristall-Palast był ostatnim z bydgoskich teatrów „obrazów
świetlanych”, zbudowanych przed wybuchem I wojny światowej,
jednak wyrobił sobie od razu pozycję najbardziej ekskluzywnego
kinematografu w mieście.

Pozycję niezagrożoną zawirowaniami dziejowymi i biznesowymi:
do 1939 roku funkcjonował niezmiennie pod spolszczoną nazwą
Kristal/Cristal, podczas gdy przybytki wokół parokrotnie
zmieniały właścicieli, nazwy i swoją renomę.

Najstarszy kinoteatr przy Gdańskiej 23 dorobił się łatki „pchlej
budy”, staromiejski kinematograf przy Mostowej 5 na kilka lat
stał się obiektem narodowego bojkotu, nawet największy
konkurent z Gdańskiej 21 z czasem podupadł.

W burzliwych latach wojennych wystawna sala przy Gdańskiej
10 stała się miejscem wystąpień politycznych – tu z początkiem
II WŚ przemawiał Goebbels, tu w 1945 roku odbyły się pierwsze
wiece nowej władzy ludowej.

Także w okresie PRL-u Pomorzanin pozostał „pierwszym
ekranem” kategorii „1 – kino popularne”, do którego kas w latach
80. ustawiały się kilometrowe kolejki. Był też ostatnim miejskim
kinem, które w XX wieku uległo nowej, multipleksowej
rzeczywistości i w 2003 zamknęło swe podwoje po niemal
dziewięciu dekadach nieprzerwanej działalności.

Kilkanaście lat niebytu nie zdołało wymazać Pomorzanina ze
zbiorowej świadomości – kinowa przestrzeń wciąż wywołuje
lawinę sentymentów i wspomnień u tych, którzy ją pamiętają,
a u młodszych – ciekawość i fascynację.



Budynek kina był ostatnim w kompleksie kamienic przy
ówczesnej Danzigerstrasse 165 (Gdańska 10/12), należącym do
przedsiębiorcy Ernsta Mixa – właściciela fabryki mydła, która
przez dziesięciolecia działała pod tym samym adresem.

Sala widowiskowa dobudowana została od strony dzisiejszej
ulicy Parkowej w latach 1913/1914. Autor projektu, zasłużony
dla Bydgoszczy architekt Fritz Weidner (na zdjęciu powyżej),
zastosował konstrukcje żelbetonowe; fasady i elementy
wyposażenia utrzymane były w stylu modernistycznym.

Kinematograf pomyślano z rozmachem: na 750 miejsc, z balko-
nem, estradą, lożami na balkonie, eleganckimi poczekalniami,
wystawnymi żyrandolami, oleandrami oraz garderobą. Aż do
wybuchu II Wojny Światowej Kristal zaliczał się do najlepszej
kategorii „pierwszych ekranów” oraz cieszył się najstabilniej-
szym zapleczem finansowym.

Oprócz seansów filmowych z elementami występów artys-
tycznych i premier z udziałem gwiazd ekranu, oferował
okolicznościowe i dobroczynne koncerty muzyki klasycznej
i pokazy edukacyjne.

Jako jeden z nielicznych kinoteatrów przyciągał tak publikę
polską, jak i niemiecką. Umiejętny dobór repertuaru zapewniał
mu nie lada frekwencję nawet w okresach, gdy konkurencja
mogła wcześniej niż Kristal pochwalić się nowinkami, chociażby
w postaci nowatorskiej aparatury dźwiękowej.

W tamtych latach kino sąsiadowało z domem towarowym
Modehaus Bromberg, jak również zmieniającymi się lokalami
gastronomicznymi jak Reichs-Automat, później Bar Angielski
(słynny z muzyki jazzowej na żywo), czy wreszcie Zagłoba.

1914-1939
pałac zupełnie „moderne”
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Bromberger Zeitung (u góry po lewej) z 3 kwietnia 1914 roku:
Wczoraj wieczorem otwarto u nas nowy teatr obrazów świetlanych, Kristall-
Palast-Lichtspiele, przy ulicy Gdańskiej 165. Premierowy pokaz, którego początek
nieco się odwlókł z uwagi na spóźnione przybycie [kopii] głównego filmu,
pomieścił liczną publikę, w tem zaproszonych gości, dla których zarezerwowano
rząd pierwszy oraz loże. Po muzykalnym wprowadzeniu, pokazie kilku tańców
i t.d., zrealizowano główną atrakcję wieczoru, pokaz opowieści "Dziecko
marynarza" w sześciu rozdziałach. [...]

Wystrój przybytku dobrze jest przystosowany praktycznym celom, pełen smaku
i doskonały w wygodzie. Do życzenia pozostawiała odprawa publiczności
w szatni po zakończeniu pokazu; młode dziewczęta, które odbywały tam dyżur,
nie dorosły do skali nagłego naporu widzów. Jednakowoż zajście to nie stanowi
na przyszłość wielkiego znaczenia, wiadomo bowiem, że publiczność rzadko
opuszcza podobne teatry w tak dużej liczbie jednocześnie.

Dziennik Bydgoski z 5 kwietnia 1914 roku donosił:
Z dniem 1 kwietnia przybył do Bydgoszczy wytworny przybytek obrazów
świetlanych, jest nim świeżo otworzony "Kristall-Palast". Zupełnie "moderne"
w stylu i dekoracyi, w liniach lekki, w barwach jasny, wesoły - jest niezwykle
pięknym kino-pałacem. W eleganckim przedsionku porozstawiano śliczne,
wygodne fotele trzcinowe, w rogach zielenią się kuliste oleandry. Ogromne koło
umieszczonych u sufitu lamp, sharmonizowanych kształtem z całością, oświetla
widzów złotawym blaskiem. Wentylacyę urządzono w suficie i to w ten sposób,
że rozsuwają się mechaniczne szyby. [...]

Skoro pierwszy wieczór był tak piękny, program tak wspaniały, spodziewać się
można, że i nadal "Kristall-Palast” będzie równie pięknych wrażeń dostarczał
zwiedzającym.
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reklama w Deutsche Rundschau,
zapowiadająca uruchomienie kina pod okupacją;

w repertuarze rzecz jasna kroniki i filmy, dokumentujące
skuteczność niemieckiej machiny wojennej,

m.in. w walkach naWesterplatte



Po wkroczeniu do miasta okupant przejął i kolejno uruchomił
pięć sal kinowych – pozostałe zostały zamknięte. Kina grały
wyłącznie repertuar niemiecki, o większym lub mniejszym
wymiarze propagandowym, a wieczorne seanse były dla
Polaków wyłączone. Obok uczęszczanych (mimo postulowanych
bojkotów) kronik frontowych i filmów wojennych, grano także
komedie, farsy i melodramaty.

Kristal – propagandowo przemianowane na UfatheaterWest-
preussen – uruchomiono już pod koniec września 1939 roku.
Wciąż pozostawał najważniejszym ekranem. W jego sali jedną
ze swoich mów do miejscowych notabli hitlerowskich wygłosił
podczas swojej wizytacji w grudniu 1939 roku minister propa-
gandy III Rzeszy, Joseph Goebbels.

Podobnie w roku 1945, tuż po zakończeniu walk, to właśnie
tutaj odbyły się pierwsze publiczne wiece i pokazy filmowe,
zorganizowane przez nowe władze i Ludowe Wojsko Polskie.
Sprzęt w kabinie był wówczas zdewastowany, więc filmy
wyświetlano z przenośnego projektora na balkonie.

Pierwszego maja 1945 roku otwarto nieodpłatnie miejskie kina,
na repertuar złożyły się odzyskane, nie zawsze kompletne kopie
przedwojenne, przechowywane potajemnie podczas okupacji.

1939-1945
wwirze wielkiej historii
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W latach powojennych stopniowo wymieniano w kinach stary
sprzęt i uruchamiano kolejne ekrany – w latach sześćdziesiątych
w mieście było ponad dwadzieścia sal. Fala modernizacji
nastała wraz z wprowadzeniem filmów panoramicznych, które
wymagały przebudowy widowni i – najczęściej – sporej redukcji
ilości miejsc.

Pomorzanin zyskał duży ekran jako pierwszy, przebudowa
do dzisiejszego układu sali, toalet i poczekalni w 1959 roku
trwała pół roku. Wydłużona została poczekalnia, rozbudowano
również kabinę projekcyjną o pokoje socjalne.

Wobec rosnącej popularności telewizji obok produkcji socjalis-
tycznych pojawiło się więcej klasycznych filmów „zachodnich”,
produkcje dla węższej publiczności pokazywano w ramach
powszechnych DKF-ów, a w Pomorzaninie coraz większe tłumy
przyciągały kolejne edycje przeglądu wybranych nowości
światowego kina, „Konfrontacje”.

Na przełomie lat 70. i 80. do legendy przeszły ciągnące się po
kilkaset metrów kolejki na seanse amerykańskich hitów
dopuszczonych na ekrany, takich jak „Wejście smoka”, „Poszuki-
wacze zaginionej arki”, ale także na polskie produkcje jak choćby
„Seksmisja” czy „Akademia Pana Kleksa”.

Wraz z rozpowszechnieniem magnetowidów i zalewem
pirackich kaset w połowie lat 80. frekwencja w polskich kinach
znów zaczęła maleć.

1945-1989
kultura z rozdzielnika
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załoga pracowników Kina Pomorzanin w 1955 roku
przed przebudową 1959 roku na dachu za kabiną operatorską
funkcjonował kwiecisty kącik rekreacyjny;
w budynku od strony podwórza, w pomieszczeniach zajmowanych
dziś przez klub Mózg, mieściły się warsztaty naprawcze i
konserwacyjne.

str. 16
str. 17





19

nocna panorama ul. Gdańskiej z lat siedemdziesiątych (pocztówka)
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W nowej rzeczywistości politycznej i rynkowej do Polski oficjal-
nie wkroczyli zachodni dystrybutorzy filmowi, telewizja kusiła
dziesiątkami kanałów rozrywkowych. Wraz z zalewem nowości
i hitów światowego repertuaru rosły też oczekiwania widowni,
a odwlekane przez kolejne lata renowacje stanowiły coraz
poważniejszy problem dla kin dotychczasowego formatu.

We wspomnieniach z tamtych czasów dominują opisy specy-
ficznych zapachów podłogi i foteli oraz rosnącej siermiężności
nawet najlepszych sal, dziś jednak ze względu na ducha czasów
przywoływanych z sentymentem.

Słabsze i mniejsze ekrany w mieście (Bałtyk, Awangarda)
zniknęły już w latach dziewięćdziesiątych. Pomorzanin wciąż
dysponował najnowszym nagłośnieniem i reklamował się klima-
tyzacją, a dzięki premierowemu repertuarowi nieźle radził sobie
w zmienionym układzie sił.

Gwoździem do trumny okazało się uruchomienie w Bydgoszczy
w roku 2002 pierwszego mutipleksu. Wobec malejącej rentow-
ności sąsiednie kino Polonia, a niedługo później i Pomorzanin
zostały zamknięte w pierwszej połowie 2003 roku.

1989-2003
rozrywkaw realiach rynku
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Firma Neptun-Film jako ostatni zarządca obiektów,
zamykanych na początku XX wieku, zarzekała się, że dąży
do zachowania jednej z miejskich sal z funkcją kinową.

Pomorzanin okazał się zbyt wielkim przedsięwzięciem
w oszczędnościowych kalkulacjach i wkrótce potem trafił
do portfolio spółki deweloperskiej Capital Park.

Nowy właściciel dwukrotnie czynił przymiarki do przebudowy
budynku na obiekt handlowo-usługowy. Wcześniej na miejscu
wyburzonego kina Polonia postawił apartamentowiec, zapro-
jektowany przez pracownię WMA Architekci z Warszawy, która
przedstawiła także propozycje przebudowy Pomorzanina.

W ramach pierwszych prac w 2008 roku m.in. usunięto z sali
kinowej całe wyposażenie, w tym wszystkie fotele. Sprawa
jednak szybko ucichła. Na wynajem trafiły jedynie stare
przestrzenie przy wejściu - hall i poczekalnia kina, gdzie
instalowały się kolejne stoiska z chińszczyzną, kosmetykami,
towarami „wszystko za 5 złotych”. Usytuowanie tego typu
„bazarku” w reprezentacyjnym punkcie miasta rodziło ciągłe
kontrowersje.

Temat uruchomienia dawnego kina w nowej funkcji powrócił
na łamy prasy na przełomie 2016/2017 roku, ale i tym razem
przebudowa nie wyszła poza sferę zapowiedzi. Zamiast tego,
ulegający dewastacji budynek ponownie trafił na sprzedaż.

2003-2017
bazar w pałacu
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wiosna 2017, zdjęcia: Dariusz Bloch (Polska Press)



Nieużywany budynek popadał przez kilkanaście lat w ruinę.
Wiosną 2017 roku obiekt został zakupiony przez bydgoskiego
dewelopera, Grupę Moderator. W pierwszej kolejności wykona-
no remont generalny dachu, dzięki czemu woda deszczowa
oraz z roztopów nie zalewała już ścian i głównej sali.

Już pierwsze Drzwi Otwarte, zorganizowane w maju 2017 roku
pokazały, jak wielki sentyment bydgoszczanie żywią do jednego
z najstarszych kin w mieście. Zainaugurowany został projekt
Pomorzanin Reaktywacja, mający na celu doprowadzenie do
renowacji i uruchomienia w przestrzeni kina nowoczesnego
centrum kultury z salą o funkcjach kinowej, koncertowej i teat-
ralnej, z przestrzenią wystawienniczą, warsztatową i konferen-
cyjną.

Jeszcze przed zasadniczą częścią remontu budynek przy
Gdańskiej 10 stał się miejscem projekcji, premier filmowych
i książkowych, spotkań autorskich, festiwali filmowych oraz
muzycznych, koncertów muzyki klasycznej i popularnej; scenerią
teledysków, filmów oraz mappingu. W murach kina gościły ekipy
filmowe, artyści-graficiarze, festiwal kawy, jarmarki świąteczne.

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się zwiedzanie budynku
kina z przewodnikiem, w trakcie którego pokazywana jest nie
tylko sala główna, ale także zachowane w dobrym stanie
piwnice oraz kabina kinooperatorów.

2017-2020
powrót na mapę kultury
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Jest w Bydgoszczy stare kino z niepozornym wejściem od ulicy Gdańskiej. Ale kiedy
przejdzie się przez drzwi, trafiamy do innego świata, który pamięta czasy naszych
rodziców i dziadków. Tam chodzili na premiery filmowe, na wagary, na randki…
Kiedy pierwszy raz oprowadzałem bydgoszczan po zrujnowanym Pomorzaninie
podeszła do mnie starsza pani i powiedziała:
- Proszę pana, proszę wejść ze mną na górę, coś panu pokażę…
Wzięła mnie pod rękę i weszliśmy na kinowy balkon. Na górze staruszka wskazała ręką
na najwyższe miejsce w rogu i drżącym głosem powiedziała:
- Tam się pierwszy raz w życiu całowałam…
I popłynęły łzy. Bo Pomorzanin budzi pozytywne emocje i wywołuje piękne
wspomnienia.

Kristall-Palast nie był pierwszym bydgoskim kinem, był za to – jak sama nazwa
wskazuje – kinowym pałacem, który zachwycał luksusem. Równie popularny był
też jako powojenny Pomorzanin: kolejki do kasy ciągnęły się czasem aż do hotelu Pod
Orłem, a zajęcie miejsca w przedniej loży balkonu było dużą nobilitacją. Dopiero
magnetowidy, mnożące się stacje telewizyjne, a wreszcie powstanie w Bydgoszczy
multipleksów, spowodowały w XXI wieku upadek kin jednosalowych. Po ostatnim
seansie Godziny z końcem czerwca 2003 r. na drzwiach do kina pojawiła się kartka:
PRZERWA URLOPOWA.

„Urlop” trwał całe 14 lat. Kolejni właściciele chcieli urządzić w kinie dyskotekę,
kawiarnię, supermarket; wyniesiono praktycznie wszystko, nie został nawet jeden
historyczny fotel. Sytuacja zmieniła się diametralnie w roku 2017, kiedy budynek kupił
bydgoski developer, Grupa Moderator. Marzenia właściciela o ponownym otwarciu
kultowego Pomorzanina dla bydgoszczan zamieniły się w plan. Pomorzanin
Reaktywacja!

Szanse na jego realizację są duże. Grupa Moderator i powołane dla rewitalizacji
obiektu spółka i fundacja zapewnią część finansowania. W roku 2019 dokonano
generalnego remontu dachu budynku, obiekt przystosowano do organizacji imprez:
wyremontowaliśmy toalety, instalację elektryczną, oświetlenie awaryjne
i ewakuacyjne. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy następny etap rewitalizacji.

Udało nam się pozyskać istotną dotację w programie Infrastruktura Kultury MDiKN,
na remont zarezerwowano także fundusze w ramach Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy. Dzięki dotacji PiSF na początku września będzie
zainstalowany nowy, pełnowymiarowy ekran kinowy, zamontujemy także używane,
ale odrestaurowane całkiem niedawno fotele, zakupione od Teatru Horzycyw Toruniu.

Pomorzanin – ku radości bydgoszczan i gości odwiedzających miasto – żyje.
Popularne są drzwi otwarte i zwiedzanie budynku kina, wystawiono operę społeczną,
organizowano spotkania autorskie, koncerty muzyki klasycznej i popularnej, wystawy.
W kolejnych latach w czasie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage
w kinie organizowane były towarzyszące festiwalowi warsztaty filmowe, prowdzone
między innymi przez Sławomira Idziaka.

Michał Orzechowski
projekt Pomorzanin Reaktywacja

Pomorzanin
kino bez zapachu popcornu

28



Po dokonaniu prac adaptacyjnych w roku 2019 kino stało się jednym z ważniejszych
miejsc na kulturalnej mapie Bydgoszczy. Organizowaliśmy uroczyste koncerty,
warsztaty, debaty, wystawy, mapping, festiwale filmowe i projekcje specjalne, w tym
repremierę filmu Sąsiedzi Aleksandra Ścibora Rylskiego.

Jeszcze tej jesieni zawita do nas nieme kino Poli Negri i Charliego Chaplina,
Agnieszka Holland ze swoim najnowszym filmem, a wkrótce potem – druga odsłona
święta muzyki dawnej Bydgoska Scena Barokowa. Premierowa edycja festiwalu,
którą gościliśmy w roku 2019, została entuzjastycznie przyjęta przez melomanów,
także tych spoza Bydgoszczy.

Wydarzeniem, które ma szansę stać się przebojem kulturalnego września
jest wystawa „Kino Warszawa” i inne obiekty, które zostały biedronkami. Wspólnie z
Muzeum Miasta Gdyni i Instytutem Dizanju w Kielcach pokażemy historię kultowych
obiektów, w tym kin, które zniknęły na zawsze lub zostały przekształcone w
dyskonty, banki, apartamentowce. Specjalna część wystawy będzie poświęcona
historii Pomorzanina, który wciąż ma jeszcze szansę uniknąć podobnego losu.

Wieść o naszym Pomorzaninie poszła w świat. Wokół idei reaktywacji kina
gromadzą się lokalni przedsiębiorcy, rzemieślnicy, naukowcy i artyści. Przede
wszystkim jednak mieszkańcy dzielnicy. Przed świętami Bożego Narodzenia w 2017
roku zorganizowano akcję „Życzenia dla Gdańskiej”. Na postawionej na sali kinowej
choince bydgoszczanie zawiesili wypełnione przez siebie kartki z życzeniami
dla Pomorzanina i dla całej ulicy. Czego sobie życzymy?

Eleganckich sklepów, cichych tramwajów, życzliwości lokalnej społeczności
i bydgoskich władz, pasji i dobrych pomysłów, znakomitych wydarzeń kulturalnych.
Wśród życzeń na kartce i tych, które składa wielu gości podczas wizyty w kinie, jedno
powtarza się jednak najczęściej: Pomorzanin ma być inny niż nastawione
na komercję multipleksy.

Ma być kinem bez zapachu popcornu…





nowy dach na zdjęciu z drona, maj 2019
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