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DIAGNOSTYKA ZABYTKOW EJ SYNAGOGI W BYDGOSZCZY 

TECHNICAL EVALUATION OF THE HISTORIC BUILDING OF TH E SYNAGOGUE 
IN BYDGOSZCZ 

Streszczenie  RozwaŜany jest zabytkowy obiekt Synagogi w Bydgoszczy wybudowany w stylu klasycystycznym 
w drugiej połowie XVIII wieku. Obecnie obiekt znajduje się w katastrofalnym stanie technicznym. W zakres 
pracy wchodziła róŜna problematyka obejmująca historię obiektu Synagogi, studia dotyczące pierwotnego 
wyglądu i kształtu tego obiektu, opis architektoniczno-budowlany oraz badania, pomiary, analizę i ocenę stanu 
technicznego (m.in. inwentaryzacja budowlana, inwentaryzacja i opis uszkodzeń, odkrywki fundamentów, 
pomiary zawilgocenia i zasolenia ścian, ocena mikologiczna). Ostatecznie sformułowano wnioski końcowe 
z zaleceniami technicznymi. 

Abstract  The case building is the historic, classical style Synagogue in Bydgoszcz. The building was constru-
cted and completed in the second part of the 18th century. Currently, the structure is in severe condition with 
major cracks and damages. The scope of the technical evaluation covers various topics related to the description 
of the history and original appearance and shape of the building, its architectural and structural description, 
as well as, various surveys, measurements, inspections, analysis and evaluation of the technical condition, inclu-
ding: structural survey, detail description of damages, foundation inspection, moisture and salts content in walls 
and fungi presence evaluation. Final conclusion and recommendations are formulated and presented in the paper. 

1. Wprowadzenie 

Zabytki architektury i budownictwa są świadectwem pracy, dorobku i myśli naszych 
poprzedników. Mają ogromne znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturowego. Przykładem 
tego jest ponad dwustuletni budynek byłej synagogi połoŜonej w Starym Fordonie, obecnie 
dzielnicy Bydgoszczy. 

Synagoga w Starym Fordonie jest jednym z nielicznych ocalonych na obszarze północnej 
Polski obiektów architektury Ŝydowskiej. Jest ona najcenniejszym sakralnym obiektem Ŝydo-
wskim w regionie Kujaw i Pomorza. W ścianę synagogi w Fordonie wmurowano tablicę za-
wierającą, m.in. następującą myśl Spokój niech zagości w murach twoich. Obiekt robi wra-
Ŝenie budynku zapomnianego, znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i to wszystko 
sprawiło, Ŝe autorzy niniejszego referatu (z udziałem studentów) zajęli się tym waŜnym 
obiektem z bardzo ciekawą historią. 
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2. Krótka historia synagogi 

Synagoga w Fordonie, o wymiarach w rzucie 17,43×12 m była budowana w orientacyjnym 
okresie 1763÷1770. Po poŜarze Fordonu w 1826 roku, została rozbudowana do obecnych 
wymiarów 27,13×15,51 m. Do wybuchu II wojny światowej synagoga pełniła funkcje 
sakralne, zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem (rys. 1). 

 
Rys. 1. Synagoga fordońska na początku XX wieku 

Od jesieni 1939 roku, po wymordowaniu Ŝydowskich mieszkańców Fordonu, budynek 
wykorzystywano przez Niemców wpierw jako magazyn, a później od 1942 roku jako kino 
i salę widowiskowo – teatralną. Synagoga w tym okresie przetrwała w prawie nienaruszonym 
stanie. W roku 1945 region Pomorza i Kujaw powrócił do Polski. W latach 1945–50 zaada-
ptowano budynek synagogi na potrzeby kina Robotnik, potem Wisła, które działało do 1988 
roku. Przeprowadzono zaawansowane prace remontowo-budowlane, które istotnie zmieniły 
wygląd i strukturę synagogi. Efektem dociekań i analiz autorów referatu jest ustalenie 
prawdopodobnego wyglądu tego obiektu (rys. 2÷6). 

a)

  

b)

 
Rys. 2. Elewacja zachodnia w prawdopodobnym pierwotnym wyglądzie (a) i po przebudowie (b) 
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a)

        

b)

 
Rys. 3. Elewacja wschodnia w prawdopodobnym pierwotnym wyglądzie (a) i po przebudowie (b) 

a)

 

b)

 
Rys. 4. Elewacja południowa w prawdopodobnym pierwotnym wyglądzie (a) i po przebudowie (b) 



Budownictwo ogólne 

 

 682

a)

 
b)

 
Rys. 5. Elewacja północna w prawdopodobnym pierwotnym wyglądzie (a) i po przebudowie (b) 

a)

 

b)

 
Rys. 6. Rzut parteru (a) i piętra (b) synagogi w prawdopodobnym pierwotnym wyglądzie 
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a)

    

b)

 
Rys. 7. Budynek synagogi (a) w latach 70-tych XX wieku [6], (b) naroŜnik północno – zachodni w roku 2008 

Budynek synagogi nieuŜytkowany od 1988 roku ulegał systematycznej degradacji (rys. 7). 
Podupadły zabytek w roku 2001 przejęła Fundacja Ochrony Dziedzictwa śydowskiego, która 
nie wykazała się Ŝadnymi efektywnymi działaniami chroniącymi zabytek. W roku 2004 
Fundacja ta przekazała, aktem darowizny, budynek synagogi innej organizacji pozarządowej, 
fundacji Kultury Yakiza, z przeznaczeniem na cele kulturalne. W okresie 2004–2008 wykona-
no pewien, niezbędny zakres prac zabezpieczających budynek przed dalszą degradacją 
(prowizorycznie uszczelniono dach, zamurowano otwory okienne). 

3. Inwentaryzacja, badania i ocena stanu technicznego 

Zakres rzeczowy przedmiotowej pracy obejmował w szczególności: skompletowanie da-
nych dotyczących historii synagogi, pierwotnego wyglądu i kształtu synagogi, opisu archite-
ktoniczno-budowlanego oraz badania, pomiary, analizę i ocenę stanu technicznego. W ramach 
badań i pomiarów wykonano inwentaryzację budowlaną, dokonano analizy i oceny warunków 
posadowienia (odkrywki fundamentów) (rys. 8), wykonano inwentaryzację i opis uszkodzeń 
(rys. 9÷13), zmierzono i oceniono zawilgocenie ścian, przeprowadzono ocenę mikologiczną 
i badania chemiczne (oceniające zasolenie ścian). Przeprowadzono teŜ wymagane analizy 
statyczno-wytrzymałościowe i cieplno-wilgotnościowe. 

Obiekt synagogi to budynek murowany z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, wszystkie 
ściany są otynkowane (gr. 41÷106 cm). Budynek jest posadowiony na ławach o szerokości 
około 1,0 m, na głębokości około 1,7 m poniŜej poziomu terenu. Konstrukcję nośną dachu 
stanowi więźba drewniana typu jętkowego dwojakiego rodzaju: od strony zachodniej typu roz-
pierającego ze stolcami leŜącymi, od strony wschodniej takŜe typu rozpierającego z podwójnymi 
stolcami wiszącymi. Sztywność przestrzenną więźby w kierunku podłuŜnym zapewniają takŜe 
stęŜenia w formie zastrzałów znajdujące się w kaŜdym polu. Krokwie i stolce oparte są na 
drewnianych murłatach. Pokrycie dachowe stanowi dachówka karpiówka układana w koronkę. 
Wszystkie inne elementy budynku są elementami wtórnymi (stropy Kleina, schody Ŝelbetowe, 
posadzki, stolarka otworowa) i dlatego nie dokonuje się bliŜszego ich opisu. 
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Rys. 8. Odkrywki fundamentowe 

  
Rys. 9. Elewacja północna Rys. 10. Zachowana wnęka po Aron-Hakodesz 

       

Rys. 11. Przykładowe uszkodzenia i ubytki elementów drewnianych więźby dachowej. 

       
Rys. 12. Przykładowe uszkodzenia i ubytki ścian elewacyjnych 
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Rys. 13. Inwentaryzacja uszkodzeń 

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano oczywisty wniosek, Ŝe budynek 
synagogi znajduje się w awaryjnym, katastrofalnym stanie technicznym. Szczegółowe wnioski 
zawierają następujące treści: 
1. Wieloletni okres eksploatacji budynku, brak bieŜących remontów i konserwacji spowodo-

wał duŜe zuŜycie techniczne i degradację wszystkich elementów konstrukcyjnych i wbudo-
wanych materiałów. 

2. Pokrycie dachu jest nieszczelne, dachówki ceramiczne (karpiówka układana w koronkę) 
uległy mocnej korozji (zuŜycie około 90%). 

3. Więźba dachowa (typu rozpierającego ze stolcami leŜącymi i podwójnymi stolcami wiszą-
cymi) jest w złym stanie technicznym: stwierdzono obecność owadów spuszczela (hylotru-
pes bajcelus), grzyba domowego (merulius lacrymans) i wroślaka rzędowego (trametes 
serialis). Stopień zniszczenia poszczególnych elementów jest róŜny – od powierzchnio-
wego przy niewielkiej stracie konstrukcyjnej nośności elementu – poprzez częściowe 
zewnętrzne uszkodzenie drewna, aŜ po bardzo silne zniszczenie przy podporach 
zewnętrznych, murłatach i zamkniętych, słabo wentylowanych i silnie nagrzewanych ele-
mentach. ZuŜycie więźby dachowej oceniono na 70%. 

4. Nieszczelności w pokryciu dachu, brak rynien i rur spustowych, brak stolarki okiennej, 
silne zuŜycie stolarki drzwiowej (zuŜycie ok. 90%), brak opasek ścian elewacyjnych 
i izolacji przeciwwilgociowych, mocno zuŜyte tynki powodują bardzo duŜe zawilgocenie, 
podwyŜszone zasolenie (sole siarczanowe) i bardzo przyspieszoną destrukcję ścian (zuŜy-
cie oceniono na około 50%). 
W związku z powyŜszym zalecono przeprowadzenie w terminie bardzo pilnym komplek-

sowych prac renowacyjno – remontowych. 

4. Koncepcja naprawy i renowacji 

Zalecono wykonać następujący zakres prac budowlano – konserwatorskich: 
1. Naprawa, wzmocnienie i renowacja więźby dachowej i pokrycia dachowego, a w szczegól-

ności, m.in. wymiana pokrycia dachowego, wymiana uszkodzonych i poraŜonych elemen-
tów drewnianych i następnie odpowiednie zabezpieczenie elementów drewnianych przed 
korozją biologiczną. Zaproponowano teŜ rozwiązania wariantowe polegające na pełnej 
wymianie więźby dachowej. 

2. Naprawa, wzmocnienie i renowacja ścian. 
3. Pozostałe prace. 
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Remont dachu obejmuje naprawę konstrukcji nośnej więźby dachowej (wariant I) lub 
wymianę więźby dachowej (wariant II) oraz wymianę pokrycia. Naprawa konstrukcji nośnej 
dachu (wariant I) sprowadza się do wykonania następujących prac: 
– wzmocnienie wybranych elementów więźby przy zastosowaniu dodatkowych desek (przybi-

janie z boku lub z dołu), podpórek, zastrzałów, łączników itp., i poprzez wstrzykiwanie 
specjalnych impregnatów, 

– wymiana zmurszałych końcówek murłat i krokwi (sztukowanie), 
– wymiana elementów więźby zaatakowanych przez owady i grzyby, 
– odgrzybienie i odowadzenie (zastrzyki według metody Cobra), 
– zabezpieczenie drewna przed korozją biologiczną (metoda opryskiwania). 

Wariant II polega na wymianie więźby dachowej na nową, identyczną pod względem 
formy, wymiarów itp. Pozostają jedynie poszczególne ramy więźby przeznaczone do ekspo-
zycji. Podczas rozbiórki więźby naleŜy wykonać numerację wszystkich jej elementów, w celu 
późniejszego wybrania fragmentów składowych najmniej uszkodzonych oraz najmniej pora-
Ŝonych przez grzyby i owady. Pokrycie stanowią nowe dachówki karpiówki (stylizowane na 
podobieństwo dachówek zabytkowych) układanych w koronkę na zaimpregnowanych łatach 
(dachówki układane na sucho przy uŜyciu gwoździ, drutu i klamer, bez zaprawy). 

Naprawa, wzmocnienie i renowacja ścian polega na wykonaniu następujących prac: 
– skucie istniejącego tynku, 
– wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej przy zastosowaniu hydrofobizacji ciśnie-

niowej, 
– naprawa ław kamiennych (oczyszczenie i uzupełnienie zaprawy scalającej kamienie), 
– neutralizacja soli rozpuszczalnych w miejscach występowania wykwitów, 
– likwidacja rys i spękań przy uŜyciu iniekcji ciśnieniowej (z uŜyciem iniektów gipsowych), 
– uzupełnienie ubytków w licu cegieł (przy uŜyciu specjalnych zapraw w masie barwionych) 

i zabytkowych zapraw w spoinach (z uŜyciem zapraw wapiennych). 
Zwraca się uwagę, Ŝe w analizowanym obiekcie stosowano zaprawy i tynki, w których podsta-

wowym spoiwem było wapno. Dlatego teŜ, w stosowanej technologii naprawy niedopuszczalne 
jest stosowanie metod przy uŜyciu tynków i zapraw o duŜej zawartości cementu, moŜna natomiast 
stosować wapno z odpowiednimi domieszkami, np. wapno+piasek+pył ceglany w proporcji 1:3:1. 

Problematyka wewnętrznego zagospodarowania budynku synagogi i odtworzenia niektó-
rych oryginalnych elementów jest przedmiotem oddzielnej pracy. 

W pracy – uzgodnionej z konserwatorem zabytków i przekazanej Fundacji Yakiza – zwró-
cono uwagę na konieczność opracowania projektu architektoniczno – budowlanego i uzyska-
nia decyzji o pozwoleniu na przeprowadzenie remontu i renowacji. 
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