
Trzcianka, 
której nie znamy…



Przedszkole im. Emmeline Stegmann
I Ulica Wiejska – Erste Beuerstrasse – Lindenstrasse – Herman Gӧringstrasse -

Żeromskiego









Na podstawie pierwszego zezwolenia na budowę pochodzącego
z września 1896 r., możemy przypuszczać, iż budynek powstał pod koniec
XIX w., a w 1932 r. został rozbudowany. Na piętrze
swą siedzibę znalazło Ojczyźniane Towarzystwo Kobiet,
podlegające pod Czerwony Krzyż, na parterze znajdowało
się przedszkole im. Emmeline Stegmann. Od 1999 roku znajduje się
tu Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka



Powszechna szkoła ewangelicka
Nowowiejska – Banhofstrasse – Adolf Hitlerstrasse – Gen. W. Sikorskiego











Szkoła wybudowana w 1859 r. pełniła funkcję Szkoły Powszechnej
dla ludności Ewangelickiej. Po wybudowaniu i uruchomieniu nowej –
większej Szkoły Powszechnej, znajdował się tu Urząd Finansowy.

Budynek nieistniejący. Obecnie znajduje się tu blok mieszkalny
z ciągiem lokali użytkowo/usługowych na parterze.
Na przestrzeni lat w lokalach znajdowała się m. in.
Kawiarnia „Pod platanem”.



Wyższa Szkoła Realna
Fischerstrasse – Friedrichstrasse – F. Chopina









W budynku mieściło się kilka szkół, m. in. Państwowa Wyższa Szkoła Realna,
która w 1925 r. otrzymała ministerialne pozwolenie na przeprowadzanie
egzaminu dojrzałości, Wyższa Szkoła dla Chłopców, Zimowa Szkoła Rolnicza,
Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego,
tzw. „jedenastolatka”. Dyrektor szkoły kierujący tą placówką mieszkał
w służbowym domu naprzeciw szkoły. W budynku tym mieściło się przedszkole,
a następnie Urząd Pracy. Dziś jest to budynek mieszkalny.

Nowoczesna sala gimnastyczna, która znajdowała się w wolnostojącym budynku
przy zachodniej krawędzi działki szkolnej nie przetrwała do dzisiaj.

Obecnie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego.



Ewangelicka Szkoła Powszechna
Nowowiejska – Banhofstrasse – Adolf Hitlerstrasse – Gen. W. Sikorskiego





Poświęcenie nowego budynku Ewangelickiej Szkoły Powszechnej
nastąpiło 14.10.1915 r. Koszt budowy to 175 tys. Marek, z czego
104 tys. stanowiła dotacja rządowa. Na najwyższym piętrze szkoły
swoje miejsce miała kolekcja Muzeum Regionalnego.
Zbiory następnie przeniesiono na piętro sali
widowiskowo – gimnastycznej (dzisiejsza sala sportowa
Zespołu Szkół przy ul. St. Staszica).





Prywatna Wyższa Szkoła dla Dziewcząt
Kosiarzy – Kossaethenstrasse – Wilhelmstrasse – 27 Stycznia







Szkoła została założona przez nauczycielkę Hentschel
w 1857 roku. W 1893 r. przejęła ją Pani Elisa Ruhe, stąd nazwa
placówki „Ruhesche Schule”. Była to renomowana
Prywatna Wyższa Szkoła dla Dziewcząt. Z powodów
finansowych placówka zamknięta w 1922 roku.
Budynek nieistniejący.



Szkoła im. Paula Hinderburga
I Ulica Wiejska – Erste Bauerstrasse – Lindenstrasse – Herman Gӧringstrasse

– S. Żeromskiego





Do roku 1823 znajdował się tu miejski cmentarz ewangelicki,
który w roku 1869 został sprzedany mistrzowi ciesielskiemu
Sternowi.

Szkoła im. Paula Hinderburga – prezydenta Republiki Wajmarskiej
i III Rzeszy w latach 1925-1934, niemieckiego dowódcy
i feldmarszałka. Budynek wzniesiony pod koniec XIX wieku
na potrzeby społeczności katolickiej. Szkoła posiadała wówczas
13 sal lekcyjnych, salę konferencyjną, kancelarię rektora,
pokój nauczycielski, bibliotekę, salę rysunkową oraz gabinet lekarski.
W czasie II Wojny Światowej w budynku mieścił się szpital.



Szkoła Rolnicza 
Carl Schulzstrasse - Staszica







Zimowa Szkoła Rolnicza powstała w 1902 r., ale początkowo
siedzibę miała w Królewskim Zakładzie Przygotowawczym
dla Nauczycieli ( obecnie szpital). Od 1907 do 1926 roku zajęcia
odbywały się w Ratuszu, a następnie przy ul. Staszica.
Do Szkoły Rolniczej mógł chodzić każdy, kto ukończył 16 lat i szkołę
podstawową. Od roku 1926 do szkoły mogły uczęszczać dziewczęta.
Dla przykładu, w latach 1926-29 edukowało się w niej 481 uczniów
i 56 uczennic. Budynek zachował się do dziś jako siedziba
sądu i prokuratury. Płaskorzeźby symbolizujące siew i zbiór do dziś
zdobią wejście do tego budynku



Wyższa Szkoła dla Chłopców
Nowowiejska – Banhofstrasse – Adolf Hitlerstraasse – Gen. W. Sikorskiego





Obiekt wybudowany pod koniec XIX w. W dniu 10.06.1880 r.
budynek został poświęcony na Wyższą Szkołę dla Chłopców.

Od 1900 r. mieścił się w nim Królewski Zakład Przygotowawczy
dla Nauczycieli, a od 1924 roku był już tam szpital
(przeniesiony z ul. E. Orzeszkowej 3), rozbudowany w latach
1926-1927 do 65 łóżek za ok. 92 tys. marek.
Budowę kostnicy miejskiej rozpoczęto w 1922 roku.








