
Dworzec Kolejowy
F. D. Roosevelt Strasse Banhof – F. D. Roosevelta







W 1842 r. władze pruskie podjęły decyzję o budowie połączenia kolejowego
pomiędzy Berlinem i Królewcem. Na tej trasie znalazła się Trzcianka,
nosząca wówczas niemiecką nazwę Schönlanke. Zbudowana tutaj stacja
służyła obsłudze ruchu towarowego oraz pasażerskiego. Na jej kompleks
składały się budynki dworca, magazynów, ramp przeładunkowych oraz
obsługi technicznej, które oddano do użytku w latach 1851-1852.
Dworzec Trzcianka należał do wsi. Było tak w każdej gminie, w której kolej
utrzymywała dworce. Podatki odprowadzane do wsi były znacząco niższe niż
w mieście, dlatego też kolej nie była zwolennikiem przyłączenia wsi
do miasta. Część wsi gdzie znajdował się dworzec została wcielona w obręb
miejski Trzcianki w 1905 r.



Kościół Katolicki pw. Św. J. Chrzciciela
I Ulica Wiejska – Erste Bauerstrasse – Lindenstrasse – Herman Gӧringstrasse

– S. Żeromskiego





Obecna świątynia została wybudowana w miejscu poprzedniego kościoła
pw. św. Jana Chrzciciela. Poprzedni kościół, wybudowany w 1835 roku w stylu
neoromańskim mógł pomieścić około pięciuset wiernych i okazał się zbyt mały dla
przybywających z każdym rokiem parafian. Pierwsze plany wybudowania
większego budynku pojawiły się już na samym początku XX wieku, lecz władze
niemieckie nie wydały zezwolenia na jego budowę. Dopiero dzięki staraniom
ówczesnego proboszcza, Alojzego Bucksa, można było postawić nową świątynię.
Na czas trwania budowy nabożeństwa odbywały się w salce parafialnej.

W latach 80. kościół przeszedł gruntowny remont. W trakcie prac na wieży
kościelnej odkryto metalową skrzynkę, zostawioną przez budowniczych kościoła
na początku XX w. Kaseta zawierała m.in. rys historyczny trzcianeckiej parafii,
wydanie gazety Schönlanke Zeitung, fotografię kościoła w budowie oraz kilka
monet. Do skrzynki dołączono dokumenty ilustrujące lata 80 i odłożono ją
na miejsce.







Kościół Ewangelicki
Rynek miejski – Marktplatz – Plac Armii Czerwonej – Plac Pocztowy











• W Trzciance ludność ewangelicka była najliczniejszą grupą wyznaniową.
W XVIII w. posiadała dwa zbory: wiejski, postawiony w 1798 r. przy ulicy
Fałata oraz drewniany przy zbiegu dzisiejszych ulic Sikorskiego
i Kościuszki, który został zniszczony podczas pożaru 31 sierpnia 1839 r.
Nową świątynię ewangelicką wybudowano w latach 1834-1847 na miejscu
karczmy w centralnej części Placu Pocztowego. Budowla powstała w stylu
neoromańskim z cegły gotyckiej w formie bazyliki i jednorazowo zbór
mógł pomieścić 1100 osób. Wygląd wnętrza zaprojektował radca
budowlany Stüler a charakteryzowało się ono brakiem typowej ambony,
która została zastąpiona pomostem przy ołtarzu. Dokładnie
15 października 1847 r. w dniu urodzin króla Prus Fryderyka Wilhelma IV,
który sfinansował koszty związane z budową nowej świątyni, zakończyła
się budowa kościoła. Budowla przetrwała drugą wojnę światową. Została
rozebrana dopiero w latach 1964-1965.





Synagoga
Rabinów – Rabinerstrasse – Synagogenstrasse – Viehmarkt – E. Orzeszkowej







Religijnym ośrodkiem żydowskiej gminy wyznaniowej była synagoga, która powstała około połowy
XVIII w. Świątynia ta spłonęła w czasie wielkiego pożaru w 1779 r.
Na jej miejscu pobudowano kolejną, również drewnianą, którą w 1820 r. zastąpiono nową, tym
razem szachulcową. Ostatni dom modlitwy wybudowano w 1883 r. Była to murowana budowla,
zaplanowana na około 400 miejsc. Po I Wojnie Światowej umieszczono w jej wnętrzu dwie tablice
pamiątkowe w języku niemieckim i hebrajskim, mające upamiętniać poległych.
Wokół świątyni położony był stary, zamknięty już w 1822r. cmentarz. Po tej dacie nowe miejsce
pochówku założone zostało u zbiegu dzisiejszych ulic Piotra Skargi i Parkowej.

9 listopada 1938 r. w mieście wybuchły antysemickie rozruchy. Synagoga została podpalona,
a żydowskie sklepy zdemolowane. Według relacji świadków większość żydowskich mieszkańców
zgromadzono najpierw na miejskim rynku, później w jednej ze szkół, by ostatecznie odprowadzić
na stację kolejową, gdzie czekał już na nich pociąg. Według akt miejskich wypalone ruiny
synagogi i zdewastowany kirkut istniały jeszcze w latach czterdziestych. Dopiero wówczas
władze zdecydowały się sprzedać działki, na których obiekty te się znajdowały.





Dom Rabina i pierwsze kino 
„Stadt – Theater fur Lichtspiele”

Rynek Miejski – Marktplatz – pl. Armii Czerwonej – pl. Pocztowy





Budynek wybudowany 
w latach 1910-1912. 
Mieściło się w nim 
pierwsze kino 
„Stadt-Theater für
Lichtspiele” oraz dom 
Rabina. W partiach 
dolnych budynku mieściła 
się m.in. piekarnia i sklep 
z cukierkami leczniczymi 
Kaisera. 



Kamienica mieszkalna
Róg ulic Masckestrasse – Mickiewicza oraz Jahnstrasse - Matejki







„Bombonierka”
Masckestrasse - Mickiewicza





• Właścicielem budynku był Hugo Vanselov z zawodu malarz pokojowy
z tytułem mistrza. Miała się w nim mieścić hala sprzedażowa.
Z informacji, które posiadamy o właścicielu „Bombonierki” wiemy, że
na dachu swojego mieszkania przy ul. Mickiewicza 46, umieścił trzy
kabiny zwieńczone dużymi oknami, przez co stworzył tzw. solaria.
Opalały się w nich bogate damy. Obok domu na 15-metrowym
rusztowaniu wykonanym ze stali umieścił turbinę wiatraczną, która
z głębi ziemi wydobywała wodę dla domu.



Willa Adolpha Levy’ego
Ul. Fabryczna





Budynek wybudowany w 1905 roku w stylu secesyjnym o bogatej
ornamentyce. Przed II wojną światową mieszkała tam rodzina Levy’ch.
Za willą znajdowała się fabryka produkująca meble.
Po II wojnie światowej zakład funkcjonował jako Pilskie Fabryki Mebli.
W budynku mieścił się między innymi Dom Społeczny, Szkoła Zawodowa,
Związek Młodzieży Polskiej, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
a obecnie Biblioteka Pedagogiczna i Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna.


