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Przydatne informacje
Telefony alarmowe:

Alarmowy: 112 
Policja: 997 

Pogotowie: 999 

Straż Pożarna: 998 

Straż Miejska: 986

Informacja Turystyczna 
Bydgoskie Centrum Informacji 
ul. Batorego 2 (wejście ul. Niedźwiedzia 1), 85-104 Bydgoszcz 
tel. +48 52 340 45 50
e-mail: bci@visitbydgoszcz.pl 
www.visitbydgoszcz.pl 

Godziny otwarcia: 
poniedziałek–piątek: 9.00–18.00
sobota–niedziela: 10.00–16.00

Jak poruszac sie po miescie
Komunikacja miejska pokrywa cały obszar miasta oraz pozwala 
dotrzeć w szybki i wygodny sposób w każde miejsce Bydgosz-
czy. Każdego dnia korzysta z niej blisko pół miliona osób. Spraw-
ne przemieszczanie się umożliwiają nowoczesne i komfortowe 
tramwaje oraz autobusy, które kursują również w nocy. Bilety 
można kupić w kioskach, biletomatach, w systemie sprzedaży 
biletu telefonicznego i na początkowych przystankach u kierow-
cy za odliczoną gotówkę (w weekendy na każdym przystanku). 
Przewóz bagażu jest bezpłatny. 
Bilet normalny: 3,00 zł, ulgowy: 1,50 zł

Taksówki
Po bydgoskich ulicach jeździ obecnie ponad 1200 taksówek. Ponad 90% z nich zrzeszonych jest w korporacjach. Opłata począt-
kowa w większości z nich wynosi ok. 7 zł, natomiast każdy kolejny kilometr w ciągu dnia kosztuje około 2,20 zł. Za godzinę postoju 
zapłacimy 25 zł. Gdy wybieramy się taksówką poza miasto, warto wcześniej ustalić cenę za przejazd.

TAXI: 
• Zrzeszeni, tel. 196 22 • Mercedes, tel. 196 64 • Radio Taxi, tel. 196 29 
• MPT „Łuczniczka”, tel. 191 91 • Komfort, tel. 196 62 • Non Stop, tel. 196 26 
• Taxi Fordon, tel. 196 24 • Express Radio taxi, tel. 196 29

´ ´

mailto:bci@visitbydgoszcz.pl
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´Podstawowe informacje o miescie
Bydgoszcz to stolica województwa kujawsko-pomorskiego i ósme co do wielkości miasto w Polsce. Historycznie zajmuje część  
Kujaw i jest malowniczo położone nad Brdą, Wisłą oraz Kanałem Bydgoskim. To tutaj krzyżują się ważne szlaki drogowe, kolejo-
we, a także wodne (międzynarodowa droga wodna E70). W mieście znajduje się Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego  
(podróż z centrum miasta trwa ok. 15 minut autobusem miejskim). Miasto o wielowiekowej tradycji zachwyca turystów, przede 
wszystkim położeniem nad rzeką oraz kanałami, przecinającymi centrum miasta. Bydgoszcz coraz intensywniej zwraca się ku  
wodzie. To właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Brdy toczy się codzienne, kulturalne, sportowe i biznesowe życie miasta.

W skrócie:
Pierwszy ślad osadnictwa: 8 000 lat p.n.e.                                         
Pierwsza wzmianka: 1238 r. 
Prawa miejskie: 19.04.1346 r. 
Powierzchnia: 175,98 km2 
Wzniesienie średnie: 60 m n.p.m. 
Liczba ludności: 357 652 (2014) 
Gęstość zaludnienia: 2032 os./km2 
Położenie geograficzne: szerokość geograficzna 53o N 
 długość geograficzna 18o E

Miasta partnerskie:
Czerkasy i Krzemieńczuk (Ukraina), 
Hartford (USA), Kragujevac (Serbia), 
Mannheim i Wilhelmshaven (Niemcy), 
Ningbo (Chiny), Patras (Grecja), 
Pawłodar (Kazachstan), Perth (Szkocja), 
Pitesti (Rumunia), Reggio Emilia (Włochy)

Czy wiesz, że...
Bydgoszcz przecina 
18 południk długości 
geograficznej wschodniej. 
Południk przechodzi niemal 
przez środek Starego Rynku, 
a łączy Bydgoszcz z takimi 
miastami, jak Sztokholm 
czy Kapsztad.
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środka ciężkości poniżej poziomu liny. Dzięki temu 
rzeźba utrzymuje równowagę. Na linie umieszczona 
została także jaskółka (z niemieckiego: Schwalbe), 
dla uczczenia wybitnego bydgoszczanina, założycie-
la Filharmonii Pomorskiej – Andrzeja Szwalbego.

Luczniczka
Niegdyś stała na placu Teatralnym, na skwerze obok nieistniejącego Teatru 
Miejskiego, budząc oburzenie co bardziej pruderyjnych bydgoszczan. Dziś 
kameralny posąg „Łuczniczki”, wyniesiony do roli jednego z symboli Byd-
goszczy, stoi vis à vis Teatru Polskiego w parku im. Jana Kochanowskiego. 

Warto wiedziec
W 2015 roku obchodzona była 110. rocznica urodzin tego wybitnego 
matematyka i kryptologa, który przyszedł na świat 16 sierpnia 1905 r. 
w Bydgoszczy – z rodzicami mieszkał przy ul. Wileńskiej 6, gdzie dziś 
wisi pamiątkowa tablica. Marian Rejewski łamiąc – wraz z Henrykiem 
Zygalskim i Jerzym Różyckim – kod Enigmy, niemieckiej maszyny szy-
frującej, przyczynił się do szybszego zakończenia II wojny światowej. 
Jest jednym z najwybitniejszych obywateli naszego miasta. 

_

Przechodzacy przez rzeke 
„Przechodzący” zawitał do Bydgoszczy 1 maja 2004 dla upamiętnienia 
wejścia Polski do Unii Europejskiej. Autorem tej niezwykłej rzeźby jest 
Jerzy Kędziora. Tajemnica „Przechodzącego” polega na przeniesieniu 

´
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´Trzeba zrobic  

Wyrusz w rejs tramwajem wodnym
Bydgoszcz najpiękniej prezentuje się od strony rzeki. Zrewitalizowana Wyspa Młyńska, odnawiane bulwary nad Brdą, zabytkowe 
urządzenia hydrotechniczne na Kanale Bydgoskim najlepiej poznać podczas rejsu tramwajem wodnym. Słonecznik I i II to nowo-
czesne i ekologiczne, bo napędzane energią słoneczną jednostki, które na pokład zabrać mogą 28 osób. W weekendy pływa rów-
nież zabytkowy holownik do barek MS Bydgoszcz, który przeżywa „drugą młodość”.

Kiedy: Tramwaje wodne kursują w sezonie letnim (od maja do września) codziennie, kilka razy w ciągu dnia (rozkład jazdy dostępny 
na stronie: www.zdmikp.bydgoszcz.pl w zakładce Bydgoski Tramwaj Wodny). Przed planowaną wycieczką warto sprawdzić dostęp-
ność na wybrany dzień, bowiem zdarzają się rezerwacje grupowe: tel. +48 52 582 27 64.

Gdzie: Główny przystanek tramwaju wodnego zlokalizowany jest na Rybim Rynku. Tam znajduje się aktualny rozkład rejsów oraz 
informacje na temat tras, które mogą ulegać zmianom, w zależności od sytuacji na drodze wodnej.

Cena:
Słoneczniki: 5 zł, 2,50 zł 
MS Bydgoszcz: 8 zł, 4 zł 
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Czy wiesz, że...
Jelcze, którymi  
odbywają się przejażdżki, 
pochodzą z Muzeum  
Komunikacji w Paterku 
i były elementami 
scenografii w wielu polskich 
filmach, np. Różyczka 
czy Mała Moskwa.

Kiedy: W sezonie wakacyjnym (lipiec–sierpień) od rana do 
wieczora. Aktualny rozkład i schemat tras dostępny jest na 
www.zdmikp.bydgoszcz.pl w zakładce Rozkład Jazdy (roz-
kład jazdy na linie specjalne dostępny jest tylko w sezonie).

Cena: 3 zł, 1,50 zł

Tr
ze

ba
 z

ro
bi
ć

Przejedz sie zabytkowym tramwajem lub autobusem 
Tym, którzy lepiej czują się na lądzie niż na wodzie, Bydgoszcz oferuje wycieczki zabytkowym, stuletnim tramwajem typu Herbrand 
lub Czerwoną eNką z lat 60. XX wieku. Natomiast miłośnicy klimatu PRL z pewnością ucieszą się na myśl o przejażdżce 
„Ogórkiem”, czyli nieśmiertelnym Jelczem 043. Autobusy marki Jelcz, zwane potocznie „Ogórkami” łączą centrum miasta 
z Exploseum i Myślęcinkiem (największym parkiem miejskim w Polsce). Główny przystanek  „Ogórka” znajduje się przy Sta-
rym Rynku, przystanek oznaczony jest  słupem informacyjnym w stylu retro. 
Zabytkowe tramwaje natomiast rozpoczynają swój bieg na Babiej Wsi i w Myślęcinku. Stare bimby (tramwaje) Herbrand 
oraz Czerwona eNka kursują na specjalnej linii turystycznej z Babiej Wsi do Lasu Gdańskiego (Myślęcinek). Szczególną 
frajdą dla dzieci jest przejazd wyprodukowanym w Kolonii w 1898 roku Herbrandem z odkrytymi balkonami i ubranym 
w stylizowany strój motorniczym.

´
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Czy wiesz, że...
najstarsze zapiski 
o bydgoskich kąpielach 
pochodzą z XIV wieku 
i dotyczą drewnianej łaźni, 
znajdującej się na Wyspie 
Młyńskiej. Prowadził ją 
Tomasz Balneor (Łaziebnik), 
zwany Plugawym, co wiązać 
się mogło z pracą, jaką 
wykonywał (wyrywanie 
zębów, golenie głów, 
upuszczanie krwi, 
sprzątanie łaźni).

Zrób sobie mydlo 
W Bydgoszczy działa jedyne na świecie Muzeum Mydła i Historii Brudu. Jest to interaktywna podróż przez dzieje czystości, brudu  
i mydlarstwa, które mają wielkie związki z Bydgoszczą. W grodzie nad Brdą pierwszy Zakład Produkcji Mydeł i Świec powstał już  
w XVIII wieku przy dzisiejszej ul. Warmińskiego, a słynne do dziś proszki do prania, Persil czy Cypisek, powstały właśnie w Bydgosz-
czy. Wizytę w Muzeum rozpoczyna się od umycia rąk w balii. Następnie przechodzi się do sali warsztatowej, gdzie mydlarki uczą krok 
po kroku, jak wykonać swoje własne pachnące mydełko. Po warsztatach uczestnicy zwiedzają zakątki zaskakującego muzeum.

Kiedy: Muzeum otwarte jest przez cały tydzień od 10:00 
do 18:00. Przed planowaną wizytą warto zajrzeć na stronę 
www.muzeummydla.pl i sprawdzić rezerwacje na wybrany 
termin. Pokazy odbywają się co półtorej godziny.

Gdzie: ul. Długa 13, www.muzeummydla.pl

Cena: 12 zł, 36 zł (obejmujący do 5 osób)

Tr
ze

ba
 z

ro
bi
ć

¯

http://www.muzeum
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Trzeba zrobićPoznaj wybuchowa historie miasta 
Tajemnica niebezpiecznych ruin przez ponad 50 lat skrywana była w Puszczy Bydgoskiej. Tylko starsi mieszkańcy, pamiętający 
czasy II wojny światowej, wiedzieli, że kilka kilometrów od działających zakładów chemicznych i powstającego parku przemysłowe-
go znajduje się miejsce nieludzkiej pracy ponad 40 000 pracowników przymusowych byłego DAG Fabrik Bromberg. W 2008 roku 
podjęto decyzję o przekształceniu części terenu w muzeum. Z kilkuset budynków, należących w latach 1939–1945 do potężnego 
koncernu zaopatrującego III Rzeszę w nitroglicerynę, trotyl i proch bezdymny, zabezpieczono kilkanaście połączonych tunelami. 
Tworzą one dwie bliźniacze linie NGL – Betrieb, czyli produkcji nitrogliceryny. Jedna z nich została przeznaczona na muzeum 
– Exploseum, druga zaś, jako trwała ruina, daje obraz piętna, jakie odcisnął czas na budynkach oraz utrwala ich oryginalny wygląd. 
Wizyta w Exploseum to spora dawka wiedzy o technice wojennej, a wędrówka przez jego liczne, mroczne i betonowe korytarze  
z pewnością na długo zapadnie w pamięć. www.exploseum.pl

Kiedy: Exploseum jest otwarte od wtorku do niedzieli od 8:00 do 16:00 (w sezonie zimowym) oraz wtorek, środa, piątek, sobota, 
niedziela 9.00–17.00, czwartek 9.00–19.00, poniedziałki – nieczynne (w sezonie letnim). Dzieci do lat 7 mogą zwiedzać Muzeum 
tylko pod opieką dorosłych  

Gdzie: Muzeum jest położone na obrzeżach miasta, w Bydgoskim Parku Przemysłowym. Najłatwiej dotrzeć tam samochodem.  
Tuż za bramą parku, do celu wiodą tabliczki z oznaczeniami. Można również skorzystać z komunikacji miejskiej. Do Exploseum dwa 
razy dziennie dojeżdża autobus linii 68E (na tury zwiedzania o 9:30 i 12:30).

Cena: 12/10 zł – bez przewodnika, 20/15 zł – z przewodnikiem.
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Odpocznij w Myslecinku 
Będąc w Bydgoszczy, warto chwilę odetchnąć i zrelaksować się, korzystając z atrakcji i przestrzeni Leśnego Parku Kultury i Wypo-
czynku Myślęcinek. Jest to największy park miejski w Polsce o powierzchni 830 hektarów. Oddalony jest od ścisłego centrum miasta 
zaledwie o 5 km. W parku nie zabraknie atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych. W okresie letnim skorzystać można 
z atrakcji lunaparku, Zaginionego Świata (park dinozaurów) oraz Makroświata (park wielkich owadów). Dużą uciechą dla młodzieży 
będzie park linowy z tyrolką czy skatepark. Dorośli z pewnością docenią piękno Ogrodu Botanicznego, położonego w malowniczej 
dolinie. Ciekawostką parku jest górski wodospad znajdujący się w Alpinarium. Warto też odwiedzić ZOO wraz z unikatowym Akwa-
rium i Terrarium. Miłośnicy sportów wodnych mogą skorzystać tutaj z wyciągu w Wakeparku. Myślęcinek jest również świetnym 
miejscem, żeby zorganizować piknik, a na plaży nad jednym ze stawów można skorzystać ze stanowisk grillowych. Zimową atrakcją 
jest stok narciarski z wyciągiem.

Kiedy: Leśny Park Kultury i Wypoczynku jest otwarty cały rok, jednak poszczególne jego atrakcje działają w zależności od sezonu.

Gdzie: Myślęcinek jest nieco oddalony od centrum miasta. Do parku wybrać się można samochodem (parking przy pętli tramwa-
jowej lub dalej, ZOO). Niezmotoryzowani skorzystać mogą z komunikacji miejskiej, wybierając autobus nr 52P, który kursuje co 
godzinę z centrum miasta (np. z ronda Jagiellonów) do przystanku przy ZOO, lub pojechać tramwajem w kierunku Las Gdański 
(ostatni przystanek tramwaju).

Cena: aktualne ceny biletów uprawniających do korzystania 
z atrakcji znajdują się na stronie parku: www.myslecinek.pl Trzeba zrobić

´
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Bydgoszcz z Wiezy Cisnien 
W 1900 roku, na obecnym Wzgórzu gen. Henryka Dąbrowskiego, najwyżej położonym miejscu względem ujęcia wody w Lesie 
Gdańskim, oddano do użytku wieżę ciśnień (proj. Franz Marschal). Pełniła ona ważną funkcję w nowoczesnym systemie wodocią-
gowym Bydgoszczy. Bryłę tego przemysłowego obiektu (o wysokości 45 metrów) architekt wzbogacił o ogólnie dostępną galerię 
widokową, która była wielką atrakcją. Roztaczał się z niej widok na całe miasto. Niestety, taras zamknięto po 1945 r. i ponownie 
udostępniono dopiero w 2012 r., po zakończeniu prac renowacyjnych i adaptacyjnych, związanych z przekształceniem wieży ciśnień 
w jeden z obiektów Muzeum Wodociągów (druga część Muzeum znajduje się w Zabytkowej Hali Pomp przy ul. Gdańskiej 242).  
Jej wnętrze kryje ekspozycję opowiadającą o dziejach lokalnych wodociągów i kanalizacji. Zgromadzono tutaj dokumenty, fotogra-
fie, elementy wyposażenia dawnych łazienek i toalet, a nawet wydobyte w trakcie prac archeologicznych, fragmenty drewnianych 
rur pierwszego wodociągu z XVI wieku. Po zapoznaniu się z industrialną wystawą, wąskimi, krętymi schodami wchodzimy na taras 
widokowy, z którego podziwiać można niepowtarzalną panoramę całej Bydgoszczy. Jej szczegóły poznać można dzięki lunetom 
osadzonym na balustradzie. 

Kiedy: Muzeum Wodociągów czynne jest cały rok  (poniedziałek–czwartek: 11.00–16.00, sobota–niedziela: 13.00–17.00, piątek: 
nieczynne)

Gdzie: Wieża Ciśnień,
ul. Filarecka 1

Cena: 5 zł bilet normalny,
2 zł bilet ulgowy

Trzeba zobaczyć
´ ´.
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Spichrze nad Brda 
Bydgoskie spichrze nad Brdą są niemal jak herb miasta. Do dzisiaj zachowało się w Bydgoszczy zaledwie kilka historycznych 
spichrzy, a sprzed XIX wieku tylko cztery, przy brzegach rzeki, w ścisłym centrum miasta, wszystkie szachulcowe, a dziś pełniące 
funkcje muzealne. Trzy spichrze przy ul. Grodzkiej 9–11 (których wizerunek uwieczniony jest na współczesnym logo Bydgosz-
czy), zostały zbudowane w latach 1793–1800 przez kupca Samuela Gotlieba Engelmanna. Pierwotnie kompleks przy ul. Grodzkiej 
składał się z pięciu spichrzy w zabudowie szeregowej, które pełniły funkcję magazynów. W 1960 roku doszczętnie spłonęły dwa  
z nich. Zachowane spichrze w 1962 roku zostały zaadaptowane na cele ekspozycyjne bydgoskiego Muzeum Okręgowego im. Leona 
Wyczółkowskiego. 
Obecnie prezentowane są tu wystawy stałe: Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy  
i Bydgoszcz – okruchy miasta oraz wystawy czasowe.

Kiedy: W sezonie letnim  (kwiecień–wrzesień): wtorek, środa, piątek 10.00–18.00, czwartek 10.00–19.00, sobota, niedziela 11.00–
18.00, poniedziałki – nieczynne. W sezonie zimowym  (październik–marzec): wtorek, środa, piątek 9.00–16.00, czwartek 9.00–18.00,  
sobota, niedziela 10.00–16.00, poniedziałki – nieczynne.

Gdzie: Spichrze nad Brdą – Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, ul. Grodzka 7–11

Cena: bilet normalny – 5 zł, bilet ulgowy – 3 zł, bilet rodzinny – 12 zł, w soboty wejście bezpłatne

Tr
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Kanal Bydgoski 
Kanał Bydgoski zbudowany w latach 1773–1774 stanowi część międzynarodowej drogi wodnej E70. Łączy on Wisłę i Odrę poprzez 
ich dopływy: Brdę oraz Noteć i Wartę. Powstanie Kanału przyczyniło się do dynamicznego rozwoju miasta, które dzięki nowo-
czesnym urządzeniom hydrotechnicznym, charakterystycznej nadwodnej zabudowie przemysłowej, mieszkaniowej i rekreacyjnej, 
zyskało swoją elegancję, nadrzeczną tożsamość oraz rangę jednego z głównych ośrodków transportu śródlądowego. W latach 
1908–1915 zbudowano tzw. Nowy Kanał wraz z unikatowymi śluzami Czyżkówko i Okole, wyposażonymi w zbiorniki wyrównawcze, 
pozwalające zaoszczędzić większość wody. Przełom wieku XX i XXI okazał się dla Kanału łaskawy. Mieszkańcy i włodarze miasta  
zwracają się w stronę wody, czego przykładem były prace remontowe nad Kanałem w latach 90., wpisanie Kanału Bydgoskiego 
do Rejestru Zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku, jak również przeprowadzone niedawno prace w ramach 
projektu REURIS.

Muzeum Kanału Bydgoskiego 
Gdzie: ul. Nowogrodzka 3, tel. +48 693 765 075, www.muzeumkanalu.pl
Kiedy: Muzeum czynne od wtorku do piątku w godzinach: 8.30–15.30
Cena: wstęp bezpłatny, istnieje możliwość zwiedzania po uprzednim kontakcie telefonicznym

Barka Lemara 
Po Kanale Bydgoskim kursowały całe karawany barek ciągniętych przez silne statki holownicze. Lemara była jedną z nich. Została 
zbudowana w 1937 r. w Stoczni i Warsztatach Mechanicznych Lloyda Bydgoskiego S.A. w Bydgoszczy. 

Gdzie: Barka Lemara zacumowana przy nadbrzeżu Brdy, tuż koło spichrzy – symboli Bydgoszczy 

Kiedy: poniedziałek: nieczynne, wtorek, środa, czwartek piątek: 12.00–17.00, sobota–niedziela: 12.00–16.00

Cena: 1 zł

Trzeba zobaczy
ć

¯

http://www.muzeumkanalu.pl
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Fontanna Potop 

Wśród fotografii robionych podczas pobytu w Bydgoszczy, nie może zabraknąć tej, przy monumentalnej fontannie Potop, znajdu-
jącej się w parku im. Kazimierza Wielkiego nieopodal pl. Wolności. Ten efektowny wodotrysk, autorstwa Ferdynanda Lepckego 
stanął w tym miejscu w 1904 r., w ówczesnym ogrodzie Regencji Bydgoskiej. W dużym basenie z czerwonego piaskowca artysta 
umieścił kompozycję nawiązującą do biblijnego potopu. Pośrodku znajduje się kilkupostaciowa grupa wypiętrzona na wysokość  
6 metrów – z muskularnym mężczyzną trzymającym omdlałą kobietę i z drugą, martwą u jego stóp oraz z dzieckiem wspinającym 
się po niej. Po bokach znajdują się rzeźby: z jednej strony – mężczyzny walczącego o życie ze spowijającym go wężem, zaś z dru-
giej – niedźwiedzicy z martwym niedźwiadkiem. Wyjątkowości dodała całości nawierzchnia wokół fontanny wykonana w technice 
wielobarwnej, dekoracyjnej mozaiki z motywem fal. To największe dzieło artysty budziło zachwyt i do 1943 r. było jedną z większych 
atrakcji Bydgoszczy, przy której chętnie się fotografowano. Niestety, wartościowe rzeźby uległy konfiskacie na cele wojenne. Dziś, 
dzięki zawiązanemu w 2004 r. społecznemu komitetowi odbudowy fontanny, odlana z brązu, wielofigurowa, wiernie zrekonstruowa-
na scena z biblijnego potopu, umieszczona w odrestaurowanej niecce i okolona poddaną renowacji mozaiką, ponownie stała się 
jednym z najokazalszych i najpiękniejszych tego typu wodotrysków w Polsce. 

Gdzie: Park Kazimierza Wielkiego

Warto wiedzieć: Zrekonstruowana fontanna najpiękniej wygląda po zmroku, kiedy barwne podświetlenie uwydatnia rzeźbiarską 
kompozycję.

Trzeba zobaczyć
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Wyspa Mlynska 
Wyspa Młyńska to zielone serce Bydgoszczy, enklawa w samym centrum miasta. Wytchnienie dają park, aleje starych drzew, duże 
place trawników, alejki z ławeczkami, szum gwałtownie spadającej wody na jazie i przepuście. Dookoła woda. Od strony Stare-
go Miasta szybka, nerwowa Brda Młynówka ze ścianą Bydgoskiej Wenecji. Z drugiej strony potężne, główne koryto Brdy Górnej  
z sylwetami dostojnej Katedry oraz Opery Nova. Dzięki rewitalizacji miejsce to stało się najchętniej odwiedzanym zakątkiem miasta. 
Tu znajdziemy nowocześnie wyposażone historyczne budynki muzeum, przystanek tramwaju wodnego, przystań jachtową, plac 
zabaw, amfiteatr, wiele ścieżek rowerowych i pieszych, a nawet plażę, tuż obok rozłożystego trawnika, na którym bydgoszczanie 
chętnie wylegują się na kocach. W dawnych spichrzach i młynach znalazły swoje miejsce ekspozycje bydgoskiego Muzeum im. 
Leona Wyczółkowskiego. Pięknie zaadaptowany został również spichrz ziarna workowanego z połowy XIX wieku w budynku przy 
ul. Mennica 1, gdzie dziś znajduje się stylowa restauracja. 

Budynki Muzealne na Wyspie Młyńskiej: 
Dział Archeologii – ul. Mennica 2 
Europejskie Centrum Pieniądza – ul. Mennica 4 
Galeria Sztuki Nowoczesnej – ul. Mennica 8a 
Dom Leona Wyczółkowskiego – ul. Mennica 7 

Kiedy: W sezonie letnim (kwiecień–wrzesień): wtorek, środa, piątek 10.00–18.00, czwartek 10.00–19.00, sobota, niedziela  
11.00–18.00, poniedziałki – nieczynne. W sezonie zimowym  (październik–marzec): wtorek, środa, piątek 9.00–16.00, czwartek  
9.00–18.00,  sobota, niedziela 10.00–16.00, poniedziałki – nieczynne

Cena: bilet normalny – 5 zł, bilet ulgowy – 3 zł, bilet rodzinny – 12 zł, 
bilet zbiorczy na wszystkie budynki – 12/8 zł

Marina na Wyspie Młyńskiej ukończona została w roku 2012. Budynek zaprojektowany 
przez Autorską Pracownię Architektoniczną Rokiccy zdobył uznanie w oczach 
znawców architektury.

Trzeba zobaczyć

¯́
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Nie przegap 

Bydgoski Festiwal Operowy
Międzynarodowe wydarzenie kulturalne – prezentacja najciekawszych realiza-
cji operowych i baletowych, wydarzenie o uznanej marce artystycznej i tradycji. 
www.opera.bydgoszcz.pl 
Kiedy: kwiecień 

Ster na Bydgoszcz
Bydgoski Festiwal Wodny „STER NA BYDGOSZCZ 53˚N, 18˚E” odbywa się 
w Bydgoszczy rokrocznie i jest największym świętem wodniaków w regionie.  
Jest unikalnym przedsięwzięciem łączącym światy żeglarzy, artystów i podróż-
ników. www.sternabydgoszcz.pl 
Kiedy: czerwiec 

Busker Fest
Spotkanie międzynarodowej społeczności wędrownych artystów zwanych  
„buskerami”. Na festiwal składają się koncerty, pokazy, przedstawienia i happe-
ningi prezentowane na ulicach Bydgoszczy. www.buskerfest.pl 
Kiedy: czerwiec

Mistrzostwa Swiata w Przechodzeniu przez Rzeke
Bardzo efektowne międzynarodowe spotkanie profesjonalistów i amatorów  
w przechodzeniu po linie rozwieszonej nad rzeką. 
Kiedy: maj

Rzeka Muzyki
Jedyny w Polsce cykl koncertów muzyki klasycznej na wodzie z udziałem mię-
dzynarodowych artystów. Kiedy: lipiec – sierpień

Bydgoski Festiwal Muzyczny
Impreza ta należy do reprezentatywnych wydarzeń kulturalnych Polski Północ-
nej  i  przez  pół wieku swej działalności zapisała się jako wiodąca kulturalna 
marka Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Kiedy: wrzesień – październik

16
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Bydgoszcz Jazz Festival
W czasie jedenastu edycji miłośnicy muzyki synkopowanej mogli usłyszeć 
gwiazdy światowego jazzu, jak również artystów polskich i regionalnych.  
www.bydgoszczjazzfestival.com.pl 
Kiedy: październik–listopad

Festiwal Prapremier
Festiwal Prapremier to ogólnopolski festiwal teatralny organizowany od roku 
2002 przez Teatr Polski w Bydgoszczy. Jego program obejmuje prapremiery 
sztuk teatralnych. www.teatrpolski.pl 
Kiedy: październik

Camerimage
Międzynarodowy Festiwal Autorów Sztuki Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE 
jest największym i najbardziej znanym festiwalem poświęconym sztuce auto-
rów zdjęć filmowych. www.camerimage.pl 
Kiedy: listopad

Mózg Festival
W kręgu zainteresowań Mózg Festival znajdują się wszystkie formy muzyki 
współczesnej, sztuk wizualnych oraz performance. www.festiwal.mozg.pl 
Kiedy: listopad

Obywatelskie Obchody Swieta Niepodleglosci 
Wydarzenie budujące tożsamość historyczną Bydgoszczy poprzez uczestni-
ctwo mieszkańców miasta i regionu w inscenizacjach historycznych, wysta-
wach, koncertach i imprezach towarzyszących.
Kiedy: listopad

Informacje o wydarzeniach w mieście 
zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej. 

Nie przegap
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Atrakcje dla dzieci 

Makieta bydgoskiego zamku
Makieta wykonana z minicegiełek. Obiekt wraz z opisem można podziwiać 
przy ulicy Grodzkiej 19–21 w pobliżu biurowca mBanku (dawniej BRE Banku). 
Zamek bydgoski został wybudowany za panowania króla Kazimierza Wielkie-
go i istniał do XVII wieku, kiedy to Szwedzi wysadzili go w powietrze. 

Makieta dawnej Bydgoszczy
Miniatura Bydgoszczy pokazująca wygląd miasta z dawnych wieków. Model 
znajduje się w amfiteatrze przy ul. Mostowej, przed spichrzami. 

Mistrz Twardowski 
O godz. 13:13 i 21:13 Mistrz Twardowski pojawia się codziennie wśród kłębów 
dymu i przy akompaniamencie muzyki w oknie kamienicy nr 15. W kamienicy 
obok (nr 19) mieściła się „Gospoda Pod Zgorzelcem”, w której według legendy, 
mieszkał słynny czarnoksiężnik podczas wizyty w Bydgoszczy w 1560 roku.

Stary Tramwaj 
Zabytkowy wagon tramwajowy ustawiony na ulicy Długiej, na zachowanym 
fragmencie dawnych szyn tramwajowych. W sezonie letnim pełni funkcję punk-
tu informacji turystycznej.

18
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Magiczne krzeslo
Magiczne krzesło-eksponat z popularnego filmu dla dzieci (Magiczne Drzewo), 
w którym Bydgoszcz zagrała nadmorskie miasteczko. Krzesło to, według fabu-
ły filmu, wykonane z magicznego drewna spełnia życzenia. Eksponat stanął na 
placu zabaw na terenie Wyspy Młyńskiej, gdzie powstała część zdjęć do filmu. 

Zagadkowe trasy zwiedzania 
W Bydgoskim Centrum Informacji do kupienia są książeczki z trasami i zagad-
kami dla dzieci:

Szyfr Pana Twardowskiego
Wykonując napotkane zadania, mały odkrywca zbiera cyfry do ułożenia szyfru. 
Dzięki niemu na końcu trasy możliwe będzie otwarcie skrzyni, w której znajduje 
się pieczęć potwierdzająca przebycie trasy i złamanie szyfru.

Strzala Luczniczki
Podczas tej trasy poznać można ciekawostki dotyczące m.in. Opery Nova, 
kościoła Klarysek, Akademii Muzycznej, Galerii Miejskiej bwa, Dzielnicy Mu-
zycznej oraz samej „Łuczniczki”. Wykonując napotkane zadania, mały odkryw-
ca zbiera nutki, które posłużą do ułożenia zapisu nutowego pewnej bardzo 
ważnej melodii.

Myslecinek

Park Linowy 
ul. Gdańska 173–175, tel. +48 664 131 682, www.parklinowy.bydgoszcz.pl

Park Rozrywki (Zaginiony Świat, Makroświat, Muzeum Paleontologiczne)
ul. Gdańska 173–175, tel. +48 664 131 682, www.myslecinek.pl

ZOO (z akwarium, terrarium oraz minizoo) 
ul. Gdańska 173, tel. +48 52 328 00 08 wew. 39, www.zoo.bydgoszcz.com

Atrakcje dla dzieci
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