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De Boogschutster
Voorheen stond zij op het The-
aterplein, het plein naast de 
inmiddels niet meer aanwe-
zige stedelijke schouwburg, 
en heeft de verontwaardiging 
van de meest preutse inwo-
ners van Bydgoszcz opge-
wekt. Tegenwoordig staat het 
standbeeld van een intieme 
"Boogschutster", verheven 
tot één van de symbolen van 
Bydgoszcz, vis à vis de Pool-
se Schouwburg in het Jan Ko-
chanowski Park.

Binnenin de Watertoren is een expositie 
over de geschiedenis van het lokale wa-
ter- en rioolsysteem. Na het bezoek op 
de industriële expositie kunt u door de 
smalle, kronkelende trap naar het panora-
misch terras gaan, waar u kunt genieten 
van een uniek uitzicht over Bydgoszcz. De 
details kunt u bekijken met de toeristische 
telescopen die op de balustrade bevesti-
gd zijn.

Waar: De Watertoren aan straat Filarecka 1.
Prijs: PLN 5/2.

Graanschuren aan de Brda 
De graanschuren aan de Brda zijn bijna gelijk met het wapenschild 
van de stad. Tot op heden zijn er in Bydgoszcz slechts een paar 
van de historische graanschuren bewaard. Van de schuren gebo-
uwd nog vroeger dan de  19e eeuw zijn er slechts vier op de oevers 
van de rivier in het centrum van de stad. Alle zijn in vitsen en lemen 
techniek gebouwd en vandaag vervullen ze de functie van museum. 
Drie van de graanschuren die zich bevinden aan de straat Grodzka 
9-11 (wiens beeld op het moderne Bydgoszcz-logo vereeuwigd is), 
werden gebouwd in de jaren 1793-1800. De oorspronkelijke groep, 
gelegen aan de straat Grodzka, bestond uit vijf graanschuren op een 
rij, die de functie van opslag vervulden. In 1960 zijn twee van hen 
tot de grond afgebrand. De bewaarde graanschuren werden in 1962 
aangepast voor de expositie-doeleinden van het Leon Wyczółkow-
ski District Museum.

Waar: Straat Grodzka 7-11.
Prijs: PLN 5/3, gratis op zaterdag.

Het Bydgoszcz-kanaal, gebouwd tussen 1773 en 1774, maakt deel 
uit van de internationale waterweg E70. Het verbindt de rivier Vistula 
en de rivier de Oder via hun zijrivieren: de Brda, de Noteć en de 
Warta. De bouw van het kanaal heeft aan de dynamische ontwik-
keling van de stad bijgedragen. Bydgoszcz dankt haar elegantie, 
uniekheid en erkenning als één van de belangrijkste centra voor bin-
nenwatervervoer aan haar karakteristiek, op het water afgestemde 
ontwerp. De stad typeert zich door haar moderne binnenscheepva-
artuitrusting, en de aan het water gelegen industrieterreinen, woon-
wijken en recreatieve zones.
Sleepkast Lemara
Door het Bydgoszcz-kanaal voeren karavanen van sleepkasten die 
door krachtige sleepboten gesleept werden. Lemara was een van 
hen. Zij is in 1937 in Bydgoszcz gebouwd door de Scheepswerf en 
Mechanische Werkplaats van Lloyd N.A.
Waar: De Lemara is afgemeerd aan de kade van de rivier Brda, nabij 
de graanschuren –  het symbool van Bydgoszcz.
Prijs: PLN 1.

De indrukwekkende fontein, ontworpen door Ferdinand Lepcke, werd 
in 1904 hier geplaatst. In het grote zwembad van rood zandsteen 
heeft de kunstenaar een compositie geplaatst die doet denken aan de 
Bijbelse overstroming. Dit grootste werk van deze kunstenaar heeft 
veel bezoekers een groot genoegen gegeven en tot 1943 was het een 
van de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad, waar mensen 
zich graag lieten fotograferen. Helaas werden de waardevolle beelden 
voor militaire doeleinden in beslag genomen. Tegenwoordig wordt 
deze bronzen fontein, die met haar vele figuren een scène van de 
Bijbelse zondvloed uitbeeldt, gerekend tot één van de prachtigste en 
meest grootse in heel Polen. Ze werd gerestaureerd door het  Sociaal 
Comité voor de Wederopbouw van de Fontein en, omcirkeld door een 
gerenoveerd mozaïek, geplaatst in een vernieuwd bassin.
Waar: Het Park van Kazimierz Wielki (Het Park van Kazimierz de 
Grote).

Moleneiland is het groene hart van Bydgoszcz, een enclave in 
het centrum van de stad. Het park, de lanen met oude bomen, 
grote gazons, kleine paden met banken en het geruis van vallend 
water op de dam geven rust. Dankzij de renovatie is deze plek 
de meest bezochte plaats van de stad geworden. Hier vindt u 
o.a. historische gebouwen die aangepast zijn aan de exposities 
van het Districtmuseum, de halte van de watertram, een moderne 
jachthaven, een speeltuin, een amfitheater en zelfs een strand 
naast een breed gazon waar inwoners van Bydgoszcz graag zon-
nebaden op dekens.

In Bydgoszcz bevindt zich, als enige in de wereld, het Museum van Zeep 
en Vuil. Het museum is een interactieve reis door de geschiedenis van 
schoon, vuil en zeepfabricage, die een sterke band met Bydgoszcz heeft. 
In de tuin aan de oever van de Brda ontstond in de 18e eeuw de eerste 
Fabriek van Zeep en Kaarsen aan de straat Warmińskiego, en beroemde 
soorten waspoeder zoals Persil en Cypisek werden in Bydgoszcz gefa-
briceerd.

Wanneer: Het Museum is gedurende de week van 10:00 tot 18:00 uur 
geopend.

Waar: Straat Długa 13 – 17.

Prijs: PLN 12/15.

Bydgoszcz vanuit de Watertoren Fontein ZondvloedBydgoszcz-kanaal Moleneiland

“De rivier overstekend" is in Byd-
goszcz verwelkomd op 1 mei 
2004 ter herinnering aan de Pool-
se toetreding tot de EU. De auteur 
van deze buitengewone sculptuur 
is Jerzy Kędziora. Het geheim van 
"De rivier overstekend" zit hem in 
het plaatsen van het centrum van 
de zwaartekracht onder het nive-
au van het touw. Hierdoor beho-
udt de sculptuur haar evenwicht.

Man boven de rivier

Weekendje 
Bydgoszcz

Maak uw eigen zeep
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Filharmonia Pomorska
Pomeranian Philharmonic

Lotnisko
Airport

HSW Łuczniczka
Łuczniczka Sport Hall

Artego 
Arena

18 Południk
18th Meridian

Stadion Polonia
Polonia Stadium

Muzeum Oświaty
Museum of Education

Teatr Polski
Polish Theatre

Opera 
Nova

Muzeum Fotografii
Museum of Photorgaphy

Śluza Miejska
Canal Lock

Galeria Miejska bwa
Municipal Gallery bwa

Kanał Bydgoski Bydgoszcz Canal

Stary Kanał Bydgoski 
Old Bydgoszcz Canal

Park im.
K. Wielkiego

Park im.
W. Witosa

Park im.
J. Kochanowskiego

Park im.
H. Dąbrowskiego

Muzeum Wojsk Lądowych 
Museum of Land Forces

Muzeum Wodociągów – Hala pomp 
Museum of Waterworks- Pump Room

Stadion Zawisza
Zawisza Stadium

Myślęcinek
Forest Park
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Miejskie Centrum Kultury
Municipal Centre of Culture

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
Kuyavian-pomeranian Cultural Centre

Opracowanie na podstawie OSM (© OpenStreetMap, Open Database License).

Based on OSM 

(©OpenStreetMap, Open Database License) 

Basisinformatie over de stad

Bydgoszcz biedt u een rondrit met een historische honderd jaar oude 
tram met open balkons, type Herbrand, of met een rode zogenoem-
de eNka van de jaren 60 van 20e eeuw (lijn 10). Liefhebbers van de 
sfeer van de communistische jaren in Polen zullen hun hart kunnen 
ophalen gedurende een rondrit met de zogenoemde „Augurk”, nl. 
het onsterfelijke oude Poolse busmerk Jelcz 043 (lijn 100 en 102).

Wanneer: Gedurende het vakantieseizoen (juli - augustus), de ge-
hele dag.

Waar: Hoofdhalte bevindt zich op Stary Rynek (Oude Markt).

Prijs: PLN 1,50/3.

Een tiental van de honderden gebouwen, die in de jaren 1939-1945 
eigendom van de machtige DAG Fabriek Bromberg waren en het 
Derde Rijk nitroglycerine, trotyl en rookzwak kruit leverden, zijn ver-
bonden met tunnels en vormen nu het Exploseum. Een bezoek aan 
dit opmerkelijke museum levert een grote dosis kennis van oorlo-
gstechnologie en een wandeling door zijn talrijke, donkere corridors 
van beton nestelt zich diep in het geheugen.
www.exploseum.pl

Waar: Het museum is aan de rand van de stad gelegen. De gemak-
kelijkste manier om het museum te bereiken is per auto, maar u kunt 
ook van het openbaar vervoer gebruik maken.

Prijs: PLN 12/10 - zonder gids, PLN 20/15 - inclusief gids.

Tijdens het verblijf in Bydgoszcz is het de moeite waard om in het 
Bospark voor Cultuur en Recreatie te Myślęcinek uit te rusten en 
te ontspannen. Met 830 hectare is dit park het grootste stadspark 
in Polen. Hier zijn attracties te vinden zoals: een pretpark, het di-
nosauruspark Zaginiony Świat (Verdwenen Wereld), en Makroświat 
(Macro-Wereld) – het park van de reuzeninsecten. De grote attrac-
ties voor jongeren zijn het klimpark met tokkelbaan, skatepark of 
wakepark. De volwassenen zullen de schoonheid van de botanische 
tuin, gelegen in een pittoreske vallei, waarderen. U kunt ook de Die-
rentuin met Aquarium en Terrarium bezoeken. Een winterattractie is 
de skipiste.

Waar: Myślęcinek is op ongeveer 5 km van het stadscentrum gele-
gen. Het park is het best te bereiken met tram nr. 1 of 2 in de richting 
van het Las Gdański (Gdansk Bos).

Bydgoszcz Operafestival, april

Animatiefilmfestival ANIMOCJE, april

Bydgoszcz Waterfestival “Roer richting Bydgoszcz”, juni

Wereldkampioenschap “Het Oversteken van de Rivier”, mei

Drums Fusion – Bydgoszcz Drumkunstfestival, juni

Rivier van Muziek, juli – augustus

Bydgoszcz Muziekfestival, september – oktober

Brda Cup Roeiwedstrijd, september

Bydgoszcz Jazzfestival, oktober – november

Festival van de Avant-Premières, oktober

Internationaal Filmfotografiefestival “Camerimage”, november

Internationaal Festival van Hedendaagse Muziek en Beeldende 
Kunst “Het Hersenenfestival”, november

Ontspannen in Myślęcinek
Ontmoet de explosieve 
geschiedenis van de stadReis met historische tram of busGa op de reis met de watertramNiet te missen:

Bydgoszcz is de hoofdstad van het woiwodschap Koejavië-Po-
mmeren en in grootte de achtste stad in Polen. Bydgoszcz bezet 
een deel van Koejavië en is schilderachtig gelegen aan de rivie-
ren de Brda, de Vistula en het Bydgoszcz-kanaal. Hier kruisen 
belangrijke wegen, spoorwegen en waterroutes (de internatio-
nale waterweg E70). In de stad bevindt zich de Ignacy Jan Pa-
derewski Luchthaven. Bydgoszcz richt zich steeds meer op het 
water. In de directe omgeving van de rivier Brda vindt het dage-
lijkse, culturele, sportieve en zakelijke leven van de stad plaats.

In het kort:
Eerste sporen van nederzetting: 8000 v.Chr.
Eerste vermelding: 1238.
Stadsrechten: 19-04-1346.
Oppervlakte: 175,98 km2.
Gemiddelde hoogte boven zeeniveau: 60 m.
Bevolking: 358000 (2014).
Bevolkingsdichtheid: 2032 inw./km2.
Geografische locatie:
Breedtegraad 53°N,
Lengtegraad 18°O.

Bydgoszcz ziet er het mooist uit vanop de rivier. Het opnieuw 
leven ingeblazen Moleneiland, de vernieuwde boulevards aan de 
rivier Brda, en de door waterkracht gestuwde monumenten op 
het Bydgoszcz-kanaal zijn het best te zien tijdens een reis met 
een watertram. Słonecznik (zonnebloem) I en II zijn moderne en 
duurzame, door zonne-energie aangedreven, eenheden die 28 
personen aan boord kunnen nemen. Tijdens weekends vaart ook 
de historische sleepboot MS Bydgoszcz die opnieuw haar “twe-
ede jeugd” beleeft.

Wanneer: De watertrams varen in het zomerseizoen (vanaf mei 
tot eind september) dagelijks een paar keer gedurende dag.

Waar: Hoofdhalte bevindt zich op Rybi Rynek (Vismarkt).

Prijs: Słonecznik (Zonnebloem): PLN 5/2,50; 
 MS Bydgoszcz: PLN 8/4.


