
Туристична інформація 
Інформаційний 
Центр міста Бидгощ 
вул. Баторія, 2 
(вхід з вул. Нєдзвєдзя 1), 85-104 Бидгощ
тел.:  +48 52 340 -45-50 
e-mail: bci@visitbydgoszcz.pl 

Лучниця 
Колись знаходилася 
на Театральній площі, 
на території поблизу 
неіснуючого Міського 
Театру, викликаючи 
обурення деяких 
святенницьких мешканців 
міста Бидгощ. Сьогодні 
камерна статуя «Лучниці», 
зведена до ролі одного з 
символів міста Бидгощ, 
стоїть навпроти Польського 
Театру в парку ім. Яна 
Кохановського. 

Всередині Водонапірної Вежі 
знаходиться виставка, що розповідає 
про історію місцевої системи 
водопостачання і каналізації. 
Оглянувши промислову виставку, 
вузькими покрученими сходами 
підніміться на терасу, з якої Ви 
зможете насолодитися неповторною 
панорамою всього міста Бидгощ. 
Її особливості можна розгледіти за 
допомогою телескопів, встановлених 
на балюстраді. 
Де: Водонапірна Вежа, вул. Філарецка 1
Вартість: 5 зл. / 2 зл.

Зерносховища на річці Брда  
Зерносховища на річці Брда є майже гербом міста. Донині 
збереглися в Бидгощі всього кілька історичних зерносховищ, 
а зерносховищ, побудованих до XIX століття, – всього чотири, 
на берегах річки, в самому центрі міста, усі фахверкові, тепер 
вони функціонують у якості музеїв. Три зерносховища на вул. 
Гродзка, 9-11 (їхнє зображення увічнене на сучасному логотипі 
міста Бидгощ), були побудовані в 1793-1800 рр. Спочатку 
комплекс на вул. Гродзкій складався з п’яти зерносховищ, 
паралельно розташованих вздовж вулиці, які служили 
складами. У 1960 році повністю згоріли два з них. Вцілілі 
зерносховища в 1962 році були пристосовані для експозицій 
Окружного музею ім. Леона Вичулковського.

Де: вул. Гродзка, 7-11  

Вартість: 5/3 зл., по суботах безкоштовно.

Бидгощський канал, побудований в 1773-1774 роках, є 
частиною міжнародного водного шляху E 70. Він поєднує річки 
Вісла та Одра через їхні притоки: річку Брда, а також річки 
Нотець і Варта. Побудова Каналу спричинила динамічний 
розвиток міста, яке завдяки сучасним гідротехнічним 
спорудам, характерній промисловій, житловій та рекреаційній 
забудові прибережних зон набуло свого елегантного вигляду, 
прибережну ідентичність та значення одного з головних 
центрів внутрішнього водного транспорту. 
Баржа Лемара 
По Бидгощському каналі курсували цілі каравани барж, 
які тягли сильні буксирні судна. Лемара була однією з них. 
Побудована в 1937 році у Верфі і Механічних Майстернях 
Ллойда Бидгощського S.A.
Де: Лемара пришвартована на березі річки Брда, недалеко від 
зерносховищ-символів міста Бидгощ.  
Вартість: 1 зл.

Цей вражаючий фонтан авторства Фердинанда Лепцкого 
з’явився у цьому місці в 1904 році. У великому басейні з 
червоного пісковика митець помістив композицію, яка натякає 
на Біблійний потоп. Цей найбільший витвір скульптора 
викликав захоплення і до 1943 року був одним з головних 
визначних пам’яток міста, біля якого охоче фотографувалися. 
На жаль, цінні частини скульптури були конфісковані для 
військових цілей. Сьогодні завдяки громадському комітету 
відбудови фонтана, вилита з бронзи, багатофігурна, сумлінно 
реконструйована сцена Біблійного потопу, розташована у 
відреставрованому басейні і оточена відновленою мозаїкою, 
знову стала одним з найбільш вражаючих і найкрасивіших 
фонтанів цього типу в Польщі. 
Де: Парк Казимира Великого.

Млинарський Острів є зеленим серцем міста Бидгощ, 
анклавом в самому центрі міста. Парк, алеї старих дерев, 
великі площі газонів, алейки з лавочками, шум стрімко 
стікаючої води на греблі і водозливі дають змогу перевести 
подих. Завдяки відновленню місце стало найбільш 
відвідуваним куточком міста. Тут можна знайти і історичні 
будівлі, пристосовані для виставок Окружного музею, і 
зупинку річкового трамвая, і сучасну пристань для яхт, 
і дитячий майданчик, і амфітеатр, і навіть пляж поруч з 
просторою галявиною, на якій мешканці Бидгощу охоче 
вилежуються на ковдрах. 

У Бидгощі працює єдиний у світі Музей мила та історії 
бруду. Це інтерактивна подорож по історії чистоти, бруду і 
виробництва мила, які мають тісні зв’язки з містом Бидгощ. 
У місті на річці Брда перший Завод з виробництва мила і 
свічок був заснований вже у XVIII столітті, на сучасній вул. 
Вармінського, а знамениті  до сьогодні пральні порошки Persil 
та Cypisek походять саме з міста Бидгощ. 

Коли: Музей працює щодня з 10:00 до 18:00 без вихідних. 

Де: вул. Длуга 13 – 17 

Вартість: 12 зл. / 15 зл.

Бидгощ з висоти Водонапірної Вежі Фонтан ПотопБидгощський канал Млинарський острів 

Скульптура «Той, хто 
перетинає річку» з’явилася 
у Бидгощі 1 травня 2004 
року на згадку про вступ 
Польщі до ЄС. Автором цього 
незвичайного творіння є Єжи 
Кендзьора. Таємниця «Того, 
хто перетинає річку» криється 
у перенесенні центру ваги 
нижче рівня канату. Завдяки 
цьому скульптура утримує 
рівновагу. 

Офіційний мобільний 
путівник по місту Бидгощ 
(польсько-англійська 
версія)

Той, хто перетинає річку 
(Przechodzący przez rzekę)

Бидгощ 
на вихідні 

Зробіть собі мило 
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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).

Основна інформація про місто

Бидгощ пропонує екскурсії історичним, столітнім трамваєм 
типу «Гербрандт» з відкритими балконами або трамваєм типу 
«Червона еНка» з 60-х років XX століття (лінія № 10). А той, хто 
хоче собі пригадати атмосферу років ПНР, буде у захваті від 
думки про поїздку на «Огірку», тобто на безсмертному автобусі 
Jelcz 043 (лінії 100 і 102). 

Коли: в курортний сезон (липень-серпень), увесь день  

Де: Головна зупинка знаходиться на Старому Ринку. 

Вартість: 1.50 зл. / 3 зл. 

З сотень будівель, що в 1939-1945 роках належали потужному 
концерну DAG Fabrik Bromberg, який постачав Третьому рейху 
нітрогліцерин, тротил і бездимний порох, кілька будинків, 
сполучених тунелями, було укріплено, утворюючи комплекс 
Exploseum. Відвідання цього унікального музею значно 
збагатить Ваші знання про військову техніку, а прогулянка 
численними, понурими, бетонними коридорами закарбується 
в пам’яті. www.exploseum.pl
Де: Музей розташований на околицях міста. Найпростіше 
дістатися туди автомобілем, але можна також скористатися 
громадським транспортом. 
Вартість: 12/10 зл. – без екскурсовода, 20/15 зл. – з 
екскурсоводом.

Перебуваючи в Бидгощі, варто трішки перепочити і розслабитися, 
насолоджуючись краєвидами і просторами Лісового Парку 
Культури й Відпочинку „Мисленцінек”. Це найбільший міський 
парк в Польщі загальною площею 830 гектарів. Тут Ви зможете 
порозважатися у луна-парку, побувати у Загубленому Світі 
(парку динозаврів) і Макросвіті (парку великих комах). Велике 
задоволення для молоді принесе мотузковий парк з зіплайнами, 
скейт-парк або вейк-парк. Дорослі гідно оцінять красу 
Ботанічного Саду, розташованого в мальовничій долині. Можна 
також відвідати зоопарк з акваріумом і тераріумом. Зимовою 
розвагою є лижний схил з підйомником.
Де: Myślęcinek знаходиться в 5 км від центру міста. До парку 
найкраще дістатися на трамваї № 1 або 2 в напрямку лісового 
комплексу Гданський Ліс (Las Gdański).

Оперний Фестиваль в Бидгощі Квітень 
Фестиваль Анімаційних Фільмів «АНІМОЦІЇ» (ANIMOCJE) 
Квітень 
Водний Фестиваль в Бидгощі «Курс на Бидгощ» („Ster na Byd-
goszcz”) Червень 
Чемпіонати Світу з Переходу через Річку травень 
Drums Fusion – Фестиваль Музичного Мистецтва Гри на 
Ударних Інструментах в Бидгощі Червень 
Ріка Музики Липень – Серпень 
Музичний Фестиваль в Бидгощі Вересень – Жовтень 
Велика Веслувальна Регата за Кубок Брди Вересень 
Джазовий Фестиваль в Бидгощі (Bydgoszcz Jazz Festival) 
Жовтень – листопад  
Фестиваль Світових Прем’єр жовтень 
Міжнародний Фестиваль Авторів Мистецтва Кінематографії 
„Camerimage” листопад 
Міжнародний Фестиваль Сучасної Музики та Візуального 
Мистецтва «Мозок Фестиваль» („Mózg Festiwal”) листопад  

Відпочиньте у Лісовому Парку 
Культури й Відпочинку в Бидгощі 
„Мисленцінек”(„Myślęcinek”) 

Дізнайся про вибухову історію 
міста 

Подорож історичним трамваєм 
або автобусом 

Вирушайте в подорож річковим 
трамваєм Не пропустіть 

Бидгощ є столицею Куявсько-Поморського воєводства і 
восьмим за величиною містом Польщі. Історично займає 
частину Куяв, з мальовничим розташуванням на річках Брда 
і Вісла та на Бидгощському каналі. Саме тут перетинаються 
важливі автомобільні, залізничні і водні (міжнародний 
водний шлях E70) шляхи. В місті знаходиться Аеропорт ім. 
Ігнація Яна Падеревського. Бидгощ все більше користується 
водними ресурсами. Саме в безпосередній близькості 
до річки Брда протікає щоденне, культурне, спортивне та 
ділове життя міста.

Коротко:
Перші сліди поселень: 8 000 років до н.е.                                        
Перша згадка: 1238 р.
Маґдебурзьке право: 19.04.1346 р.
Площа: 175,98 км2
Середня висота над рівнем моря: 60 м
Населення: 358 000 (2014)
Густота населення: 2032 ос./км2
Географічне положення:                                               
географічна широта 53⁰ пн. ш.
географічна довгота 18° сх. д.

Бидгощ найпривабливіше виглядає з боку річки. Саме поїздка 
річковим трамваєм дасть змогу побачити відроджений 
Млинарський Острів, оновлені бульвари біля річки Брда, 
історичні гідротехнічні споруди на Бидгощському каналі. 
Соняшник I і II є сучасними й екологічними транспортними 
засобами, оскільки працюють на сонячних батареях, можуть 
прийняти на борт 28 осіб. У вихідні курсує також історичний 
буксир для барж М/С Бидгощ, який переживає «другу 
молодість».

Коли: Річкові трамваї курсують в літній період (з травня по 
вересень) щоденно, кілька разів на день  
Де: Головна зупинка знаходиться на Рибному Ринку. 
Вартість: Соняшники: 5 зл. / 2,50 зл. МС Бидгощ: 8 зл. / 4 зл.


