Rejs Trasą Słoneczną rozpoczyna się przy Rybim Rynku. Płynąc z
nurtem rzeki zobaczycie ciekawe obiekty nawiązujące to historii miasta
oraz bydgoskich sportów wodnych. Obok nich, poznacie nowoczesne
obiekty sportowe oraz budowle inżynierskie. Po dopłynięciu do hotelu
Słoneczny Młyn Słonecznik zawraca w stronę Rybiego Rynku, gdzie
kończy rejs.
Czas rejsu: około 60 minut
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Rybi Rynek - początek obu tras

Podróż po Brdzie rozpoczynamy na Rybim Rynku. Tu, od czasów
średniowiecznych przybijały łodzie, później barki i parostatki,
przywożąc towary do magazynów i do sprzedaży na pobliskich
targach. Przez kilkaset lat bydgoszczanie i okoliczni kupcy zaglądali
tu po świeżą i soloną rybę. Na rynku sprzedawano również rarytasy.
Do tych najbardziej cenionych należały raki, które na co dzień leżały
zanurzone w czystej wodzie Brdy. Od początku XX wieku handel rybami
przeniósł się do wybudowanej nieopodal hali targowej, ale jeszcze
przez kilkadziesiąt lat można było spotkać tu panie w długich sukniach
zachwalające śledzie ze swojej beczki. W okresie międzywojennym na
Rybim Rynku pojawił się dźwig portowy, który usprawnił wyładunek
barek. Wielbiciele „Czterech Pancernych i Psa” mogą pamiętać to
miejsce – rynek został zalany na potrzeby filmu w sierpniu 1968 roku.

Na nabrzeżu Brdy, w pobliżu budynku Poczty Polskiej stoją Trzy Gracje.
Są one przykładem sztuki nowoczesnej, która świetnie czuje się w
Bydgoszczy. Figury powstały w 1989 roku, a ich twórcą jest Jerzy
Buczkowski. Trzy gracje nawiązują do mitologii greckiej, utożsamiane
są z boginiami wdzięku, piękna i radości. Mieszkańcy miasta często
nazywają je trzema plotkarami lub przekupami.
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Pałacyk Lloyda

Na prawym brzegu Brdy, przytulony do Rybiego Rynku wznosi
się nieduży manierystyczny budynek. To Pałacyk Lloyda, jedyna
pozostałość kompleksu stworzonego w latach 1885-1886 przez
kapitana żeglugi Otto Liedtkego. Właściciel przeznaczył piękną
kamienicę na własne mieszkanie i użytkował ją do 1908 roku, kiedy
miejsce przeszło w ręce Bydgoskiego Towarzystwa Żeglugi Śródlądowej.
Po I wojnie światowej pałacyk nadal pełnił swoją funkcję, ale już
jako siedziba Lloyda Bydgoskiego, jednego z największych w Polsce
przedsiębiorstw żeglugowych w dwudziestoleciu międzywojennym. Po
kolejnej wojnie właścicielem stała się Żegluga Bydgoska.
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Miejsce gdzie stał Zamek Bydgoski

Tuż przy tzw. Nowych Spichrzach, szklanych budynkach autorstwa
Jerzego Bulandy i Andrzeja Muchy, stoi makieta bydgoskiego zamku.
Po tym oryginalnym, średniowiecznym niestety nie ma już śladu.
Zamek wybudowano w Bydgoszczy z polecenia króla Kazimierza
Wielkiego w 1346 roku. To czasy walk z zakonem krzyżackim, a miasto
leżało wtedy w strefie przygranicznej. Ważne było więc stworzenie
odpowiednich umocnień. Ceglaną warownię wzniesiono na wzgórzu,
w miejscu dawnego drewnianego grodu. Otoczyła go fosa oraz wody
Brdy, oddzielając od miasta lokacyjnego. Zamek przez ponad 300 lat
był siedzibą starostów bydgoskich. Wojny z Krzyżakami nie poczyniły
wielkich zniszczeń, jednak po potopie szwedzkim ostała się już tylko
ruina. Od XIX wieku warownię systematycznie rozbierano, a cegły
posłużyły jako budulec koszar pruskich i wielu kamienic w mieście.

Budynek byłego BTW
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Tuż przed Mostem Bernardyńskim wznosi się ponad stuletni pałacyk
związany z historią wioślarstwa w Bydgoszczy. Wybudowano go jako
elegancką siedzibę niemieckiego elitarnego klubu Frithjof. Na dole
budynku znajdowały się hangary, z których kajaki i łodzie wyciągano
na rampę, zanim wpłynęły na wody Brdy. Na pierwszym piętrze
umieszczono salę restauracyjną, w której odbywały się słynne na
całe miasto rauty. Po I wojnie światowej pałacyk na krótko dostał
się w ręce Wojska Polskiego, jednak szybko powrócił do Frithjofa.
Dopiero po kolejnej wojnie stał się siedzibą Bydgoskiego Towarzystwa
Wioślarskiego, z którym do dziś kojarzy się mieszkańcom miasta.
Pod koniec lat 90-tych BTW wyprowadziło się do nowszego budynku
po drugiej stronie rzeki, a stary obiekt sprzedano prywatnemu
inwestorowi, który otworzył w nim restaurację.

Gazownia Miejska

Wśród zabudowań lewobrzeżnej części miasta wyróżniają się stare,
ceglane budynki. To kompleks Gazowni Miejskiej. Ze względu na swoją
niezwykłą historię i znaczenie dla rozwoju przemysłu w Bydgoszczy,
gazownia jest jednym z obiektów na szlaku TeH2O. Dzisiaj nie
produkuje się już tu gazu, ale pozostała tradycja i ludzie, którzy pięknie
potrafią o niej opowiedzieć. Gazownia powstała w 1860 roku, jako
jedna z pierwszych w Polsce. Na początku wytwarzała gaz, zasilający
bydgoskie latarnie, 20 lat później zaczęto dostarczać go do prywatnych
domów. W XIX wieku gaz trafiał do ledwie 250 użytkowników.
Z czasem jednak zakład zwiększył swoje znaczenie, stając się
najważniejszym w północnej Polsce. W krajobraz gazowni wpisywały
się ogromne piece, bocznica kolejowa, a także liczne barki, z których
węgiel transportowano kolejką napowietrzną.
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Most Uniwersytecki jest częścią powstałej w 2013 roku Trasy
Uniwersyteckiej. Cała trasa liczy ponad 1,5 km, z czego 720 metry
stanowią most i estakady. Największą uwagę przykuwa pylon
mostu, który sięga prawie 70 metrów wysokości. Stanowią go dwie
przecinające się podkowy w kształcie greckich liter alfa i omega. Cała
konstrukcja pięknie prezentuje się również po zmroku, kiedy włączana
jest jej iluminacja.
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Trasa Słoneczna
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Na lewym brzegu rzeki, tuż przed Mostem Pomorskim znajduje się
okazały budynek Hotelu Słoneczny Młyn. Same zabudowania są
zdecydowanie starsze od hotelu, którego nazwa nawiązuje do ich
poprzedniej funkcji. Bydgoszcz od czasów średniowiecznych związana
była z handlem zbożem, w wielu miejscach budowano spichrza oraz
młyny. W tym miejscu istniały co najmniej od połowy XIX wieku.
Pierwotnie powstał niewielki młyn parowy, jednak kolejni właściciele
rozwijali produkcję. Pod koniec XIX wieku dobudowane elewator
i spichrz, wstawiono nowe maszyny, pojawiła się także kolejka
wąskotorowa dowożąca zboże od pomostu przy którym cumowały
barki. Wówczas był to najnowocześniejszy młyn w mieście. W 1915
roku powstał 5-kondygnacyjny magazyn zbożowy z wieżą, który
aktualnie stanowi główną bryłę hotelu.

Teren zakonu Bernardynów

Na prawym brzegu Brdy, tuż za mostem, rozpościerają się tereny
należące niegdyś do zakonu bernardynów. Przepływając obok
dostrzec można ceglane zabudowania, w których uczą się studenci
Politechniki Bydgoskiej. Część z tych budynków pamięta jeszcze braci
zakonnych, którzy mieszkali na tych terenach przez blisko 400 lat.
Bernardyni trafili do Bydgoszczy w 1480 roku tworząc tu trzeci, po
Krakowie i Warszawie, konwent w Polsce. Tereny, które zakon otrzymał
z nadania króla Kazimierza Jagiellończyka były wcześniej ogrodem
zamkowym. Bernardyni zanim wybudowali własną siedzibę mieszkali
przy drewnianym, nieistniejącym już kościele św. Idziego. W ciągu
kilkudziesięciu lat wybudowali okazały kompleks budynków, który
przez kolejne stulecia cały czas się rozrastał. Unikalny i niezwykle cenny
księgozbiór bernardynów jest pod opieką Biblioteki Wojewódzkiej na
Starym Rynku.

Brda
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Stanice kajakarskie i wioślarskie

Na prawym brzegu Brdy znajduje się kilka stanic wodnych – zarówno
tych historycznych jak i współczesnych. Od lat 20. XX wieku Bydgoszcz
stanowiła mekkę wioślarstwa i kajakarstwa polskiego. W okresie
dwudziestolecia międzywojennego istniało 11 przystani wioślarskich,
co czyniło ten sport jednym z najpopularniejszych w mieście. Do dzisiaj
zachowało się kilka budynków pamiętających tamte czasy. Drewniane
stanice z lat 30. XX wieku, które możemy obserwować jako pierwsze
należą do Bydgoskiego Klubu Wioślarek. Istniał już w latach 20-tych
i był drugim najstarszym żeńskim klubem w kraju. Jednak dopiero
w latach 30-tych udało się znaleźć środki na wybudowanie własnej
siedziby, która w niezmienionej zewnętrznie formie istnieje po dzień
dzisiejszy.
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Nabrzeże Manikowskich

Kolejny most to piesza kładka wybudowana tu pod koniec lat 70-tych.
Prowadzi ona na nabrzeże im. Manikowskich, nazwane na cześć
rodziny szyperskiej, która przez wiele lat, zanim powstała kładka i
most Pomorski przewoziła Bydgoszczan na drugą stronę Brdy. Albert
Manikowski, którego kojarzy kilka pokoleń mieszkańców miasta
cumował swoją łódź w pobliżu dzisiejszej kładki. Obsługą przeprawy
zajął się właściwie przypadkiem. Przechodzący obok łodzi człowiek
poprosił go o przewiezienie na drugi brzeg Brdy. Manikowski się
zgodził, a gdy cumował, czekał na niego kolejny chętny. Tak narodził
się rodzinny interes, który rozkwitał przez ponad 20 lat. Manikowscy
posiadali kilka łodzi, dzięki czemu mogli obsługiwać również większe
grupy, np. kibiców Polonii, klubu żużlowego, który niedaleko stąd, na
lewym brzegu rzeki rozgrywał w niedzielę spotkania.

Nasze statki

Hotel Słoneczny Młyn
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Trasa Uniwersytecka
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A

Szklane Spichlerze, proj. Andrzej Bulanda i Wodzimierz Mucha

B

Instalacja „Kadr na miłość”, proj. Justyna Wójcik i Paweł Przybyła

A

Rzeźba Flisaka, autor Miachał Kubiak

B

Jaz Farny (Młyński)

C

Mała elektrownia wodna „Kujawska”

„Słonecznik II” zbudowany został w roku 2010 przez Techno Marine
sp. z o.o. w Kartoszynie. Podobnie jak „Słonecznik” posiada napęd
elektryczny, zasilany dzięki energii słonecznej pobieranej przez baterie
słoneczne. Na pokład zabiera także 28 pasażerów.

D

Biały Spichrz (Zbiory Archeologiczne Muzeum Okręgowego)

E

Ławeczka Ireny Jarockiej, autor Michał Pronobis

F

Młyny Rothera - Park Kultury

G

Kampus Wyższej Szkoły Gospodarki
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Hale sportowe

1. Hala sztucznego lodowiska - Torbyd (2018). Forma zewnętrzna
budynku inspirowana jest kryształem lodu. Na elewacji dominują
okładziny w srebrnym kolorze oraz szkło. Po zmroku trójkątne styki
elewacji są podświetlane. Wymiary tafli spełniają wymogi pełnego
boiska do gry w hokeja.
2. Hala Immobile Łuczniczka (2002). Jej nazwa nawiązuje do jednego z
symboli miasta – pomnika łuczniczki. W hali od wielu już lat odbywają
się zawody również rangi międzynarodowej. Oprócz wydarzeń
sportowych Łuczniczka jest miejscem licznych koncertów i targów.
3. SISU Arena (2014). Powstała w związku z odbywającymi się m.in.
w Bydgoszczy Mistrzostwami Świata w Piłce Siatkowej mężczyzn, jako
hala treningowa. Mieści ok 1,5 tys. osób na trybunach, a na co dzień
korzystają z niej bydgoskie drużyny koszykarskie.

Inne ciekawe miejsca

„Słonecznik” to solarny statek spacerowy zbudowany w 2008 roku
przez Yacht Concept Solartechnology Gawlowski. Elektryczny napęd
„Słonecznika” zasilany jest energią pobieraną przez baterie słoneczne,
dzięki czemu statek jest jednostką w 100% przyjazną środowisku. Na
pokładzie mieści się 28 pasażerów (w tym 4 miejsca na rufie) oraz
dwóch członków załogi, a maksymalna prędkość tej jednostki wynosi
12 km/h.

Most Pomorski

Słoneczna

Okazały, ceglany, przykuwający oko budynek jest siedzibą Poczty
Polskiej. Cały kompleks architektoniczny powstawał od 1885 do 1900
roku. Wcześniej teren ten należał do wojska pruskiego, a od połowy
XIX wieku zaczęto przekształcać go na potrzeby urzędu pocztowego.
Dotychczasowe stajnie królewskie służyły teraz koniom obsługującym
pocztyliony z podległego Bydgoszczy okręgu. Z czasem rosła ranga
miasta i samej poczty. Pojawił się dział telegrafów, a później telefonów.
W nowych budynkach znalazły się pomieszczenia biurowe, wieża
w której umieszczono kable telegraficzne a także mieszkania dla
pracowników poczty, których okna wychodziły na Brdę. Budynek
niewiele zmienił się przez ponad 100 lat. Działania wojenne uszkodziły
trochę jego fasadę i dziś nie jest tak zdobna jak oryginalnie. Nadal jest
jednak jednym z największych budynków pocztowych w Polsce.
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Most Esperanto

Trasa

Trzy Gracje

4

Most Bernardyński

Poczta Główna
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Brda

Istota Bydgoskiego Węzła Wodnego

Podróż drogą wodną

Dziś Bydgoski Węzeł Wodny nie ma co prawda znaczenia
gospodarczego, ale jest ważnym dla przyszłości naszego miasta
elementem tożsamości. Olbrzymie walory przyrodnicze oraz
historyczne w postaci zetknięcia na jednym obszarze Brdy, Wisły,
Kanału Bydgoskiego i Górnonoteckiego oraz mniejszych strug wodnych
(Flisu, Strugi Młyńskiej, Potoku Prądy) jak również niesamowitych
zabytków hydrotechniki, stanowią dla Bydgoszczy ogromny potencjał.
Szczególnie ważnymi elementami Bydgoskiego Węzła Wodnego są
urządzenia hydrotechniczne, które dziś możemy podziwiać w granicach
naszego miasta. Nie należy jednak zapominać o już nieistniejących,
które na trwałe wpisały się w dzieje Bydgoszczy.
Śluza – służy do ograniczenia przepływu wody oraz umożliwia
przepływanie statków między zbiornikami o różnych poziomach.
Jaz – budowla służąca do spiętrzenia wody w zbiorniku.

Wisłę z Odrą łączy tzw. Brda Skanalizowana oraz Kanał Bydgoski
będący elementem Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 (AntwerpiaKłajpeda) i E-40 (Morze Bałtyckie - Morze Czarne). Od strony
zachodniej możemy dopłynąć do Bydgoszczy aż z Antwerpii, a od
strony wschodniej – z Kłajpedy.
Od zachodu dopłyniemy: Szprewą, Kanałem Odra-Szprewa, Odrą,
Wartą, Notecią, Kanałem Noteckim, by dotrzeć do Kanału Bydgoskiego.
Od wschodu, od strony Kaliningradu, przygoda z Międzynarodową
Drogą Wodną E70 rozpoczyna się w systemie wodnym Niemna:
Pregołą i Dejmą, dalej już na odcinku polskim można płynąć rzeką
Elbląg, oraz na morskich wodach wewnętrznych Zalewu Wiślanego,
Wisłą Królewiecką, Nogatem, Szkarpawą, Wisłą Śmiałą, Martwą Wisłą,
Wisłą, aż wreszcie dopływa się do Brdy.

Bydgoszcz

z perspektywy wody
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Trasa

Staromiejska
Rejs Trasą Staromiejską rozpoczyna się przy Rybim Rynku. Płynąc w
górę rzeki zobaczycie po drodze wiele zabytków i innych ciekawych
miejsc, których opisy znajdziecie obok. Jednak niewątpliwie
największą atrakcją tej wycieczki będzie dwukrotne przepłynięcie przez
Śluzę Miejską. Tu, statek pokonuje 3-metrową różnicę poziomu wody.
Po dopłynięciu do mostów kolejowych Słonecznik zawraca w stronę
Rybiego Rynku, gdzie kończy rejs.
Czas rejsu: około 70 minut

Nabrzeża i Astoria
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W ostatnich latach jedną z najlepszych miejskich inwestycji była
przebudowa nabrzeży, od mostów kolejowych do śluzy miejskiej.
Pojawiła się tu mała architektura, zbudowano skatepark dla młodzieży,
stworzono ścieżki spacerowe i rowerowe. Dzięki temu miejsce odżyło,
jest popularne wśród mieszkańców i zachęca do rodzinnych spacerów.
Przebudowa i rewitalizacja nabrzeży pokazuje jak bardzo miasto
związane jest z wodą, jak wciąż zwraca się w jej kierunku. Kiedyś
działo się tak głównie za sprawą licznych przedsiębiorstw i gmachów
municypalnych. Dzisiaj rzeka ma kojarzyć się z odpoczynkiem, zielenią i
odkrywaniem piękna miasta.
Popularne baseny KS Astoria z lat 50. XX wieku niedawno odbudowano
od podstaw i obecnie w pobliżu Mostu Królowej Jadwigi znajduje się
jeden z najnowocześniejszych basenów olimpijskich w Polsce.

Budynek dawnej Dyrekcji Kolei

Okres zaboru pruskiego przyniósł Bydgoszczy rozwój transportu
rzecznego, a w drugiej połowie XIX wieku – kolejowego. Tędy
poprowadzono trasę z Berlina oraz autostradę węglową ze Śląska nad
morze. Rozrastająca się administracja kolejowa wymagała stworzenia
odpowiedniej siedziby. W 1888 roku oddano do użytku jeden z
najpiękniejszych i do dzisiaj majestatycznie prezentujący się obiekt
przy ulicy Dworcowej. Rzadko pruskie budynki municypalne tworzono
wykorzystując elementu manieryzmu – to właśnie wyróżniało
bydgoską siedzibę. Budynek ciekawie prezentuje się zarówno od frontu,
jak i od drugiej, nadwodnej strony, którą możemy podziwiać na lewym
brzegu rzeki.
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Śluza Miejska

Pomysły aby połączyć Brdę z Notecią, a w konsekwencji Wisłę z Odrą
pojawiły się już za czasów Królestwa Polskiego. Zrealizowane jednak
zostały, i to w innej niż pierwotna formie, dopiero gdy Bydgoszcz, po
I rozbiorze, znalazła się w granicach pruskich. Ten mierzący ponad 24
km i pokonujący różnicę poziomów ponad 22 m kanał zbudowano w
ciągu półtora roku (1774). Śluza Miejska oddana została do użytku w
1915 roku, wraz z udostępnieniem nowej nitki Kanału Bydgoskiego, i
po przebudowach i remontach (ostatni w 2015 roku) dotrwała do
dziś. Po wpłynięciu do środka od strony Wyspy Młyńskiej, za statkiem
zamykają się dwuczęściowe wrota dolne. Do komory, za pomocą
kanałów obiegowych zostaje wtłoczona woda, która unosi nas
ponad 3 metry wyżej. Dzięki temu wyrównany zostaje poziom wody z
Młynówką, która właśnie na tej wysokości oddziela się od głównego
nurtu Brdy.

Śluza trapezowa
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Śluza trapezowa, obecnie częściowo odbudowana, była jedyną
tego typu konstrukcją na świecie. Przebudowywanej kilkukrotnie
śluzie miejskiej, związanej z funkcjonowaniem Kanału Bydgoskiego,
zdecydowano w końcu nadać nowy, innowacyjny jak na tamte czasy
– koniec XIX wieku - kształt trapezu. Śluzę wybudowano bezpośrednio
w korycie rzeki. Charakterystyczne dla tej konstrukcji rozwiązanie
stanowiły wrota - dolne i górne umieszczono z jednej strony. Oznaczało
to, że do śluzy należało wpływać tyłem. Barki obracano w pobliżu
dzisiejszego Mostu Bernardyńskiego, a następnie pchano tyłem około
kilometra aż do śluzy. Na tym jednak problemy się nie kończyły. Tuż
po wypłynięciu ze śluzy w kierunku ówczesnej nitki kanału natrafiano
na bardzo bystry nurt, co było przyczyną wypadków i wywrotek. Do
miejsca przylgnęła nazwa bydgoskiej Scylli i Charybdy, w nawiązaniu
do mitologicznych potworów słynących z zatapiania statków.

Opera Nova

Kładka zakochanych
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Na lewym brzegu rzeki uwagę przykuwa monumentalny budynek
Opery Nova. Jeśli mielibyśmy okazję spojrzeć na gmach opery z
lotu ptaka dostrzeglibyśmy kształt trójlistnej koniczyny. Czwartego
listka (na razie) nie ma, bo i szczęścia budynek długo nie miał.
Budowę rozpoczęto na początku lat 70. XX wieku i trwała prawie trzy
dekady. Aby przełamać złą passę, w 1994 roku, w surowym jeszcze
budynku zorganizowano pierwszy Bydgoski Festiwal Operowy. Mimo
polowych wręcz warunków wszyscy wspominają go doskonale, a
festiwal nieprzerwanie rok w rok przyciąga spore grono amatorów
opery i nie tylko. Scena uznawana jest za jedną z lepszych w Polsce.
Organizowane są tu również wydarzenia konferencyjne. Trwają
obecnie prace związane z budową czwartego kręgu, dzięki któremu
możliwości organizacji tu różnorodnych wydarzeń będą jeszcze szersze.
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Biała kładka łącząca Operę Nova z Wyspą Młyńską pojawiła się tu w
2008 roku, kiedy rewitalizowano Wyspę i nabrzeża Brdy. Od samego
upodobali ją sobie zakochani i (podobnie jak w wielu miastach
Europy), wieszają na moście. Kluczyk po zamknięciu kłódki wyrzucają
do rzeki, tak by nikt nie mógł jej odpiąć. Dzięki temu miłość ma trwać
wiecznie, a zakochani być nierozerwalni. Ze względu na ten coraz
popularniejszy zwyczaj kładkę często nazywa się Mostem Miłości.
Jednak jej prawdziwa nazwa to Most im. Jana Kiepury. Patron nikogo
dziwić nie powinien wszak kładka prowadzi w stronę Opery Nova, a
poza tym któż inny jak nie Kiepura tak pięknie śpiewał o miłości!
Niestety, gdy kłódek jest zbyt wiele ich ciężar zagraża bezpieczeństwu
konstrukcji i część z nich trzeba zdejmować. Polecamy więc zostawiać
swoje dowody miłości na specjalnie przygotowanej instalacji pn. Kadr
na miłość, ustawionej nieopodal Mostu Bernardyńskiego.

Plac Teatralny

3

Zielony teren na lewym brzegu rzeki to jeden z historycznych
placów miasta – Plac Teatralny. Budynku teatru jednak próżno
tu szukać, spłonął bowiem w 1945 roku. Powstał w 1824 roku –
dwukrotnie odbudowywano go po pożarach. Ostateczny, niezwykle
reprezentacyjny wygląd teatr otrzymał w 1895 roku. Nie tylko
architektura, ale również repertuar sprawiły, że Bydgoszcz okrzyknięto
wtedy Małym Berlinem, a na spektakle przybywały tłumy z całych
Niemiec. Na początku XX wieku obok budynku postawiono rzeźbę
Łuczniczki, która stała się najpopularniejszym pomnikiem w mieście.
Po II wojnie światowej teatr odbudowano w innej części miasta, w tzw.
dzielnicy muzycznej, przeniesiono tam również Łuczniczkę. Do starych
czasów nawiązuje dzisiaj tylko nazwa placu. Natomiast nazwa krótkiej
uliczki – Karmelicka - tuż za skwerem przypomina o średniowiecznej
historii miejsca, kiedy istniał tutaj zakon karmelitów.

Przechodzący przez rzekę

Figura Przechodzącego przez Rzekę to jeden z nowszych symboli
Bydgoszczy. Autorem rzeźby jest Jerzy Kędziora, który wyspecjalizował
się w tworzeniu podobnych figur. Przechodzący pojawił się tu w 2004
roku, by upamiętnić wejście Polski do Unii Europejskiej. Dzielny mężczyzna mierzy ponad 2 metry i waży 50 kg. Mimo wiatru i burz nigdy
nie traci równowagi. Dzieje się tak dzięki idealnemu rozkładowi masy
i umieszczeniu punktu ciężkości w centralnym punkcie liny, na której
stoi. Kiedy dokładnie przyjrzymy się figurze, znajdziemy tu nawiązania
do innego bydgoskiego symbolu - Łuczniczki. W jednej ręce Przechodzący trzyma strzały, a przez ramię przewieszone są buty rzymianki.
Obok niego na linie dostrzec można jaskółkę. Po niemiecku jaskółka
to Schwalbe, a tak brzmi nazwisko zasłużonego dla miasta twórcy i
wieloletniego dyrektora bydgoskiej Filharmonii, Andrzeja Szwalbe.

Zapraszamy na turystyczne rejsy
statkami Słonecznik i Słonecznik II
w okresie od maja do września

18

Brda

15
16

11

Trasa Staromiejska

Brda

14

12
G

18

Mosty kolejowe

Łukowy most wschodni oddany do użytku w 1851 roku jest
najstarszym zachowanym obiektem mostowym w Bydgoszczy i
jednym z najstarszych istniejących mostów kolejowych w Polsce.
Most środkowy - ceglany - zbudowano w 1872 roku, a żelbetowy
most zachodni – w 1895 roku. Przez most środkowy przebiega tzw.
magistrala węglowa prowadząca ze Śląska nad morze – jedna z
najważniejszych inwestycji II Rzeczpospolitej. Mosty przetrwały bez
szwanku czas II wojny światowej. Solidność ich konstrukcji jest tak
duża, że obiekt mimo upływu czasu spełnia swoją funkcję do dziś.
Tu, przy trzech mostach kolejowych na rzece Brdzie, statek kursujący na
Trasia Staromiejskiej, zawraca w kierunku centrum miasta.
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Most Królowej Jadwigi

Most w obecnym kształcie pojawił się tu w 1915 roku, kiedy
przebudowywano cały odcinek Brdy, dostosowując go do celów
nowoczesnej żeglugi. W miejsce ceglanego, trójprzęsłowego mostu
postawiono bardzo nowatorską jak na tamte czasy żelbetową
konstrukcję. Do 1920 roku most nosił nazwę Victoriabrücke, po
powrocie Bydgoszczy do macierzy – Królowej Jadwigi. Przeprawa
przetrwała próbę wysadzania dynamitem w czasie II wojny światowej
– jedynym śladem były przekrzywione barierki. Kilka dni później
Niemcy umieścili na moście kilka bomb lotniczych. Mieszkańcy
pobliskiej dzielnicy Okole, ze względu na zawodowe związki z koleją
zwani baniarzami, zakradli się w nocy i rozbroili ładunki. Dzięki temu
most jako jedyny w centrum miasta przetrwał wojnę. Warto zwrócić
uwagę, że na środku przeprawy z obu jego stron umieszczono herb
miasta.
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Most Jagiełły

Kolejny most na naszej trasie jest jedną z nowszych inwestycji w
mieście. Oddano go do użytku w 2012 roku. Jego pojawienie się związane było z odtworzeniem linii tramwajowej do dworca kolejowego.
Pierwszy tramwaj konny, który w 1888 roku wyjechał na ulice miasta,
zaczynał swą trasę właśnie przy dworcu. Sto lat później zrezygnowano
z tej trasy, ale temat wciąż powracał. Nie było już możliwości poprowadzenia torów tramwajowych całą ulicą Dworcową, powstał więc
pomysł, aby na wysokości budynku Dyrekcji Kolei wybudować nowy
most i przywrócić połączenie ze stacją kolejową. Most jest również
przeprawą pieszą i rowerową. Stanowi ciekawy przykład nowoczesnej
architektury, przykuwa wzrok szczególnie wieczorem, kiedy pojawia się
zmieniająca kolory iluminacja.
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Dawna garbarnia

Warto zwrócić uwagę na teren leżący na prawym brzegu Brdy. Pod
koniec XIX wieku w tym miejscu powstał zakład przemysłowy Ludwiga
Buchholza. W ciągu kilku lat z małej fabryki dwudziestokilkulatek
stworzył prężny kompleks obejmujący domy mieszkalne, kilkanaście
budynków fabrycznych i magazynowych. Powstał tu również
tartak wykorzystujący dogodne nabrzeżne położenie. Fabryka
przez kilkadziesiąt lat rozwijała się i podbijała zagraniczne rynki. Jej
właściciel był członkiem magistratu, kilkukrotnie zasiadał w Radzie
Miasta, znany był również z dbania o swoich pracowników. Po II
wojnie światowej fabrykę przejęło Przedsiębiorstwo Obuwnicze Kobra,
produkcja odbywała się tu do początku lat 90-tych. Obecnie teren
należy do Wyższej Szkoły Gospodarki. Do dzisiaj stoi willa Buchholza –
jedyna pozostałość świetności fabryki.
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Przystań Bydgoszcz

W samym zakolu Brdy na Wyspie Młyńskiej stoi budynek wyglądem
przypominający falę. To bydgoska marina – hotel, przystań i klub
sportowy w jednym. Okrzyknięta w 2013 roku Bryłą Roku Przystań to
miejsce, które pięknie wkomponowało się w krajobraz zrewitalizowanej wyspy. Oferuje szereg możliwości aktywnego spędzenia czasu w
Bydgoszczy. W sezonie letnim można tu wypożyczyć kajak lub rower
wodny, również z napędem silnikowym. Prawie codziennie na Brdzie
trenują wioślarze i kajakarze, odbywają się treningi waterpolo. Tuż
przy marinie znajdują się przebudowane nabrzeża, które umożliwiają
zacumowanie jachtem, motorówką czy houseboatem. Najwięcej jednostek wodnych można zobaczyć tu latem w czasie corocznego festiwalu
Ster na Bydgoszcz.
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Wyspa Młyńska

To miejsce przyciąga rzesze turystów oraz szukających chwili
wytchnienia mieszkańców Bydgoszczy. Wyspa w ciągu kilku ostatnich
lat przemieniła się z brzydkiego kaczątka – bardzo zaniedbanej części
miasta w pięknego łabędzia - miejsce, którego urodę dostrzega każdy.
Wyspa wchodziła w skład miasta lokacyjnego od samego początku.
Była zapleczem gospodarczym miasta, tutaj też położone były ogrody
miejskie. W XVI wieku funkcjonowała tu mennica, najpierw królewska,
później prywatna. XIX wiek i rewolucja przemysłowa zmieniły oblicze
wyspy. Pojawiły się fabryki, małe manufaktury, liczne spichrze a
przede wszystkim młyny. Budynek Młynów Rothera, największy na
wyspie, przygotowywany jest obecnie do pełnienia funkcji kulturalnej,
a w innych, odnowionych już budynkach, prezentowane są zbiory
Muzeum Okręgowego.

<-- Trasa Staromiejska
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Katedra Bydgoska

Katedra Bydgoska, zbudowana w latach 1466-1502, to najstarszy
istniejący budynek w Bydgoszczy. Bryła kościoła pięknie prezentuje
się od strony wody, ale największy skarb kryje się wewnątrz.
Katedra słynie z unikatowej kolorystyki. Ściany pomalowano na
pomarańczowy, różowy, fioletowy i żółty kolor, a niezwykłe sklepienie
gwiaździste jest całe niebieskie. W ołtarzu głównym znajduje się
obraz Matki Boskiej Pięknej Miłości zwany również Matką Boską z
Różą. Ciekawostką jest jeden z dzwonów w kościele – sprowadzony
tu z katedry w Kamieńcu Podolskim. Sienkiewicz opisuje go w
Panu Wołodyjowskim dwukrotnie. W 2018 roku, podczas prac
konserwatorskich w katedrze odnaleziono setki monet z XVI i XVII
wieku, biżuterię i amulety. Skarb Bydgoski obejrzeć można na
ekspozycji w Europejskim Centrum Pieniądza na Wyspie Młyńskiej.
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Kup bilet on-line na stronie:
Trasa Słoneczna -->
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Barka Lemara

Zabytkowa Barka Lemara zacumowana tuż obok spichrzy jest miejscem
wyjątkowym. To zarazem zabytek techniki i symbol niezwykle ważnej
części historii miasta, który stał się jedną z najciekawszych atrakcji
turystycznych Bydgoszczy. Została zbudowana w 1937 r. w Stoczni i
Warsztatach Mechanicznych Lloyda Bydgoskiego S.A. w Bydgoszczy. Jej
właścicielem był bydgoski szyper Adolf Schmidt. Lemara należała do
typu barek „Gross Finow-Masskahn”, zwanych po polsku „Finówkami”.
Nazwa „LEMARA” pochodzi od pierwszych sylab imion rodziców
właściciela jednostki - Leona i Marii. Obecnie, po długim remoncie,
barka to żywe muzeum tradycji wodniackich i szyperskich. Wnętrza
zostały zaaranżowane tak, aby przypominać wyglądem miejsce życia i
pracy bydgoskich szyprów. Barka jest dostępna dla zwiedzających, a co
miesiąc zbierają się na niej stowarzyszenia rodzin szyperskich.
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Zabytkowe Spichrze

Trzy spichlerze przy Rybim Rynku to kolejny symbol miasta. Budynki
przypominają o długiej i ważnej dla rozwoju miasta tradycji handlu
zbożem. Do Bydgoszczy trafiało przede wszystkim zboże z Kujaw i
składowane było na brzegu rzeki by umożliwić szybki załadunek.
Zachowane do dzisiaj obiekty pochodzą z końca XVIII wieku.
Najmniejszy, skrajny budynek od strony mostu to tzw. spichlerz
holenderski i jest najstarszy z całej trójki. Pozostałe dwa należały
kiedyś do bogatego kupca Samuela Engelmanna. Dziś wszystkie trzy
mieszczą liczne pracownie i sale wystawowe Muzeum Okręgowego.
Na zwiedzających czekają tu przede wszystkim eksponaty związane z
historią miasta, głównie z czasów dwudziestolecia międzywojennego.

Zwiedzaj taniej z Bydgoską Kartą Turysty

szczegóły na:

karta.visitbydgoszcz.pl
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