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Abstrakt
Opracowanie koncepcji zarządzania dziedzictwem poprzez utworzenie szlaku kulturowego o
tematyce przemysłowej trwało trzy miesiące, od marca do maja 2014 r. W tym czasie
przeprowadzono: prace analityczne, badawcze oraz sesje strategiczne dotyczące zasobów
dziedzictwa przemysłowego Bydgoszczy, spotkania konsultacyjne z członkami lokalnej grupy
eksperckiej oraz właścicielami i zarządcami obiektów, ankietyzację, wizje lokalne, waloryzację dwóch
dodatkowych obiektów, które wcześniej nie były brane pod uwagę jako obiekty szlakowe, a także
konsultacje mailowe z Zamawiającym oraz z członkami grupy eksperckiej.
Analizie poddano - podobne do bydgoskiego - przedsięwzięcia szlakowe zrealizowane w innych
regionach, takie jak Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, Styryjski Szlak Żelaza
oraz Szlak Energii w Łużycach.
Odbiorców bydgoskiego szlaku podzielono na dwie grupy: wewnętrzną mieszkańców Bydgoszczy i
sąsiednich gmin) oraz zewnętrzną (turystów, w tym także osoby, które spędzają w mieście tylko kilka
godzin, nie nocując w nim).
Do szlaku zostało wytypowanych 16 obiektów. O ich wyborze zadecydowały analizy z Raportu z
inwentaryzacji i waloryzacji dziedzictwa przemysłowego Bydgoszczy oraz dodatkowe kryteria
jakościowe. Wyboru dokonano także na podstawie wizji lokalnej i analizy funkcjonalnej szlaku.

1. Dotychczasowe działania dotyczące tworzenia szlaku
dziedzictwa przemysłowego Bydgoszczy
Bydgoszcz uczestniczy w międzynarodowym projekcie SHIFT-X „Dziedzictwo kulturowe motorem
zmian społeczno-gospodarczych w regionach przemysłowych” współfinansowanym przez Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej. Projekt został
zainicjowany przez ośmiu partnerów: w tym sześć regionów i miast Europy Środkowej, które w
przeszłości stanowiły duże ośrodki przemysłowe, oraz dwie uczelnie wyższe posiadające kompetencje
w dziedzinie zachowania dziedzictwa i promowania rozwoju regionalnego. Efektem realizacji projektu
na terenie Bydgoszczy będzie utworzenie szlaku o tematyce przemysłowej, jednocześnie
stanowiącego innowacyjny produkt turystyczny. Projekt posiada stronę internetową
www.shiftx.eu/pl.
Najważniejszymi działaniami przeprowadzonymi w ramach projektu są:


Powołanie grupy eksperckiej pełniącej funkcję doradczą przy tworzeniu szlaku. W jej skład
weszli przedstawiciele lokalnych firm, organizacji oraz instytucji:
o Biuro Miejskego Konserwatora Zabytków
○ Bractwo Bydgoskiego Węzła Wodnego
○ Bydgoskie Centrum Informacji
○ Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna BYLOT
○ Focus Mall Bydgoszcz
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●
●

●

●

○ Grupa Kapitałowa MAKRUM S.A.
○ Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
○ Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy
○ Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
○ Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.
○ Muzeum Farmacji Apteki "Pod Łabędziem"
○ Muzeum Fotografii w Bydgoszczy
○ Muzeum Kanału Bydgoskiego
○ Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
○ Pro Bydgostia sc
○ Stowarzyszenie Miłośników Historii i Oręża
○ Uniwersytet Mikołaja Kopernika
○ Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
○ Visite, Muzeum Mydła i Historii Brudu
○ Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki w Bydgoszczy
○ Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Wytypowanie Bydgoskiego Centrum Informacji do koordynacji szlaku (do jego obowiązków
będzie należało zarządzanie i rozwój szlaku po zakończeniu projektu SHIFT-X).
Opracowanie
„Narodowego
przeglądu
kampanii
wizerunkowych
dziedzictwa
poprzemysłowego”, w którym za dobre praktyki warte naśladowania uznano dwa
spektakularne i wielokrotnie nagradzane w konkursach marketingowych projekty
realizowane w województwie śląskim - Szlak Zabytków Techniki oraz Święto Szlaku
Industriada (czerwiec 2013, autor: Adam Hajduga)
Opracowanie „Kryteriów inwentaryzacji dziedzictwa przemysłowego w mieście Bydgoszcz”
zawierające szczegółowy opis wraz z uzasadnieniem narzędzi do zastosowania podczas
inwentaryzacji bydgoskich obiektów (lipiec 2013, autor: Adam Hajduga)
Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji 34 obiektów pod kątem ich przynależności do
projektowanego szlaku. W tym celu posłużono się listą 15 kryteriów (m.in. autentyczności
substancji, wartości historycznej, unikatowości występowania zasobów, uznanej wartości
artystycznej i estetycznej, lokalizacji geograficznej, przydatności poznawczej i edukacyjnej,
społecznej tożsamości zasobu, istniejącej oferty turystycznej, przydatności społecznej i
psychologicznej oraz znaczenia wizerunkowego). Ostatecznie obiekty podzielono na dwie
grupy:
○ Grupa I - obiekty posiadające ofertę turystyczną wraz z ekspozycją tematyczną,
związaną z przemysłem lub produkcją, obiekty te możliwe są do stałego zwiedzania,
w ściśle określonej porze, a ich oferta turystyczna jest czytelna i dostępna dla
zwiedzającego. Są to:
 Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy – Wieża Ciśnień
 Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy – Las Gdański
 Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Exploseum
 Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Europejskie
Centrum Pieniądza
 Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Spichrze
nad Brdą
 Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego
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 Muzeum Fotografii przy WSG
 Izba Tradycji Bydgoskich Dróg Żelaznych
 Muzeum Mydła i Historii Brudu
 Muzeum Farmacji
○ Grupa II – obiekty obecnie nieposiadające czytelnej i powszechnie dostępnej oferty
turystycznej oraz ekspozycji tematycznej związanej z przemysłem i produkcją. Mają
one zróżnicowany potencjał turystyczny:
 Gazownia Miejska
 Fabryka Obrabiarek do Drewna
 Makrum
 Mała Elektrownia Wodna Kujawska
 Elektrownia Wodna Smukała
 Nowy Kanał Bydgoski
 Śluza Miejska wraz ze śluzą Workową
 Stopień Wodny Czersko Polskie wraz ze śluzą Brdyujście i Jazem Walcowym
 Mosty Kolejowe
 Most Królowej Jadwigi
 Zabytkowe Tramwaje
 Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy
 Hotel Słoneczny Młyn – Młyny Baerwalda (Młyny Kentzera)
 Focus Mall – budynki dawnej rzeźni miejskiej przy ul. Jagiellońskiej
 Barka Lemara
 Fabryka rowerów W. Jahra
 Wytwórnia Spirytusu Frankego
 Pralnia oraz farbiarnia Koppa
 Budynek Dyrekcji Kolei
 Stary Kanał Bydgoski
 Młyny Rothera
 Instytut Rolniczy
 Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Galeria
Sztuki Nowoczesnej (Czerwony Spichrz)
 Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Zbiory
Archeologiczne (Biały Spichrz)
Zebranie od zarządców i właścicieli waloryzowanych obiektów deklaracji o chęci uczestnictwa
w szlaku (jedynie Mała Elektrownia Wodna Kujawska wyraziła brak zainteresowania
włączeniem się do szlaku)
Cykl spotkań z członkami regionalnej grupy eksperckiej projektu SHIFT-X oraz właścicielami i
zarządcami obiektów:
○ 9 maja 2013, tematyka: założenia projektu SHIFT-X, rola dziedzictwa przemysłowego
w procesie zmiany postrzegania regionów poprzemysłowych, zebranie opinii o
obiektach dziedzictwa przemysłowego Bydgoszczy
○ 10 września 2013, tematyka: prezentacja kryteriów inwentaryzacji i waloryzacji
dziedzictwa przemysłowego Bydgoszczy, proces tworzenia Szlaku Zabytków Techniki
na Śląsku jako dobra praktyka
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○

19 marca 2014, tematyka: prezentacja rezultatów inwentaryzacji oraz waloryzacji
obiektów, zebranie deklaracji przystąpienia do szlaku

2. Przebieg prac nad powstawaniem koncepcji zarządzania
dziedzictwem przemysłowym Bydgoszczy
Przygotowanie diagnozy, koncepcji zarządzania szlakiem oraz jego planu marketingowego trwało trzy
miesiące, od marca do maja 2014 r. W tym czasie przeprowadzono:
●
●

●
●
●
●

Prace analityczne, badawcze oraz sesje strategiczne dotyczące zasobów dziedzictwa
przemysłowego Bydgoszczy
Trzy spotkania konsultacyjne z członkami lokalnej grupy eksperckiej oraz właścicielami i
zarządcami obiektów:
○ 19 marca 2014, tematyka: określenie celów szlaku, dobre przykłady miejskich
szlaków kulturowych, analiza SWOT, trendy w turystyce, charakterystyka grup
turystycznych odwiedzających Bydgoszcz, wstępny wybór obiektów do szlaku
○ 15 kwietnia 2014, tematyka: zarządzanie bydgoskim szlakiem przemysłowym, a w
tym m.in. podstawowe modele koordynacji szlaku, sieć partnerska, zadania
koordynatora, poszczególnych obiektów oraz wsparcia, fazy realizacji szlaku,
monitoring, efekty i realizacja, harmonogram działań
○ 16 kwietnia 2014, tematyka: propozycja podziału obiektów na kategorie, wyjaśnienie
kryteriów jakościowych wykorzystanych do kategoryzacji, motyw przewodni szlaku,
proponowane grupy odbiorców
Ankietyzację dotyczącą opracowania koncepcji utworzenia szlaku, którą objęto członków
grup konsultacyjnych (kwiecień 2014)
Wizje lokalne, podczas których autorzy koncepcji odwiedzili 15 obiektów przemysłowych
zlokalizowanych w Bydgoszczy
Waloryzację dwóch dodatkowych obiektów, które wcześniej nie były brane pod uwagę jako
obiekty szlakowe, odkrytych podczas wizji lokalnych (introligatornia oraz warzelnia piwa)
Konsultacje mailowe z Zamawiającym oraz z członkami grupy eksperckiej

3. Dobre praktyki
3.1.
Otoczenie - szlaki o tematyce industrialnej i technicznej
w Polsce
Przygotowując się do wdrożenia produktu turystyki kulturowej o charakterze szlaku warto poddać
analizie podobne przedsięwzięcia zrealizowane w innych miejscowościach i regionach. W
programowaniu i wdrażaniu działań o charakterze nowatorskiej interwencji publicznej, a za takie
można uznać chęć zainicjowania przez Bydgoszcz programu kulturowego szlaku miejskiego, ważna
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jest procedura benchmarkingu oraz analiza dobrych praktyk. Bydgoszcz konstruując szlak korzysta z
pewnego know-how, konceptu sprawdzonego w wielu innych miejscach. Jednocześnie jego
przeszczepienie na grunt lokalny wymaga również uzgodnień z lokalnym kontekstem, potrzebami
partnerów, ich kompetencjami i gotowością do kooperacji, specyfiką ruchu turystycznego, jak
również wpisania go w lokalną tożsamość czy życie społeczno-gospodarcze.
W Polsce od kilku lat można zaobserwować wzrost zainteresowania turystyką szlakową jako formą
promocji potencjału turystyczno-kulturowego wybranego obszaru. Jest to zgodne z ogólnymi
trendami europejskimi oraz dużą potrzebą sieciowania się, budowania partnerstw czy również
tworzenia zintegrowanych produktów (miasto jako atrakcja i marka). Tematyka, zakres, sposób
funkcjonowania pojedynczych inicjatyw jest zróżnicowany. Dla miast, jako motyw przewodni szlaku,
często wykorzystywane jest dziedzictwo techniczno-przemysłowe. To tkanka miasta, źródło
tożsamości, podstawa rozwoju w przyszłości. Przetwarzanie tego dziedzictwa, jego komercjalizacja,
ochrona, budowanie wizerunku opartego na nim to ważne zadanie. Jednocześnie wymaga to
poszukiwania unikatowości oraz zbudowania systemu zarządzania zdolnego do przetworzenia wielu
wątków, potrzeb, koncepcji. Szlak kulturowy to dobre narzędzie do takich działań.

3.2.
Dobre praktyki: markowe produkty turystyczne industrialne szlaki regionalne
Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego
Powstał w 2006 r. z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który został jego
koordynatorem. Jest trasą samochodową, łączącą 36 obiektów związanych z tradycją górniczą i
hutniczą, energetyką, kolejnictwem, łącznością, produkcją wody oraz przemysłem spożywczym.
Oferta szlaku, na którą składa się nie tylko możliwość zwiedzania zabytków, ale także wydarzenia, ze
świętem szlaku Industriadą na czele, skierowana jest do mieszkańców województwa śląskiego oraz
turystów. To, co wyróżnia szlak spośród innych ofert zwiedzania dziedzictwa poprzemysłowego, to
szeroko, spójnie i konsekwentnie prowadzona komunikacja marketingowa.
Szlak jest oznakowany tablicami informacyjnymi i kierunkowymi, posiada wiele materiałów
informacyjnych (przewodniki, foldery, ulotki). Zarówno strona internetowa szlaku, jak i samej
Industriady jest przystosowana do użytku na urządzeniach mobilnych. W 2008 r. szlak otrzymał Złoty
Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszego produktu turystycznego.

Styryjski Szlak Żelaza
W 1986 r. przedstawiciele 16 styryjskich gmin założyli Stowarzyszenie Szlak Żelaza. Celem
stowarzyszenia jest rozwój gospodarczy i kulturalny regionu styryjskiego. Styryjski Szlak Żelaza
promuje miejsca związane z dziedzictwem przemysłowym w tym regionie. Stowarzyszenie
współpracuje z podobnymi organizacjami z Górnej i Dolnej Austrii w ramach austriackiego Szlaku
Żelaza. Szlak jest trasą turystyczną łączącą atrakcyjne alpejskie krajobrazy z interesującymi
przykładami gospodarki człowieka. Na szlaku znalazły się 23 punkty, dodatkowo stworzono ścieżkę
wspinaczkową oraz rodzinną trasę spacerową. Promocja szlaku prowadzona jest kompleksowo z
uwzględnieniem także innych charakterystycznych dla regionu elementów: kultury ludowej,
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kulinariów i lokalnych ciekawostek. Szlak posiada bardzo rozwiniętą ofertę zwiedzania, dostosowaną
zarówno do turystów indywidualnych jak i grup zorganizowanych. W ramach szlaku odbywa się wiele
wydarzeń, związanych nie tylko z dziedzictwem industrialnym. Wszystkie informacje turyści mogą
zdobyć korzystając z serwisu poświęconego szlakowi.

Szlak Energii w Łużycach
Szlak prezentuje obiekty industrialne, które obecnie nie pełnią już funkcji przemysłowych. Celem
trasy, która funkcjonuje od 2006 r., było stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej w regionie, który
do tej pory był bardzo mocno kojarzony z przemysłem. Szlak powstał z inicjatywy organizacji
International Bauausstellung (IBA), która we współpracy z lokalnymi organizacjami turystycznymi i
marketingowymi stworzyła sieciowy produkt turystyczny, skierowany do mieszkańców regionu oraz
turystów zagranicznych.
Szlak składa się z 10 miejsc, podzielonych na 3 kategorie:
● „Highlights” – wysokiej jakości atrakcje turystyczne (4 obiekty)
● Przystanki z mniejszą ofertą serwisową (4 obiekty)
● Miejsca o ograniczonej dostępności (2 obiekty)
W ramach oferty szlaku można skorzystać z wycieczek zorganizowanych, dostępnych zarówno dla
turystów indywidualnych jak i dla grup. Środki lokomocji w ramach tej oferty również prezentują całe
spektrum różnorodnych źródeł energii. Obiekty częściowo są dostosowane do zwiedzania przez
osoby niepełnosprawne.
Szczegółowe informacje o trasie, obiektach i ofercie turystycznej (rezerwacja wycieczek) dostępne są
w kilku językach na stronie internetowej szlaku. Ze strony można też pobrać przewodnik po szlaku.
Większość zaprezentowanych szlaków dziedzictwa postindustrialnego powstała kilka lat temu, zatem
miała możliwość rozwinięcia się w skomercjalizowany, sieciowy produkt turystyczny. Części z tych
tras to się nie udało – zabrakło długofalowego planu i regularnego wsparcia finansowego (większość
tych inicjatyw finansowana była z funduszy europejskich przy wsparciu lokalnych samorządów). Po
zakończeniu realizacji projektu unijnego, którego zakres często ograniczał się do stworzenia tablic i
folderów, dalsze działania na szlaku nie były podejmowane. Zabrakło pomysłów i konsekwencji w
podejmowaniu dalszych działań związanych ze szlakiem – tworzenia oferty i jej realizacji. Jednak kilka
tras wykorzystało szansę wytrwale budując swoją ofertę, opartą na specyfice regionu, stanowiącą
jego bogactwo i podstawę tożsamości, zarówno w zakresie informacji, jak i promocji.
Nie jest istotne, czy trasa jest szlakiem miejskim, lokalnym lub regionalnym, ile liczy obiektów czy
kilometrów, ale ważne jest, by powołując do życia nowy szlak, działać zgodnie z konkretnym planem
– akceptowanym i wdrażanym przez wszystkich partnerów szlaku. Działanie to tworzy nową wartość,
a przygotowana kompleksowa oferta zwycięża nad pojedynczą usługą.
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Słowa klucze
1) AUTENTYCZNOŚĆ – oferta szlaku konstruowana jest w oparciu o kontekst danego miejsca,
wykorzystuje obecne dziedzictwo materialne i niematerialne, nie opiera się wyłącznie na
wtórnie wykreowanych atrakcjach, ale jest twórczym przetworzeniem (interpretacją)
lokalnych zasobów.
2) ANIMACJA – szlak oferuje wielość i różnorodność doznań i emocji, umożliwia udział w
aktywnościach i poznawanie dziedzictwa przez doświadczanie go – szczególnie istotna jest
możliwość spotkania z drugim człowiekiem, zdobywanie wiedzy i doświadczenia przydatnego
w innych sytuacjach (dziedzictwo jako zasób rozwoju osobistego, jako zasób edukacji dla
dzieci i młodzieży).
3) ATRAKCYJNOŚĆ – ujęcie tematu szlaku jest intrygujące, a jego atrakcje są dobrze
wyeksponowane, komunikat o szlaku jest prawidłowo skonstruowany, czytelny i ciekawy dla
poszczególnych grup odbiorców, obiekty są zachęcające do zwiedzania poprzez estetykę,
spektakularność, zagadkowość, komunikat o ofercie zgadza się z następującym po nim
doznaniem (możliwość spełnienia i dotrzymania obietnic promocyjnych!).
4) INFORMACJA – odbiorca szlaku (przyjezdny lub lokalny) otrzymuje kompleksową informację
o nim – w jaki sposób, gdzie, kiedy i na jakich zasadach może skorzystać z oferty szlaku. Ta
informacja z kolei ma pokrycie w rzeczywistością (oferta warsztatów jest zgodna z folderem,
obiekt jest rzeczywiście dostępny zgodnie z informacją, komunikacja miejska rzeczywiście
umożliwia dostanie się do obiektów bez zbędnego oczekiwania, itp.). Aktualność i zgodność
informacji buduje zaufanie odbiorcy w oferowany produkt.
5) KOORDYNACJA – szlak musi posiadać jeden podmiot, który zarządza strukturą, informacją i
promocją szlaku, kreuje działania szlaku, wytycza cele i kierunek rozwoju szlaku, koordynuje
współpracę podmiotów zaangażowanych w rozwój wspólnego produktu turystycznego,
dokonuje ewaluacji oferty, dba o standardy oraz wdrożenia ustaleń.
6) MARKA – szlak posiada renomę, wysoką jakość, która wyznacza cele i kierunek rozwoju
szlaku.
7) MYŚLENIE KOMPLEKSOWE – odbiorca otrzymuje pakiet atrakcji na szlaku, ma
zagospodarowany czas poprzez rozrywkę, edukację, jest prowadzony poprzez czytelną
komunikację i dostępność.
8) PARTNERSTWO – budowanie szlaku jest zadaniem, w które musi się zaangażować wiele
podmiotów (gospodarze obiektów na szlaku, instytucje kultury, ośrodki naukowe, organizacje
społeczne).
9) PROMOCJA – szlak jest promowany, pokazywany jako inspirująca i ciekawa forma spędzenia
czasu wolnego, zachęca do aktywności.
10) WIDOCZNOŚĆ – szlak ma spójną, łatwo rozpoznawalną i charakterystyczną identyfikację
graficzną, która jest konsekwentnie wykorzystywana w komunikacji o szlaku.
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3.

Karpacko-Galicyjski Szlak
Naftowy

+

4.

Krakowski Szlak Techniki

+

5.

NaCl Bocheński Szlak Solny
„Na świecie” im. Świętej Kingi

+
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Styryjski Szlak Żelaza
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Widoczność

+

Promocja

Gdyński Szlak Modernizmu

+

Partnerstwo

2.

+

Myślenie
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Marka

Architektura Przemysłowa –
Miejski Szlak Tematyczny w
Łodzi

Informacja

1.

Atrakcyjność

Nazwa szlaku
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ć
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Tabela 1. Analiza industrialnych szlaków kluczowych wartości
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Źródło: Opracowanie własne

Niezwykle ważne jest, by szlak był osadzony w kontekście miejsca, w którym powstaje, był
autentyczny i opierał się na historii i dziedzictwie kulturowym Bydgoszczy. Istotne jest, by na szlaku
realizowane były działania o różnym profilu i poziomie zaangażowania: zajęcia animacyjne,
warsztaty, spacery – dla aktywnych odbiorców, pokazy, wykłady – dla tych bierniejszych. Szlak
powinien być atrakcyjny – niepowtarzalny, unikatowy, w ten sposób też należy skonstruować
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komunikat o nim. Każdy, kto odwiedzi szlak, powinien mieć poczucie, że przyjechał tu w konkretnym
celu i cel ten osiągnął.
Aby ułatwić odbiorcom korzystanie z oferty szlaku, niezbędna jest czytelna, przejrzysta informacja
dotycząca jego walorów, atrakcji i zasad zwiedzania. Taka informacja generowana jest przez
koordynatora szlaku, który jako podmiot zajmujący się całością działań na szlaku dysponuje pełną i
co najważniejsze aktualną informacją. W ten sposób tworzy się markę szlaku, jako produktu
kompleksowego, sprawdzonego i polecanego.
Przy konstruowaniu szlaku należy myśleć kompleksowo, uwzględniając interesy zarówno odbiorców
(ciekawie tworząc ofertę), jak i organizatora oraz pozostałych partnerów szlaku. Budowanie takiego
partnerstwa ułatwia koordynatorowi zarządzanie szlakiem, realizację wielu zadań pobocznych,
aczkolwiek niezbędnych do działania szlaku. Tak przygotowany produkt turystyczny należy jeszcze
wypromować, kierując sprecyzowany komunikat do poszczególnych grup odbiorców. Biorąc pod
uwagę wielość inicjatyw szlakowych, warto też postawić na czytelną, a przede wszystkim
konsekwentnie stosowaną, identyfikację szlaku, ułatwiającą odbiorcy znalezienie informacji,
rozpoznanie poszczególnych działań i samą podróż po szlaku.

4. Opis sytuacji zastanej
4.1.
Odniesienie do dokumentów strategicznych i raportów
na temat Bydgoszczy
„Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku” zawarła silne i słabe strony Bydgoszczy oraz szanse i
zagrożenia dla jej rozwoju. Poniżej znajdują się wybrane wątki z tego dokumentu, które warto
uwzględnić przy tworzeniu koncepcji szlaku dziedzictwa przemysłowego w Bydgoszczy.

Koncepcja szlaku dziedzictwa przemysłowego uwzględni następujące elementy wizji rozwoju miasta:
jego węzłowe położenie na szlakach komunikacyjnych oraz cechujący go historyczne i współcześnie
zrównoważony rozwój (nowoczesność lokalnej gospodarki uwzględniającej stan środowiska
naturalnego oraz atrakcyjność kulturalna i sportowa w mieście). Szlak dziedzictwa przemysłowego
Bydgoszczy będzie podkreślał tradycje:
● Harmonijnej koegzystencji miasta i wody
● Nowoczesnego, a zarazem “zielonego”, “ekologicznego” charakteru lokalnej gospodarki (np.
hydrotechnika)
● Węzłowego, istotnego komunikacyjnie położenia Bydgoszczy

Strategia określa cechy szczególne Bydgoszczy, m.in.:
●

Położenie “na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych
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●
●

Posiadanie własnego zmodernizowanego portu lotniczego i położenie ‘na skrzyżowaniu
głównych europejskich korytarzy powietrznych
Doskonałe połączenie z ogólnokrajowym systemem wodnych dróg śródlądowych “poprzez
unikatowy w skali kraju węzeł hydrograficzny

Ilustracja 1. Mapa międzynarodowych dróg wodnych

źródło: http://www.tawernaskipperow.pl/szkola-zeglarstwa-4winds---locja-srodladowa-1,3650,artykul.html

●
●
●
●
●
●
●
●

Sprzyjające położenie do rozwijania tzw. turystyki aktywnej (m. in duży odsetek zwartych
obszarów leśnych, chronionych i zbiorników wodnych)
Sprzyjające warunki do rozwoju turystyki krajoznawczej (walory kulturowo-historyczne o
ponadregionalnym znaczeniu),
Wzrost innowacyjności w lokalnej gospodarce, dzięki powiązaniu biznesu z nauką
Walory wypoczynkowe i rekreacyjne miasta
Długofalowy wzrost liczby obiektów noclegowych
Ochrona środowiska i dbałość o “zielony” charakter miasta.
Rozwijająca się “infrastruktura” kulturalna i miejsca spotkań
Rozwijająca się infrastruktura sportowa

Powyższa charakterystyka Bydgoszczy wskazuje na istnienie wystarczającego i ugruntowanego
zaplecza dla tworzenia szlaku jako sposobu rozwijania oferty turystycznej oraz wzmacniania
wizerunku miasta.
Uwarunkowania do tworzenia szlaku zostały zawarte również w analizie SWOT Bydgoszczy (tj.
analizie silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju miasta). Wybrane punkty analizy ze
strategii włączono poniżej do analizy SWOT przeprowadzonej w Bydgoszczy 20 marca 2014 roku na
spotkaniu grupy roboczej ds. tworzonego szlaku.

W Strategii rozwoju przedstawiono zbiór wyzwań dla Bydgoszczy, obejmujący m. in.
●

Oparcie rozwoju lokalnej gospodarki na wiedzy i innowacjach
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●
●

Prowadzenie polityki rozwoju z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju
Poprawę dostępności komunikacyjnej Bydgoszczy i obszaru funkcjonalnego w układzie
wewnętrznym i zewnętrznym

Wiedza i innowacje jako źródła rozwoju to nie tylko know-how dotyczące najnowszych technologii.
To również wiedza o przemysłowym dziedzictwie regionu i miasta - jego znaczeniu dla gospodarki ukazanie Bydgoszczy jako miasta, które ma silne kilkusetletnie tradycje czerpania z dorobku nauki i
techniki (m. in. gospodarka wodna, przemysł) oraz działania w duchu zrównoważonego rozwoju.

Strategia rozwoju Bydgoszczy zakłada 3 główne obszary działań rozwojowych:
●
●
●

Rozwój lokalnej gospodarki oparty na współpracy z nauką
Podniesienie jakości życia mieszkańców
Wzmocnienie funkcji metropolitalnych Bydgoszczy

Z tych założeń wyprowadzone zostały cele strategiczne i operacyjne Bydgoszczy, w tym:
 Wzmocnienie i rozwój funkcji metropolitalnych Bydgoszczy przez stworzenie warunków dla
rozwoju kultury, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz rozwój sportu wyczynowego oraz
wzmocnienie pozycji miasta jako ośrodka organizacji prestiżowych imprez sportowych

Wykorzystanie dziedzictwa przemysłowego miasta poprzez budowę szlaku wpisuje się w powyższe
założenia strategiczne. Ponadto wydarzenia sportowe zwracają uwagę na unikalne położenie
Bydgoszczy na skrzyżowaniu ważnych szlaków wodnych, wpływają na wzmacnianie jej wizerunku i
generują potencjalnych gości szlaku.

 Wykreowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki przez m. in. rozwój rynku usług
turystycznych w Bydgoszczy

Realizacja koncepcji szlaku jest dodatkowym elementem zwiększającym konkurencyjność miasta i
jego atrakcyjność dla gości, tworzącym szansę zwiększenia ruchu turystycznego w mieście, a tym
samym rozwój lokalnej gospodarki.
Szlak będzie wpływał na rozszerzanie się oferty turystycznej, m. in. gastronomii i hotelarstwa. Do tych
efektów przyczynia się również cel strategiczny: „Ukształtowanie nowoczesnej i funkcjonalnej
infrastruktury technicznej oraz ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju”.

 Stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju mieszkańców Bydgoszczy m. in. przez
powszechny dostęp do kultury dla mieszkańców i stworzenie warunków sprzyjających włączeniu
społecznemu i wzrostowi poczucia tożsamości lokalnej i świadomości obywatelskiej
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Odbiorcami oferty szlaku będą nie tylko osoby spoza Bydgoszczy, ale również mieszkańcy miasta.
Powszechna wśród mieszkańców wiedza o lokalnym dziedzictwie przemysłowym, utożsamienie się z
nim przekłada się długofalowo na skuteczność działań wizerunkowych miasta.

4.2.
Odniesienie się do planów utworzenia szlaku zabytków
hydrotechniki
Przed utworzeniem szlaku dziedzictwa przemysłowego Bydgoszczy istniały już pomysły na
zaprezentowanie turystom zabytków hydrotechnicznych. Zostały one spisane na stronie
visitbydgoszcz.pl oraz w dostępnym na tej witrynie folderze. Przedstawiona tam propozycja
zwiedzania miasta pod nazwą „Szlakiem zabytków hydrotechniki” obejmuje ponad 20 punktów
związanych z wodą i ukazuje duży potencjał turystyczny bydgoskiej hydrotechniki.
Szlak hydrotechniki jest ściśle związany z tożsamością i historią miasta - od zarania związanego z
wodą. Zarówno położenie miasta, jak i historyczne ślady gospodarki wodnej - zabytki hydrotechniki stanowią genius loci Bydgoszczy. Są one istotne jako fizyczne miejsca do zwiedzania oraz jako punkty
wyjścia do opowieści o mieście: ważne dla tożsamości mieszkańców i atrakcyjnej dla osób spoza
miasta.
Część obiektów ze szlaku hydrotechniki należy włączyć w tworzony szlak dziedzictwa przemysłowego,
a pewne jego punkty, jak Wyspa Młyńska, powinny pełnić rolę punktów kotwicznych, węzłowych na
mapie turystycznej miasta. Będą one bowiem istotne zarówno dla mieszkańców jak i osób
zainteresowanych hydrotechniką oraz szerszym niż hydrotechniczne dziedzictwem przemysłowym
Bydgoszczy.
Szlak hydrotechniki przyciągać może też jedną ze zidentyfikowanych grup odbiorców szlaku
dziedzictwa przemysłowego, jaką są miłośnicy, hobbyści, specjaliści, m. in. pasjonaci industrialu,
techniki wojennej, ciekawych miejsc o historycznym charakterze.

4.3.
Odniesienie się do raportu PwC “Raport na temat
wielkich miast Polski - Bydgoszcz 2011”
Główne wyzwania dla rozwoju miasta wskazane przez PwC to:
●
●

Poprawa ogólnego wizerunku miasta i wizerunku w zakresie kultury wysokiej
Stymulacja rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, skuteczniejsze sposoby przyciągania
inwestorów zagranicznych
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Badania PwC wskazały największe wyzwania rozwojowe, do których należy poprawa wizerunku
miasta. Koncepcja szlaku jest odpowiedzią na to wyzwanie - atrakcyjną interpretacją dziedzictwa
przemysłowego i opowieścią o Bydgoszczy opierającą się na jej wyróżnikach i obiektach oddających
jej specyfikę.

Według PwC “Bydgoszcz przyciąga relatywnie mało turystów i nie jest odpowiednio pozycjonowana
w Internecie i w przewodnikach po Polsce. Nieco lepiej wypada miasto we wskaźnikach dotyczących
tradycji przedsiębiorczości.
Cechą wyróżniającą Bydgoszcz jest mnogość przemysłów i przedsiębiorstw, które funkcjonowały w
przeszłości i działają tu również współcześnie. Poza pracami hydrotechnicznymi, charakterystycznymi
ze względu na położenie miasta, trudno wskazać jeden dominujący tu typ przemysłu. Natomiast
bogactwo i różnorodność dziedzictwa przemysłowego Bydgoszczy odczytywać i prezentować należy
jako przejaw cechy szczególnej - przedsiębiorczości mieszkańców miasta.

Bydgoszcz wyróżnia na tle innych polskich miast niezwykle duża liczbą terenów zielonych przy
jednoczesnym bogatym dziedzictwie przemysłowym. Takie zestawienie cech szczególnych miasta
pozwala na jego prezentowanie jako miejsca nowoczesnego, a zarazem funkcjonującego zgodnie z
naturą – ekologicznego, bliskiego współczesnym koncepcjom smart city - “miasta inteligentnego”,
cechującego się dbałością o jakość życia mieszkańców i środowisko naturalne.

Wizerunek Bydgoszczy jest nie dość wyrazisty i rozpoznawalny i wymaga aktywnej polityki miasta w
celu jego kształtowania. Autorzy wskazują konieczność rozwijania działań z zakresu tzw. kultury
wysokiej (potrzeba większej liczby mocnych, rozpoznawalnych wydarzeń) i kultury życia codziennego
(dostępny wybór restauracji, hoteli, kin, parków i dużych wydarzeń). Wskazują również na możliwość
wykorzystania szansy wynikającej z bliskości Torunia.

Autorzy raportu podkreślają komunikacyjną dostępność Bydgoszczy i jej unikatowe położenie na
skrzyżowaniu szlaków wodnych. Pełnić ono może dla Bydgoszczy istotną rolę wizerunkową i
turystyczną i umożliwia prezentowanie miasta jako komunikacyjnego łącznika tej części Europy.
Strategia rozwoju Bydgoszczy zakłada rewitalizację Wyspy Młyńskiej, rozwój turystyki związanej z
wodą i reaktywowanie szlaków wodnych jako element wzmacniający wizerunek miasta. Szlak
dziedzictwa przemysłowego dostarczy tej koncepcji nowych treści i punktów oparcia.
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4.4.
Historia Bydgoszczy - płynny rozwój miasta “nad Brdą i
Wisłą”
Historia “grodu nad Brdą” od początku jego istnienia jest związana z wodą i działalnością
gospodarczą. Już na przełomie X i XI wieku prawdopodobnie mieścił się tu gród strzegący brodu na
Brdzie. W 1346 roku Kazimierz Wielki nadał Bydgoszczy prawa miejskie, a jego mieszkańcy uzyskali
prawo prowadzenia handlu spławnego. Przez kolejne wieki było to jedno z ważniejszych miast
Rzeczypospolitej, które dzięki rozwojowi rzemiosła, prowadzonemu handlowi i silnym związkom z
Gdańskiem przechodziło okres prosperity. W mieście istniała mennica oraz rozbudowana sieć
wodociągów.
Rozwój zakończyły wojenne klęski oraz epidemie w XVII wieku. Impas został przełamany dopiero w
XVIII wieku, kiedy w Bydgoszczy zaczęły powstawać pierwsze zakłady o charakterze przemysłowym,
takie jak młyny, farbiarnia, garbarnia, fabryka tekstylna, czy odlewnia żelaza. Po około wieku stagnacji
miasto otrzymało impuls rozwojowy dopiero w okresie zaborów.
Choć jeszcze w czasach Rzeczpospolitej istniały już plany budowy kanału łączącego Odrę z Wisłą
zostały one zrealizowane dopiero pod pruskim zaborem. Dzięki budowie kanału (1773-1774)
Bydgoszcz odzyskała znaczenie jako miasto handlowe. Rozwijał się tu przemysł stoczniowy. W okresie
pruskim Bydgoszcz pełniła również rolę miasta garnizonowego. Administracyjna rola Bydgoszczy
(stolica obwodu nadnoteckiego) przyczyniła się do napływu do miasta urzędników oraz nowych
inwestycji budowlanych.
W 1851 r., na fali rewolucji przemysłowej, do Bydgoszczy dotarła droga żelazna. W mieście tworzono
kolejne zakłady przemysłowe, przybywali do niego nowi mieszkańcy i realizowano inwestycje
mieszkaniowe. W 1860 r. miasto zostało oświetlone w nowoczesny, jak na owe czasy, sposób - gazem
z miejskiej gazowni. W tej samej dekadzie powstała również fabryka produkująca maszyny znane
później w Polsce jako Zakłady Budowy Maszyn "Zremb-Makrum". W latach 80. XIX wieku w
Bydgoszczy pojawił się kolejny nowoczesny wynalazek - linia telefoniczna obejmująca 60
abonentów1. W Bydgoszczy w błyskawicznym tempie rozwijał się przemysł (od 25 fabryk i dużych
warsztatów rzemieślniczych w 1860 roku, aż do 548 w 1905 roku2).
W latach 1908-1915 wybudowana została druga nitka Kanału Bydgoskiego, a Bydgoszcz pełniła rolę
śródlądowego portu. Budowa śluz umożliwiła ruch wodny większych jednostek i przyczyniła się do
rozwoju handlu. Intensywny rozwój gospodarczy miasta przerwał wybuch I wojny światowej. W 1920
roku Bydgoszcz znalazła się w granicach II Rzeczpospolitej. W okresie międzywojennym w Bydgoszczy
rozwijały się liczne gałęzie przemysłu i zakłady3, m. in.:
●
●
●
●

Bydgoska Fabryka Budowy Maszyn - Lohnerta (dzisiaj Makrum)
Bydgoska Fabryka Sygnałów Kolejowych (dzisiaj Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne
BELMA)
Fabryka Traków i Maszyn do Obróbki Drewna (Blumwe und Sohn)
Fabryka Mebli (założona przez Ottona Pfefferkorna 1884 r. (dzisiaj Bydgoskie Fabryki Mebli)

1

źródło: http://pastro.republika.pl/Historia1795-1918.html

2

źródło: Bogna Derkowska-Kostkowska, Trasa Bydgoszcz Miasto, które stworzył przemysł

3

źródło: Bydgoszcz na fotografii, http://pastro.republika.pl/Historia1918-1945.html
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fabryka Towarzystwa Akcyjnego Kabel Polski (dzisiaj BFK Telefonika Kable)
Fabryka Wyrobów Metalowych - Millnera
Warsztaty Kolejowe I klasy (obecnie PESA S.A.)
Bydgoska Fabryka Pilników i Narzędzi GRAKONA (największa w Polsce)
Zakłady i Warsztaty Precyzyjno-Mechaniczne i Optyczne
Zakłady Rowerowe Tornowa
Fabryka Żarówek i Lamp Elektrycznych Ampol
Fabryka Maszyn do Pisania - Paciorkiewicza (ówcześnie jedyna w Polsce)
Wielkopolska Fabryka Wyrobów Metalowych Fema SA
"Lloyd Bydgoski" - stocznia
Fabryka Odlewów Eberhardta
Fabryka Chemii Gosp. Polska Spółka Akcyjna "Persil" (dzisiaj Unilever)
Fabryka Fotochemiczna "ALFA" (FOTON - Bydgoszcz) - m.in. płyty, błony fotograficzne
Fabryka Wyrobów Gumowych "Kauczuk" (dzisiejszy "Stomil")
Fabryka Obuwia "Leo"
Bydgoska Fabryka Świec i Wyrobów Chemicznych
Prywatne fabryki chemii gosp. m.in. - E. Mix,
Garbarnia Bucholza
Browary, Fabryka Wódek - Milcherta
Fabryka Konserw
Fabryki Cukierków i Czekolady „Lukullus”, "Holandia, "Roma"
Zakłady Graficzne „Biblioteka Polska”
Fabryka Fortepianów i Pianin Bruno Sommerfelda (największa tego typu w Polsce)

Miasto należało w okresie międzywojennym do najnowocześniejszych w Polsce.
Po 1945 roku miasto zostało stolicą województwa pomorskiego. Dzięki rozrostowi (od 69 km² w 1945
roku do 174,5 km² w latach 70. XX wieku) Bydgoszcz z “miasta nad Brdą” stała się po wojnie
“miastem nad Brdą i Wisłą”.
W okresie powojennym rozwijały się w Bydgoszczy przemysły elektrotechniczny, maszynowy,
drzewny i spożywczy i chemiczny. Wiele przedsiębiorstw upadło po 1989 roku, jednak w okresie
transformacji powstały również nowe firmy. Obecnie do największych zakładów należą m.in. Zespół
Elektrociepłowni Bydgoszcz, Pojazdy Szynowe PESA SA Holding Bydgoszcz (dawne ZNTK) oraz
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Na giełdzie notowane są cztery bydgoskie spółki:
„Jutrzenka”, „Kable”, „Makrum” i „Projprzem”. Oprócz biznesu w Bydgoszczy rozwinęło się również
szkolnictwo wyższe.
W ostatnich latach Bydgoszcz rozwija się, korzystając ponownie ze swoich tradycyjnych związków z
wodą, m. in. hydrotechniką oraz inżynierią miejską. Ten związek Bydgoszczy przybrał nowy wymiar.
Unikalne położenie miasta na skrzyżowaniu szlaków wodnych, liczne śluzy i jazy w krajobrazie oraz
zrewitalizowana Wyspa Młyńska kształtuje jej wizerunek i zwiększa potencjał turystyczny miasta.
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4.5.

Oferta turystyczna miasta, najważniejsze atrakcje

Bydgoskie Centrum Informacji na swojej witrynie zachęca do zwiedzania Bydgoszczy polecając około
100 atrakcji. Jako szczególnie atrakcyjne i ważne miejsca prezentowane są na mapie Bydgoszczy:
Wyspa Młyńska, Exploseum, zabytki hydrotechniki oraz Muzeum Mydła i Historii Brudu.

Ważnym i unikatowym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność wizyty w Bydgoszczy jest możliwość
jej przemierzania nie tylko pieszo, ale również rowerem oraz transportem wodnym.

Zwiedzanie Bydgoszczy pieszo zajmuje od 3 do 5 godzin, a miejscem startowym sugerowanym przez
gospodarzy jest charakterystyczny punkt w krajobrazie miasta - Wieża Ciśnień.
Gospodarze proponują również zwiedzającym ofertę “Rowerem przez Bydgoszcz” z trasami o
długości od 1 godziny do całodniowej wycieczki. Podstawowe zwiedzanie rowerem obejmuje główne
punktu miasta, takie jak Czerwony Spichlerz (dawny młyn parowy z 1861 roku, tzw. Wenecję
Bydgoską, Kanał Bydgoski i zabytkowe śluzy. W najbardziej rozbudowanej, całodziennej wersji
wycieczka rowerowa obejmuje również Fordon oraz Ostromęcko.
Istnieje możliwość zwiedzania miasta za pomocą Bydgoskiego Tramwaju Wodnego, który jest nie
tylko turystyczną atrakcją, ale również częścią miejskiego systemu komunikacji zbiorowej. Istnieją
trzy trasy podróżowania drogą wodną. W ramach wycieczki odbywa się m.in. śluzowanie na śluzie
miejskiej oraz można odwiedzić miejsce, w którym do Brdy wpada Kanał Bydgoski.
Żądni dodatkowych wrażeń turyści mogą poznawać miasto podczas przejażdżki tzw. ogórkiem historycznym autobusem marki Jelcz.

4.6.
Dotychczasowe działania promocyjne wokół obiektów
związanych z planowanym szlakiem
Część obiektów, które mają związek z planowanym szlakiem dziedzictwa przemysłowego, jest już
wykorzystywana w promocji miasta (np. spichrze nad Brdą znalazły się w logotypie miasta).

Ilustracja 2. Logotyp Bydgoszczy

Źródło. Materiały promocyjne Bydgoszczy

Ponadto, sam Kanał Bydgoski jest obiektem działań promocyjnych. Przykładowo, 2014 rok ogłoszony
został Rokiem Kanału Bydgoskiego:
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Ilustracja 3. Logotyp Roku Kanału Bydgoskiego

Źródło. Materiały promocyjne Bydgoszczy

Wiele obiektów będących potencjalną atrakcję szlaku zostało odnowionych i obecnie stanowią one
element promocji miasta (np. Wieża Ciśnień, Wyspa Młyńska wraz znajdującymi się na jej terenie
obiektami).
Ważnym działaniem stanowiącym grunt pod tworzenie szlaku dziedzictwa przemysłowego jest
istnienie już wyżej wzmiankowanego Szlaku Zabytków Hydrotechniki.
Ponadto w Bydgoszczy każdego roku odbywa się Festiwal Wodny Ster na Bydgoszcz, którego program
zawiera nie tylko aktywności sportowe, ale również działania edukacyjne związane z dziedzictwem
związanym z wodą (np. warsztaty terenowe dotyczące dróg wodnych w Polsce).
W kontekście planowanego szlaku warto również wymienić ogólnopolską kampanię promującą
bydgoskie przedsiębiorstwa i samą Bydgoszcz jako miejsce atrakcyjne dla biznesu i cechujące się
dobrą współpracą między przedsiębiorcami a władzami miasta. W kampanii promocyjnej
zrealizowanej pod nazwą 1+1=3 zaangażowały się bydgoskie firmy Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz
SA, Cukiernia Sowa, Unilever Polska, Neupack Polska, Jabil Global Services Poland, Tyco Electronics,
IMS Polska Holding, SDL Bydgoszcz, Alcatel-Lucent Polska, Frosta, Abramczyk, Asseco Poland SA oraz
Atos IT Service.

Ilustracja 4. Billboard kampanii promocyjnej Bydgoszczy 1+1=3

źródło:http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2013wrzesien/1_1_3__czyli_razem_mo_emy_wi_cej.asp

Dzięki powyższym elementom tworzenie szlaku dziedzictwa przemysłowego nawiązuje do podjętych
już w mieście działań. Szlak wpisuje się w kształtowanie wizerunku miasta jako dynamicznego
ośrodka przemysłu i przedsiębiorczości.
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5. Analiza SWOT
Analiza SWOT zawiera elementy wybrane pod kątem tworzenia szlaku dziedzictwa przemysłowego ze
Strategii rozwoju Bydgoszczy oraz dodatkowe analizy przeprowadzone w marcu 2014 roku.
Dodatkową analizę SWOT, już dla samego szlaku, należy przeprowadzić po zakończeniu II
funkcjonowania szlaku.

Tabela 2. Analiza SWOT
S (ang. strengths)

W (ang. weaknesses)

Silne strony Bydgoszczy

Słabe strony Bydgoszczy

●

●

●
●
●

●
●

●
●

●
●

Woda jako light motive, wyróżnik i łącznik
różnych wątków związanych z Bydgoszczą
(historia i zabytki hydrotechniki, żegluga
śródlądowa i współczesny transport, nadwodna
lokalizacja jako specyficzne uwarunkowanie
rozwoju miasta)
Wyjątkowy w skali europejskiej węzeł wodny
oraz duże zasoby obszarów zieleni w mieście
Możliwe różne formy zwiedzania Bydgoszczy
(m. in. pieszo, rowerem, tramwajem wodnym)
Rewitalizacja – krajobraz kulturowy
(kompleksowość rozwiązań w kontekście
dziedzictwa) – ciągłość (architektura) –
społeczne funkcje miasta, estetyka - dobry
rozwój
Kameralność cechująca Bydgoszcz, brak
tłumów turystów
Dobre warunki dla aktywności sportowej
(żeglarstwo, wioślarstwo, ścieżki rowerowe,
ścieżki dla biegaczy, rolkarze, spacery)
Gospodarka, nowoczesny przemysł
Baza materialnego dziedzictwa przemysłowego
(miejsca, budynki, urządzenie) i
niematerialnego (opowieści, historia)
Międzynarodowy, regionalny port lotniczy w
Bydgoszczy
Szeroki wachlarz wielkomiejskich instytucji
kulturalnych

●
●
●

●

●
●

Wciąż niezadowalająca rozpoznawalność miasta na
arenie krajowej i międzynarodowej, brak
wystarczającej identyfikacji, marki
Brak ikony miasta (Łuczniczka? Wieża Ciśnień?,
Spichrze?)
Brak powszechnej wiedzy o Bydgoszczy
Duże zróżnicowanie potencjalnych obiektów
szlakowych (dostępność, program merytoryczny,
przygotowanie do stałej obsługi ruchu
turystycznego)
Bydgoszcz nie jest miastem turystycznym – brak
świadomości atrakcyjności miasta wśród
mieszkańców
Kompleksy, stereotypy, życie w cieniu Torunia
Brak poczucia tożsamości / identyfikacji z miastem
wśród mieszkańców

O (ang. opportunities)

T (ang. threats)

Szanse

Zagrożenia

●

●

Bydgoski Węzeł Wodny – podpięcie do
europejskich traktów wodnych i pełniejsze
wykorzystanie potencjału turystycznego tych
połączeń

●

Toruń jako duży ośrodek turystyczny może
zmonopolizować ruch turystów w regionie
Niestabilność polityczna, brak ciągłości w realizacji
długofalowych planów rozwojowych miasta (w tym
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●

●

●

●
●

●
●
●

●
●
●
●
●

Rozwój turystyki jako gałęzi gospodarki, ze
szczególnym uwzględnieniem turystyki
kongresowej, biznesowej i wodnej
Rozwój turystyki – miejsca nieoczywiste –
trendy „daj się zaskoczyć” – trzeba poznać
Bydgoszcz, żeby ją docenić, moda na szlaki
tematyczne
“Staramy się bardziej” - przez to, że Bydgoszcz
nie należy do grona liderów turystyki w Polsce
paradoksalnie może okazać się atrakcyjniejsza
dzięki wykorzystaniu atutów (np. kameralność)
i podejmowaniu dodatkowych działań dla
turystów (np. podejście indywidualne do
odbiorcy)
Zmiana wizerunku miasta – charakter miasta
Toruń (potencjalna współpraca, koalicja) sąsiedztwo dużego ośrodka turystycznego
działa mobilizująco na Bydgoszcz i daje
możliwość pozyskania części ruchu
turystycznego z tego miasta, możliwość
współpracy na rzecz rozwoju turystyki w
regionie
Szansa na wpisanie Kanału Bydgoskiego na listę
światowego dziedzictwa UNESCO
Rozwój turystyki industrialnej i włączanie się do
sieci ERIH
Szansa na rozwój Bydgoszczy zgodny z ideą
slow city i smart city - rozwijania Bydgoszczy
jako miasta działającego w harmonii ze
środowiskiem naturalnym, przywiązującego
wagę do jakości życia mieszkańców i
wykorzystującego nowoczesne technologie
Przystanek na szlaku – tranzyt nad morze
Rozwój infrastruktury w europejskich
korytarzach transportowych
Kształtowanie i rozwój Bydgoszczy jako ośrodka
metropolitalnego
Rozwój współpracy międzynarodowej
Możliwość pozyskania środków na realizację
zadań z funduszy europejskich

●
●
●

koncepcji szlaku dziedzictwa przemysłowego)
Brak konsekwencji władz w zaplanowanych dla
Bydgoszczy długofalowych działaniach rozwojowych
Problem z koordynatorem szlaku (brak
doświadczenia / promocji)
Opóźnienia w realizacji inwestycji
infrastrukturalnych o znaczeniu krajowym

Źródło. Opracowanie własne

Komentarz
Zarówno silne, jak i słabe strony Bydgoszczy wiążą się z:
1) Tożsamością lokalną i postrzeganiem miasta przez jego mieszkańców
2) Zagadnieniem wizerunku miasta - jego niedostateczną wyrazistością
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3) Z jednej strony niedostatkami infrastrukturalnymi, a z drugiej sukcesami w rewitalizacji
przestrzeni miejskiej
Trzeci wymieniony punkt jest w większym stopniu związany z dostępnością funduszy inwestycyjnych
oraz skutecznością ich pozyskiwania. Natomiast dwa pierwsze są ze sobą dość mocno związane tożsamość mieszkańców, sposób postrzegania Bydgoszczy wiąże się bowiem z wizerunkiem miasta,
pewnym jego obrazem.

Działania na rzecz wzmacniania lokalnej tożsamości mieszkańców powinny iść w parze z zabiegami
wizerunkowymi. Zarówno dla tożsamości lokalnej jak i wizerunku miasta kluczowy jest wybór
elementów do ich konstruowania i wzmacniania. Kluczowe jest tu oparcie się na istotnych silnych
stronach miasta.

Kluczową silną stroną Bydgoszczy jest jej powiązanie z wodą jako wyróżnik i atut miasta, element
tożsamościowy/symboliczny (historia, tradycje), wizerunkowy (krajobraz, atrakcyjność wizualna)
oraz funkcjonalny (możliwość podróżowania wodą i uprawiania sportów wodnych). Jak można
czerpać z wodnego potencjału Bydgoszczy? Wodne dziedzictwo - przemysły i sporty mogą się stać
filarami tożsamości Bydgoszczy. Ten atut warto powiązać z szansą położeniem na skrzyżowaniu
międzynarodowych ważnych dróg wodnych oraz na łączeniu Wisły i Warty.

Z powyższych analiz Bydgoszcz wyłania się jako miasto zawsze na czasie, nowoczesne i rozwijające
się w harmonii z otoczeniem: kiedyś poprzez przemysły wodne i nowoczesną inżynierię wodną, dziś
poprzez nowe branże, m. in. przemysły transportowy, elektroniczny i wykorzystanie szansy na rozwój
turystyki. Sformułowanie “tradycja nowoczesności” nie jest w przypadku Bydgoszczy pustym
sloganem.

6. Grupy docelowe
Znajomość grup docelowych jest kluczem do powodzenia przy tworzeniu każdego produktu
turystycznego oraz poświęconej mu komunikacji marketingowej. Szlak dziedzictwa przemysłowego
nie będzie pod tym względem wyjątkiem. Trafna charakterystyka odbiorców szlaku umożliwi
następnie określenie emocjonalnych oraz racjonalnych powodów, dla których ktoś miałby szczególnie
się zainteresować materialnymi i niematerialnymi śladami industrialnej historii Bydgoszczy.

6.1.

Wnioski z badań grup docelowych

Niezwykle przydatna podczas opisu grup docelowych okazała się lektura trzech dokumentów
zawierających wnioski z badań opinii bydgoszczan, osób przyjezdnych oraz turystów na temat
walorów miasta oraz jego słabszych stron, uzupełniona danymi statystycznymi obrazującym aktualny
stan ruchu turystycznego zarówno w grodzie nad Brdą, jak i w całym województwie kujawsko-
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pomorskim. Poniżej znajdują się najcenniejsze z punktu widzenia oczekiwań odbiorców oraz oferty
szlaku wnioski z tych badań:
„Badanie potrzeb, postaw i opinii mieszkańców Bydgoszczy” (PBS Partners in Business Strategies,
grudzień 2013) – wnioski:













Bydgoszcz jest postrzegania jako miasto, sportu, zieleni, kultury oraz wody, a wciąż w zbyt
małym stopniu, w odbiorze mieszkańców, jako ośrodek biznesowy oraz miasto rozrywki.
Zdecydowanie zauważalna jest korzystna zmiana wyglądu miasta, szczególnie dotyczy to
parków i pozostałych terenów zielonych, poprawia się także opinia na temat jakości
organizowanych w mieście imprez. Jednocześnie młodzi bydgoszczanie oczekują zwiększenia
liczby imprez plenerowych i koncertów.
Dobrze oceniono obecną ofertę turystyczną, jednak pojawiła się potrzeba dalszego rozwijania
tras spacerowych i ścieżek rowerowych.
Najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem kulturalno-rozrywkowym miasta jest Bydgoski
Festiwal Wodny „Ster na Bydgoszcz”, na drugim miejscu uplasowała się „Noc Muzeów”.
Wyspa Młyńska stanowi ulubione miejsce spędzania czasu wolnego, jest także
najważniejszym symbolem i wizytówką miasta, znacznie wyprzedzając pod tym względem
kolejne na liście - spichrze, Brdę, oraz Operę Novą.
70% mieszkańców nie rozważa przenosin do innego miasta, czując przywiązanie do
Bydgoszczy.
Najpopularniejszym źródłem informacji na temat Bydgoszczy są telewizja lokalna, prasa,
radio oraz Internet, przy czym aż połowa badanych wskazała na telewizję jako główną
dostarczycielkę wiedzy o mieście.
Za najważniejszą inwestycję miejską uznano rewitalizację bulwarów nad Brdą – Bydgoski
Węzeł Wodny.
Ponad połowa mieszkańców w ciągu ostatniego roku nie odwiedziła żadnej z galerii sztuki
oraz żadnego z muzeów.

„Badanie ruchu turystycznego Bydgoszcz 2012” (Wyższa Szkoła Gospodarki, BYLOT, Urząd Miasta
Bydgoszczy, grudzień 2012) – profil turysty (osoby nocującej w Bydgoszczy):







Osoby w wieku produkcyjnym, z przewagą mężczyzn, często z wyższym wykształceniem.
Sporą część stanowią studenci oraz osoby o ustabilizowanej pozycji zawodowej (kadra
kierownicza), wśród turystów krajowych dominują osoby o przeciętnej pozycji materialnej.
Najwięcej przyjazdów do Bydgoszczy przypada na mieszkańców regionu kujawskopomorskiego oraz województw ościennych (głównie mazowieckiego i wielkopolskiego).
Osoby spoza regionu w większości pochodzą z dużych aglomeracji oraz miast średniej
wielkości.
Najczęściej używanym środkiem transportu jest własny samochód, a na drugim miejscu kolej.
Dla dominującej części turystów Bydgoszcz jest miejscem docelowym podróży. Wyjazdy
organizują samodzielnie, niewielką część stanowią turyści zorganizowani, niezwykle trudno
znaleźć zwiedzanie Bydgoszczy w ofertach biur podróży.
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Wiodącym celem przyjazdów do Bydgoszczy są „odwiedziny krewnych i znajomych”, na
drugim miejscu „wypoczynek i rozrywka w mieście”, natomiast „cele stricte turystyczne”
(podróż turystyczna, wakacje) są wymieniane znacznie rzadziej.
Innym, oprócz Internetu, źródłem informacji o atrakcjach turystycznych miasta są
„rekomendacje znajomych i rodziny”.
Wśród obcokrajowców odwiedzających Bydgoszcz dominują Niemcy (29%) oraz Brytyjczycy
(20%). Warto pamiętać, że to kraje, w których turystyka industrialna jest najbardziej
rozwinięta.
Autorzy raportu przyjmują, że ruch turystyczny do Bydgoszczy (przyjazdy połączone z
noclegiem) w roku 2012 wahał się między 250 tys. (wariant ostrożny), a 440 tys. osób
(wariant optymistyczny). Natomiast w tym samym czasie liczba przyjezdnych jednodniowych,
który Bydgoszcz wizytowali w celach turystycznych oraz „spotkania krewnych i znajomych”
mogła nieznacznie przekroczyć ćwierć miliona osób.

„Badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2010. Tom 2” (
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, 2011) – wnioski:











Region kujawsko-pomorski pod względem wielkości ruchu turystycznego w Polsce od lat
plasuje się na pozycjach 9-11.
Wysoka ogólna ocena atrakcyjności turystycznej Bydgoszczy połączona jest z wysoką
skłonnością do rekomendacji Bydgoszczy jako miasta wartego odwiedzenia w celach
turystyczno-wypoczynkowych.
Na ocenę atrakcyjności miejsc i obiektów ma wpływ ich lokalizacja – im dalej są położone od
centralnego punktu miasta, tym ich atrakcyjność maleje.
W Bydgoszczy w zasadzie nie ma turystów tranzytowych.
Co czwarty przyjeżdża do rodziny i znajomych.
Bydgoszcz odwiedzają, w znacznej większości, młodzi turyści (60% stanowiły osoby do 30.
roku życia).
W ogólnej masie wszystkich odwiedzających Bydgoszcz zwiększa się grupa przyjeżdżających
do miasta na kilka godzin.
Z roku na rok rośnie odsetek osób, które zdecydowanie polecą innym wizytę w Bydgoszczy.
Najwyżej oceniono „życzliwość” oraz „atmosferę” miasta, najsłabiej „”toalety”, „czystość”
oraz „oznakowanie”.

Przy okazji warto wymienić kilka wiodących trendów dotyczących turystyki, czy w ogóle szerzej
stylów życia oraz form spędzania czasu wolnego, a także technologii, które mają duży wpływ na
współczesne zachowania konsumenckie. Są to:




Autentyzm, lokalność – unikatowe przeżycia, bezpośrednio związane z lokalną historią,
tradycją i kulturą. Zaglądanie „za kulisy” w poszukiwaniu przejawów autentycznych doznań
Turystyka industrialna – nowa forma turystyki: zwiedzanie obiektów poprzemysłowych,
byłych oraz wciąż działających zakładów, poznawanie ginących zawodów
Profesjonalizacja hobby – rozwijanie prywatnych zainteresowań poprzez pogłębianie wiedzy,
uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach, czytelnictwo literatury fachowej,
współtworzenie społeczności itp.
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Starzenie się społeczeństwa/ seniorzy na rynku – wzrost aktywności osób starszych (m.in.
popularność uniwersytetów trzeciego wieku, wspólnych wyjazdów)
Slow – postulat spowolnienia szaleńczego tempa współczesności, presji czasu, realizowany na
wiele spójnych ideologicznie ze sobą sposobów – slow life, slow food, slow city
Dzieciocentryzm – zwracanie uwagi na ofertę dla najmłodszych przy wyborze miejsca
wypoczynku i formy spędzania wolnego czasu, rosnące wydatki na dzieci w rodzinie
Grywalizacja – wykorzystywanie mechanizmów stosowanych w grach do modyfikacji
zachowań ludzi, do zwiększenia ich angażowania
Zrób to sam (do it yourself - DIY) – czerpanie radości z wytworu własnych rąk, odkrywanie
własnych możliwości i potencjału
Smartfonizacja – już niemal połowa Polaków posiada smartfony, uzyskując dzięki nim
swobodny dostęp do Internetu niezależnie od miejsca przebywania
Cyfrowy detoks – będący reakcją na wszechobecność technologii w codziennym życiu
(kontrtrend dla ww. smartfonizacji)

6.2.

Podział grup docelowych

Generalnie odbiorców bydgoskiego szlaku można podzielić na dwie grupy:



Wewnętrzną - mieszkańców Bydgoszczy oraz sąsiednich gmin
Zewnętrzną - turystów (w tym także osoby, które spędzają w Bydgoszczy tylko kilka godzin,
nie nocując w tym mieście

Schemat 1. Grupy docelowe szlaku przemysłowego Bydgoszczy

Mieszkańcy

Rodziny z
Bydgoszczy i
okolic

Uczniowie z
Bydgoszczy i
okolic

Turyści

Studenci z
Bydgoszczy

Nocujący w
Toruniu

Miłośnicy,
hobbyści,
specjaliści

Studenci z
Torunia

Seniorzy w
podróży

Wodniacy

Źródło. Opracowanie własne

Każda z tych grup ma swoje motywatory do działania. Innymi potrzebami będą się kierować
mieszkańcy, a innymi turyści. Naturalnie, niektóre z nich będą się powtarzać (np. potrzeba
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wartościowego spędzenia czasu). W poniższych tabelach zaznaczono te potrzeby, do których
powinna się odnieść oferta bydgoskiego szlaku.

Tabela 3. Potrzeby mieszkańców
Mieszkańcy

Podgrupy, charakterystyka

Rodziny z Bydgoszczy i okolic
Dla mieszkańców Bydgoszczy miasto jest głównym
miejscem wspólnego spędzania czasu wolnego w
weekendy. Sprzyjają temu liczne tereny zielone i
rekreacyjne zlokalizowane w granicach miasta. Wyspa
Młyńska wraz bulwarami jest ulubionym miejscem
spotkań.
Również rodziny zamieszkujące obszar do 50 km od
Bydgoszczy chętnie odwiedzają w dni wolne centrum
stolicy regionu, zwłaszcza w celu wzięcia udziału w
którejś z imprez plenerowych organizowanych na
Wyspie Młyńskiej.

Potrzeby, motywatory

●
●
●
●
●

●
●
●
●

atrakcje dedykowane dzieciom
wielofunkcyjność miejsca
duma ze swojego miasta, identyfikacja z nim
bliskość natury, wody, terenów zielonych
możliwość uczestniczenia w wydarzeniach
kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i
rekreacyjnych organizowanych w mieście
lepsze poznanie historii miasta
warunki do rozwijania swoich pasji i
zainteresowań
poczucie bezpieczeństwa
wysoka jakość infrastruktury miejskiej,
czystość, estetyka otoczenia

●
●
●
●
●
●
●

nauka poprzez zabawę, warsztaty, interakcja
atrakcje dedykowane dzieciom
rozrywka, aktywne spędzanie czasu
nowe doznania, brak nudy
lepsze poznanie historii miasta
Duma ze swojego miasta, identyfikacja z nim
możliwości rozwoju swoich pasji i
zainteresowań

Studenci z Bydgoszczy

●

Grupa otwarta na nowości, wewnętrznie różnorodna –
różne kierunki kształcenia, zainteresowania
pozauczelniane oraz związki z Bydgoszczą.

●

możliwość uczestniczenia w wydarzeniach
kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i
rekreacyjnych organizowanych w mieście
udział w wydarzeniach specjalnych
organizowanych w przestrzeniach
industrialnych (wystawy, koncerty,
przedstawienia)
nowe doznania, brak nudy
rozrywka, aktywne spędzanie czasu
lepsze poznanie historii miasta, w którym

Uczniowie z Bydgoszczy i okolic
Uczestnicy wycieczek szkolnych organizowanych w
tygodniu, poza dniami wolnymi (ze szczególnym
nasileniem wiosną oraz na wczesną jesienią).
To niezwykle ważna grupa dla bydgoskiego szlaku,
zapewniająca mu stabilną frekwencję oraz możliwość
„przetestowania” nowej oferty zaraz po jej zdrożeniu.
Istotne jest dopasowanie oferty do wymagań
programowych szkół. W grę wchodzą szkoły z samej
Bydgoszczy, jak i ośrodków oddalonych ok. 50 km od
stolicy regionu.

Istnieje wiele możliwości włączenia studentów do
działań prowadzonych na szlaku i w jego poszczególnych
obiektach (praktyki naukowe, projekty badawcze, koła
zainteresowań, wolontariat przy organizacji wydarzeń

●
●
●
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szlakowych itp.).
●

studiują
możliwości rozwoju swoich pasji i
zainteresowań także poza murami uczelni

Źródło. Opracowanie własne

Tabela 4. Potrzeby turystów
Turyści

Podgrupy, charakterystyka

Miłośnicy industrialu, hobbyści, specjaliści
Osoby zainteresowane zabytkami techniki, militariami,
naukowy specjalizujący się w dziedzinach związanych z
historią przemysłu i rzemiosła. Dla większości z nich
zwiedzenie szlaku będzie jedynym powodem do wizyty
w Bydgoszczy.
To zarówno Polacy jak i obcokrajowcy, pochodzący z
krajów Europy Zachodniej, w których ta forma turystyki
ma najwięcej zwolenników (Niemcy i Wielka Brytania).
Ich obecność na szlaku jest bezcenna i wręcz konieczna,
zarówno na początku, podczas „testowania” oferty
szlakowej, jak i później, przy okazji organizacji wydarzeń
specjalnych. Niejednokrotnie dla swojego otoczenia
pełnią oni rolę trendsetterów, popularyzatorów nowych
kierunków (m.in. wykorzystując do tego celu media
społecznościowe).

Potrzeby, motywatory

●
●
●

●

●
●
●
●

Nocujący w Toruniu

●

Bydgoski szlak bezpośrednio nie konkuruje z niczym, co
ma do zaoferowania Toruń, dlatego osoby te,
odwiedzając gród nad Brdą, mogą liczyć na inny niż
średniowieczne stare miasto rodzaj wrażeń i atrakcji
(dziedzictwo poprzemysłowe).

●
●
●

aktywne spędzanie czasu, silne wrażenia
obcowanie z autentycznymi i oryginalnymi
urządzeniami
poznanie historii zakładów znajdujących się na
szlaku oraz stosowanych w nich procesów
technologicznych
kontakt z żywym człowiekiem –
przewodnikiem, byłym bądź obecnym
pracownikiem zakładu, pasjonatem
prowadzącym dany obiekt itp.
nowe doznania, wrażenia estetyczne,
odmienne od zwykłych atrakcje turystyczne
możliwość spotkania z osobami o podobnych
zainteresowaniach
zwiedzanie miejsc poza utartymi szlakami,
udział w nietypowych działaniach
udział w wydarzeniach specjalnych
organizowanych w przestrzeniach
industrialnych (wystawy, koncerty,
przedstawienia)
zwiedzenie jak największej liczby ciekawych
miejsc podczas urlopu
odkrycie nowych destynacji turystycznych,
zwiedzanie miejsc poza utartymi szlakami
aktywne spędzanie czasu wolnego
potrzeba bycia zaskakiwanym

Naturalnym partnerem dla Bydgoszczy w dotarciu do tej
grupy wydają się toruńskie hotele, które zwiedzanie
sąsiedniego miasta mogłyby potraktować jako ofertę
fakultatywną dla swoich gości. Wydłużając tym samym
ich pobyt w hotelu.
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Studenci z Torunia

●
●

Grupa otwarta na nowości.
Większość studentów pochodzi spoza Torunia, dzięki
czemu antagonizmy dzielące to miasto z Bydgoszczą są
im obce. Dlatego proces ocieplania stosunków pomiędzy
obydwoma stolicami regionu można zacząć od tej grupy.
Istnieje, chociaż w mniejszym stopniu niż w przypadku
bydgoskich uczelni, wiele możliwości włączenia
studentów do działań prowadzonych na szlaku i w jego
poszczególnych obiektach (praktyki naukowe, projekty
badawcze, koła zainteresowań itp.).

●
●
●
●

oryginalna oferta,
możliwość uczestniczenia w wydarzeniach
kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i
rekreacyjnych organizowanych w mieście, w
tym szczególnie w wydarzeniach specjalnych
organizowanych w przestrzeniach
industrialnych (wystawy, koncerty,
przedstawienia)
nowe doznania, brak nudy
rozrywka, aktywne spędzanie czasu
możliwości rozwoju swoich pasji i
zainteresowań także poza murami uczelni
moda, lans

Bliskość komunikacyjna, połączenia kolejowe powinny
być dodatkowymi atutami.

Seniorzy w podróży
Aktywniejsza część swojego pokolenia - słuchacze
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkowie klubów
seniora, organizacji oraz kół zainteresowań.
Osoby te równie chętnie co w szczycie sezonu podróżują
także wiosną oraz wczesną jesienią, unikając dzięki temu
tłumów turystów, wyższych kosztów oraz uciążliwych
upałów. Jednak znacznie rzadziej od pozostałych grup
wyjeżdżają na zagraniczne wakacje, uzasadniając to
względami finansowymi.

●
●

●
●
●

wielofunkcyjność miejsca, wygoda zwiedzania
walory przyrodnicze, bliskość natury jako
wartości preferowane na urlopie, unikanie
zbyt dużej dawki wrażeń
połączenie zwiedzania z uczestnictwem w
wydarzeniach kulturalnych
walory kulturowe
oderwanie się od codziennych trosk

Najczęściej podróżują z własną rodziną bądź z grupą
zorganizowaną.
Na bydgoskim szlaku chętnie zainteresują się markami
produktów znanych im jeszcze z czasów PRL.

Wodniacy

●

Żeglarze, uczestnicy spływów kajakowych. Jako jedyni
spośród prezentowanych grup mają okazję zwiedzić
wszystkie obiekty hydrotechniczne znajdujące się na
szlaku.

●
●

poznawanie walorów kulturowych i
historycznych odwiedzanych miejsc „od strony
wody”
oderwanie się od codziennych trosk
walory przyrodnicze, bliskość natury jako
wartości preferowane na urlopie

Źródło. Opracowanie własne
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7. Wybór obiektów na szlaku
7.1.

Obiekty na szlaku

Na potrzeby wyboru obiektów do umieszczenia na szlaku posłużono się analizami z Raportu z
inwentaryzacji i waloryzacji dziedzictwa przemysłowego Bydgoszczy oraz dodatkowymi kryteriami
jakościowymi. Wyboru dokonano także na podstawie wizji lokalnej i analizy funkcjonalnej szlaku,
która wskazała możliwość zgrupowania części obiektów. Obiekty wybrane na szlak to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Exploseum
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Spichrze nad Brdą
Wyspa Młyńska
Kanał Bydgoski
Muzeum Mydła i Historii Brudu
Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy – Wieża Ciśnień
Muzeum Fotografii przy WSG
Zabytkowe tramwaje
Warzelnia piwa
Muzeum Farmacji
Muzeum Kanału Bydgoskiego im. S. Malinowskiego
Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy – Las Gdański
Izba Tradycji Bydgoskich Dróg Żelaznych
Introligatornia przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy
Gazownia Miejska
Fabryka Obrabiarek do Drewna

7.2.

Kryteria wyboru obiektów

Wybór obiektów, które znajdą się na szlaku, został przeprowadzony z użyciem kryteriów
jakościowych (stworzono listę pytań badawczych oraz przeprowadzono analizy wniosków z badań,
spotkań konsultacyjnych i wizji lokalnych):




Kryterium 1. Potencjał obiektu do tworzenia produktów turystycznych, odpowiadających na
współczesne trendy w turystyce.
Kryterium 2. Atrakcyjność dla turystów i mieszkańców Bydgoszczy.
Kryterium 3. Genius loci obiektu.

Współczesne trendy w turystyce (kryterium 1.)
W celu wytypowania obiektów do szlaku przyjęto perspektywę obecnie obowiązujących trendów w
turystyce określaną jako 3E. W tym ujęciu potrzeby współczesnych turystów mają się skupiać wokół
doznań związanych z edukacją, rozrywką i oczarowaniem (ang. education, entertainment,
enchantment). Oferta turystyczna powinna być zatem kierowana do odbiorcy, który chce się czegoś
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nowego dowiedzieć, a przy tym dobrze się bawić, chce również, żeby go oczarować - dostarczyć
wyjątkowych, zachwycających doznań. To podejście jest stawiane w opozycji do turystyki typu 3S
(ang. sand, sun, sea), w której odbiorcy oczekują możliwości wylegiwania się w słońcu na piasku w
towarzystwie szumu fal. Przyjęcie perspektywy 3E było podyktowane przede wszystkim tym, że
przemysłowa turystyka szlakowa sprzyja aktywniejszym formom wypoczynku i poznawania
dziedzictwa, ma także potencjał edukacyjny, a wiele obiektów przemysłowych w Bydgoszczy może z
powodzeniem oczarować odbiorców.

Atrakcyjność obiektu (kryterium 2.)
Atrakcyjność określa siłę, z jaką obiekt może przyciągać odbiorców. Składają się na nią zarówno jego
cechy merytoryczne jak i praktyczne (operacyjne).
Merytoryczne cechy obiektu to jego wyjątkowość i potencjał narracyjny. Oznacza to, że wysoką
ocenę atrakcyjności uzyskały te obiekty, które są wyjątkowe w skali miasta i świata oraz mogą być
wstępem do opowiadania niezwykłych historii. Za atrakcyjne uznano też te miejsca, które dostarczają
wyjątkowych przeżyć i są istotne dla tożsamości mieszkańców Bydgoszczy.
Praktyczne (operacyjne) cechy obiektu to przede wszystkim jego dostępność i przygotowanie do
wizyty oraz rozpoznawalność. Decydują one o potencjale miejsca do tworzenia produktu
turystycznego. Wysoką ocenę w tym kryterium uzyskały obiekty, które posiadają przygotowaną
ofertę dla turystów, są otwarte w dogodnych dla nich godzinach i terminach, a także są
wypromowane lub mają potencjał promocyjny. O potencjale promocyjnym obiektu stanowi jego
specyfika, a także to, na ile może się on wpisywać w szersze konteksty szlaku.
W określaniu atrakcyjności obiektów przyjęto rozróżnienie na obiekty atrakcyjne dla turystów oraz
obiekty atrakcyjne dla bydgoszczan. Pierwsze to te, które przyciągną przede wszystkim przyjezdnych.
Mają pełną dostępność oraz dobrze przygotowaną ofertę. Są również obecnie rozpoznawalne w
regionie i kraju. Obiekty atrakcyjne dla mieszkańców nie musiały wykazywać się pełną dostępnością,
bogatą ofertą czy rozpoznawalnością lub wyjątkowością w skali kraju. Większe znaczenie przy ich
ocenie miało to, na ile tworzą one tożsamość miasta i czy są istotne dla mieszkańców. Przyjęcie tego
rozróżnienia posłużyło przede wszystkim wyborowi obiektów kotwicznych - wizytówek szlaku (szerzej
zaprezentowanych w planie marketingowym - starano się umieścić w tej grupie takie miejsca, które
są atrakcyjne zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów).

Genius loci (kryterium 3.)
Dodatkowym kryterium przyjętym przy wyborze obiektów była ich "magiczność" i nastrój, jaki
wytwarzają - dusza miejsca. Było to subiektywne kryterium obserwacyjne. Wysoką ocenę w tym
zakresie otrzymały obiekty, które w jakiś sposób ujęły obserwatorów, zostały przez nich szczególnie
zapamiętane. Dużą rolę w określeniu "magiczności" miejsc odegrał fakt, że obserwatorami były osoby
nie związane z Bydgoszczą. Pozwoliło to uruchomić perspektywę pierwszego spojrzenia - zobaczyć te
miejsca oczami przyszłych odbiorców szlaku. Ze względu na swoją subiektywność nie było to
kryterium najważniejsze przy ocenie, mogło jednak stanowić "języczek u wagi".
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7.3.

Operacjonalizacja kryteriów jakościowych

Każdemu z kryteriów przypisano zestaw pytań badawczych. Odpowiedzi na nie formułowane były na
podstawie wizji lokalnych, analizy treści raportu inwentaryzacji i waloryzacji obiektów oraz wniosków
ze spotkań konsultacyjnych. Ta analiza posłużyła ostatecznej selekcji obiektów na szlaku oraz
przypisaniu ich do kategorii obiektów - główne lub uzupełniające.
Kryterium 1. Potencjał do tworzenia produktów turystycznych, odpowiadających na współczesne
trendy w turystyce





Edukacja: na ile to miejsce wzbudza ciekawość odbiorców? Czy w tym miejscu można
dowiedzieć się czegoś wyjątkowego? Czy obiekt pozwala poruszać szersze zagadnienia i z
jakiego zakresu (lokalnego lub globalnego)?
Estetyka/oczarowanie: na ile obiekt i jego ekspozycja zachwycają? Czy to miejsce może być
warte przyjechania i zobaczenia?
Rozrywka/działanie (Entertaintment): na ile to miejsce aktywizuje odbiorców? Co ciekawego
można tu robić? Czy można tu wykonać coś samodzielnie? Czy można tu się w coś bawić?

Kryterium 2. Atrakcyjność obiektu




Dostępność: czy łatwo w to miejsce trafić turystom? Czy obiekt jest otwarty w dogodnych dla
nich terminach? Czy obiekt posiada dogodny dojazd? Czy w pobliżu znajduje się parking?
Wyjątkowość: na ile obiekt jest unikatowy w skali globalnej lub lokalnej? Czy jest wart
przyjazdu do Bydgoszczy specjalnie po to, by go zwiedzić?
Przygotowanie do wizyty: czy obiekt ma przygotowaną ofertę dla turystów? Czy jest ona
kompleksowa: czy zwiedzający mają zapewnione oprowadzanie i inne atrakcje? Czy obiekt
jest dobrze oznaczony i opisany? Czy funkcjonuje tu ekspozycja lub inny sposób interpretacji?

Kryterium 3. Genius loci




Magiczność: czy w tym miejscu jest coś “magicznego”, czy ma klimat?
Identyfikacja: czy bydgoszczanie odwiedzają to miejsce i czy zabierają do niego osoby, które
goszczą u siebie?
Rekomendacja: czy miejsce to jest godne polecenia jako specjalnie interesujące/wyjątkowe?

Ocena obiektów w powyższych kryteriach przebiegała poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania
badawcze. Odpowiedzi zostały opisane przy pomocy skali od 0 do 3:
0 - obiekt uzyskał negatywną odpowiedź na wszystkie pytania w danym zakresie;
1 - obiekt uzyskał przynajmniej jedną pozytywną odpowiedź w danym zakresie - minimalnie
realizuje jego postulat
2 - obiekt uzyskał dwie pozytywne odpowiedzi w danym zakresie - średnio, lub pod pewnymi
warunkami realizuje jego postulat
3 – obiekt uzyskał pozytywną odpowiedź na wszystkie pytania w danym zakresie - w pełni
realizuje jego postulat

31

7.4.

Wybór obiektów do analizy

Do oceny wybrano obiekty, które uzyskały najwyższe oceny w raporcie inwentaryzacji i waloryzacji
dziedzictwa przemysłowego Bydgoszczy i które zostały rekomendowane do umieszczenia na szlaku:


























Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy – Wieża Ciśnień
Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy – Las Gdański
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Exploseum Muzeum
Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Europejskie Centrum Pieniądza
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Spichrze nad Brdą
Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego
Muzeum Fotografii przy WSG
Izba Tradycji Bydgoskich Dróg Żelaznych
Muzeum Mydła i Historii Brudu
Muzeum Farmacji
Gazownia Miejska
Fabryka Obrabiarek do Drewna
Mała Elektrownia Wodna Kujawska
Nowy Kanał Bydgoski
Śluza Miejska wraz ze śluzą Workową
Stopień Wodny Czersko Polskie wraz ze śluzą Brdyujście i Jazem Walcowym
Mosty Kolejowe
Most Królowej Jadwigi
Zabytkowe Tramwaje
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy
Hotel Słoneczny Młyn – Młyny Baerwalda (Młyny Kentzera)
Focus Mall – budynki dawnej rzeźni miejskiej przy ul. Jagiellońskiej
Stary Kanał Bydgoski
Instytut Rolniczy
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Galeria Sztuki Nowoczesnej
(Czerwony Spichrz)
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Zbiory Archeologiczne (Biały
Spichrz)

Z analizy wyłączono obiekty, które w raporcie z inwentaryzacji i waloryzacji dziedzictwa
przemysłowego nie zostały zarekomendowane do umieszczenia na szlaku:







Makrum
Elektrownia Wodna Smukała
Fabryka rowerów W. Jahra
Pralnia oraz farbiarnia Koppa
Wytwórnia Spirytusu Frankego
Budynek Dyrekcji Kolei

Z analizy wyłączono również obiekty, które w raporcie zdobyły rekomendacje do umieszczenia ich na
szlaku, jednak ze względu na trwające w nich inwestycje nie mogły podlegać analizie.
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Barka "Lemara"
Śluza Miejska wraz ze śluzą Workową

Dodatkowo, do analizy włączono obiekty rekomendowane do umieszczenia na szlaku. Są to obiekty,
które nie znalazły się w raporcie, jednak w toku konsultacji i w wyniku wizji lokalnej zostały wskazane
jako potencjalne uzupełnienie szlaku.



Warzelnia Piwa (wraz z Kamienicą 12)
Introligatornia przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy

Przed przystąpieniem do kategoryzacji obiektów utworzono z części z nich dwie grupy: Wyspa
Młyńska i Kanał Bydgoski. Znalazły się w nich obiekty tworzące wyraźne tematyczne i terytorialne
zespoły i które ze względu na to mogą podlegać wspólnym działaniom interpretacyjnym i
produktowym. Zarówno Wyspa Młyńska, jak i Kanał Bydgoski należą do najbardziej rozpoznawalnych
elementów miasta, a co równie ważne, przez samych bydgoszczan, jak i osoby spoza miasta
traktowane są jako integralne całości.


Wyspa Młyńska – zawierająca wszystkie znajdujące się na niej obiekty poprzemysłowe, a
także całość wyspy wraz z "Wenecją bydgoską" jako założenie rewitalizacyjne:
•
•
•
•



Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Zbiory
Archeologiczne (Biały Spichrz)
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Galeria Sztuki
Nowoczesnej (Czerwony Spichrz)
Mała Elektrownia Wodna Kujawska (NIE WŁĄCZONA DO SZLAKU)
Młyny Rothera

Kanał Bydgoski – zawierająca wszystkie znajdujące się na Kanale oraz na Brdzie obiekty
hydrotechniczne i inżynieryjne:
•
•
•
•
•
•
•

Mosty kolejowe
Most Królowej Jadwigi
Stopień Wodny Czersko Polskie wraz ze śluzą Brdyujście i Jazem Walcowym
Stopień Czyżkówko
Śluza miejska wraz ze śluzą workową
Śluza Okole
Barka "Lemara"

Uwaga! Do grup tych zaliczono również obiekty, które nie były bezpośrednio poddawane analizie, są
jednak merytorycznie związane z ich zakresami tematycznymi i mają wyjątkowy potencjał do
uzupełnienia treści szlaku, są to: Barka "Lemara", Śluza miejska wraz ze śluzą workową i Młyny
Rothera.
Ostatecznie ocenie poddano następujące obiekty i grupy obiektów:
1. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Exploseum
2. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Spichrze nad Brdą
3. Wyspa Młyńska
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kanał Bydgoski
Muzeum Mydła i Historii Brudu
Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy – Wieża Ciśnień
Muzeum Fotografii przy WSG
Zabytkowe tramwaje
Warzelnia Piwa
Muzeum Farmacji
Muzeum Kanału Bydgoskiego im. S. Malinowskiego
Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy – Las Gdański
Izba Tradycji Bydgoskich Dróg Żelaznych
Introligatornia przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy
Gazownia Miejska
Fabryka Obrabiarek do Drewna
Hotel Słoneczny Młyn – Młyny Baerwalda
Instytut Rolniczy
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy
Focus Mall – budynki dawnej rzeźni miejskiej przy ul. Jagiellońskiej

7.5.

Ocena obiektów w świetle kryteriów jakościowych
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Tabela 5. Ocena obiektów szlaku dziedzictwa przemysłowego Bydgoszczy
Lp. Obiekt

Oferta

Atrakcyjność

Genius loci

Suma

edukacja estetyka rozrywka dostępność wyjątkowość przygotowanie magiczność identyfikacja rekomendacja
1.

Exploseum

3

3

2

2

3

3

3

2

3

24

2.

Spichrze nad Brdą

3

3

1

3

2

3

3

3

3

24

3.

Wyspa Młyńska

2

3

1

3

3

3

3

3

3

24

4.

Kanał Bydgoski

3

3

1

2

3

1

3

3

3

22

5.

Muzeum Mydła i Historii Brudu

3

3

3

3

2

3

2

1

2

22

6.

Wieża Ciśnień

2

3

1

3

1

3

3

3

2

7.
8.

Muzeum Fotografii
Zabytkowe tramwaje

3
2

3
3

2
2

2
2

2
2

3
2

3
2

1
2

2
2

21
21

9.

Warzelnia Piwa

2

3

2

2

2

2

2

2

2

19

10. Muzeum Farmacji

3

2

2

1

2

2

3

1

2

18

11. Muzeum Kanału Bydgoskiego

3

2

1

1

3

3

2

2

1

12. Las Gdański
13. Izba Tradycji Bydgoskich Dróg
Żelaznych
14. Introligatornia

3
3

3
1

2
1

2
1

1
2

2
2

1
3

2
1

1
2

18
17

3

2

2

1

2

2

2

1

1

16

15. Gazownia Miejska

3

2

1

1

2

2

2

1

1

16. Fabryka Obrabiarek do Drewna
17. Hotel Słoneczny Młyn
18. Instytut Rolniczy

1
0
0

1
2
3

0
0
0

0
2
1

3
1
2

1
0
0

3
1
1

2
1
1

1
1
0

15
12
8

19. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1
20. Focus Mall
Źródło. Opracowanie własne

1
0

1
0

0
0

1
3

1
0

0
1

1
0

2
0

0
0

19

16

8
7
4
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7.6.

Wybór obiektów na szlaku

Przeprowadzona analiza wskazała, że spośród 20 obiektów żaden nie zdobył maksymalnej liczby
punktów (27). Pięć obiektów zdobyło powyżej 20 punktów. 9 obiektów uplasowało się w przedzie 1020 punktów, a 4 obiekty zdobyły poniżej 10 punktów. Na potrzeby wyboru obiektów na szlak uznano,
że mogą się na nim znaleźć tylko obiekty, które w żadnej kategorii nie otrzymały 0 punktów - na
żadne z pytań badawczych nie udzielono odpowiedzi negatywnej. Ostatecznie do umieszczenia na
szlaku zostało wybranych 16 obiektów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Exploseum
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Spichrze nad Brdą
Wyspa Młyńska
Kanał Bydgoski
Muzeum Mydła i Historii Brudu
Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy – Wieża Ciśnień
Muzeum Fotografii przy WSG
Zabytkowe tramwaje
Warzelnia Piwa
Muzeum Farmacji
Muzeum Kanału Bydgoskiego im. S. Malinowskiego
Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy – Las Gdański
Izba Tradycji Bydgoskich Dróg Żelaznych
Introligatornia przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy
Gazownia Miejska
Fabryka Obrabiarek do drewna

Uwaga! Wyjątek w tej grupie stanowi obiekt, który na dwa pytania badawcze otrzymał odpowiedź
negatywną, jednak w sumie zdobył ponad 10 punktów - Fabryka Obrabiarek do Drewna. Za
umieszczeniem tego obiektu na szlaku przemawia także fakt, że jest to działający zakład
przemysłowy, co wyraźnie łączy go z tematyką szlaku i może wpływać na jego jakość merytoryczną.
Umieszczenie fabryki na szlaku może też mieć znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
dotyczących przyszłości obiektu.

7.7.

Grupy obiektów na szlaku

Wnioski z analizy jakościowej w połączeniu z oceną obiektów w Raporcie z inwentaryzacji i
waloryzacji dziedzictwa przemysłowego wskazały na potrzebę wyodrębnienia dwóch grup obiektów.
Podział ten ma znaczenia dla zarządzania ofertą szlaku i dla jego promocji. Pierwszą grupę tworzą
obiekty o ograniczonej dostępności dla ruchu turystycznego, a drugą obiekty szczególnie atrakcyjne,
które mogą być wizytówkami szlaku.
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7.7.1.

Obiekty uzupełniające (o ograniczonej dostępności)

W tej grupie znalazły się obiekty, które weszły w skład szlaku, mimo że w raporcie wskazano na ich
ograniczoną dostępność. Mogą one jednak mieć szczególne znaczenie dla powstawania narracji i
oferty szlaku. W zakresie tworzenia opowieści szlaku będą one uzupełniać główną linię narracyjną,
wprowadzając wątki poboczne oraz pozwalając rozwijać wybrane zagadnienia. W zakresie tworzenia
produktu turystycznego szlaku będą one pozwalały organizować wyjątkowe wydarzenia, podczas
których będą wyjątkowo udostępniane. Będą też brane pod uwagę podczas organizacji specjalnych
wydarzeń (święto szlaku, gry terenowe, spacery dla mieszkańców, noc muzeów, dni dziedzictwa) i w
ramach wybranych programów zwiedzania szlaku (zwiedzanie dla pasjonatów i hobbystów, specjalne
lekcje dla szkół). W tej grupie znalazły się następujące obiekty:






Muzeum Farmacji
Izba Tradycji Bydgoskich Dróg Żelaznych
Introligatornia przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy
Gazownia Miejska
Fabryka Obrabiarek do drewna

8. Mapa szlaku
Większość obiektów zlokalizowanych jest w centrum Bydgoszczy.
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Ilustracja 5. Mapa Bydgoszczy z zaznaczonymi obiektami należącymi do szlaku

Źródło: www.google.com

9. Wizytówki obiektów włączonych do szlaku
Szczegółowe opisy 14 spośród 16 niżej wymienionych obiektów zostały zawarte w „Raporcie z
inwentaryzacji i waloryzacji dziedzictwa przemysłowego Bydgoszczy na cele szlaku kulturowego”.

Tabela 6. Krótka charakterystyka obiektów należących do szlaku
Lp.
Obiekt
Charakterystyka
1.
Muzeum Okręgowe im. Leona
Ukryte na skraju Puszczy Bydgoskiej i udostępnione do zwiedzania
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
miejsce produkcji nitrogliceryny na potrzeby niemieckiego przemysłu
– Exploseum
zbrojeniowego. Nowoczesna wystawa zaaranżowana w siedmiu
oryginalnych budynkach fabrycznych z czasów II wojny światowej.
2.

Muzeum Okręgowe im. Leona

Ikony miasta znajdujące się w jego logotypie. Charakterystyczne
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3.

Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
– Spichrze nad Brdą
Wyspa Młyńska

4.

Kanał Bydgoski

5.

Muzeum Mydła i Historii Brudu

6.

Muzeum Wodociągów
w Bydgoszczy – Wieża Ciśnień

7.

Muzeum Fotografii przy WSG

8.

Zabytkowe Tramwaje

9.

Warzelnia Piwa

10.

Muzeum Farmacji Apteki „Pod
Łabędziem”

11.

Muzeum Kanału Bydgoskiego im.
Sebastiana Malinowskiego

12.

Muzeum Wodociągów w
Bydgoszczy – Hala Pomp - Las
Gdański

13.

Izba Tradycji Bydgoskich Dróg
Żelaznych

XVIII-wieczne magazyny zbożowe obecnie gromadzące i prezentujące
współczesnym „bydgoskie pamiątki”.
Położona w centrum Bydgoszczy nad Brdą urokliwa i zabytkowa
wyspa rzeczna z instytucjami kultury i pamiątkami dziedzictwa
przemysłowego Bydgoszczy (młyny, jazy).
Unikalny, działający do dziś zabytek XVIII-wiecznej, europejskiej myśli
hydrotechnicznej. Kanał łączy ze sobą Wisłę i Odrę oraz Antwerpię z
Kłajpedą.
Nowe muzeum nawiązujące w swojej działalności do historii
przemysłu mydlarskiego w Bydgoszczy – postaci i marek
pochodzących właśnie stąd.
Autentyczna, zabytkowa wieża ciśnień pełniąca obecnie podwójną
funkcję: muzeum z ekspozycją na temat historii wodociągów oraz
tarasu z widokiem na miasto.
Miejsce, w którym prezentowane są pamiątki bydgoskiego przemysłu
fotograficznego, w tym eksponaty po znanym producencie
materiałów fotograficznych, firmie „Foton”, której poprzednikiem
była fabryka płyt fotograficznych założona w 1925 roku przez
Mariana Dziadkiewicza.
Zabytkowe wagony przypominają o tym nowoczesnym sposobie
poruszania się po mieście, jaki został uruchomiony w Bydgoszczy w
1896 roku.
Lokal nawiązujący do kilkusetletnich lokalnych tradycji
browarniczych miasta poprzez klasyczny sposób warzenia piwa oraz
jego prezentowanie – część kadzi mieści się w centrum lokalu – na
widoku gości.
Prywatne muzeum działające na zapleczy apteki, która została
otwarta w 1853 roku, umożliwia poznanie dawnych narzędzi
i sposobów wytwarzania farmaceutyków przez dawnych bydgoskich
aptekarzy.
Placówka prezentująca obiekty i tematy związane z Kanałem
Bydgoskim oraz życiem osób pracujących „na wodzie”, m. in.
mundury marynarzy i szyprów oraz łódź „hamburkę” z 1920 roku.
Muzeum prezentujące w nowoczesnym multimedialne prezentacje
związane z historią działania bydgoskich wodociągów od
średniowiecza do współczesności oraz bogata kolekcje elementów
instalacji wodociągowych.

Położone w budynku stacji Bydgoszcz Wschód muzeum prezentujące
liczne elementy wyposażania technicznego kolei (m. in. semafory,
centralki telefoniczne, lampy naftowe) bydgoskich kolejarzy.
14.
Introligatornia przy
Możliwość odwiedzenia placówki i zobaczenia w działaniu urządzeń
Wojewódzkiej Bibliotece
introligatorskich służących do oprawiania książek od 1923 roku do
Publicznej w Bydgoszczy
dziś.
15.
Gazownia Miejska
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Zakład w Bydgoszczy.
Mieszczące się w historycznym budynku przedsiębiorstwo
dostarczające gaz dla Bydgoszczy od 1860 roku - początkowo do
oświetlania ulic, a następnie dla gospodarstw domowych i
bydgoskich fabryk.
16.
Fabryka Obrabiarek do Drewna
Najstarsze przedsiębiorstwo w Polsce produkujące maszyny do
obróbki drewna, działające od 1878 roku. W 1936 roku firma
zasłynęła produkcją największego na świecie traka „Gigatnic”.
Źródło: Raporcie z inwentaryzacji i waloryzacji dziedzictwa przemysłowego Bydgoszczy, opracowanie własne
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10.

Wnioski diagnostyczne



Cechami szczególnymi dziedzictwa przemysłowego Bydgoszczy są wielowątkowość i
nowoczesność, wynikająca z aktywności mieszkańców, m. in. kupców, rzemieślników,
inżynierów. Wielość branż, warsztatów rzemieślniczych, zakładów przemysłowych oraz
postaci tworzyła pejzaż „miasta nad Brdą”. Dlatego szlak powinien prezentować zarówno
obiekty bydgoskiego dziedzictwa przemysłowego, jak i postaci, które się z nim wiązały.
Prezentowanie postaci bydgoskich będzie „ożywiać” historię i podnosić atrakcyjność szlaku.



Szlak dziedzictwa przemysłowego to nie tylko zbiór obiektów, ale pewna narracja –
atrakcyjna opowieść o Bydgoszczy. Dlatego należy tworzyć powiązania narracyjne między
obiektami szlaku i wykorzystać je do komunikatów szlaku (edukacja, promocja). Do
powstawania powiązań narracyjnych między obiektami przydatne będą historie osób
związanych z Bydgoszczą lub wybrane wydarzenia z dziejów miasta.



Dzięki powstaniu szlaku przemysłowego Bydgoszcz ma szasnę na stworzenie oferty
turystycznej, która będzie komplementarna w stosunku do oferty Torunia. Efektem tego
może być – w dalszej perspektywie - wydłużenie pobytu turystów w regionie, z korzyścią dla
obydwu miast, oraz ogólna zmiana postrzegania atrakcyjności turystycznej tej części kraju.
Jednak aby to osiągnąć, konieczna będzie znacznie bliższa niż miało to miejsce dotychczas
współpraca Bydgoszczy i Torunia.



W świadomości Polaków Bydgoszcz nie funkcjonuje jako miasto turystyczne, co – przy
odpowiednich zabiegach komunikacyjnych – można jednak przekuć ze słabości w duży atut,
ponieważ jednym z silniejszych motywatorów współczesnych turystów jest odkrywanie
nowych, intrygujących, a dotychczas nie kojarzonych z turystyką miejsc. A pod tym względem
bydgoskie dziedzictwo przemysłowe, prezentowane w formie szlaku tematycznego, jest
świeżą i oryginalną propozycją.



Zasadniczy podział grup docelowych na mieszkańców oraz turystów oddaje dwoisty charakter
szlaku oraz doznań, jakich ma on im dostarczać. Dla bydgoszczan będzie on narzędziem do
lepszego poznania historii najbliższego otoczenia i pobudzenia dumy z lokalnego dziedzictwa.
Natomiast dla osób spoza Bydgoszczy szlak będzie unikatową, silnie zintegrowaną z dziejami
miasta, atrakcją turystyczną, od której wymagać będą oni przede wszystkim
niezapomnianych wrażeń oraz profesjonalnej obsługi.



Ważna jest współpraca pomiędzy podmiotami tworzącymi szlak - wzajemna promocja,
wspieranie wydarzeń i oferty tworzonej przez partnerów w ramach szlaku, nie tylko na etapie
organizacji szlaku, ale również już w fazie jego funkcjonowania – konsekwencja.



Konieczne jest wsparcie ze strony organizatora - Urzędu Miasta - zarówno jeśli chodzi o
partycypację finansową w organizacji i funkcjonowaniu szlaku, jak i promocję szlaku jako
integralnego i spójnego z kampanią wizerunkową miasta strategicznego produktu
turystycznego – komplementarność.
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Aneks nr 1. Szlaki o tematyce technicznej w Polsce
NaCl Bocheński Szlak Solny „Na świecie” im. św. Kingi
Szlak powstał w 2005 r. z inicjatywy Muzeum im. S. Fischera w Bochni (miejska instytucja kultury)
oraz Uzdrowiska Kopalni Soli S.A. w Bochni.
NaCl Bocheński Szlak Solny „Na świecie” im. św. Kingi łączy najważniejsze obiekty naziemne
(istniejące a także miejsca po obiektach nieistniejących), związane z historią bocheńskiej soli. Termin
„na świecie” oznacza w języku górniczym – na powierzchni. Kindze legenda przypisuje odkrycie soli
kamiennej w Bochni w połowie XIII wieku.
Szlak skierowany jest do turystów polskich i zagranicznych, odwiedzających bocheńską kopalnię soli.
Składa się z 14 punktów, rozlokowanych na trasie liczącej 1,5 km. Od punktu do punktu prowadzą
specjalne, wmurowane w chodnik metalowe tabliczki.
W ramach szlaku funkcjonuje podstrona w serwisie Urzędu Miasta, wydano także folder
informacyjny o szlaku w jęz. polskim i angielskim. Foldery dystrybuowane były w kopalni soli oraz w
Muzeum. Obecnie nakład jest wyczerpany.
Od kilku lat Bochnia, na razie bezskutecznie, próbuje pozyskać środki zewnętrzne na kontynuację
szlaku – oznakowanie kolejnych kilkunastu punktów.

Szlak Wielickich Szybów Górniczych
Szlak funkcjonuje w Wieliczce od 2011 r. Powstał z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Wieliczce w
ramach „Programu Rewitalizacji dla Miasta Wieliczka”. Na szlaku, łączącym historyczne miejsca, w
których znajdowały się kiedyś szyby kopalniane, znalazło się 12 punktów. Cała piesza trasa liczy ok. 5
km. W każdym z miejsc znajduje się tablica informacyjna, z krótką charakterystyką szybu oraz ryciną.
Odbiorcami szlaku są mieszkańcy Wieliczki oraz turyści polscy, którzy po zwiedzeniu podziemi
kopalni chcieliby obejrzeć także miasto.
Szlak nie posiada swojej własnej strony internetowej, przewodnika ani innych materiałów
promocyjnych.

Szlak Górniczy w Karpaczu
W 2009 r., w ramach projektu „Podziemne Karkonosze”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urząd Miasta wytyczył szlak prezentujący górniczą
przeszłość Karpacza.
Szlak pokazuje miejsca, które dawniej wyznaczały działki górnicze i hałdy urobku wydobytego ze
starych sztolni, poznać górnicze tradycje Karpacza i miejsca związane z wydobyciem. Uzupełnieniem
trasy szlaku jest dydaktyczna ścieżka geologiczna prezentująca okazy skał występujące w Sudetach.
Szlak składa się z 13 punktów, z kamiennymi drogowskazami, posiada też tablice informacyjne o
obiektach. Trasa szlaku to ok. 4 km.
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Szlak skierowany jest do turystów odwiedzających Karkonosze. Mapy ułatwiające poruszanie się po
szlaku są dostępne w biurze Informacji Turystycznej, funkcjonuje też strona internetowa szlaku.

Karpacko-Galicyjski Szlak Naftowy (woj. małopolskie, powiat gorlicki)
Szlak został wytyczony w 2006 r. przez Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości. Partnerami
szlaku są powiat gorlicki, 6 gmin, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Polsce (Oddział Gorlice), Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Gorlicach, Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Zielony” w Gorlicach oraz Kopalnia na
Magdalenie.
Projekt stworzenia szlaku realizowany był w latach 2006-2007 ze środków Rządowego Programu –
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Ministerstwa Polityki Społecznej.
Celem powstania szlaku było wykreowanie specyficznego produktu turystycznego ziemi gorlickiej,
poprawa warunków dla rozwoju turystyki oraz stworzenie warunków dla rozwoju i wzrostu
konkurencyjności przedsiębiorstw sektora turystycznego.
Szlak jest 50-kilometrową trasą samochodową, liczącą 13 obiektów. Jego oferta skierowana jest do
turystów przebywających na terenie Beskidu Niskiego, którzy chcą poznać tradycje nafciarskie tego
regionu.
W ramach szlaku stworzono przewodnik (obecnie niedostępny), 8 tablic informacyjnych, 6 tablic
adresowych i 20 tablic kierunkowych. Szlak nie posiada własnej strony internetowej oraz oferty
turystyczno-wydarzeniowej.
Obecnie szlak jest identyfikowany wyłącznie w terenie (poprzez system oznaczeń i tablic). Pozostałe
działania na szlaku nie funkcjonują.

Szlak Zabytków Hydrotechniki (woj. pomorskie)
Szlak Zabytków Hydrotechniki obejmuje 61 obiektów. Jest to szlak samochodowy. Jego
koordynatorem jest Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.
Projekt szlaku realizowany był w ramach szerszej koncepcji – stworzenia i promocji czterech szlaków
kulturowych (Amber Router – Szlak Bursztynowy, Szlak Zamków Gotyckich, Szlak Latarń Morskich,
Szlak Zabytków Hydrotechniki).
Oferta szlaku przeznaczona jest dla turystów aktywnych, rodzinnych, zielonych szkół, grup
pasjonatów – hobbystów, grup młodzieży szkolnej oraz dzieci w wieku przedszkolnym, miłośników
zabytków hydrotechniki, w tym elektrowni wodnych (współpraca z Politechniką Gdańską oraz
uczelniami ze Słupska i Koszalina). Szlak proponuje różne formy zwiedzania – jest dostępny dla
turystów poruszających się na rowerach oraz kajakach.
Szlak posiada własny logotyp, a jego identyfikacja graficzna jest spójna z pozostałymi 4 szlakami
kulturowymi, a także stronę internetową (na wojewódzkim portalu turystycznym). W materiałach
internetowych znajdują się również informacje o atrakcjach zlokalizowanych w pobliżu obiektów na
szlaku (niezwiązanych ze szlakiem). Na szlaku nie odbywają się żadne wydarzenia związane z
popularyzacją trasy.
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Szlak Zabytków Techniki w Wielkopolsce
Koordynatorem Szlaku Zabytków Techniki w Wielkopolsce jest Wielkopolska Organizacja
Turystyczna. Szlak jest elementem szerszej kampanii promującej wiele tras na terenie województwa
wielkopolskiego, finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Szlak powstał w 2011 r.
Jego trasa wytyczona jest na terenie województwa wielkopolskiego, liczy 24 obiekty, pogrupowane
w 4 odcinki. Jest to szlak samochodowy. Odbiorcą oferty szlaku są turyści – głównie polscy (brak
materiałów w innych językach).
Szlak nie posiada swojego logotypu, ani identyfikacji graficznej. Jedynym materiałem informującym
o istnieniu i przebiegu szlaku jest przewodnik znajdujący się na podstronie Wielkopolskiej
Organizacji Turystycznej, materiał jest też dostępny w wersji na urządzenia mobilne. W przewodniku
znajdują się informacja o bazie gastronomiczno-noclegowej i atrakcjach zlokalizowanych w pobliżu
obiektów na szlaku (niezwiązanych ze szlakiem).
Na szlaku nie odbywają się żadne wydarzenia związane z popularyzacją trasy.

Architektura Przemysłowa – Miejski Szlak Tematyczny w Łodzi
Szlak Architektura Przemysłowa w Łodzi został opracowany przez Centrum Inicjatywy na Rzecz
Rozwoju REGIO na zlecenie Urzędu Miasta w Łodzi. Szlak przebiega przez Łódź, jest na nim 26
obiektów, jest to szlak pieszy. Oferta szlaku skierowana jest do łodzian oraz turystów.
Szlak nie posiada własnego logotypu, identyfikacji graficznej ani osobnej strony internetowej. Na
stronach poświęconych turystyce w Łodzi zamieszczony jest przewodnik, można go również pobrać w
centrum informacji turystycznej. W przewodniku oprócz opisu obiektów znajdują się informacje o
bazie gastronomiczno-noclegowej. Szlak oznakowany jest tablicami informacyjnymi z użyciem QR
kodów. Przewodnik po szlaku dostępny jest w wersji na urządzenia mobilne.
Na szlaku realizowane są spacery z przewodnikiem, adresowane głównie do mieszkańców Łodzi.

Krakowski Szlak Techniki
Szlak powstał z inicjatywy Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa w 2006 r., był jedną
z pierwszych tras o tematyce technicznej w Małopolsce. Jego koordynatorem jest Muzeum Inżynierii
Miejskiej w Krakowie.
Jest to szlak pieszy, zlokalizowany w centrum Krakowa, o długości ok. 6 km. Na szlaku znajdują się
obiekty związane z różnymi gałęziami przemysłu: koleją, browarnictwem, energetyką, transportem
oraz infrastrukturą drogową i rzeczną.
Trasa składa się z 16 zabytków, z których większość jest dostępna przez cały czas, w kilku znajdują się
placówki muzealne, a część, ze względu na obecnie pełnione funkcje, nie jest dostępna dla
zwiedzających i można je oglądać tylko z zewnątrz.
Szlak skierowany jest głównie do turystów przebywających w Krakowie (polskich i zagranicznych).
Szlak posiada własny logotyp, ale jest on wykorzystywany tylko na tablicach informacyjnych. Nie ma
on własnej strony internetowej (informacje na stronach Kraków Travel oraz Muzeum Inżynierii
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Miejskiej). Obiekty oznaczone tablicami z opisem danego obiektu w języku polskim oraz angielskim,
przewodnik w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej (do pobrania w Muzeum Inżynierii
Miejskiej w Krakowie lub ze strony Urzędu Miasta Krakowa). Na szlaku nie są organizowane żadne
wydarzenia.

Szlak Dziedzictwa Obiektów Techniki Przemysłowej (woj. dolnośląskie)
Szlak Dziedzictwa Obiektów Techniki Przemysłowej to ok. 481 km trasy i 26 obiektów. Szlak
podzielony jest na trzy odcinki (w tym jeden w granicach Wrocławia), jest to szlak pieszosamochodowy.
Jego koordynatorem jest Wydział Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
szlak działa od 2012 r. Szlak jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 20072013.
Szlak realizowany jest w ramach większego projektu: Dolnośląskie Szlaki Kulturowe (14 szlaków
tematycznych). Projekt zakłada promocję tras turystycznych o znaczeniu regionalnym: Szlaku
Zamków Piastowskich, Szlaku Historii i Tradycji Wrocławia, Szlaku Obiektów Dziedzictwa Techniki
Przemysłowej, Szlaku Cysterskiego, Szlaku Dolnośląskich Zamków i Pałaców, Głównego Szlaku
Sudeckiego im. Mieczysława Orłowicza, Szlaku Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej,
Szlaku Marianny Orańskiej, Szlaku Sanktuariów i Ośrodków Pielgrzymkowych, Dolnośląskiego Szlaku
św. Jakuba oraz Szlaku Historycznych Parków i Ogrodów Borów Dolnośląskich. Dwa z nich to trasy
europejskie (Szlak św. Jakuba oraz Szlak Cysterski) z obiektami kulturowymi i zabytkowymi o
szczególnym znaczeniu dla kultury i historii Dolnego Śląska. Wszystkie te trasy nigdy dotąd nie były
promowane w tak kompleksowy sposób.
Grupą docelową projektu są osoby zainteresowane kulturą i sztuką – mieszkańcy Dolnego Śląska,
innych regionów Polski oraz turyści zagraniczni.
Szlak posiada logotyp, jego identyfikacja graficzna jest spójna z pozostałymi szlakami kulturowymi,
promowanymi na obszarze województwa. Strona internetowa szlaku to jednocześnie serwis
poświęcony wszystkim trasom.
W ramach projektu dla wszystkich szlaków został stworzony przewodnik, ulotki, broszury, foldery,
mapy (do pobrania w biurach informacji turystycznej). We wszystkich materiałach znajdują się
informacje o bazie gastronomiczno-noclegowej oraz o atrakcjach zlokalizowanych w pobliżu
obiektów na szlaku (niezwiązanych ze szlakiem). Materiały o szlakach kolportowane są na targach
krajowych i zagranicznych, podczas oficjalnych wyjazdów za granicę, we współpracy z organizacjami
turystycznymi, a także podczas uroczystości organizowanych na terenie województwa
dolnośląskiego. Istnieje możliwość pobrania przebiegu trasy na urządzenia GPS. Szlak nie jest
oznakowany w terenie.
Na szlaku odbywają się wydarzenia: Złotoryja – Otwarte Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota
(czerwiec), Leszczyna – Dymarki Kaczawskie – impreza nawiązującą do tradycji górnictwa i hutnictwa
miedzi (organizator: Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych), ale nie ma wydarzenia
promującego sam szlak.
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Szlak Żelaza i Kowalskich Tradycji w Wojciechowie (woj. lubelskie)
Szlak Żelaza i Kowalskich Tradycji jest koordynowany przez Gminny Ośrodek Kultury w
Wojciechowie. Szlak zlokalizowany jest na terenie wsi Wojciechów, liczy 6 obiektów, a cała trasa
tego pieszego szlaku to ok. 0,5 km.
W Wojciechowie funkcjonuje jedyne w Polsce Muzeum Kowalstwa, 90-letnia kuźnia, działa
Stowarzyszenie Kowali Polskich. Pielęgnując kowalskie tradycje i chroniąc ten ginący zawód przed
zapomnieniem, miejscowość stała się centrum kowalstwa w kraju. Wykorzystując wizerunek
Wojciechowa jako stolicy kowalstwa polskiego w oparciu o funkcjonujące atrakcje turystyczne
powstał Szlak Żelaza i Kowalskich Tradycji, który obejmuje sześć „gwoździ programu”, pozwalających
poznać kowalstwo od procesu wytopu metali do powstania gotowej podkowy.
Oferta szlaku skierowana jest głownie do grup dzieci i młodzieży, które uczestniczą w zajęciach z
edukacji regionalnej w zakresie ginących zawodów; turystów indywidualnych i grup
zorganizowanych.
W każdym z obiektów zapewniona jest obsługa przewodnika bądź instruktora prowadzącego
warsztaty. Na szlaku funkcjonują sklepiki oferujące sprzedaż pamiątek wykonanych przez
miejscowych twórców ludowych.
Szlak nie ma własnej identyfikacji graficznej, materiałów do pobrania ani tablic.
Na szlaku odbywają się co roku Ogólnopolskie Spotkania Kowali oraz Ogólnopolskie Warsztaty
Kowalskie. Szlak uzyskał Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej za najlepszy produkt
turystyczny 2010. Otrzymał również tytuł Perełki Lubelszczyzny 2009 r. oraz III nagrodę w konkursie
na najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej podczas II Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i
Agroturystyki AGROTRAVEL Kielce`2010.

Aneks nr 2. Dobre praktyki: markowe produkty turystyczne – szlaki
miejskie
Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu
Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu to szlak składający się z 40 obiektów, podzielonych na 4 trasy
(głównie zlokalizowane w Śródmieściu). Jego koordynatorem jest Centrum Turystyki Kulturowej
„Trakt”, projekt szlaku realizowany jest wspólnie z wieloma partnerami – Urzędem Miasta,
instytucjami kultury oraz ośrodkami naukowymi.
Trakt został pomyślany w ten sposób, aby dawał możliwość prześledzenia etapów rozwoju
przestrzennego i architektonicznego miasta, jego historii, jak również skorzystania z bogatej oferty
kulturalnej.
Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu ma być markowym, narodowym produktem turystyki
kulturowej o unikalnych cechach, integrującym różne sfery potencjału kulturowego i życia
kulturalnego Poznania jako ośrodka ważnego na arenie kulturowych atrakcji Polski i Europy.
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Oferta szlaku skierowana jest do mieszkańców Poznania i województwa wielkopolskiego oraz
turystów krajowych i zagranicznych.
Szlak posiada przewodnik w 4 wersjach językowych (do pobrania ze strony szlaku:
www.poznan.pl/mim/trakt/foldery-turystyczne,p,11764,11767.html) oraz oznakowanie w terenie.
W ramach szlaku organizowane są spacery i wycieczki z przewodnikiem, pomiędzy obiektami szlaku
kursuje turystyczny tramwaj.

Gdyński Szlak Modernizmu
Gdyński Szlak Modernizmu to turystyczna trasa miejska obejmująca obszar Śródmieścia oraz dawne
letnisko – obecnie dzielnicę Gdyni – Kamienną Górę. Szlak pieszy proponuje 4 trasy zwiedzania 43
modernistycznych zabytków Gdyni. Koordynatorem szlaku, który powstał w 2009 r., jest Agencja
Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. Niezwykle istotnym elementem tego szlaku jest opracowanie koncepcji
produktu, wydarzeń aktywizujących markę szlaku oraz budowanie sieci Partnerów.
Oferta szlaku skierowana jest do mieszkańców Gdyni oraz do turystów zwiedzających Trójmiasto.
Projekt szlaku ma na celu promowanie gdyńskiego modernizmu, zbudowanie wizerunku miasta
„atrakcyjnej, unikalnej architektury” oraz zwiększający konkurencyjność oferty turystyki kulturowej,
w tym weekendowej.
Gdyński Szlak Modernizmu pełni także rolę edukacyjną, wpływając na świadomość społeczną w
zakresie nurtów architektury międzywojennej II RP oraz przykładów wybitnych realizacji kamienic,
willi, budynków biurowych, publicznych oraz architektury industrialnej.
Szlak posiada logotyp oraz identyfikację wizualną, która wykorzystywana jest we wszystkich
materiałach dotyczących szlaku (przewodniki, strona internetowa, oferta, docelowo także tablice
informacyjne). W ramach szlaku realizowana są wycieczki z przewodnikiem, gry miejskie, warsztaty
fotograficzne i plastyczne.
W ramach szlaku odbywa się „Weekendu Architektury” – święto architektury i modernizmu w Gdyni,
z udziałem wielu gości z Polski, turystów, mieszkańców i pasjonatów.
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