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Stary Rynek
Zwiedzanie Starego Miasta w Bydgoszczy rozpoczynamy 

na Starym Rynku przed Pomnikiem Walki i Męczeństwa 

Ziemi Bydgoskiej ustawionym w tym miejscu w 1969 r. 

Upamiętnia on ofiary terroru hitlerowskiego. Centralny plac 

miasta został wytyczony w 1346 r. w momencie lokacji 

miasta przez króla Kazimierza Wielkiego, a jego obecna 

zabudowa pochodzi głównie z XIX w.

Ratusz
Bydgoski Ratusz mieści się w okazałym gmachu dawnego 
kolegium jezuickiego z XVII w.

Katedra - Fara
Katedra pw. św. św. Marcina i Mikołaja to najstarszy 
kościół w Bydgoszczy. Budowa trwała od 1466 do  
1502 roku. Do wnętrza wchodzimy przez ważące  
500 kg drzwi w przyziemiu wieży kościoła.

„Poznaj Stare Miasto”
Trasa
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Mala Elektrownia WodnaObchodząc Katedrę dookoła, warto po drodze zwró-cić uwagę na Jaz Farny, tj. miejsce, w którym rzeka Młynówka, opływająca Wyspę Młyńską, wpada do Brdy. Obecny budynek Małej Elektrowni Wodnej, sto-jący przy jazie, to dawna kaszarnia.

Sw. Jan Nepomucen
W pobliżu Katedry, pomiędzy cisami, bystry obserwa-

tor dostrzeże wolnostojącą rzeźbę św. Jana Nepomu-

cena z XVIII w., który miał chronić przed powodzią.
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Spichrze nad Brda 
- Muzeum Okregowe
Oficjalny symbol miasta, trzy szachulcowe spichrze  

z przełomu XVIII i XIX w. są malowniczo usytuo-

wane nad Brdą. Dawniej jedne z wielu magazy-

nów zbożowych w mieście, dziś należą do Muze-

um Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego.

Palacyk Lloyda
Pałacyk w stylu manieryzmu niderlandzkiego na pra-
wym brzegu Brdy, wzniesiony w latach 1885–1886 
(proj. Waldemar Jenisch), to dawna siedziba m.in. 
Lloyda Bydgoskiego, jednego z najważniejszych 
przedsiębiorstw żeglugowych w II Rzeczpospolitej.

6

„Przechodzacy przez rzeke”
Rzeźba unosząca się nad nurtem Brdy to „Przecho-
dzący przez rzekę”, linoskoczek zgrabnie balansujący 
na linie, który upamiętnia wejście Polski do Unii Euro-
pejskiej w 2004 r. (proj. Jerzego Kędziory).
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Barka Lemara
Barka została zbudowana w 1937 r. w bydgoskiej stoczni. Należała do typu barek „Gross Finow-Masskahn”, które nazywane były finówkami. Obecnie pełni funkcję żywego muzeum tradycji wodniackich  i szyperskich oraz miejsca spotkań z kulturą.
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Opera Nova
Obiekt został zaprojektowany w 1961 r. (proj. Józef Chmiel i Andrzej Prusiewicz), a jego budowa trwała ponad 30 lat (1973–2006). Jest nie tylko sceną mu-zyczną, ale także ważnym centrum konferencyjnym. W bydgoskiej operze odbywa się również największy na świecie festiwal filmowy poświęcony sztuce ope-ratorskiej – Camerimage.

Przystan Bydgoszcz
Nowoczesny i dokładnie wpisany w otoczenie bu-
dynek Przystani Bydgoszcz został zaprojektowany 
przez biuro APA Rokiccy. Marina, ukończona w 2012 r., 
zdobyła nie tylko serca bydgoszczan, ale także wiele 
prestiżowych nagród ze względu na swoją oryginalną 
architekturę.

Wyspa Mlynska - Wyspa Muzeów
Położona w samym sercu miasta zielona enklawa, park 

z rozrzuconymi na jego terenie zabytkowymi obiektami, 

pełniącymi obecne funkcje muzealne. Wyspa należy do 

najbardziej urzekających miejsc w Bydgoszczy.
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Bialy Spichrz
Najstarszy obiekt na Wyspie Młyńskiej, pochodzi  
z końca XVIII w., obecnie mieści zbiory archeologicz-
ne Muzeum Okręgowego.

Europejskie Centrum Pieniadza
Spacerując wzdłuż tzw. Międzywodzia, sztucznego kanału przecinającego wyspę, po lewej stronie mi-jamy budynek Europejskiego Centrum Pieniądza, wzniesiony na miejscu zabudowań Mennicy Bydgo-skiej (działającej w latach 1594–1688).
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Dom Leona Wyczólkowskiego
Malowniczy żółty budynek znajdujący się naprzeciw-

ko potężnych Młynów Rothera to obecnie tzw. Dom 

Leona Wyczółkowskiego, w którym można podziwiać 

obrazy, grafiki, a także warsztat pracy patrona bydgo-

skiego muzeum.

Wenecja Bydgoska
Pierzeja kamienic i fabryk z XIX i początku XX wieku 
nieopodal Wyspy Młyńskiej. Przylegała dawniej bez-
pośrednio do odnogi Brdy – Młynówki. W związku 
z podmywaniem fundamentów, koryto rzeki zostało 
uregulowane. Urokliwy klimat okolicy docenił m.in. 
reżyser Andrzej Maleszka, który w 2006 r. nad Mły-
nówką ulokował akcję filmu dla dzieci pt. „Magiczne 
Drzewo”.

Pomnik 
Leona Barciszewskiego
Na Wełnianym Rynku znajduje się 

pomnik Leona Barciszewskiego 

(proj. Sławoja Ostrowskiego), ostat-

niego przedwojennego prezydenta 

miasta, który wraz z 18-letnim synem 

został zamordowany w nieznanym 

miejscu przez nazistów w 1939 r.

Ulica Dluga
Spacerując wśród stylowych kamieniczek, głównie  
z końca XIX w., można poczuć klimat dawnej Byd-
goszczy, choć niegdyś kupiecka arteria utraciła obec-
nie swoją pozycję handlowego centrum miasta. War-

Pomnik 
Kazimierza 
Wielkiego
Jeden z najwybitniej-

szych monarchów  

w dziejach Polski 

spogląda na nas  

Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna 
im. dr. Witolda Belzy
Budynek wzniesiony w XVIII w. na potrzeby pruskiej 
administracji. W budynku przechowywana jest po-
klasztorna biblioteka należąca niegdyś do bydgoskie-
go klasztoru bernardynów. Jest to najstarszy zacho-
wany w mieście księgozbiór, którego początki sięgają 
schyłku XV w. Przed wejściem głównym do biblioteki 
znajduje się rzeźba-fontanna „Dzieci bawiące się z gę-
sią”, dzieło Karla P. Kowalczewskiego, które od 1909 r. 
ozdabia Stary Rynek. Pierwotnie znajdowała się przed 
apteką „Pod Złotym Orłem”, gdyż ufundowana zosta-
ła przez jej właścicieli, rodzinę Kupffenderów, z okazji 
100-lecia prowadzenia przez nich apteki.

Mistrz 
Twardowski 
Codziennie o godzinie 13:13 

i 21:13 otwiera się okno na 

szczycie kamienicy przy Sta-

rym Rynku 15 i w oparach 

dymu, zanosząc się nieziem-

Hala Targowa 
Budynek oddano do użytku w 1906 r. (wg proj. ber-
lińskiej spółki architektów Boswau&Knauer). Nad 
wejściem do hali znajduje się efektowny herb miasta, 
natomiast we wnętrzu uwagę zwraca stalowa kon-
strukcja dachu. Handlowano tutaj mięsem, rybami, 
rakami oraz owocami morza.

Kosciól pw. sw. Andrzeja Boboli
Neogotycki kościół pw. św. Andrzeja Boboli z wysmu-

kłą zegarową wieżą, dominuje nad placem Kościele-

ckich. Świątynia, zaprojektowana przez berlińskiego 

architekta Heinricha Seelinga, została wzniesiona  

w 1903 r. dla bydgoskich ewangelików. Co może za-

skakiwać, kościół, którym opiekują się obecnie jezui-

ci, do dziś pozostaje najwyższym budynkiem (75 m) 

w Bydgoszczy.

to zajrzeć do wyjątkowego Muzeum Mydła i Historii 
Brudu pod numerem 13–17, a także przystanąć przy 
XVII-wiecznej kamienicy pod numerem 22, gdzie uro-
dził się malarz Maksymilian Piotrowski (1813–1875), 
profesor Akademii Sztuk Pięknych w Królewcu. W tym 
samym budynku, jak głosi tradycja, zatrzymał się król 
Jan III Sobieski w 1676 r. w trakcie swojej podróży 
Wisłą do Gdańska. Na wysokości dawnej siedziby 
władz Bydgoszczy, obecnie Hotel Ratuszowy, warto 
skierować wzrok w dół. Pod naszymi stopami znajdu-
ją się bowiem Bydgoskie Autografy, tj. odwzorowane 
podpisy osób, które w szczególny sposób zasłużyły 
się dla miasta.

skim śmiechem, wyłania się postać imć Twardowskiego. 

W kamienicy obok (nr 19) mieściła się „Gospoda Pod Zgo-

rzelcem”, w której według legendy mieszkał słynny czar-

noksiężnik podczas wizyty w Bydgoszczy w 1560 roku.

z powagą, trzymając w lewej ręce zwój – akt loka-

cyjny Bydgoszczy. Pomnik stanął w tym miejscu  

w 2006 r. (proj. Mariusz Białecki).
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„Dookola Sródmiescia” 
Trasa

Klaryski
Wybierając się w trasę po śródmieściu, 

warto rozpocząć ją od kościoła pw. Wnie-

bowzięcia Najświętszej Maryi Panny (po-

tocznie nazywany kościołem Klarysek), 

w którym kiedyś mieścił się klasztor sióstr 

klarysek, prowadzących szpitalny przytu-

łek. Do wnętrza świątyni prowadzi neore-

nesansowy portal (1925 r., proj. Stefana 

Cybichowskiego). Z wieży zegarowej co-

dziennie o godzinie 12:00, 15:00 i 18:00 

jest odgrywany hejnał miasta, który został 

skomponowany z okazji 600-lecia nadania 

praw miejskich Bydgoszczy.
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Gdanska 5
Budynek przebudowany przez Rudolfa Kerna, który 
wprowadził dekorację przywołującą formy berlińskiej 
secesji z fryzem zdobionym stylizowanymi łabędzia-
mi. W kamienicy mieści się czynna nieprzerwanie od 
1853 roku „Apteka pod Łabędziem”.

Gdanska 15 
(Dom Towarowy „Jedynak”)Przy ul. Gdańskiej 15, u zbiegu z ul. Dworcową, znajduje się dom towarowy z lat 1910–1911 au-torstwa Otto Waltera z Berlina. Gmach wzniesiono  w stylu modernistycznym, nawiązującym do rozwiązań architektonicznych berlińskich i paryskich domów to-warowych. W Bydgoszczy był pierwszym budynkiem, w którym zastosowano nowoczesną konstrukcję z żel-betonu.

2
´

´

3

1

Czas: ok. 3 godzin



66

Gdanska 17 
Na rogu z ul. Pomorską znajduje się najstarsza  w tym rejonie dwupiętrowa kamienica z 1852 r. (proj. B. Brinkmann) zwieńczona krenelażem, przypomina-jąca warowny zamek.

Kosciól pw. sw. Piotra i Pawla
Zaprojektowany przez berlińskiego architekta Fry-
deryka Adlera. Kamień węgielny został wmurowany  
w 1872 r. Kościół, dawniej ewangelicki, aktualnie ka-
tolicki, zbudowany został na planie krzyża łacińskiego. 

Fontanna „Potop”
Ten efektowny wodotrysk autorstwa Ferdynanda Lepckego stanął w tym miejscu w 1904 r., w ówczes-nym ogrodzie Regencji Bydgoskiej. W dużym basenie  z czerwonego piaskowca artysta umieścił kompo-zycję nawiązującą do biblijnego potopu. Fontanna  w obecnej formie została zaprojektowana i wykonana przez Michała Pronobisa oraz Jacka Guzerę.

Hotel Pod Orlem
Wybudowany w latach 1892–1894 – budynek o neo-
barokowych formach nadanych mu przez J. Święci-
ckiego. Gdy zajrzymy do wnętrza, zobaczymy pełen 
przepychu hol ze sztukateriami, witrażami i złocony-
mi kutymi balustradami. W 1921 roku w tym hotelu 
zatrzymał się na kilkugodzinny odpoczynek Józef 
Piłsudski.

Plac Wolnosci 1Zwieńczeniem placu Wolności od strony północnej jest kamienica uznawana bardzo często za najpięk-niejszą w mieście. Wyróżnia ją wieża z baniastym hełmem. Narożny, eklektyczny budynek o bogatym detalu architektonicznym to dzieło najwybitniejszego z bydgoskich budowniczych Józefa Święcickiego.

Laweczka Mariana Rejewskiego
Pomnik (autorstwa Michała Kubiaka) sławnego mate-

matyka i kryptologa, który podczas II wojny światowej 

przyczynił się do złamania szyfru niemieckiej maszyny 

szyfrującej Enigma. Marian Rejewski został patronem 

roku 2015 w Bydgoszczy.

W wystroju przestronnego wnętrza uwagę przyciąga-
ją witraże w prezbiterium, wykonane w Cesarskim 
Instytucie Witrażowym w Berlinie, ufundowane przez 
cesarza Wilhelma I.

´
4

5

6

7
´

´´ ´

´
´

9

8

´



77

Gdanska 48, willa „Flora”
Zawdzięcza swoje miano nieistniejącej obecnie 

polichromii zdobiącej loggię. Obiekt zaprojektował 

berliński architekt Heinrich Seeling. Wybudowana  

w 1898 r. willa jest jednym z najpiękniejszych bydgo-

skich przykładów nurtu malowniczego w architektu-

rze końca XIX w.

Gdanska 50, 
siedziba Radia PiK
Budynek powstał w latach 1900–1902 (proj. Hilde-
brandt z Berlina) dla Wilhelma Blumwego, ówczesne-
go właściciela Fabryki Obrabiarek do Drewna. Autor 
nadał rezydencji formy renesansowe zainspirowane 
znaną Villa Rotunda Andrea Palladio w Vincenzy. 
Od 1930 r. mieścił się tu Dom Klubu Polskiego,  
a w latach II wojny światowej siedziba NSDAP.  
1 maja 1945 r. nadano stąd pierwszą polską audy-
cje radiową po II wojnie światowej.

Ulica 
Cieszkowskiego

Chcąc poczuć ducha bydgo-

skiej secesji, warto na chwilę 

wejść w ul. Cieszkowskiego, 

wytyczoną i zabudowaną 

reprezentacyjnymi kamie-

nicami zaledwie w ciągu  

10 lat (1894–1904). Czuwa nad nią rzeźba hala-
bardnika umieszczona na narożniku domu numer 22 
(1898 r., proj. F. Weidner).

Budynek 
Dyrekcji Kolei WschodnichPowstał według planu spółki Martin P. Gropius  & Heino Schmieden, zmodyfikowanego przez krajo-wego instruktora budowlanego Bergmana. Budynek przykuwa uwagę efektownymi elewacjami, inspiro-wanymi niderlandzkim manieryzmem, o ceglanym licu skontrastowanym z bogatym, rzeźbiarsko opra-cowanym detalem z jasnego piaskowca.

Sielanka
Dzielnica-ogród, której historia powstania sięga połowy XIX w. W 1912 r. powstał ostateczny plan (sporządzony przez Josepha Hermana Stubbena), który stał się pod-stawą do wytyczenia dzielnicy o wdzięcznej nazwie Sie-lanka. W centrum umiejscowiony został osiedlowy skwer (obecnie plac im. Mariana Turwida). Dawniej dzielnica cieszyła się popularnością wśród bydgoskich elit.

Bazylika
Bazylika Mniejsza pw. św. Wincentego à Paulo zo-
stała wzniesiona w latach 1925–1968, a wnętrza 
wykończono w 1978 roku. To największa świątynia 
w Bydgoszczy, a zarazem jedna z największych  
w Polsce.

Dzielnica Muzyczna
W latach 70. XX wieku z inicjatywy dyrektora Filharmonii 

Pomorskiej Andrzeja Szwalbego rozpoczęto tworzenie 

tak zwanej dzielnicy muzycznej. Park i okolice Filharmo-

nii Pomorskiej sukcesywnie upiększano rzeźbami kom-

pozytorów i wirtuozów (m.in. F. Chopina, I. Paderew-

skiego, S. Moniuszki, H. Wieniawskiego, G. Bacewicz).

Plac Piastowski
Wytyczony jako rynek tworzonej w połowie XIX w. 
tak zwanej „dzielnicy elżbietańskiej”. Był tu park i plac 
targowy. Na placu znajduje się neobarokowy kościół 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, wybudowa-
ny według projektu berlińskiego architekta Oskara 
Hossfelda, w latach 1910–1913, z przeznaczeniem 
dla katolików niemieckiego pochodzenia. Warto 
zajrzeć do jego wnętrza, aby zobaczyć zachowany  
z czasów budowy wystrój.
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Zielona
Trasa

1

910

7

2

3

4

6

bc

ed

a

11

5

8

W Bydgoszczy pierwsze ogrody 

powstawały przy klasztorach oraz 

na przedmieściach  

– te należały do bogatych  

mieszczan. W okresie zaborów 

Towarzystwo Upiększania Miasta 

Bydgoszczy i Jej Najbliższej  

Okolicy (działało w latach  

1832–1898) przyczyniło się 

do zazielenienia miasta – 

zadrzewiano ulice, 

obsadzano skwery.  

Od 2004 r. realizowany jest pro-

jekt „Odtwarzanie alei drzew  

w Śródmieściu” na podstawie 

nasadzeń z lat 20. i 30. XX wieku. 

Miasto, pod względem obszarów 

zielonych, ustępuje obecnie  

w Polsce tylko Warszawie.

Wyspa Mlynska

Położona w sercu miasta oaza zieleni zachęca do odpoczynku przy szumiącym 

kanale Międzywodzia i Młynówki, do podziwiania Wenecji Bydgoskiej, do spa-

cerów brukowanymi alejami obsadzonymi w XIX wieku kasztanowcami, lipami  

i wierzbami. W centralnej części wyspy znajduje się plac zabaw dla dzieci.

Park im. Henryka Dabrowskiego
Szczególną popularnością zaczął się cieszyć od pierw-

szych lat XX w., kiedy na szczycie wzgórza ustawiono 

wieżę ciśnień z platformą widokową, z której można 

podziwiać panoramę miasta. W 1920 r. patronem parku 

został gen. Henryk Dąbrowski, który zatrzymał się w tym 

miejscu w październiku 1794 r. W parku znajduje się kilka 

pomników przyrody: dąb szypułkowy, dąb czerwony, mi-

łorząb dwuklapowy, wiąz turkiestański, lipa drobnolistna 

oraz wierzba biała. W 2013 roku zrealizowano nasadze-

nie dębu kaukaskiego ‘Concordia’, szkarłatnego pereł-

kowca japońskiego oraz posadzono dereń pagodowy 

‘Variegata’. 
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Park im. Kazimierza WielkiegoO najstarszej metryce w mieście. To tutaj miały siostry klaryski swój ogród, wytyczony w obrębie zabudowań klasztornych w XVI w. W lipcu 1904 r. odsłonięto fon-tannę Potop, która stała się ogromną atrakcją. Drze-wostan parku ucierpiał w czasie II wojny światowej, gdy na jego terenie kopano bunkry. Jest to wyjątkowo urokliwe miejsce z dwoma stawami, zrekonstruowaną fontanną oraz placem dla dzieci. W parku znajdziemy rzadkie okazy, które jednocześnie są pomnikami przy-rody: dąb szypułkowy, platan klonolistny, cypryśnik błotny oraz wiąz szypułkowy. Na wieży kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła gniazduje pustułka – gatunek zagrożony w Europie.
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Park im. Jana Kochanowskiego
Malowniczo wijące się alejki, rozległe tereny zielo-
ne, plac zabaw dla dzieci i wiele gatunków drzew  
i krzewów sprawiają, że park jest jednym z ulubio-
nych terenów rekreacyjnych mieszkańców. Z parkiem 
sąsiaduje Akademia Muzyczna, z okien której płynie 
muzyka, umilająca spacer. Najchętniej „odwiedzaną” 
w parku rzeźbą jest Łuczniczka, ustawiona w 1960 r. 
na parkowym skwerze naprzeciwko Teatru Polskiego. 
W latach 70. XX wieku z inicjatywy dyrektora Filhar-
monii Pomorskiej Andrzeja Szwalbego rozpoczęto 
tworzenie tak zwanej dzielnicy muzycznej. Park i oko-
lice Filharmonii Pomorskiej sukcesywnie upiększano 

rzeźbami kompozytorów i wirtuozów (m.in. F. Cho-
pina, I. Paderewskiego, S. Moniuszki, H. Wieniaw-
skiego, G. Bacewicz).  W parku znajduje się również 
kilka pomników przyrody: topola czarna, olsza serco-
listna, kasztanowiec czerwony oraz dąb szypułkowy. 
W 2015 roku park został kompletnie zrewitalizowany 
i powstał w nim muzyczny plac zabaw.

Park Ludowy
im. Wincentego Witosa
Założony w latach 50. XX w. na miejscu ewangelickiej 

nekropolii (cmentarz upamiętnia obelisk z 2007 r.). 

Ozdobą parku jest stary drzewostan. Rośnie tu 

najokazalszy w mieście kasztanowiec o obwodzie  

540 cm (pomnik przyrody), rzadko spotykana ka-

talpa bignoniowa o niezwykle efektownych liściach 

oraz kolejny pomnik przyrody, jakim jest dąb szypuł-

kowy. W 2013 roku posadzona została aleja grabo-

wa. Popiersie patrona (autorstwa Witolda Marciniaka) 

ustawiono w 1984 r. w południowej części parku.

tus kompleksowego pomnika przyrody. W ogrodzie 
rośnie obecnie ponad 300 gatunków drzew i krzewów,  
w tym unikatowych i reliktowych. Gatunki obce po-
chodzą przede wszystkim z Azji i Ameryki Północnej. 
Na terenie ogrodu rośnie 15 gatunków drzew i krze-
wów chronionych (m.in.: brzoza niska, brzoza karło-
wata, wawrzynek wilcze łyko, sosna limba, wisienka 
stepowa, kłokoczka południowa). Park od kwietnia do 
późnej jesieni jest dostępny dla publiczności głównym 
wejściem u zbiegu ul. Niemcewicza i pl. Weysenhoffa, 
zimą do parku można wejść tylko od strony komplek-
su Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Park nad Kanalem BydgoskimWzdłuż Kanału ciągną się planty z pięknymi okaza-mi starodrzewu – czarne topole, kasztanowce, dęby, wiązy, buki, wodolubne olchy czarne. Z terenem nad kanałem sąsiaduje najstarsza bydgoska nekropolia – Cmentarz Starofarny, założony w 1806 r. Następnie na wysokości IV śluzy Kanał przecina ulica Wrocław-ska, przy której przetrwała część reprezentacyjnych zabudowań eleganckich lokali z salami balowo-kon-certowymi. Od tej śluzy zaczyna się najpiękniejsza część nadkanałowej promenady, z parą pływających fontann i łabędzią wyspą, następnie V śluza i kolejna przy ul. Bronikowskiego.

Ogród Botaniczny
Teren ogrodu ogrodzono i podzielono na działy: sy-
stematyczny, biologiczny, dział roślin użytkowych oraz 
dział roślin ozdobnych. W tym ostatnim znajdował się 
prostokątny placyk, pośrodku którego ustawiono na 
podwyższeniu zegar słoneczny, a w czterech naro-
żach – figurki dziewczynek przedstawiające pory roku. 
W części południowej placyku na ścianie ogrodzenia 
umieszczono płaskorzeźbiony plan Bydgoszczy.  
W 1995 roku Ogrodowi Botanicznemu nadano sta-
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Sielanka
Dzielnica-ogród, której historia powstania sięga poł. 

XIX w. Wówczas to władze miejskie nabyły rozległy 

teren, jako rezerwę pod przyszłą rozbudowę miasta. 

Pod koniec XIX w. zaczęto tworzyć koncepcję ukła-

du przestrzennego opartego na idei miasta-ogrodu.  

W 1912 r. powstał ostateczny plan sporządzony przez 

Josepha Hermana Stübbena, który stał się podstawą 

wytyczenia Sielanki. W centrum umiejscowiony został 

osiedlowy skwer (obecnie pl. im. Mariana Turwida). 

Dzielnica cieszyła się popularnością wśród bydgo-

skich elit. Nowy wygląd skweru powstał w 2001 roku 

i opiera się na regularnych kształtach strzyżonych  

w kule i stożki żywopłotów z cisów i żywotników. Na 

uwagę zasługuje okazały okaz wiśni piłkowanej formy 

zwisającej oraz wiśni pospolitej.

W szerokiej debowej 
Alei Ossolinskich znajduje sie 
Debowa Aleja Zasluzonych
Swoje drzewo mają tutaj między innymi: papież Jan 
Paweł II, malarz i grafik Leon Wyczółkowski, pisarz 
Tadeusz Nowakowski, kryptolog Marian Rejewski. 
Przy ul. Ossolińskich 12 rośnie magnolia pospolita 
(pomnik przyrody), która należy do najokazalszych 
oraz najstarszych w Bydgoszczy.

Lesny Park Kultury i Wypoczynku Myslecinek

Park tworzono etapami od 1972 roku. Ta strefa rekreacyjno-parkowa zaprojektowana została przez inżynierów 

Aleksandra Pietrzaka i Edwarda Bartmana. W granice Bydgoszczy włączono ją w 1977 r. Obecnie jest to naj-

większy w Polsce park miejski, zajmujący 830 ha. Ponad połowa powierzchni parku to las z sosnami, lipami, 

dębami, grabami i bukami. Teren przecinają ścieżki dla spacerowiczów i biegaczy, entuzjastów nordic-walking, 

trasy rowerowe i dla rolkarzy. Zimą czynny jest stok narciarski z wyciągiem. Polany zapraszają do odpoczynku  

i do piknikowania. Urozmaicona rzeźba terenu zachęca do przejażdżek konnych (na terenie parku mie-

ści się od 1982 r. ośrodek rekreacji konnej). We wschodniej części parku znajduje się Ogród Zoologiczny,  

z wydzielonym minizoo oraz akwarium i terrarium. W ogrodzie spotkamy m.in. żubry, daniele, rysie, wilki, 

kruki, orły, sokoły. W dolinie Strugi Myślęcińskiej, spiętrzonej w szereg kaskad, w 1983 r. stworzono rozległy 

60-hektarowy Ogród Botaniczny. 

9
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11
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Skwer Mikolaja Kopernika
Głównym elementem skweru jest rzeźba Mikołaja  

Kopernika. Swoją wyjątkowość skwer zawdzięcza 

wyłożonym z kamienia naturalnego elipsom, sym-

bolizującym orbity planet, których układ został pod-

kreślony nasadzeniami roślin kwitnących oraz tulipa-

nami o nowej odmianie i nazwie Mikołaj Kopernik. 

Na skwerze posadzono również drzewo soliterowe 

jesionu pensylwańskiego, któremu zostało nadane 

imię Mikołaj.

´
´ .

´

´
´
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Szlakiem Alternatywnym
Trasa

11

Bydgoszcz Alternatywna, 
jak sama nazwa wskazuje, 
stanowi propozycję czegoś nowego, 
niesztampowego, co idealnie 
uzupełnia się z tradycyjnymi 
atrakcjami turystycznymi. 
Bydgoska kultura alternatywna 
na stałe zakorzeniła się w mieście 
i stanowi idealną opozycję 
wobec nurtów sztuki mainstreamowej. 
Poniżej przedstawiamy kilka miejsc, 
do których warto zajrzeć.

Galeria Sztuki NowoczesnejJest zbiorem nieustannie otwartym na nową myśl artystyczną, refleksję krytyczną oraz gromadzenie dzieł twórców, którzy swą aktywnością zdecydowali nie tylko o obliczu sztuki polskiej, ale jednocześnie włączyli się w nurt sztuki światowej. www.muzeum.bydgoszcz.pl

Mózg
Legendarny klub prezentujący od 1994 roku sztukę 
współczesną, a w szczególności muzykę z pograni-
cza eksperymentu i improwizacji. Dziś Mózg funkcjo-
nuje jako centrala dla wielopokoleniowego środowiska 
twórców oraz ludzi, którzy na co dzień mózgu używają. 
Scena i przestrzenie Mózgu otwarte są WYŁĄCZNIE 
dla artystów tworzących oryginalną sztukę autorską. 
www.mozg.pl

„Runda I”
Jest to (oprócz całopostaciowego portretu Duni-

kowskiego z lat 1954/1955) jedyna praca Jerzego 

Beresia odlana w brązie. Inicjatorem pomysłu wy-

konania rzeźby Jerzego Beresia w brązie i posta-

wienia jej w przestrzeni miasta jest dyrektor Galerii 

Miejskiej bwa w Bydgoszczy Wacław Kuczma. 

www.galeriabwa.bydgoszcz.pl
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Galeria Miejska bwa
Galeria sztuki współczesnej w Bydgoszczy istnieje od 
roku 1949. Wśród najważniejszych wydarzeń, które 
miały miejsce w galerii, wymienić można wystawy 
prac Andy’ego Warhola i Pabla Picassa.  
www.galeriabwa.bydgoszcz.pl

Spodnie
Andrzeja
Unikatowa rzeźba autorstwa 

Piotra Wagnera jest hołdem 

dla wybitnego grafika i malarza 

– Andrzeja Nowackiego. Na     

kamienicy przy pl. Wolności 3, 

w której przez 50 lat żył i praco-

wał artysta, widnieją wyrzeźbio-

ne, realistyczne dżinsy. Rzeźba 

jest nawiązaniem do słynnego 

cyklu artysty „Udżinsowieni”.

Rzezba 
Lejkowskiego

Pomnik Tysiąclecia Państwa 

Polskiego autorstwa artysty 

Stanisława Lejkowskiego.  

W 2010 r. „padł ofiarą” Ur-

ban Vision Quest, który zor-

ganizował Ośrodek Działań 

Kulturowych po konsultacji  

z rzeźbiarzem. Artyści, którzy 

„zaopiekowali” się pomni-

kiem, to: Bartek Świątecki, 

Adam Cieślak, Grupa Two-

żywo, Julia Curyło.

Metalowa 
konstrukcja 

Mikolaja 
Kopernika

Powstała podczas I byd-

goskiego ogólnopolskie-

go pleneru rzeźbiarskie-

go (sierpień–wrzesień 

1973 r.). Autorką tej me-

talowej konstrukcji prze-

strzennej jest nieżyjąca 

już Maria Chudoba-Wiś-

niewska. Rzeźba waży 

864 kg i mierzy 4,57 m.

Teatr Polski
Teatr Polski w Bydgoszczy od kilku sezonów aktyw-
nie uczestniczy w realizacjach premier/prapremier 
i projektów społeczno-obywatelskich o zasięgu za-
równo ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Teatr 
oferuje również możliwość rozwijania zainteresowań 
i pasji z zakresu aktorstwa (działalność Młodej Sce-
ny) oraz dramatopisarstwa (Szkoła Dramatu czy 
Szkoła Adaptacji). Zapraszamy również do zwie-
dzania budynku Teatru w ramach „Teatru od kulis”. 
www.teatrpolski.pl

Obecna jej siedziba mieści się przy ul. Chocim-
skiej 5. Do tej pory odbyło się blisko 500 wystaw, 
działań, pokazów, instalacji, spektakli teatralnych  
i spotkań, prezentujących twórczość 160 autorów.
www.autorska.pl

Brama z lusterInstalacja Joanny Rajkowskiej potrafi zaskoczyć prze-chodniów. Artystka użyła 700 kg luster do stworzenia mozaiki w przejściu na podwórze jednej z bydgoskich kamienic. „Termometry i  Szklanki”, bo taki tytuł nosi projekt, można zobaczyć na ulicy Mazowieckiej 5.

Miejskie Centrum Kultury 
To miejska placówka kulturalna, zajmująca się kul-
turą w sposób interdyscyplinarny. Program instytucji 
tworzy fachowy zespół specjalistów z takich dziedzin, 
jak: muzyka, teatr, film, literatura, plastyka, taniec, 
nowe media i animacja kultury. Działaniom MCK 
przyświeca hasło „Nadajemy kulturalny rytm miasta”. 
www.mck-bydgoszcz.pl
 
 

Galeria 
Autorska

Galeria Autorska Jana 
Kaji i Jacka Solińskiego 
w Bydgoszczy powstała 
16 czerwca 1979 roku. 
W latach 80. należała 
do nielicznych prywat-
nych galerii w Polsce. 
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Murale w centrum miasta:

Warto zobaczyć poza centrum:

„Samookreślenie” – ul.  Ks. Piotra Skargi 7 „Śniadanie Mistrzów” – ul. Ks. Piotra Skargi 5 „Czas” – ul. Mikołaja Reja  2 „Czas” – ul. Poznańska 3

„Game” – Orlik Gimnazjum nr 24, ul. T. Kościuszki 37a „Sztuka zbrodni” – Gimnazjum nr 24 przy ul. T. Kościuszki 37 Mózg/DM Drukarnia – ul. Parkowa 2 Restauracja Weranda – ul. Ks. St. Konarskiego 
– park im. Kazimierza Wielkiego

„Opowieść zimowa” – ul. Karpacka 29 „Pozytywka” – ul. Wyszyńskiego 5 Fordon – schronisko – ul. Fordońska 422 „Płynąć do wolności” – ul. Bora-Komorowskiego 10 Mistrz Yoda – ul. Gackowskiego 1c

„Zamilcz” – ul. 3 Maja 14 „Ptasiek” – ul. 3 Maja 14 „Piotruś Pan” – ul. 3 Maja 16 „Sportowcy” – ul. 3 Maja 24

1 2 3 4

5 6 7 8

Mural przy ulicy Obrońców Bydgoszczy 11 Estrada, ul. Dworcowa 51 Mural przy ulicy Bocianowo 24 Galeria Londynek – „Piaskownica”
ul. Bocianowo – plac T. Kościuszki

9 10 11 12

13 14 15 16
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Szlakiem Zabytków Hydrotechniki
Trasa
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Od początku swojego istnienia 

Bydgoszcz była silnie związana 

z wodą. Blisko 1000-letnia 

koegzystencja z rzeką 

wyżłobiła w mentalności 

bydgoszczan 

przywiązanie do prac 

związanych z żeglugą. 

?

Czy wiesz, że...
przy śluzie Okole kręcono ujęcia 
do kultowego serialu „Czterej pancerni 
i pies”. Najbardziej spektakularny 
bydgoski epizod związany jest ze słynną 
sceną wysadzania za pomocą 
Panzerfausta wrót śluzy nr 3 
przez jednego z bohaterów – Gustlika. 
W tym miejscu należy się jednak 
kilka słów wyjaśnienia, ponieważ 
sama śluza w rzeczywistości 
nie została uszkodzona, zniszczona 
została jedynie drewniana atrapa. 

Bydgoski Wezel Wodny 
Dziś Bydgoski Węzeł Wodny nie ma co prawda znaczenia gospodarcze-
go, ale jest ważnym dla przyszłości naszego miasta elementem tożsamo-
ści. Olbrzymie walory przyrodnicze oraz historyczne w postaci zetknięcia 
na jednym obszarze Brdy, Wisły, Kanału Bydgoskiego i Górnonoteckiego 
oraz mniejszych strug wodnych (Flisu, Strugi Młyńskiej, Potoku Prądy), 

´
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jak również niesamowitych zabytków hydrotechniki, stanowią dla Bydgoszczy potencjał, aby stać się wodną stolicą Polski. Szcze-
gólnie ważnymi elementami Bydgoskiego Węzła Wodnego są urządzenia hydrotechniczne, które dziś możemy podziwiać w grani-
cach naszego miasta. Nie należy jednak zapominać o już nieistniejących, które na trwałe wpisały się w dzieje Bydgoszczy.

?
Czy wiesz, że...
w Bydgoszczy 
istnieje około 
50 przepraw przez 
Brdę i Kanał Bydgoski, 
na które składają się 
liczne mosty i kładki.

15

Stary Kanal Bydgoski
 
Śluzy nad Starym Kanałem Bydgoskim pochodzą z przełomu XVIII i XIX wieku. Otacza je 
przepiękny park. Jest to miejsce wyjątkowe ze względu na swoją historię oraz niezwykłe 
walory przyrodnicze. Mieszkańcy i włodarze miasta zwracają się w stronę wody, czego  
przykładem były prace remontowe nad kanałem w latach 90., wpisanie Kanału Bydgo-
skiego do Rejestru Zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku, jak rów-
nież przeprowadzone niedawno prace w ramach projektu REURIS.

W 2006 roku dzięki inicjatywie Sebastiana Malinowskiego powstało Muzeum Kanału Byd-
goskiego na terenie III Liceum Ogólnokształcącego, około 60 metrów od koryta Starego 
Kanału Bydgoskiego.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w centrum Bydgoszczy można było spotkać liczne barki, holowniki, których wspomnieniem jest barka 
holowana bez napędu własnego – „LEMARA” – zacumowana przy Rybim Rynku. O porcie w centrum Bydgoszczy przypominają 
również piękne spichrze oraz pałacyk Lloyda Bydgoskiego, który był siedzibą przedsiębiorstw żeglugowych istniejących na prze-
strzeni XX wieku w Bydgoszczy. Naprzeciwko Rybiego Rynku, przy którym usytuowane są wyżej wymienione budynki, znajduje się 
okazały neogotycki budynek Poczty Polskiej.

01. Śluza Osowa Góra 

02. Śluza Prądy 

03. Przystań Gwiazda 

04. Śluza Czyżkówko 

05. VI śluza na Starym Kanale Bydgoskim 

06. V śluza na Starym Kanale Bydgoskim 

07. Muzeum Kanału Bydgoskiego 

08. IV śluza na Starym Kanale Bydgoskim 

09. Śluza Okole 

10. Mosty kolejowe 

11. Most Królowej Jadwigi 

12. Śluza Miejska 

13. Jaz ulgowy 

14. Przystań Bydgoszcz 

15. Wyspa Młyńska 

16. Zabytkowe wodowskazy 

17. Międzywodzie 

18. Jaz Farny 
19. Elektrownia Wodna „Kujawska” 

20. Most Jerzego Sulimy-Kamińskiego 

21. Śluza Brdyujście 

22. Śluza Czersko Polskie 

23. Tor Regatowy Brdyujście 

24. Jaz Walcowy Czersko Polskie
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Przystanie
Pierwsza z nich – Przystań „Gwiazda” usytuowana jest na styku starego i nowego Kanału Bydgoskiego przy Klubie Sportowym 
„Gwiazda”. Do dyspozycji turysty są obiekty klubu przy ul. Bronikowskiego, w tym – kuchnia, pralnia i całe niezbędne zaplecze 
sanitarne oraz tereny rekreacyjne. W roku 2013 rozpoczęła działalność Przystań Bydgoszcz mieszcząca się na Wyspie Młyńskiej. 
Nowoczesny budynek zaprojektowany przez Autorską Pracownię Architektoniczną Rokiccy zyskał duże uznanie w oczach znawców 
architektury. Kompleks pełni jednocześnie funkcję sportową, rekreacyjną, noclegową oraz gastronomiczną. 

Ważne kontakty i godziny otwarcia poszczególnych obiektów dla turysty zwiedzającego Bydgoski Węzeł Wodny:

Śluzy Kanału Bydgoskiego www.poznan.rzgw.gov.pl
Okole – tel. 52 322 56 20 
Czyżkówko – tel. 52 37 97 572 
Prądy – tel. 696 721 036 
Osowa Góra – tel. 52 37 22 042

 
Śluzy na Brdzie www.gdansk.rzgw.gov.pl

Śluza Czersko Polskie – tel. 52 343 51 11 
Śluza Miejska – tel. 52 322 37 01
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Trasa industr ia lna to spotkanie z czasami dawnej prosper i ty,  re l iktami zakątków, które nadawały rytm  

miastu,  gdzie rozbrzmiewał stukot narzędzi  i  warkot maszyn.

17

Przemyslowa historia Bydgoszczy
Trasa
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Budowa Kanału dała pierwszy impuls do handlowego i przemysłowego roz-
woju miasta. Drugim impulsem było uruchomienie w 1851 r. komunikacji ko-
lejowej. Przy ul. Nakielskiej, równoległej do kanału, panowały dogodne wa-
runki dla sytuowania fabryk. Najmłodszą, pod numerem 89, była Pomorska 
Fabryka Rowerów Willi Jahra (1). Jej zabudowa z 1930 r. i 1934 r. (projekt: 
Alfred Müller) zachowała charakterystyczne funkcjonalistyczne formy. Zakład 
ten był jednym z kilku, na bazie których w 1949 r. powstały Zjednoczone 
Zakłady Rowerowe „Romet”.

Bliżej centrum, przy ul. Nakielskiej 53, w 1839 r. powstała fabryka maszyn 
rolniczych Plagemanna – pierwszy zakład przemysłu maszynowego w Byd-
goszczy. Następnie była tu odlewnia żelaza, a od 1878 r. nieprzerwanie dzia-
ła obecna Fabryka Obrabiarek do Drewna (2), założona przez Carla Blum-
wego w 1865 r.

?
Czy wiesz, że...
w ramach unijnego 
projektu SHIFT-X powstał 
w Bydgoszczy Szlak Wody, 
Przemysłu i Rzemiosła TeH2O. 
www.ludzieitechnika.pl
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Na tej samej ulicy numerze 4–6 znajduje się dobrze zachowany, acz o zmienionej funkcji, kompleks wystawiony w latach 1887–1897 
dla potrzeb rafinerii spirytusu firmy C. A. Franke (6). Obecny dom mieszkalny przy ul. Czartoryskiego 6, ze ścianą szczytową 
ozdobioną płaskorzeźbą „Kąpiel dzieci”, mieścił łaźnię publiczną (7) należącą do zakładu, a wykorzystującą ciepłą wodę powstałą  
w procesie produkcji spirytusu.
Na nabrzeżu Brdy-Młynówki znajduje się budynek dawnej pralni i farbiarni Wilhelma Koppa (8) z końca XIX w. Po przeciwnej stro-
nie dostrzec można monumentalną bryłę słynnych bydgoskich tzw. Młynów Rothera (9) z lat 1848–1849 z zasadniczą masywną, 
ceglaną partią mieszczącą niegdyś młyn.

Kolejnym ciekawym budynkiem na Wyspie Młyńskiej jest dawny ceglany młyn (1861 r.), później zamieniony na spichlerz – noszący 
miano „czerwony spichrz” (10) (obecnie Galeria Sztuki Nowoczesnej Muzeum Okręgowego). Tuż przed nim skręcamy w lewo  
i spacerową alejką wzdłuż międzywodzia kierujemy się do kładki. Przed mostkiem po prawej stronie znajduje się „biały spichrz” (11) 
zbożowy z XVIII w., zaadaptowany na potrzeby muzeum (Zbiory Archeologiczne), a dalej z kładki oglądamy dawną kaszarnię (12) 
z wodnym napędem turbinowym, przekształconą w elektrownię.

Idąc ulicą Focha w kierunku centrum, po lewej stronie znajduje się ciąg kamienic. Na ich zapleczach, podobnie jak na innych śród-
miejskich posesjach, funkcjonowały zakłady. Były tu wytwórnie obuwia i wody mineralnej oraz drukarnia (13). Przed nami wznosi 
się okazała, narożna kamienica (pl. Teatralny 6, na fasadzie nazwa „Savoy”) (14) o cechach klasycyzującego modernizmu, 
wybudowana w 1912 r. (projekt: Henry Gross z Berlina) dla Otto Pfefferkorna – fabrykanta mebli, który miał tu swój sklep firmowy.
Za dawnym kościołem sióstr klarysek, dostrzec można, za szklaną elewacją centrum handlowego (15), atrapę klasycystycznej 
fasady upamiętniającą chlubne, dwuwiekowe tradycje drukarstwa, którego znaczącym centrum była Bydgoszcz.

Warto obejrzeć doskonale zachowany zespół mieszkalno-fabryczny 
przy ul. Podwale 12. Budynek w formie czteroskrzydłowego obiektu  
z wewnętrznym podwórkiem powstał w latach 1871–1875 dla urucho-
mionej tu w 1849 r. fabryki mydła J. G. Böhlkego (16). Współcześnie 
do tradycji bydgoskich wytwórni mydła nawiązuje Muzeum Mydła i Histo-
rii Brudu z manufakturą przy ul. Długiej 13–17.
U zbiegu ulic: Kościuszki i Chocimskiej (17). Następnie bydgoski 
architekt Paul Sellner przygotował projekt nowoczesnego budynku 
fabrycznego o dwóch kondygnacjach z poddaszem. Mieściła się tu  
„W. Weynerowski i syn Fabryka Obuwia”.

Na mapie industrialnej historii Bydgoszczy warto także zaznaczyć częś-
ciowo zachowany kompleks zabudowań gazowni (18), uruchomionej 
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Na ulicy Marszałka Focha znajduje się wyjątkowo okazały gmach daw-
nej Szkoły Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego (3) (obecnie Zespół 
Szkół Mechanicznych nr 1) przy ul. Świętej Trójcy 37 (projekt: Otto Brech, 
1910–1912). Kiedyś w tym miejscu ciągnęło się koryto Starego Kanału, 
którym spławiano drewno.

W zakolu Brdy przy ul. Garbary znajduje się pozostałość po znanej, 
największej w mieście, garbarni o napędzie parowym (4), założonej  
w 1863 r. przez Ludwiga Buchholza.
Na ulicy Czartoryskiego podziwiać można reprezentacyjną, neoklasycy-
styczną willę (5) (obecnie oddział Izby Skarbowej w Bydgoszczy) z lat 
1855–1857, wybudowaną dla i przez mistrza ciesielskiego Heinricha 
Mautza, właściciela czynnego tu przez kilka dziesięcioleci tartaku.
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w tym miejscu w 1860 r. – ul. Jagiellońska 42. Nieco dalej, po przeciwnej stronie, przy 
ul. Jagiellońskiej 43–47, znajdują się budynki frontowe dawnej Rzeźni Miejskiej (19) 
otwartej w 1890 r., projektu Carla Meyera. W 2006 r. kompleks budynków został włą-
czony w układ centrum handlowego postawionego w miejscu pozostałych, nieistnie-
jących obecnie zabudowań.

Kolejnym obiektem jest hala fabryczna przy ul. Jagiellońskiej 92 (20) niegdysiejszej 
firmy Brunona Sommerfelda, założonej  w 1905 r. Z warsztatu ślusarskiego specjalizu-
jącego się w naprawie instrumentów klawiszowych przekształciła się ona w wytwórnię 
doskonałej klasy fortepianów, znanych nawet poza granicami Polski.

Po drugiej stronie ulicy, pod numerem 117, położona jest rozległa nieruchomość, gdzie wśród pięknego starodrzewia wznoszą się 
funkcjonalistyczne zabudowania fabryki pasmanterii, taśm i pasów „Pasamon” (22), powstałej w 1924 r. i nadal wytwarzającej tka-
ne taśmy i pasmanterię techniczną. Na szczególną uwagę zasługuje willa dyrektora z lat 30. XX w., podobnie jak obiekty fabryczne, 
zrealizowana wg proj. Jana Kossowskiego.

Przedłużeniem ul. Jagiellońskiej jest ul. Fordońska, prowadzą-
ca do centrum dawnego miasteczka – Fordonu, dziś będącego 
dzielnicą Bydgoszczy. Przy tej ulicy przetrwało wiele obiektów 
przemysłowych. Najbardziej wartościowe, położone po połu-
dniowej stronie ulicy, to całe zespoły zabudowy fabrycznej. Nu-
mer 152 – dawniej Bydgoska Fabryka Kabli – obecnie TELE-
FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A. (23). Założona w 1920 r. zy-
skała kompleks zabudowy złożony z obiektów z lat 1920–1924 
i późniejszych. Z najstarszych zachowała się brama wjazdowa  
i budynek biurowy z halą fabryczną. Z późniejszych wyróżnia 
się willa dyrektora autorstwa Bronisława Jankowskiego z lat  
1930–1931, z ciekawie wykończonym gzymsem. Atutem lokali-
zacji fabryki był fakt bezpośredniego dostępu do portu rzeczne-
go. Po sąsiedzku, pod numerem 154, od 1914 roku funkcjonują 
Bydgoskie Zakłady Sklejek (24), również rozlokowane w za-
bytkowych obiektach, częściowo sięgających czasów powsta-
nia przedsiębiorstwa. Dalej w kierunku Fordonu, dojedziemy do 
wieżowca znajdującego się przy ul. Fordońskiej 246, w którym 
kiedyś mieściły się biura słynnych zakładów rowerowych  
Romet (25); budynki, w których odbywała się produkcja, zosta-
ły rozebrane.
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Przy ul. Jagiellońskiej 96 funkcjonował, urucho-
miony około 1862 r., młyn parowy, pierwotnie 
należący do firmy Wolfen & Fließ, a od 1892 r. 
do Baerwald & Co., który śmiało konkurował  
z młynami na Wyspie Młyńskiej. Latem 1938 r. 
nowym właścicielem został Bronisław Kentzer, 
który uruchomił firmę „Młyny Kentzera” (21). 
Po dziesięciu latach zostały one upaństwowio-
ne. Dziś budynki dawnego młyna oraz magazynu 
zbożowego z 1916 r. zostały zaadaptowane na 
Hotel Słoneczny Młyn.
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