
ŚRÓDMIEJSKIE  PARKI  W

BYDGOSZCZY

Przebieg  trasy : Wyspa Młyńska – Park im. Kazimierza Wielkiego – Park im. Jana 

Kochanowskiego –

 Ogród Botaniczny – Dębowa Aleja Zasłużonych – Sielanka – Park Ludowy 

im. W. Witosa. 

Czas przejścia 3 – 4 godziny.

         W zawsze  zielonej  Bydgoszczy, od 2004 roku realizowany  jest projekt 

„ Odtwarzanie  alei            i  drzew w  śródmieściu „.  Za punkt  wyjścia  przyjęto  

lata  międzywojenne.  Miasto  pod  względem  obszaru  parków  ustępuje  jedynie

Warszawie.  Naszą  wycieczkę rozpoczynamy  w  centrum  Bydgoszczy.

WYSPA  MŁYŃSKA – obecny  kształt wyspa  otrzymała  w  1825 r. w  okresie 

przynależności Bydgoszczy do  Wielkiego Księstwa  Poznańskiego. Na  obszarze 

wynoszącym  5  ha.  stały wówczas  liczne młyny i tartaki.



 Wraz z   ich  likwidacją ,” Towarzystwo Upiększania Miasta  Bydgoszczy  i  Jej  

Najbliższej  Okolicy „ działające  w  latach 1832 – 1898, rozpoczęło nasadzenia  

drzew. Do  dzisiaj  możemy  podziwiać okazałe kasztanowce, wierzby i  lipy. 

Wyspę  okalają  wody  rzeki  Brdy, której węższa i  bardziej  rwąca  odnoga tzw. 

Młynówka napędza  obecnie  turbinę  hydroelektrowni  zrzucając  wodę tuż  przy  

wyspie  św. Barbary. 



Na  wyspie współcześnie założono  rozległe  trawniki i plażę  miejską.

Poprzez  plac Teatralny i ulicę  Gdańską  udajemy się do….



PARK im. KAZIMIERZA  WIELKIEGO  – najstarszy  park  w  mieście, 

zlokalizowany  na  miejscu  XVI -wiecznego  ogrodu  i  stawów  rybnych przy 

zakonie  klarysek.

W  parku  znajdują  się  pomniki  przyrody: platan klonolistny, dąb szypułkowy, 

wiąz szypułkowy, cypryśnik  błotny.  Największą  atrakcją  parku jest  

przywrócona  Bydgoszczy w 2014 roku  fontanna „Potop”. To  najpiękniejsza  

rzeźba  figuralna w Bydgoszczy, a  może  i  w  województwie.



Wychodząc z  parku  obok  zabytkowego  gmachu  gimnazjum niemieckiego 

( obecnie L.O nr. 1) , wchodzimy  w  ulicę  Gimnazjalną  gdzie  wita nas 

pomnikowy okaz  miłorząbu  dwuklapowego.     Idąc  dalej  300 metrów  

dochodzimy  do  Filharmonii Pomorskiej  za  którą  rozciąga się ……

PARK  im. JANA  KOCHANOWSKIEGO -  założył  w  1901 r. dyrektor Ogrodów 

Miejskich – Konrad Neumann, i nadał mu nazwę „ Bismarck  Garden”.  W  parku  

jest  wiele rzeźb i  pomników : Henryka Sienkiewicza, Bydgoska Łuczniczka, czy 

zamordowanych w dniu  5.IX.1939 r. gimnazjalistów. Kilkanaście rzeźb  i  popiersi

kompozytorów  i  wirtuozów  nawiązuje do  otaczającej  park  dzielnicy  

muzycznej  miasta. Pomnikowe okazy  drzewostanu  rosnącego w parku  to: 

topola  czarna , olsza  sercolistna, kasztanowiec  czerwony, dąb  szypułkowy.       

Przechodzimy na Plac Weyssenhoffa  i na rogu z  ul. Niemcewicza wchodzimy  do 

…..

OGRÓD  BOTANICZNY  - powstał  w  1930 r. jako Szkolny  Ogród  Botaniczny. 

Otwarty  jest  dla  zwiedzających  od  kwietnia do  października. Zgromadzono  w 

nim  ponad  600  gatunków  roślin. Ogród  w  1977 r.  został  zamieniony  w  park 

miejski i  w  znacznym  stopniu  zdewastowany.           Od  1999 r.  wszedł  w 

struktury  Uniwersytetu  Kazimierza  Wielkiego i  zyskał  miano pomnika przyrody

-  arboretum. Na  terenie popularnego  botanika znajdziemy  kilkanaście  

przykładów aranżacji  architektury  zielonej i  przytulną  oranżerię.  Rosną  tu  

pomnikowe  egzemplarze  wiązu syberyjskiego, topoli  szarej, dębu  

burgundzkiego  i  szypułkowego, gruszy  polnej, kłęku kanadyjskiego, 

kasztanowca  białego  i  magnolii pośredniej. Wychodzimy z Ogrodu Botanicznego

i  po drugiej  stronie  Placu Weyssenhoffa  wchodzimy  pomiędzy  drzewa  ….

DĘBOWA  ALEJA ZASŁUŻONYCH – biegnie przez  całą  długość malowniczej  

Alei  Ossolińskich. Spacer wśród szpaleru dębów dedykowanych zasłużonym 

obywatelom naszej ojczyzny, to  prawdziwa  lekcja polskiej  historii.   Dodatkowo 

zwróćmy  uwagę na prawdopodobnie najstarszą bydgoską  magnolię pospolitą , 

rosnąca przy posesji nr.12.   W poprzecznej  do  alei  ulicy Szymanowskiego  

zobaczymy piękne kolory okazałych  jarzębów szwedzkich. Przed  rondem  

skręcamy  w prawo w ulicę Wyspiańskiego i za 100 metrów  dochodzimy do 

skweru….



SIELANKA – tutaj w  1912 r. swoją  koncepcję  miasta ogrodu rozpoczął  

urzeczywistniać  znakomity  architekt berliński Joseph Stubben. W  centrum  

willowej  dzielnicy byłych  bydgoskich  elit, założono  skwer.  Nowa  aranżacja  

skweru  i  otaczającej  zieleni  powstała  w  2001 r. Ciekawe  egzemplarze  drzew 

rosnących na  skwerze to  wiśnia  piłkowana  i  wiśnia  pospolita. Przecinając ulicę

Markwarta  wchodzimy  do …..

PARK  LUDOWY im.  WINCENTEGO  WITOSA  -  powstał  w  latach 50  XX  

wieku na  miejscu  największej zlikwidowanej  nekropolii  ewangelickiej.  Ozdobą 

parku  jest  stary, pocmentarny  drzewostan. Rosną  tu  kasztanowce  i  dęby  o  

obwodzie  przekraczającym 500  centymetrów, będące oczywiście pomnikami  

przyrody. Niezwykle  efektowna  jest  katalpa  bignoniowa.

 



Pomału  rozrasta się założona w 2013 r. 

aleja grabowa. Ostatnia  aranżacja parku 

miała miejsce  w 2020 roku.  W  parku  

znajduje  się  popiersie  Wincentego  

Witosa,  oraz  obelisk  upamiętniający  

dawną  nekropolię.    Jeśli  udamy się na  

zachód to  po minięciu  budynków Pałacu 

Młodzieży i  Banku Pocztowego, znajdziemy 

się na Rondzie Jagiellonów – węźle 

komunikacyjnym  z  którego  możemy udać  

się w pożądanym przez  nas kierunku.

OPRACOWAŁ

Lech  Boczkowski


