
 Projekt edukacyjny uczniów klas VI i VII Szkoły 
Podstawowej nr 61 w Bydgoszczy, realizowany 
podczas nauczania zdalnego spowodowanego 
pandemią koronawirusa COVID-19 w 2020 r.

 Projekt ma być przewodnikiem po trasach 
pieszych i rowerowych Bydgoszczy i jej 
okolicach.



 Trasa prowadzi przez spokojne osiedlowe ulice Górzyskowa w Bydgoszczy, 

ścieżką rowerową przez osiedle Błonie, a następnie ścieżkę rowerową 

przez uroczą niewielką miejscowość Trzciniec. 
Za Trzcińcem zatrzymujemy się na parkingu leśnym na piknik i 

odpoczynek. Po tym postoju jedziemy dalej ścieżką rowerową 

wzdłuż pięknego lasu, aż do samego Ciela, gdzie schodzimy 

z rowerów i przechodzimy na pasach dla pieszych na drugą 

stronę ulicy mijając kościół w Cielu
i następnie jedziemy drogą wiejską 
wzdłuż zabudowań. Następnie celem 
naszej trasy jest wspaniała stadnina 
koni w Cielu, gdzie w maju 2020 
oprócz dorosłych koni można 
podziwiać źrebaki. 

Świątynia powstała w 1893 r. jako zbór według projektu 

nieustalonego architekta, w nawiązaniu do ulubionych w tym 

czasie form gotyckich Układ narodowościowo - wyznaniowy uległ 

zdecydowanej zmianie po zakończeniu drugiej wojny światowej, 

Niemcy wyznania ewangelickiego opuścili ziemie polskie i tym 

samym opustoszał również zbór w Cielu, a gmina ewangelicka 

niemal samoistnie przestała istnieć. I tak tutejsi katolicy z Białych 

Błot, Ciela, Kruszyna Krajeńskiego, Lipnik, Prądek, Trzcińca i 

Zielonki doczekali się utworzenia własnej parafii, erygowanej 

dekretem księdza Kardynała Augusta Hlonda, z 24 sierpnia 1946 

roku, który obowiązywał od 1 października tegoż roku. Dawny 

zbór w Cielu został uroczyście poświęcony i począł pełnić funkcje 

rzymsko - katolickiego kościoła parafialnego pod wezwaniem 

Matki Boskiej Bolesnej.

Źródło: http://www.parafiaciele.pl/





Kinga Wardacka klasa 6c

Wycieczkę zaczynamy od spotkania na przystanku gdzie zatrzymuje się FR Bus 
linia 405 przy Rondzie Jagiellonów.
Wysiadamy w Borównie przy ul. Gdańska 1 na początku „Alei Dębowej”, na 
trasie Bydgoszcz – Świecie  - to jest początek trasy.
Znajduje się tutaj pomnik przyrody w formie dębowej alei przydrożnej. W chwili 
powołania aleja zawierała 245 szt. drzew o obwodach od 100 do 380 cm. 
Drzewa rosną wzdłuż drogi krajowej nr 5.
Musimy przejść na drugą stronę ulicy.
Idziemy w kierunku Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Nekla” w Nekli, które 
rozciągają się po prawej stronie. 
Po lewej stronie znajduje się Rezerwat Przyrody.
Na końcu działek i tuż przed Jeziorem Borówno  znajduje się  cmentarz ofiar 
terroru hitlerowskiego  – miejsce pamięci.

Cmentarz ofiar terroru hitlerowskiego z okresu II wojny światowej położony 
jest po prawej stronie drogi prowadzącej od szosy E 83 do jeziora Borówno. 

Znajduje się tu pamiątkowy pomnik i dwie tablice upamiętniające ofiary. Na 
terenie cmentarza spoczywają szczątki 102 ofiar niemieckich egzekucji 
przeprowadzanych w latach 1939-1940 na terenie okolicznych pól. Wśród ofiar 
byli mieszkańcy Powiatu Bydgoskiego i Świeckiego (w tym młodzież, pacjenci 
Zakładu Psychiatrycznego w Świeciu oraz Żydzi). W 1944 r. Niemcy wydobyli 
szczątki i spalili je, jednakże przeoczyli mogiły 102 ofiar, które ekshumowano z 
rowów strzeleckich tuż po wojnie i złożono na cmentarzu. 

Na zachód od tego cmentarza, w pobliskim lesie, znajduje się drugi pomnik 
upamiętniający miejsce, gdzie w 1944 roku okupanci hitlerowscy spalili zwłoki 
902 ofiar zamordowanych w roku 1940 na polach majątku Augustowo. 

Aleja dębowa

Cmentarz ofiar terroru 
hitlerowskiego 



Dalej po prawej stronie mijamy Dziką Plażę - Borówno 
Działki przy Jeziorze Borówno. Idziemy przez las mając 
po prawej stronie Jezioro Borówno. Następnie na skraju 
lasu skręcamy w prawo i wzdłuż lasu idziemy do ul. 
Spacerowej. Skręcamy w prawo w ul. Spacerową. Idąc 
ulicą Spacerową w kierunku Dobrcza mijamy po prawej 
stronie najpierw kompleks wypoczynkowy (dawniej 
nazywany „Plażę Wojskową” ), a następnie Plażę WOPR  
(Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)  tzw. plaże 
cywilną. Za plażą cywilną skręcamy w lewo, aby iść w 
kierunku Dobrcza ul. Borówieńską. Idąc ul. Borówieńską w 
kierunku Dobrcza mijamy po prawej stronie Jezioro 
Kusowskie.
W Dobrczu skręcamy w prawo w ul. Długą. Idąc ul. Długą 
po lewej stronie mijamy Gminny Ośrodek Kultury, a 
następnie Urząd Gminy Dobrcz. Dalej docieramy do
Kościoła Rzymskokatolickiego pod wezwaniem Św. 
Wawrzyńca zlokalizowanego w Dobrczu przy ul. Długiej 
40. (Warto odwiedzić kościół parafialny, który został 
zbudowany w latach 1856-1859.)
Tu kończymy naszą wędrówkę i wracamy  z Dobrcza do 
Bydgoszczy busem lub PKS-em.

Kościół Rzymskokatolicki pod 
wezwaniem Św. Wawrzyńca 



Cel naszej wyprawy: most kolejki wąskotorowej w Koronowie, unikatowy zabytek techniki. Niezwykły, malowniczo 
położony. To najwyższa tego typu konstrukcja w Europie. Pierwszy raz kolejka przejechała po nim w roku 1895.                 

Naszą wycieczkę zaczynamy na rogu ulicy Pięknej i Szubińskiej w Bydgoszczy. Ulicą Szubińską zjeżdżamy w dół a następnie Kruszwicką 
kierujemy się w stronę Ronda Grunwaldzkiego. Po naszej lewej stronie będziemy mijać Centrum Handlowe Rondo. Gdy znajdziemy się na ulicy 
Grunwaldzkiej śmiało ruszamy przed siebie ścieżką rowerową. Kiedy dojedziemy do dużego skrzyżowania nadal jedziemy w tym samym 
kierunku, ale tym razem poruszamy się wzdłuż ul. Nad Torem. W końcu powinniśmy dotrzeć do lasu, w którym będziemy mogli zrobić sobie 
postój. Odpocząć możemy albo przy przeznaczonym do tego miejscu, albo wstępując do restauracji „Ugotowany”, znajdującej się około 6 km 
od początku lasu.

Po wyjeździe z lasu wjeżdżamy na wiadukt. Po naszej prawej stronie miniemy najpierw Leśnictwo Tryszczyn. Nadleśnictwo Żołędowo a potem 
Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych. Naprzeciw niego znajduje się  Miejsce Pamięci Narodowej, związane z rozstrzelaniem Polaków podczas II 
wojny Światowej.  Kiedy dotrzemy do sklepu Dino będziemy mogli jechać albo przed siebie, albo skręcić w lewo w ul. Wteleńską by dotrzeć do 
Wtelna. Na tamtejszym cmentarzu przy Kościele znajduje się grób Leona Wyczółkowskiego.

Aby go zobaczyć skręcamy więc i jedziemy przed siebie. Po pewnym czasie będziemy mieli przed sobą Kościół pod wezwaniem Św. Michała 
Archanioła. Jadąc dalej miniemy ceglany przystanek, skręcamy i wjeżdżamy w ul. Koronowską. Następnie wystarczy już tylko trzymać się ścieżki 
a ta doprowadzi nas do celu.

Żeby z powrotem znaleźć się w domu możemy pokonać trasę jeszcze raz, lub wrócić do Bydgoszczy z Koronowa PKS-em.

To punk z : R  E  G  U  L  A  M  I  N  PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU W KOMUNIKACJI OBSŁUGIWANEJ PRZEZ  

PKS W BYDGOSZCZY SPÓŁKA Z O.O.

§ 4 PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT

7. Rowery przewożone są w ramach posiadanych możliwości technicznych autobusu. Przed wejściem do autobusu należy zwrócić się do kierowcy, 

celem uzyskania zgody na przewóz roweru. Kierujący pojazdem może odmówić wejścia do pojazdu z rowerem w sytuacji spodziewanej dużej 

liczby podróżnych na dalszym odcinku trasy. W przypadku zgody kierowcy na przewóz roweru, rower musi być odpowiednio zabezpieczony 

przez właściciela na cały czas przejazdu autobusem.

Długość trasy do mostu to około 23 km ale myślę, że z przystankami, które można robić

w wielu miejscach, nawet najmłodsi sobie z

nią poradzą. W Koronowie do zobaczenia też jest kilka 

ciekawych miejsc, jak na przykład Zalew Koronowski.

Życzę miłej przejażdżki!



 Długość trasy - 32.1km
 Cel - Osowa Góra, Skarpa
 Opis - Trasa prowadzi przez las 

Koronowski, gdzie można 
zobaczyć jednostkę wojskową. 
Dalej jedziemy przez okolice 
Opławca i Janowa, a następnie 
również Smukały. Później trasa 
prowadzi wzdłuż Brdy, by 
następnie wrócić, mijając 

Czyżkówko do miejsca startu.



Wyruszamy z Górzyskowa! Kierujemy się 
na Wyspę Młyńską, idąc przez Dolinę 
Pięciu Stawów. Zatrzymujemy się przy 
Magicznym krześle. Mamy czas, więc 
możemy skorzystać z placu zabaw. 
Idziemy na dużą polanę gdzie 
rozkładamy kocyki i robimy piknik. 
Zbieramy się i wyruszamy dalej. Jesteśmy 
przy Operze, kierujemy się na prawo. 
Idąc przez most, mijamy 
,,Przechodzącego przez rzekę”. 
Następnie przechodzimy przez Stary 
Rynek, docieramy do Muzeum mydła i 
brudu przy ul. Długiej. Znajdują się tam 
akcesoria związane z higieną człowieka i 
nie tylko. Kończąc zwiedzanie muzeum, 
wracamy znów na Stary Rynek. To jedno 
z najbardziej lubianych miejsc w 
Bydgoszczy. Super miejsce, by wyruszyć 
na spacer, na lody. Można świetnie 
spędzić tam czas z rodziną.
Kolejna stacja, pomnik, który dodaje 
uroku Staremu Miastu. Jest to pomnik 
Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej. 
Robimy sobie pamiątkowe zdjęcie i 
wracamy ul. Podgórną i Orlą do domu.


