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Poniedziałek, 18 Sierpnia 2008  Szukaj w artykułach:

Region  

Spacer po naszej historii 

Tysiąc egzemplarzy przewodnika po Bydgoszczy 

jar, Sobota, 5 Lipca 2008 

„Spacerownik bydgoski” - tak nazwano plan miasta z zaznaczonymi dwiema 
trasami turystycznymi. 

Takie wydawnictwo ukazuje 
się po raz pierwszy w 
powojennej historii 
Bydgoszczy. „Spacerownik 
bydgoski” to składana 
plansza z planem części 
miasta oraz opisem dwóch 
tras. Pierwszą nazwano 
„Bydgoskie Stare Miasto” i 
zawiera ona takie miejsca 
jak: Stary Rynek, katedra, 
ulica Długa, jest teŜ kilka 
obiektów nieistniejących 
(synagoga, Teatr Miejski, 
fontanna „Potop”). Druga 
marszruta, nazwana 
„Bydgoszcz belle epoque”, 
ukazuje inne oblicze miasta - 
pamiątki z okresu, kiedy w 
XIX i na początku XX wieku 
za sprawą przedsiębiorczych mieszczan Bydgoszcz przeŜywała swój rozkwit.  

Świadczą o tym, m.in., ulica Cieszkowskiego, Collegium Copernicanum czy gmach 
Akademii Muzycznej. „Spacerownik...” w językach polskim, niemieckim i angielskim 
przygotowało Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy - jego sekcja 
architektoniczno-urbanistyczna. - Przewodniki moŜna nabyć w naszym sklepie przy 
ulicy Długiej oraz w biurze przy Jezuickiej. Chcielibyśmy dodrukować więcej 
egzemplarzy, liczymy na pomoc finansową miasta - mówi Jerzy Derenda, prezes 
TMMB. 

Masz uwagi? Widzisz błąd? Zgłoś to administratorowi.  
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Konflikt kaukaski 

Czy Polska powinna 
angaŜować się w konflikt 
Rosyjsko-Gruziński? Jeśli 
tak, to w jaki sposób i po 
czyjej powinna opowiedzieć 
się stronie? 

Czytaj dalej i wypowiedz 
się! (4 wypowiedzi)  

Sonda 

Czy działania Lecha 
Kaczyńskiego w związku 
z konfliktem rosyjsko-
gruzińskim są korzystne 
dla Polski? 

 Tak 

 Nie 
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„Spacerownik...”, wydany przez TMMB, ukazuje róŜne 

oblicza Bydgoszczy / Fot. Archiwum

Czytaj podobne: 

� W stolicy opowiedzieli o Pałukach  
� Klient nasz pan, byle tylko był lojalny  
� Pomysł na przerwę w biesiadowaniu  
� Porządnej toalety nie uświadczysz  
� Dworce kolejowe wyglądają lepiej na Zachodzie  
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