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WIOSNA Z NAMIJUTRO: 
Zacznij 
czerpać 
radość z życia 
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Romantyczny spacer we dwoje

Małgorzata Pieczyńska 
malgorzata.pieczynska@polskapress.pl 
Na początek Stary Kanał Bydgo-
ski - unikatowy zabytek hydro-
techniki - i ulubione od lat miej-
sce spotkań i spacerów 
bydgoszczan. Właśnie tu naj-
chętniej spędzają wspólnie czas 
Zuzanna i Maks, którzy są parą 
od zaledwie 3 miesięcy. - Znamy 
tę okolicę doskonale, bo uczy-
my się w liceum na Okolu, więc 
niemal każdego dnia możemy 
tu się relaksować - mówi Maks. 

To miejsce poleca też na ro-
mantyczny spacer Agnieszka 
Kowalkowska, dyrektor Biura 
Kujawsko-Pomorskiej Organi-
zacji Turystycznej w Bydgosz-
czy. - Tu naprawdę panuje wy-
jątkowy klimat - mówi. - Alejki 

ciągnące się wśród starodrze-
wu, atmosfera starych plant, 
które pamiętają: gwar tutej-
szych kafejek, tłum eleganckich 
par przed wejściem do wodewi-
lowego teatru i dźwięki tanecz-
nej muzyki, przy której w wee-
kendy radośnie bawiono się „na 
dechach”. To wręcz wymarzo-
ne miejsce dla zakocha-
nych. Wystarczy usiąść na ła-
weczce i wsłuchać się w szum 
wiatru w koronach potężnych 
drzew i odgłos wody przeciska-
jącej się przez stare śluzy.  

Jeśli spacer we dwoje, to ko-
niecznie trzeba zajrzeć na wy-
spę Młyńską. - To enklawa spo-
koju w samym sercu miasta - 
mówi Agnieszka Kowalkowska 
- Wystarczy przejść przez jeden 
z mostków. Rzeka Młynówka 
niepostrzeżenie odcina nas 
od miejskiego zgiełku i uliczne-
go hałasu. I tyle ciekawych opo-
wieści w jednym miejscu! 
O bydgoskiej mennicy, przed-
siębiorcach-młynarzach, o bro-
warach, farbiarniach, wytwór-
ni spirytusu i miejskich łaź-
niach. Dziś Bydgoska Wenecja, 
adekwatnie do swojej nazwy, 

wygląda znacznie bardziej ro-
mantycznie niż kiedyś. 

Przenosimy się na bulwary 
nad Brdą. Rzeka przepływającą 
przez samo centrum miasta to 
niewątpliwie wielki atut Byd-
goszczy, ale i prawdziwy raj dla 
zakochanych. Wyjątkowy jest 
moment, gdy zapada zmierzch 

i zapalają się uliczne latarnie. 
Na rzece pojawiają się wówczas 
smugi światła. Obraz dopełnia-
ją barwy, które na niebie i wo-
dzie pozostawia zachodzące 
słońce. Spacer bydgoskimi bul-
warami można rozpocząć 
w wielu miejscach i zakończyć 
tam, gdzie ma się na to ochotę. 

Oby tylko każdy związek był tak 
intrygujący i zachwycający, jak 
związek naszego miasta z rzeką. 

Romantyczną scenerię za-
pewni też Myślęcinek. - Na spa-
cer we dwoje szczególnie pole-
cam Ogród Botaniczny - pod-
kreśla Agnieszka Kowalkowska. 
- Arboretum, rozmaite ścieżki 

botaniczne, widowiskowe alpi-
narium z osobliwymi roślinny-
mi zakątkami zaaranżowanymi 
pośród pagórków i wąwozów. 
Po prostu, cudne widoki. 

W Bydgoszczy mamy też 
Wieżę Ciśnień. Każdy, kto  lubi 
szerokie perspektywy i otwar-
tą przestrzeń, powinien wybrać 
się na taras widokowy.  

- Przy odrobinie szczęścia 
można się tu znaleźć sam 
na sam z ukochaną osobą i… 
z wiatrem we włosach - śmieje 
się Agnieszka Kowalkowska. 

Idealnym miejscem na ro-
mantyczny spacer jest też 
Ostromecko, położone niedale-
ko Bydgoszczy. Przechadzka 
po pałacowym parku w stylu 
angielskim, którego architekt  
malowniczo osadził w prze-
strzeni dębów, grabów, mo-
drzewi i kasztanowców, to faj-
ne miejsce na randkę. Na 36 
hektarach można się odnajdy-
wać i gubić do woli. A potem 
pyszny swojski obiad w kar-
czmie albo wykwintny - w pa-
łacu. Można  zostać do wieczo-
ra, a jeśli ktoś  woli... nawet 
do rana.¹
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Nasza akcja Bydgoszcz to idealne miejsce dla zakochanych. Razem można wybrać się na Wyspę Młyńską, nad Stary Kanał Bydgoski lub do Myślęcinka

MOST JANA KIEPURY - to 
jedno z tych miejsc, które 
Zuzanna i Maks, poza spacera-
mi nad Starym Kanałem Byd-
goskim, wybierają na randkę.

Wiosna to taki czas, gdy 
rozkwitają nie tylko ro-
śliny, ale też uczucia. 
A że urokliwych zakąt-
ków w Bydgoszczy nie 
brakuje, więc polecamy  
kilka z nich na randkę.

Co prawda Bulwar Filadelfijski 
to idealne miejsce na spacer 
o każdej porze, ale najlepiej 
wybrać się tam po zmroku, 
przy blasku gwiazd, księżyca 
i niezwykłej iluminacji toruń-
skiej starówki. Swiatła tej sce-
nerii robią niesamowite wra-
żenie. 

Nic nie budzi bardziej 
wzniosłych uczuć niż pod-
świetlony, stary toruński most. 
Wielkim plusem tego miejsca 
jest fakt, że spacer można od-
być wygodnie ścieżką - bez 
problemu z łamaniem sobie 
nóg na toruńskim bruku, co 
nie jest bez znaczenia, gdy ko-
bieta ubrana jest w eleganckie 

wysokie szpilki i zwiewną su-
kienkę. Także gastronomia 
od jakiegoś czasu przy bulwa-
rze jest dobrze reprezentowa-
na: Okoliczne barki dbają to, 
aby było gdzie coś wypić  
i  zjeść. 

Ulica Podmurna 
To kolejny punkt randkowania 
w mieście. Nie tylko wielokrot-
nie grała w różnego rodzaju fil-
mach („Kto nigdy nie żył”, 
„Wrony”), ale także wprowadza 
magiczną aurę rodem z powieś-

ci Bułhakowa. Warto wziąć 
ukochaną osobę i spacer rozpo-
cząć od strony ulicy Ciasnej.  

Widoki nie do przecenienia. 
A gdy już zmęczycie się space-
rowaniem, zawsze możecie 
w romantycznej atmosferze 
spędzić czas na drinku w ogród-
ku Róży i Zen, albo w Pubie Ko-
niec świata. Minusem jest nie-
stety toruński bruk. Szpilki 
odradzamy. Takie buty nie bar-
dzo nadają się też na Rynek Sta-
romiejski. 

Gdzie nogi niosą 
To tutaj skupia się życie całego 
miasta. Jeśli macie ochotę 
na kolację i drinka, na pewno 
znajdziecie tu coś dla siebie. Zaś 
patrzenie na jeden z najpięk-
niejszych rynków w naszym 
kraju, z górującym nad wszyst-
kim gotycko-manierystycznym 
ratuszem, jest z pewnością do-
datkowym atutem nie tylko wi-
zualnym.  

Tradycyjnie latem można tu 
zasiąść w jednym z licznych 

ogródków i podpatrywać toczą-
ce się życie miasta.  Nie braku-
je też muzyki w wykonaniu 
ulicznych grajków. 

Gotyckie mury i wąskie 
uliczki 
Kolejne niezwykle romantycz-
ne miejsce na spacer we dwoje 
to okolice Zamku Krzyżackie-
go. Gotyckie mury, wąskie 
uliczki i klimat rodem z opo-
wieści przygodowych spod 
znaku płaszcza i szpady, zado-
woli nie tylko miłośników 
survivalu, ale także wszyst-
kich, którym drogie są przeży-
cia wizualne. W okolicy nie 
brakuje pięknych widoków 
(Teatr Baj Pomorski, Staw 
Komtura), a także miejsc,  
gdzie można zawitać na coś dla 
ciała (i nie tylko mamy tu 
na myśli zwyczajowego drin-
ka). Miejsce, gdzie szczególnie 
latem udają się spragnieni 
świeżego powietrza i kontaktu 
z naturą torunianie to 
Martówka. Można tam zrobić 

sobie romantyczny piknik, po-
leżeć na kocyku i pooddychać 
atmosferą lasu. Minusem mo-
gą być natrętne komary i - nie-
stety - tłok, który panuje tam 
szczególnie w weekendowe 
popołudnia.  

Dolina marzeń 
Mikroskopijny parczek blisko 
miasta zawsze pełen jest zako-
chanych par.  

Nic dziwnego - wszak moż-
na tam znaleźć odrobinę in-
tymności, nie oddalając się 
za bardzo od Starego Miasta. 
A do tego te kwitnące krzewy, 
które wiosną działają 
na wszystkie zmysły. Miłość 
czuć w powietrzu, bo Toruń to 
nie tylko gotyk na dotyk. To 
miasto otwarte na ludzi, tych 
zakochanych szczególnie. 
Wiosna to ich czas w mieście. 
Można się o tym przekonać 
odwiedzając wymienione 
miejsca w tym przewodni-
ku.¹ 

PAULINA BŁASZKIEWICZ

A może na randkę do Torunia? Tam też nie brakuje interesujących miejsc

Toruń to idealne miasto dla za-
kochanych, którzy mogą się 
wybrać na Bulwar Filadelfij-
ski, starówkę lub odwiedzić 
okolice  Zamku Krzyżackiego. 
Gdzie jeszcze warto wybrać się 
na spacer z bliską osobą?

CZAS WE DWOJE
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Dolina marzeń - ODROBINA INTYM-
NOŚCI  w pobliżu Starego Miasta 


