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Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej (052) 328-00-01
ZOO (052) 328-00-08
Park Rozrywki (052) 372-15-22

LEŚNY PARK KULTURY I WYPOCZYNKU - TROCHĘ HISTORII
Niewiele jest w Polsce – ba, nawet w Europie! – miast, które legitymując się wysokim poziomem
infrastruktury, mają jednocześnie – tak jak Bydgoszcz – równie malownicze zielone zaplecze ...
Tymczasem ponad 800- hektarową enklawę leśnych uroczysk ze wzgórzami oraz jarami
ożywionymi tu i ówdzie strugą jakowąś, czy źródełkiem natura ulokowała ledwie 3 kilometry od
wielkomiejskiego centrum. Nic dziwnego zatem, że bydgoszczanie tak chętnie odwiedzają
zielony raj, jakim dla zmęczonego codziennym życiem mieszczucha jest LEŚNY PARK
KULTURY I WYPOCZYNKU – Myślęcinkiem, od nazwy pobliskiej miejscowości, też zwanym.
Leśny Park wszakże to nie tylko kojąca przyroda, ale coraz bogatsza oferta
rekreacyjno-sportowa dla wymagającego człowieka początku XXI wieku.
A wszystko zaczęło się w roku 1972, jeszcze w ramach Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług
Komunalnych, za sprawą którego zaczęto z mozołem, ale i rozwagą, ujarzmiać dziką naturę
tworząc z czasem przyjazny człowiekowi krajobraz z promenadami i ścieżkami spacerowymi,
tudzież wodnymi oczkami – oazą ptactwa i roślinności. To czas, od którego można zacząć
odliczać powstanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku – w 1983 roku wyodrębnionego już
jako oddzielne przedsiębiorstwo.
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OGRÓD FAUNY POLSKIEJ
Najstarszy, bo funkcjonujący w ramach LPKiW od 1978 roku, jest OGRÓD FAUNY POLSKIEJ,
który jako jedyny w kraju ma tak liczną ekspozycję li tylko zwierząt rodzimych. 14-hektarową
powierzchnię myślęcińskiego ZOO zamieszkuje ponad 600 okazów 112 gatunków zwierząt
kręgowych, a wśród nich 62 podlegają całkowitej ochronie. W 1994 roku w OFP otwarto
Mini-ZOO, tworząc w ten sposób najmłodszym okazję bezpośredniego kontaktu z
najłagodniejszymi mieszkańcami Ogrodu. Z kolei w roku 1999 ZOO powiększyło swoje tereny o
dalsze 2 hektary, gdzie powstał wspaniały wybieg dla jeleniowatych. Oprócz nich na
zwiedzających czekają m. in. dostojne żubry i brunatne niedźwiedzie, wilki, rysie, żbiki, jenoty,
kuny i borsuki. Warte polecenia jest ptasie bogactwo Ogrodu – od pospolitych gawronów i
kruków, po chronione orły, tudzież sokoły ...
W roku 2004 w myślęcińskim ZOO pojawiły się także zwierzęta z innych stron naszego globu,
m.in. zebry, strusie, emu, czy gwanako. Tak narodził się tu dział nazwany przez nas
SKRAWKIEM ŚWIATA.(OFP szefuje mgr TAMARA SAMSONOWICZ (0-52) 328-00-09

OŚRODEK REKREACJI KONNEJ
Rokiem prawdziwej obfitości dla rozwoju Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku był rok 1982,
kiedy to znacznie wzbogacono jego ofertę oddając do użytku OGRÓD BOTANICZNY oraz
OŚRODEK REKREACJI KONNEJ. W tym ostatnim, po dziewięciu latach, obok prowadzonej
normalnie nauki jazdy konnej, obozów jeździeckich oraz biegów myśliwskich - uruchomiono
zajęcia z hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych. myślęciński Ośrodek Rekreacji Konnej jest
też areną dla sportowych zmagań raz to w skokach przez przeszkody, raz to w powożeniu –
wysoko oceniane przez Polski Związek Jeździecki. (obecnie ORK prowadzi operator
zewnętrzny p. WIESŁAW KRASZEWSKI tel. kom. 0-603-198-594 lub tel. (0-52) 328-00-14

OGRÓD BOTANICZNY
Za przysłowiową „miedzą” Ośrodka Rekreacji Konnej, na 60 hektarach, rozciąga się cieszący
oczy najbardziej wyrafinowanego miłośnika przyrody OGRÓD BOTANICZNY, świętujący w
2005 roku jubileusz 25-lecia istnienia. Tak tu malowniczo, że łatwo w myślęcińskim ogrodzie
ulec ułudzie zwiedzania egzotycznych krain, swojskich łąk zielonych, czy też górskich szlaków.
Wszystko za sprawą wspaniałego – naturalnego, tudzież „rzeźbionego” ludzką ręką –
urozmaicenia terenu oraz bogactwa roślin, których zarejestrowano tu ponad 430 gatunków
należących do 71 rodzin!
Na specjalną uwagę zwiedzających zasługują rodzajowe ogrody, jak choćby ten kwitnącej wiśni
i jabłoni, różaneczników, roślin iglastych oraz kolekcje dereni, tawuł, żywotników i grzybieni
wodnych, czy 80-letni las bukowy z charakterystycznym runem i okazami lilii złotogłów oraz
orlików. Urody Ogrodu Botanicznego nie oddadzą słowa – tu trzeba być!
By kontemplować przyrodę mógł każdy, jesienią 1999 roku oddano do użytku (w owym czasie
jedyną w Polsce!) ścieżkę dydaktyczną dla niewidomych, gdzie językiem Braille’a opisano
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blisko 150 zgromadzonych roślin.
Kilka lat temu utworzono także w Ogrodzie Botanicznym największe w Polsce alpinarium, a w
nim malowniczy wodospad, który wspaniale wkomponowuje się w skalny krajobraz z
różnorodnością górskiej roślinności. Wodospad od razu zapadł w serca bydgoszczan, stając się
ulubionym miejscem spotkań zakochanych ...
W roku srebrnego jubileuszu popularny BOTANIK wzbogaci się jeszcze o Ogród Motyli, czyli
obszar, na którym posadzone zostaną rośliny wabiące do siebie wielobarwne MOTYLE. Będzie
co podziwiać.(szefem OB jest mgr KAROL DĄBROWSKI, tel. 328-00-09).

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Gdy mowa o edukacyjnej roli obcowania z naturą, czas na przedstawienie najmłodszego
„dziecka” Leśnego Parku, jakim jest powstałe w 1994 roku Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Ekologicznej, które na początku roku 1999 rozlokowało się w nowej siedzibie, królując
od tej pory niepodzielnie na uroczysku „Zacisze”. Walory krajobrazowe lokalizacji są zresztą
zawsze doceniane przez odwiedzające Centrum grupy szkolne, które wszakże równie chętnie
korzystają z nowoczesnego wyposażenia pracowni komputerowej KPCEE, sali audiowizualnej,
mikroskopowej, czy laboratorium chemicznego. Fakt, że obiekt dysponuje bazą noclegową dla
35 osób oraz klubem z możliwością wyżywienia, pozwala też w leśnym mateczniku
organizować konferencje naukowe i sympozja oraz cieszące się szczególnym powodzeniem
wśród uczniów tzw. zielone szkoły.
Z kolei w czasie ferii, czy wakacji w Centrum roi się od kolonistów, którzy doskonale łączą tutaj
zdobywanie wiedzy ekologicznej z wypoczynkiem na łonie natury.
W ciągu całego roku KPCEE patronuje też takim cyklicznym imprezom
edukacyjno-rekreacyjnym jak „Święto wiosny”, Dzień Ziemi”, czy „Z ekologią bez granic”.
Trudno zresztą o lepszego organizatora praktycznej edukacji ekologicznej, skoro o
przysłowiowy „rzut beretem” znajdują się ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze, jak choćby
czterokilometrowa Ścieżka Zacisze, na której podczas 2-3 godzinnego spaceru nie pozostanie
bezimiennym żaden napotkany obiekt przyrody. Nie można też zapomnieć o Ścieżce Szuwary
wijącej się wokół myślęcińskich stawów, przybliżając nam tajemniczy świat żyjących nad wodą
roślin.
Otwarta latem 2000 roku kładka wspaniale urozmaiciła wędrówkę szuwarowymi zakamarkami.
W strefie zboczowej doliny Zacisze, w północno-zachodniej części Leśnego Parku bije źródełko
zwane, od doliny, Zaciszem. Pomimo, że – będąc tzw. formą zubożałą wycieku wód
podziemnych – jego wydajność wynosi tylko 2 litry na minutę, wód źródełka nie sposób
przecenić – mieszczą się one w I klasie czystości wód podziemnych! W 1993 roku źródełko
Zacisze wpisano na listę pomników przyrody.
Wracając do działalności Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej – wielu
zdziwić się może, jak jest ona różnorodna. Oto dobrą jego tradycją staje się, że w krótkim
czasie KPCEE zaistniało jako swoisty „salon kulturalny przy leśnym dukcie’, wyprowadzając - z
powodzeniem - ze śródmiejskich salonów w ostępy leśne rozmaite wystawy fotograficzne i

3/5

LPKiW "Myślęcinek"

wernisaże plastyczne! (szefem KPCEE jest mgr OLECHNA WOJTECKA tel. 328-00-01).

PARK ROZRYWKI I INNE ATRAKCJE
Trzymając się wszakże chronologii wydarzeń ważnych dla rozwoju Leśnego Parku Kultury i
Wypoczynku – wróćmy do roku 1983, kiedy to swoje podwoje otworzył Park Rozrywki. Jego
główna część, czyli lunapark z karuzelami, zjeżdżalniami, gabinetami luster, dmuchanym
pałacem i wypełnionym różnokolorowymi piłeczkami „chińskim basenem”, czy autodromem
cieszy najmłodszych przez wiele miesięcy każdego roku, bo od połowy kwietnia do połowy
października.
W sezonie letnim ożywa położona nieopodal polana Różopole, gdzie odbywają się
najprzeróżniejsze imprezy – od cyklicznej już LEŚNEJ PRZYCHODNI po POWITANIE czy
POŻEGNANIE LATA, po koncerty gwiazd „pierwszej ligi” polskiej estrady.
Warto w tym miejscu podkreślić, że Leśny Park Kultury i Wypoczynku – najczęściej sam będąc
organizatorem przeróżnych imprez – służy też swoimi malowniczymi terenami i bogatym
zapleczem, wynajmując je na potrzeby zewnętrznych kontrahentów. To tutaj zatem pracownicy
wielu bydgoskich firm spędzają czas na wspaniałych piknikach, organizują grille, podchody, czy
przejażdżki konne. Amatorom bardziej czynnej formy relaksu Park oferuje cieszącą się
szczególnym powodzeniem wśród bydgoszczan tzw. ścieżkę zdrowia, tudzież boiska do piłki
nożnej, czy siatkówki i koszykówki, korty tenisowe, a zimą – absolutny hit w tym regionie kraju –
stok narciarski z wyciągiem orczykowym. Dodajmy, że ma on ulec w najbliższym czasie
modernizacji, w ramach której pomyślano i o ulepszaniu samego wyciągu, i o podwyższeniu
stoku!
Skoro znaleźliśmy się na wzgórzu, z którego zimą szusują narciarze – trzeba pochwalić się , że
oto 19 listopada 2000 roku został tam otwarty specjalny tor do ekstremalnych zjazdów
rowerowych. Powstał on przy ogromnym czynnym zaangażowaniu środowiska bydgoskich
rowerzystów, którzy mówią, że jest to jeden z najlepszych torów tego typu w Polsce!
Rok 2000 w ogóle wydaje się być szczególnie szczęśliwy, gdy idzie o nowe inwestycje w
Leśnym Parku. I tak święta Wielkiej Nocy były okazją do otwarcia – ku ogromnej uciesze
rolkarzy i deskorolkarzy – Skate Parku, gdzie od razu zorganizowano krajowe mistrzostwa w
jeździe na rolkach, które zgromadziły krajową czołówkę przedstawicieli tego sportu.
W maju 2000 roku Leśny Park wyszedł natomiast z kolejną ofertą, otwierając – w najbardziej
chyba urokliwym zakątku, bo tuż nad stawami, przy molo – Restaurację „Parkową” z ogródkiem.
W kolejnych latach przedłużano także trasę powstałej w 1996 Myślęcińskiej Kolejki Parkowej.
Od ferii zimowych 2000 można zatem wsiąść do stylizowanej ciuchci na stacji Bydgoszcz – Las
Gdański i trasą liczącą 3315 metrów, a prowadzącą przez tereny wystawowe i wzdłuż stawów,
pod stokiem narciarskim – nie roniąc nic z malowniczych widoków, dojechać do uroczyska
Zacisze i położonego tam Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.
Gwoli ścisłości odpowiedzmy, że w 1992 roku Leśny Park Kultury i Wypoczynku – w ramach
przekształceń własnościowych – stał się spółką miasta.
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ZAPRASZAMY DO ODPOCZYNKU W GOŚCINNYM MYŚLĘCINKU

(żródło: www.myslecinek.pl )
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