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W POSZUKIWANIU SKARBU... 

 

INFORMACJE OD WĘDROWCA 
Zapraszam Cię do pasjonującej wędrówki ulicami Grodu nad Brdą, pod-

czas której uzyskasz wskazówki pozwalające na odkrycie skarbu. Przekazał mi je 

tajemniczy mężczyzna, który ukrył go przed wielu laty, ale trafić już w to miejsce 

ponownie nie zdołał. Spisał informacje na starych, pomiętych kartkach papieru                 

i oddał mi  jako swoisty spadek. Treść zaopatrzył ilustracjami, które pomagają 

zrozumieć istotę trasy. Czytając całość, dostrzegłem, że w opowieści wykazywał się 

zadziwiającą wiedzą z wielu dziedzin i przedmiotów. Mężczyzna mówił nieskładnie, 

dziwnym dla współczesnego człowieka językiem, trudnym do jednoznacznego                     

i szybkiego rozszyfrowania, a często też zrozumienia. Twierdził, że stracił częścio-

wo pamięć, że nie może sobie przypomnieć nazw ulic, którymi przechodził, ale 

pamięta na przykład osiągnięcia osób, których nazwiska te ulice nosiły.  Zachęcał 

do poniesienia trudów wędrówki, bo - jak twierdził - wiedza i umiejętności, które 

w czasie wyprawy każdy śmiałek nabędzie, są bezcenne, a skarb czekający u jej 

końca swoim bogactwem zaskoczy każdego. Ciągle też powtarzał sapere aude, 

sapere aude, sapere aude, co jeszcze bardziej wzmacniało poczucie spotkania z 

tajemnicą.  

Po przeczytaniu całości uznałem, że trasę wędrówki do skarbu wraz ze 
wskazówkami trzeba udostępnić innym po to, żeby zapiski i wiedza tajemniczego 
mężczyzny przetrwały. I oto wszystko jest w Twoich rękach. Nie zmarnuj tej szan-
sy. Jestem przekonany, że Ci się uda dotrzeć tam, gdzie jeszcze nikt nie dotarł. 

ZASADY GRY 
 Dzień przed rozpoczęciem wyprawy wyślij SMS na numer 603-365-324                   

z liczbą wędrowców i nazwą grupy.  

 Przejdź całą trasę. 

 Odpowiedz na wszystkie pytania zawarte w opowiadaniu. 

 Odkryj właściwe cyfry szyfru, które umożliwią otwarcie sejfu ze skarbem. 

 Odłóż do sejfu Twoją wypełnioną książeczkę z opisem trasy.  
Uwaga!!! W trakcie wyprawy trzeba  mieć ze sobą smartfon z zainstalowaną 
aplikacją do czytania kodów QR (np. QR Droid Code, QR Barcode Scanner). 
W tekście - pod kodami QR z kluczykiem - ukryte są zagadki, których rozwią-
zanie umożliwi Ci odkrycie szyfru i otwarcie sejfu. 

Na wyprawę zabierz ze sobą znicz. 

W grze będzie można wziąć udział od 1.09.2020 do 31.08.2021. 
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W POSZUKIWANIU SKARBU... 

 
DLACZEGO TAKA TRASA? 

Dzisiaj wszyscy bydgoszczanie wiedzą, gdzie jest fontanna Potop, Stary 

Rynek, Spichrze, ulica Mostowa, pomnik Mariana Rejewskiego, a nawet kamienice 

zaprojektowane przez Józefa Święcickiego. O bohaterach Starówki i pobliskich 

ulicach wiemy dużo. Często się tam spotykamy, spacerujemy. Inaczej jest z ulicz-

kami grodu nad Brdą, które są małe, krótkie, niepozorne, nie przyciągają atrakcja-

mi turystycznymi, ale noszą imiona bohaterów narodowych. Tych bardzo daw-

nych, jak Karola Chodkiewicza, albo tych z okresu insurekcji kościuszkowskiej, np. 

Księcia Józefa Poniatowskiego lub bliższych naszej historii, chociaż osadzonych                 

w ubiegłym wieku. Idąc wyznaczoną tu trasą, poznajemy zupełnie inną Bydgoszcz              

i jednocześnie spoglądamy na nią w kontekście ważnych postaci. Ale nie tylko. 

Trasa nie przywołuje wyłącznie wydarzeń i sylwetek historycznych. Jest w niej 

ukrytych wiele elementów przyrodniczych, trochę muzyki i sztuki. Od czasu do 

czasu trzeba wykazać się orientacją w terenie szczególnie, jeśli chodzi o kierunki 

geograficzne, w tym między innymi znalezieniem właściwych współrzędnych. Do 

tego na pewno przyda się wędrowcom smartfon, a więc współczesne urządzenie, 

którym posługujemy się na co dzień. Droga, którą przejdziemy, jest jedną wielką 

zagadką. Obejmuje 15 ulic, 3 dzielnice, 2 parki, kilka utworów muzycznych, 3 mu-

rale i 3 gatunki drzew, które są pomnikami przyrody. Tekst jest tak napisany, że nie 

pojawia się w nim żadna z ich nazw. Trzeba samodzielnie do tego dojść, odgadnąć, 

sprawdzić. Warto się na chwilę zatrzymać, rozejrzeć, porozmawiać o otaczających 

nas miejscach, ludziach, przyrodzie, sztuce. Droga zachęca do rozmowy, dyskusji, 

swobodnego wypowiadania się i odkrywania, kształtuje postawy patriotyczne, 

rozwija kompetencje cyfrowe uczniów w zakresie wykorzystywania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, buduje wiedzę i umiejętności logiczno-                                 

-matematyczne, językowe, przyrodnicze (środowiskowe), muzyczne, przestrzenne, 

ruchowe, interpersonalne. Jest więc co robić. 

DLA KOGO TA TRASA? 

Całość skierowana jest do nauczycieli z uczniami (od klasy VII), rodziców z 

dziećmi, entuzjastów aktywnego spędzania wolnego czasu i poszukiwaczy skar-

bów. Trasa stanowi uniwersalne wyzwanie dla wszystkich. Wbrew pozorom nie 

jest długa. W zależności od przyjętego tempa może zająć 60-90 minut. Ma więc też 

charakter prozdrowotny. Godzinny spacer każdemu dobrze zrobi, a przy okazji 

odkrywania nieznanego szybko minie. 

W POSZUKIWANIU SKARBU... 
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W POSZUKIWANIU SKARBU... 

 
Jesteś już blisko celu. Idź kawałek dalej w kierunku południowym. Wejdź w pierw-

szą bramę wjazdową ze szlabanem (w prawo). Trzymaj się budynku, który stu-

denci nazywają harmonijką, aż dojdziesz do gmachu uniwersyteckiego. Wyjdź 

bramą parkingową i kieruj się na zachód. Niebawem zobaczysz klasycystyczny 

pałacyk, cel twojej wędrówki. Na jego murze znajdziesz tablicę pamiątkową jedne-

go  z Ojców Niepodległości. Zatrzymaj się. 

23. Zapisz imię i nazwisko Ojca Niepodległości, którego upamiętniono na  
       tablicy: ..................................................................................................... 

24. Podaj nazwę placówki edukacyjnej mieszczącej się w budynku wieńczą- 
       cym Twoją wędrówkę:  
       .................................................................................................................. 

Stoisz zapewne naprzeciwko wejścia. Patrzysz na miejsce wyjątkowe, które można 

nazwać świątynią edukacji. Zabytkowy pałacyk został zaprojektowany w 1863 roku 

i przez blisko 160 lat nieustannie służy oświacie. Niemal 104 lata kształcono tu 

dzieci i młodzież w 19 różnych szkołach, a potem - po-

nad 50 lat temu – rozpoczęto  kształcenie i doskonalenie 

nauczycieli. Obok budynku rośnie najpiękniejszy w Byd-

goszczy okaz drzewa, podobny już spotkałeś podczas 

wędrówki. Ten ma około 110 lat i jest pomnikiem przy-

rody wpisanym do rejestru wojewódzkiego z uwagi na 

rzadkość występowania. 

Wejdź do budynku. Na parterze – po prawej stronie – 

zobaczysz sejf. Cyfry, które uzyskałeś z kodów QR ozna-

czonych kluczykiem, pozwolą Ci go otworzyć. Weź na-

grodę, ale w zamian zostaw książeczkę, której treść doprowadziła Cię do skarbu.  

 
 

 

 

 

W POSZUKIWANIU SKARBU... 

 

   

Stoisz w miejscu, w którym niegdyś był las. Wokół widzisz dużo drzew                  

z przeważającą liczbą sosen. Dzisiaj jest tu park i jedno z najpiękniejszych, zielo-

nych osiedli w grodzie nad Brdą. Niewielkie, swoim kształtem przypominające klin 

albo trójkąt niemal równoramienny. Nie ma chyba takiego osiedla, w obrębie 

którego na tak małej przestrzeni byłoby tyle nazw ulic symbolizujących drzewa. 

Wprawdzie na Grabowej nie ma grabów, na Topolowej topól, a na Cisowej cisów, 

ale za to na Kasztanowej jest jeden kasztanowiec, na Modrzewiowej rośnie wiele 

modrzewi, na Jodłowej jest sporo jodeł, a na Świerkowej dużo świerków. Jest tu 

pięknie i zielono, bo rosną też krzewy, a latem kwitnie mnóstwo kwiatów.  To 

miejsce zaprojektował znany bydgoski architekt, współtwórca osiedla, na którym 

się znajdujesz. Dawniej zielonemu zakątkowi patronował działacz partyjny i poli-

tyczny, oficer i pisarz, przy pomniku którego rozpoczyna się trasa. Dzisiaj patro-

nami parku są ludzie, których nazwa wzięła się od dawnych harcowników. Charak-

teryzują się męstwem, gotowością do walki i poświęceń, czynu i służby Ojczyźnie. 

Ich tradycja sięga początku XX wieku i wywodzi się od skautingu. 

 

Jeśli nadal nie wiesz, gdzie rozpoczyna się trasa, wpisz współrzędne 

geograficzne do map Google. 
 

 

53.139967, 18.031096 

53°08'23.9"N 18°01'52.0"E 
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W POSZUKIWANIU SKARBU... 

 
Od pomnika idź kilkadziesiąt metrów na południe. Potem, będąc cały czas w par-

ku, skręć w lewo i przejdź obok dwóch budek lęgowych dla ptaków Towarzystwa 

Przyrodniczego, które dostrzeżesz, patrząc w kierunku północnym i podnosząc 

głowę lekko ku górze. 

1. Dla jakich  ptaków  zamontowano  budki lęgo-

we? ……………………………….…………………………………. 

Idąc kawałek dalej, skręć w prawo. Nie sposób się 

pomylić,  wszak wejdziesz w ulicę wielkiego Polaka, 

historyka, działacza niepodległościowego, bibliogra-

fa i poligloty. Profesorowi kilku uznanych uniwersy-

tetów, członkowi towarzystw naukowych i patrio-

tycznych oraz inicjatorowi szkoły badającej procesy 

historyczne przypisuje się autorstwo hasła Za wol-

ność naszą i waszą, które eksponowano na sztandarach powstańczych. 

2. Kto był autorem hasła Za wolność naszą i waszą? ............................................. 

Trzymaj się lewej strony. Tak dojdziesz do ulicy z jednym kasztanowcem, o której 

wcześniej Ci wspominałem, a nieco dalej miejsca, przez które niegdyś przejeżdżał 

pociąg. Pamiętają go zapewne najstarsi mieszkańcy osiedla. Na początku lat sześć-

dziesiątych XX wieku usunięto tory i drogę zalano asfaltem. Powstał deptak, przy 

którym były ogródki działkowe. Teraz znajduje się tu najbardziej ruchliwa droga w 

mieście i jednocześnie granica dwóch dzielnic. 

Wędrówkę kontynuuj ulicą, w którą wszedłeś z parku. Po obu stronach zobaczysz 

długi szpaler drzew.  Porą jesienną wielu tu-

bylców zbiera z nich owoce.  

3. Rozpoznaj drzewa i napisz, jaki rodzaj 
owoców one dają?  ……................................ 

Z kolei porą wiosenną - przy odrobinie szczę-

ścia - zobaczysz po prawej stronie ulicy kwit-

nącą magnolię, a po lewej skupisko małych 

drewnianych postaci ukrytych na terenie jednej z posesji. Jeśli ich spojrzenia Cię 

nie zatrzymają, idź do pierwszego skrzyżowania i skręć w prawo. 

4. Jakie drewno nadaje się najlepiej do rzeźbienia? …………………………………………. 

W POSZUKIWANIU SKARBU... 

 
Na wysokości tajemniczego drzewa skręć w prawo. Wejdziesz w ulicę bydgoszcza-

nina, współzałożyciela Batalionów Śmierci za Wolność, kompozytora wielu utwo-

rów, m.in.  Gaude  Mater Polonia, Pieśni żołnierskiej, Koncertu Jankiela. Przed 

czwartym wieżowcem skręć w lewo, a potem - za budynkiem -  w prawo. Wówczas 

zobaczysz największy swego czasu mural w Polsce wykonany przez dziewięciu 

artystów. Wielkoformatowy rysunek chłopca unoszącego się w powietrzu w oto-

czeniu domków usytuowanych na wysokim drzewie to gwarancja niezapomnia-

nych wrażeń. Tym samym otaczająca rzeczywistość przeniesie Cię w świat sztuki 

współczesnej, ulicznej.  

21. Kto jest bohaterem muralu na ścianie wieżowca? ........................................... 

W obrębie 100 metrów od miejsca, w którym stoisz, możesz odnaleźć pięć zadzi-

wiających murali. Niezwykłe skupisko dzieł artystów, niespotykane w żadnym 

innym miejscu Bydgoszczy. Tylko trzy jednak będą dla Ciebie widoczne. Idąc kawa-

łek dalej – po lewej stronie – ujrzysz kolejne dzieło. Efekt jest zadziwiający i poru-

szy każdego, kto wpatrzy się w obraz. Nagi człowiek ze skrzydłami w ptasim gnieź-

dzie usytuowanym na słupie energetycznym, wysoko, ponad miastem, musi robić 

wrażenie. 

 

Żeby zrozumieć ten mural, powinieneś przeczytać powieść Williama 
Whartona pt. Ptasiek. 

Przejdź na drugą stronę ulicy przejściem dla pieszych i kieruj się w lewą stronę. Po 

kilkudziesięciu metrach, z drugiej strony tej samej kamienicy, na której widziałeś 

Ptaśka, zobaczysz karykaturę ludzkiej twarzy zdeformowanej wciśniętą w usta 

żarówką i nienaturalnym wytrzeszczem oczu. To kolejne dzieło ulicznych artystów, 

którego tytuł Zamilcz połączony jest przewodem elektrycznym z żarówką i zda-

niem: Sssłowo było na początku.  

Kiedy uznasz, że masz dość doznań artystycznych, spójrz na nazwę ulicy. Znalazłeś 

się na trasie upamiętniającej rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej 

na świecie Ustawy Rządowej z końca XVIII wieku regulującej ustrój prawny Rze-

czypospolitej Obojga Narodów. Wydarzenie to uwiecznił dokładnie 100 lat później 

Jan Matejko na obrazie, który już wcześniej przywołałem. 

22. O jaką Ustawę Rządową chodzi? ………………………………………………………………… 
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W POSZUKIWANIU SKARBU... 

 
Roślina wygląda jak zatrzymana w czasie albo skamieniała czteroosobowa rodzina. 

Kiedy dobrze się wpatrzysz, a słońce oświetli ją swoimi promieniami, u podstawy 

zobaczysz łapę prehistorycznego zwierzęcia wystającą z jej wnętrza. Jeśli zmrużysz 

oczy, dostrzeżesz także dwóch strażników stojących po obu stronach rośliny. Je-

den w stanie czuwania, drugi uśpienia. Pamiętaj jednak, że zobaczysz ich tylko 

wówczas, gdy sięgniesz do wnętrza swojej wyobraźni, a promienie słońca oświetlą 

drzewo od strony południowo-zachodniej. Wówczas postacie zaczną się wyłaniać 

najpierw w zarysie, a potem w całości. 

 

  

 20. Podaj nazwę tajemniczej rośliny ……………………………………………………………….. 

 

Nie zatrzymuj się jednak zbyt długo. Musisz wiedzieć, 
że świątynia przyrody, przez którą przechodzisz, nie 
zawsze wyglądała tak jak dzisiaj. Obecnie zielone tere-
ny udostępnione dla spacerujących i odpoczywających 
mieszkańców były niegdyś miejscem pochówku. Daw-
niej bydgoszczanie potocznie nazywali to miejsce par-
kiem sztywnych. Stoisz na pierwszym ewangelicko-
augsburskim cmentarzu, który został założony w 1778 
roku. Był miejscem spoczynku obywateli naszego mia-
sta, którzy rozbudowywali je i dbali o nie. Jedynym 
śladem ich pochówku jest tablica zamontowana w 
południowej części parku. 

 

W POSZUKIWANIU SKARBU... 

 
Chociaż nazwa nowej ulicy sugeruje, że nie ma tu hałasu, to lata, w których była tu 
cisza, dawno minęły.  Ryk samochodów z równoległej drogi, którą niedawno prze-
szedłeś, na pewno daje się we znaki spokojnym mieszkańcom tej dzielnicy. Pozo-
stał jednak dawny klimat: piętrowe domki, małe ogródki. Wchodząc w to dziwne 
miejsce - tuż za skrzyżowaniem - miniesz Ginkgo biloba. Jest bardzo młody i sa-

motny, zupełnie inny od roślin kwitnących w okolicy. Ale 
chyba też z tego powodu dumny. On wie, że przeżyje wszyst-
kie okazy przyrodnicze, a nawet kataklizmy. Będzie trwał                       
i patrzył na rozwój wydarzeń może kilka tysięcy lat. Jest jedy-
nym i niepowtarzalnym aktem natury, nagozalążkowym o 
wachlarzowatych centralnie wciętych liściach. Żeby ten pięk-
ny okaz zobaczyć, musisz się nieco wysilić, bo schował się 
między iglastymi krewniakami i chociaż ma już pięć metrów 

wysokości, jest nieco nimi zasłonięty. 

5. Ginkgo biloba to rzadki gatunek drzewa nazywanego inaczej ........................... 

Podążając tą trasą kilkadziesiąt metrów, dojdziesz do pierwszego skrzyżowania. 

Tam skręć w lewo i kontynuuj wędrówkę tak 

długo, aż staniesz przy dwóch Janach. To niezwy-

kłe spotkanie pułkowników wojsk polskich wal-

czących niemal w tym samym okresie, a na pew-

no w tej samej sprawie.  Obaj urodzeni w drugiej 

połowie XVIII wieku. Pierwszy, z zawodu szewc, 

mianowany przez Tadeusza Kościuszkę pułkowni-

kiem powstania patrzy na Ciebie z uniesioną 

prawą ręką z lewej dolnej części obrazu Jana 

Matejki Konstytucja 3 Maja 1791 roku. Drugi 

wsławił się podczas szarży szwoleżerów na prze-

łęczy Somosierra. Od jego nazwiska ukuto termin 

określający skłonności rodaków do brawury, która często prowadziła do niepo-

trzebnych strat.  

6. Bohater insurekcji kościuszkowskiej i obrazu  Konstytucja 3 Maja 1791 roku   
    Jana Matejki to ...................................................................................................  

7. Kiedy wybuchło powstanie kościuszkowskie? ................................................... 



6 11 
 

W POSZUKIWANIU SKARBU... 

 
Jeśli chcesz dojść do celu, to skręć w prawo i idź ulicą drugiego Jana. Po drodze 

zobaczysz  dwa  dziwne  twory  natury  wymodelowane  rękoma  człowieka.  Oba 

wyglądają jak skupisko kilku ogromnych grzy-

bów wyrastających z ziemi. Niech wyobraźnia 

Cię jednak nie zwiedzie na manowce, podążaj 

do najbliższego skrzyżowania. Tutaj zatrzymaj 

się na chwilę. Patrz oczyma wyobraźni. Stoisz 

przy ulicy człowieka wyjątkowego, który otwie-

ra przed Tobą bramy historii i ważnych dla 

Polski wydarzeń. Słyszysz szczęk broni, tętent 

koni, a może rozkazy dowódców? Czujesz pot                 

i krew przelane za Ojczyznę? Przyszły kierunek 

nada Ci książę, prawdziwy wódz herbu ciołek, 

bohater narodowy, zwo-

lennik Konstytucji 3 maja, 

którego w dzieciństwie pieszczotliwie nazywano Pepi. Jego 

pomnik znajduje się przed Pałacem Prezydenckim w Warsza-

wie. Nic dziwnego, zawsze walczył o wolność Ojczyzny, brał 

udział w powstaniu kościuszkowskim, bronił Księstwa War-

szawskiego, był autorytetem dla wojska, którym dowodził, 

ale także dla przyszłych dowódców i patrio-

tów. Jako jeden z pierwszych w historii żoł-

nierzy został odznaczony Orderem Virtuti 

Militari. 

Kiedy pokłonisz się księciu, wróć myślami do 

współczesności. Poczujesz zapach świeżo 

wypiekanego foremkowego chleba, bułeczek 

mlecznych z makiem i dobrych ciastek, które 

cieszyły swoim znakomitym smakiem wielu 

ludzi. Na skrzyżowaniu ulic, przy których sto-

isz, po lewej stronie,  była niegdyś piekarnia. 
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do ruchliwej ulicy, którą nazwano sto lat temu na cześć znanego księdza. I chociaż 

nie urodził się on w Bydgoszczy, to właśnie tutaj przez siedem lat łączył obowiązki 
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Przejdź koło bra-

my, miń narożnik 

świątyni i kieruj się 

lekko w prawą 

stronę aż dojdziesz 

do ronda. Nazwa-

no je na cześć 

postaci  z Osolina. Jedna z nich pozostawiła przyszłym pokoleniom Zakład Naro-

dowy Ossolineum ze starodrukami, rękopisami i obiektami muzealnymi Polski. 

Idea jest kontynuowana, a zakład nadal prowadzi działalność wydawniczą oraz 

naukowo-badawczą. 

Po prawej części ronda na pewno zobaczysz długą aleję z dwoma szpalerami 81 

drzew, z których 30 ma swoich patronów. Drzewa posa-

dzono na pamiątkę znanych i cenionych postaci. Niektóre 

mają ponad 100 lat. Prawdziwy urok tego miejsca doce-

nisz jesienią. Wówczas ujrzysz liście o rzadko spotykanym 

jaskrawoczerwonym kolorze. Kształ-

tem jednak nie różnią się zbytnio od 

innych gatunków drzew z rodziny 

bukowatych. Jak ważne są te drzewa  

dla Polaków, niech świadczy wizeru-

nek ich liści znajdujący się na współ-

czesnych monetach jedno- i dwugroszowych. Liście tego 

drzewa można zobaczyć na krzyżu harcerskim, herbach wielu 

miast i gmin. W starożytności Grecy i Rzymianie używali ich w 

wieńcach laurowych. 

16. W alei, przy której stoisz,  zasadzono trzydzieści  drzew upamiętniających  

      znanych i cenionych ludzi. Wymień artystę, księdza i polityka, na pamiątkę  

      którego zasadzono drzewo: ........................................................................ 

     ....................................................................................................................... 

Wróć  do  miejsca,  z  którego  zobaczyłeś  aleję.  Idź  na  południe.  Musisz  dojść 

W POSZUKIWANIU SKARBU... 

 

8. Książe, Polak z wyboru, bohater narodowy w dzieciństwie pieszczotliwie  

    nazywany Pepi to  ........................................................................................ 

Dalej podążaj w kierunku południowym. Książę będzie nadal Cię prowadził, do 

końca swojej trasy. Idź wzdłuż płotu, którego niebiański kolor pozwoli dotrzeć Ci 

do trzech tablic. Dwie skrajne poświęcone są 

Polakom, którzy oddali życie w walce o wolną 

Polskę. Na lewej można przeczytać: W tym gma-

chu w latach 1939-1945 okupant hitlerowski 

katował i mordował Polaków. Na prawej (...) tu 

stosowano przemoc wobec polskich patriotów, 

którzy nie pogodzili się z komunistycznym reżi-

mem i zniewoleniem narodu. Trzecia – środkowa - tablica poświęcona jest asowi 

polskiego wywiadu, który mieszkał i pracował w tym budynku.  

Koniecznie zapal znicz i oddaj hołd minutą ciszy tym, dzięki którym możesz żyć w 

wolnej Polsce. 

9. Jedna z tablic poświęcona jest asowi polskiego wywiadu. Napisz, o kogo 
     chodzi ........................................................................................................ 

Teraz skręć w prawo, a za kilkadziesiąt metrów na przejściu dla pieszych - w lewo. 

Musisz wiedzieć, że właśnie przeszedłeś fragmentem alei i rondem jednego z nie-

licznych w naszej historii zwycięskich powstań, którego żołnierze składali przysię-

gę: W obliczu Boga Wszechmogącego w Trójcy świętej Jedynego ślubuję, że Polsce, 

Ojczyźnie mojej i sprawie całego Narodu Polskiego zawsze i wszędzie służyć będę, 

że kraju Ojczystego i dobra narodowego do ostatniej kropli krwi bronić będę (...). 

10. Podaj nazwę zwycięskiego zrywu niepodległościowego toczącego się  
       na przełomie lat 1918-1919 ...................................................................... 

Kiedy myśląc z dumą o powstańcach, przejdziesz ten fragment trasy, kieruj się 

lekko w prawo, a cofniesz się w czasie o ponad 100 lat. Wejdziesz w ulicę poświę-

coną postaci, którą śmiało można nazwać człowiekiem renesansu. Kompozytor, 

pamiętnikarz, pisarz, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, poseł na sejm i kawaler  



8 9 
 

W POSZUKIWANIU SKARBU... 

 
Orderu Świętego Stanisława oraz Orła Białego. Pozosta-

wił po sobie nie tylko pamięć o działalności niepodległo-

ściowej, ale także pieśni, menuety, walce i polonezy for-

tepianowe, z których najbardziej popularnym jest Poże-

gnanie Ojczyzny. Znasz go na pewno. Jeśli nie, włącz 

smartfon i koniecznie posłuchaj tej poruszającej muzyki. 

Idąc dalej  - w rytmie poloneza  -  po prawej stronie zoba- 

11. Kto jest autorem poloneza Pożegnanie Ojczyzny ……………………………………… 

czysz piękną architektonicznie kompozycję bryły, w której osadzono ogromną 

ramę, przypominającą okno na świat, a na niej fragment łacińskiej sentencji Hora-

cego Miej odwagę być mądrym. Dopiero teraz zrozumiesz słowa, które powtarzał  

wędrowiec na początku opowieści. Nie bez przyczyny napis znajduje się właśnie 

tutaj. To przecież skarbnica wiedzy, ważny ośrodek wymiany myśli i informacji. 

 

12. Odczytaj z budynku i wpisz  w białym polu na powyższym rysunku łacińską 

sentencję Horacego.  Niech stanie się ona przesłaniem dla Ciebie na całe życie. 

Mijając ją, idź prosto. Patrz przed siebie. W oddali zobaczysz dziwną konstrukcję, 

która w  porannej mgle wyłania się niczym statek kosmiczny z chmur. Tylko w 

słoneczne dni można  w niej rozpoznać most wantowy, który jest częścią trasy 

prowadzącej od wiedzy ku wolności. Po lewej stronie tej dziwnej konstrukcji uj-

rzysz  wieżę  kościoła,  która  jednak  niezależnie od kąta patrzenia nigdy nie mieści 

W POSZUKIWANIU SKARBU... 

 
w świetle „poręczy” mostu. 

13. Most Uniwersytecki prowadzi w kierunku południowym do osiedla:  
       ........................................................................................................................ 

Kiedy dojdziesz do obiektu, który nazwano Ogniem i mieczem na cześć jednej z 

trzech powieści historycznych polskiego laureata literackiej Nagrody Nobla, ko-

niecznie skręć w prawo. Przy odrobinie wyobraźni po raz kolejny usłyszysz muzykę. 

Tym razem kompozytora Młodej Polski. Znane są jego mazurki ludowe, sonaty, 

pieśni, ale przede wszystkim balet Harnasie i niezwykłe mistyczne dzieło Stabat 

Mater. W rytmie niełatwych melodii dojdziesz do 

niewielkiego skrzyżowania. Po lewej stronie zoba-

czysz Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego. 

Jak piszą jego autorzy: To miejsce zupełnie wyjąt-

kowe, miejsce w którym czas się zatrzymał, a grani-

ce zatarły. Miejsce utkane ze wspomnień, pamiątek 

przekazanych przez osoby, które los rzucił daleko 

poza granice kraju, z dala od domu, rodziny, Ojczy-

zny. Rozejrzyj się. Nie skręcaj w pomnikową aleję 

52 jarzębów szwedzkich, która jest kontynuacją 

ulicy kompozytora.  Musisz odszukać podwójnego 

żywopłotu. Pierwszy ma wysokość około dwóch metrów, drugi sięga znacznie 

wyżej. Nie sposób się pomylić. Wszak rośnie przy krótkiej ulicy nazwanej na cześć 

polskiego romantyka i folklorysty, uczestnika Wiosny Ludów i zwolennika zniesie-

nia pańszczyzny. 

14. Rozpoznaj dwa drzewa tworzące żywopłot: t…………../ ś……….……… 

Idź wzdłuż żywopłotu, aż dotrzesz do bramy prowadzącej do Nadziei. Za nią zoba-

czysz świątynię zadumy i ciszy, jeden z największych i najpiękniejszych obiektów 

sakralnych grodu nad Brdą, o blisko stuletniej tradycji. Obiekt wzniesiono w stylu 

neoklasycystycznym. Świątynię zbudowano na planie krzyża greckiego. Rotunda 

umiejscowiona pośrodku budowli pokryta jest kopułą, co nadaje temu miejscu 

szczególnego wyrazu pod względem architektonicznym i religijnym.  

15. Jesteś obok pięknego obiektu sakralnego wybudowanego w 1925 roku.   
       Wpisz jego nazwę  .................................................................................... 
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Jeśli chcesz dojść do celu, to skręć w prawo i idź ulicą drugiego Jana. Po drodze 

zobaczysz  dwa  dziwne  twory  natury  wymodelowane  rękoma  człowieka.  Oba 

wyglądają jak skupisko kilku ogromnych grzy-

bów wyrastających z ziemi. Niech wyobraźnia 

Cię jednak nie zwiedzie na manowce, podążaj 

do najbliższego skrzyżowania. Tutaj zatrzymaj 

się na chwilę. Patrz oczyma wyobraźni. Stoisz 

przy ulicy człowieka wyjątkowego, który otwie-

ra przed Tobą bramy historii i ważnych dla 

Polski wydarzeń. Słyszysz szczęk broni, tętent 

koni, a może rozkazy dowódców? Czujesz pot                 

i krew przelane za Ojczyznę? Przyszły kierunek 

nada Ci książę, prawdziwy wódz herbu ciołek, 

bohater narodowy, zwo-

lennik Konstytucji 3 maja, 

którego w dzieciństwie pieszczotliwie nazywano Pepi. Jego 

pomnik znajduje się przed Pałacem Prezydenckim w Warsza-

wie. Nic dziwnego, zawsze walczył o wolność Ojczyzny, brał 

udział w powstaniu kościuszkowskim, bronił Księstwa War-

szawskiego, był autorytetem dla wojska, którym dowodził, 

ale także dla przyszłych dowódców i patrio-

tów. Jako jeden z pierwszych w historii żoł-

nierzy został odznaczony Orderem Virtuti 

Militari. 

Kiedy pokłonisz się księciu, wróć myślami do 

współczesności. Poczujesz zapach świeżo 

wypiekanego foremkowego chleba, bułeczek 

mlecznych z makiem i dobrych ciastek, które 

cieszyły swoim znakomitym smakiem wielu 

ludzi. Na skrzyżowaniu ulic, przy których sto-

isz, po lewej stronie,  była niegdyś piekarnia. 

Nic po niej nie zostało. Tylko wspomnienia 

najstarszych mieszkańców osiedla. 

 

 

W POSZUKIWANIU SKARBU... 

 
do ruchliwej ulicy, którą nazwano sto lat temu na cześć znanego księdza. I chociaż 

nie urodził się on w Bydgoszczy, to właśnie tutaj przez siedem lat łączył obowiązki 

duszpasterskie z działalnością narodową i dbałością o kulturę polską. W Bydgosz-

czy ów ksiądz założył cmentarz Nowofarny i na nim został pochowany. 

17. Jak nazywał się  ten ksiądz? ............................................................................. 

 Przechodząc przez ulicę, kieruj się w prawą stronę. Za kilkadziesiąt metrów 

dojdziesz do świątyni przyrody. Przy wejściu dostrzeżesz  półnagie drzewo i dwie 

bryły sześcienne z mapą i nazwą tego miejsca. Pewnie nieprzypadkowo jego 

patronem jest były działacz ruchu ludowego, ale też trzykrotny premier Polski. 

Jego pomnik znajduje się po przeciwległej stronie parku.  

18. Podaj nazwisko działacza i polityka, patrona parku: ........................................ 

Piękna, bogata roślinność i śpiewy ptaków czynią to miejsce wyjątkowym. Idź 

kilkadziesiąt metrów ścieżką z zarysem liści widocznych na kostce brukowej i skręć 

w prawo. Po 30 sekundach marszu w kierunku zachodnim zatrzymaj się na chwilę. 

Koniecznie zamknij oczy i spróbuj doświadczyć ptasich śpiewów i szumu wiatru 

przemykającego między alejkami. W pewnym miejscu - przy odrobinie wyobraźni - 

da się usłyszeć także dawne melodie i rytm tańców występujących tu niegdyś 

zespołów. Zapewne dochodzą ze zburzonej muszli koncertowej. Dzisiaj zostały już 

po niej tylko szczątkowe ślady  ze wzniesieniem amfiteatralnym i betonowymi 

schodami, przy których stały rzędy ławek. Idąc alejką, będziesz widział to miejsce 

po lewej stronie.   

19. Jak nazwano opisany park?  ............................................................................. 

Jeśli chcesz kontynuować swoją podróż, musisz minąć pobliskie skrzyżowanie alei 

znajdującej się za szczątkami amfiteatru i dojść do kolejnej, by skręcić w lewo. 

Kilkadziesiąt metrów za zakrętem przejdziesz koło starego drzewa pochodzącego     

z rodziny mydleńcowatych, w którym odnajdziesz bardzo wyraziste dwie dziuple, a 

pod nimi napis Stare drzewa są domem… Nieopodal ujrzysz podobne drzewo. Nie 

sposób je pominąć albo przejść obojętnie. Niezwykły akt przyrody, która ukształ-

towała na wysokości dwóch metrów rozwidlenie na 4 przewodniki. Największy 

pomnikowy okaz tego gatunku w Bydgoszczy. Obwód w pierśnicy znacznie prze-

kracza pięć metrów. Piękna korona rozciągająca się na szerokości blisko 20 me-

trów, wieńczy całość i robi ogromne wrażenie. 
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Roślina wygląda jak zatrzymana w czasie albo skamieniała czteroosobowa rodzina. 

Kiedy dobrze się wpatrzysz, a słońce oświetli ją swoimi promieniami, u podstawy 

zobaczysz łapę prehistorycznego zwierzęcia wystającą z jej wnętrza. Jeśli zmrużysz 

oczy, dostrzeżesz także dwóch strażników stojących po obu stronach rośliny. Je-

den w stanie czuwania, drugi uśpienia. Pamiętaj jednak, że zobaczysz ich tylko 

wówczas, gdy sięgniesz do wnętrza swojej wyobraźni, a promienie słońca oświetlą 

drzewo od strony południowo-zachodniej. Wówczas postacie zaczną się wyłaniać 

najpierw w zarysie, a potem w całości. 

 

  

 20. Podaj nazwę tajemniczej rośliny ……………………………………………………………….. 

 

Nie zatrzymuj się jednak zbyt długo. Musisz wiedzieć, 
że świątynia przyrody, przez którą przechodzisz, nie 
zawsze wyglądała tak jak dzisiaj. Obecnie zielone tere-
ny udostępnione dla spacerujących i odpoczywających 
mieszkańców były niegdyś miejscem pochówku. Daw-
niej bydgoszczanie potocznie nazywali to miejsce par-
kiem sztywnych. Stoisz na pierwszym ewangelicko-
augsburskim cmentarzu, który został założony w 1778 
roku. Był miejscem spoczynku obywateli naszego mia-
sta, którzy rozbudowywali je i dbali o nie. Jedynym 
śladem ich pochówku jest tablica zamontowana w 
południowej części parku. 
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Chociaż nazwa nowej ulicy sugeruje, że nie ma tu hałasu, to lata, w których była tu 
cisza, dawno minęły.  Ryk samochodów z równoległej drogi, którą niedawno prze-
szedłeś, na pewno daje się we znaki spokojnym mieszkańcom tej dzielnicy. Pozo-
stał jednak dawny klimat: piętrowe domki, małe ogródki. Wchodząc w to dziwne 
miejsce - tuż za skrzyżowaniem - miniesz Ginkgo biloba. Jest bardzo młody i sa-

motny, zupełnie inny od roślin kwitnących w okolicy. Ale 
chyba też z tego powodu dumny. On wie, że przeżyje wszyst-
kie okazy przyrodnicze, a nawet kataklizmy. Będzie trwał                       
i patrzył na rozwój wydarzeń może kilka tysięcy lat. Jest jedy-
nym i niepowtarzalnym aktem natury, nagozalążkowym o 
wachlarzowatych centralnie wciętych liściach. Żeby ten pięk-
ny okaz zobaczyć, musisz się nieco wysilić, bo schował się 
między iglastymi krewniakami i chociaż ma już pięć metrów 

wysokości, jest nieco nimi zasłonięty. 

5. Ginkgo biloba to rzadki gatunek drzewa nazywanego inaczej ........................... 

Podążając tą trasą kilkadziesiąt metrów, dojdziesz do pierwszego skrzyżowania. 

Tam skręć w lewo i kontynuuj wędrówkę tak 

długo, aż staniesz przy dwóch Janach. To niezwy-

kłe spotkanie pułkowników wojsk polskich wal-

czących niemal w tym samym okresie, a na pew-

no w tej samej sprawie.  Obaj urodzeni w drugiej 

połowie XVIII wieku. Pierwszy, z zawodu szewc, 

mianowany przez Tadeusza Kościuszkę pułkowni-

kiem powstania patrzy na Ciebie z uniesioną 

prawą ręką z lewej dolnej części obrazu Jana 

Matejki Konstytucja 3 Maja 1791 roku. Drugi 

wsławił się podczas szarży szwoleżerów na prze-

łęczy Somosierra. Od jego nazwiska ukuto termin 

określający skłonności rodaków do brawury, która często prowadziła do niepo-

trzebnych strat.  

6. Bohater insurekcji kościuszkowskiej i obrazu  Konstytucja 3 Maja 1791 roku   
    Jana Matejki to ...................................................................................................  

7. Kiedy wybuchło powstanie kościuszkowskie? ................................................... 
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Od pomnika idź kilkadziesiąt metrów na południe. Potem, będąc cały czas w par-

ku, skręć w lewo i przejdź obok dwóch budek lęgowych dla ptaków Towarzystwa 

Przyrodniczego, które dostrzeżesz, patrząc w kierunku północnym i podnosząc 

głowę lekko ku górze. 

1. Dla jakich  ptaków  zamontowano  budki lęgo-

we? ……………………………….…………………………………. 

Idąc kawałek dalej, skręć w prawo. Nie sposób się 

pomylić,  wszak wejdziesz w ulicę wielkiego Polaka, 

historyka, działacza niepodległościowego, bibliogra-

fa i poligloty. Profesorowi kilku uznanych uniwersy-

tetów, członkowi towarzystw naukowych i patrio-

tycznych oraz inicjatorowi szkoły badającej procesy 

historyczne przypisuje się autorstwo hasła Za wol-

ność naszą i waszą, które eksponowano na sztandarach powstańczych. 

2. Kto był autorem hasła Za wolność naszą i waszą? ............................................. 

Trzymaj się lewej strony. Tak dojdziesz do ulicy z jednym kasztanowcem, o której 

wcześniej Ci wspominałem, a nieco dalej miejsca, przez które niegdyś przejeżdżał 

pociąg. Pamiętają go zapewne najstarsi mieszkańcy osiedla. Na początku lat sześć-

dziesiątych XX wieku usunięto tory i drogę zalano asfaltem. Powstał deptak, przy 

którym były ogródki działkowe. Teraz znajduje się tu najbardziej ruchliwa droga w 

mieście i jednocześnie granica dwóch dzielnic. 

Wędrówkę kontynuuj ulicą, w którą wszedłeś z parku. Po obu stronach zobaczysz 

długi szpaler drzew.  Porą jesienną wielu tu-

bylców zbiera z nich owoce.  

3. Rozpoznaj drzewa i napisz, jaki rodzaj 
owoców one dają?  ……................................ 

Z kolei porą wiosenną - przy odrobinie szczę-

ścia - zobaczysz po prawej stronie ulicy kwit-

nącą magnolię, a po lewej skupisko małych 

drewnianych postaci ukrytych na terenie jednej z posesji. Jeśli ich spojrzenia Cię 

nie zatrzymają, idź do pierwszego skrzyżowania i skręć w prawo. 

4. Jakie drewno nadaje się najlepiej do rzeźbienia? …………………………………………. 

W POSZUKIWANIU SKARBU... 

 
Na wysokości tajemniczego drzewa skręć w prawo. Wejdziesz w ulicę bydgoszcza-

nina, współzałożyciela Batalionów Śmierci za Wolność, kompozytora wielu utwo-

rów, m.in.  Gaude  Mater Polonia, Pieśni żołnierskiej, Koncertu Jankiela. Przed 

czwartym wieżowcem skręć w lewo, a potem - za budynkiem -  w prawo. Wówczas 

zobaczysz największy swego czasu mural w Polsce wykonany przez dziewięciu 

artystów. Wielkoformatowy rysunek chłopca unoszącego się w powietrzu w oto-

czeniu domków usytuowanych na wysokim drzewie to gwarancja niezapomnia-

nych wrażeń. Tym samym otaczająca rzeczywistość przeniesie Cię w świat sztuki 

współczesnej, ulicznej.  

21. Kto jest bohaterem muralu na ścianie wieżowca? ........................................... 

W obrębie 100 metrów od miejsca, w którym stoisz, możesz odnaleźć pięć zadzi-

wiających murali. Niezwykłe skupisko dzieł artystów, niespotykane w żadnym 

innym miejscu Bydgoszczy. Tylko trzy jednak będą dla Ciebie widoczne. Idąc kawa-

łek dalej – po lewej stronie – ujrzysz kolejne dzieło. Efekt jest zadziwiający i poru-

szy każdego, kto wpatrzy się w obraz. Nagi człowiek ze skrzydłami w ptasim gnieź-

dzie usytuowanym na słupie energetycznym, wysoko, ponad miastem, musi robić 

wrażenie. 

 

Żeby zrozumieć ten mural, powinieneś przeczytać powieść Williama 
Whartona pt. Ptasiek. 

Przejdź na drugą stronę ulicy przejściem dla pieszych i kieruj się w lewą stronę. Po 

kilkudziesięciu metrach, z drugiej strony tej samej kamienicy, na której widziałeś 

Ptaśka, zobaczysz karykaturę ludzkiej twarzy zdeformowanej wciśniętą w usta 

żarówką i nienaturalnym wytrzeszczem oczu. To kolejne dzieło ulicznych artystów, 

którego tytuł Zamilcz połączony jest przewodem elektrycznym z żarówką i zda-

niem: Sssłowo było na początku.  

Kiedy uznasz, że masz dość doznań artystycznych, spójrz na nazwę ulicy. Znalazłeś 

się na trasie upamiętniającej rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej 

na świecie Ustawy Rządowej z końca XVIII wieku regulującej ustrój prawny Rze-

czypospolitej Obojga Narodów. Wydarzenie to uwiecznił dokładnie 100 lat później 

Jan Matejko na obrazie, który już wcześniej przywołałem. 

22. O jaką Ustawę Rządową chodzi? ………………………………………………………………… 
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Jesteś już blisko celu. Idź kawałek dalej w kierunku południowym. Wejdź w pierw-

szą bramę wjazdową ze szlabanem (w prawo). Trzymaj się budynku, który stu-

denci nazywają harmonijką, aż dojdziesz do gmachu uniwersyteckiego. Wyjdź 

bramą parkingową i kieruj się na zachód. Niebawem zobaczysz klasycystyczny 

pałacyk, cel twojej wędrówki. Na jego murze znajdziesz tablicę pamiątkową jedne-

go  z Ojców Niepodległości. Zatrzymaj się. 

23. Zapisz imię i nazwisko Ojca Niepodległości, którego upamiętniono na  
       tablicy: ..................................................................................................... 

24. Podaj nazwę placówki edukacyjnej mieszczącej się w budynku wieńczą- 
       cym Twoją wędrówkę:  
       .................................................................................................................. 

Stoisz zapewne naprzeciwko wejścia. Patrzysz na miejsce wyjątkowe, które można 

nazwać świątynią edukacji. Zabytkowy pałacyk został zaprojektowany w 1863 roku 

i przez blisko 160 lat nieustannie służy oświacie. Niemal 104 lata kształcono tu 

dzieci i młodzież w 19 różnych szkołach, a potem - po-

nad 50 lat temu – rozpoczęto  kształcenie i doskonalenie 

nauczycieli. Obok budynku rośnie najpiękniejszy w Byd-

goszczy okaz drzewa, podobny już spotkałeś podczas 

wędrówki. Ten ma około 110 lat i jest pomnikiem przy-

rody wpisanym do rejestru wojewódzkiego z uwagi na 

rzadkość występowania. 

Wejdź do budynku. Na parterze – po prawej stronie – 

zobaczysz sejf. Cyfry, które uzyskałeś z kodów QR ozna-

czonych kluczykiem, pozwolą Ci go otworzyć. Weź na-

grodę, ale w zamian zostaw książeczkę, której treść doprowadziła Cię do skarbu.  
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Stoisz w miejscu, w którym niegdyś był las. Wokół widzisz dużo drzew                  

z przeważającą liczbą sosen. Dzisiaj jest tu park i jedno z najpiękniejszych, zielo-

nych osiedli w grodzie nad Brdą. Niewielkie, swoim kształtem przypominające klin 

albo trójkąt niemal równoramienny. Nie ma chyba takiego osiedla, w obrębie 

którego na tak małej przestrzeni byłoby tyle nazw ulic symbolizujących drzewa. 

Wprawdzie na Grabowej nie ma grabów, na Topolowej topól, a na Cisowej cisów, 

ale za to na Kasztanowej jest jeden kasztanowiec, na Modrzewiowej rośnie wiele 

modrzewi, na Jodłowej jest sporo jodeł, a na Świerkowej dużo świerków. Jest tu 

pięknie i zielono, bo rosną też krzewy, a latem kwitnie mnóstwo kwiatów.  To 

miejsce zaprojektował znany bydgoski architekt, współtwórca osiedla, na którym 

się znajdujesz. Dawniej zielonemu zakątkowi patronował działacz partyjny i poli-

tyczny, oficer i pisarz, przy pomniku którego rozpoczyna się trasa. Dzisiaj patro-

nami parku są ludzie, których nazwa wzięła się od dawnych harcowników. Charak-

teryzują się męstwem, gotowością do walki i poświęceń, czynu i służby Ojczyźnie. 

Ich tradycja sięga początku XX wieku i wywodzi się od skautingu. 

 

Jeśli nadal nie wiesz, gdzie rozpoczyna się trasa, wpisz współrzędne 

geograficzne do map Google. 
 

 

53.139967, 18.031096 

53°08'23.9"N 18°01'52.0"E 
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DLACZEGO TAKA TRASA? 

Dzisiaj wszyscy bydgoszczanie wiedzą, gdzie jest fontanna Potop, Stary 

Rynek, Spichrze, ulica Mostowa, pomnik Mariana Rejewskiego, a nawet kamienice 

zaprojektowane przez Józefa Święcickiego. O bohaterach Starówki i pobliskich 

ulicach wiemy dużo. Często się tam spotykamy, spacerujemy. Inaczej jest z ulicz-

kami grodu nad Brdą, które są małe, krótkie, niepozorne, nie przyciągają atrakcja-

mi turystycznymi, ale noszą imiona bohaterów narodowych. Tych bardzo daw-

nych, jak Karola Chodkiewicza, albo tych z okresu insurekcji kościuszkowskiej, np. 

Księcia Józefa Poniatowskiego lub bliższych naszej historii, chociaż osadzonych                 

w ubiegłym wieku. Idąc wyznaczoną tu trasą, poznajemy zupełnie inną Bydgoszcz              

i jednocześnie spoglądamy na nią w kontekście ważnych postaci. Ale nie tylko. 

Trasa nie przywołuje wyłącznie wydarzeń i sylwetek historycznych. Jest w niej 

ukrytych wiele elementów przyrodniczych, trochę muzyki i sztuki. Od czasu do 

czasu trzeba wykazać się orientacją w terenie szczególnie, jeśli chodzi o kierunki 

geograficzne, w tym między innymi znalezieniem właściwych współrzędnych. Do 

tego na pewno przyda się wędrowcom smartfon, a więc współczesne urządzenie, 

którym posługujemy się na co dzień. Droga, którą przejdziemy, jest jedną wielką 

zagadką. Obejmuje 15 ulic, 3 dzielnice, 2 parki, kilka utworów muzycznych, 3 mu-

rale i 3 gatunki drzew, które są pomnikami przyrody. Tekst jest tak napisany, że nie 

pojawia się w nim żadna z ich nazw. Trzeba samodzielnie do tego dojść, odgadnąć, 

sprawdzić. Warto się na chwilę zatrzymać, rozejrzeć, porozmawiać o otaczających 

nas miejscach, ludziach, przyrodzie, sztuce. Droga zachęca do rozmowy, dyskusji, 

swobodnego wypowiadania się i odkrywania, kształtuje postawy patriotyczne, 

rozwija kompetencje cyfrowe uczniów w zakresie wykorzystywania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, buduje wiedzę i umiejętności logiczno-                                 

-matematyczne, językowe, przyrodnicze (środowiskowe), muzyczne, przestrzenne, 

ruchowe, interpersonalne. Jest więc co robić. 

DLA KOGO TA TRASA? 

Całość skierowana jest do nauczycieli z uczniami (od klasy VII), rodziców z 

dziećmi, entuzjastów aktywnego spędzania wolnego czasu i poszukiwaczy skar-

bów. Trasa stanowi uniwersalne wyzwanie dla wszystkich. Wbrew pozorom nie 

jest długa. W zależności od przyjętego tempa może zająć 60-90 minut. Ma więc też 

charakter prozdrowotny. Godzinny spacer każdemu dobrze zrobi, a przy okazji 

odkrywania nieznanego szybko minie. 

W POSZUKIWANIU SKARBU... 
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INFORMACJE OD WĘDROWCA 
Zapraszam Cię do pasjonującej wędrówki ulicami Grodu nad Brdą, pod-

czas której uzyskasz wskazówki pozwalające na odkrycie skarbu. Przekazał mi je 

tajemniczy mężczyzna, który ukrył go przed wielu laty, ale trafić już w to miejsce 

ponownie nie zdołał. Spisał informacje na starych, pomiętych kartkach papieru                 

i oddał mi  jako swoisty spadek. Treść zaopatrzył ilustracjami, które pomagają 

zrozumieć istotę trasy. Czytając całość, dostrzegłem, że w opowieści wykazywał się 

zadziwiającą wiedzą z wielu dziedzin i przedmiotów. Mężczyzna mówił nieskładnie, 

dziwnym dla współczesnego człowieka językiem, trudnym do jednoznacznego                     

i szybkiego rozszyfrowania, a często też zrozumienia. Twierdził, że stracił częścio-

wo pamięć, że nie może sobie przypomnieć nazw ulic, którymi przechodził, ale 

pamięta na przykład osiągnięcia osób, których nazwiska te ulice nosiły.  Zachęcał 

do poniesienia trudów wędrówki, bo - jak twierdził - wiedza i umiejętności, które 

w czasie wyprawy każdy śmiałek nabędzie, są bezcenne, a skarb czekający u jej 

końca swoim bogactwem zaskoczy każdego. Ciągle też powtarzał sapere aude, 

sapere aude, sapere aude, co jeszcze bardziej wzmacniało poczucie spotkania z 

tajemnicą.  

Po przeczytaniu całości uznałem, że trasę wędrówki do skarbu wraz ze 
wskazówkami trzeba udostępnić innym po to, żeby zapiski i wiedza tajemniczego 
mężczyzny przetrwały. I oto wszystko jest w Twoich rękach. Nie zmarnuj tej szan-
sy. Jestem przekonany, że Ci się uda dotrzeć tam, gdzie jeszcze nikt nie dotarł. 

ZASADY GRY 
 Dzień przed rozpoczęciem wyprawy wyślij SMS na numer 603-365-324                   

z liczbą wędrowców i nazwą grupy.  

 Przejdź całą trasę. 

 Odpowiedz na wszystkie pytania zawarte w opowiadaniu. 

 Odkryj właściwe cyfry szyfru, które umożliwią otwarcie sejfu ze skarbem. 

 Odłóż do sejfu Twoją wypełnioną książeczkę z opisem trasy.  
Uwaga!!! W trakcie wyprawy trzeba  mieć ze sobą smartfon z zainstalowaną 
aplikacją do czytania kodów QR (np. QR Droid Code, QR Barcode Scanner). 
W tekście - pod kodami QR z kluczykiem - ukryte są zagadki, których rozwią-
zanie umożliwi Ci odkrycie szyfru i otwarcie sejfu. 

Na wyprawę zabierz ze sobą znicz. 

W grze będzie można wziąć udział od 1.09.2020 do 31.08.2021. 




