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Polska konspiracja w czasie  
II wojny światowej

Pomnik Leszka Białego, ul. ks. Ryszarda Markwarta 
 / skwer Podporucznika Leszka Białego

Długo szliśmy, ale… 
opłacało się! Poszu-
kajmy teraz informacji  
o młodym, odważnym 
człowieku, Leszku Bia-
łym i o innych żołnie- 
rzach Armii Krajowej  
z Bydgoszczy i okolic. 
Konspirowali oni prze-
ciwko niemieckiemu 
okupantowi w czasie 
II wojny światowej,  
a potem na polecenie 
polskich władz komu-
nistycznych zostali za-
bici. Aby uczcić pamięć 
o nich, nagram filmik  
i wrzucę go do sieci! 

[A]

Fotografie	–	podpowiedzi	do	zadań

Rubryka	i	hasło

1 2 3 4 5 6 7 8

ppor. Leszek Biały, po 1938, wł.  
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 

Zadanie 6
Liczbę pseudonimów (PS) 
wymienionych na tablicy 
umieszczonej pod wize-
runkiem Leszka Białego, 
pomnóż przez 4. 

Pomnik „Wolności” 
pl. Wolności

A teraz stoimy przed 
pomnikiem, który wol-
ność ma w swojej nazwie  
i dodatkowo stoi na placu 
Wolności. Faktycznie – na 
obelisku wymienione są 
różne wydarzenia z dzie-
jów Bydgoszczy, które łą-
czą się z obroną wolności 
i historią naszego kraju. 
To niesamowite! Już ro-
bię wpis! Można lajkować!

[O]Fragment pomnika „Wolności” 

Pierwotnie pomnik „Wol-
ności” upamiętniał żołnie-
rzy radzieckich i polskich 
poległych w czasie walk  
o Bydgoszcz w dniach 
23-26 stycznia 1945 r. To 
ważne, bo po pięciu latach 
okupacja niemiecka w na-
szym mieście wreszcie się 
skończyła. 

Czołg T-34/76 (nr taktyczny 226) z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. 
Boh. Westerplatte Wojska Polskiego w Bydgoszczy, 24.01.1945, wł. MOB

  Autorem obelisku jest Jan Kossowski.
 Pomnik stoi przy moim liceum.

Zadanie 7
Do liczby powstań  
narodowych wymienionych 
na czterech tablicach 
znajdujących się  
na pomniku, dodaj 2.

Pomnik „Wolności”

Gmach Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i pomnik  
„Wydarzeń Marcowych ‘81”, ul. Jagiellońska 3 / ul. 19 marca 1981 r.

Na koniec szykuję post o „kry-
zysie bydgoskim”. Otóż dnia  
19 marca 1981 r. członkowie 
NSZZ „Solidarność” (pierwsze-
go w Polsce Ludowej niezależ-
nego związku zawodowego) 
przybyli na sesję Wojewódz-
kiej Rady Narodowej (WRN). 
Obrady zostały przerwane,  
a funkcjonariusze Milicji Oby-
watelskiej pałkami pobili 
trzech działaczy „Solidarno-
ści” (m.in. Jana Rulewskiego).  
O tym wydarzeniu, rzucającym 
światło na brutalne metody 
działania władz komunistycz-
nych przeciwko związkowcom, 

głośno było w całym kraju. Zwróć uwagę na nazwę ulicy obok 
gmachu Urzędu Wojewódzkiego (wówczas WRN). Obelisk, przy 
którym stoimy także upamiętnia bydgoskie wydarzenia marcowe. 
O! Już jest na moim profilu!

Spór pomiędzy delegacją „Solidarności” a funkcjonariuszami MO, 
19.03.1981, fragment fotografii, wł. Instytut Pamięci Narodowej, 
Delegatura w Bydgoszczy

„Kryzys bydgoski” – 19 marca 1981 r.

Zadanie 8
Sumę wszystkich  
wąskich okienek  
znajdujących się wokół  
godła Polski  
umieszczonego  
na fasadzie zabytkowego 
budynku Urzędu  
Wojewódzkiego, podziel 
przez 2, a od powstałego  
ilorazu odejmij 8.

  Moi rodzice głosowali, a ja byłam w wózeczku.
 Wolność stała przed Polską otworem.

Na planie znajdują się liczby odpowiadające numerom zadań.

Plan 

2-3 h

[P]

W czerwcu 1989 r. odbyły się pierwsze w dziejach  
Polski częściowo wolne wybory parlamentarne  
po II wojnie światowej! Były wynikiem uzgodnień 
Okrągłego Stołu.

052
5

7
5

9
5

1
0
0

Ja
gi

el
lo

ńs
ka

Przeszedłeś całą trasę spaceru! Dziękuję, że pomogłeś mi zebrać 
informacje i rozwiązałeś moje zadania. Zobacz jak wiele osób 
interesuje się naszymi historycznymi postami! Temat wolności 
jest cały czas aktualny! Zróbmy sobie jeszcze wspólne „selfie”.  
Do zobaczenia! 
W przyszłym tygodniu wybieram się na Wzgórze Wolności. Czyżby 
gry o wolność ciąg dalszy?

Brawo! Udało Ci się!

Skomentuj Podziel	sięLubię	to Skomentuj Podziel	sięLubię	to
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Detal – 3

Detal – 1
KLIKNIJ START GRY

Zadanie 1
Ile jest tabliczek z nazwą 
mostu Staromiejskiego 
umieszczonych na tymże 
moście?  

Flaga europejska, www.wikipedia.pl

Zacznijmy od balansującego symbolu  miasta „Przechodzącego przez rzekę”. 
Odsłonięcie rzeźby autorstwa Jerzego Kędziory nastąpiło 1 maja 2004 r. Tego pa-miętnego dnia Polska weszła do Unii Eu-ropejskiej, czyli gospodarczo-politycznej wspólnoty państw europejskich. Ze środ-ków unijnych wyremontowano niejeden budynek w Bydgoszczy. Szybko rozwiąż zadanie! Właśnie robię wrzutkę na profil.

Od  1999 r. Polska należy 
do NATO, międzynarodowej  
organizacji, której głównym 
celem jest obrona państw 
członkowskich.

Czym jest gra
Gra miejska to popularny sposób na akty wne 
zwiedzanie, podczas k tórego gracze podróżują po 
mieście i  rozwiązują zadania. Jedną z jej  odmian 
jest gra tur ystyczna, k tórą trzymasz w ręku. Dzięki 
niej możesz poznać ciekaw ych ludzi i  miejsca  
w dowolnym czasie.

„Gra o Wolność” toczy się w mieście nad Brdą. 
Uczestnicy zabaw y poznają osoby, w ydarzenia  
i  miejsca, k tóre – będąc związane z walką o wolność 
Bydgoszczy – został y pokazane na t le histor i i  Polski 
w X X w. Będzie to także znakomita okazja, aby do -
wiedzieć się więcej o lokalnych  miejscach pamięci.

Kilka słów o historii…
Polska nie zawsze by ła krajem niepodległ ym. Przy -
kładem jest Bydgoszcz, k tóra w niektór ych okresach 
pozostawała pod panowaniem pruskim, a potem 
niemieckim. My Polacy, w większości przypadków, 
musiel iśmy sobie w y walczyć naszą wolność. To, że 
dzisiaj  możemy uczyć się języka polskiego, chodzić 
do polskiej szko ł y, do polskich urzędów, czy swo -
bodnie w yjeżdżać za granicę, zawdzięczamy zaan -
gażowaniu i  determinacji  naszych przodków. Wol -
ność nie jest dobrem, przy wilejem danym raz na 
zawsze. Trzeba jej bronić i  dbać o nią – bez końca!

Fabuła gry
Witaj! Mam na imię Magda. Prowadzę popularny 
prof i l  na por talu spo łecznościow ym. Udostępniam 
ciekawe zdjęcia, f i lmiki i  informacje dotyczące 
dziejów Bydgoszczy. Obecnie umieszczam wpisy 
związane z lokalną walką o wolność. Interesują mnie 
przede wszystkim te bydgoskie w ydarzenia, k tóre 
łączą się z dziejami Polski.  Jest ich naprawdę sporo! 
I  sporo jest też ludzi,  k tórzy współ tworzyl i  naszą 
histor ię. Pomóż mi zebrać potrzebne materia ł y, 
abym na bieżąco mogła wrzucać ciekawostki na 
prof i l .  Podążaj za mną!

Zadanie 2
Od zsumowanej liczby cyfr 
daty rocznej ufundowania 
tablicy znajdującej się na 
płycie rynku, odejmij 19.

Tutaj nadal słychać maszerujących żołnierzy…  Zimą 20 
stycznia 1920 r. Wojsko Polskie wkroczyło na płytę rynku. 
Miasto po 148 latach zaboru pruskiego powróciło do Macie-
rzy. Tłumy wiwatowały, chór śpiewał, a dr Jan Biziel – prezes 
Polskiej Rady Ludowej, wygłosił płomienne przemówie-
nie. W 2020 roku przypada 100. rocznica tego wydarzenia!  
A ja umieszczam filmik ze Starego Rynku i idziemy dalej… 
O! Już są pierwsze komentarze.

[T]

A teraz słów kilka o zniszczeniu „zagłuszarki” przez tłum byd-
goszczan. Co to takiego? To urządzenie, które na polecenie 
władz komunistycznych, zagłuszało zagraniczne audycje ra-
diowe. Po co? Aby ludność polska nie mogła dowiedzieć się 
prawdy o panującym sowieckim reżimie i sytuacji na świecie. 
Zniszczenie przez mieszkańców Bydgoszczy tego symbolu 
cenzury, było próbą przeciwstawienia się panującemu sys-
temowi i walką o wolny dostęp do informacji. Jest i tablica 
pamiątkowa. Pstryk! Wrzucam fotkę i info…

[T] Idźmy dalej! Już niedaleko… To tutaj! Zwykła tablica, jakich 
wiele? Nic podobnego! W tym miejscu na początku XX w. Jan 
i Wincentyna Teskowie prowadzili pierwszą polską gazetę  
w naszym mieście. „Dziennik Bydgoski” był prawdziwą 
ostoją polskości w zgermanizowanej Bydgoszczy. Jego 
redakcja słowem walczyła z niemieckim zaborcą. Stawką 
było utrzymanie polskiej tożsamości narodowej. A teraz 
rozwiąż zadanie i ruszaj w drogę…

50. rocznica  powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” I Ma-
cierz Bydgoszcz przy Grobie Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego, 
12.07.1936, wł. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda 
Bełzy w Bydgoszczy

Zadanie 4
Spośród detali architek-
tonicznych (obok) wskaż 
element znajdujący się 
na elewacji kamienicy 
stojącej na rogu ul. Jana 
Kazimierza i ul. Długiej.

Tablica pamiątkowa,  
ul. Jana Kazimierza 5 / ul. Długa

Redakcja „Dziennika Bydgoskiego”

„Dziennik Bydgoski” z dn. 2.08.1914

Pomnik Powstańca Wielkopolskiego,  
ul. Bernardyńska

Dzisiaj stoi w tym miejscu pomnik, ale w okresie między-
wojennym znajdował się tutaj Grób Nieznanego Powstańca 
Wielkopolskiego. Tylko dlaczego w Bydgoszczy? Przecież 
nasze miasto nie zostało objęte powstaniem wielkopolskim? 
Pomimo tego, bydgoszczanie-Polacy chętnie zasilali szere-
gi powstańcze! Co więcej, zarówno mężczyźni, jak i kobiety 
działali w konspiracji. Wszyscy bardzo pragnęli, aby Wiel-
kopolska, będąca wówczas pod zaborem pruskim, stała się 
częścią odrodzonej Polski. I udało się! To jest dopiero post na 
mój profil! Wrzucamy i idziemy dalej…

[I]

Na podstawie fotografii: Zwalony maszt bydgoskiej „zagłuszarki”, 
18.11.1956 (wł. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.  
Archiwum Filmowe, PKF 1957, nr 4)

Wejście Polski do Unii Europejskiej  
– 1 maja 2004 r.

Powstanie wielkopolskie 1918/1919

Tablica pamiątkowa, skwer 18 listopada 1956 r., 
punkt widokowy

Zniszczenie „zagłuszarki” na Wzgórzu 
Dąbrowskiego – 18 listopada 1956 r.

Wkroczenie Wojska Polskiego na Stary Rynek w Bydgoszczy, 
20.01.1920, wł. MOB

Powrót Bydgoszczy do Macierzy  
– 20 stycznia 1920 r.

Tablica pamiątkowa, Stary Rynek

Dnia 28.06.1919 r.  
podpisany został  
Traktat Wersalski,  
kończący I wojnę  
światową.
Ile to było lat temu? 

Skomentuj Podziel	sięLubię	to

  Postanowienia traktatu gwarantowały powrót  
 Bydgoszczy do Polski.

 Super sprawa!
  Chodzę do natowskiej szkoły!
 W Bydgoszczy jest ośrodek szkoleniowy NATO.

Skomentuj Podziel	sięLubię	to

Detal – 2

Zadanie 5
Do liczby wyrazów na 
tabliczce, z których składa 
się (z tyłu rzeźby) nazwa 
firmy - wytwórcy odlewu 
Pomnika Powstańca Wiel-
kopolskiego, dodaj 1. 

 [R]

Rzeźba „Przechodzący przez rzekę”,  
most Staromiejski im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego

BONUS

[A]

Grób Nieznanego Powstańca 
Wielkopolskiego, ul. Bernardyńska,  
1938 r., wł. MOB

Zadanie 3
Od sumy liter ostatniego 
wyrazu umieszczonego  
na leżącej tablicy  
pamiątkowej, odejmij 5.  


