
Jeśli chcesz odgadnąć hasło, do poniższych cyfr  
wpisz dopasowane litery

Muzeum Okręgowe 
im. Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy
Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11 
(wejście od ulicy Spichlernej)
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Czym jest gra?
Gra miejska to sposób 
na aktywne zwiedzanie, 

podczas którego gracze po-
dróżują po mieście i roz-
wiązują zagadki. Jedną 

z jej odmian jest gra tury-
styczna WODNE MIASTECZKO, 
którą trzymasz w ręku. 

Dzięki tej rodzinnej grze możesz w dowolnej chwili 
poznać miejsca w centrum Bydgoszczy związane 
 z wodą i rolę, jaką pełni ona dla funkcjonowania 

 miasta. Bawić się można indywidualnie,  
rodzinnie lub zespołowo. 

Dawno, dawno temu...
Od początku swego istnienia Bydgoszcz  
związana była z wodą. Dzięki płynącej tutaj rze-
ce Brdzie mógł rozwijać się handel, transport 
wodny, przemysł, a także rekreacja i sporty 
wodne. Poza tym, woda jest niezbędna w życiu 
codziennym każdego mieszkańca.
O związku miasta z wodą przypomina m. in. 
fontanna „Dzieci bawiące się z gęsią”  
nazywaną „Studzienką”. Została ona ustawiona  
w 1909 r. na Starym Rynku przed apteką „Pod 
Złotym Orłem” (z okazji 100-lecia posiadania 
apteki przez rodzinę Kupffenderów). Obecnie 
fontanna stoi przed gmachem Wojewódzkiej  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Fabuła gry
Pewnego razu wesoła gąska postanowiła  
poszukać dla siebie domu w wodnym miastecz-
ku. Pomóż  jej  wybrać odpowiednie mieszka-
nie. Weź ulotkę i wraz z naszą gąską odwiedź 
miejsca związane z wodą. Po drodze rozwiąż 
zadania. Odpowiedzi w formie liczb połącz  
z literami przypisanymi do konkretnego zadania  
i wpisz w odpowiednie kratki RUBRYKI.

odszukaj zadania na starej mapie

1



2 Zadanie

N

BARKA „LEMARA”
Jaka jest ósma cyfra  

od prawej w numerze  
na burcie barki  
przy wejściu? 

4 Zadanie

ZAKŁAD KĄPIELOWY 
H. FRANKE, Ul. PODWALE 
Znajdź bydynek dawnego zakładu 
kąpielowego (na zdjęciu).  Numer  
budynku to pozycja litery w rubryce. 

7 Zadanie

8 Zadanie

KOŚCIÓŁ KLARYSEK  
Znajdź kościół, który 

widzisz na zdjęciu  
i policz okrągłe okna  
w jego południowej  

ścianie.

FONTANNA 
„POTOP”

Od liczby zwierzątek  
na fontannie   

odejmij jeden.

A
12 Zadanie

WENECJA BYDGOSKA,
PRALNIA CHEMICZNA KOPPA 

Przy pomocy rysunku budynku 
odszukaj pralnię W. Koppa.  

Do liczby balkonów  
znajdujacych się na obiekcie  

od strony rzeki,  
dodaj 5 i pomnóż 

przez 2.

D

10 Zadanie
UL. WODNA  

DZIŚ UL.  KS. TADEUSZA 
MALCZEWSKIEGO 

Ile wież widać u wylotu 
dawnej ul. Wodnej patrząc 

w kierunku Starego Rynku? 
Do wyniku dopisz zero.

W

6 Zadanie
A
WYSTAWA HISTORYCZNA   

W SPICHRZACH NAD BRDĄ
Ile jest studni  

z drewnianymi daszkami  
na obrazie Jaekla? 

Wynik pomnóż  
przez cztery. 

A

B

PRZYSTAŃ  
JACHTOWA

BYDGOSZCZ
Ile jest liter  

w drugim  
wyrazie nazwy  

na budynku  
przystani  
(mariny)?

11 Zadanie

D

5 Zadanie
FOSA MIEJSKA

Od liczby prostokątnych 
okienek na ścianie  

za pomnikiem Kazimierza 
 Wielkiego na koniu,  

odejmij 13.

O

9 Zadanie
FABRYKA MYDŁA 

ERNSTA MIXA 
Ile jest postaci  
nad wejściem  

do kamienicy, której 
adres znajduje się na 

reklamie?

W

13 Zadanie
FONTANNA 

„DZIECI BAWIĄCE SIĘ 
Z GĘSIĄ”

Ile jest kamiennych 
otworów w fontannie, 

z których wypływa woda? 

A

* Barka lubi pływać.  Gdy nie ma jej przy spichrzach 
    – szukaj na Wyspie Młyńskiej.

3 Zadanie
LLOYD BYDGOSKI

Jaka jest pierwsza cyfra 
numeru budynku  

dawnego Lloyda  
Bydgoskiego? 

Z

Barka 

za mocno sie buja! 

Udam sie do pałacyku 

Lloyda Bydgoskiego. 

To takie ładne miejsce.

1 Zadanie
Do liczby spichrzy 
nad Brdą, które 
znajdują się 
w logo miasta 
Bydgoszczy,
dodaj 10.

Ą

Ubrudziłam piórka 

smarem! Tu remontowano 

barki, wiec zamieszkam  

w zakładzie kapielowym.  

Tam zawsze jest czysto! 

Co za duzo  
to niezdrowo! 

Zeliwna wanna 
nadaje sie do kapieli, 

ale nie do spania.  
Moze bardziej 

przyjazna bedzie 
miejska fosa? 

...to nie był dobry pomysł. 

Studnia jest głeboka  

i ciemna. Moze w dawnej 

strazy pozarnej znajde 

wygodne mieszkanko? 

...oj, w tym kosciele  
od dawna nie ma wozów  

strazackich i sikawek, a wewnatrz 
jest chłodno. Poradze sie 

niedzwiedzicy.

 „To bedzie mój dom!” – rzekła gaska i szybko wdrapała sie na fontanne. Tam przywitały ja wesołe dzieci i zaprosiły  
do koszyka. 

Od tego czasu sa nierozłaczni i szczesliwi!

Hm... w pralni 
jest cieplutko i czysciutko, 
ale pachnie chemikaliami. 

Chce zamieszkac 
na wolnym powietrzu! 

Obejrze fontanne 
na placu...

Juz chciałam 

zamieszkac  

na Wyspie Młynskiej,  

lecz Wenecja Bydgoska,  

to jest to! 

Moze uwije sobie

gniazdko w pobliskiej 

pralni... ale tu  

nawet nie mozna  

sie popluskac. 

     ...a w takiej 

fabryce mozna 

 tylko puszczac 

banki mydlane! 

O mieszkaniu 

nie ma mowy! 

Poczłapie sobie 

na dawna 

ul. Wodna...

Podazaj za mna, mała gaska 
szukajaca wodnego domu. 
Taki dom na pewno znajde  

w wodnym miasteczku.  
Moze barka* bedzie 

dla mnie odpowiednia? 
Przeciez tam dawniej 

mieszkali ludzie!

   Miało byc chlapu, chlap, 
a fosy juz od dawna brak! 
Pomyslałam o Spichrzach 

nad Brda. Tam na wystawie 
wisi obraz z widokiem  
na dawny Stary Rynek 

autorstwa pana Jaekla. 
Moze w namalowanej 

studni znajde przytulny 
kacik dla siebie? 

Niedzwiedzica powiedziała,  
ze w wodnym miasteczku  
była kiedys Fabryka Mydła. 
Tam mozna zamieszkac. 

Czy woda wyschła?  

ktos inny tutaj mieszka? 

Udam sie na odnowiona 

Wyspe Młynska. 

Kto by nie chciał miec 

wioslarzy za sasiadów?


