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Toruńskie ścieżki pamięci 
– dobra robota IPN 
Anna Kolak

T oruńskie ścieżki pamięci to właściwie wariacja na 
temat bardzo popularnej gry, którą zapewne wielu 
pamięta z dzieciństwa, czyli memory. Jej zasady 
są proste – na stole rozkładamy zakryte kafelki 

z obrazkami i staramy się znaleźć pary. Ćwiczymy w ten spo-
sób pamięć i spostrzegawczość. Dokładnie ten sam mechanizm 
wykorzystano w Toruńskich ścieżkach pamięci. Ale nie jest to 
wcale zwykłe memory, a i wygrać niełatwo.

Trzy warianty
W grze używamy 48 kafelków, na których znajdują się 24 pary 
fotografi i miejsc pamięci z Torunia i okolic. Autorzy propo-
nują trzy warianty rozgrywki. W pierwszym – najprostszym, 
przeznaczonym dla najmłodszych – zadaniem gracza jest po 
prostu odnalezienie większej liczby par, niż to zrobią przeciw-
nicy. W wariancie drugim – trudniejszym – poza kafelkami 
używamy również klepsydry oraz talii 24 kart, na których są 
umieszczone nazwy wszystkich miejsc pamięci uwzględnio-
nych w grze. Gracz, który odnalazł parę takich samych foto-
grafi i, bierze karty odpowiedzi i musi 
odszukać wśród nich właściwą nazwę 
miejsc przedstawionych na odkrytych 
kafelkach. Nie może przekroczyć cza-
su odmierzanego przez klepsydrę. Je-
śli mu się to uda, zdobywa punkt, 
jeśli nie – kolejny gracz ma szansę 
spróbować swoich sił i odnaleźć 
właściwą nazwę. Gra wymaga już 
nie tylko dobrego zapamiętywa-
nia, lecz także znajomości toruń-
skich miejsc pamięci.

Jeśli w dalszym ciągu 
gra jest dla nas zbyt 

łatwa, sięgamy po 

wariant trzeci – „memory historyczno-topografi czne”. Teraz 
obok kafelków i talii kart rozkładamy również mapę Torunia. 
Zaznaczone są na niej ponumerowane punkty, w których znaj-
dują się miejsca pamięci występujące w grze. Zasłaniamy je na 
początku żetonami premii i rozpoczynamy rozgrywkę tak jak 
w wariancie drugim. Kiedy graczowi uda się odnaleźć parę ta-
kich samych fotografi i, a następnie znajdzie w talii odpowiednią 
nazwę, musi jeszcze odszukać dane miejsce na mapie. Podnosi 
wybrany żeton i porównuje numery (te znajdują się również na 
kafl ach). Jeśli wskazał poprawnie, otrzymuje żeton premii dają-
cy na koniec gry dodatkowy punkt. Jeśli zaś mu się nie udało, 
kolejna osoba ma szansę znaleźć na mapie właściwe miejsce 
i zdobyć żeton premii. Gdyby znów padła błędna odpowiedź, 
szansa na zdobycie premii przepada, a gra toczy się dalej.

Od Piłsudskiego do Ciechowskiego
Oczywiście, jeśli chcemy zagrać w Toruńskie ścieżki pamię-
ci, potrzebne nam będzie porządne przygotowanie. Do tego 
służy dołączona do zestawu płyta multimedialna z prezentacją 
wszystkich miejsc pamięci wykorzystanych w grze oraz ksią-
żeczka, która opisuje pokrótce poszczególne wydarzenia z XX 
wieku. Znajdziemy tu ślady historii ważnej dla całego kraju 
– tablice upamiętniające odzyskanie niepodległości, Zbrodnię 
Katyńską czy Żołnierzy Wyklętych oraz pomniki: marsz. Jó-
zefa Piłsudskiego, Władysława Raczkiewicza, mianowanego 
w 1939 roku prezydentem RP na uchodźstwie, bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki czy św. Jana Pawła II. Poznamy też miejsca i oso-
by związane bezpośrednio z Toruniem, które zapisały się na 
kartach historii XX wieku.

Zaczynamy rozgrywkę, odkrywamy dwa kafl e, widzimy nie-
wielki pomnik –  biała pochylona postać pośród drzew. Prze-

nosimy się teraz na Barbarkę – dziś 
jest to część miasta, niegdyś wioska 
pod Toruniem. Kiedy w 1939 roku 
Pomorze Gdańskie zostało wcielo-
ne do Rzeszy, rozpoczęto germa-
nizację tych terenów. Polaków, 
którzy zostali uznani za wrogów 
Rzeszy, umieszczano najpierw 
w Forcie VII, pełniącym funk-
cję obozu przejściowego, a na-
stępnie przewożono do lasów 
na Barbarce i rozstrzeliwano. 
Zginęły tu setki osób – prze-
de wszystkim przedstawicie-

le polskiej inteligencji, ale nie 

Jak dobrze znamy miejscowości, w których 
żyjemy? Często przechodzimy obojętnie obok 
pomników, tablic pamiątkowych, miejsc pamięci 
narodowej, zapominając niemalże o ich istnieniu. 
Gra edukacyjna Toruńskie ścieżki pamięci zabierze 
nas w podróż po Toruniu – poznamy wiele 
punktów miasta, które opowiedzą nam o jego 
burzliwej his torii w XX wieku.
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oszczędzono również rolników, robotników, a nawet dzieci. 
Pod koniec wojny Niemcy w ramach Akcji 1005 spalili zwłoki 
większości ofi ar, przez co do dziś nie znamy tożsamości ani 
liczby ludzi, którzy tutaj zginęli. 

Kolejne dwa odkryte kafl e – tym razem widzimy fragment 
muru i napis „Dzieciom polskim ofi arom faszyzmu”. To to-
ruńska Szmalcówka – niegdyś przetwórnia smalcu, w której 
gmachu Niemcy stworzyli obóz dla wysiedlonej ludności pol-
skiej. Był to kolejny etap germanizacji Pomorza Gdańskiego. 
Polskie rodziny były zmuszane do opuszczania swoich do-
mów, a ich majątki przejmowali osadnicy niemieccy. W obo-
zach wysiedleńczych panowały nieludzkie warunki – wskutek 
chorób i głodu wielu ludzi umierało. Pozostałych kierowano 
na przymusowe roboty do Rzeszy lub do obozów zniemcze-
nia. Szmalcówka jest dziś symbolem pośredniej eksterminacji 
polskiej ludności cywilnej.

Odkrywamy następne kafl e – widzimy pomnik mężczyzny, 
który na swoich ramionach niesie człowieka, bezwładnego, 
cierpiącego, umierającego… To bł. ks. Stefan Ferlichowski – 
kapelan harcerzy, wikary jednej z toruńskich parafi i.  W roku 
1939 został uznany przez Niemców za wroga Rzeszy i zesłany 
najpierw do obozu Stutthof, później Sachsenhausen, a ostatecz-
nie Dachau. Wszędzie tam pełnił posługę kapłańską. W koń-
cu, gdy wybuchła epidemia tyfusu, zgłosił się do opieki nad 
chorymi, sam zachorował i zmarł. Na kolejnych kafl ach poja-
wia się pomnik kobiety. Taki niepozorny – zwyczajna kobieta 
siedząca przy stole. Ale bije od niej jakaś niezwykła powaga. 
To gen. „Zo”, czyli Elżbieta Zawacka – urodzona w Toruniu, 
nauczycielka, potem żołnierz Polski Podziemnej, a po wojnie 
więzień polityczny. Jedyna kobieta pośród cichociemnych.

Odkrywając następne kafl e, nie tylko natkniemy się na pa-
miątki wydarzeń z I i II wojny światowej, lecz także poznamy 
historię powojenną – lata walki z reżimem komunistycznym, 
strajki robotników, działalność Solidarności. Trafi my w koń-
cu na fotografi ę niewielkiej tablicy upamiętniającej postać 
ważną dla polskiej sceny muzycznej XX wieku. To Grzegorz 
Ciechowski – kompozytor i wokalista, założyciel Republiki 

– jednego z najważniejszych zespołów rockowych lat osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych, który w tekstach piosenek 
obnażał absurdy ustroju i krytykował rzeczywistość PRL. 
W Toruniu studiował polonistykę i właśnie tu, w studenckim 
klubie „Od Nowa”, zaczynał karierę muzyczną. To dobrze, 
że pośród toruńskich ścieżek pamięci znalazło się też miejsce 
dla Ciechowskiego. Dzięki temu uświadamiamy sobie, że na 
naszą przeszłość składają się nie tylko wielkie wydarzenia hi-
storyczne, lecz także te małe, z pozoru nie tak wzniosłe. Pio-
senki kultowej Republiki to też przecież część naszej historii.

Lekcja historii
Gra Toruńskie ścieżki pamięci jest skierowana przede wszyst-
kim do uczniów toruńskich szkół. Może być wykorzystana na 
lekcjach historii – pozwala poznać i zrozumieć wydarzenia 
z najnowszej historii Polski, zarówno w skali ogólnokrajowej, 
jak i te dotyczące „małej ojczyzny” – miejsc, ulic, bohaterów 
związanych bezpośrednio z Toruniem. Dzięki trzem poziomom 
trudności grę można łatwo dostosować do wieku odbiorców, 
co sprawia, że jest równie atrakcyjna i dla dzieci ze szkół pod-
stawowych, i dla młodzieży gimnazjalnej czy licealnej. Nawet 
dla mnie, osoby niezwiązanej z Toruniem, kontakt z grą był 
ciekawym doświadczeniem. Otrzymałam cenną lekcję historii, 
a po rozegraniu kilku partii mogę się również pochwalić nieja-
ką orientacją w topografi i miasta. Niebanalne wykorzystanie 
klasycznego memory okazało się bardzo udane.

Dobra robota! Przykład, jak – stosując proste reguły – skon-
struować ciekawą, lokalną wariację gry pobudzającej do po-
znawania najbliższej historii i geografi i. Warto, by i inne miasta 
miały takie gry, niekoniecznie ograniczone do XX wieku.
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