
W tym roku przypada 100. rocznica
Bitwy Warszawskiej, zwanej też

Cudem nad Wisłą.
Z tej okazji biblioteka zaprasza na

spacer po Górze Kalwarii. 
 

Quest  jest  trasą  nieoznakowaną  w  terenie,
którą  można  przejść  w  dogodnym  czasie.
Czytaj uważnie polecenia i  rozwiązuj 
 zadania.

Początek  wyprawy:  Quest  rozpoczyna się  
 na skwerze Piłsudskiego przy ul. Sajny.
Czas przejścia: ok. 30-40 minut

Śladami
Piłsudskiego

Centrum Informacji 
Kulturalnej i Turystycznej

P.S.
Wytrwałym polecamy także spacer na
nadwiślane błonia gdzie znajduje się
obelisk upamiętniający wizytę Józefa
Piłsudskiego w Górze Kalwarii.

Aby dowiedzieć się ile lat ma Dąb
Pamięci rozwiąż poniższe zadanie:



Czytelniku, 
zapraszamy Cię na spacer po Górze
Kalwarii śladami Naczelnego Wodza
Józefa Piłsudskiego.

 
Dokładnie sto lat temu dowodził on
Wojskiem Polskim, którego oddziały w
1920 roku zdołały odeprzeć pod
Warszawą atak Armii Czerwonej.

1.
Jesteś na początku naszej podróży.  Przy
ulicy Sajny znajduje się skwer z
popiersiem Marszałka będący
rekonstrukcją przedwojennego pomnika.

Uzupełnij brakujące słowa z tablicy przy
popiersiu marszałka:

PO ZWYCIĘSKIEJ .....................................................
DEKOROWAŁ KRZYŻEM "...................................."
ARTYLERZYSTÓW ..................................................
NA ................ W GÓRZE KALWARII W 1921 R.

 2.
 
Od 1916 roku w Górze Kalwarii
stacjonował pierwszy pułk artylerii
Legionów Polskich, a w kolejnych latach
stacjonowały tu Dywizjony Artylerii
Konnej. 
Od 1922 do 1924 roku koszary
wykorzystywane były dla potrzeb
Ośrodka Szkolenia Koni dla wojska.

Jak wiadomo Marszałek posiadał swoją
ukochaną klacz, której nadał imię .....

Wykreśl każdą nieparzystą literę by  poznać
imię klaczy Piłsudskiego:

P K O A E S R Z R T A A U N L K G A 

3.
Ostatnim obowiązkowym na naszej
miejskiej trasie przystankiem jest
znajdujący się nieopodal Obelisk
pamięci żołnierzy polskich poległych
w walce oraz stacjonujących w
Garnizonie Góra Kalwaria, a także
Izba Pamięci Wojskowej. 

Aby dotrzeć w to miejsce idź dalej
prosto a następnie skręć w lewo w
ulicę między Koszarami  a placem
zabaw. Po prawej stronie zobaczysz
obelisk.

Przy obelisku znajdują się dwie
nieduże rzeźby, spróbuj zgadnąć co
one przedstawiają:

1........................................................

2. ......................................................

Około 50 metrów dalej zobaczysz
młody dąb z umieszczona przed nim
tablicą informacyjną. 

Dąb Pamięci został zasadzony w
rocznicę zbrodni katyńskiej
dokonanej na oficerach 1 Pułku
Artylerii Najcięższej oraz
mieszkańcach Góry Kalwarii.

Józef Piłsudski przybył do Góry Kalwarii
3 sierpnia 1921 roku, by odznaczyć
oficerów i żołnierzy szeregowych
dywizjonów artylerii konnej, którzy brali
udział w wojnie polsko-rosyjskiej w latach
1919-1920.

Po poznaniu postaci Józefa Piłsudskiego
kierujemy kroki ku miejscu, które jest
związane z militarną historią Góry
Kalwarii.
Idź wzdłuż ulicy Piłsudskiego, na
skrzyżowaniu skręć w lewo i idź prosto aż
dojdziesz do zespołu budynków
nazywanych Koszarami.


