
Oto odpowiedzi na pytania w grze miejskiej „Beautiful Mind III” 

1. Mural „Bydgoszcz Otwarta i Tolerancyjna” na rogu ulic Pięknej i Jaskółczej powstał w 

kwietniu 2018 roku. 

2. Spalenie zagłuszarki radia Wolna Europa miało miejsce w listopadzie 1956 roku. 

3. Bydgoska prowokacja czyli wydarzenia zakończone pobiciem m.in. Jana Rulewskiego miały 

miejsce w marcu 1981 roku (dziś jest tutaj Urząd Wojewódzki). 

4. Chodzi o Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO, do którego wstąpiliśmy w marcu 1999 

roku. 

5. Mowa tu o Wyspie Młyńskiej, a opisane wydarzenia, to Festiwal Kultur z maja 2019 roku. 

6. Bydgoską synagogę rozebrano w styczniu i lutym 1940 roku. (Rok wcześniej ją zburzono). 

7. Czarna niedziela w Bydgoszczy miała miejsce we wrześniu 1939, a opisywanym obiektem 

jest nieistniejący już Kościół Marcina Lutra. 

8. To z pewnością najtrudniejsze pytanie. Średnice okręgów łączą następujące punkty naszej 

gry: 

a) Mural i miejsce spalenia zagłuszarki 

b) Castoramę i zabytkową szkołę przy ul. Leszczyńskiego 

c) Miejsce spalenia zagłuszarki i pomnik Trzy Gracje 

d) Zespół Szkół nr 25 z górnym tarasem nad Aresztem Śledczym (w okolicy ul. Nowodworskiej) 

Według różnych szacunków, w zależności od wybranego punktu i sposobu pomiaru (stąd 

kłopoty w precyzyjnym wyznaczeniu odległości), długość tej średnicy waha się od 800 do 840 

metrów. Aby uniknąć kontrowersji wprowadziliśmy więc matematyczną podpowiedź.  

Po zamianie jednostki długości z metrów na dekametry (10 metrów = 1 dekametr), wynik miał 

stanowić kwadrat liczby naturalnej. Spośród liczb w zakresie 80-84 takim kwadratem jest tylko 

81 (liczby 9). 

81 dekametrów = 810 metrów. I taki jest też wynik ósmej zagadki.  

Zależało nam, aby wszystkie miejsca znalazły się na „ósemce”, czyli symbolu 

nieskończoności, który jest też znakiem tolerancji. Dzięki temu ułożyliśmy na mapie 

Bydgoszczy nasz lokalny symbol tolerancji. 

 

 

 

 



A oto wyniki konkursu: 

Postanowiliśmy nagrodzić 3 najlepszych uczniów ze szkół ponadpodstawowych oraz 3 

najlepszych uczniów ze szkół podstawowych oraz wyróżnić te osoby, które w pierwszej trójce 

się nie znalazły, a odpowiedziały bezbłędnie na pytania 1-7. 

Warto pamiętać, że zgodnie z regulaminem o kolejności miejsc decydują: 

a) poprawne odpowiedzi na pytania 1-7 (łączna liczba lat pomyłki, im niższa, tym wyższe 

miejsce) 

b) poprawna odpowiedź na pytanie 8 (im bliżej perfekcji, tym wyższe miejsce) 

c) kolejność oddania arkusza (im szybciej, tym wyżej w tabeli). 

Aby brać pod uwagę kryterium b, musi zaistnieć remis w kryterium a. 

Aby brać pod uwagę kryterium c, musi zaistnieć remis w kryteriach a i b. 

 

Szkoły ponadpodstawowe: 

1. Marcin Stefański  0+0+1 * TE6 (ZSE-A) 

2. Natalia Kęskrawiec 0+0+29 IV LO 

3. Olga Śmigielska  0+0+34 IV LO 

Szkoły podstawowe: 

1. Maciej Koczorowski 0+190 SP 40 

2. Paweł Stępień  1+0  SP 30 

3. Jan Czaj   2+31  SP 17 

Wyróżnienia (bezbłędne odpowiedzi na pytania 1-7): 

• Marta Celusta (IV LO) 

• Martyna Kurkiewicz (ZSE-A) 

• Marcelina Remus (IV LO) 

* (kolejno podajemy: sumę błędów z pytań 1-7, błąd w zadaniu nr 8, kolejność oddania pracy) 

 

❖ Nagrody dla laureatów wręczymy 30 czerwca 2021 roku podczas Gali w Plenerze. 

❖ W konkursie wzięło udział 40 uczniów z 10 szkół. 

❖ 60% uczniów zmieściło się w wyniku 0-2 na pierwsze siedem pytań! 

❖ 100% uczniów udzieliło poprawnej odpowiedzi na pytanie nr 3, a tylko dwie osoby 

pomyliły się w pytaniach nr 2 i 7. 

❖ Najtrudniejsze pytania, to nr 5 i 6 (po 50% poprawnych odpowiedzi) oraz 8 (22% 

poprawnych odpowiedzi). 

❖ Dziękujemy za udział w konkursie. 


