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Szukanie	  śladów	  w	  dawnej	  twierdzy	  Kostrzyn	  |	  Widzieć,	  czytać	  i	  opowiadać	  historię	  
	  
Hasło	  końcowe:	  	  
	  

	  
Koperta	  1:	  Zadania	  ogólne	  	  
(Grupa	  A+B)	  
	  
Rebus:	  Kto	  to	  powiedział?	  	  
Theodor	  Fontane	  =>	  O	  (na	  pozycji	  8)	  
	  
Rebus:	  Znajdź	  te	  miejsca,	  które	  teraz	  przypominają	  architekturą	  architekturę	  Pruss,	  co	  to	  
za	  miejsca?	  Potrzebne	  miejsce	  znajduje	  się	  w	  pobliżu	  Hotelu	  Bastion.	  	  
stacja	  benzynowa	  =>	  S	  &	  Y	  (na	  pozycji	  7	  &	  3)	  
	  
	  
Koperta	  2A:	  Grupa	  A	  –	  Stacje	  2,	  4,	  6,	  8	  &	  10	  
	  
Stacja	  2	  Rynek	  	  
Rebus:	  Która	  rocznica	  była	  świętowana	  tutaj	  w	  1932	  roku?	  	  
=>	  700.	  
	  
Stacja	  4	  Brama	  Berlińska	  	  
Rebus:	  Jaki	  środek	  transportu	  rozwinął	  się	  razem	  z	  końcem	  tramwaju	  konnego	  w	  1923	  
roku?	  Środek	  ten	  funkcjonuje	  nadal	  w	  wielu	  miastach.	  	  
tramwaj	  =>	  R	  (na	  pozycji	  5)	  
	  
Stacja	  6	  Zamek	  	  
Rebus:	  W	  1945	  r.	  Kostrzyn	  został	  podzielony	  na	  część	  polską	  i	  niemiecką.	  Czy	  wiecie,	  jak	  
nazywa	  się	  niemiecka	  część?	  To	  ostatnia	  stacja	  kolejowa	  przed	  stacją	  Kostrzyn	  nad	  Odrą	  a	  
z	  kolejnej	  stacji	  waszej	  gry	  widać	  przez	  Odrę	  pierwsze	  domy	  tej	  miejscowości.	  	  
Küstrin-‐Kietz	  =>	  Z	  (na	  pozycji	  4	  &10)	  
	  
	  
Stacja	  8	  Bastion	  Filip	  

	  
J	  A	  N	   	   Z	   K	  O	  S	  T	  R	  Z	  Y	  N	  A	  
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Rebus:	  Do	  twierdzy	  Kostrzyn	  należały	  również	  cztery	  forty	  zewnętrzne:	  Gorgast,	  Zorndorf,	  
Tschernow	  und	  Säpzig.	  Która	  samogłoska	  powtarza	  się	  najczęściej	  w	  ich	  niemieckiej	  
nazwie?	  	  
=>	  O	  
	  
Rebus	  dodatkowy:	  Ta	  stacja	  pomyślana	  jest	  dla	  turystów.	  Policzcie	  ile	  jest	  tu	  ławek.	  To	  
tutaj	  odbędzie	  się	  ostatnia	  część	  spotkania	  –	  dyskusja	  z	  podsumowaniem.	  	  
=>	  8	  
	  
Stacja	  10	  Rawelin	  August	  Wilhelm	  	  
Rebus	  A:	  Na	  czyją	  cześć	  został	  nazwany	  ten	  rawelin?	  August	  Wilhelm	  	  
=>	  I	  
Rebus	  dodatkowy:	  W	  jakim	  okresie	  trwała	  wojna	  30letnia	  podczas	  to	  której	  powstał	  ten	  
rawelin?	  	  
=>	  1618-‐1648	  
	  
	  
Koperta	  2	  B:	  Grupa	  B	  –	  Stacje	  1,3,5,7	  &	  9	  
Stacja	  1	  Ratusz	  	  
Rebus:	  Co	  to	  był	  za	  budynek	  i	  co	  znajduje	  sie	  teraz	  na	  jego	  miejscu?	  	  
ratusz	  =>	  A	  (na	  pozycji	  1	  &	  12)	  
	  
Stacja	  3	  Fara	  	  
Rebus:	  Czy	  wiesz	  kto	  przeprojektował	  strukturę	  tego	  kościoła	  w	  stylu	  neogotyckim	  w	  
1815?	  
Karl-‐Friedrich	  Schinkel	  =>	  K	  (na	  pozycji	  9)	  
Rebus	  dodatkowy:	  A	  czy	  wiesz,	  która	  dynastia	  Niemiecka	  sprawowała	  rządy	  w	  Kostrzynie?	  
Jej	  pierwszy	  członek	  objął	  tu	  siedzibę	  w	  1535	  roku,	  dziesięć	  lat	  po	  Hołdzie	  Pruskim.	  	  
=>	  Dynastia	  Hohenzollerów	  
	  
Stacja	  5	  Bastion	  Król	  
Rebus:	  Ze	  słowa	  które	  określa	  ten	  rodzaj	  fortyfikacji	  weź	  ostatnią	  literę	  i	  użyj	  ją	  na	  pozycji	  
12	  i	  3	  hasła	  końcowego!	  	  
bastion	  =>	  N	  (na	  pozycji	  2	  &	  11)	  
Rebus	  dodatkowy:	  Co	  widzisz	  teraz?	  Czy	  wiesz	  dlaczego	  obeliks	  został	  usunięty?	  Kto	  
zaprojektował	  ten	  obeliks?	  
=>	  Lew	  Kerbel	  
Czy	  możesz	  wymienić	  3	  wojny,	  które	  przeszły	  przez	  ten	  bastion?	  
=>	  Wojna	  30-‐letnia,	  Wojny	  Napoleońskie,	  Druga	  Wojna	  Światowa	  
	  
Stacja	  7	  Bastion	  „Brandenburgia”	  	  
Rebus:	  Jak	  nazywał	  się	  przyjaciel	  Fryderyka?	  	  
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Hans	  Hermann	  von	  Katte	  =>	  T	  (na	  pozycji	  6)	  
	  
Stacja	  9	  Brama	  Chyżańska	  	  
Rebus:	  Jaki	  inny	  naród	  miał	  tu	  krótki	  czas	  władania	  od	  1806?	  	  
Francja	  =>J	  (na	  pozycji	  13)	  
	  


