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Szukanie	  śladów	  w	  dawnej	  twierdzy	  Kostrzyn	  |	  Widzieć,	  czytać	  i	  opowiadać	  historię	  
	  
Koperta	  2	  –	  Grupa	  B	  	  
	  
	  
Podczas	  dzisiejszego	  szukania	  śladów	  przeszłości	  dla	  waszej	  grupy	  ciekawe	  będą	  przede	  
wszystkim:	  Ratusz,	  Fara,	  Bastion	  Król,	  Bastion	  Brandenburgia	  i	  Brama	  Chyżańska.	  
Waszym	  zadaniem	  jest	  dopasować	  punkty	  na	  mapie	  tym	  miejscom	  i	  rozwiązać	  należące	  
do	  nich	  rebusy,	  które	  na	  końcu	  utworzą	  hasło.	  Na	  każdym	  przystanku	  należy	  otworzyć	  
jedną	  kopertę	  z	  odpowiednim	  numerem	  i	  rozwiązać	  znajdujący	  się	  w	  niej	  rebus.	  Niektóre	  
zadania	  są	  trochę	  trudniejsze,	  wtedy	  znajdziecie	  również	  małą	  podpowiedź,	  która	  
powinna	  pomóc	  wam	  w	  rozwiązaniu	  rebusu.	  Możecie	  oczywiście	  korzystać	  też	  z	  innych	  
materiałów	  pomocniczych.	  Przy	  wielu	  stacjach	  ustawione	  są	  tablice	  informacyjne,	  a	  do	  
tego	  na	  terenie	  twierdzy	  znajduje	  się	  również	  muzeum.	  Również	  teksty,	  które	  
przeczytaliście	  w	  ramach	  przygotowania	  mogą	  się	  przydać.	  
A	  więc	  bawcie	  się	  dobrze	  przy	  szukaniu	  i	  odkrywaniu	  jak	  i	  przy	  odgadnięciu	  końcowego	  
hasła!	  Punktem	  wyjściowym	  waszej	  grupy	  jest	  stacja	  1	  na	  planie	  miasta.	  
	  
Spróbujcie	  rozważyć	  po	  drodze	  następujące	  pytanie:	  Jak	  rozwinięta	  jest	  tu	  turystyka?	  Czy	  
Kostrzyn	  jest	  tylko	  miastem	  przeszłości?	  	  
	  
Mała	  podpowiedź:	  Aby	  uzyskać	  hasło	  końcowe	  musicie	  wymienić	  się	  z	  drugą	  grupą,	  która	  
będzie	  miała	  jego	  pozostałe	  litery!	  
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Stacja	  1	  Ratusz	  	  
(Grupa	  B)	  	  
	  
Znajdujecie	  się	  właśnie	  na	  rynku.	  W	  centrum	  rynku	  stał	  już	  w	  1491	  roku	  ważny	  budynek,	  
na	  początku	  drewniany,	  potem	  w	  XVI	  wieku	  z	  cegły.	  Należał	  do	  centrum	  starego	  miasta	  i	  
bez	  niego	  niewyobrażalne	  byłoby	  zarządzanie	  biurokracją	  miejską.	  Kompletnie	  zniszczony	  
został	  w	  roku	  1945,	  kiedy	  to	  spaliło	  się	  też	  archiwum,	  zawierające	  między	  innymi	  akta	  
ślubu	  i	  meldunki.	  W	  latach	  60tych	  po	  drugiej	  wojnie	  światowej	  spotkał	  go	  podobny	  los,	  jak	  
i	  resztę	  starego	  miasta.	  	  
	  

	  
	  
	  

Rebus:	  Co	  to	  był	  za	  budynek	  i	  co	  znajduje	  sie	  teraz	  na	  jego	  miejscu?	  	  	  
_	  _	  _	  _	  _	  _	  
	  
Druga	  litera	  nazwy	  tego	  budynku	  jest	  zarazem	  1.	  i	  12.	  literą	  waszego	  hasła.	  
	  
	  
Jeśli	  masz	  aparat	  –	  zrób	  zdjęcie,	  może	  przydać	  się	  Tobie	  w	  późniejszej	  prezentacji.	  
Jeśli	  znalazłeś	  już	  odpowiedzi	  przejdź	  dalej	  do	  Fary.	  
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Stacja	  3	  Fara	  	  
(Grupa	  B)	  
	  
Właśnie	  znajdujesz	  się	  przed	  dawnym	  kościołem,	  do	  którego	  uczęszczali	  mieszkańcy	  
starego	  miasta.	  Kościół	  ten	  był	  kilkakrotnie	  przebudowywany,	  między	  innymi	  w	  1815	  roku	  
przez	  znanego	  architekta	  z	  Pruss,	  który	  zaprojektował	  między	  innymi	  Nikolaikirche	  w	  
Potsdamie.	  Podczas	  przejęcia	  Kostrzynia	  przez	  armię	  francuską	  kościół	  ten	  służył	  jako	  
spichlerz.	  Zupełnie	  rozebrany	  został	  dopiero	  w	  latach	  50tych,	  od	  tego	  czasu	  znajduje	  się	  w	  
takim	  stanie,	  jaki	  widzisz.	  
	  

	  
	  
Stacja	  5	  Bastion	  Król	  	  
(Grupa	  B)	  	  
	  
Znajdujesz	  się	  w	  głównym	  punkcie	  strategicznym	  twierdzy,	  na	  Bastionie	  Król.	  Ten	  Bastion	  
był	  przykładem	  najstarszych	  glinianych	  i	  ceglanych	  fortyfikacji	  w	  stylu	  włoskim.	  Był	  on	  
wyposażony	  w	  16	  armat!	  Ten	  Bastion	  był	  kiedyś	  połączony	  z	  Bastionem	  „Brandenburgia”,	  
udaj	  się	  do	  niego	  po	  rozwiązaniu	  rebusu!	  
Kiedy	  Kostrzyn	  znajdował	  sie	  w	  obrębie	  wpływów	  radzieckich	  został	  ustawiony	  na	  
Bastionie	  obelisk,	  pomnik	  ku	  pamięci	  radzieckich	  żołnierzy.	  Teraz	  go	  już	  nie	  ma.	  

Rebus:	  Czy	  wiesz	  kto	  przeprojektował	  strukturę	  tego	  kościoła	  w	  stylu	  neogotyckim	  w	  
1815?	  
	  
_	  _	  _	  _	  -‐	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  -‐	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  
	  
Jeśli	  wiesz	  jak	  on	  się	  nazywał,	  pierwsza	  litera	  jego	  imienia	  jest	  9.	  literą	  waszego	  hasła.	  
	  
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.	  
	  
(Rozwiązanie	  nie	  ma	  znaczenia	  dla	  hasła	  końcowego.)	  
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Rebus:	  Ze	  słowa,	  które	  określa	  ten	  rodzaj	  fortyfikacji	  weź	  ostatnią	  literę	  i	  użyj	  ją	  na	  pozycji	  
11.	  i	  2.	  hasła	  końcowego!	  	  
_	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  
	  
Rebus	  dodatkowy:	  Co	  widzisz	  teraz?	  Czy	  wiesz,	  dlaczego	  obelisk	  został	  usunięty?	  Kto	  
zaprojektował	  ten	  obelisk?	  
Czy	  możesz	  wymienić	  3	  wojny,	  które	  przeszły	  przez	  ten	  bastion?	  	  
	  
(Rozwiązanie	  nie	  ma	  znaczenia	  dla	  hasła	  końcowego.)	  
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Stacja	  7	  Bastion	  „Brandenburgia”	  	  
(Grupa	  B)	  	  
	  
Znajdujecie	  się	  przy	  Bastionie	  Brandenburgia.	  Bastion	  ten	  wiąże	  ze	  sobą	  pewną	  legendę	  
opartą	  na	  faktach	  z	  tamtych	  czasów.	  „Król	  Żołnierzy”,	  jak	  często	  Fryderyk	  Wilhelm	  I	  był	  
nazywany,	  nie	  był	  zadowolony	  z	  charakteru	  swego	  syna	  –	  Fryderyka	  (późniejszego	  
Fryderyka	  II.	  Wielkiego).	  Dawał	  mu	  to	  też	  odczuć.	  Ten	  postanowił	  w	  1730	  roku	  uciec,	  a	  
kompanem	  jego	  ucieczki	  był	  jego	  przyjaciel	  Hans	  Herman	  von	  Katte.	  Ucieczka	  nie	  
powiodła	  się	  i	  obaj	  zostali	  złapani	  i	  uwięzieni	  w	  twierdzy	  kostrzyńskiej.	  Król	  jednak	  z	  
samego	  pobytu	  więźniów	  w	  twierdzy	  nie	  był	  zadowolony.	  Ucieczkę	  uważał	  za	  zdradę	  
stanu	  i	  żądał	  straszniejszej	  kary.	  Wpadł	  na	  pomysł	  egzekucji	  von	  Katte	  przed	  oczyma	  
swojego	  syna.	  Zażądał,	  aby	  strażnicy	  trzymali	  Fryderyka	  	  przy	  kratach	  jego	  okna,	  kiedy	  
Katte	  zostanie	  stracony,	  a	  potem	  zostawili	  jego	  zwłoki	  tam	  przez	  cały	  dzień,	  na	  które	  
Fryderyk	  musiał	  patrzeć.	  Von	  Katte	  został	  stracony	  6	  listopada	  1730	  roku.	  Wydarzenie	  to	  
ukształtowało	  charakter	  Fryderyka.	  Jako	  monarcha	  Pruss,	  po	  śmierci	  swojego	  ojca,	  
przeprowadził	  liczne	  reformy,	  miedzy	  innymi	  zniósł	  karę	  tortur.	  	  
Von	  Katte	  został	  stracony	  nieopodal	  stąd.	  Czy	  możesz	  wyobrazić	  sobie	  tą	  scenę?	  	  Czy	  znasz	  
jakieś	  legendy	  albo	  literaturę,	  które	  uchwyciły	  ten	  motyw?	  	  
	  

	  
	  

Rebus:	  Jak	  nazywał	  się	  przyjaciel	  Fryderyka?	  
_	  _	  _	  _	  -‐	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  -‐	  _	  _	  _	  -‐	  _	  _	  _	  _	  _	  
	  
Litera,	  która	  w	  jego	  nazwisku	  występuje	  dwa	  razy,	  występuje	  w	  rozwiązaniu	  raz	  na	  
pozycji	  6.	  
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Stacja	  9	  Brama	  Chyżańska	  	  
(Grupa	  B)	  	  
	  
Brama	  Chyżanska	  jest	  dziś	  dobrze	  widoczna.	  Była	  ona	  dostępem	  do	  miasta,	  to	  przez	  nią	  
wchodzili	  i	  wychodzili	  kupcy	  z	  pobliskich	  wiosek.	  Niedaleko	  od	  tej	  bramy	  powstał	  też	  w	  
1631	  Rawelin	  August	  Wilhelm.	  August	  Wilhelm	  był	  jedenastym	  dzieckiem	  Króla	  Fryderyka	  
Wilhelma	  I	  z	  Pruss.	  Miał	  on	  chronić	  bramę	  i	  wzmacniać	  siłę	  twierdzy.	  	  Hohenzollerowie	  
rozbudowywali	  swoje	  twierdze,	  tak	  aby	  zyskać	  pewną	  potęgę	  i	  moc.	  Jednak	  po	  przegranej	  
pod	  Jeną	  w	  1806	  Hohenzollerowie	  stracili	  Kostrzyn	  jak	  i	  znaczenie	  i	  władzę,	  jaką	  cieszyli	  się	  
do	  tej	  pory.	  Wielu	  historyków	  uważa	  ten	  punkt	  historii	  Prus	  –	  1806	  i	  przegrana	  pod	  Jeną	  –	  
jako	  punkt	  zwrotny,	  po	  którym	  Prusy	  zaczęły	  tracić	  swoją	  wielkość.	  Mimo,	  że	  oficjalnie	  
przestały	  istnieć	  dopiero	  w	  1947	  roku.	  	  	  

	  
	  
To	  już	  ostatnia	  stacja.	  Po	  rozwiązaniu	  rebusów	  podzielcie	  między	  siebie	  stacje,	  które	  
przeszliście	  tak	  aby	  zaprezentować	  je	  po	  wspólnym	  posiłku	  grupie	  przeciwnej.	  	  
	  
	  
	  

Rebus:	  Jaki	  inny	  naród	  miał	  tu	  krótki	  czas	  władania	  od	  1806?	  	  
_	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  
	  
Jeśli	  wiesz	  jaki	  to	  kraj,	  jego	  przedostatnia	  litera	  jest	  na	  pozycji	  13.	  w	  haśle	  końcowym.	  	  
	  
 


