
Stargard 

3-maj się!

Pod patronatem Prezydenta Miasta Stargard

 



 

Drogie Stargardzianki i drodzy

Stargardzianie! 

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w

przygodzie, na którą zabierzemy Was w

majowy weekend! Ubierzcie się wygodnie,

weźcie ze sobą te materiały oraz coś do

pisania (ołówek, długopis, mazak) i telefon z

aparatem. Nie musicie poruszać się w

określonej kolejności – odwiedźcie miejsca,

które chcecie.  Przygotowaliśmy tę zabawę

z okazji jednego z najważniejszych świąt

państwowych. Jeśli ją ukończycie 

i podzielicie się z nami wynikami, poznacie

nie tylko tajemnice i ciekawostki 

z własnego podwórka, ale zdobędziecie też,

oprócz cennej wiedzy, upominki od

 Muzeum Archeologiczno-Historycznego 

w Stargardzie!

 

Miejsca, które wskazujemy niekiedy są 

dowolne – tzn. macie pełną wolność 

w wyborze konkretnego punktu, byle by

spełniał warunki postawione w zadaniu.

Niektóre z nich jednak są jasno określone.

Liczymy na Waszą kreatywność,

spostrzegawczość i dokładność. 

Nie musicie wykonać wszystkich zadań, 

zróbcie tyle ile chcecie. Jednak, żeby

zwiększyć swoje szanse – zróbcie ich jak

najwięcej. Efekty Waszych prac wyślijcie

mailowo na adres:

promocja@muzeum-stargard.pl

Do dzieła!

 



PUNKT 1. 

Tabliczka z nazwą.

Gotowi na wyzwanie?! Naostrzcie języki i zróbcie

przeciąg w gardłach. Oto polskie nazwy miejscowości!

Myślicie, że tylko Szczebrzeszyn

 jest trudny do wymówienia? A znacie Murzasichle?

Kurozwęki? Czachulec? Gębarzewo? Świerże Kiełcze? 

I jeszcze… 

Są tysiące nazw miejscowości w Polsce, długie

 i krótkie, szeleszczące i szumiące, śpiewne, 

a nawet rymowane. Ale każdy z Was ma tylko jedną,

własną nazwę, którą wymienia, 

kiedy pada pytanie: „Skąd jesteś?”.
 

A właściwie: skąd jesteście? Wypiszcie miejscowości,

dzielnice, z których pochodzicie i skąd pochodzą

Wasi najbliżsi. Czy Wasi rodzice urodzili się w

Stargardzie? Skąd są dziadkowie? 

Wypiszcie Wasze miejsca.*

Zadanie:

Znajdź tabliczkę z najdziwniej lub najzabawniej

brzmiącą dla Ciebie nazwą w Stargardzie. Może to

być nazwa ulicy, miejsca lub sklepu. Zrób jej

zdjęcie i wyślij je nam razem z raportem. **

Zadanie:

*za wykonanie zadania 1 pkt.

**za wykonanie zadania 1 pkt.



PUNKT 2. 

Jak Czarniecki do Poznania…
przez Stargard?

Zadanie:

Czy wiecie, że w 1657 roku przez

Stargard przechodziły wojska

hetmana Stefana Czarnieckiego?

Na pamiątkę tego wydarzenia, na

Bramie Pyrzyckiej, 

znajduje się tablica. 

 

Wizyty wielkich osobistości to wyróżnienie dla

miasta oraz okazja do zaprezentowania jego

największych walorów. 

Gdybyś Ty mogła/mógł oprowadzić dzisiaj Stefana

Czarnieckiego po Stargardzie – co byś mu

pokazała/pokazał? Dlaczego akurat te miejsca?*

*za wykonanie zadania 1 pkt.



PUNKT 3. 

Pomnik historii? 

Czy pomnik historyczny?

Pomniki są wszędzie wokół nas. Pomnik historii to

zabytek, ściśle określony i wyróżniony przez

Prezydenta RP. W naszym mieście są takie dwa –
Kolegiata NMP Królowej Świata oraz zespół murów

obronnych z basztami, bramami i bastejami. Są to

nasze dwa największe skarby historyczne. Są też

pomniki upamiętniające wydarzenia, osoby lub idee,

np. pomnik patriotyczny. Ale to nie koniec! 
Mamy w mieście również pomniki przyrody! 

 

Zadanie:
Znajdź i wypisz wszystkie nadal

istniejące bramy, basteje i baszty w

ciągu murów obronnych Stargardu.* 

Znajdź swój ulubiony pomnik

upamiętniający osobę lub

wydarzenie – zrób mu zdjęcie i

napisz, dlaczego jest Ci bliski.*** 

Zadanie:
W parku Popiela znajdź i policz wszystkie

pomniki przyrody – platany klonolistne.** 

Zadanie:

*za wykonanie zadania 1 pkt.
**za wykonanie zadania 1 pkt.
***za wykonanie zadania 1 pkt.



Opisz swoją ulubioną potrawę, która kojarzy

się ze Stargardem. Może to być coś, co

sama/sam gotujesz u siebie w domu lub wyrób

jednej 

z restauracji. W miarę możliwości prosimy o

przepis.* 

PUNKT 4. 

Stargard – to mi smakuje!
Zadanie:

Naszą historię piszemy nie tylko wielkimi czynami,

słynnymi Polakami i wiekopomnymi wydarzeniami. Jest 

w niej miejsce do całkiem „przyziemnych” dziedzin

 takich jak… jedzenie! W Stargardzie została

wydana, nakładem Książnicy Stargardzkiej „Książka

kucharska Ziemi Stargardzkiej”. Znajdują się w niej

przepisy mieszkańców regionu, zarówno te

przywiezione z innych części świata, jak i te

powstałe w Stargardzie. 

A co jest Twoim „stargardzkim smakiem”?
 

*za wykonanie zadania 1 pkt.



PUNKT 5. 

Od białych koszar, przez Buczka, aż do

katedry! Potem już prosto do spichrza 

i jesteś!

W Polsce, pomimo tego, że posługujemy się wspólnym

językiem polskim, w różnych regionach występują

różnice w naszej mowie. Oprócz tego, że niektórzy

posługują się gwarą (np. śląska, poznańska) lub

nawet innym językiem (kaszubski), to w każdym

mieście istnieją specyficzne określenia zwane

regionalizmami. Są to często nazwy miejsc, potraw,

roślin, zwierząt lub zawodów – coś, 
co rozumieją tylko mieszkańcy danego miasta.

 

Zadanie:

Wymień kilka regionalizmów

charakterystycznych dla

Stargardu.* 

*za wykonanie zadania 1 pkt.



PUNKT 6. 

Muzeum to nie tylko budynek.

Jak zapewne wiecie, w Stargardzie

mamy jedno muzeum. Jest to Muzeum

 Archeologiczno-Historyczne w

Stargardzie, które ma dwie siedziby:

gmach główny przy Rynku

Staromiejskim oraz Basteję w parku

Piastowskim.

 Czy byliście kiedyś w jednym z nich? 

 

Zadanie:

Opisz trzy wystawy pokazywane w

MAH, które najbardziej pamiętasz –
nie muszą być dokładne tytuły.*

*za wykonanie zadania 3 pkt.



PUNKT 7. 

Orzeł biały!

Zadanie:
Godłem naszego kraju jest orzeł biały 

w koronie. Nie zawsze jednak tak było.

Obecne godło towarzyszy nam od 1928

roku (z krótkim epizodem bez korony). 

Ale miasto Stargard również ma swój

herb – ten z kolei przedstawia rzekę 

Inę i gryfa – symbol Pomorza

Zachodniego. 

 

Znajdź w Stargardzie na budynkach

lub w innych miejscach godło Polski

oraz herb Stargardu. Zrób im

zdjęcia.* 

*za wykonanie zadania 2 pkt.



Te słowa zna każdy z nas. Jest to

fragment hymnu polskiego,

śpiewanego i odtwarzanego 

z okazji ważnych wydarzeń

państwowych. Powinno się go

śpiewać z należną czcią i powagą.

 

PUNKT 8. 

Jeszcze Polska nie zginęła!
Zadanie:

Sama/sam lub w towarzystwie

innych osób zaśpiewaj dwie pierwsze

zwrotki hymnu państwowego i nagraj

filmik.* 

*za wykonanie zadania 2 pkt.



PUNKT 9. 

Smoki, księżniczki i rycerze

Każde miasto i każde miejsce owiane jest

legendami. Szczególnie tak wiekowe jak nasze

państwo (1055 lat) i Stargard (778 lat)! 

Te najbardziej znane każdy jest w stanie

powtórzyć – o królu Popielu, o smoku wawelskim

i o Wandzie, która nie chciała Niemca. 

A czy znacie legendy stargardzkie? Na

muzealnym kanale Youtube można znaleźć kilka

z nich.

 

Opisz swoją ulubioną legendę 

ze Stargardu.* 

Zadanie:

*za wykonanie zadania 1 pkt.



1.      Prawo do edukacji – określające prawo

każdego obywatela do swobodnej nauki i

wykształcenia

2.      Wolność wyborów – zapewniająca o

możliwości decydowania o najważniejszych

sprawach w państwie – wyboru władzy i brania

udziału w referendum

3.      Wolność wyznania – gwarantująca prawo do

wyznawania dowolnej religii i prezentowania

własnego światopoglądu

4.      Wolność słowa – określająca wolność

wypowiedzi i prezentowania swoich poglądów

 

Konstytucja to najważniejszy dokument 

w państwie. 3 maja obchodzimy rocznicę

uchwalenia tej pierwszej, w roku 1791, która

była jednocześnie pierwszą w Europie!

Obecnie obowiązujący dokument został

uchwalony w 1997 roku. Konstytucja określa

prawa i obowiązki obywateli, skupiając się

 na kilku najważniejszych zagadnieniach.

 

PUNKT 10. 

W trosce o byt i przyszłość

naszej Ojczyzny

Zadanie:
Znajdź, sfotografuj i opisz 4 miejsca

reprezentujące wg Ciebie wskazane

wyżej wolności. Napisz, dlaczego

właśnie te miejsca

wybrałaś/wybrałeś i co znaczą dla

Ciebie powyższe wolności.* 

*za wykonanie zadania 10 pkt.



Wskaż miejsce w Stargardzie szczególnie

bliskie Twojemu sercu. Może to być zabytek,

osiedlowe podwórko lub park. Sfotografuj je 

i napisz, dlaczego tak je lubisz.*

Znajdź w Stargardzie miejsce, które

chciałabyś/chciałbyś ulepszyć. Może to być

zniszczony budynek, dziurawa ulica lub

nieestetyczny trawnik. Narysuj projekt tego

miejsca, jak mogłoby wyglądać, żeby być

lepsze?** 

Stargard jest mała ojczyzną jego mieszkańców.

Niezależnie, czy się tu urodziliśmy, czy

przyjechaliśmy do pracy, czy też wybraliśmy

go jako miejsce do życia. Ojczyznę można

kochać bezwarunkowo, ale można też

dostrzegać jej niedoskonałości. Patriotyzm

lokalny objawia się nie tylko w wielkich

deklaracjach, ale też małych gestach w stronę

budowania lepszej przyszłości dla siebie 

i innych.

 

PUNKT 11. 

Moja mała ojczyzna.

Zadanie:

Podnieś jeden papierek lub inny

śmieć z chodnika. Wrzuć go do kosza

na śmieci. 

Zadanie:

Zadanie:

***za to zadanie punktu nie będzie – sama/sam

sobie przyznaj medal bohatera małej ojczyzny  

:)

*za wykonanie zadania 1 pkt.

**za wykonanie zadania 1 pkt.



Koncepcja i tekst: Joanna Fijałkowska

 

Opracowanie graficzne: Patrycja Jakubiak


