
1.Rynek Staromiejski
Stań na środku Rynku i rozejrzyj się dookoła. 

W tym miejscu dawniej odbywały się targi,

podczas których można było kupić

najróżniejsze...no właśnie co?

Wymień 3 produkty, które Twoim zdaniem

można było kupić na dawnym targu.

 

2.Ratusz
Stojąc naprzeciwko budynków Muzeum, po ich

lewej stronie zobaczysz budynek Ratusza.

Przyjrzyj się dokładnie zachodniemu szczytowi.

Podaj pełną nazwę białych, kunsztownych 

i poplątanych zdobień.

4. Szkoła Muzyczna 
Przejdź teraz za kościół Mariacki i przejdź na

drugą stronę ulicy. Przed sobą zobaczysz

budynek szkoły muzycznej. zadzieraj głowę

wysoko! Wypatruj zielonego elementu

„wtopionego” w architekturę gotyku. Czym ów

element jest? Jaką scenę przedstawia?

 

3. Kolegiata NMPKŚ 
Na następnych stronach znajdziesz 2 legendy

związane z najstarszym stargardzkim

kościołem, czyli Kolegiatą Mariacką, która

dumnie stoi przy Rynku Staromiejskim. 

 Przeczytaj je dokładnie - kiedy skończysz,

spróbuj wymyśleć swoją własną legendę o tym,

jak powstał ten kościół. 

5. Arsenał
Przejdź teraz w stronę Arsenału, czyli

budynku, w którym dawniej składowano broń.

Dzisiaj mieści się w nim archiwum, czyli miejsce,

w którym można znaleźć stare dokumenty.

Policz wszystkie łukowe okna znajdujące się 

w budynku Arsenału.

8. Spichlerz 
Poruszając się wzdłuż kanału dojdziesz do

opuszczonego budynku dawnego spichlerza, gdzie

przechowywano towary. Kiedyś w pobliżu tego

miejsca znajdowała się synagoga, czyli miejsce

modlitwy ludności żydowskiej.

Przyjrzyj się kartce, na której znajduje się

alfabet hebrajski. Napisz swoje imię używając

jego liter.

7. Hotel PTTK
Przejdź do budynku, w którym znajduje się

hotel PTTK (zaraz obok SP nr 5). Przyjrzyj się

przedwojennym fotografiom, które znajdziesz

na kolejnych stronach. Porównaj je ze

zdjęciami, które znajdują się w twojej galerii 

w smartfonie. Wskaż różnice!

9. Brama Portowa
Tuż za Spichlerzem widać bardzo wyjątkową

bramę miejską - to jedna z 2 bram europejskich

stojących nad wodą! Podnieś głowę wysoko i

policz ile oczek/ogniw jest na każdym z

łańcuchów wiszących na wieżach bramy.

Stargard? Znam!
Quest z historią w tle

Przed Wami kolejna odsłona

poszukiwań stargardzkich tajemnic!

6. Rzeka Ina 
Za budynkiem Arsenału zobaczysz płynącą

spokojnie rzekę Inę. W parach lub samodzielnie

zbuduj kształt mostu ze swojego ciała!

 

To już ostatnie z naszych zadań. 

Do zobaczenia następnym razem!



Do zadania nr 3.

„Diabeł w kościele Mariackim”
W zakrystii kościoła Mariackiego w Stargardzie, na sklepieniu, widoczny jest otwór – według

legendarnych przekazów wielu mistrzów murarskich próbowało go zamurować, ale tynk

zawsze wypadał, odsłaniając na nowo otwór. Jak powstała ta legendarna „dziura”? Tu
przekazy nie są precyzyjne i jednoznaczne – zawsze jednak krążą wokół postaci diabła i

ludzi, którzy w tym miejscu postanowili grać w karty. Jedni powtarzali historię według

której żył kiedyś w naszym mieście pastor, który był namiętnym graczem w karty. Pewnego

dnia postanowił zagrać w zakrystii, w zamian za co diabeł porwał go wprost do piekła,

wyciągając przez ten właśnie otwór. Inni opowiadali o żołnierzach, którzy przebywali tam

na kwaterze i również postanowili zagrać w karty, jako stół wybierając sobie ołtarz

kościelny. W trakcie gry dołączył do nich nieznany mężczyzna. Jeden z żołnierzy przyglądał

mu się ukradkiem i nagle zauważył, że ten zamiast nogi ma końskie kopyto! Zanim zdążył

powiedzieć o tym innym, diabeł, bo był to właśnie on we własnej osobie, porwał go ze sobą

przez kościelny dach. Jeszcze inni zamiast pastora czy żołnierzy umieszczali w legendzie

chłopców śpiewających w chórze. Ci nie dość, że grali w karty to jeszcze jeden z nich w

trakcie gry okropnie oszukiwał. Kiedy inni zarzucili mu oszustwo, wykrzyknął: „Niech mnie

diabeł porwie, jeśli to jest prawdą!”. Podobno nie musiał czekać zbyt długo ;) Jedną z

ostatnich wersji tej opowieści była historia burmistrza, który co prawda zgodził się zagrać z

samym diabłem, ale kiedy w trakcie gry zorientował się z kim ma do czynienia, szybko się

przeżegnał, na co wystraszony diabeł odpowiedział ucieczką – tym razem samotną.



Do zadania nr 3.

"Przechodni talar"

Dawni mieszkańcy Stargardu przez lata powtarzali między sobą historię, a

zarazem niezawodny sposób na wzbogacenie się. Należało obejść kościół trzy

razy – cóż w tym trudnego zapytacie? Podczas takiego spaceru trzeba było

być bardzo skupionym i poważnym – broń Boże nie wolno było się nikomu śmiać!

Nie wolno było się także odzywać. Trzeba było jednak wykazać się odwagą,

ponieważ jak mówi legenda, po pierwszym obejściu, na głowę śmiałka spadać

miał z góry talerz lub cegła – jeśli ktoś nie był wystarczająco uważny, taka

przygoda mogła się źle dla niego skończyć. Przy drugim obejściu drogę

zastępował mu kozioł. Przy trzecim zaś na spotkanie wychodził sam diabeł.

Jeśli nie wystraszyłby nas swoją postacią, jeśli dzielnie stawilibyśmy mu czoło,

w nagrodę można było otrzymać tak zwany „przechodni talar”. A była to

moneta wyjątkowa, bo raz wydany zawsze wracał do kieszeni swojego

właściciela.



W języku hebrajskim nie zapisuje się
samogłosek!Do zadania nr 8.



Do zadania nr 7.
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