
W dawnym mieście, 
Spichlerz

Start

meta

Basteja

Baszta LodowaBrama Pyrzycka

Park Chrobrego

Baszta Morze Czerwone

Kościół św. Jana

Brama Portowa

Brama Wałowa

czyli spacer w poszukiwaniu
stargardzkich tajemnic.



1. Basteja
Ta okrągła wieża służyła kiedyś do obrony miasta. W jej

bezpiecznym wnętrzu przebywali strażnicy – mogli stamtąd
obserwować okolicę lub strzelać, gdyby ktoś chciał

zaatakować Stargard.
 Niektóre cegły są starsze niż pozostałe, można je łatwo

odróżnić od nowszych, bo często są krzywe, nie tak gładkie
w dotyku lub po prostu bardzo zniszczone.

 
 Podejdź do Bastei i przyjrzyj się cegłom w różnych

miejscach. Czy już wiesz, które z nich powstały najwcześniej?

2. Baszta Lodowa
Obok Bastei widać starszą Basztę Lodową. Dawniej oba
budynki połączone były murem, który bronił wejścia do
miasta. Przyjrzyj się Baszcie i pokaż miejsce, do którego

dawniej przylegał mur.
 

Czym to miejsce różni się od reszty budynku?

3. Brama Pyrzycka
Na górze schodów, niedaleko Bastei, stoi dawna brama – to

tędy można było dawniej dostać się do miasta. Wejścia
bronili strażnicy, a sama brama zamykana była na noc. Na
samym jej szczycie możecie zobaczyć gryfa, który pojawia

się także w herbie naszego miasta.

Połączeniem jakich zwierząt jest gryf?

………………………………………….

6. Kościół św. Jana
To jeden z najstarszych kościołów w Stargardzie. Legenda

głosi, że w jego wieży zakonnicy ukryli cenny skarb, którego
nikomu do tej pory nie udało się odnaleźć! 

Napisz jakie skarby mogły zostać tam schowane.

……………………………………….

7. Brama Portowa
Ta brama jest bardzo wyjątkowa bo dzięki niej można było

do Stargardu przypłynąć! Dawni kupcy często z niej
korzystali, żeby przywieźć do miasta różne towary na

sprzedaż.

Co Twoim zdaniem mogliby sprzedawać w dzisiejszym
mieście?

8. Spichlerz
W tym budynku można było przechowywać towary

przywiezione przez kupców, np. zboże. Ponieważ pakowano
je do wielkich worków to wniesienie ich po schodach byłoby

trudnym zadaniem. Dlatego wymyślono coś co
przypominało dzisiejszą windę.

Obejdź budynek dookoła i znajdź miejsce, z którego
wychodzi mały drewniany daszek i takie same drzwi.To

właśnie tędy wciągano worki na górę używając specjalnej
liny!

9. Brama Wałowa
To kolejne, a zarazem ostatnie, które stoi do dzisiaj, wejście

do dawnego Stargardu. Od innych bram odróżnia je
dodatkowy mały daszek na samym jej szczycie. W dawnych

czasach wisiał tam mały dzwon.

Jak myślisz do czego mógł kiedyś służyć?

4. Park Chrobrego
Dawny Stargard w całości otoczony był murem – dzięki
temu mieszkańcy czuli się bezpieczni. Fragmenty tych

murów widać do dzisiaj, np. w Parku Chrobrego. Przyjrzyj
się im bardzo dokładnie i spróbuj odpowiedzieć na pytanie.

 Dlaczego niektóre jego części są wysunięte do przodu?

5. Baszta Morze Czerwone
W dawnych basztach bardzo często mieściło się więzienie.

W dzisiejszej Baszcie Morze Czerwone jest przejście, którego
kiedyś nie było.

 Stań w jego środku i podnieś głowę – drewniana klapa,
którą widzisz nad sobą służyła dawniej jako jedyne wejście

do więzienia. 

Przed Tobą spacer, podczas którego wspólnie odkrywać
będziemy tajemnice dawnego Stargardu

To już niestety 
koniec naszego

 wspólnego

spaceru, ale mamy nadzieję, że T
woja przygoda

z odkrywaniem miasta dopiero s
ię rozpoczyna.

Do zobaczenia 
następnym razem!
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