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Plan Wrocławia, z numerami zadań.
Pomoże Ci w grze.

Tropiciele tajemnic
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 Drogi Graczu!

Wrocławskie zabytki kryją wiele tajemnic. Wyrusz z nami 
ich tropem. Przed Tobą 10 zadań do wykonania. 
Życzymy dobrej zabawy!
Uwaga! Grę najlepiej rozpocząć przed Muzeum Architektury. 
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1. Idź w stronę Hali Targowej. Obok skrzyżowania 
ulic K. Janickiego i  J. Purkyniego zobaczysz ceglany mur. 
Są to pozostałości średniowiecznych murów 
obronnych Wrocławia. Kiedyś miały one 6 metrów 
wysokości. Idź wzdłuż muru (mur musisz mieć 
po prawej stronie), aż do baszty. Jakie zwierzę 
zdobi basztę? Zaznacz na karcie właściwą odpowiedź.

Czy wiesz, że rzeźbę
tę ustawiono 

na obecnym miejscu 
po II wojnie światowej. 

Znaleziono ją w 
ruinach przy 

ul. Łaciarskiej. 
Kiedyś stanowiła zapewne

 godło, czyli znak 
zastępujący numer domu.

3. Między ul. Szewską a Zaułkiem Ossolińskich znajdź 
wejście do ukrytego barokowego ogrodu. Ogród ten 
należał kiedyś do Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą.
 
Byli to rycerze - zakonnicy, podobnie jak  templariusze.  
Stojąc pośrodku ogrodu znajdź ich herb i przerysuj go w
puste miejsce. To nie koniec zadania. Po wyjściu z ogrodu 
pójdź ul. Szewską w kierunku Odry, przejdź przez światła
i stań tak, abyś miał za plecami rzekę a przed sobą 
klasztor Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą (obecnie 
biblioteka  Ossolineum). 
Popatrz na przerysowany herb. Ile razy powtarza się on 
na ścianie klasztoru od strony Odry. 
Wynik wpisz w kratkȩ.

Uwaga! Herb może być wykonany z różnych materiałów. 

A B C
2. Spod baszty przejdź pod bramą na ul. Piaskową 
i skręć w prawo. Zatrzymaj się przed domem nr 15. 
Znajdź 5 różnic między rzeźbioną płytą, 
umieszczoną na ścianie domu, a rysunkiem na karcie. 



4. Idź w prawo, wzdłuż rzeki. Zatrzymaj się
przed budynkiem Uniwersytetu. 
Czy widzisz na ścianie herb? To herb cesarski.
Na tarczy herbowej umieszczono też inicjał 
(czyli pierwszą literę imienia) cesarza, który
ufundował budynek Uniwersytetu. 
Jeśli chcesz wiedzieć, jak miał on na imię, 
przepisz literȩ z herbu. Dopisz do niej litery
ułożone od największej do najmniejszej.

  O L  D  E O  P   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

6. Idź prosto ul. Więzienną w stronę Rynku. Stań przed kamienicą ozdobioną złotym toporem. 
Przyjrzyj się uważnie portalowi (czyli kamiennemu obramieniu wejścia do budynku). 
                      Czy jest w nim coś dziwnego? 
       Za pomocą miarki umieszczonej na karcie do gry zmierz i porównaj 
      szerokość obramieniu portalu z prawej i z lewej strony. 
      Wyniki wpisz w kratki. 
     Przejdź kilka metrów dalej, do końca ulicy. Stań teraz po drugiej stronie i popatrz 
     z odległości na kamienicę „Pod Złotym Toporem” i sąsiadujące z nią domy. 
     Nieprawidłowość, którą już zapewne zauważyłeś, jest celowym zabiegiem. 
    W ten sposób architekci epoki renesansu i manieryzmu (XVI w.) starali się stworzyć 
    wrażenie, że domy są szersze, niż w rzeczywistości. 

5. Kieruj się teraz w stronę Rynku. 
Na ul. Więziennej odszukaj dawne 
więzienie miejskie. Poznasz je po 
zakratowanych oknach.  
Wejdź na jego dziedziniec. 
 Na jednej ze ścian więzienia 
zobaczysz dziwne drewniane krzyże. 
Są to kotwy. Mocuje się je w starych,  
zabytkowych budynkach, aby wzmocnić 
ściany i zapobiec ich pękaniu. 
Policz, ile kotew znajduje się na 
ścianach więzienia od strony dziedzińca.
Wynik wpisz w kratkȩ. 
 

7. Przejdź przez Rynek. 
Przy ulicy Kurzy Targ odszukaj kamienicę
nr 5. Na kamiennym portalu bramy 
prowadzącej na podwórze umieszczony
jest gmerk czyli znak kamieniarza, który 
odkuł ten portal. 
Odnajdź go wśród krzyżujących się
linii narysowanych na karcie do gry.
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8. Idź prosto do końca ulicy.
Czy widzisz duży gotycki kościół?
To kościół św. Marii Magdaleny. 
Znajdź zamurowane wejście na 
jego południową wieżę. 

Ile schodów prowadzi do 
zamurowanego wejścia?
Wynik wpisz w kratkȩ.

9.  Idź teraz prosto ulicami Wita Stwosza 
i J. Słowackiego w kierunku Muzeum 
Architektury. Po drodze, po lewej stronie
zobaczysz kościół św. Wojciecha. 

Zatrzymaj się przy małym bocznym portalu.
Tam znajdują się drzwi do księgarni. 
Jaka data umieszczona jest na nim? 
Przy rozwiązywaniu tego zadania pamiętaj, że
dawno temu, w epoce średniowiecznej, 
cyfrę 4 pisano jako połowę cyfry 8.

Datȩ wpisz w kratki.

10. Przed Tobą ostatnie zadanie! Podejdź teraz do budynku Poczty Głównej. 
To ten widoczny z daleka wysoki ceglany budynek z antenami na wieży.  
Przyjrzyj się uważnie postaciom pocztylionów (tak nazywano kiedyś listonoszy)
 przedstawionym na dwóch ścianach budynku poczty. Porównaj je z rysunkami 
na karcie i dopasuj do każdej postaci odpowiedni środek transportu. 

A B C

1. 2. 3.

Brawo! Udało Ci się pokonać całą trasę. 
Jeśli chcesz wiedzieć, czy prawidłowo rozwiązałeś wszystkie zadania, 
odwróć kartę do gry do góry nogami i przyłóż lusterko w zaznaczonym miejscu. 
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     Muzeum Architektury we Wrocławiu, www.ma.wroc.pl
ul. Bernardyńska 5,  Wrocław pon. nieczynne wt, pt. sob, nd 11:00-17:00 śr. 10:00-16:00 czw. 12:00-19:00


