


   

Punkt obserwacyjny
Armii Czerwonej w czasie wyzwalania Krakowa

Opowie?? o miejscu niezwyk?ym

Wzgórze Sikornik, na którym znajduje si? Muzeum przy Kopcu Ko?ciuszki, 

a przede wszystkim sam Kopiec, to rzeczywi?cie niezwyk?e miejsce! 

Dlaczego? Poznajcie je razem z tym przewodnikiem! Mimo ?e nie 

znajdziecie tu mapy prowadz?cej do ukrytego skarbu, czeka na Was 

wiele ciekawostek do odkrycia i zagadek do rozwi?zania!
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Sam  nie w iem , 

Lilko?  Mo?e jaki? 

ukr yt y skar b? 

Poszukam y go 

r azem ?

Gut ku, a co m o?e 

by? niezw yk?ego 

w  t akiej  gór ze 

ziem i?

Usypanie Kopca 
Tadeusza Ko?ciuszki

Jak daleko si?ga historia miejsca, w którym si? znajdujecie? Odkopcie j? razem z nami: 

uporz?dkujcie ?opaty od najwi?kszej (która zapewne da?aby rad? kopa? najg??biej!) do 

najmniejszej. W ten sposób u?o?ycie w kolejno?ci wydarzenia dopisane do uchwytów ?opat.

Hitlerowski rozkaz 

zburzenia Kopca
Pielgrzymki wiernych, 
w tym w?adców Polski, 
do kaplicy b?. Bronis?awy

Prehistoryczne 
polowania na mamuty

Pustelnia mniszki 
Bronis?awy 

Otwarcie Muzeum 
przy Kopcu Ko?ciuszki

Budowa austriackiego 
Fortu Ko?ciuszko i nowej 
kaplicy b?. Bronis?awy



 

  

  

K U S R O B Z
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N Z A J ? C I

A J E ? K O S

A K W Ó J Y R
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Najdawniejsi mieszka?cy

Tysi?ce lat temu wzgórze, na którym dzi? znajduje si? Kopiec, by?o ?wiadkiem polowa? 

naszych prapraprzodków na? MAMUTY! W okolicy ul. Hofmana (czyli niemal?e u stóp 

Kopca) naukowcy odkryli ko?ci ponad stu tych wielkich zwierz?t. Poza nimi znaleziono 

te? szcz?tki np. reniferów, wilków i lisów polarnych, a tak?e pozosta?o?ci krzemiennych 

ostrzy i narz?dzi. 

Teraz kolej na Was! Ile mamutów ukry?o si? na tym rysunku? Wyobra?cie sobie, ?e ka?dy 

z nich cofa nas w przesz?o?? o 5 tysi?cy lat. Wszystkie razem poka?? Wam, ile lat temu 

na wzgórzu Sikornik odbywa?y si? polowania na te zwierz?ta.  

  

Polowania na dzikie zwierz?ta sta?y si? t?em losów Sikornika. 

Wiele lat po wygini?ciu prehistorycznych zwierz?t królowie mieszkaj?cy 

na Wawelu urz?dzili tu tereny swoich ?owów. Nazywali je ?zwierzy?cem 

ksi???cym? ? to w?a?nie st?d pochodzi nazwa dzisiejszej dzielnicy miasta 

ZWIERZYNIEC.

A kto dzi? zamieszkuje lasy dooko?a Kopca Ko?ciuszki? Które z tych 

zwierz?t odnajdziecie w wykre?lance? To w?a?nie te zwierz?ta mo?ecie 

(przy odrobinie szcz??cia) spotka?, spaceruj?c wokó? Kopca.

Kuna, lew, li s, borsuk, papuga, zaj?c, je?, 

ryjówka, ma?pa, dzi?cio?, tygrys, kos
, agama, szpak.
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Wszyst ko si? zgadza, 

pod w ar unkiem  ?e 

z pobliskiego zoo 

nie uciek? ?aden jego 

egzot yczny lokat or !
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Zanim jeszcze wejdziecie na sam Kopiec, zatrzymajcie si? w kaplicy 

b?. Bronis?awy.

 

To kaplica, 

a w ygl?da jak m a?y 

?r edniow ieczny 

zam ek!

Lilka wys?ucha?a historii o niezwyk?ej mieszkance wzgórza. 

Jednak kiedy przekazywa?a t? opowie?? Gutkowi, celowo za?artowa?a

i wplot?a 3 dodatkowe, nieprawdziwe informacje. 

Czy potraficie je wy?ledzi? i wykre?li?? 

  

Prawie 800 lat temu szesnastoletnia Bronis?awa wst?pi?a 
do klasztoru Norbertanek na Salwatorze. Ten klasztor ufundowa? 
jej pradziadek, Jaksa Gryfi ta, który by? rycerzem i  bra? udzia? m.in. w bi twie pod Grunwaldem.Jako zakonnica Bronis?awa bardzo du?o si? modli ?a, ale równie? 

opiekowa?a si? biednymi  i  chorymi . Mnóstwo czasu sp?dza?a te? w lesie, na wzgórzu Sikorni k. Tam w ci szy i  samotno?ci  rozmawia?a z Bogiem: modli ?a si?, ale tak?e s?ucha?a, co Bóg ma 
jej do przekazania. Podobno ki lka razy ukazywa? si? jej tu sam 
Jezus Chrystus. W czasach kiedy ?y?a Bronis?awa, na Kraków napadli  Tatarzy. To w?a?nie tego okresu dotycz? legendy o przerwanym hejnale mariackim, o lajkoniku, o siostrach 

norbertankach zamienionych w Panie?skie Ska?y, a tak?e o Smoku Wawelskim.Po ?mierci  Bronis?awy wielu mieszka?ców Krakowa modli ?o si? do niej z pro?b? o opiek? i  ochron? przed wrogami . Cz?sto przychodzono te? do miejsca, w którym znajdowa?a si? jej le?na 
pustelnia. Wkrótce postawiono tam krzy?, pó?niej drewnian? kapli czk?. Dzisiejsza kapli ca powsta?a w czasie budowy austri ackiego fortu. W kapli cy zobaczycie a? 100 kos ko?ciuszkowskich kosynierów!
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WCHODZIMY NA KOPIEC!

Kopca nie by?oby jednak bez pewnego niezwyk?ego bohatera: TADEUSZA KO?CIUSZKI.

W czasie zwiedzania Muzeum b?dziemy mieli wiele okazji, ?eby pozna? go lepiej. 

Na pocz?tek, przy mozolnej wspinaczce na szczyt, zastanówmy si?, w jakich czasach ?y? 

Tadeusz Ko?ciuszko.  

Wyobra?cie sobie, ?e stoj?c u podnó?a Kopca, znajdujecie si? w momencie narodzin

Tadeusza Ko?ciuszki. Szczyt natomiast b?dzie oznacza? dzie?, w którym odwiedzacie 

to miejsce: wpiszcie dok?adn? dat? na szczycie!

Nast?pnie potraktujcie szerok? ?cie?k? jako o? czasu. Uporz?dkujcie 

poni?sze wydarzenia wed?ug dat, a pó?niej po??czcie je z kolejnymi miejscami

 na ?cie?ce. By? mo?e zaznaczycie te? inne wa?ne dla historii i dla Was 

wydarzenia (np. rok narodzin Waszych, Waszych rodziców i dziadków).

  

A je?li zat r zym acie 

si? po dr odze, 

zast anów cie si?, 

w  kt ór ym  m om encie 

hist or ii jest e?cie!

Z adanie 

r ozw i?zane? A w i?c 

r uszajcie na szczyt !

Pierwszy lot cz?owieka balonem ? 1783 r.

Otwarcie pierwszej linii kolejowej ? 1829 r.

Pocz?tek produkcji tabliczek czekolady ? 1846 r.

Spisanie regu? gry w pi?k? no?n? ? 1848 r.
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1

1

*  4 . 02. 1746 r.

 Pierwszy telefon komórkowy ? 1956  r.

Pierwszy elektroniczny komputer ? 1946 r.

2

+ 15. 10. 1817 r.

L?dowanie cz?owieka na Ksi??ycu ? 1969  r.

3

4

1918 r. 

5

7
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Je?li b?dziecie mieli szcz??cie, zobaczycie przepi?kn? panoram? 

miasta, a nawet górskie szczyty na po?udniu.  Je?li nie? zobaczycie 

przynajmniej WIELKI G?AZ przywieziony w?a?nie z Tatr, z Bystrego 

Potoku.

Proponujemy, aby potraktowa? go jako ?MALE?KI OKRUCH 

WIELKIEGO ?WIATA?. Mimo ?e z Kopca nie wida? go w ca?ej 

okaza?o?ci, a i nie z ka?dego jego zak?tka dojrzymy Kopiec, nazwisko 

Tadeusza Ko?ciuszki obieg?o ca?y ?wiat. Dlaczego?

Pewnie na chwil? przysi?dziecie na szczycie Kopca, wi?c poczytajcie 

lub pos?uchajcie. Wstawcie w odpowiednie miejsca 4 wa?ne dla 

Tadeusza Ko?ciuszki s?owa, które podpowiadaj? Wam Lilka i Gutek.

  

Ma?y Tadek urodzi? si? prawie 300 lat temu w niewielkiej wiosce le??cej 
oko?o 500 ki lometrów st?d na terenie dzi siejszej Bia?orusi . Jako m?ody 

ch?opak uczy? si? w Szkole Rycerskiej w Warszawie, a nast?pnie w Pary?u. 

Wyjecha? jako ochotni k do Stanów Zjednoczonych, gdzie zas?yn?? w wojnie 
o ______________ tego pa?stwa: projektowa? i  budowa? umocnienia wojskowe, 

ale te? walczy? z broni? w r?ce.

Po powrocie do ojczyzny dowodzi? powstaniem: razem z i nnymi  
wojskowymi  zbuntowa? si? przeciwko królowi , który godzi? si? na rozbiory 

Polski . Do wspólnej walki  o _____________ Polski  zaprosi? wszystki ch obywateli : 
szlacht?, mieszczan i  ch?opów. Mimo ki lku pocz?tkowych zwyci?stw 
powstanie ko?ciuszkowskie upad?o. Tadeusz Ko?ciuszko dosta? si? 

do niewoli , a Polska zni k?a z mapy na ponad 100 lat.

Tadeusz Ko?ciuszko przegra? walk?, za to wygra? ___________________ dla siebie 
(dowiód? wierno?ci  swoim idea?om), a tak?e dla polskiego narodu, który 

nie pogodzi? si? z zaborami . Powstanie  uratowa?o godno?? i  honor narodu 
i  da?o kolejnym pokoleniom przyk?ad walki  z broni? w r?ku 

o niepodleg?o??.

A dlaczego Tadeusz Ko?ciuszko jest nazywany ?przyjacielem ludzko?ci? 
Naczelni k pierwszego polskiego powstania wierzy? w ______________  

wszystki ch ludzi : bez wzgl?du na to, czy s? bogaci , czy biedni , jaki  maj? 
kolor skóry, reli gi? czy p?e?. Marzy? o demokratycznej Polsce, co w jego 

czasach wcale nie by?o oczywiste!  

 RÓWNO?? , 

WOLNO?? , 

NIEPODLEG?O?? , 

SZ ACUNEK.

Czy z Kopca 

w ida? ca?y 

?w iat ?
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WYSTAWA ?KO?CIUSZKO?

Jeste?my pewni, ?e w?a?nie teraz macie ochot? jeszcze lepiej pozna? Tadeusza Ko?ciuszk?!

Na wystawie urz?dzonej w jednym z budynków u stóp Kopca zobaczycie ekspozycje przedstawiaj?ce NAJWA?NIEJSZE MOMENTY W ?YCIU KO?CIUSZKI: 

wychowania w mi?o?ci do Ojczyzny w rodzinnym domu, udzia?u w walce o niepodleg?o?? Stanów Zjednoczonych oraz wygranej przez powsta?ców bitwy pod 

Rac?awicami. 

W ?yciu ka?dego bohatera s? jednak tak?e MNIEJ WA?NE ?DROBNOSTKI?, dzi?ki którym staje si? on nam bli?szy. To one czyni? z pomnikowej postaci cz?owieka 

podobnego do nas. A mo?e i Wy macie co? wspólnego z wielkim genera?em? Przeczytajcie ciekawostki (wszystkie prawdziwe!) dotycz?ce Tadeusza Ko?ciuszki. 

We?cie kredki, wybierzcie dla ka?dego cz?onka Waszej rodziny po jednym kolorze i oznaczcie nimi te chmurki, które opisuj? bliskie Wam cechy bohatera.

  
Kocha? s?odycze. 

Podobno ?u Ko?ciuszki 

w szyst ko jadano na 

s?odko?. Najbar dziej  

lubi? s?odkie p?czki.

Uw ielbia? kaw ?. 

Pi? j? codziennie 

i w  du?ych 

ilo?ciach.

Cz?st o jada? ow oce. Do jego 

ulubionych nale?a?y poziom ki 

i t r uskaw ki, a t ak?e?  cyt r yny, 

kt ór ych plast er ki pr zegr yza? 

w  upalne dni.

Bar dzo zale?a?o m u 

na odpow iednim  

w ychow aniu i edukacj i 

dzieci. To w  nich w idzia? 

pr zysz?o?? ?w iat a.

By? bar dzo pilnym  

uczniem . Wst aw a? 

o ?w icie, ?eby si? uczy?. 

Kiedy oczy klei?y m u 

si? ze zm ?czenia?  

m oczy? st opy 

w   lodow at ej  w odzie.

Kocha? kw iat y i dr zew a. 

Pr ojekt ow a? ogr ody. 

Z am iast  m edali nosi? 

w  m ar ynar ce czer w one 

r ó?e lub go?dziki.
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Hm m m ?  co? 

w spólnego chyba 

si? znajdzie?
A w  t ej  pust ej  chm ur ce 

w piszcie co?, co ??czy ca?? 

Wasz? r odzin?: m o?e m acie 

w spóln? pasj?, ulubion? 

pot r aw ?, sposób sp?dzania 

w olnego czasu?

Rzadko odw iedza? fr yzjer a. 

W  jego czasach m ??czy?ni 

nosili d?ugie w ?osy 

(najcz??ciej  per uki). 

On szczyci? si? w ?asnym  

d?ugim  w ar koczem .

By? bar dzo m uzykalny. 

Gr a? na git ar ze 

i skr zypcach. Lubi? ?piew a? 

i  t a?czy?, a naw et  

sam  kom ponow a?.

Z decydow anie br oni? 

sw ojego zdania! Kiedy n ie 

zgadza? si? z kr ólem , 

w yw o?a? pow st anie. Nie ufa? 

Napoleonow i i n ie zgodzi? si? 

dow odzi? polskim i legionam i 

pr zy ar m ii fr ancuskiej .

Cz?st o br akow a?o m u pieni?dzy. 

Mia? ich za m a?o, by ojciec jego 

ukochanej Ludw iki odda? m u r ?k? 

cór ki. Br ak pieni?dzy n ie pozw oli? m u 

t ak?e dost a? si? do polskiej  ar m ii po 

uko?czeniu st udiów . 

Naw et  w ynagr odzenie za w alk? 

w  St anach Z jednoczonych w yp?acono 

m u t ylko w  niew ielkiej  cz??ci.

W w olnym  czasie lubi? 

zajm ow a? si? r ó?nym i 

pr acam i r ?cznym i: r ze?bi? 

z dr ew na, szyde?kow a? 

i haft ow a?.

Pi?knie r ysow a? 

i m alow a?. Panie 

zabiega?y, aby je 

por t r et ow a?.

Lubi? gr y 

t ow ar zyskie: 

pr zede 

w szyst kim  

szachy i kar t y.
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Teraz, kiedy ju? wiecie prawie wszystko o Tadeuszu Ko?ciuszce, warto wróci? 

do Kopca. Ale spokojnie, nie musimy si? na niego powtórnie wspina? (chyba ?e 

macie ochot?!). Zastanówmy si?: ?

PO  CO 

I JAK POWSTA??

DLACZEGO   KOPIEC?

CO  KRYJE  SI?  W  KOPCU?

CZY RZECZYWI?CIE B?DZIE STA? WIECZNIE?

Po ?mierci Tadeusza Ko?ciuszki w dalekiej Szwajcarii postanowiono sprowadzi? jego 

cia?o do Polski. Pochowano go obok  królów w krypcie pod Katedr? na Wawelu ( jego 

serce trafi?o do Zamku Królewskiego w Warszawie). Zastanawiano si? te? nad 

uczczeniem bohatera odpowiednim pomnikiem, najlepiej WIECZNOTRWA?YM, czyli 

takim, którego nie b?dzie w stanie zburzy? ?aden 

z wrogów Polski. W ko?cu zdecydowano si? na usypanie KOPCA.

Co wed?ug Was jest najbardziej wyj?tkowe w Kopcu-pomniku? 

Podkre?lcie te cechy, które wydaj? si? Wam najwa?niejsze.

  

Trudniej go zburzy? ni? pomnik, który mo?na zrzuci? z coko?u, rozbi?, przetopi?. 
W jego tworzeniu mogli  uczestni czy? wszyscy: kobiety i  m??czy?ni , starsi  i  m?odsi . 
Mo?na w nim ?schowa?? wiele symboli cznych pami?tek, np. ziemi? z pól bi tewnych Tadeusza Ko?ciuszki , pami?tki  z powstania i  budowy Kopca.

Mo?na go dotkn??, depta?... a nawet przytuli ?!Jest najlepszym punktem widokowym na miasto, a i  jego wida? z bardzo wielu miejsc w Krakowie.
Pasuje? do starszych kopców Kraka i  Wandy oraz pó?niejszego Kopca Pi?sudskiego. 
Mo?na urz?dzi? rodzinn? wycieczk? ?po kopcach, albo wzi?? udzia? w ?Biegu Trzech Kopców.

  

A m o?e dopiszecie jeszcze co? 

now ego? Mo?e sw oje osobist e 

w spom nienia? Mnie Kopiec 

kojar zy si? np. z w iosennym i 

piknikam i, na kt ór e zabier aj? 

nas r odzice, gdy t ylko ko?czy 

si? zim a.
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Wbrew pozorom (i planom twórców Kopca) czyha?y na? w przesz?o?ci ró?ne niebezpiecze?stwa, a i dzi? nie jest ca?kiem bezpieczny? 

Na szcz??cie od zawsze nad nim czuwali (i nadal si? nim troskliwie opiekuj?) cz?onkowie KOMITETU KOPCA KO?CIUSZKI.

Sprawd?cie, które zagro?enia dotyka?y Kopca w przesz?o?ci lub s? mo?liwe dzi?. To te, których ?cie?ki prowadz? do sylwetki Kopca.

Przysz?o?? Kopca zale?y od nas: musimy si? nim stale opiekowa?! Podobnie jest z pami?ci? o naszej historii 

i jej bohaterach:  trzeba pilnowa?, aby nie rozmy? jej ?zwyk?y deszcz? codziennych, wspó?czesnych spraw. 

Niezwyk?e dziedzictwo tego miejsca zosta?o docenione: Kopiec wraz z jego otoczeniem otrzyma? od Prezydenta RP zaszczytny tytu? POMNIKA HISTORII.

Co dalej  b?dzie 

z Kopcem ?
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TWIERDZA KRAKÓW

Gutek ma racj?, pod warunkiem ?e my?limy o ?redniowieczu. W troch? bli?szych nam 

czasach, przed pierwsz? wojn? ?wiatow?, powstawa?y ?MIASTA-TWIERDZE?, które zamiast 

pier?cieniem fos i murów by?y otoczone obronnymi budowlami, zwanymi FORTAMI.

 Umieszczona w nich bro?, g?ównie wielkie dzia?a, mia?a chroni? miasto przed atakiem 

wrogich wojsk, powstrzyma? je przed marszem w g??b kraju.

Oko?o 150 lat temu Austriacy postanowili zamieni? w MIASTO-TWIERDZ? tak?e

nale??cy do nich wówczas Kraków.

Czy to DOBRZE, czy ?LE? Naukowcy maj? ró?ne zdania na ten temat, podobnie nasi bohaterowie. 

A Wy z kim si? zgadzacie: z Lilk? czy Gutkiem? A mo?e uwa?acie, ?e oboje maj? racj?? 

  

Dobrze!

Na budowach pracowa?y tysi?ce polski ch robotni ków. 

?o?nierze musieli  gdzie? spa?, je??, bawi? si?. Na budowie 

twierdzy zarabiali  mieszka?cy Krakowa i  okoli c, a tak?e 

samo miasto. Powsta?o wiele budynków, które s?u?? nam 

do dzi?, np. gmach bibli oteki  na ul. Rajskiej i  budynek 

Poli techniki  Krakowskiej na ul. Warszawskiej czy szpi tal 

na ul. Wroc?awskiej.

                               
                               

?le!

W mie?cie roi?o si? od wojskowych! Byli  dos?ownie wsz?dzie! Do tego zaj?li  Wawel, bo to on sta? si? centrum Twierdzy Kraków. Wyburzyli  cz??? zabytkowych budynków na Wzgórzu Wawelskim, zbudowali  swoje mury, koszary i  szpi tal. Do tego w obr?bie fortów nie mo?na by?o wznosi? nowych budynków.

TWIERDZA TO NIE TYLKO FORTY!

W pierwszej sali muzealnej zobaczycie map? budynków twierdzy na mapie dzisiejszego Krakowa. By?y to nie tylko forty obronne, ale tak?e np. KOSZARY (w których 

mieszkali ?o?nierze), SZPITALE czy MAGAZYNY. Czy potraficie odnale?? na mapie fort  zbudowany przy Kopcu Ko?ciuszki? Sprawd?cie, który z obiektów Twierdzy 

Kraków znajduje si? (lub znajdowa?) najbli?ej Waszego miejsca zamieszkania. (Je?eli nie jeste?cie z Krakowa, zapiszcie tu nazw? tego, który zajmowa? najwi?kszy 

teren):  _____________________________________________________   

  

TWIERDZ A kojar zy 

m i si? z w ar ow nym  

zam kiem , w ysokim i 

m ur am i, w ie?am i, 

g??bok? fos??
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W SALI DEZERTERÓW, czyli uciekinierów z wojska, warto zwróci? 

uwag? na to, ?e armia austriacka (która m.in. budowa?a Twierdz? Kraków

 i j? zasiedla?a) nie by?a tak do ko?ca austriacka?

Z pomoc? rodziców wska?cie na tablicy informacyjnej, jakie narodowo?ci 

tworzy?y austrow?giersk? Cesarsko-Królewsk? Armi?. Mo?ecie je tu 

zapisa?: _________________________________

_____________________________________________________________ 

Czy rozpoznacie wspó?czesne flagi pa?stwowe tych narodów? Czy wiecie, 

jak je pokolorowa??

  G?OWA, CZO?O, NOS, USZY, SZYJA, BARK, RAMI?, 

PRZEDPIERSIE, KOLANKO, STOPA

Je?li macie podobne spostrze?enia jak nasza Lilka, zerknijcie koniecznie 

na S?OWNICZEK FORTYFIKACYJNY (na dole klatki schodowej). 

Czy zauwa?yli?cie, jak wiele elementów nosi nazwy? cz??ci cia?a?

Zaznaczcie, które z tych s?ów odnosz? si? nie tylko do Waszego cia?a, 

ale i obiektów twierdzy:

PIERWSZA SALA W PIWNICY to forteczna CYSTERNA. Forty musia?y by? przygotowane na d?ugie obl??enie, zaopatrzone w zapasy broni, amunicji, 

jedzenia i wody. Na Kopcu trudno by?oby wykopa? studni?, wi?c wod? zbierano z deszczu i topniej?cego ?niegu. By?a ona filt rowana i magazynowana 

w specjalnym zbiorniku. Czy potraficie odnale?? zbiornik na wod? w sali i na makiecie?  

Technika w ojskow a 

t o zdecydow anie 

n ie m oje hobby. 

Te w szyst kie 

nazw y br zm i? t ak 

obco?
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W kolejnych salach zobaczycie przekrój i inscenizacj? wie?y pancernej 

oraz poznacie typy dzie? obronnych. Na d?u?ej zatrzymacie si? na pewno przy 

MAKIECIE przedstawiaj?cej mo?liwe obl??enie Krakowa przez Rosjan w czasie 

pierwszej wojny ?wiatowej.

To prawda: Rosjanie z daleka ostrzeliwali 

forty strzeg?ce Kraków i w rezultacie 

miasta nie zdobyli. Twierdza Kraków 

spe?ni?a swoj? funkcj?!

Przyjrzyjcie si? dok?adnie MAKIECIE 

i rozwi??cie krótki QUIZ:

  

W r zeczyw ist o?ci 

do t akiej  w alki 

w cale n ie dosz?o!
1. Przedst awiona scena at aku Rosjan jest  dat owana na:

a) grudzie? 1914 r.           b) stycze? 1915 r.             c
) luty 1916 r.

2. At ak Rosjan mia? miejsce w zimie. Czy na makiecie jest  du?o ?niegu?

a) Nie ma go wcale?              b) Tylko nieliczne o?nie?one ??ki.        c) Makieta jest pe?na ?nie?nych zasp.

3. Poza ?o?nierzami w bit wie uczest nicz? zwierz?t a:

a) Konie                      
    b) Psy             c) Ptaki

4. Najnowocze?niejszym sprz?t em wojskowym jest  na makiecie:

a) Czo?g                b) Radar                 c) Samolot

5. Poszukajcie drogowskazu. Czy nazwa miast a jest  napisana:

a) Po polsku? KRAKÓW                b) Po rosyjsku? KPAKOB           c) Po niemiecku? KRAKAU

6. Czy zauwa?yli?cie lekarzy i sanit ar iuszki udzielaj?cych pomocy rannym?

a) Tak, jest ich bardzo du?o.   b) Jest jeden lekarz i sanitariuszka.   c) Nikt nie opatruje rannych.

  

Quiz
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Tu? przy makiecie stoi pot??ne dzia?o zwane CHUD? EMM?. Czy wiecie, ?e kiedy je odpalano, ca?a 

za?oga chowa?a si? w schronie i u?ywa?a do tego celu zapalnika elektrycznego? Poszukajcie  3 RÓ?NIC 

mi?dzy tymi mo?dzierzami. Który z nich jest bli?szy dzia?u prezentowanemu w Muzeum?

  

 MO?DZIERZ SKODA
 Kaliber:________
 Model (rok produkcji): ___________
 Masa: __________
 Dono?no??*: ___________
 Liczba strza?ów na godzin?: _______
 Liczba osób do obs?ugi:  ________

* czyli jak daleko mo?e dolecie? pocisk

 

Przy opisie broni podaje si? kilka 
podstawowych danych. Uzupe?nijcie tabel?:  
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TWIERDZA KRAKÓW to nie tylko pi?kne murowane, ceglane budynki, które dzi? zosta?y uznane za zabytki. To tak?e KILOMETRY OKOPÓW, które stanowi?y schronienie 

dla piechoty. W czasie pierwszej wojny ?wiatowej bywa?o, ?e ?o?nierze otoczeni przez wrogie oddzia?y sp?dzali w nich nie tylko dni, tygodnie, ale nawet d?ugie miesi?ce.

W Muzeum zobaczycie rekonstrukcj? fragmentu okopu. Nie wygl?da zbyt przytulnie, prawda? 

Nie zapomnijcie zwróci? uwagi, czym chroniono i umacniano ?ciany okopów! 

Podkre?lcie w?a?ciwe odpowiedzi:

Wyobra?cie sobie odg?osy 
wybuchów, ?wiszcz?ce 
pociski, j?ki rannych, 
a ponadto np. deszcz, 

mróz i ?nieg? 

Brr... uciekajmy st?d 
czym pr?dzej! 
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W okolicy Kopca Ko?ciuszki znajdziecie wiele pozosta?o?ci dawnego Fortu nr 2 

Ko?ciuszko. Nie s? to jedynie ceglane budynki dooko?a samego Kopca!

Schodz?c ze wzgórza Sikornik alej? Maleckiego i ulic? Hofmana, natkniecie si? 

na ZABUDOWANIA BRAMY FORTU (to w?a?nie w jej okolicy odkryto 

cmentarzysko prehistorycznych mamutów i innych zwierz?t). A czy wiecie, 

?e przepi?kna spacerowa ALEJA JERZEGO WASZYNGTONA ??cz?ca Kopiec 

z Salwatorem to tak?e element Twierdzy Kraków?

Takich dróg prowadz?cych do obiektów fortecznych powsta?o wokó? Starego 

Miasta bardzo wiele. Prawie wszystkie s? nadal u?ywane (np. ulice Ko?ciuszki, 

Rakowicka, Czarnowiejska, Kazimierza Wielkiego, Pr?dnicka, Kapelanka, Tyniecka, 

Wroc?awska, ?okietka, Bronowicka, Grzegórzecka, Wadowicka, al. 29 Listopada

i wiele innych) . Niestety z wi?kszo?ci znikn??y ju? towarzysz?ce im stare drzewa. 

Poza alej? Waszyngtona zachowa?y si? jeszcze np. wzd?u? alei 3 Maja.

  

Powód by? niestety mniej wznios?y? Chodzi?o po pierwsze o kamufla?, czyli o to, 

?eby maszeruj?ce oddzia?y wojskowe by?y mniej widoczne z daleka. Po drugie: 

w przypadku ataku wroga mo?na by?o drzewa powali? i w ten sposób zatarasowa? 

przeciwnikowi drog? dojazdow?.

  

A po co t yle dr zew ? 

Mo?e ?o?nier ze 

na?ladow ali Tadeusza 

Ko?ciuszk?, kt ór y podczas 

pow st ania podobno 

r ów nie? sadzi? dr zew a?

Jakie drzewa rosn? dzi? przy alei Waszyngtona? Rozpoznajcie je 

po li?ciach i owocach:

lipa

buk

d?b

kasztanowiec
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Na koniec naszej przygody ze wzgórzem Sikornik, zwanym te? 

Wzgórzem B?ogos?awionej Bronis?awy (pami?tacie dlaczego, prawda?), 

na którym usypano Kopiec Ko?ciuszki, zbudowano obronny fort  

i za?o?ono Muzeum, mamy dla Was LEGEND? O DIABELSKIM MOSTKU!

  

 Tak napr aw d? 

t o ?aden m ost ! 

Nigdy n ie p?yn??y 

t u r zeka ani 

st r um ie?! 

Odczytajcie dat? jego budowy 

i obliczcie, ile lat ma Diabelski Most: 

  

Gutek ma racj?! Diabelski Mostek, zwany te? Czarcim Mostkiem, 
to po prostu najstarsze krakowskie SKRZY?OWANIE DWUPOZIOMOWE! 
Ten WIADUKT powsta?, aby usprawni? ruch na drogach dojazdowych 
przy austriackim Forcie Ko?ciuszko.

A co 

z  legend??

Legenda jest bardzo krótka: otó? podobno pod tym mostkiem (czy bardziej 

poprawnie: wiaduktem) zwyk? siadywa? sam diabe? (czy czart). I w?a?ciwie nic wi?cej 

nie wiadomo? A mo?e sami wymy?licie ci?g dalszy tej opowie?ci? Mo?e opiszecie 

wybryki czarta? Mo?e wpadniecie na pomys?, w jaki sposób diabe? zosta? pokonany? 

A mo?e tylko narysujecie, jak go sobie wyobra?acie?
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