Czym jest gra?
Nieco historii
Jak grać?

Gra muzealna, której kartę startową właśnie
trzymasz w ręku, jest specjalną odmianą turystycznej gry miejskiej. Ta nowa forma zwiedzania umożliwia inne niż zazwyczaj zapoznanie
się z muzealną ekspozycją – zamiast trasy zwiedzania mamy kartę do gry, w rolę przewodnika
wcielają się postacie historyczne, które spotkasz podczas wędrówki po muzeum – a wszystko to dzięki niesamowitej fabule gry, która dodaje całej przygodzie aury tajemniczości.
Ruszasz w wędrówkę po Muzeum Ziemi Nadnoteckiej (Trzcianka, ul. Żeromskiego 7), by poznać tajemne przesłanie bohatera gry. Bawić się
można indywidualnie lub zespołowo. Każdy, kto
pozna hasło końcowe, może wpisać się na listę
zwycięzców w Internecie.
Muzeum Ziemi Nadnoteckiej prezentuje historię Trzcianki i najbliższych okolic. Powstało
jeszcze przed II wojną światową, kiedy Trzcianka była miastem niemieckim. Ponownie otwarte
w 1958 r. dzięki staraniom Wiktora Stachowiaka. Od lat 70. XX w. mieści się w Burmistrzówce (dziś jest tam wystawa archeologiczna i historyczna), od kilkunastu lat korzysta także
z budynku po drugiej stronie ulicy (mieszczą się
w nim: wystawa etnograficzna, wystawa zdjęć
Trzcianki z czasów niemieckich i dawne klasy
lekcyjne z dwudziestolecia międzywojennego
i czasów PRL).
Zapoznaj się z fabułą gry. Wyrusz na poszukiwanie rozwiązań zagadek zostawionych przez
burmistrza Trzcianki z XIX w. Fryderyka Ludwika
Matzkyego. Wszystkie odpowiedzi znajdziesz
w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej (w obu budynkach). Warto zapisać odszyfrowane litery w pustych polach. Gdy poznasz hasło, możesz wpisać
je na stronie www.gryturystyczne.pl, a znajdziesz się na liście zwycięzców.

Fabuła gry

ów
y drzwi muze
Wieczorem, gd
diowśród gablot i
są zamknięte,
.
niezwykły ruch
ę
si
a
n
y
cz
za
ram
ach
razach i zdjęci
b
o
a
n
e
n
ec
b
O
jsca
cają swe mie
postacie porzu
z
ytu, by wra
b
o
p
o
eg
n
en
codzi
tku
aciami przyby
st
o
p
i
m
y
n
in
z
kasekretnymi szla
muz wędrować
ą one tajemnieg
rz
st
o
n
b
o
d
o
mi. P
ten,
ać może tylko
zn
o
p
rą
tó
k
,
cy
ęich nocnych w
kto ruszy śladem
drówek...
ma
i Nadnoteckiej
Muzeum Ziem
iktórej powiern
ę,
ic
n
m
je
ta
ją
swo
anburmistrz Trzci
ły
y
b
st
je
m
ie
k
ć tajsię poznać treś
ki. Czy uda Ci
nego hasła?

Moi Drodzy!
Cieszę się, że odwiedziliście muzeum, które ma swoją siedzibę w Burmistrzówce, czyli moim rodzinnym
domu. Wieczorem lubię wyjść ze swojej gabloty
i trochę pospacerować po wystawach. Czy rozwiążecie zagadkę, którą Wam zostawiłem? Pamiętajcie, że na zielonych kartach są zagadki dotyczące
wystaw w starym budynku, a na pozostałych kartach w nowszym (do każdej sali przypisano osobny
kolor).

POWODZENIA!

Zadanie współfinansowane ze środków Zarządu Województwa Wielkopolskiego
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W starej klasie z czasów dwudziestolecia
międzywojennego (wchodząc do sali, skieruj
się na prawo) znajdziesz maszynę do pisania, która stoi obok biurka nauczyciela.
Bezpośrednio nad klawiaturą widnieje napis
w języku niemieckim. Aby uzyskać element hasła,
weź trzecią literę z pierwszego wersu.
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Nieistniejący już pomnik poległych w wojn
ie
francusko-pruskiej (1870–1871) stanowił
kiedyś ważny element krajobrazu miasta.
Znajdź w muzeum stare zdjęcie pomnika z
XIX w.
Jeśli wieńczy go ptak, to poszukiwaną przez
Ciebie literą jest N. Jeśli jest to lew, to szukaną
literą
jest P. W przypadku gdy jest to po prostu koro
na,
szukaj litery W.

Okolice Trzcianki słyną z wielu lasów,
które są nie tylko dogodnym miejscem
do odpoczynku, ale także źródłem pracy dla
wielu osób.
Na jednej z wystaw znajdziesz dwie czerwone urzędowe tablice. Litera, której szukasz,
to ta, która powtarza się dwa razy w jednej
z nazw miejscowości.
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Czasem lubię przystanąć przy
makiecie
prezentującej dawną Trzciankę.
Odnajduję na niej zadrzewioną ulicę obo
k największego
kościoła (jest to ulica, przy któr
ej mieszkałem,
a dziś znajduje się tu muzeum).
Nad bramą przy niej (obok świątyn
i) widnieje napis mówiący o tym, że mieści się
tu fabryka papierosów. Weź ostatnią literę.

Poniższe fotografie pomogą rozwiązać
część zagadek. Uwaga! Wykorzystasz
tylko trzy z detali widocznych poniżej.
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Herbem Trzcianki jest Ciołek. Jest
on związany z rodziną Poniatowskich. Ojc
iec ostatniego króla Polski Stanisława
Augusta Poniatowskiego był właścicielem Trzc
ianki w XVIII w.
W gablocie na wystawie historyc
znej odnajdziesz
dwa przedstawienia herbu z czas
ów niemieckich.
Z detali, które znajdziesz wśród
moich zapisków,
wybierz ten, który przedstawia jede
n z nich.
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Na wystawie prezentującej star
e zdjęcia
Trzcianki jest przedstawiony dwo
rzec kolejowy. Otwarto go w czasie, gdy
byłem burmistrzem. Z okazji budowy linii kole
jowej nasze
miasto odwiedził nawet sam król
pruski Fryderyk
Wilhelm IV!
Z detali, które znajdują się na karc
ie startowej,
wybierz ten, który przedstawia dwo
rzec.

Hasło
Wpisz w odpowiednie pola (zgodnie z numeracją
wskazówek) zdobyte litery.
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Aby sprawdzić, czy Twoje hasło jest poprawne,
i zrozumieć, co oznacza rozwiązanie gry, możesz
wejść na stronę www.gryturystyczne.pl i dopisać
się na listę zwycięzców.

TAJEMNICE WIELKOPOLSKICH MUZEÓW
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Wśród starych zdjęć Trzcianki zna
jdź
budynek, który jest siedzibą zna
nego Technikum Samochodowego.
Kiedyś
mieściło się w nim Towarzystwo
Zaliczkowe, potem przedszkole i Zasadnicza
Szkoła Drzewna.
Na fasadzie zobaczysz napis. Weź
pierwszą literę z lewej.

Gra turystyczna w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej
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