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Przygoda małych Kossaków
Gra miejska

Wstęp do gry […] O, cukierniczka pusta! Wczoraj nałożyła ją do pełna. Może jej się zresztą 
zdaje? Może to było przedwczoraj? Jak na złość, toporek od rąbania cukru 
gdzieś się zapodział. Przecież powiesiłam go na zwykłym miejscu.

Wyciągnęła szuflady stołu, spenetrowała kredens. Nie ma! Mniejsza 
o to. Znajdzie się później. […]

— Gdzież ten utrapiony tasak!? — zawołała głośno.
— Stefcio wie — oznajmił młodszy syn. — Wojtek wziął toporek, a Tadzio 

wziął tasak. I łuk wzięli. I ściały — dodał, podkreślając wagę informacji.
— Gdzie oni są !? — krzyknęła Zofia, otwierając drzwi pokoju chłopców. 

Pokój był pusty. […]

Z. Kossak-Szczucka, Dziedzictwo, t. 3, s. 293-294

Takim dialogiem rozpoczął się dzień w rodzinie Juliusza i Zofii Kossaków. 
Zdenerwowana matka, odkrywszy nieobecność Tadka i Wojtka, czym 
prędzej wybiegła z domu, by szukać swoich synów.

Gdzie podziali się bracia? Jeżeli chcecie się tego 
dowiedzieć, zapraszamy do udziału w naszej grze.

W trakcie tej wyprawy poznacie najważniejsze miejsca Warszawy w drugiej 
połowie XIX w. A był to czas bardzo ważny i ciekawy dla rozwoju miasta. 

Aby ruszyć w drogę, musicie mieć mapę podróży i głowę otwartą 
na wszelkie wskazówki. 

Poruszacie się między punktami od 1 do 8. Kolejność odwiedzania 
punktów dowolna. 

W każdym z punktów musicie rozwiązać zadanie,  
aby poznać litery potrzebne do hasła i wpisać je  
w odpowiednie miejsce w ramce umieszczonej  
na końcu karty gry.

Wojciech i Tadeusz Kossakowie
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W pierwszej chwili Zofia pomyślała, że zafascynowani pociągami synowie 
pobiegli na dworzec. Oczywiście nie na Centralny, tylko na otworzony 
w 1845 r. Dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, który mieścił się na rogu 
ulicy Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. Długi na ok. 160 m. budynek 
(ówczesna długość pociągów) z obydwu stron zakończony był wieżami 
(które symbolizowały kominy parowozów). W jednej z nich umieszczono 
telegraf, druga była wieżą zegarową. 

Co znajduje się dzisiaj w tym miejscu? 

Wpiszcie odpowiedź tutaj: — — — — —    — — — — — — —
Do hasła potrzebujecie piątej, trzeciej i czwartej litery  
z rozwiązania. Wpiszcie je odpowiednio pod numerami  
1, 5 i 12 w ramce. 

A może chłopcy pobiegli do swojej ulubionej cukierni, czyli do mieszczącej 
się na rogu Nowego Światu i ulicy Świętokrzyskiej kawiarni Semadeniego? 
Założył ją w 1827 r. Kacper Semadeni, który przybył do Polski ze Szwaj-
carii. Kawiarnię nazywano „belferską”, bo lubili tam bywać profesorowie 
warszawskich szkół. Słynęła ze znakomitej kawy i pysznych ciastek. Jej 
specjalnością cukierniczą były migdałowe i orzechowe babeczki, bez lukru 
i nadzienia, a także sucharki, które sprzedawano w dziesięciu rodzajach.

Na ścianie budynku przy ul. Nowy  Świat 63 jest tablica 
mówiąca o późniejszych wydarzeniach. W trzecim wersie 
znajdziecie nazwę zwierzęcia. Do hasła potrzebujecie 
czwartej i dziewiątej litery — wpiszcie je odpowiednio 
pod numerami 11 i 14.

Zofia Kossakowa, choć nie chciała martwić innych zniknięciem chłop-
ców, postanowiła zajrzeć do matki, która mieszkała nieopodal pałacu 
Zamoyskich. Tego samego, z którego podczas powstania styczniowe-
go, we wrześniu 1863 r. próbowano dokonać zamachu na carskiego 
namiestnika. Zamach nie powiódł się. W odwecie żołnierze rosyjscy 
zdemolowali pałac, mienie mieszkańców zostało wyrzucone przez okna 
i spalone pod pomnikiem Kopernika. Wśród zniszczonych przedmiotów 
był fortepian Szopena. 

Dotrzyjcie do tego budynku — na ścianie znajdziecie 
popiersie pewnego poety. Do hasła potrzebujecie 
pierwszej, trzeciej i siódmej litery jego imienia.  
Wpiszcie je w ramce pod numerami: 13, 2 i 7.

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 1

Kawiarnia Semadeniego

Pałac Zamoyskich

Dworzec Kolei  
Warszawsko‑Wiedeńskiej
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Przez chwilę Zofia pomyślała, że może synowie poszli odwiedzić ich 
przyjaciela studiującego w Szkole Głównej, pobiegła więc tam.

Szkoła Główna w Warszawie została otwarta na mocy carskiego ukazu 
25 listopada 1862 roku. W Szkole wykładali wybitni naukowcy. Jej ucznio-
wie stali się elitą polskiej inteligencji w zaborze rosyjskim w okresie na-
silonej rusyfikacji. Należeli do nich: Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, 
Aleksander Świętochowski. 

Nad wejściem do budynku znajduje się napis. Do hasła 
potrzebujecie: pierwszej litery z trzeciego wyrazu, 
pierwszej i trzeciej litery czwartego wyrazu oraz 
pierwszej litery piątego wyrazu. Wpiszcie je do ramki 
pod numerami: 4, 10, 16, 6.

Powiadomiony przez małżonkę Juliusz Kossak ruszył na poszukiwania 
swoich synów — na początku zajrzał do pracowni Karola Beyera, która 
od 1857 roku mieściła się w kamienicy obok kościoła wizytek przy Kra-
kowskim Przedmieściu. Zakład fotograficzny był doskonałym punktem 
obserwacji warszawskiej codzienności. 

 Czy rozpoznajecie to miejsce?

Do hasła potrzebujecie trzeciej i dziewiątej litery  
z pierwszego wyrazu napisu, który widnieje na cokole 
pomnika. Umieśćcie je w ramce pod numerami 8 i 3.

A może chłopcy chcieli zrobić niespodziankę ojcu? Redakcja „Tygodnika 
Ilustrowanego”, w którym pracował Juliusz Kossak, mieściła się niedaleko 
zakładu Beyera. Może bliźniacy siedzą przy biurku ojca i z zawadiackim 
uśmiechem czekają tam na niego?

„Tygodnik Ilustrowany” był popularnym czasopismem kulturalno-spo-
łecznym, wydawanym w latach 1859–1939. Pismo nie było związane 
z żadną opcją polityczną, drukowano w nim wiele materiałów histo-
rycznych i utworów literackich, a także reprodukcje dzieł plastycznych. 
Z pismem współpracowało wielu pisarzy, m.in. Henryk Sienkiewicz czy 
Eliza Orzeszkowa.

 Ojciec bardzo często przynosił chłopcom rebusy  
z ostatniej strony gazety. Spróbujcie rozwiązać  
jeden z nich.

Rozwiązanie to czterowyrazowe przysłowie. Do hasła 
potrzebujecie pierwszej litery z pierwszego wyrazu, 
czwartej litery drugiego wyrazu, czwartej litery 
trzeciego wyrazu — wpiszcie je w ramkę pod  
numerami: 15, 19 i 17.

Zadanie 6

Zadanie 5

Zadanie 4

Szkoła Główna
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Do coraz bardziej zdenerwowanego ojca dotarła równie zdenerwowa-
na matka i wspólnie zaczęli się zastanawiać, dokąd mogli udać się ich 
synowie…

Rodzice przez chwilę pomyśleli, że może chłopcy trafili do Resursy 
— bywali tam z nimi. Od 1861 r. warszawiacy mogli odwiedzać siedzibę 
Resursy Obywatelskiej przy Krakowskim Przedmieściu 64. Na parterze 
mieściły się sklepy i elegancka restauracja Feliksa Muchowicza. Re-
prezentacyjne wnętrza Resursy Obywatelskiej były miejscem spotkań 
o charakterze charytatywnym i kulturalnym, takich jak loterie, obiady 
okolicznościowe, zjazdy i inne uroczystości. 

Przy wejściu do Resursy znajdziecie tablicę informacyjną. 
Do hasła potrzebujecie czwartej litery z trzeciego 
wyrazu umieszczonego w pierwszym wersie. Literę 
wpiszcie pod numerem 18 w ramce.

Deszcze jakie spadły w ubiegłym tygodniu, poprawiły stan wody w mieście 
i z kamiennej czary fontanny w Saskim Ogrodzie spływały strużki wody 
na złote rybki pluskające w basenie. Słoneczna pogoda wywabiła do parku 
matki i bony z dziećmi. Obowiązująca czerń sukien odcinała się ostro od 
złotego tła jesieni. […]

Z. Kossak-Szczucka, Dziedzictwo, t. 2, s.119.

Ostatnim miejscem, o którym pomyśleli rodzice, był Ogród Saski — tam 
chodzili całą rodziną na spacery, a chłopcy uwielbiali biegać wokół 
fontanny. 

Znajdźcie dwie ulubione rzeźby chłopców: jedna z nich 
trzyma pędzel, druga węża.

Do hasła potrzebujecie trzeciej litery z nazwy postaci 
trzymającej węża. Wpiszcie ją w ramce pod numerem 9.

Zadanie 7

Czy wiecie, dlaczego panie nosiły wówczas czarne suknie?

W 1861 r. Polska znajdowała się pod zaborami. Na znak 
smutku i protestu przeciw poczynaniom zaborców 
ogłoszona została żałoba narodowa. Kolory zniknęły 
ze strojów damskich, a nawet i dziecięcych. Panie 
chodziły w czarnych sukniach z białymi dodatkami 
(kołnierzyki lub mankiety). Nosiły też czarną biżu-
terię oraz czarne szale i chusty przykrywające 
ramiona i głowę. Zabawki dziecięce, np. kółka 
do serso, owijane były czarną taśmą.

Zadanie 8

Ogród Saski

Resursa Obywatelska
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Zebraliście już wszystkie litery. Brawo! 

Jednak chłopcy dobrze się ukryli – hasło jest zaszyfrowane.  Nadal nie wiadomo, co się z nimi stało. 
Prześlijcie Wasze hasło na adres: oferta.edu@muzhp.pl, a otrzymacie od nas klucz do rozwiązania zagadki. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dziękujemy za wspólną zabawę!

Wszystkie fotografie pochodzą ze strony www.polona.pl 

mailto:oferta.edu%40muzhp.pl?subject=
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5. POMNIK KOPERNIKA 
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6. REDAKCJA TYGODNIKA ILUSTROWANEGO 
Róg Krakowskiego Przedmieścia i Karowej

7. RESURSA OBYWATELSKA 
Krakowskie Przedmieście 64

8. FONTANNA W OGRODZIE SASKIM


