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Smocza wskazówka nr 1: Brama Herbowa 

CO MY TU MAMY?
Stoisz właśnie przed Bramą Herbową, od której rozpoczynamy naszą przygodę. Ta brama to nasze 
wejście do krainy smoków, chociaż nie nazywa się Bramą Smoków, tylko właśnie Bramą Herbową. 
Jak pewnie się domyślasz, jej nazwa pochodzi właśnie od tego, że ozdobiona jest herbami. Zobacz, 
jak ich dużo! Ciekawe, czy na którymś z nich znajdzie się smok? 

CZY WIESZ, ŻE

Herby to specjalne oznaczenia graficzne, które dawniej 
pozwalały rozpoznać, kto należy do danej rodziny lub 
organizacji, np. cechu rzemiosł. Herb był umieszczany na 
tarczach, których rycerze używali podczas walk. Dzięki tarczy 
z herbem można było rozpoznać rycerza, kiedy jego twarz 
zakrywał hełm. Również miasta miały dawniej i obecnie mają 
swoje herby.

SMOCZE ZADANIA:

Zaznacz na mapie pierwszą smoczą wskazówkę, czyli miejsce, w którym teraz jesteśmy.

Policz wszystkie herby. Ile ich jest?  

Co widzisz na herbach? Dorysuj brakujące połówki dwóch herbowych elementów:
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SMOCZA ZAGADKA NR 1 
Spójrz teraz na część bramy po jej prawej 
stronie. Uważnie przyjrzyj się drugiemu herbowi 
od dołu. Na tym herbie aż 9 razy powtarza się 
wizerunek tego samego zwierzęcia. Co to za 
zwierzę? Zakreśl poprawny rysunek i wpisz tutaj 
nazwę tego zwierzęcia: 

RUSZAMY DALEJ!
Teraz śmiało przejdź przez bramę i rozejrzyj się uważnie na boki. Wypatrzysz wówczas rzeźbę 
takiego samego zwierzęcia jak to z wizerunków na herbie. Znalazłeś? 
Rzeźba, którą widzisz, przedstawia Tadeusza Kościuszkę. Tadeusz Kościuszko ma przy boku szablę, 
czyli rodzaj miecza – takiego jak tutaj:

Obejdź rzeźbę i odszukaj szablę. Znalazłeś? Jeśli tak, oznacza to, że jesteś w najlepszym miejscu, 
by zlokalizować kolejną smoczą wskazówkę. Wskaż żółtą (brudnożółtą) ścianę z szeroką bramą – 
to Brama Wazów. W pobliżu Bramy Wazów zobaczysz tablicę z mapą. Podejdź do niej i odszukaj 
żółty punkt, a gdy już go  namierzysz, spójrz jeszcze wyżej na ścianę – zobaczysz tam pierwsze 
smoki na naszej trasie.

CZY WIESZ, ŻE
Tadeusz Kościuszko był jednym z bohaterów narodowych, walczył w obronie Polski 
oraz Stanów Zjednoczonych. Dowodził w powstaniu nazwanym od jego nazwiska 
“kościuszkowskim”. Był inżynierem, projektował forty, a jego konny pomnik jest 
ustawiony na bastionie obronnym. Ponoć bardzo lubił słodycze i chętnie grywał 
w szachy.


