
Okruchy	świętości	–	relikwiarz	krzyża	na	Ostrowie	Lednickim	

 

 

1.	Czym	to	są	relikwie?	Przeczytaj	poniższe	zdanie	i	na	jego	podstawie	napisz	dwa	dowolne	

przykłady	relikwii.	

	

Śmiertelne	szczątki	ciała	świętego,	a	także	przedmioty,	

które	tradycje	wiązały	się	z	doczesnym	życiem	danego	świętego	na	ziemi 

 

	

• ………………………………………	

	

• ………………………………………	

	

	

2.	Czyje	doczesne	szczątki	były	najważniejsze	i	cieszyły	się	szczególnymi	względami	

religijnymi?	Zaznacz	właściwą	odpowiedź.	

	

• Świętego	Wojciecha	

• Jana	Pawła	II		

• Jezusa	Chrystusa		

• Świętego	Piotr	 	

	

3.	Krzyż	nie	zawsze	był	symbolem	chrześcijaństwa.	Spośród	podanych	niżej	symboli,	zaznacz	

chociaż	jeden,	który	również	oznaczał	chrześcijaństwo:	

	

koło	 ryba	 gwiazda	 orzeł	 trójkąt	 kotwica	 łódź	

 

 

4.	 W	 którym	 wieku	 cesarzowa	 bizantyjska	 odnalazła,	 według	 legendy,	 relikwie	 krzyża	 na	

którym	ukrzyżowano	Jezusa?		

	



• III	w.	p.n.e.	

• I	w.	p.	n.e.	

• IV	w.	n.e.	

• XIX	w.	n.e.	

 

 

 

5. Na kolejnej stronie znajdziesz rycinę z Księgi Godzinek, przedstawiającą moment 

odnalezienia Krzyża przez św. Helenę. Według tradycji Krzyż został odnaleziony w 

podziemnej cysternie na wodę, jednak na rycinie zostaje on odkopany z ziemi. Rycina 

pochodzi z XV wieku z Mediolanu. Zwróć uwagę na stroje postaci i zastanów się, czy odzież 

widoczna na rycinie odpowiada bardziej renesansowym włoskim strojom czy starożytnym 

rzymskim? 



 
 

 

 

 

 



6.	 Jeszcze	 w	 starożytności	 podzielono	 znaleziony	 krzyż.	 Powoli	 relikwie	 trafiały	 do	

najważniejszych	 ośrodków	 chrześcijaństwa	 na	 Wschodzie	 i	 Zachodzie	 cesarstwa.	 Spośród	

podanych	 miast	 zaznacz	 przynajmniej	 trzy	 najważniejsze	 ośrodki	 chrześcijańskiego	 życia	

religijnego	do	którego	trafiły	szczątki	krzyża	jeszcze	w	starożytności:	

	

Rzym	 Aleksandria	 Marsylia	 Jerozolima	

	

Antiochia	

	

Londyn	 Konstantynopol	

	

Kalisz	

	

 

7. Wyjątkowy relikwiarz odnaleziony na Ostrowie Lednickim nazywa się stauroteką. Jest to 

nazwa pochodzenia greckiego.  

 

STAUROS — pierwotnie: pal, słup, obecnie również: krzyż   

THEKĒ — pojemnik 

 

a) Napisz przynajmniej dwa polskie słowa, które zawierają greckie słowo thekē. Mogą 

to być nazwy budynków, w których przechowuje lub trzyma się charekterystyczne 

rzeczy: 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

        

b) Zwróć uwagę, że słowa pochodzące z odległych czasów i kultur mogą jednak mieć 

sporo wspólnego (jak w przypadku rodziny indoeuropejskiej). Słowa związane z 

podstawowymi czynnościami często mają wspólne tzw. rdzenie. Słowo stauros czyli 

pal lub słów kojarzy się ze sterczeniem lub staniem. Własnie rdzeń sta-uros można 

odnotować polskim słowie sta-ć, angielskim sta-nd czy włoskim sta-re. 

 

 

 



8. W latach 60. XX wieku obchodzono tysiąclecie państwa polskiego, z czym związane były 

zakrojone na szeroką skalę badania archeologiczne. To właśnie wówczas obok kościoła 

grodowego na Ostrowie Lednickim odnaleziono staurotekę. Tak znalezisko wyglądało przed  

konserwacją. Odpowiedz na pytania. 

 

 

.  

a) Relikwiarz ma kształt tzw. krzyża greckiego. Czym krzyż grecki różni się od 

najpopularniejszego dzisiaj krzyża łacińskiego?  

b) Po prawej stronie relikwiarze znajdują się dwie litery z alfabetu greckiego „XC” 

(wymawia się HS). Jest to tak zwany chrystogram, czyli pierwsza i ostatnia litera 

jakiego słowa? 

c) Stauroteka pochodzi z warsztatu bizantyjskiego. Ówczesną praktyką było 

umożliwienie wiernym obcowanai z relikwią. Przypatrz się staurotece i odpowiedz na 

pytanie, czy budowa relikwiarza pozwalała na kontakt (np. dotykowy, wzrokowy) z 

relikwią Krzyża)? 

 

 

9. Obejrzyj dokładnie wizerunek ukrzyżowanego Jezusa, charakterystyczny dla wschodniego 

chrześcijaństwa (szczególnie syryjskiego i bizantyjskiego), który znajdować się miał na 

skórzanej oprawie stauroteki, a następnie odpowiedz na pytanie.  

 

 



  
 

 

a) Zwróć uwagę na twarz i otwarte oczy Jezusa. Czy wyraża ona zmęczenie lub śmierć 

postaci?  

b) Zwróć uwagę czy ciało jest nagie czy w większości zakryte szatą przypominającą 

szatę kapłańską? 

c) Biorąc pod uwage powyższe odpowiedzi, zastanów się czy powyższy wizerunek 

podkreśla boską czy ludzką naturę Jezusa?  

 

 

10. W jakim charakterze bizantyjska relikwia mogła trafić na piastowski dwór na Ostrowie 

Lednickim? Mogła trafić bezpośrednio z Konstantynopola, przez Ruś lub poprzez dwór 

ottoński. Zastanów się z jakimi wydarzeniami z okresu wczesnopiastowskiego można 

połączyć pojawienie się stauroteki na Ostrowie. Skreśl błędną odpowiedź:  

 

 

Chrzest 

Mieszka I  

Przybycie Ottona na 

zjazd gnieźnieński 

Grabież Rusi Kijowskiej 

przez Bolesława 

Chrobrego  

Atak czeskiego 

księcia 

Brzetysława  

 


