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Niezapomniana podróż 

Pewnego pięknego dnia budzę się rano i czuję  ___________ i  
                                                                                                                                                          Wpisz, co czujesz: radość, ciekawość? 

wiem, że to będzie szczególny dzień. Niebo jest ___________ 
                                                                                                                                                                          Koloru 

a pogoda ___________, więc wyskakuję z ___________, myję  
                                                Pogoda                                

______________________ zakładam ___________ i ___________, jeszcze  
                     Wpisz, co myjesz rano                                                                                             Odzież                                                                                          

tylko ___________ i jestem gotowy/a, wskakuję do ___________   i 

ruszam w nieznane. 

W czasie podróży, rozglądam się wokół i widzę ______________________ 

____________________________________________, i tak po pewniej chwili 
                                       Napisz, co mijasz 

docieram do MUZEUM!   

MUZEUM, to takie szczególne miejsce gdzie można zobaczyć   

___________,  ___________,lub inne zabytki, a więc bardzo cenne 

 przedmioty, zwane często artefaktami, lub pamiątkami przeszłości. 

MUZEA są bardzo różne, są muzea archeologiczne, historyczne muzea sztuki 

 a nawet muzea przyrodnicze. 

Ja, dotarłem/am w końcu do MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY. 

Gdzie, pokonując jezioro znalazłem/am się w wyjątkowym miejscu na 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ___________ zwanej OSTRÓW LEDNICKI. 

To wyjątkowa wyspa, na której swój gród wybudował książę  

    ___________. Ten dzielny władca, najprawdopodobniej 
                                                          Napisz jak się nazywał                             

  w 966 roku właśnie na tej wyspie przyjął  ___________.   

 Zanim jednak doszło do tego wydarzenia Mieszko I pojął za żonę księżniczkę 

 Czeską  ___________. 
                                                                            Napisz jak się nazywała                               

Z małżeństwa Tych dwojga  na świat przyszedł   

 
 

_________  ________ , który w roku 1025 został___________     
Napisz jak się nazywał            

                                                                                                                                                                                                                         
stając się w ten sposób naszym I Królem!      
                     

Na wyspie, archeolodzy znaleźli bardzo wiele skarbów 

nazywanych przez nich _________________ . 



Wśród tych zabytków, znalazły się    ___________,  

szklane___________ , oraz  ___________, 

które wypalano w specjalnych piecach. Poza tym na wyspie, przy kościółku 

grodowym natrafiono na ___________, ale nie wyglądał on jak  

nasze grzebienie. Był pięknie zdobiony i wykonany z kości ___________ 

Robi naprawdę niesamowite wrażenie i… podobno czesząc  

się nim włosy się nie elektryzują, jest naprawdę piękny.  
Tak samo jak relikwiarz. Nie wiesz, co oznacza to słowo? Zacznijmy od tego, 
czym są relikwie. Otóż relikwie to zazwyczaj szczątki ciał osób świętych lub 
przedmioty, z którymi te osoby miały jakiś związek w czasie życia. Relikwiarz 
to z kolei przedmiot, w którym te relikwie przechowywano. Na Ostrowie 
Lednickim odnaleziono staurotekę (tak, wiem kolejne trudne słowo).

Było to małe pudełko wykonane ze srebra i złotwa. W środku 
znajdowały się szczególne relikwie drzazgi z drzewa świętego, a więc tego 
drzewa na  

którym ukrzyżowanio  ____________ __________ . Być może  
                                                                                                                                      Napisz kogo 

przedmiot ten otrzymał Mieszko I w czasie chrztu lub, jak mówią niektórzy 
badacze dostał go Bolesław Chrobry, w trakcie wizyty Cesarza 



Niemieckiego___________ ________   .To właśnie w czasie 
tego spotkania Otton III zdjął ze swej głowy ___________ i założył ją na głowę 
___________ ___________, dając zapowiedź, że kiedyś ten potężny i dzielny 

 władca zostanie koronowany.  W czasie tej podróży 

dowiedziałem/am się, że są również ___________
podwodni, którzy szukają zabytków w jeziorze zwanym Lednica. To właśnie 
oni w toni tego akwenu znaleźli największy zbiór militariów 

 średniowiecznych, wśród których znajdowały się ________ ,  

________  , groty od włóczni, strzemiona od konia i 

wile innych w tym kilka łodzi, zwanych dłubankami  
jedna z nich miała 11 metrów długości! To MUZEUM kryje w sobie, wiele 
ciekawych tajemnic, ale jeśli chcesz je wszystkie poznać musisz sam się do 
niego wybrać!                                                       

   

 


