Muzealne Eksponat y
nie t ylko dla Mamy i Tat y!
Rod zi n ny p r zewod n i k p o
M u zeu m Zag ??bi a w B?d zi n i e

Muzeum jest pe?ne ciekawost ek!
Dla najdociekliwszych odkrywców
muzealnych sekret ów
przygot owali?my KONKURS
Z NAGRODAMI! Szczegó?y na
ost at niej st ronie!

Wzg ór ze Zamk owe

A COMÓWI? NAM FAKTY, A NIE LEGENDY?
Naukowcy zbadali b?dzi?skie Wzgórze Zamkowe i stwierdzili, ?e
w miejscu, gdzie dzi? znajduje si? zamek najpierw by?a osada kultury
?u?yckiej, a potem, ponad 1000 lat temu WAROWNY GRÓD, czyli osada

Czy wiecie, ?e to w?a?nie tu

otoczona wysokim wa?em obronnym.

przed ponad tysi?cem lat
zacz??si? B?DZIN?

Pierwszy b?dzi?ski gród pochodzi z okresu plemiennego. To czasy,
kiedy polskie ziemie zamieszkiwa?y ró?ne grupy S?owian. Na Czarnej
Przemszy znajdowa?a si? wówczas granica mi?dzy ziemiami dwóch

Nazwa miasta pochodzi pono? od jego legendarnego za?o?yciela BENDY ? Czecha,
którego ojciec przyby?do Polski w orszaku D?brówki ? ?ony ksi?cia Mieszka I. Benda

wielkich plemion. Podajcie nazw? plemiona, które zamieszkiwa?o

przyja?ni?si? z synem Mieszka i D?brówki, ksi?ciem Boles?awem Chrobrym, z którym

Zamkowe Wzgórze. Czy byli to krewniacy dawnych mieszka?ców

si? razem wychowywali. Podobno to sam Benda wybra?miejsce na budow? swojego

Wroc?awia (?l??anie), Krakowa (Wi?lanie), Warszawy (Mazowszanie)

grodu: wzgórze nad Czarn? Przemsz?. A mo?e Boles?aw Chrobry przeniós?

czy Gniezna (Polanie)?

si? z Gniezna do Krakowa, w?a?nie po to, ?eby by? bli?ej przyjaciela?

Z czym Wam kojarzy si? nazwa B?dzin? A mo?e macie pomys?na
w?asn? legend? o powstaniu miasta i jego za?o?ycielach?

Do?? czytania i s?uchania - zadania do rozwi?zania! Pytania dla dzieci m?odszych.
Du?e g?owy nie pró?nuj?, z pociechami wspó?pracuj?! Zadania i pytania dla starszaków i doros?ych.
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KTO MIESZKA? NA WZÓRZU ZAMKOWYM 1000

Na Wzgórzu Zamkowym ARCHEOLODZY odkopali wiele pozostawionych przez
dawnych mieszka?ców przedmiotów. W mi?dzymurzu (czyli pomi?dzy pierwszym

LAT TEMU?

i drugim murem obwodowym) odnaleziono du?o fragmentów RZ?DU KO?SKIEGO:

Obok grodu, na tzw. PODGRODZIU mieszkali rolnicy i rzemie?lnicy.

STRZEMIONA, W?DZID?A, RÓWNIE?

OSTROGI. Co z

tego wynika?

Czym si? zajmowali? Na pewno nie by?o mechaników

Najprawdopodobniej za?oga zamkowa posiada?a konie, a na podzamczu mie?ci?y si?

samochodowych, czy zak?adów fryzjerskich! Swoje warsztaty mieli

stajnie. By? mo?e by?a tam te? ku?nia, w której je podkuwano i inne zabudowania

tu np. GARNCARZE, którzy lepili naczynia z gliny, KOWALE, którzy

gospodarcze.

wywarzali narz?dzia z ?elaza i podkuwali konie, ROGOWNICY
wytwarzaj?cy z poro?a i ko?ci zwierz?t grzebienie, gwizdki

Czy potraficie podpisa? elementy rz?du ko?skiego?

a nawet? ?y?wy!
Jeszcze inni wyprawiali skóry i szyli z nich odzie? czy obuwie.
Ponad 700 lat temu, w?ród drewnianych zabudowa? pojawi?a si?
pierwsza budowla murowana ? wie?a okr?g?a, która przetrwa?a

.................................................................................................................................................................................

prawie nienaruszona do naszych czasów. Pó?niej, na rozkaz króla
Kazimierza Wielkiego, zbudowano ca?y zamek opasany dwoma
murami obwodowymi. W zamku mieszka?a za?oga zamkowa, która
mia?a broni? warowni i przebiegaj?cej

nieopodal granicy

z królestwem Czech. Ni?ej powsta?o PODZAMCZE otoczone jeszcze
jednym ? trzecim murem zamkowym.

Wiele z zabytków pochodz?cych z Wzgórza
Zamkowego zobaczycie na wystawie
archeologicznej w PA?ACU
MIEROSZEWSKICH. Tymczasem sprawd?my
jak dzi?wygl?da
WZGÓRZE ZAMKOWE!
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Poza wieloma przedmiotami archeolodzy odnale?li na Wzgórzu Zamkowym równie? fragmenty zabudowa? grodu sprzed ponad tysi?ca lat. W okolicach
zamku odtworzono FRAGMENT WYSOKIEGO WA?U OBRONNEGO oraz trzy domki ? tzw. PÓ?ZIEMIANKI, podobne do tych w których mieszkali dawni
mieszka?cy grodu.
Dodatkow? atrakcj? wzgórza jest park z 15 ?MAGICZNYMI MIEJSCAMI?,amfiteatrem oraz placem zabaw.

Wymy?lcie swoje, nowe ?magiczne miejsce?na b?dzi?skim Wzgórzu Zamkowym. Jaksi? b?dzie nazywa??Zaznaczcie je na planie i narysujcie jak mog?oby wygl?da?.
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Zamek w B?d zi n i e

(H) WIE?A OSTATECZNEJ OBRONY (STO?P) ? okr?g?a wie?a.
Wej?cie do niej znajdowa?o si? na znacznej wysoko?ci. W razie
zagro?enia odcinano drewniane schody i wróg nie mia? do niej

Spaceruj?c wokó? zamku (lub ogl?daj?c makiet? na wystawie) postarajcie si?
odnale?? i nazwa? cz??ci b?dzi?skiej twierdzy:

dost?pu. W czasie pokoju pe?ni?a funkcje punktu obserwacyjnego,
latarni dla sp?awiaj?cych towary Czarn? Przemsz? flisaków, a w jej
najni?szych pi?trach wi?ziono przest?pców

(A) SUCHA FOSA ? g??boki rów zachowany od pó?nocnej i wschodniej strony zamku.
Broni?a twierdz? np. przed machinami obl??niczymi, czy bezpo?rednim atakiem
na mury zamku.

(I)

KRENELA? (BLANKI) ? ?z?bate? zwie?czenia murów

obronnych. Krenela? zas?ania?obro?ców, a jednocze?nie pozwala?im
oddawa? strza?y, np. z HAKOWNIC, ci??kiej broni palnej, któr?

(B) MUR ARKADOWY ? w ?redniowieczu w tym miejscu znajdowa?si? pe?ny mur,

mo?na obejrze? na wystawie zamkowej.

który ??czy?b?dzi?ski zamek z murami ko?cio?a i dalej z murami miejskimi.
(C) ZAMEK DOLNY (PODZAMCZE) ? teren z trzecim pier?cieniem murów. Dzi?
pozosta?y po nich tylko fundamenty i ruiny jednej z wie? obronnych i wie?y bramnej.
(D) BRAMA DO ZAMKU GÓRNEGO ? na pewno by?a pilnie strze?ona! By? mo?e
znajdowa?a si? tu opuszczana krata ? tzw. brona?

Z czego sk?ada si?
Zamek?

(E) ZAMEK GÓRNY ? siedziba burgrabiego i za?ogi zamkowej.
(F) MI?DZYMURZE ? teren pomi?dzy pierwszym i drugim murem obwodowym,
którym mo?na by?o do?? do wie?y bramnej, a w niej na 2 pi?trze znajdowa?o
si? wej?cie na dziedziniec zamkowy
(G) DON?ON ? kwadratowa, ni?sza wie?a s?u??ca do celów obronnych i mieszkalnych.
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Podpiszcie poszczególne fragmenty b?dzi?skiej twierdzy (litery od A do I).
Gdzie jako burgrabia zamku rozkazaliby?cie umie?ci? 8 hakownic? Mo?ecie
te? dorysowa? such? fos? z mostem zwodzonym oraz przep?ywaj?c? u stóp
zamku Czarn? Przemsz?. Na koniec pu??cie wodze fantazji i pokolorujcie
b?dzi?ski zamek tak, aby nie sprawia?wra?enia surowej, kamiennej budowli
przystosowanej tylko do obrony. Dodajcie mu kolorów i blasku!
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Usi?d?cie chwil? na

JAK WYGL?DA? B?DZIN PRZED WIEKAMI?

dziedzi?cu Górnego Zamku

Fotografii oczywi?cie wtedy jeszcze nie by?o, ale zachowa?si? rysunek sprzed

i pos?uchajcie: troch? historii,

prawie 500 lat! Mo?ecie go zobaczy? w sali wystawowej na parterze. Czy

a troch? legendy?

potraficie na nim odnale?? b?dzi?ski zamek i znajduj?cy si? nieopodal ko?ció?
?w. Trójcy?
Jedno z najwa?niejszych wydarze? zwi?zanych z miastem i zamkiem

Legendarny rycerz BENDA nie zap?aci?podobno budowniczym pierwszego

upami?tnia WIELKI RZE?BIONY KAMIE?. Owo wydarzenie to tzw. ?PAKTY

warownego grodu za ich prac?, z tego powodu na jego rodzin? spad?o

B?DZI?SK0 - BYTOMSKIE?, polegaj?ce na tym, ?e jeden z kandydatów na

wielkie nieszcz??cie ? ?ona i dzieci zgin?li przygnieceni kamiennym g?azem.

króla Polski zgodzi?si? zrezygnowa? ze stara? o polski tron.

On sam po tej tragedii zmieni?swoje post?powanie, rozda?maj?tek ubogim i
zosta?mnichem.
Inna legenda ??czy powstanie nazwy B?dzin z królem Kazimierzem

Porównajcie daty na kamieniu i pierwszej rycinie B?dzina. Czy rysownik,

Wielkim, który przeje?d?aj?c w okolicy mia?powiedzie? ?My b?dziem tu,

który stworzy? wizerunek B?dzina móg? zobaczy? kamie? upami?tniaj?cy

a tam stanie nasza czelad?.?I w ten sposób powsta?y nazwy miast: B?dzin ?

?Pakty b?dzi?sko-bytomskie?wmurowany w jedn? ze ?cian zamku?

od b?dziem i Czelad?. Wlegendzie tej mo?e by? nieco prawdy: to w?a?nie za
panowania tego króla zbudowano murowany zamek w B?dzinie.

.............................................................................................................................................................

W murowanym KRÓLEWSKIM ZAMKU mieszkali ?dowódcy?zamku, zwani
BURGRABIAMI wraz z zamkow? za?og?. Podobno jeden z nich,
BURGRABIA MIKO?AJ KORNICZ-SIESTRZENIEC okry?si? tak z?? s?aw?

Dzi? obok zamku wznosi si? ko?ció??w. Trójcy. Niegdy? znajdowa?o si? tu

w?ród miejscowej ludno?ci, ?e sta? si? bohaterem mrocznej legendy. Za

jeszcze inne miejsce modlitwy ? jakie? Sprawd?cie na przedwojennych

krzywdy, które wyrz?dzi?swoim poddanym i s?siadom spotka?a go sroga

fotografiach.

kara - snuje si? noc? po zamku jako CZARNYRYCERZ BEZ G?OWY?

..........................................................................................................................................
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Prawa miejskie B?dzin otrzyma?oko?o 660 lat temu od tego samego króla, za
czasów którego powsta? kamienny zamek: Kazimierza Wielkiego. W owych
czasach miastem zarz?dza?nie prezydent miasta, a wójt. Jeden z pierwszych
b?dzi?skich wójtów nazywa?si? HINKOETHIOPUS.
Pami?tamy o nim, poniewa? zostawi?po sobie swój osobisty znak, tzw. GMERK.
W muzeum mo?emy zobaczy? jego kopi?. Czy potraficie na niej odnale??
ozdobny inicja??H?( jak Hinko) ?

Zauwa?yli?cie, ?e wizerunek or?a na znaku jest mocno zniszczony?Wcielcie si? w rol?
konserwatora zabytków, czyli osoby, która odnawia zabytkowe obiekty
i przedmioty. Mo?na powiedzie?, ?e je ratuje! Jak po renowacji, czyli odnowieniu
wygl?da?by orze?na gmerku ?
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Co powiecie na to, ?eby teraz zobaczy? ca?y
B?dzin z góry?Biegnijcie na PUNKT WIDOKOWY
na szczycie wie?y i podziwiajcie panoram?
miasta i okolicy! Co ciekawego uda?o si? Wam
dostrzec?

NA PIERWSZYM PI?TRZE zobaczymy BRO? PALN?.
Znacie powiedzenie, ?e co?, np. jaki?pomys??spali?na PANEWCE??
Pochodzi ono w?a?nie z czasów, kiedy u?ywano pistoletów i strzelb
z zamkiem dawnego typu. Zamek w broni palnej to specjalny

Po wyj?ciu z wie?y zajrzyjcie koniecznie do sal wystawowych, w których znajduje si?

mechanizm, w którym powstaje iskra. ?eby bro? wystrzeli?a, skrzesana

ciekawa KOLEKCJA BRONI. Pami?tacie, ?e zamek by?przede wszystkim warowni?

krzemieniem iskra musia?a zapali? proch na ma?ej miseczce, zwanej

obronn?, w której stacjonowa?a sta?a za?oga jego obro?ców?Zobaczcie jak ró?ne mog?y

panewk?. St?d przez ma?y otwór, ogie? przenosi?si? do wn?trza lufy,

wygl?da? ich zbroje i czym walczyli!

gdzie znajdowa?si? grubo mielony proch. A jak zgas?a? To niestety ze

NA DRUGIM PI?TRZE zgromadzono tzw. BRO? BIA??. Rycerze, którzy jej u?ywali

strza?u nic nie wysz?o? Poszukajcie w gablotach broni z panewk?!

chronili si? przed ciosami przeciwnika zak?adaj?c he?my (zobaczcie jakie ró?ne mog?y
mie? kszta?ty!) oraz zbroje.
Zwró?cie uwag? na prezentowane zbroje i poszukajcie zbroi kopijniczej, u?ywanej

Wsali znajduj? si? te? , tzw. WIWATÓWKI (mo?dzierze i armatka

cz?sto w czasie turniejów rycerskich. Potyczki turniejowe polega?y na tym, ?e rycerze

dekoracyjna). Nie u?ywano ich do walki, tylko strzelano z nich dla uczczenia

nacierali na siebie d?ugimi kopiami. Wygrywa? ten, który przy pomocy swojej kopii

wa?nych okazji. Wymy?l okazj?, która zas?ugiwa?aby na wystrza?

zrzuci?przeciwnika z konia. Na napier?niku takiej zbroi mo?na zauwa?y? dwa otwory

z wiwatówki?Na pewno nie b?dzie to pomys?,który spali?na panewce?

s?u??ce do mocowania haka, na którym opierano kopi?. Umiecie je wskaza??

................................................................................................................................
................................................................................................................................

Bro? bia?a, czyli s?u??ca do bezpo?redniej walki wr?cz, a nie na odleg?o?? przez
miotanie strza?czy kul, to nie tylko miecze. Wymie?cie przynajmniej 3 inne
nazwy bia?ej broni prezentowanej na wystawie w zamku.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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My?licie, ?e po wynalezieniu prochu obro?com zamku by?o l?ej?Pewnie tak, bo nie nosili ju? wszystkich elementów ci??kiej zbroi p?ytowej, za to wcale nie
by?o du?o ?atwiej. ?adowanie i odpalanie dawnej palnej broni by?o skomplikowane i zabiera?o sporo czasu.

Bro? palna nie wystrzeli bez ZAMKA. Pomys?ów na to jak wznieci?
iskr? i spowodowa? wystrza? by?o wiele. Wymie?cie 3 rodzaje
historycznych zamków w broni palnej prezentowanej na wystawie.

Zanim wynaleziono gotowe naboje, ka?dy ?o?nierz u?ywaj?cy broni palnej musia?
mie? przy sobie PROCHOWNIC?, czyli pojemnik na proch strzelniczy. Cz?sto by?to

............................................................................................................................................

przedmiot bogato zdobiony, wykonany z rogu, poro?a jelenia, miedzi, srebra lub

...........................................................................................................................................

nawet? skorupy ?ó?wia! Jak b?dzie wygl?da? ta prochownica?

............................................................................................................................................
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Pa?ac M i er oszewsk i ch
Co jeszcze wiemy o panu Kazimierzu Mieroszewskim?
Podobno bardzo lubi?si? bawi? i ucztowa? do bia?ego rana. Wed?ug
legendy, taki styl ?ycia przeszkadza?jego s?siadom. Którego? dnia
wys?ali do niego ksi?dza, aby nak?oni?go do spokojniejszego ?ycia. Pan
Czy zgadzacie si? z powiedzeniem,
?e wsz?dzie dobrze,
ale w domu najlepiej?

Kazimierz nie chcia? s?ucha? upomnie?, ksi?dza przegoni? i teraz
za kar? jego duch pojawia si? pono? w nocy mi?dzy pos?gami i na
ty?ach pa?acu. O ?wicie posta? dosiada konia o dwóch g?owach i znika
w porannej mgle.

Dawno temu, a dok?adniej przed ponad 300 laty pan KAZIMIERZ MIEROSZEWSKI
postanowi? wybudowa? dla swojej rodziny nowy dom. W tamtych czasach ubodzy
ch?opi mieszkali w drewnianych chatach; szlachta mieszka?a najcz??ciej
w parterowych dworach i dworkach, a najbogatsi stawiali dla siebie PA?ACE.
Wyró?nia?y si? one tym, ?e by?y to budynki pi?trowe i REPREZENTACYJNE ? tzn.

Dwie rze?by, stoj?ce na ty?ach pa?acu, mi?dzy którymi duch Kazimierza

s?u?y?y nie tylko do mieszkania, ale tak?e do pochwalenia si? go?ciom, na jakie pi?kny

Mieroszewskiego odsiaduje pono? kar? za swoje hulaszcze ?ycie

dom sta? mieszkaj?c? tu rodzin?.

przedstawiaj? staro?ytnego greckiego boga wina i bogini? wiosennej

Warchitekturze, czyli sposobie budowania obowi?zuj? ró?ne STYLE, czyli ?mody?na to
jak budynek powinien wygl?da?. Po przebudowach i remontach, dokonywanych przez
pó?niejszych mieszka?ców styl Pa?acu Mieroszewskich mo?na okre?li? jako

ro?linno?ci. Pami?tacie jak brzmi? ich imiona?
................................................................................................................................
................................................................................................................................

?barokowo-klasycystyczny na?laduj?cy wzory francuskie?.
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PARK I OGRODY otaczaj?ce niegdy?pa?ac by?y zawsze wa?n? cz??ci? ca?ej posiad?o?ci. Rozleg?y podjazd przed pa?acem prowadz?cy do g?ównego wej?cia
pe?ni?funkcje REPREZENTACYJNE ? by?bardziej ?na pokaz?,a teren za pa?acem przeznaczony by?dla domowników, ich krewnych i bliskich znajomych.

A gdyby?cie to Wy zamieszkali w pa?acu? Jak wygl?da?by Wasz park czy ogród? Czy znalaz?by si? tu labirynt z krzewów, klomby z kwiatami i rze?by?A mo?e
zaprojektujecie fontann?, plac zabaw, górk? saneczkow? czy park linowy?
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ARCHEOLOGICZNYWEHIKU? CZASU
Archeolodzy to prawdziwi czarodzieje, którzy potrafi? nas przenie?? w czasie nawet
o kilka tysi?cy lat! Lubicie puzzle? Mo?na powiedzie?, ?e archeolodzy wci?? co?

WWIEJSKIEJ IZBIE
W sali etnograficznej przenosimy si? znowu w czasie ( ju? nie tak

uk?adaj?, dopasowuj?, porównuj? ? z glinianych skorup tworz? ca?e naczynia, a na

odleg?ym, zaledwie o oko?o 100 lat). Nie znajdujemy si? ju? ani

podstawie zachowanych fundamentów potrafi? opisa? wygl?d ca?ego budynku.

w dawnym grodzie, ani w pa?acowych wn?trzach, tylko w wiejskiej

Wystawa archeologiczna przybli?a dwa okresy: w pierwszej sali pokazano chat?

chacie! W takim domu nie by?o kilku czy kilkunastu pokoi. Ca?e ?ycie

z okresu kultury ?u?yckiej, sprz?ty i narz?dzia wtedy u?ywane, naczynia gliniane oraz

toczy?o si? cz?sto tylko w jednej IZBIE: tu si? gotowa?o, jad?o,

ozdoby i narz?dzia z br?zu. W kolejnej cz??ci wystawy zobaczymy eksponaty

pracowa?o i spa?o. Zwró?cie uwag? na ró?ne sprz?ty znajduj?ce si?

pochodz?ce z grodu za?o?onego w IX w. Eksponaty zaprezentowano tak, aby?my

w izbie, spróbujcie si? domy?li? do czego s?u?y?y i jak dzia?a?y!

dowiedzieli si? jakie rzemios?a uprawiane by?y przez jego mieszka?ców.

Czy podoba si? Wam OD?WI?TNY STRÓJ B?DZI?SKO-SIEWIERSKI?
Wyobra?cie sobie ile pracy kosztowa?o jego przygotowanie! Trzeba
Przyjrzyjcie si? 1000-letniemu WCZESNO?REDNIOWIECZNEMUMIECZOWI, Jego
wyko?czenie ?wiadczy o tym, ?e pochodzi?on z dalekiego kraju: Szwecji, Francji czy Grecji?
................................................................................................................................

by?o uprz??? ni?, z nici utka? materia?, zrobi? wykrój, uszy?
i wyhaftowa?, a pó?niej wypra? i wyprasowa?, u?o?y? w skrzyni?
i pozosta?o ju? tylko czeka? na okazj?, ?eby go za?o?y?!

Pomó?cie najm?odszym znale?? w izbie jak najwi?cej eksponatów
zwi?zanych z przygotowaniem tkaniny i stroju, jego praniem, prasowaniem
i przechowywaniem. Podajcie ich nazwy (min. 3).
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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Czy wiecie jak wygl?da praca archeologów i etnografów? Du?a jej cz??? to porównywanie. Poszukiwanie ró?nic i podobie?stw mi?dzy ró?nymi obiektami
pozwala im okre?li? np. dat? ich powstania lub region z którego pochodz?. Te dwa miecze i dwa gorsety ró?ni w sumie 10 szczegó?ów. Ile ró?nic odnalezli?cie
na gorsetach ..................., a ile na mieczach?................
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Na pierwszym pi?trze pa?acu znajdowa?y si? REPREZENTACYJNE SALONY,
w których przyjmowano go?ci, urz?dzano spotkania towarzyskie i przyj?cia.
Niestety nie zachowa?o si? oryginalne umeblowanie i wyposa?enie tych

Czy zdarzy?o Wam si? kiedy?

pomieszcze?. Wn?trza, które dzi? ogl?damy to próba odtworzenia jak mog?y one

narysowa? co?na ?cianie?

wygl?da? za czasów dawnych mieszka?ców pa?acu ? przed 300, 200 czy 100 laty.

Rodzice chyba nie byli zachwyceni?

Jedn? z najs?ynniejszych mieszkanek pa?acu by?a
B??KITNA LUDWIKA, prawnuczka budowniczego pa?acu
? Kazimierza Mieroszewskiego. W czasach m?odo?ci by?a

Tymczasem w pa?acu najwi?ksz? warto?? maj? w?a?nie ?cienne malowid?a,

ona bez pami?ci zakochana w pewnym kawalerze.

tzw. POLICHROMIE.

Najszcz??liwszym dniem w ?yciu Ludwiki by? dzie?,
w którym odby?si? jej zar?czynowy bal. Wyst?pi?a wtedy

Pewnie widzia?e? podobnie pomalowane ?ciany w ko?cio?ach? Wyj?tkowo?? dekoracji

w pi?knej, b??kitnej sukni. Niestety, wkrótce potem

w Pa?acu Mieroszewskich polega na tym, ?e s? to najstarsze zachowane w okolicy

narzeczony wyjecha? na wojn? i s?uch po nim zagin??.

dekoracje tego typu znajduj?ce si? w prywatnym domu (niektóre maj? ponad 200 lat!).

Ludwika wysz?a za m?? za innego m??czyzn?. Po wielu

Przyjrzyjcie si? jak ró?na jest

latach przed pa?ac zajecha?powóz. Kiedy pani Ludwika

pomieszczeniach. Bywa, ?e malowid?a próbuj? ?udawa?? trójwymiarowe rze?by

zobaczy?a, kto z niego wysiad?zas?ab?a z wra?enia ? to

czy kolumny ? to tzw. MALARSTWO ILUZJONISTYCZNE: stwarza iluzj?, czyli

by? jej dawny ukochany! Prze?ycie by?o tak silne,

wra?enie przestrzeni

tematyka polichromii w poszczególnych

?e powa?nie si? rozchorowa?a i wkrótce zmar?a. Podobno
co roku, w noc zar?czynowego balu Ludwiki, tj. z 21 na 22
kwietnia mo?na j? spotka? ta?cz?c? w b??kitnej sukni,

Wjednym z salonów na polichromii znajduje si? jedno z najstarszych zachowanych

w g?ównej sali na pierwszym pi?trze.

przedstawie? b?dzi?skiego zamku i pa?acu. Wktórej sali uda?o si? Wam je odnale???
........................................................................................................................................................................
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A. Samowar ? ?dziadek?czajnika elektrycznego

E. Herb rodziny Mieroszewskich ? tzw. ?lepowron

B. Klatka dla ptaków

F. Sekretera ? mebel , który pe?ni?wiele funkcji, m.in. móg?s?u?y?
jako biurko. Po roz?o?eniu blatu mo?na by?o napisa? na nim np. list

C. Wielka szafa z przedstawieniem 4 Ewangelistów
D. Polichromie przedstawiaj?ce Pompejusza - wodza ze
staro?ytno?ci

G. Lustro ?cienne w z?oconej ramie
H. Zielony, ozdobny piec kaflowy po??czony z kominkiem

Uk?ad pomieszcze? na pi?trze Pa?acu Mieroszewskich nazywamy AMFILADOWYM, tzn. ?e z jednego pomieszczenia przechodzi si? do drugiego. Czy tak samo
jest w Twoim domu? Na planie pa?acowych salonów zaznacz, gdzie znajduj? si? opisane powy?ej przedmioty lub malowid?a. By? mo?e taki plan pomo?e
duchowi Ludwiki odnale?? swoje ulubione zak?tki w pa?acu?
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Pod zi emi a B?d zi ? sk i e
Oich istnieniu wiedziano od dawna, ale dopiero
niedawno udowodniono ich prawdziwe
przeznaczenie. Niestety okaza?o si?, ?e nie by?y
to ani ?redniowieczne lochy, ani tajemne przej?cia
pod Wzgórzem Zamkowym, lecz schrony dla
niemieckiej ludno?ci przed bombardowaniami
w czasie II wojny ?wiatowej. Dzi?mo?na je
zwiedza? z przewodnikiem (po wcze?niejszym
umówieniu).

Schron nie zosta?uko?czony, dlatego do oryginalnego planu pozwolili?my sobie dorysowa? kilka dodatkowych korytarzy. Wyznaczcie tras? zwiedzania podziemi od
wej?cia do wyj?cia, tak ?eby odwiedzi? wszystkich ??wiadków historii?: skamienia?e worki z cementem, siekierk? i wyryty napis SL 1944. Pami?tajcie, musicie omija?
pojawiaj?ce si? na pod?o?u zacz?tki stalagmitów.
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