WSZYSCY ŚWIĘCI
BALUJĄ W NIEBIE
Kartę opracowała Małgorzata Urlich-Kornacka
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Ostrów Tumski ma swoje liczne tajemnice. Co wiesz o tym miejscu?

Zeskanuj
mnie
i sprawdź
swoją
wiedzę!
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Kościół św. Marcina na Ostrowie Tumskim to
pozostałość po kaplicy zamkowej pierwszego
zamku piastowskiego. „Na świętego Marcina
najlepsza jest gęsina”. Skąd wzięło się to
przysłowie? Dowiesz się, jeśli ułożysz
w odpowiedniej kolejności fragmenty tekstu
o historii świętego Marcina – patrona żołnierzy.

Widząc jak marznie, odciął mieczem kawałek
swojego ciepłego płaszcza i otulił żebraka.
Oddał mu też sakiewkę pełną monet.
Marcin uważał jednak, że nie zasłużył na ten
zaszczyt i ukrył się w komórce z drobiem.
Po tym dobrym uczynku miał sen. Śniło mu się,
że to sam Jezus Chrystus przybrał postać biedaka.
To sprawiło, że postanowił opuścić wojsko i zostać
mnichem.

Zeskanuj mnie
i sprawdź
Jednak gęsi głośnym gęganiem zdradziły jego
kryjówkę.

Ponieważ był mądry, służył wszystkim radą i pomocą, mieszkańcy Tours nalegali, by został ich
biskupem.

Święty Marcin był żołnierzem i jako młody chłopiec
służył w legionie rzymskim.

W pewien zimowy, nadzwyczaj mroźny wieczór wracał na swym koniu do domu. Przed bramą miasta
zobaczył marznącego półnagiego nędzarza.

Od tej pory gęś stała się atrybutem świętego
a w dniu 11 listopada popularnym daniem w Polsce
była właśnie gęsina.

Przysłowia - mądrością ludu. Wpisz imiona świętych,
z którymi związane są te przysłowia. Zwróć uwagę na rymy!
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ANKA, BARBARA, BRYGIDA, GRZEGORZ, MAŁGORZATA, MARCIN,
URSZULA, WINCENTY
Święta .................................... po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie.
Ze święty
Od świętej .................................... zimne noce i poranki.
mi za pan
brat.
Chociaż święty ...................................., jednak szczypie mróz w pięty.
Zagraj i s
p
r
a
w
Ze świętą .................................... zaczyna się lato.
swoją wie dź
dzę!
Po świętej .................................... babie lato przyjdzie.
Od świętej .................................... – chłop się kożuchem otuli.
Jak święty .................................... na białym koniu przyjedzie, to ostrą zimę nam przywiedzie.
Na świętego .................................... idzie zima do morza.
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Atrybuty i symbole świętych z Ostrowa Tumskiego. Połącz.
Podpowiedzi znajdziesz na wrocławskiej katedrze
(szukaj przede wszystkim na portyku przy wejściu głównym).
strój książęcy, tarcza

św. Andrzej
św. Hieronim

baranek, głowa na misie

św. Jadwiga

kapelusz kardynalski, księga, lew
krzyż w kształcie X

św. Jan Chrzciciel
św. Jan Ewangelista

klucze

św. Wacław

miecz
but w ręce, makieta kościoła

św. Piotr

kielich

św. Paweł
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„Kluskowa Brama”. Wybierzcie spośród was cztery osoby, które przeczytają legendę
o „Kluskowej Bramie”. Potrzebni będę: narrator, Agnieszka, Konrad i … kluska śląska.
A w głosy wcielą się:

Narrator: Dawno, dawno temu żyło sobie spokojne i
zgodne małżeństwo: Agnieszka i Konrad.
Agnieszka: Dzień dobry. Jestem Agnieszka - świetna
gospodyni. Gotuję najlepsze kluski na Dolnym Śląsku!
Konrad: Dzień dobry, jestem Konrad. Wykonuję glinianie
naczynia i sprzedaję je na targu. Uwielbiam zajadać się
kluskami mojej żony Agnieszki!
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Narrator: Małżeństwo żyło skromnie, ale szczęśliwie.
Pewnego dnia ukochana Agnieszka ciężko zachorowała
i po kilku dniach umarła. Konrad był bardzo smutny i
tęsknił za swoją żoną. Codziennie chodził głodny, bo nie
umiał gotować.
Konrad: Ech, Agnieszko moja, jak ja za Tobą tęsknię.
Nie ma mi kto klusek ugotować!

Narrator: Pewnego dnia Konrad wracał z targu wyjątkowo zmęczony i głodny. Gdy mijał kościół św. Idziego,
pomyślał:
Konrad: Przystanę na chwilkę i odpocznę.
Narrator: I natychmiast zasnął pod bramą. Przyśniła mu
się jego żona Agnieszka, która we śnie mu powiedziała:
Agnieszka: Mój drogi mężu, każdego dnia dostaniesz
ode mnie gar moich klusek, ale pamiętaj, zawsze ma
zostać jedna kluska w garnku na następny dzień.

Konrad: Och, jaki jestem głodny!
Narrator: Konrad szybko zabrał się do jedzenia. Tak
szybko zajadał, że zapomniał o obietnicy. Gdy sięgnął
łyżką po ostatnią kluskę - ta mu uciekła.
Kluska śląska (uciekając): Hej, łapy przy sobie!
Narrator: Złapał ją jeszcze raz, ale ona znowu mu
uciekła.
Konrad: Co się dzieje? Co za czary?

Narrator: Nagle Konrad obudził się.

Narrator: Wtedy przypomniały się mu słowa żony:

Konrad: Ale miałem dziwny sen!

Agnieszka: Pamiętaj, zawsze ma zostać jedna kluska na
następny dzień, a wtedy garnek znów będzie pełny.

Narrator: Lecz gdy wstał, patrzy na ziemię, a tam stoi
gar pełen gorących i świeżych kluseczek.
Kluska śląska: Cześć, co się tak patrzysz? Kluski są dla
ciebie. Pamiętaj tylko, że mnie nie możesz zjeść. Jestem
nietykalna!
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Narrator: Jednak było już za późno. Kluska wskoczyła na
łuk bramy i zamieniła się w kamień. Od tej pory garnek
już nigdy nie napełnił się kluskami żony a kamienna kluska
została na tej bramie i dlatego nazywamy ją: „Bramą
Kluskową”.

Każda legenda ma ziarenko prawdy. Ale tak naprawdę, większość legend została
wymyślona przez ludzi. Na południowej ścianie Katedry św. Jana Chrzciciela
zobaczysz wmurowaną głowę. Przeczytaj początek legendy, wybierz, jak ma się
zakończyć historia i wymyśl swoją autorską legendę!

Legenda o kamiennej głowie:
Dawno, dawno temu żył sobie we Wrocławiu chłopak, który pracował u bardzo wpływowego i bogatego złotnika.
Czeladnik zakochał się w córce swojego mistrza. Córka, mimo, że mogłaby mieć każdego – była bowiem piękna,
mądra i majętna, odwzajemniła uczucia ubogiego czeladnika, bo ceniła jego skromność i szczerość. Młodzi spotykali
się codziennie w ogrodzie na potajemnych schadzkach i poprzysięgli sobie miłość aż po grób. .........

A jak zakończyła się ich historia?
I skąd na Katedrze wzięła się kamienna głowa?
ZAKOŃCZENIE
Z HAPPY ENDEM

ZAKOŃCZENIE
BEZ HAPPY ENDU

ZAKOŃCZENIE Z WĄTKIEM
KRYMINALNYM W TLE

Zadanie „Odkryj to sam – edukacja regionalna w sieci” zostało sfinansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO
w ramach „Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19"

www.przewodnicy.org
/stowarzyszenieTUiTAM

