MIEJ OKO
NA BAROCCO!
Kartę opracowała Marta Miniewicz
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Zacznijmy od porządków! Przyjrzyj się głowicom kolumn różnych porządków architektonicznych.
Na pl. Uniwersyteckim dla kogoś, kto ma bystre oko, nie będzie problemem odnalezienie ich,
rozpoznanie i rozwiązanie zadania:

kolumna jońska

kolumna koryncka

kolumna kompozytowa

sprawdź odpowiedź

Jakie porządki widzisz?
na
na
na
na

gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego ............................................. (1 pkt)
budynku Antropologii UWr. ..................................................... (1 pkt)
kościele Uniwersyteckim ................................................. (1 pkt)
Suma
budynku klasztornym s. Urszulanek ................ (1 pkt)

Jeśli rozpoznasz styl kolumn w innych miejscach,
zapisz sobie dodatkowe punkty (od 1-3 pkt)
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Barok posługuje się bardzo chętnie symbolami. Nad głównym wejściem do Uniwersytetu
Wrocławskiego, na balkonie, znajdują się personifikacje (uosobienia) czterech cnót kardynalnych.
Rozpoznaj je po atrybutach i podpisz:

(1 pkt)

(1 pkt)

(1 pkt)

(1 pkt)

Suma
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Lista atrybutów:
Sprawiedliwość (miecz, rózgi liktorskie z toporkiem) Męstwo (maczuga, kolumna),
Roztropność (wąż lustro, dwie twarze), Umiarkowanie (dzban, misa)
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Moda na styl barokowy we Wrocławiu to
głównie zasługa zakonu jezuitów. Na łączniku pomiędzy kościołem pw. Imienia Jezus
a Uniwersytetem (na księdze u stóp założyciela zakonu) znajduje się motto jezuitów.
Znajdź je. Jakiej sentencji jest akronimem
(wyraz złożony z pierwszych liter):
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Czy w baroku zrobiłbyś karierę w jednym
z licznych warsztatów malarskich?
Sprawdźmy. Dokończ rysunek kraty,
pamiętaj, że w baroku symetria była
bardzo ważna!

(1 pkt)
Vox populi, vox Dei (Głos ludu, głosem Boga)
Dies diem docet (dzień uczy dzień)
Ad maiorem Dei Gloriam (Na większą chwałę Boga)

(3 pkt)
Dla spostrzegawczych dodatkowe punkty
za odnalezienie na pl. Uniwersyteckim znaku IHS,
czyli symbolu Towarzystwa Jezusowego (jezuitów).
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W baroku uwielbiano szarady, zagadki, koncepty (zaskakujące pomysły). Nasza zagadka nie
jest trudna, trzeba odczytać „zaszyfrowaną” datę na pomniku Jana Nepomucena stojącym
przy kościele św. Macieja. Należy wypisać wszystkie duże litery oznaczające cyfry rzymskie i
dodać je do siebie.

Rzeźba powstała w roku

(3 pkt)

Małe przypomnieni
e:
M – 1000, D – 500,
C – 100, L – 50,
X – 10, V – 5, I – 1

sprawdź
odpowiedź
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Na dziedzińcu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wr. (pl. Nankera 15) fasady ozdobione są ulubionym barokowym motywem – aniołkami. Znajdź wśród nich „czubate putto”, czyli anioła, który z
włosów ma ułożony „czub”.
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Czubaty anioł znajduje się
(3 pkt)

Na prawym brzegu Odry, z wyspy Daliowej, świetnie widać barokowe budowle, są bardzo fotogeniczne.
Zrób takie zdjęcie, które mogłoby być pocztówką z Wrocławia.

Zrobienie zdjęcia (1 pkt.)
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Porównajcie swoje zdjęcia, wybierzcie
najbardziej udane (dodatkowe 3 pkt.)

Suma wszystkich punktó
w z karty

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

