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Wieża Książęca
w Siedlęcinie

Przewodnik dla dzieci 
(mniejszych i większych)



Gdyby tak zajrzeć do wnętrza
wieży i podejrzeć, jak wyglądało
w niej życie...
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Zapraszamy do zwiedzania
ponad 700-letniej wieży,
pełnej tajemnic i wyjątkowych 
skarbów historii.

Nie bójcie się,...

Nie będziecie zwiedzać jej 
sami...

Już na następnej stronie 
poznacie naszych przewodników!

3, 2, 1... start!

poddasze

III piętro

poddasze

II piętro

I piętro

parter

piwnice
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- Cześć! Jestem dwórka Agnieszka.
- Cześć! A ja jestem giermek Henryk. 
   Chodźmy zobaczyć zamek!
- Heniu! Zobacz, jaka wielka lipa rośnie 
   na dziedzińcu, chyba ma ze sto lat!
- Podobno ma 130 lat.
- O! To więcej niż moja babcia!
   Wejdźmy do środka, drzwi są otwarte! 
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Czy wiecie, że...

Wieża w Siedlęcinie jest zamkiem!

Zamkiem nazywamy dawne - 
- najczęściej średniowieczne -
- murowane siedziby królów, książąt
i rycerzy. 
Zamki mieściły w sobie budynki lub
pomieszczenia mieszkalne oraz 
posiadały elementy obronne. 
Znajdowały się w nich także bogato 
zdobione sale, w których przyjmo-
wano gości.  We wnętrzach zamków 
funkcjonowały również pomiesz-
czenia albo budynki magazynowe.

Zaraz sprawdzimy, czy takie rzeczy
odnajdziemy w siedlęcińskiej wieży!
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- Henryku, do czego służą te dziury
  w ścianie za portalem? tam są jakieś
  belki...
- Nie masz takich w domu? To zasuwy
  do zamykania drzwi na noc! 
- Aha! U mnie drzwi zamyka się na klucz.
  A zauważyłeś, że tu - na parterze wieży - 
  są różne rodzaje podłóg?
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Zadanie

Znajdź trzy rodzaje posadzek wystę-
pujących na parterze wieży.

Poniżej wpisz nazwy materiałów,
z których zostały wykonane.

- Agnieszko! Popatrz, jak
  grube są tu mury! 
  Ciekawe, w jaki sposób
  otwiera się tutaj okna? 
- Oj! Muszą chyba wcho-
  dzić do środka tych wnęk.
  Zejdźmy do piwnicy! 
  Tam na pewno jest 
  chłodniej...

1. ...........................................
2. ..........................................
3. ..........................................
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- Chodźmy najpierw do pomieszczenia 
  na lewo. Ależ tu są fajne sklepienia. 
  Myślisz, że to były lochy i trzymano tu
  złoczyńców?
- No co Ty! Jest tu całkiem chłodno,
  więc pewnie przechowywano tu je-
  dzenie i picie - jak w lodówce. 
- A mi się wydaje, że mógł tu miesz-
  kać potężny czarodziej, popatrz na
  ten znak na ścianie!
- Wymyślasz! Chodźmy pobawić się 
  cieniami!

Zadanie

Na ścianie, na której znajduje się Twój
cień spróbuj odnaleźć okrągłą główkę 
z rogami. To jest byk - jeden ze znaków 
zodiaku. Spróbuj stworzyć za pomocą 
dłoni cień swojego znaku lub ulubio-
nego zwierzątka.

- Heniu, a wiesz do czego służą te ławy 
  przy ścianach w drugim pomieszczeniu?
- Nie wiem. Podobno nawet przewodnicy
  się nad tym głowią. Ale ciii… słyszysz to 
  echo?
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- Idziemy na górę, Agnieszko?
- A czy to wysoko? 
- Nie wiem, ale możemy 
  policzyć schody 
  na samą górę! 

Zadanie

Policz schody na samą górę. 

Wróć na parter i dalej wejdź
po schodach na I piętro
Czy widzisz, gdzie dawniej 
były umiejscowione schody?
Ślady znajdziesz na podłodze
i suficie.

- Henryku, zobacz, jak 
  wysoko jest tu sufit i jak 
  ładnie otynkowane są 
  tutaj ściany! Myślisz, że 
  ktoś tutaj mieszka? 
- Na pewno! Nie czujesz, 
  że jest tu ciepło?! A tam 
  pod schodami chyba jest
  ubikacja!
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o Zadanie

Spróbuj rozwiązać rebusy.

Pierwszy z nich to nazwa dawnej 
ubikacji. Na zamkach często wyglądały
one jak małe „domki” przyklejone do 
ścian. A że nie było kanalizacji, to
wszystko spadało wtedy do fosy!

Drugi z rebusów odpowie, czym 
ogrzewano to pomieszczenie. Czy 
potrafisz odnaleźć oba te miejsca
na I piętrze?
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- Agnieszko, jeszcze jeden stopień! 
  Pamiętasz o liczeniu schodów?!
- Heniu, rycerze!
- Gdzie?!
- Na ścianie! Co oni tu robią?
- Ale niesamowite! To rycerz Lancelot 
  i jego kuzyn Lionel. Słyszałem, że Lan-
  celot to najsłynniejszy rycerz na świecie, 
  który służył królowi Arturowi, ale zako-
  chał się w królowej Ginewrze. Na środ-
  ku jest święty Krzysztof - patron dziel-
  nych rycerzy. 
- Trochę to wygląda jak średniowieczny 
  komiks. Ale popatrz w prawo, chyba 
  jest niedokończony...

II p
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Czy wiecie, że...
Wieża w Siedlęcinie jest
jedynym miejscem na świecie,
gdzie można obejrzeć średnio-
wieczne malowidła z historią
rycerza Lancelota!
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Zadanie

Jak myślisz, co mógł powie-
dzieć Lancelot do Ginewry?

A jaka była odpowiedź 
królowej Ginewry do tego 
słynnego rycerza Okrągłego
Stołu?
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- A kim się tutaj opiekował święty
  Krzysztof? 
- Pewnie księciem Henrykiem, który 
  też był rycerzem i zakończył budować
  tę wieżę w 1315 roku. Jego żona 
  miała na imię tak jak Ty, Agnieszko!

II p
iętro

Zadanie
Policz, od ilu lat stoi nasza
wieża! 
Na początku działania
wpisz obecny rok!

20....... - 1315 = ............. lat

Czy wiecie, że...

W średniowieczu daty najczęściej
zapisywano liczbami rzymskimi. 
Rok 1315 zapisanoby w taki sposób:

MCCCXV

M = 1000,  C = 100,  X = 10,  V = 5,
były także inne: D = 500,  L = 50,  I = 1.
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- A co tutaj dawniej robiono?
- Tutaj toczyło się życie dworskie, 
  wyprawiano uczty, wypoczywano. 
  Tym bardziej, że była tu obok izba
  cieplejsza od pozostałych. Popatrz! 
  Tu jeszcze przy latrynie jest 
  umywalka!
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- A to pomieszczenie do czego służyło? 
  Bo strasznie tu pusto i wysoko. 
- To tutaj były sypialnie. Zobacz, jak 
  wysoko są tutaj stropy! To kondygnacja 
  o najwyższej wysokości w całej wieży.
  Jednocześnie mury nie są już tak grube, 
  jak widzieliśmy na parterze.
- Zmierzyłam! Wnętrze wieży ma 18 
  metrów długości i 12,5 metra szerokości.
  Ale dawniej mierzono inaczej - w łok-
  ciach i stopach. 

Zadanie
Zmierz długość i szerokość
wnętrza używając do tego 
miary swoich stóp.
Przejdź pomieszczenie 
wzdłuż i wszerz stawiając 
stopę za stopą. Wynik wpisz
poniżej.

długość:    .............  stóp
szerokość: .............  stóp
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Zadanie
W okolicy schodów znajdziesz wydrapany 
napis z 1644 roku. Jak miał na imię autor?

Pamiętaj, że nie wolno pisać lub drapać 
po ścianach, ani żadnych innych elemen-
tach wieży!

Odpowiedź: ...............................

Zadanie

Kiedyś III piętro było podzie-
lone drewnianymi ścianami 
na większą liczbą pomiesz-
czeń.

Na stronie obok zaprojektuj 
podział na komnaty według 
własnego o uznania. 

Gdzie byłby Twój pokój?
A gdzie łóżko, biurko, 
zabawki...
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.............................

Zadanie
Czy pamiętacie jeszcze
rzymski sposób zapisywania liczb?
Przypomnimy Wam, że rok budowy
wieży - czyli 1315 - zapisany był
w następujący sposób:

MCCCXV

Jak zatem zapisalibyście obecny rok?
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- … jeszcze dwa schody, jeszcze jeden...
Udało się, jesteśmy na szczycie wieży! 
Ojej! Jaki tu jest wspaniały dach! 
- Ta konstrukcja dachu widoczna od 
  dołu to więźba!
- Ale kiedyś wyglądało tu inaczej. 
  W ścianach widać zarys zębów 
  blankowania, które pozwalało lepiej
  się bronić w razie niebezpieczeństwa!

Zadanie
Czy policzyliście wszystkie schody?
Od piwnic aż po dach?
Wpiszcie poniżej Wasz wynik!
Zawsze możecie go sprawdzić schodząc.
Tylko pamiętajcie - schodźcie bardzo
ostrożnie, bo schody są strome!

Liczba stopni w wieży
w Siedlęcinie to:

.......................
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1. „zęby” murów (str. 18)
2. nakrywają od góry piwnice wieży (str. 8)
3. oddzielają poszczególne piętra wieży (str. 15)
4. dawna toaleta (rebus na str. 11)
5. ogrzewał wnętrza wieży (rebus na str. 11)
6. kamienne obramienie wejścia (str. 6)
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KRZYŻÓWKA 
„z kuzynem Lancelota”
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Dziękujemy Wam bardzo
za zwiedzenie z nami wieży
książęcej w Siedlęcinie!

Pamiętajcie, że zabytki 
to nasza wspólna historia 
i nasze dziedzictwo. Jeśli 
chcecie, aby przetrwały 
i mogły je zwiedzać 
w przyszłości także Wasze 
dzieci i wnuki - dbajcie o nie!


