
Zadanie 1

Klucz:

• Rozszyfrujcie według powyżej podanego klucza (rozwiązanie zapisz w karcie odpowiedzi):

                         

        

• Udajcie się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18, do 
Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży, pokażcie bibliotekarce rozwiązanie szyfru.



Zadanie 1

Wykorzystując znajomość cyfr rzymskich:

• Zmieńcie zapis cyfry rzymskiej na arabską (zapiszcie w karcie odpowiedzi): 

CXXVI     

• Wyszukajcie cyfrę arabską w tym, co otrzymacie od bibliotekarki.

Odliczcie od góry XXII w dół i przepiszcie całe zdanie do karty odpowiedzi.



Zadanie 2

Udajcie się na ulicę Muzealną. Waszym zadaniem jest odnalezienie pozostałości murów obronnych 
i zmierzenie ich grubości na wysokości 1,20 m.

Do wykonania zadania użyjcie sznurka i nożyczek (na sznurku supełek wyznacza wysokość: 
1,2 m). Możecie się pomylić o 10 cm.

Wynik zapiszcie w karcie odpowiedzi. 



Zadanie 3

W 2014 roku na placu koło Miejskiej Biblioteki Publicznej pojawiło się stado sympatycznych 
dzików, które pilnuje skrzyni pamięci. Wymieńcie w karcie pracy, co Świdniczanie w niej złożyli 
(min. 6). 
Waszym zadaniem jest również udać się do nich i "przekalkować" herb ze skrzyni (użyjcie białej 
kartki oraz kredek).



Zadanie 4

W czasach Bolka pieniądze noszono w sakiewkach – małych skórzanych woreczkach przypinanych
do paska. Im skórzany woreczek był cięższy, tym jego posiadacz bogatszy. 
Jeśli owa sakiewka ważyła pół kilograma, to ile złotych florenów mogło się w niej znaleźć?
A ile obecnych groszy ( 1gr – 1,62 g)?

Podpowiedź znajdziecie w Muzeum Dawnego Kupiectwa.
Wynik zapiszcie w karcie odpowiedzi.



Zadanie 5

Udajcie się do Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37. 
W kasie Muzeum czeka na Was koperta z zadaniem. 

Otrzymacie ją na hasło: BOLKO TRIP.



Zadanie 5

W aneksie przylegającym do Sali Rajców urządzono „mauzoleum” Piastów świdnickich, którego 
główną ozdobę stanowią kopie rzeźbionych płyt tumbowych z przedstawieniami założyciela 
księstwa świdnickiego Bolka I oraz Bolka II.

Wpiszcie prawidłowo w drzewo genealogiczne (karta odpowiedzi) Bolka I oraz Bolka II.
Jakie było między nimi pokrewieństwo – wpiszcie w kartę odpowiedzi.



Zadanie 6

W Świdnicy  jedna  z  ulic  nosi  nazwę  Księcia  Bolka  Świdnickiego,  wzdłuż  której  wzniesiono
okazałe  kamienice  z  XIX i  początku  XX wieku.  Odszukajcie  na  ich  fasadach  detale  ze  zdjęć
i podpiszcie numerem kamienicy z jakiej pochodzą. 

Odpowiedzi wpiszcie w kartę odpowiedzi.

Zdjęcie
numer:

Detal

1.

2.



3.

4.



5.

6.



Zadanie 7

Legendy mówią, że początki tego krzyża sięgają XIV wieku i dotyczą zamku w Bolkowie. Zamek 
oblegał wówczas ojciec panny, która zbiegła do zamku z księciem Bolkiem II. Napastników 
wpuścił podstępnie błazen księcia, Jacob Thao. Zemścił się za to, że panna wybrała jego pana, a nie
jego. Na tym nie koniec. Korzystając z zamieszania chciał zabić księcia, ale pomylił ojca z synem. 
Ranił śmiertelnie kamieniem Bolka III. Jego czyn miał daleko idące skutki, bo wraz z śmiercią 
Bolka III wygasła linia Piastów świdnicko-jaworskich. Wczesnonowożytna historiografia twierdzi, 
że błazna stracono za bramą Kapturową w Świdnicy, gdzie postawiono mu osobliwy pomnik. 
Legenda o błaźnie ma wiele wersji.

Udajcie się do miejsca, gdzie znajduje się kamienny słupek, w którym można dopatrzeć się kształtu 
krzyża z utrąconymi ramionami.

W tym miejscu porzuciliśmy kilka kamieni, weźcie jeden i zapiszcie na nim, to co widnieje na 
"pomniku". Zadanie zostanie zaliczone jeśli wraz z kartą odpowiedzi oddacie nam kamień z 
poprawnym napisem (użyjcie markera).



Zadanie 8

Na ulicy Franciszkańskiej stał budynek dawnego kościoła franciszkanów w Świdnicy. Pierwsza 
wzmianka o nim pochodzi z 1249 r. Pośrodku prezbiterium świątyni pochowano księżną Agnieszkę 
(†1392), żonę księcia Bolka II Małego. Na ścianie prezbiterium, przy głównym ołtarzu, znajdowało
się drewniane epitafium księżnej. Zostało ono zniszczone podczas oblężenia miasta w 1757 r. przez 
wojska austriackie. Na szczęście epitafium znane jest z rysunku. Księżna słynęła z pobożności oraz 
z opieki nad biednymi wdowami i sierotami. 
W budynku, stojącym na miejscu kościoła i klasztoru franciszkanów, znajdują się tablice 
pamiątkowe. Ich treść wspomina historię gimnazjum ewangelickiego oraz kościoła franciszkanów,  
w której to przywołano postać księżnej Agnieszki. 

Odnajdźcie ten budynek i policzcie ilość okien na fasadzie – zapiszcie odpowiedź w karcie 
odpowiedzi.



Zadanie 9

Kościół powstał w XIV w., na polecenie księcia Bolka II Świdnickiego, po pożarze wcześniejszego 
drewnianego kościoła stojącego na tym miejscu. Początek wznoszenia budowli określa się na 1330 
r., a legenda głosi, że sam książę położył pierwszy kamień pod budowę. W latach ok. 1400-1410 
dokonano rozbudowy kościoła, a w 1546 r. ukończono odbudowę po pożarze w 1532 r. 

Na sklepieniu kaplicy Matki Bożej Świdnickiej znajduje się polichromia z cytatami modlitwy "Pod 
Twoją obronę", która przedstawia scenę oddania księstwa przez Księcia Bolka II w opiekę Maryi, 
w tle panorama Świdnicy.

Waszym zadaniem jest odnalezienie 10-ciu różnic.

Rozwiązanie dołączcie do karty odpowiedzi.



Zadanie 10

Po Świdnickim Rynku spaceruje nasza koleżanka z lornetką. Waszym zadaniem jest udać się do 
niej. 

Na hasło "BOLKO TRIP" dostaniecie kolejne zadanie.



Zadanie 10

Na attce budynku ratusza znajdują się cztery figury historycznych władców. Waszym zadaniem jest 
wklejenie figur we właściwe okienka na zdjęciu. (pomocna w zadaniu będzie lornetka)

Odpowiedź dołączcie do karty odpowiedzi.


