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Średniowieczny portal 
 – życie codzienne 
 w sztuce gotyckiej

Cel  Zapoznanie z dziełami sztuki gotyckiej i ich funkcją, odczytanieZapoznanie z dziełami sztuki gotyckiej i ich funkcją, odczytanie
dzieła sztuki jako źródła informacji o życiu codziennym i społeczeństwiedzieła sztuki jako źródła informacji o życiu codziennym i społeczeństwie
średniowiecznym, ćwiczenie umiejętności uzyskiwania informacjiśredniowiecznym, ćwiczenie umiejętności uzyskiwania informacji
na podstawie materiałów źródłowych, odczytywanie i interpretacjana podstawie materiałów źródłowych, odczytywanie i interpretacja
tekstów kultury, w tym wypadku dzieła sztuki.tekstów kultury, w tym wypadku dzieła sztuki.
Czas  2 godziny lekcyjne (2 x 45 minut)god y ekcyj e ( x 5 u )
Miejsce  sala lekcyjnak yj
Grupa wiekowa  12-17 lat
Materiały  wydrukowane karty z załącznikami.y y ą

Przebieg zajęć

 Opowiedz pokrótce, jak wyglądała sztuka średniowieczna i jak oddziaływała na zwykłych lu-

dzi. Podaj kilka przykładów dzieł sztuki: kościół gotycki i portal, nastawa ołtarzowa, przedsta-

wienie dewocyjne, witraż. Rozdaj zalączniki 1-4.

 Zadaj pytanie:

• Czy obiekty sakralnej sztuki średniowiecznej mogą opowiedzieć nam coś o życiu ludzi dla 

których powstały  czy o artystach, którzy je stworzyli?

 W celu znalezienia odpowiedzi wyświetl film Średniowieczny portal.

 Po filmie spytaj uczniów:

• Na co powinniśmy zwrócić uwagę w zabytkach sztuki średniowiecznej jeśli chcemy wytro-

pić informacje o życiu codziennym?

• Na podstawie tego, co zapamiętaliście z filmu, opiszcie modne stroje, architekturę, typ

urody, sprzęty, herby.

 Zaproś do samodzielnego odczytania informacji o życiu ludzi średniowiecza z dzieła sztu-

ki. Przyjrzyjcie się Legendzie św. Jadwigi Śląskiej. Na zachowanych skrzydłach tryptyku mamy 

opowiedzianą w kolejnych kwaterach legendę hagiograficzną – żywot świętej, ale też życie

średniowiecznej księżnej i jej rodziny. Pojawiają się tu także ważne wydarzenia historyczne.

 Podziel uczniów na grupy (4 – 6) i rozdaj wydruki z reprodukcją skrzydeł tryptyku z Legendą św.
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Jadwigi śląskiej z Muzeum Narodowego w Warszawie (załącznik nr 1). Każdej z grup przydziel 

po kilka scen. Propozycja podziału według tematyki:

• rodzina św. Jadwigi (sceny 1, 2, 4),

• ważne wydarzenia historyczne – bitwa legnicka (sceny 5, 6, 7, 8 skrzydło lewe),

• ważne wydarzenia historyczne –fundacja klasztoru cysterek w Trzebnicy (sceny 5, 6 skrzy-

dło prawe),

• dobroczynność św. Jadwigi (scena 8 skrzydło prawe, sceny 7,8 skrzydło lewe),

• cuda św. Jadwigi (sceny 2, 3, 4 skrzydło prawe)

• praktykowanie ascezy przez świętą Jadwigę (scena 3 skrzydło lewe, scena 1 skrzydło pra-

we, oraz wszystkie sceny, gdzie widoczna jest bosa stopa Jadwigi wysunięta spod sukni)

 Na tryptyku znajdują się podpisy w języku niemieckim do każdej ze scen. Można uczniom 

podać te podpisy jako ułatwienie zadania. Oto tłumaczenie K. Stroczyńskiego z 1880 roku:

Skrzydło lewe

• Bertold książę Meranii ojciec świętej Jadwigi i Agnieszka jego małżonka z synami i cór-

kami swymi

• Tu św. Jadwiga jest zaślubiona Henrykowi zwanemu Brodatym księciu całego Śląska

• Tu św. Jadwiga modli się podczas snu swego małżonka Henryka zwanego Brodatym

• Książę Henryk zwany Brodatym i żona jego Jadwiga ze swymi synami

• Tutaj walczy książę Henryk syn św. Jadwigi z Tatarami na polu, które się zowie Dobre Pole

• Tutaj Tatarzy obcinają głowę Henrykowi synowi św. Jadwigi, a duszę jego biorą aniołowie 

do nieba

• Tu Tatarzy unoszą na włóczni zatkniętą głowę tegoż książęcia Henryka syna św. Jadwigi 

przed zamkiem Legnickim

• Tu błogosławiona Jadwiga widzi we śnie duszę syna swego książęcia Henryka niesioną 

przez aniołów do nieba. W tej scenie Jadwiga również naucza swoje dwórki.

Skrzydło prawe

• Tu św. Jadwiga słucha pobożnego czytania tak chciwie, że trzymając w ręku bułkę już do 

ust podniesioną takowej do ust nie włożyła, jak o tym wyżej powiedziano

• Tu błogosławiona Jadwiga w czasie modlitwy otoczoną została niezmiernym światłem nie-

bieskim i niewypowiedzianą jasnością

• Tu jej kapelan imieniem Marcin zwodzi ją, przyprowadzając jej braciszka zamiast księdza, 

który jej miał mszę odprawić

• Tu oddaje należne uszanowanie świętym, których miała liczne wyobrażenia i relikwie, 
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a mianowicie wyobrażenie Najświętszej Panny, którym błogosławiła chorych i byli uzdra-

wiani

• Tu nakłania swego małżonka aby własnym kosztem kazał zbudować klasztor w Trzebnicy 

dla zakonnic reguły cysterskiej

• Tu po wybudowaniu klasztoru umieszcza w nim panny z Bamberskiej diecezji do służenia 

Bogu Wszechmogącemu

• Tu św. Jadwiga chorych osobiście odwiedza i karmi, a ubogim szczodrze jałmużny i żyw-

ność rozdaje

• Tu więźniom i niewolnikom daje światło i liczne świadczy dobrodziejstwa i  częstokroć 

onych prośbami swymi u męża od śmierci uwalnia

 Zadaj pytania:

• Co przedstawiają wybrane sceny z Legendy św. Jadwigi?

• Co można powiedzieć na temat życia w epoce średniowiecza na podstawie tych scen?

(np.: relacje rodzinne, społeczne, stroje, wydarzenia historyczne, sprzęty, architektura,

obyczaje)

 Przeznacz na prace w podgrupach do 10 minut.

 Zaproś do prezentacji poszczególnych grup.

 Pomagaj w interpretacji poszczególnych scen, dopowiadaj ciekawe informacje i wypisuj stop-

niowo na tablicy najważniejsze zagadnienia, które uczniowie powinni zapamiętać – hagio-
grafia, asceza, paszcza lewiatana, herb, symultanizm, fundatorzy, Bitwa Legnicka,
aktualizacja.

 Podsumuj zajęcia – jakie funkcje we wnętrzu kościoła spełniała nastawa ołtarzowa z obrazową

legendą św. Jadwigi śląskiej?

• Przede wszystkim miała przybliżać wiernym historię świętej Jadwigi. Podkreślona w tym 

cyklu jest też postać jej syna Henryka Pobożnego i jego rola męczennika, który zginął 

za wiarę w walce z niewiernymi. Ukazane są cuda dokonane przez Jadwigę by zachęcić 

wiernych do próśb o jej wstawiennictwo. W końcu Jadwiga jest postawiona jako wzór do

naśladowania przede wszystkim poprzez sceny ukazujące jej dobroczynność i praktyko-

wanie ascezy.Ważna jest też funkcja ozdobienia wnętrza kościelnego, zaznaczenia jego

wyjątkowości poprzez dzieła sztuki.

 1 K. Stroczyński, Legenda obrazowa o świętej Jadwidze księżnej śląskiej…, Kraków 1880
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ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

 Kościół Mariacki w Krakowie. Źródło ilustracji:wikipedia.org

 Katedra w Kolonii. Źródło ilustracji:commons.wikimedia.org
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ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

 Ołtarz Zaśnięcia Maryi Panny autorstwa Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie. y
Źródło ilustracji:wikipedia.org

 Witraż w katedrze Najświętszej Maryi Panny w Strasburgu.  Źródło ilustracji:wikipedia.org
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ZAŁĄCZNIK NR 5

 Legenda świętej Jadwigi Śląskiej, Wrocław, ok. 1430, Muzeum Narodowe w Warszawie.j Źró-
dło ilustracji: http://cyfrowe.mnw.art.pl
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