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Miecz 

Co to jest miecz   

Miecz to rodzaj broni. 

Miecz to broń rycerza. 

Rycerz to żołnierz, który żył i walczył w Polsce w średniowieczu. 

Średniowiecze to okres w historii. 

Średniowiecze zakończyło się w XV wieku. 

Dlaczego ten miecz jest taki wyjątkowy 

Ten miecz jest cennym zabytkiem, ponieważ jest bardzo stary. 

W Polsce takich mieczy jest tylko pięć. 

Kiedy powstał miecz 

Miecz powstał w drugiej połowie XIII wieku.  
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Jak wygląda miecz 

Miecz jest zrobiony z żelaza. 

Długość miecza to 103 centymetry. 

Miecz zbudowany jest z 3 części.  

Te części to rękojeść, jelec i głownia. 

Rękojeść  

Rękojeść to część miecza, za którą trzymamy broń.  

Jelec 

Jelec to poprzeczka wystająca z miecza.  

Jelec chroni dłoń przed atakiem przeciwnika. 

Głownia 

Głownia jest zwykle nazywana ostrzem miecza.  

Wzdłuż głowni znajduje się długie wgłębienie. 

To wgłębienie nazywamy zbroczem. 

Zbrocze zmniejsza ciężar miecza i sprawia, 

że miecz jest bardziej sztywny. 

Koniec miecza jest ulamany. 

Głownia miecza jest w kształcie podłużnego trójkątna. 
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Głownia w kilku miejscach ma małe ubytki.  

Koniec miecza jest ułamany.  

Na zbroczu widać wizerunek głowy z długimi włosami 

i koroną.  

Na głowni znajduję się napis. 

Napis brzmi: „NRUDICNUDI”. 

Na końcu napisu narysowany jest krzyż równoramienny. 

Na drugiej stronie głowni znajduje się napis. 

Ten napis to „NUAGNNDICL”. 

Ten napis jest bardzo wytarty i zniszczony. 

Napisy najpierw zostały wyryte w żelazie. 

Napisy później zostały pokryte złotem lub mosiądzem. 

Nie wiadomo co oznaczają napisy na mieczu. 
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Kto był właścicielem miecza 

Nie wiadomo kto był właścicielem miecza. 

Miecz jest starannie wykonany, jest na nim 

wizerunek głowy w koronie i napisy. 

Te cechy miecza mogą oznaczać, 

że miecz mógł należeć do króla. 

Badacze uważają, że miecz mógł być zrobiony 

dla króla Polski Przemysła II. 

Przemysł II był królem Polski  

od 1295 roku do 1296 roku. 

Dla tego króla symbole były bardzo ważne. 

Symbole królewskie to symbole władzy. 

Są to na przykład korona lub berło. 

Gdzie można zobaczyć miecz 

Miecz można zobaczyć w mieście Leszno. 

Leszno to miasto znajdujące się na zachodzie Polski.  

Miecz można zobaczyć  

w Muzeum Okręgowym w Lesznie. 

Symbole: http://www.arasaac.org/ udostępnione 

na licencji CC (BY-NC-SA) 
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