
Kaplica Trójcy Świętej
Tekst łatwy do czytania i rozumienia
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Kaplica to część Zamku Lubelskiego.

Kaplica to pomieszczenie do modlitwy.

Wiele kaplic ma swoje imię.

Kaplica przy Zamku Lubelskim ma imię Trójcy Świętej.

Trójca Święta to trzy najważniejsze postaci w chrześcijaństwie.

Są to: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.

Tak wygląda Kaplica Trójcy Świętej:

Kaplica powstała dawno temu.
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Fundatorem kaplicy jest Kazimierz Wielki.

Fundator to osoba, która wymyśla, co zbudować

i płaci za budowanie.

Kazimierz Wielki to król Polski.

Kazimierz Wielki żył dawno temu.

Tak wyglądał Kazimierz Wielki:
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Kaplica jest w stylu gotyckim.

Styl gotycki to styl budowania w Europie.

Styl gotycki to inaczej gotyk.

Gotyk wymyślili ludzie na zachodzie Europy.

Gotyckie budowle mają na przykład wąskie i wysokie okna.

Takie okna ma Kaplica Trójcy Świętej.

Tak wyglądają okna w Kaplicy Trójcy Świętej:
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W Kaplicy znajdują się freski.

Freski to kolorowe malowidła na ścianach i suficie.

Tak wyglądają freski w Kaplicy Trójcy Świętej:
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Fundator fresków w Kaplicy Trójcy Świętej to Władysław Jagiełło.

Władysław Jagiełło to król Polski.

Najpierw królem był Kazimierz, potem Władysław.

Władysław jest na dwóch freskach w Kaplicy:
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Freski w Kaplicy pokazują sceny z życia:

● Jezusa

● Maryi

● świętych.

Fresk z Jezusem wygląda na przykład tak:
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Fresk z Maryją wygląda na przykład tak:

Fresk z ze świętymi wygląda na przykład tak:
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Freski wykonali malarze ze Wschodu.

Wschód to kraje, które na mapie są po prawej stronie od Polski.

Freski w kaplicy są w określonej kolejności.

Najważniejsze postaci są na suficie.

Najmniej ważne są najbliżej podłogi.

W taki sposób ludzie malowali kościoły na Wschodzie.

Kaplica Trójcy Świętej łączy kulturę Wschodu i Zachodu.

Zachód to kraje na mapie po lewej stronie od Polski.

Styl budowania Kaplicy pochodzi z Zachodu.

Styl malowania Kaplicy pochodzi ze Wschodu.

Freski w Kaplicy powstały dawno temu.

Potem ludzie zamalowali freski farbą.

W Kaplicy nie było widać żadnych malowideł.

Ludzie długo nie wiedzieli, że pod farbą są kolorowe freski.
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Później jeden malarz odkrył, że pod farbą są freski.

Żeby odkryć wszystkie freski, ludzie potrzebowali wiele lat.

Teraz możesz oglądać w Kaplicy odnowione freski.

W Kaplicy Trójcy Świętej odbywały się ważne wydarzenia.

W Kaplicy dawno temu władcy podpisali ważny dokument.

Ten dokument to unia lubelska.

Unia to umowa między państwami.

Unię lubelską podpisały 2 państwa.

Jedno państwo to Królestwo Polskie, czyli teraz Polska.

Drugie państwo to Wielkie Księstwo Litewskie, czyli teraz Litwa.

Dzięki unii te 2 państwa złączyły się w jedno państwo.

To złączone państwo nazywało się

Rzeczpospolita Obojga Narodów.
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