
13 wrzeœnia 2020 r. w pawilonie Muzeum Historycznego pochówku ods³oniêto ponadto fragment konstrukcji zbudowanej 

w Legionowie zosta³a otwarta wystawa czasowa Zegrze. z polnych kamieni, mog¹cej stanowiæ fundament pierwszego 

Zapomniane miasto nad Narwi¹. Inspiracj¹ do stworzenia tej koœcio³a w Zegrzu. Zwyczaj deponowania w grobach ró¿nego 

ekspozycji by³y badania archeologiczne prowadzone w 2017 r. na rodzaju przedmiotów jest znany od tysi¹cleci. Wi¹¿e siê on z wiar¹ 

terenie dawnego cmentarza parafialnego w Zegrzu. w ¿ycie pozagrobowe oraz stanowi przejaw duchowoœci danej 

Bior¹c pod uwagê odkryte na cmentarzu parafialnym przed- spo³ecznoœci. 

mioty oraz te pochodz¹ce ze starszych badañ archeologicznych Do wyj¹tkowych zabytków pochodz¹cych z zegrzyñskiej 

z okolic Zegrza, ramy czasowe wystawy obejmuj¹ okres od koñca nekropolii nale¿¹ dwa o³tarzyki podró¿ne, pochodz¹ce z pierwszej 

VI w. po koniec XIX w. Dat¹ zamykaj¹c¹ jest rok 1890, kiedy to po³owy XIX w. Oba powsta³y w rosyjskich warsztatach 

w Zegrzu rozpoczêto budowê twierdzy, miejscow¹ ludnoœæ specjalizuj¹cych siê w tego rodzaju wyrobach. 

wysiedlono, a jej miejsce zajê³y wojska rosyjskie. W grobach odkryto tak¿e ozdoby i elementy stroju. Do tej 

Najstarsze zabytki prezentowane na wystawie pochodz¹ kategorii przedmiotów nale¿¹ m.in.. naszyjniki ze szklanych 

z VI w. i zwi¹zane s¹ z osadnictwem wczesnos³owiañskim. Nale¿¹ do paciorków, pierœcionki, haftki oraz guziki wykonane z koœci, br¹zu, 

nich - unikatowa zapinka odkryta w miejscowoœci Rajszew oraz o³owiu i ¿elaza.

naczynie typu praskiego z Nieporêtu. Wszystkim opisanym powy¿ej przedmiotom, czêsto 

Badania archeologiczne prowadzone na terenie dawnego niewielkim i kunsztownie wykonanym, mo¿na przyjrzeæ siê z bliska 

cmentarza parafialnego w Zegrzu przynios³y wiele znalezisk, które w czasie zwiedzania wystawy czasowej Zegrze. Zapomniane miasto 

towarzyszy³y pochowanym tam osobom. Najstarszym zabytkiem nad Narwi¹ oraz na naszej stronie internetowej: http://muze-

odkrytym w tym miejscu jest kab³¹czek skroniowy z XIII w. Stanowi³ um.legionowo.pl/wirtualne-spacery/zegrze/. W tym miejscu 

on element wyposa¿enia grobu kobiecego. W s¹siedztwie tego znajdziecie ponadto odpowiedzi na nasz quiz.



ZADANIE

NA PODSTAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA NASZEJ INTERNETOWEJ WYSTAWIE ZEGRZE. ZAPOMNIANE MIASTO NAD NARWI¥ 

(http://muzeum.legionowo.pl/wirtualne-spacery/zegrze), ODPOWIED� NA PONI¯SZE PYTANIA I ODGADNIJ HAS£O.

1. Nad brzegiem jakiej rzeki po³o¿one jest Zegrze?

2. Gdzie pojawi³a siê pierwsza wzmianka (1237 r.) o miejscowoœci Zegrze?

3. Komu w 1377 r. nadano w³oœci zegrzyñskie?

4. Czyj¹ kwater¹ w czasie wojny polsko-austriackiej w 1809 r. by³o Zegrze?

5. O istnieniu jakiej instytucji œwiadczyæ mo¿e obecnoœæ ministra wœród ksiê¿y?

6. Jak nazywa siê najstarsza czêœæ stroju (XIII w.) odkryta na cmentarzysku w Zegrzu?

7. Kto jest przedstawiony na o³tarzyku podró¿nym odkrytym na cmentarzysku w Zegrzu?

HAS£O:

OPRACOWANIE: W. ORLIÑSKI, M. WOIÑSKA
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Osoby, które jako pierwsze (danego dnia) wyœl¹ poprawn¹ odpowiedŸ na 

adres: zapisy@muzeum.legionowo.pl, otrzymaj¹ nasze publikacje muzealne.
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