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 Wędrówka po Szlaku Pia-
stowskim to wędrówka śladami 
pierwszych Piastów, to wyprawa w 
odległą przeszłość. Do czasów, kiedy 
rodziła się Polska. W Wielkopolsce 
po tamtej epoce pozostały budowle, 
dzieła sztuki, wydobywane i odsła-
niane z ziemi relikty, z których ar-
cheolodzy niczym z puzzli układają 
świat sprzed tysiąca lat. 
 Piastowska Wielkopolska 
ma turyście wiele do zaoferowania. I 
tylko od niego,  od jego zaintereso-

wania i czasu zależy jak z tej oferty 
skorzysta. W 2011 roku, z inicjatywy 
Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego, marszałkowie województw 
wielkopolskiego i kujawsko-pomor-
skiego powołali Radę Programowo-
-Naukową ds. Szlaku Piastowskiego, 
która opracowała nową, szeroką jego 
koncepcję.  Dwie trasy szlaku, prze-
cinające się w Gnieźnie, stwarzają 
możliwość pełnego poznania pia-
stowskiego dziedzictwa w Wielko-
polsce i na Kujawach.

Relikwiarz św. Wojciecha w Gnieźnie,
fot. Z. Schmidt
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Trasa 1: 
Lubiń – Poznań – Pobiedziska 
– Ostrów Lednicki – Gniezno – 

Żnin – Biskupin – Trzemeszno – 
Mogilno – Strzelno – Inowrocław 

– Kruszwica – Płowce – Brześć 
Kujawski – Włocławek 

LUBIŃ

 Patrząc na barokową bryłę kościoła 
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w 
Lubiniu trudno się domyślić, że posadowio-
na jest ona m.in. na miejscu świątyni i zabu-
dowań klasztornych, które w pierwszej po-
łowie XII wieku były, zdaniem archeologów, 
jednym z najwcześniejszych przykładów 
murowanych budowli na ziemiach polskich 
o regularnym czworobocznym zarysie, z za-
stosowaniem baszt narożnikowych. Do dziś 
zachowały się fragmenty romańskich ka-
miennych murów kościoła, a z jego średnio-
wiecznego wyposażenia -  m.in. romańskie i 

gotyckie portale, metalowe drzwi zdobione 
kutym ornamentem, kamienna kropielnica, 
granitowa płyta nagrobna opata Awdań-
ca (zm.1490) oraz gotycka płyta epitafijna 
poświęcona Władysławowi Laskonogiemu 
(zm.1231), który prawdopodobnie  został 
pochowany w Lubiniu. 
 Benedyktyni do Lubinia zostali 
sprowadzeni około roku 1075 przez Bole-
sława Śmiałego, z opactwa św. Jakuba w Le-
odium (obecnie Liège w Belgii). Rozpoczętą 
wtedy z ogromnym rozmachem budowę ze-
społu klasztornego przerwano z nieznanych 
przyczyn. Ponownie, w I połowie XII wieku 
benedyktynów lokował w Lubiniu Bolesław 
Krzywousty. Około 1145 roku gotowy był 
pierwszy kościół otoczony wysokim murem 
kamiennym z basztami i głęboką fosą. Rów-
nocześnie z budową kościoła rozpoczęto bu-
dowę klasztoru.   
 W wiekach XV i XVI  kościół i 
klasztor zmieniały stopniowo swój wygląd. 
Romańską świątynię zastąpiła gotycka z wy-
soką wieżą, która do dziś jest widoczna z da-
leka. Kolejne wieki przynosiły kolejne zmia-
ny. Obecny barokowy kościół  pochodzi z I 
połowy XVIII wieku. To ogromna świątynia 
widoczna nawet z dużej odległości. Imponu-
jące jest prezbiterium z dębowymi stallami 
i ołtarzem głównym z obrazem Narodzenia 
NMP, kaplice w transepcie (Matki Boskiej 
Różańcowej i św. Benedykta) oraz polichro-
mie środkowej kopuły, nawy głównej, pre-
zbiterium i kaplic. 
 Benedyktyńskie opactwo bardzo 
silnie w swych początkach związane z Pia-
stami, w ciągu wieków było nie tylko bardzo 
ważnym ośrodkiem życia religijnego, ale i 
centrum kultury. W Lubiniu działała jedna 
z największych w Wielkopolsce bibliotek 
klasztornych, a także skryptorium. W 1834 
roku Prusacy zlikwidowali klasztor, a bogate 
tutejsze zbiory biblioteczne wywieźli do Ber-
lina. Wkrótce rozebrano też większą część 
budynku klasztornego. Benedyktyni do Lu-
binia powrócili dopiero w 1923 roku.

Na sąsiednim pagórku we wsi wznosi się 
XIII-wieczny kościół pw. św. Leonarda, tak-
że należący do benedyktynów. I choć był on 
później przebudowywany, zachował cieka-
wą bryłę, pozwalającą śledzić cechy stylów 
romańskiego, gotyckiego i renesansowego. 
Jego pierwotna kamienna bryła uchodzi za 
jeden z cenniejszych zabytków romańskich 
w Wielkopolsce.
 W 2009 roku zespół opactwa be-
nedyktyńskiego wpisany został na Listę Po-
mników Historii.

POZNAŃ

 O znaczeniu Poznania w kształto-
waniu się początków naszej państwowości 
najdobitniej świadczą wyniki najnowszych 
badań archeologicznych, prowadzonych na 
poznańskim Ostrowie Tumskim pod kie-

runkiem prof. Hanny Kóčki-Krenz z Insty-
tutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza. Bo choć przed II wojną świa-
tową odnaleziono fragment wałów grodu, 
a podczas powojennej odbudowy katedry 
odsłonięto w jej podziemiach preromań-
skie i romańskie relikty pierwszych świątyń, 
to jednak dopiero znalezienie w 1999 roku 
pozostałości palatium Mieszka I otworzyło 
nowy rozdział w poznawaniu najstarszych 
dziejów Poznania. 
 Dzięki nim wiadomo, że poznań-
ski gród powstał na miejscu wcześniejszej 
osady, z końca IX - początku X wieku. Nie-
wielki gród, o średnicy około 40 m (obej-
mował obszar od dzisiejszej ulicy przy pla-
cu katedralnym do budynku Psałterii i od 
ogrodu posesji Ostrów Tumski 10 po ulicę 
Ostrów Tumski), wzniesiono w połowie X 
wieku.  W połowie lat 70. X wieku znacznie 

Kościół Lubiniu,
fot. Z. Schmidt Katedra i kościół Najświętszej Marii Panny w Poznaniu,

fot. D. Krakowiak
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go rozbudowano, otoczono wałami o szero-
kości 20 m i wysokości około 10 m. Wtedy 
też w wydzielonej części książęcej wzniesio-
no palatium wraz z kaplicą. Pozostała część 
zabudowy książęcej prawdopodobnie była 
drewniana i zamieszkiwało ją najbliższe oto-
czenie księcia. 
 Palatium było jak na owe czasy po-
tężną, piętrową budowlą o szerokości 12 m i 
długości 27 m, założoną na osi północ-połu-
dnie. Powierzchnia użytkowa na każdym z 
poziomów wynosiła 190 m kw. Na parterze 
były cztery pomieszczenia - pierwsze, będą-
ce rodzajem przedsionka, poprzedzało po-
mieszczenie reprezentacyjne o powierzchni 
102 m kw. Z niego przejścia prowadziły do 
dwóch pozostałych: niewielkiego, prawdo-
podobnie książęcego skarbczyka oraz do 
sali – kancelarii (?), w której znaleziono bul-
lę Bolesława Krzywoustego - rarytas zmie-
niający nasze spojrzenie na średniowiecze. 
Bulle w łacińskim kręgu kulturowym zare-

zerwowane były dla papieża, cesarza nie-
mieckiego, królów i biskupów. Tymczasem 
okazało się, że również polski książę takową 
się posługiwał, co świadczy o jego wyjątko-
wej pozycji.
 Ściany palatium, murowane z ka-
mienia łupanego w płytki, były tynkowane. 
Również wnętrze budowli było tynkowane, 
a nawet dekorowane malarsko - farbami w 
kolorach bieli wapiennej, czerwieni żelazo-
wej, a nawet ultramaryny, pozyskiwanej z 
lazurytu, bardzo drogiego barwnika, porów-
nywalnego z ceną złota. 
 Przy rezydencji była niewielka ka-
plica - jej relikty archeolodzy odsłonili latem 
2009 roku. Wśród sensacyjnych odkryć jest 
ponad 220 kostek mozaikowych, najpewniej 
pochodzących ze ścian kaplicy – jedyne do-
tychczas takie znalezisko w Polsce. W Po-
znaniu odsłonięto także pracownię złotni-
czą pracującą w złocie - nigdzie w ówczesnej 
Polsce takiej nie było. 

 Rozkwitający gród Mieszka pod 
koniec X wieku powiększono o jeszcze jeden 
człon, otoczony potężnymi wałami drew-
niano-kamienno-ziemnymi, których prze-
bieg wyznacza dzisiejsza ulica ks. Ignacego 
Posadzego. Ich odsłonięcie było nie lada 
sensacją. Wały - po przebadaniu - zosta-
ły zasypane. Ich fragmenty oraz fragmenty 
murów, którymi biskup Jan Lubrański oto-
czył Ostrów Tumski w XVI wieku, można 
oglądać w rezerwacie archeologicznym przy 
ul. ks. Ignacego Posadzego (otwarcie w 2012 
roku). Natomiast niemal vis a vis katedry, 
na drugim brzegu Cybiny trwa budowa In-
teraktywnego Centrum Historii Ostrowa 
Tumskiego, które także ma być gotowe w 
2012 roku.
 Ostrów Tumski, najstarsza część 
Poznania, to także kolebka polskiego pań-
stwa i polskiego Kościoła. Już w 968 roku 
Poznań stał się siedzibą pierwszego biskup-
stwa w Polsce, a pierwszym biskupem został 
Jordan.  
 Na przełomie XII i XIII wieku Po-
znań zaczął przekształcać się z warownego 
grodu w miasto na wzór istniejących już w 
Europie zachodniej. W roku 1253 Przemysł 
I i jego brat Bolesław Pobożny lokowali Po-
znań  na prawie magdeburskim, na lewym 
brzegu Warty. Miasto otoczono murami, a 
jednym z elementów umocnień stał się za-
mek w zachodniej części miasta.
 Niewiele pozostało w Poznaniu 
materialnych pamiątek z okresu piastow-
skiego. Niektóre, jak nie odkryte jeszcze 
pozostałości grodowej zabudowy z czasów 
Mieszka I i Bolesława Chrobrego, wciąż - 
miejmy nadzieję – czekają na archeologów, 
inne, przebudowywane przez wieki zmieni-
ły swój wygląd całkowicie. Tak jak katedra 
pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła, nekropolia 
Piastów: Mieszka I, Bolesława Chrobrego, 
Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela, Wła-
dysława Odonica, Przemysła I, Bolesława 
Pobożnego i Przemysła II. I choć w jej pod-
ziemiach możemy oglądać relikty katedry 

preromańskiej i romańskiej, obecna świą-
tynia ma kształt XV-wiecznej bazyliki trzy-
nawowej z obejściem wokół prezbiterium i 
wieńcem kaplic. Tak bowiem odbudowano 
ją po zniszczeniach 1945 roku. Nie przywró-
cono jej XVIII-wiecznych form jakie miała 
przed II wojną światową, ale przeprowadzo-
no regotyzację budowli. Wojenne zniszcze-
nia, zwłaszcza nawy głównej, spowodowały, 
że część wyposażenia świątyni uzupełniono 
obiektami sprowadzonymi ze Śląska. Po la-
tach poszukiwań, w 1990 roku powróciły do 
katedry słynne XV-wieczne płyty nagrobne 
z norymberskiego warsztatu Vischerów, zra-
bowane przez Niemców, a odnalezione w 
Ermitażu w Sankt Petersburgu. 
 Najmniej ucierpiały w czasie woj-
ny boczne kaplice, gdzie do dziś podziwiać 
możemy prawdziwe arcydzieła rzeźbiarskie 
minionych wieków – m.in. nagrobki: bi-
skupa Benedykta Izdbieńskiego, dłuta naj-
wybitniejszego polskiego rzeźbiarza okresu 
renesansu Jana Michałowicza z Urzędowa 
oraz renesansowy nagrobek Górków dzieło 
Hieronima Canavesiego. 
 Ale najsłynniejsza w poznańskiej 
katedrze jest – powstała w XIX wieku na 
miejscu pierwotnej kaplicy maryjnej - Ka-
plica Królów Polskich zwana powszechnie 
Złotą Kaplicą. Sfinansowana została ze skła-
dek społeczeństwa trzech zaborów, a nawet 
cara Rosji i pruskiego następcy tronu. W 
kaplicy, o bogatym wystroju nawiązującym 
do motywów wczesnochrześcijańskich, 
umieszczono neogotycki sarkofag pierw-
szych polskich władców (z elementami go-
tyckiego nagrobka Bolesława Chrobrego 
wystawionego przez króla Kazimierza Wiel-
kiego) i posągi obu władców, ufundowane 
przez Edwarda Raczyńskiego, autorstwa 
berlińskiego rzeźbiarza Christiana Raucha. 
W wędrówce po Ostrowie Tumskim nie 
sposób ominąć kościół gotycki z I połowy 
XIV wieku pw. Najświętszej Maryi Panny, 
częściowo posadowiony na reliktach pala-
tium Mieszka I.  Ze względu jednak na stan 

Złota kaplica w poznańskiej katedrze,
fot. Z. Schmidt
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techniczny jego konstrukcji nie można go 
obecnie zwiedzać. Tuż obok kościoła NMP 
wznosi się pochodząca z początku XVI wie-
ku Psałteria czyli dom dla księży psałterzy-
stów zobowiązanych do śpiewania psalmów 
w katedrze. Zarówno Psałteria, jak i zacho-
wany do dziś gmach Akademii Lubrańskie-
go wzniesione zostały przez jednego z naj-
znamienitszych poznańskich duchownych, 
biskupa Jan Lubrańskiego. Jego też imię nosi 
ulica, którą z placu przedkatedralnego doj-
dziemy do dawnej Akademii, w której mie-
ści się Muzeum Archidiecezjalne. 
 Piastowskie czasy pamięta kościół 
pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami na 
Komandorii wzniesiony na przełomie wie-
ków XII i XIII, na terenie podarowanym 
wcześniej joannitom przez Mieszka III Stare-
go. Ta romańska świątynia, później przebu-
dowywana, była pierwszym w Wielkopolsce 
i jednym z pierwszych w kraju budynkiem 
wzniesionym z cegły. 
 Jeśli zaś z Komandorii i Ostrowa 
Tumskiego dojdziemy na Stary Rynek, o 
krok od niego, na Górze Przemysła leży naj-
starsza zachowana królewska rezydencja w 
Polsce, której budowę rozpoczęto w II po-
łowie XIII wieku. Zamek Przemysła  rozbu-
dowywał jego syn Przemysł II (a ukończył 
dopiero Kazimierz Wielki), który koronując 

się w Gnieźnie na króla w roku 1295 stał 
się pierwszym po 200 latach koronowanym 
władcą Polski. Rok później, zamordowany 
przez Brandenburczyków, spoczął w kate-
drze poznańskiej. 
 Poczynając od wieku XVI zamek 
popadał w ruinę. Jego północną część odbu-
dowano z przeznaczeniem na miejsce skła-
dowania akt dopiero w roku 1783 na zlecenie 
Kazimierza Raczyńskiego, wielkopolskie-
go starosty generalnego. W tej formie jego 
fragment odrestaurowano po zniszczeniach 
1945 roku. Do dziś zachowały się gotyckie 
piwnice. Po latach starań społecznego Ko-
mitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w 
Poznaniu, w 2011 roku rozpoczęto jego od-
budowę lub... budowę, jak chcą inni. Przeciw 
temu projektowi protestowało wielu history-
ków sztuki i architektów uważających, że nie 
ma on nic wspólnego z oryginalną rezyden-
cją Przemysła, bowiem nie wiadomo jak ona 
naprawdę wyglądała.  

POBIEDZISKA 

 Atrakcją nie tylko dla dzieci jest 
Skansen Miniatur z makietami znanych 
budowli wielkopolskich, głównie ze Szlaku 
Piastowskiego. W jednym miejscu zgroma-

dzono tu najsłynniejsze jego budowle, tyle 
że w miniaturze. Rzecz w tym, że gotyckie 
katedry - poznańska i gnieźnieńska nawet w 
miniaturze imponują swą wielkością. Mimo 
dwudziestokrotnego pomniejszenia ich wie-
że wciąż przewyższają zwiedzających, bo 
sięgają niemal 4 m wysokości. 
 Pierwsze miniatury zaczęto budo-
wać w 1994 roku. Skansen otwarto w 1998 
roku podczas obchodów 950-lecia Pobie-
dzisk. Dotychczas stanęło tu 35 miniatu-
rowych słynnych budowli wielkopolskich 
- świątyń, pałaców, dworów i kamienic. 
Powstawanie każdej budowli poprzedzały 
dokładne pomiary oryginalnych budowli, 
szczegółowe zdjęcia i szkice mające ułatwić 
odtwarzanie  dekoracji. 

OSTRÓW LEDNICKI

 Na rycinie we „Wspomnieniach 
Wielkopolski” Edwarda Raczyńskiego, wy-
danych w 1843 roku, wśród lednickich ruin 
wznosi się jeszcze okazała kamienna arkada. 
Niestety, prawdopodobnie-  jak przyjmują 
niektórzy - mogła runąć wkrótce po opu-
blikowaniu tego rysunku, podczas prac nie-
udolnie prowadzonych przez powiatowego 
inspektora budowlanego Gadowa. To one 

zamiast odkrywać tajemnice budowli do-
prowadziły do znacznej jej dewastacji. 
Badania archeologiczne zaczęły się na Led-
nicy w roku 1856, kiedy wyspę kupił Albin 
Węsierski, właściciel pobliskiego Zakrze-
wa. O Ostrowie Lednickim było już wtedy 
głośno. Niestety, po śmierci Węsierskiego 
w 1875 roku, prace przerwano. Powrócono 
do nich dopiero w latach 30. XX wieku, przy 
czym główne zainteresowanie archeologów 
skupiało się na nowożytnym cmentarzysku 
znajdującym się wewnątrz lednickiego gro-
du. Budowlami lednickimi zajęto się dopiero 
po II  wojnie światowej. 
 Do przełomowych odkryć dopro-
wadziły wyniki podjętych w 1981 roku (i 
prowadzonych do dziś) badań interdyscy-
plinarnych. Dziś już wiadomo na pewno, 
że kamienne budowle - palatium, kaplica-
-baptysterium, kościół grodowy, urządzenia 
obronne - na Ostrowie Lednickim powstały 
w latach 60. X wieku i związane są z Miesz-
kiem I. Wyspę z lądem łączyły dwa mosty 
- zachodni, zwany poznańskim miał 440 m 
długości, wschodni zwany gnieźnieńskim - 
174 m. Dziś mostów nie ma - na wyspę prze-
pływa się promem.
 Największą sensacją archeolo-
giczną było odsłonięcie w 1988 i 1989 roku 
dwóch basenów chrzcielnych na rzucie 
krzyżowym, co pozwoliło snuć przypuszcze-
nia, iż być może właśnie tu Mieszko I przyjął 
chrzest. To jednak tylko hipotezy, bowiem 
nie wiadomo gdzie odbyła się ceremonia 
chrztu Mieszka I. 
 To zaś, co z ziemi i wody udało się 
wydobyć archeologom można zobaczyć na 
stałej ekspozycji na terenie folwarku w Dzie-
kanowicach oraz na ekspozycjach w  tzw. 
Skarbczyku (będącym zmniejszoną kopią 
poznańskiego kościoła pw. św. Jana Jerozo-
limskiego). Warto te wystawy obejrzeć także 
ze względu na fantastyczny zbiór militariów 
z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. 
Większość z nich znaleziono w wodach je-
ziora, przy przyczółkach mostów oraz przy 

Eksponaty w Skarbczyku na Ostrowie Lednickim,
fot. Z. Schmidt

Ostrów Lednicki - brama wejściowa, fot. Arch Starostwa 
Powiatowego w Gnieźnie, J. Andrzejewski

Drewniane postacie wojów na Szlaku Piastowskim,
fot. Arch. Starostwa Powiatowego w Gniexnie
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brzegach wyspy. W przeważającej więk-
szości pochodzą z 1038 roku czyli najazdu 
Brzetysława i walk polsko-czeskich, jakie się 
na tej ziemi toczyły. Samych toporów i sie-
kier, w tym wikińskich, w zbiorach Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy jest około 
150. Ale oprócz nich są także miecze, groty 
oszczepów, a nawet hełm z nosalem i ważąca 
10 kilogramów kolczuga. 
 Na terenie Małego Skansenu stoi 
też najstarszy w Polsce wiatrak, z 1585 roku, 
przeniesiony tu z Gryżyny, a w XVIII-wiecz-
nym spichrzu odbywają się warsztaty eduka-
cyjne.
 Ostrów Lednicki wpisany jest na 
Listę Pomników Historii.  

GNIEZNO

 Obecne Wzgórze Lecha, w okresie 
plemiennym ( prawdopodobnie już w VIII 
wieku) było ośrodkiem kultu pogańskiego. 
Około roku 940 wzniesiono tu gród, który 
z czasem stał się jednym z najpotężniej-
szych grodów w okresie tworzenia się pań-

stwa polskiego. W okresie jego rozkwitu (I 
ćwierć XI wieku) gród zajmował powierzch-
nię około 6 ha, a broniły go potężne wały o 
konstrukcji drewniano-ziemnej sięgające 
wysokości 10-12 m.  W II połowie X wieku 
na Wzgórzu Lecha wzniesiono kościół, któ-
ry w roku 1000 podniesiony został do rangi 
archikatedry. Dziś gotycka bazylika archi-
katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, sanktuarium św. Wojciecha 
jest najwspanialszym świadkiem ponad ty-
siącletnich dziejów Gniezna. 
 Gnieźnieńska katedra to miejsce 
koronacji królów polskich z dynastii Pia-
stów: Bolesława Chrobrego (1025), Mieszka 
II (1025), Bolesława Śmiałego (1076), Prze-
mysła II (1295), Wacława II (1300). Dziś 
o jej królewskiej przeszłości przypomina 
stojący przed świątynią pomnik Bolesła-
wa Chrobrego. Obecny monument (dzieło 
Jerzego Sobocińskiego) jest rekonstrukcją 
pomnika dłuta Marcina Rożka, który stanął 
przed katedrą w 1925 roku, w 900 rocznicę 
koronacji - zniszczony został w czasie oku-
pacji niemieckiej. 
 Początki świątyni sięgają wieku 
X. W latach 40. XIV stulecia, z inicjatywy 
arcybiskupa Jarosława Bogorii Skotnickie-
go wzniesiono stojącą do dziś (z kolejnymi 
późniejszymi przeróbkami) gotycką katedrę. 
Będąca na Liście Pomników Historii gnieź-
nieńska katedra jest dziś bazyliką trójna-
wową, z obejściem wokół prezbiterium. Jej 
wnętrze otaczają dwie zakrystie, biblioteka, 
nowy kapitularz oraz 14 kaplic (w tym jed-
na będąca wejściem do kościoła). Ale choć 
każda z kaplic zasługuje na oddzielną uwa-
gę to jednak pozostają one w cieniu dwóch 
katedralnych cudów: Drzwi Gnieźnieńskich 
oraz relikwii św.Wojciecha. 
 Opowiedziana na 18 polach drzwi 
z brązu historia życia i śmierci św. Wojcie-
cha, od narodzin po złożenie do grobu, to 
najwspanialsze dzieło sztuki romańskiej 
w Polsce i jedno z ważniejszych w Euro-
pie. Drzwi odlano około 1170-1180 roku, 

prawdopodobnie w Gnieźnie, a ich twórca-
mi byli przypuszczalnie artyści znad Mozy. 
Lewe skrzydło drzwi (odlane w całości) ma 
wymiary 328 na 84 cm, prawe (zespolone z 
24 oddzielnych części) 323 na 83 cm. Drzwi 
okala niezwykle piękny gotycki portal. 
 Najcenniejsze dla wierzących są 
jednak relikwie św. Wojciecha, umieszczone 
w centralnym miejscu prezbiterium. Wcze-
snobarokowy relikwiarz, ustawiony na po-
stumencie z czarnego marmuru, ma kształt 
srebrnej trumny z leżącą na wieku postacią 
świętego w biskupich szatach. Relikwiarz, 
wykonany w 1662 roku przez gdańskiego 
złotnika Piotra van der Rennen, unosi sześć 
orłów, a podtrzymują go na swych ramio-
nach klęczące postacie symbolizujące czte-
ry stany: rycerski, mieszczański, chłopski 

i duchowny. Postaci te wyszły w 1895 roku 
spod dłuta znanego rzeźbiarza poznańskie-
go, Władysława Marcinkowskiego. Odno-
wiony (po zbezczeszczeniu przez złodziei w 
1986 roku) relikwiarz powrócił do świątyni 
w 1987 roku. Nad nim, w II połowie lat 90. 
XX wieku ustawiono odnowioną konfesję, 
wzorowaną na dziele Berniniego z bazyliki 
św. Piotra w Rzymie. Za konfesją zrekon-
struowano tumbę gotyckiego grobowca św. 
Wojciecha z około 1480 roku, dzieło gdań-
skiego rzeźbiarza Hansa Brandta. 
 Ale przeszłość Gniezna nie jest 
zamknięta tylko na Wzgórzu Lecha i w 
stojącej na nim katedrze czy Muzeum Ar-
chidiecezjalnym z cennymi zbiorami. Prze-
szłość Gniezna, miasta o najstarszej lokacji 
w Wielkopolsce (przed 1243 rokiem) to 

Relikwiarz św. Wojciecha w gnieźnieńskiej katedrze,
fot. Z. SchmidtGnieźnieńska katedra, 

fot. Arch. Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
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także kościół św. Jana Chrzciciela sięgają-
cy swą metryką połowy XIII stulecia, choć 
obecna gotycka świątynia wzniesiona zosta-
ła w sto lat później. Trzeba koniecznie do 
niej zajrzeć, by zdążyć jeszcze ujrzeć piękne 
polichromie z końca XIV wieku, malowane 
techniką „al secco”, które, niestety, mimo za-
bezpieczeń, zanikają pod wpływem światła i 
wilgoci. 
 Gniezno to także kościół ojców 
Franciszkanów, których to zakonników oko-
ło 1259 roku sprowadził tu książę Bolesław 
Pobożny i jego żona Jolenta. Dziś ta świą-
tynia, kilkakrotnie przebudowywana, a po-
wstała z połączenia kościoła Franciszkanów 
i oratorium klarysek fundowanego przez 
Przemysła II jest miejscem przechowywania 
relikwii błogosławionej Jolenty, która u kla-
rysek spędziła koniec swojego życia. 
 W  wędrówce do naszych korzeni 
koniecznie trzeba odwiedzić Muzeum Po-
czątków Państwa Polskiego. Zaskoczy ono 
turystę nie tylko swymi zbiorami, ale i spo-
sobem ich ukazania. W latach 1973-78 przy 
ulicy Kostrzewskiego stanął kompleks bu-
dynków mieszczących w sobie muzeum, aulę 
widowiskową oraz liceum ogólnokształcące. 
Oficjalnie jednak muzeum otwarto i nadano 
mu nazwę Muzeum Początków Państwa Pol-
skiego w 1983 roku, gdy gotowa była pierw-
sza w Polsce multimedialna wystawa „Po-
czątki państwa polskiego”. Do dziś kolejne 
ekspozycje opowiadające o średniowiecznej 
Wielkopolsce prezentowane są tu w formie 
spektaklu audiowizualnego. Muzeum zaj-
muje się głównie dziedzictwem polskiego 
średniowiecza oraz historią Gniezna i regio-
nu. 

ŻNIN

 Żnin powstał na miejscu wczesno-
średniowiecznej osady, ale dokładna data 
jego lokacji nie jest znana. Już w 1136 roku 
był jednak wymieniany w bulli papieża In-
nocentego II. Dziś jego dzieje można poznać 

oglądając ekspozycję poświęconą historii 
Żnina, a prezentowaną  w dawnej baszcie. 
Ta gotycka budowla z I połowy XV wieku, 
pełniąca w średniowieczu rolę ratusza, jest 
częścią Muzeum Ziemi Pałuckiej.  
 Muzeum opiekuje się także ruina-
mi zamku w Wenecji, który w latach 80. XIV 
wieku wzniesiono dla Mikołaja z Chomiąży, 
herbu Nałęcz, zwanego „:Krwawym Dia-
błem”. Ów przydomek otrzymał prawdopo-
dobnie za wojenne wyczyny, choć miejscowe 
legendy przypisują mu go za okrutne trakto-
wanie swoich poddanych. 
 Po śmierci Mikołaja zamek stał się 
własnością arcybiskupów gnieźnieńskich. 
Fortyfikacje, które tu stanęły na zlecenie 
prymasa Wojciecha Jastrzębca uczyniły zeń 
jedną z najlepiej umocnionych budowli, ma-
jącą bronić tej części Wielkopolski przed Za-
konem Krzyżackim. Po pokoju toruńskim w 
1466 roku zamek stracił jednak na znacze-
niu i zaczął popadać w ruinę. Dziś pozostały 
z niego fragmenty murów obwodowych oraz 
wewnętrzny dziedziniec. BISKUPIN

 Najbardziej znane stanowisko ar-
cheologiczne w Polsce odkryte zostało przy-
padkowo przez miejscowego nauczyciela 
Walentego Szwajcera w 1933 roku, a badane 
na początku przez słynnego profesora Józefa 
Kostrzewskiego. Od 1936 roku do wyobraź-
ni zwiedzających przemawiały pierwsze 
rekonstrukcje osady wzniesione - na pod-
stawie oryginalnych jej pozostałości - przez 
Ekspedycję Wykopaliskową. Po II wojnie 
światowej rekonstrukcje te, zniszczone przez 
okupantów, odbudowano i powiększono. 
 Na terenie biskupińskiego rezer-
watu odkryto ślady bytowania człowieka 
od starszej epoki kamienia aż po wczesne 
średniowiecze. Najbardziej znana jest osada 
kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza. 
Badania dendrochronologiczne wykaza-
ły, że pierwsze drzewa na nią ścięto w 748 
roku p.n.e.,  najwięcej zaś - zimą z 738 na 
737 rok p.n.e. Osada zbudowana została na 

podmokłej wyspie (dziś półwysep) o po-
wierzchni około 2 ha. Otaczał ją, zabezpie-
czający brzegi przed podmywaniem i utrud-
niający dostęp do osiedla, potężny falochron 
z dębowych i sosnowych pali. Nie wiadomo 
dokładnie kiedy i dlaczego opuszczono osa-
dę – archeolodzy szacują, że funkcjonowała 
około 100-150 lat. Jej teren został zalany i 
zamulony. 
 Osadnictwo na terenie obecnego 
biskupińskiego  rezerwatu  istniało także w 
czasach średniowiecznych. Na miejscu osa-
dy łużyckiej, w od VII do XI wieku funkcjo-
nował gród broniony od strony południowej 
wysokim wałem. Wokół grodu istniało kilka 
osad – 26 osadników jednej z nich wymie-
nia z imienia bulla papieża Innocentego II 
z 1136 roku.   Na miejscu innej,  istniejącej 
od IX do XI wieku  powstaje właśnie rekon-
strukcja wioski wczesnośredniowiecznej, w 
której  odbywać się będą m.in. pokazy wcze-
snośredniowiecznych rzemiosł. Piastowski 
gród w Biskupinie i otaczające go osady zo-

Baszta w Żninie,
fot. Z. Schmidt

Osada w Biskupinie,
fot Z. Schmidt
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stały przypuszczalnie zniszczone w czasie 
najazdu Brzetysława w 1038 roku. 
 W Biskupinie od lat 80. XX wieku 
prowadzone są badania z zakresu archeolo-
gii doświadczalnej – m.in. hodowli zwierząt, 
upraw nieznanych już dziś gatunków roślin, 
produkcji dziegciu, wypalania ceramiki, 
konstrukcji budowli itp. Ich wyniki położyły 
tamę wielu błędnym założeniom przyjmo-
wanym dotychczas w archeologii.

TRZEMESZNO

 Kanoników regularnych czyli 
norbertanów, sprowadził do Trzemeszna 
z Flandrii, na początku XII wieku, Bole-
sław Krzywousty. Wznieśli tu oni trzyna-
wową, romańską bazylikę, którą w wieku 
XIII rozbudowano. Jednocześnie zakonnicy 
wznieśli murowany klasztor (przetrwał do 
XIX wieku - rozebrali go Prusacy w 1836 
roku). W dwóch kolejnych wiekach świąty-
nia otrzymała formę gotycką. Kolejna, tym 

razem gruntowna przebudowa nastąpiła w 
II połowie XVIII stulecia, gdy opat Michał 
Kosmowski, twórca słynnego tutejszego 
gimnazjum, przebudował kościół w stylu 
barokowym. 
 W 1945 roku świątynię strawił 
ogień podłożony przez Niemców.  Obudo-
wywano ją do 1960 roku. Zrekonstruowano 
to, co dało się zrekonstruować, starannie 
wydobyto i uwypuklono ocalałe romańskie 
elementy - fragmenty murów, dwie kolumny 
w nawie głównej... Dziś kościół pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny jest zbu-
dowaną na planie krzyża trzynawową bazy-
liką, zwieńczoną kopułą.
 A po kanonikach regularnych po-
zostały dwa piękne, XII-wieczne kielichy ze 
srebra częściowo złoconego, przechowywa-
ne ze względu na swą wartość, w Muzeum 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Pierwszy, 
zwany kielichem Dąbrówki, jest z pewnością 
mszalny. Do Polski go przywieziono, choć 
trudno określić, gdzie został wykonany. 
Drugi, nieco mniejszy, zwany Królewskim, 
prawdopodobnie służył jako naczynie na 
krzyżmo w czasie liturgicznego namaszcza-
nia monarchy. 

MOGILNO

 Przez niemal 800 lat losy Mogilna 
związane były z benedyktynami, których 
w roku 1065 sprowadził z Tyńca Bolesław 
Śmiały. Zakonnicy przybyli do istniejącego 
tu od X wieku grodu, powstałego na miej-
scu wcześniejszej osady. W XI wieku mnisi 
wznieśli dużą, trójnawową bazylikę pw. św. 
Jana Apostoła, która stała się jednym z naj-
bardziej monumentalnych romańskich zało-
żeń architektonicznych w Polsce. Świątynia 
była zwieńczona transeptem, prezbiterium 
miała zamknięte apsydą, a od jej strony za-
chodniej wznosiła się wieża. Kolejne prze-
budowy zmieniały jednak jej charakter - w 
II połowie XIII wieku nabrała cech późnoro-
mańskich, w XIV wieku otrzymała gotyckie 

sklepienie, w XVIII stuleciu wprowadzono 
zaś do niej formy barokowe. Dlatego ołtarz 
główny - z obrazem Matki Boskiej Śnieżnej - 
jest dziś rokokowy.
 W latach 70. XX wieku, w czasie 
prac wykopaliskowych odkryto unikatowe 
dwupoziomowe prezbiterium - obecnie jest 
to krypta wschodnia. W krypcie środkowej 
prezentowana jest wystawa ilustrująca wyni-
ki archeologicznych eksploracji, a w zachod-
niej warto zwrócić uwagę na wspierające 
się na jednym filarze romańskie sklepienie 
krzyżowe. Pośrodku wirydarza dawnych 
zabudowań klasztornych archeolodzy od-
naleźli XI-wieczną studnię zasypaną w XV 
wieku. 
 Obecne zabudowania klasztorne 
pochodzą z XVI i XVIII wieku. Dziś mieści 
się w nich Europejskie Centrum Spotkań 
Wojciech - Adalbert. 

STRZELNO

 Strzelneńskie świątynie to jedne z 
najcenniejszych budowli na Szlaku Piastow-
skim. Zarówno kościół pw. Świętej Trójcy, 
jak i rotunda św. Prokopa wzniesione zostały 
na przełomie XII i XIII wieku, na tzw. „suro-
wym korzeniu”, z fundacji palatyna kujaw-
skiego Piotra Wszeborowica, który sprowa-
dził norbertanki do Strzelna.

 Patrząc jednak na fasadę ponor-
bertańskiego kościoła Świętej Trójcy nawet 
trudno się domyśleć jak cenny to kościół 
romański. Jego obecny wygląd to wynik 
drugiej wielkiej przebudowy (pierwsza była 
na początku XVI wieku) przeprowadzonej 
w II ćwierci XVIII wieku. Wtedy świątyni 
nadano cechy barokowe, łącznie z obmu-
rowaniem romańskich kolumn międzyna-
wowych, które w takiej postaci zachowały 
się aż do 1946 roku. Gdy usunięto obudowę 
ujrzano kolumny, którym do dziś Strzelno 
zawdzięcza swą sławę. 
 Na dwóch kolumnach wschodnich 
nawy głównej, w trzech strefach sześcioarka-
dowych, umieszczono personifikacje 18 cnót 
(na kolumnie południowej) i 18 przywar 
(na kolumnie północnej). Cnoty to (czyta-
ne od dołu) - Sprawiedliwość, Roztropność, 
Wstrzemięźliwość, Posłuszeństwo, Cierpli-
wość; pośrodku - Pokora, Wiara, Modlitwa; 
górna - Czystość, Skromność, Pobożność, 
Pokój, Dyscyplina. Kolumna przywar: (dol-
ne) - Pycha, Gniew, Bluźnierstwo; pośrodku 
- Bałwochwalstwo, Obżarstwo, Zabójstwo, 
Swawola, Krzywoprzysięstwo; górna - Za-
wiść, Gnuśność, Nieczystość, Rozwiązłość 
(ilustrują ją aż trzy postaci).
 Nie wszystkie płaskorzeźby, ze 
względu na stan ich zachowania, można dziś 
zinterpretować - wciąż nierozszyfrowanych 

Bazylika w Trzemesznie,
fot. Arch. Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie

Bazylika w Mogilnie,
fot. Z. Schmidt

Wnętrze kościoła w Strzelnie, 
fot. Z. Schmidt
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jest pięć cnót i cztery przywary. Jedno jest 
pewne - program treściowy strzelneńskich 
kolumn świadczy o dobrej znajomości przez 
norbertanki ówczesnych traktatów teolo-
gicznych.
 Bogaty program ma także tympa-
non portalu w nawie północnej, z początku 
XIII wieku, wyraźnie nawiązujący do we-
zwania Świętej Trójcy nadanego kościołowi 
w 1216 roku. Pozostałe dwa są wcześniej-
sze, z końca XII wieku - tympanon ze sceną 
Zwiastowania i fundacyjny przedstawiający 
parę fundatorów (mężczyzna trzyma model 
kościoła, kobieta księgę) klęczących przy św. 
Annie z maleńką Maryją na rękach.
 Niezwykłym obiektem jest także 
rotunda św. Prokopa, największa w Polsce 
budowla romańska założona na planie koła. 
Prawdopodobnie  powstała jako miejsce 
przechowywania relikwii Świętego Krzyża 
(takie też wezwanie nosiła jeszcze w 1779 
roku, kult św. Prokopa narodził się tu dopie-
ro w połowie XVIII wieku), mogła też być 
mauzoleum rodu fundatora. Przez stulecia 
rotunda przechodziła różne koleje, ale naj-
bardziej ucierpiała w XVII i XIX wieku, gdy 
w czasie przemarszu wojsk napoleońskich 
była tu stajnia, a następnie przez 80 lat użyt-
kowano ją jako lamus. Odbudowa została 
podjęta dopiero w roku 1892, a funkcje li-
turgiczne przywrócono jej w 1925 roku. 

INOWROCŁAW

 Jak na ironię, jeden z najczystszych 
stylowo zabytków romańskich w Polsce, ko-
ściół pw. Imienia Najświętszej Marii Panny 
w Inowrocławiu zwany jest popularnie... 
Ruiną. Świątynię wzniesiono pod koniec 
XII wieku, a więc mniej więcej wtedy, gdy 
Inowrocław, pod nazwą Novo Wladislaw 
pojawił się po raz pierwszy w dokumentach 
pisanych, co stało się w roku 1185. Ale za-
pewne osada, która w połowie XIII wieku 
otrzymała prawa miejskie, istniała tu już w 
czasach wczesnopiastowskich. 

 Kościół mariacki wybudowano z 
granitowych ciosów, prawdopodobnie na 
miejscu tzw. kąciny czyli dawnej słowiań-
skiej świątyni. A że w jego długich dziejach 
często pożary niweczyły go w ruinę, stąd też 
wzięła się jego potoczna nazwa, która prze-
trwała do dziś, choć nie ma już  uzasadnie-
nia. Kościół, z zachowaniem wszelkich reguł 
stylu romańskiego, odbudowano bowiem 
w 1901 roku. To świątynia jednonawowa, 
której fasadę frontową wieńczą dwie wieże, 
zdobione romańskimi podwójnymi oknami. 

KRUSZWICA

 Czy kolegiata świętych Piotra i 
Pawła w Kruszwicy była kościołem zakon-
nym? Taką hipotezę wysuwano z powodu 
wzmianki z 1185 roku mówiącej wprost o 
klasztorze św. Piotra, jak i kształtu tej bu-
dowli. Jej malowniczo piętrzące się bryły 
nadały bowiem części wschodniej świątyni 
kształt charakterystyczny dla kościołów z 
kręgów zreformowanej architektury zakon-
nej. Nigdy jednak w pobliżu kolegiaty nie 
natrafiono na jakiekolwiek ślady zabudowań 
klasztornych. Częściej uważana jest za kate-
drę biskupstwa kujawskiego, które w I poło-
wie XII wieku przeniesiono do Włocławka. 
 Nie ulega wątpliwości, że krusz-

wicka kolegiata należy do najpiękniejszych 
romańskich kompozycji w Polsce. Urody 
nadaje jej zwłaszcza pięć półokrągłych ap-
syd różnej wielkości, zdobiących elewację 
wschodnią świątyni. Na jej ścianie południo-
wej zachowały się trzy romańskie portale, a 
wewnątrz świątyni romańska chrzcielnica 
i kropielnica. Pochodząca z początków XII 
wieku świątynia jest budowlą trójnawową, z 
transeptem. 
 Natomiast czasy ostatniego z Pia-
stów, Kazimierza Wielkiego, pamięta stojąca 
u nasady Półwyspu Rzępowskiego wrzyna-
jącego się w jezioro Gopło, Mysia Wieża. Jak 
wskazuje jej nazwa powinna być miejscem, w 
którym okrutnego Popiela zjadły legendarne 
myszy. Powinna, ale nie jest. Wzniesiono ją 
bowiem w czasach, gdy o Popielu pozostały 
już tylko legendy. Jest pozostałością zamku 
zbudowanego w połowie XIV wieku przez 
Kazimierza Wielkiego, mającego być wa-
rownią na pograniczu polsko-krzyżackim. 
Zamek spalili Szwedzi w 1657 roku. Ruiny 
rozebrano w XVIII wieku - pozostała tylko 
wieża, z której roztacza się wspaniały widok 
na Gopło i miasto.
 Dzięki badaniom archeologicznym 
prowadzonym w latach 2007-2011 znany 
jest już zasięg zamku i przebieg jego murów 
obwodowych. Część zamkowych murów 

została odkopana i zabezpieczona stając się 
turystyczną atrakcją. Odsłonięte i podda-
ne rewitalizacji zostały także dwie gotyckie 
piwnice, które można zwiedzać. Ponadto 
zrekonstruowana została brama wejściowa 
do zamku i drewniany most zwodzony, któ-
ry stał się punktem widokowym.    
 Tam, gdzie dziś stoi Mysia Wieża, 
osadnictwo istniało już w okresie kultury 
łużyckiej, około 500 roku p.n.e. W czasach 
rzymskich Kruszwica leżała na szlaku bursz-
tynowym. W wiekach VIII-IX była tu osada, 
a  - jak wykazały ostatnio badania  arche-
ologiczne - w ostatniej ćwierci X wieku zbu-
dowano gród otoczony wałami drewniano-
-ziemnymi. W jego wnętrzu odkryto relikty 
budowli drewnianych oraz kościoła pw. św. 
Wita. 
 Najstarsze dzieje Kruszwicy po-
znać można na ekspozycji archeologicznej 
prezentowanej przy ul. Popiela 3.  

PŁOWCE

 Bitwa pod Płowcami, do której do-
szło 27 września 1331 roku pomiędzy woj-
skami Władysława Łokietka a oddziałami 
zakonu krzyżackiego pod wodzą komtura  
chełmińskigo Otto von Lutterberga, na-
zywana jest w historii pierwszym polskim 
zwycięstwem nad Zakonem Krzyżackim. I 
choć zdania na temat jej przebiegu i wyniku 
są wśród historyków podzielone, to wyco-
fanie się wojsk krzyżackich oznaczało prze-
rwanie całej ówczesnej kampanii Krzyżaków 
na ziemiach polskich. 
 Pierwszy pomnik upamiętniający 
bitwę stanął tu w 1818 roku i przetrwał do I 
wojny światowej.  W 1931 roku,  w 600 rocz-
nicę bitwy pod Płowcami usypano kopiec o 
wysokości 20 m, zniszczony w czasie II woj-
ny światowej.  Kopiec odbudowano w 1961 
roku, a na jego szczycie postawiono pomnik 
bitwy pod Płowcami,  projektu Stefana Za-
rębskiego.  

Kościół w Inowrocławiu,
fot. Z. Schmidt Kolegiata w Kruszwicy,

fot. Z. Schmidt
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BRZEŚĆ KUJAWSKI

 Władysław z Bożej łaski król Pol-
ski, pan i dziedzic Ziemi Krakowskiej, 
Sandomierskiej, Łęczyckiej, Kujaw i Ziemi 
Sieradzkiej. Taki oficjalny tytuł nosił Wła-
dysław Łokietek, który na świat przyszedł w 
1360 lub 1361 roku w Brześciu Kujawskim -  
od 1255 roku stolicy dzielnicy brzesko - ku-
jawskiej.  Dziś o jego związkach z miastem i 
regionem przypomina pomnik króla stojący 
na placu jego imienia.  Wykonany z brązu 
monument,  dzieło toruńskiego rzeźbia-
rza  Tadeusza Wojtasika, odsłonięto w 2008 
roku, w 677. rocznicę bitwy pod Płowcami.   
Świadkiem najstarszych dziejów miasta jest 
gotycki kościół pw. św. Stanisława Biskupa. 
Obecną świątynię, na miejscu wcześniejszej, 
wzniesiono po 1332 roku. Po pożarach w 
XVI i XVII wieku została odbudowana na 
początku XVIII stulecia, a na początku wie-
ku XX (w latach 1906-1908) przebudowano 
ją w stylu neogotyckim  według projektu ar-
chitekta Tomasza Pajzderskiego. Neogotycki 
jest także ołtarz główny  w kształcie trypty-
ku. Wnętrze świątyni  zdobią secesyjne poli-
chromie, dzieło  Juliusza  Makarewicza.

WŁOCŁAWEK

 Historia Włocławka sięga począt-
ków historii Polski, a tutejszy gród w cza-
sach Bolesława Chrobrego był na tyle silny, 
że stać go było na wystawienie zbrojnej  dru-
żyny i oddanie jej pod rozkazy władcy. Od 
XII wieku Włocławek był stolicą diecezji ku-
jawskiej,  a w I połowie XIV wieku z fundacji  
biskupa Macieja z Gołańczy wzniesiono tu 
zamek oraz rozpoczęto budowę katedry.  Z 
zamku do dziś przetrwały  jedynie relikty 
ukryte w murach klasycystycznego pałacu, 
obecnej siedziby biskupa włocławskiego. 
 Znakomicie zachowała się nato-
miast gotycka katedra pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, wielokrotnie w 
ciągu wieków rozbudowywana. Wznoszo-

no ją nieco poza ówczesnym miastem, na 
stromej skarpie wiślanej od 1340 do 1526 
roku, choć konsekrowano w 1411 roku,  po 
ukończeniu prac przy głównym korpusie.  Z 
tamtego okresu zachowały się 22 kwatery 
gotyckich witraży, obecnie wyeksponowa-
nych w jednej z kaplic bocznych. W XVI 
wieku do świątyni dobudowano kaplice.  Na 
przełomie wieków XIX  i XX kolejne prace 
przy katedrze, prowadzone według projektu 
Konstantego Wojciechowskiego, nadały jej 
charakter neogotycki.  W świątyni, od 1907 
roku noszącej tytuł bazyliki mniejszej, za-
chowało się cenne wyposażenie pochodzące 
z różnych epok, w tym m.in. tumba biskupa 
kujawskiego Piotra z Bnina Moszyńskiego 
z końca XV wieku, będąca dziełem Wita 
Stwosza, późnogotycki obraz Wniebowzię-
cia NMP z 1475 roku, drewniana figura 
Matki Bożej z początku XV wieku oraz poli-
chromowana rzeźba przedstawiająca Ostat-
nią Wieczerzę z 1505 roku. 
 Historię nadwiślańskiego miasta 
można poznać w Muzeum Historii Wło-
cławka, mieszczącym się w dwóch baroko-
wych kamienicach przy Starym Rynku.  
 Niedaleko Włocławka, w Kowalu, 
gdzie przyszedł na świat Kazimierz Wielki, 
w 2010 roku, w 700 rocznicę urodzin króla, 
odsłonięto jego pomnik. Granitowy posąg 
mierzący 4 m (z cokołem 7 m) i ważący 18 
ton jest  dziełem Tadeusza Biniewicza.   

Trasa 2: 
Łekno – Wągrowiec – Gniezno – 
Grzybowo – Giecz – Ląd – Konin 

– Kalisz

ŁEKNO  

 Pierwszy gród powstał w Łeknie 
w trzeciej ćwierci VII wieku – to jeden z 
najstarszych, znanych dotychczas, wcze-
snośredniowiecznych grodów na ziemiach 
polskich. W I połowie wieku X gród został 
spalony, ale odbudowano go około połowy 
tegoż stulecia  przystosowując do potrzeb 
powstającego państwa Piastów. Na jego tere-
nie, na przełomie wieków X i XI, wzniesiono 
romańską rotundę, jedną z pierwszych na 
ziemiach polskich. 
 Gród został opuszczony prawdo-
podobnie po roku 1136-1138, po zmianie  
organizacyjnej struktury państwa, do jakiej 
doszło po śmierci Bolesława  Krzywoustego. 
W 1153 roku  teren ten objęli we władanie 
cystersi sprowadzeni  z Altenbergu koło Ko-
lonii przez Zbyluta. Pierwszy swój kościół 
- oratorium, wznieśli w połowie XII wieku. 
W II połowie XIII stulecia świątynię prze-
budowano w pełnoplanowy kościół halowy 
z kamieni i cegieł.  W I połowie XIV stulecia 
kościół zaczął pękać i mimo licznych prób 

naprawy, nie udało się go uratować. Jego de-
strukcja była prawdopodobnie główną przy-
czyną przeniesienia opactwa do Wągrowca.
Wszystko to wiemy dzięki wynikom badań 
prowadzonych w latach 1982-2007  przez 
Ekspedycję Archeologiczną „ŁEKNO” In-
stytutu Historii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, pod kierunkiem 
prof. Andrzeja M. Wyrwy. Niestety, to, co 
pozostało w Łeknie po dwóch grodach (ple-
miennym i wczesnopiastowskim) i klaszto-
rze tkwi pod ziemią, a miejsce to czeka na 
powstanie na jego terenie rezerwatu  arche-
ologicznego.  

WĄGROWIEC 

 Dzieje Wągrowca od samego po-
czątku aż do roku 1796, do czasu przejęcia 
dóbr klasztornych przez państwo pruskie 
(ostateczna kasata klasztoru nastąpiła w 
1835 roku) związane były z cystersami. Gdy 
pod koniec XIV wieku cystersi zaczęli prze-
nosić swą siedzibę z sąsiedniego Łekna do 
Wągrowca, rozpoczęli tu budowę kościoła i 
klasztoru. Kościół pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny i śś. Piotra i Pawła 
ukończono około roku 1455, a klasztor w 
1512 roku. Gotycki kościół do naszych cza-
sów jednak się nie zachował. Pod koniec 
wieku XVII Jan Catenazzi nadał mu formy 
barokowe. 
 W czasie zaborów kościół był świą-
tynią parafialną, a w klasztorze umieszczo-
no sąd i więzienie. Po zniszczeniach w 1945 
roku odbudowa pocysterskiego zespołu 
trwała do 1968 roku. Trójskrzydłowy bu-
dynek klasztorny przylega do kościoła od 
strony południowej. To zrekonstruowana 
budowla późnobarokowa, wzniesiona czę-
ściowo na murach gotyckich poprzedniego 
obiektu. Kompleks klasztorny otacza wiry-
darz ze studnią i figurą św. Jana Nepomuce-
na. 
 Z cysterskich zabytków zachował 
się w Wągrowcu także dawny dom opata 

Kościół i klasztor w Wągrowcu,
fot. Arch. Urzędu Miasta w Wągrowcu
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(zrekonstruowany i renowowany) z końca 
XVIII wieku, obecnie Muzeum Regionalne, 
w którym można poznać dzieje opactwa łek-
neńsko-wągrowieckiego. 

GNIEZNO – patrz strony 8-10

GRZYBOWO

 Gród w Grzybowie powstał w la-
tach 20. i 30. X wieku. Pierwszy raz został 
przebudowany w połowie X wieku, po raz 
drugi – na początku wieku XI.  Prawdopo-
dobnie funkcjonował do połowy XI wieku, 
choć badania wciąż trwają. Pozostało po 
nim dobrze zachowane grodzisko, a prace 
archeologiczne prowadzone od lat 90. XX 
wieku odsłaniają powoli jego tajemnice. 
Część wykopanych na jego terenie zabytków 
prezentowana jest na terenie grodu w pawi-
lonie muzealnym, na wystawie zaaranżowa-
nej w formie wykopu archeologicznego. 
 Pierwsze prace archeologiczne w 
Grzybowie prowadzono w latach 70. XIX 
wieku. W latach 30. XX stulecia grodzisko 
badał ówczesny gimnazjalista, Olgierd Brze-
ski, który powrócił tu na przełomie lat 80. i 

90. W 1991 roku powołał do życia Fundację 
Brzeskich przy Poznańskim Towarzystwie 
Przyjaciół Nauk, finansującą tutejsze bada-
nia. Historyczną sławę grodu popularyzuje, 
powstałe w 2000 roku, Towarzystwo Przyja 
ciół Grodu w Grzybowie. 
 Wśród dotychczasowych najcie-
kawszych znalezisk jest kilkaset fragmentów 
dirhamów i ozdoby, będące prawdopodob-
nie częścią skarbu odnalezionego już w XIX 
wieku oraz pierścień z brązu.  
 Na podstawie badań ustalono, iż 
gród w Grzybowie budowano w dwóch 
etapach: pierwszy niewielki gródek leżał w 
północno-zachodniej części grodziska, dru-
gi - miał kształt obecnego grodziska, które-
go powierzchnia wraz z wałami sięga nie-
mal 5 ha. Gród, który zamieszkiwało około 
1000 osób, otoczony był potężnym wałem o 
konstrukcji przekładkowej i rusztowej. Jego 
wnętrze, być może podzielone na główny 
gród i podgrodzie, miało zabudowę drew-
nianą.  
 Dziś teren ten chroni rezerwat ar-
cheologiczny będący oddziałem Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy.

GIECZ

 W kronice Galla Anonima jawi 
się Giecz wśród najpotężniejszych grodów 
wczesnopiastowskiej Polski, wymieniany 
obok Poznania i Gniezna. W państwie bu-
dowanym przez pierwszych Piastów miał 
ogromne znaczenie. Dzięki swemu poło-
żeniu był grodem strategicznym mającym 
bronić od południa dostępu do stołecznych 
grodów wczesnopiastowskich - leży on bo-
wiem w linii prostej około 25 km od Gnie-
zna i Ostrowa Lednickiego oraz około 30 km 
na południowy wschód od Poznania. 
 Wyniki najnowszych badań arche-
ologicznych z końca XX wieku rozwiewają 
powoli dotychczasowe tajemnice Giecza. Już 
dziś wiadomo na pewno, że gród nie powstał 
wcześniej niż w I połowie X wieku, a więc 
wówczas, gdy Piastowie w sercu tworzone-
go państwa budowali najważniejsze grody. 
Jego największa świetność przypada na wiek 
XI (mimo niszczącego najazdu Brzetysława 
Giecz zdołał się dźwignąć i rozkwitnąć, by 
ostatecznie upaść dopiero w wieku XIII). 

 Prawdopodobnie jeszcze przed 
końcem X wieku zaczęto nigdy nie ukoń-
czoną budowę książęcego palatium, którego 
fundamenty są w swoim zarysie bardzo po-
dobne do palatium na Ostrowie Lednickim. 
Nie wiadomo dlaczego zrezygnowano ze 
wznoszenia gieckiego palatium. Archeolo-
dzy wykazali, że uczyniono to na przełomie 
X i XI wieku, a więc ponad 30 lat przed na-
jazdem Brzetysława w 1038 roku, z którym 
to wydarzeniem wiązano zaniechanie budo-
wy rezydencji. 
 Prace wykopaliskowe prowadzone 
tuż obok XVIII-wiecznego drewnianego ko-
ścioła pw. św. Jana Chrzciciela pozwoliły na 
odsłonięcie potężnej świątyni  romańskiej, 
którą wznoszono w dwóch fazach. Starszą 
datuje się na pierwsze lata XI wieku, młod-
szą na połowę XII stulecia. Wymiary całego 
założenia są imponujące - jego długość wy-
nosi około 30 m, a szerokość 11 m razem z 
murami, samo wnętrze ma 9 m. To unikalne 
w Polsce założenie zakończone apsydą, która 
ma w swoim podziemiu kryptę komunika-
cyjnie połączoną korytarzem z nawą głów-
ną. Prowadziły do niej dwa wejścia - można 
więc było do niej wejść jedną, a wyjść drugą 
stroną. W jej  wnętrzu odsłonięto niewielką 
niszę, co sugerować może, iż była to krypta 
relikwiarzowa. 
 W części wschodniej kościoła, 
wzniesionej w pierwszej fazie, stosowano 
zaprawę gipsową, taką samą jak na Ostrowie 
Lednickim czy w Łeknie. Zachodnia część 
świątyni ma już zaprawę wapienną. W tej 
części odkryto też relikty dwóch okrągłych 
wież, w których były klatki schodowe wio-
dące prawdopodobnie na empory. Schody te 
miały niezwykłą na ówczesne warunki sze-
rokość - 1 metra, 
 Odsłonięte mury świątyni i potęż-
ne wały obronne otaczające gród pozwalają 
twierdzić, że z pewnością było to założenie 
rezydencjonalne. Nadal jednak tajemnicą 
pozostaje dlaczego nigdy nie powstało tu 
palatium. 

Festyny w Grzybowie,
fot. Z. Schmidt

Fundamenty palatium w Gieczu,
fot. Z. Schmidt
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 Natomiast podczas badań w ro-
mańskim XII-wiecznym kościele pw. św. 
Mikołaja, stojącym w dawnej osadzie targo-
wej, odkryto pozostałości jego założenia z I 
połowy XI wieku. Już więc sam fakt odkry-
cia dwóch potężnych świątyń z początków 
XI wieku, leżących w dodatku w tak niewiel-
kiej odległości od siebie jest świadectwem 
znaczenia Giecza w początkach naszej pań-
stwowości. 
 Tajemnice Giecza można poznać 
wędrując po rezerwacie archeologicznym, 
oglądając stałą ekspozycję w budynku mu-
zealnym oraz zwiedzając wioskę edukacyj-
ną, w której prezentowane są różne rodzaje 

wczesnośredniowiecznej zabudowy.  Rezer-
wat giecki jest oddziałem  Muzeum Pierw-
szych Piastów na Lednicy.

LĄD

 Od przełomu IX i X wieku istniał 
tu gród strzegący przeprawy przez Wartę. 
Od połowy XI stulecia Ląd był prawdopo-
dobnie siedzibą kasztelani. O randze i zna-
czeniu tego grodu mogą świadczyć odkryte 
w jego obrębie pozostałości dwóch kościo-
łów (św. Piotra i św. Andrzeja). W XII wieku 
książę Mieszko III Stary sprowadził do Lądu 
cystersów z Łekna. Kościół i klasztor, które 
po nich pozostały są najwspanialszym ze-
społem pocysterskim w Wielkopolsce, wpi-
sanym na Listę Pomników Historii. 
 Prawdopodobnie ostateczne za-
twierdzenie fundacji opactwa nastąpiło po 
1193 roku. Wtedy też wzniesiono pierwsze 
zabudowania klasztorne i romański kościół, 
który nie dotrwał do naszych czasów. Jego 
relikty zostały wkomponowane w późniejsze 
przebudowy świątyni.
 To, co możemy dziś w Lądzie po-
dziwiać jest wynikiem  barokowej przebu-
dowy świątyni i klasztoru, którą rozpoczęto 
w 1651 roku. Kościół pw. Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożenia Wiernych i św. Mi-
kołaja zwieńczono wspaniałą, 38-metrową 

kopułą projektu Pompeo Ferrariego, z poli-
chromią Jerzego Neunhertza, przedstawiają-
cą apoteozę Kościoła. 
 Obok kościoła znajduje się klasz-
tor, zdobiony freskami Adama Swacha i 
oratorium św. Jakuba Apostoła z zespołem 
fresków z II połowy XIV wieku, zaliczany-
mi do najcenniejszych zabytków sztuki śre-
dniowiecznej w Polsce. Malowidła na skle-
pieniu oratorium przedstawiają sceny Sądu 
Ostatecznego. 
 Klasztorny kapitularz z II połowy 
XIV wieku przykryty jest gotyckim skle-
pieniem wspartym na jednym filarze. Na 
piętrze klasztoru znajduje się imponująca 
dawna Sala Opacka z potężnym plafonem, 
pędzla Adama Swacha z 1722 roku. Przed-
stawia on personifikacje siedmiu grzechów 
głównych zmierzających do otchłani i po-
chód świętych z krzyżami za Chrystusem, 
ku niebu. Dziś w Sali Opackiej mieści się 
biblioteka salezjańskiego seminarium du-
chownego.
 Cysterskie opactwo w Lądzie zli-
kwidowały w 1819 roku władze carskie. W 
1921 roku zabudowania pocysterskie przeję-
li salezjanie i pod ich opieką znajdują się one 
do dziś.

KONIN

 W XII wieku istniał tu gród z osa-
dą targową na szlaku handlowym z Kalisza 
do Kruszwicy. Konin, lokowany przed 1293 
roku na prawie magdeburskim, w 1331 
roku zniszczyli Krzyżacy. Odbudowano go 
za panowania Kazimierza Wielkiego, który 
wzniósł też zamek, a miasto otoczył mura-
mi. Do dziś zachowało się jedynie średnio-
wieczne rozplanowanie miasta w lewobrzeż-
nej części Konina.
  Gotycki kościół pw. św. Bartłomie-
ja jest jednym z najstarszych zabytków Ko-
nina. To budowla trójnawowa, bazylikowa, 
wzniesiona na przełomie XIV i XV wieku, 
z wyposażeniem wnętrza z różnych epok.  
Przed świątynią stoi oryginalny, romański 
słup z piaskowca, o wysokości 252 cm, na 
którym majuskułą wyryto łaciński napis 
informujący o tym, że słup ten ustawiono z 
woli komesa palatyna Piotra w roku 1151, w 
połowie drogi łączącej Kalisz z Kruszwicą. 
To najstarszy znak drogowy w Europie, poza 
granicami dawnego imperium rzymskiego. 
Na skwer przed kościołem przeniesiono go 
w 1828 roku. Wcześniej stał w pobliżu nie-
istniejącego już zamku.

Kościół w Lądzie
fot. Z. Schmidt

Festyn w Lądzie,
fot. Z. Schmidt

Kościół św Bartłomieja w Koninie
fot. Ach. Urzędu Miasta w Koninie

Słup milowy w Koninie, 
fot. Ach. Urzędu Miasta w Koninie
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KALISZ 

 Historycy wciąż się spierają, czy 
słynna Calisia, która w połowie II wieku 
pojawia się we  „Wstępie do geografii” grec-
kiego geografa, astronoma i matematyka, 
Klaudiusza Ptolemeusza z Aleksandrii, to 
nasz Kalisz czy Calisia na Morawach. Pew-
ne jest jedynie to, że w okresie rzymskim, 
przebiegał tędy szlak bursztynowy, o czym 
świadczą badania archeologiczne potwier-
dzające istnienie nad Prosną osady z czasów 
rzymskich, jak i skarb monet rzymskich tu 
znaleziony.
 Gród plemienny (połowa IX wie-
ku), a potem wczesnopiastowski powstał na 
Zawodziu, w rozlewiskach Prosny. W Kro-
nice Galla Anonima gród kaliski wzmian-
kowany jest już w 1106 roku, ale okres jego 
świetności przypada na czasy Mieszka III 
Starego. Upadek zaczął się w roku 1233, po 
zniszczeniach spowodowanych najazdem 
Henryka Brodatego. Centrum średnio-
wiecznego Kalisza przeniesiono wtedy w 
inne miejsce. Ostateczną zagładę grodu na 
Zawodziu przyniósł najazd Krzyżaków w 
1331 roku. Dziś na terenie dawnego grodu 
jest rezerwat archeologiczny z replikami 
dawnej zabudowy - „Kaliski gród Piastów”. 

Na jego terenie odsłonięto m.in. relikty ko-
legiaty św. Pawła, wzniesionej przez Mieszka 
III Starego w połowie XII wieku oraz do-
mniemane grobowce Mieszka III Starego 
i jego syna Mieszka Mieszkowica. Funda-
menty i część przyziemną romańskiej ko-
legiaty zrekonstruowano, a w jej wnętrzu 
zaznaczono zarys pierwszego, drewnianego 
kościoła z połowy XI wieku.  Odtworzono 
także bramę wejściową z mostem, palisadą 
i ostrokołem, a w zachowanym do dziś frag-
mencie wału obronnego postawiono drew-
nianą wieżę obronną z palisadą. Na terenie 
rezerwatu wzniesiono też siedem budynków 
mieszkalnych różniących się wielkością i 
konstrukcją. Jak wyglądał piastowski gród 
oraz romańska kolegiata można się przeko-
nać oglądając ich makiety. 
Zabytki wydobyte z ziemi na Zawodziu 
przez archeologów prezentowane są w Mu-
zeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej, które 
sprawuje nad nim pieczę. 
 Najprawdopodobniej w 1257 roku 
Bolesław Pobożny lokował miasto. Przypusz-
czalnie w II połowie XIII wieku Przemysł II 
wzniósł zamek, który znacznie rozbudował 
Kazimierz Wielki. Niestety, z zamku za-

chowały się tylko fragmenty fundamentów, 
które dziś chroni niewielki rezerwat arche-
ologiczny. Kazimierz Wielki obwiódł Kalisz 
murami obronnymi, których fragmenty za-
chowały się do dziś - góruje nad nimi XIV-
-wieczna baszta nazywana „Dorotką”. 
Czasów lokacji miasta sięga historia dwóch 
kościołów ufundowanych przez  księcia Bo-
lesława Pobożnego: ojców Franciszkanów 
posiadającego w prezbiterium okna z pięk-
nymi maswerkami pochodzącymi z końca 
XIII wieku oraz pw. św. Mikołaja,  który w 
roku 1992 podniesiony został do rangi ka-
tedry. Od XIV do XIX stulecia świątynia 
była w posiadaniu kanoników regularnych 
laterańskich, sprowadzonych do Kalisza 
przez króla Kazimierza Wielkiego. Katedra 
jest trójnawowym kościołem halowym. Od 
zachodu przylega doń gotycka wieża, nad-
budowana w XIX wieku. Najbardziej gotycki 
charakter zachowało prezbiterium nakryte 
XVI-wiecznym sklepieniem gwiaździstym. 
Wnętrze ma głównie barokowe wyposaże-
nie. W ołtarzu głównym znajduje się ko-
pia obrazu „Zdjęcie z Krzyża” namalowana 
przez Bronisława Owczarka. Oryginał tego 

obrazu, pochodzący z 1662 roku z antwerp-
skiej pracowni Piotra Pawła Rubensa, praw-
dopodobnie spłonął w 1973 roku.

Kaliski Gród Piastowski, 
fot. Arch. Urzędu Miasta w Kaliszu

Kaliski Gród Piastowski, 
fot. Arch. Urzędu Miasta w Kaliszu Kaliski Gród Piastowski, 

fot. Arch. Urzędu Miasta w Kaliszu

Baszta Dorotka,
fot. Arch. Urzędu Miasta  w Kaliszu

Kościół św. Mikołaja w Kaliszu,
fot. Z. Schmidt
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Najciekawsze obiekty na Szlaku 
Piastowskim (alfabetycznie)

BISKUPIN 
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 
Biskupin 17, 88-410 Gąsawa 
tel. 52 302 50 25, www.biskupin.pl 
BRZEŚĆ KUJAWSKI
Kościół pw. Stanisława Biskupa
plac Władysława Łokietka 13
87-880 Brześć Kujawski
tel./fax  54  252 12 63
GIECZ 
Rezerwat Archeologiczny
Gród Wczesnopiastowski w Gieczu
Grodziszczko, 63-012 Dominowo
tel. 61 285 92 22, www.lednicamuzeum.pl
GNIEZNO 
Bazylika prymasowska Wniebowzięcia NMP 
ul. Łaskiego 9, 62-200 Gniezno 
tel. 61 428 40 80 62, www.archidiecezja.pl
Kościół i klasztor ojców Franciszkanów – 
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
ul. Franciszkańska 12, 62-200 Gniezno 
tel./fax 61 426 15 56 
www.gniezno.franciszkanie.pl
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela 
ul. św. Jana, 62-200 Gniezno 
tel. 61 426 21 02
Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej 
ul. Kolegiaty 2, 62-200 Gniezno 
tel. 61 426 37 78, www.muzeumag.pl
 Muzeum Początków Państwa Polskiego 
ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno 
tel. 61  426 46 41, www.mppp.pl 
GRZYBOWO 
Rezerwat Archeologiczny - Gród 
w Grzybowie
Grzybowo 10a, 62-300 Września
tel. 61  88 000 76, www.lednicamuzeum.pl
INOWROCŁAW 
Kościół pw. Imienia Najświętszej Marii Panny 
ul. bpa A. Laubitza 9, 88-100 Inowrocław
tel. 52 357 31 31, www.imienia.pl
KALISZ
Rezerwat Archeologiczny  - Kaliski Gród 
Piastów 
ul. B. Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz
tel. 62 757 16 08 (muzeum)
tel. 691 99 65 28 (rezerwat)
www.muzeum.kalisz.pl

Katedra  pw. św. Mikołaja 
ul. Kanonicka 5, 62-800 Kalisz
tel. 62 757 59 74, www.katedra.kalisz.pl
KONIN
Kościół pw. św. Bartłomieja 
ul. Kościelna 1, 62-505 Konin
tel. 63  242 87 48, www.bartlomiej.konin.pl
KRUSZWICA 
Kolegiata pw. śś. Piotra i Pawła 
ul. Kolegiacka 26, 88-150 Kruszwica 
tel. 52 351 60 40, www.kolegiatakruszwica.pl
Mysia Wieża 
ul. Podzamcze, 88-150 Kruszwica 
tel. 52 351 53 03
Ekspozycja archeologiczna
ul. Popiela 3, 88-150 Kruszwica
tel. 52 567 46 85
LĄD 
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa 
Salezjańskiego
Ląd 101, 62-406 Lądek
tel. 63 276  33  23, www.lad.pl
LUBIŃ
Opactwo Benedyktynów
ul. Mickiewicza 6, 64-010 Lubiń
tel. 65 517 72 22, www.benedyktyni.net
MOGILNO 
Kościół pw. św. Jana Apostoła  
ul. Benedykta  XVI  nr 1, 88-300 Mogilno 
tel. 52  315 24 08,
www.klasztor.mogilno.com.pl 
OSTRÓW LEDNICKI 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra 
tel. 61 427 50 10, www.lednicamuzeum.pl
POBIEDZISKA 
Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego
62-010 Pobiedziska Letnisko, tel. 61 817 78 22
POZNAŃ 
Bazylika archikatedralna pw. śś. Apostołów 
Piotra i Pawła 
ul. Ostrów Tumski 17, tel./fax  61  852 96 42 
www.katedra.archpoznan.org.pl
Muzeum Archidiecezjalne
ul. Jana Lubrańskiego 1 
(Akademia Lubrańskiego)
tel. 61 852 61 95, www.muzeum.poznan.pl
Kościół pw. św. Jana Jerozolimskiego za Mu-
rami 
ul. Świętojańska 1, tel. 61 877 17 17 

STRZELNO 
Kościół pw. Świętej Trójcy 
plac św. Wojciecha 1, 88-320 Strzelno 
tel. 52  318 92 81 , www.trojcastrzelno.za.pl
Rotunda św. Prokopa 
plac św. Wojciecha 2 , 88-320 Strzelno 
tel. 52  318 92 81 
TRZEMESZNO 
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
ul. Kosmowskiego 8, 62-240 Trzemeszno 
tel. 61 415 42 46, www.parafiatrzemeszno.pl
WĄGROWIEC
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP 
ul. Klasztorna 21, 62-100 Wągrowiec
tel.  67 262 01 25
www. klasztor-wagrowiec.yoyo.pl
Muzeum Regionalne 
ul. Opacka 15, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 26 85 911, www.opatowka.pl
WŁOCŁAWEK
Bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia NMP
pl. Kopernika 7, 87-800 Włocławek
tel. 54  231 22  32; 518 01 46 73
www.parafiakatedralna.q4.pl
Muzeum Historii Włocławka 
ul. Szpichlerna 19, 87-800 Włocławek 
tel. 54 232 67 43, www.muzeum.wloclawek.pl 
ŻNIN
Muzeum Ziemi Pałuckiej 
pl. Wolności 1, 88-400 Żnin, tel. 52 302 02 93
Wenecja 
tel./fax 52 302 51 50, www. muzeumznin.pl

Wybrane miejsca noclegowe 

GNIEZNO 
Hotel Gewert 
ul. Paczkowskiego 2, 62-200 Gniezno
tel. 61 428 23 75, www.gewert.gniezno.pl.
Hotel Lech 
ul. bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno
tel. 61 426 23 85, www.hotel-lech.pl
Hotel Mieszko 
ul. Strumykowa 2, 62-200 Gniezno
tel. 61 426 46 25, www.hotelmieszko.gniezno.pl
Hotel Orzeł 
ul. Wrzesińska 25, 62-200 Gniezno
tel. 61 426 49 25, www.hotelorzel.com
Hotel Adalbertus
ul. Tumska 7a, 62-200 Gniezno
tel./fax 61 426 13 60, www.pietrak.pl

Ciekawe imprezy

Biskupin 
* Festyn Archeologiczny (wrzesień) 
Gniezno 
* obchody ku czci św. Wojciecha (kwiecień)
* Międzynarodowy Festiwal Organowy (lipiec)
* Koronacja Królewska (lipiec)
Grzybowo 
* Międzynarodowy Zjazd Wojowników Słowiań-
skich (sierpień)
Kalisz
* Kaliskie Spotkania Teatralne (maj)
* Jarmark Archeologiczny (czerwiec)
* Biesiada Piastowska  (sierpień) 
* Książęce miodobranie (wrzesień)
Kruszwica
* Inscenizacja historyczna (lipiec) 
Ląd
* Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej 
(czerwiec)
Ostrów Lednicki
* Noc Kupały (czerwiec) - Ostrów Lednicki i 
Mały Skansen
* W grodzie księcia Mieszka (wrzesień/paździer-
nik) - Ostrów Lednicki
Poznań 
* wspólne kolędowanie (w katedrze kolędy na 
flażoletach gra niemal 2000 dzieci z całej Wiel-
kopolski) - styczeń (pierwsza sobota po Trzech 
Królach)
* Wileńskie Kaziuki (marzec)
* Dni Ułana (kwiecień)
* Jarmark Świętojański (czerwiec)
* Imieniny Miasta (29 czerwca) 
* Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Malta” 
(czerwiec/lipiec)
* Święto Bamberskie (sierpień - w pierwszą 
sobotę po 1 sierpnia) 
* Imieniny Ulicy Święty Marcin (11 listopada)
Płowce
* Turniej rycerski – inscenizacja bitwy pod 
Płowcami (sierpień)
Radziejów
*Sejmik Szlachecki (czerwiec)
Wągrowiec
* Festyn cysterski (lipiec)
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Informacja turystyczna

Poznań
Centrum Informacji Turystycznej
61-772 Poznań, Stary Rynek 59/60
tel. 61 852 61 56, 61 855 33 79
it@cim.poznan.pl  

Centrum Informacji Miejskiej (CIM) 
– Arkadia
61-816 Poznań, ul. Ratajczaka 44 (wejście od 
ul. 27 Grudnia)
tel. 61 851 96 45,  61 856 04 54
centrum@cim.poznan.pl 

Filia CIM – Międzynarodowe Targi
Poznańskie
60-734 Poznań, ul. Głogowska 14
tel. 61 869 20 84
centrum@cim.poznan.pl 

Filia CIM - Ławica – lotnisko
60-189  Poznań, ul. Bukowska 285
tel. 61 849 21 40
lawica@cim.poznan.pl  

Informacja i Usługi Turystyczne 
„Glob-Tour FB”
60 - 801 Poznań, ul. Dworcowa 1
tel. 61 866 06 67
info@globtourfb.poznan.pl 

Gniezno 
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”
62-200 Gniezno, ul. Rynek 14
tel. 61 428 41 00
info@szlakpiastowski.com.pl  

Kalisz
Centrum Informacji Turystycznej
62-800 Kalisz, ul. Zamkowa
tel. 62 598 27 31
it@um.kalisz.pl  

Konin
Centrum Informacji Turystycznej
62-510 Konin, ul. Dworcowa 2
tel. 63 246 32 48, biuro@lotmarina.pl 

Leszno
Informacja Turystyczna
64-100 Leszno, ul. Słowiańska 24
tel. 65 529 81 91, 65 529 81 92
infotur@leszno.pl

Nowy Tomyśl 
Gminny Ośrodek Informacji
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Niepodległości 10
tel. 61 44 23 806
r.ratajczak@nowytomysl.pl

Piła
Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej 
Kulturalnej i Sportowej
64-920 Piła, al. Niepodległości 33/35
tel. 67 210 94 80
pit@powiat.pila.pl

Puszczykowo
Centrum Ekoinfo
62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 1
tel. 61 633 62 83, 61 898 37 11
promocja@puszczykowo.pl

Śrem 
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – 
Śremski Ośrodek Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości
63-100 Śrem, ul. Okulickiego 3
tel. 61 283 27 04
unia@srem.com.pl  
 
Wolsztyn
Gminne Centrum Informacji w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn ul. Roberta Kocha 12a
tel. 68 347 31 04
gci@wolsztyn.pl

www.szlakpiastowski.com.pl
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