
Trzemeszno
Patronem miasta jest utrwalony w herbie 
św. Wojciech. Tradycja głosi, że to tu 
złożono wykupione ciało świętego, zanim 
spoczęło w Gnieźnie. W barokowej świątyni 
Wniebowzięcia NMP zachowały się 
fragmenty romańskiej budowli z XII w.

Mogilno
Jedno z najstarszych opactw w Polsce 
ufundował tu Kazimierz Odnowiciel. 
Benedyktyni wznieśli klasztor i kościół 
św. Jana Apostoła. Dziś w kompleksie 
podziwiamy znakomicie zachowane relikty 
romańskie: krypty, kaplice oraz najstarszą 
w kraju studnię.

Strzelno
Obok siebie stoją dwie świątynie, które są 
śladem działalności norbertanek. Pierwsza 
– to kościół św. Prokopa, największa 
w Polsce rotunda, a druga – to kościół 
Świętej Trójcy i NMP, skarbnica romańskiej 
rzeźby z bezcennymi kolumnami.

Inowrocław
„Miasto na soli”, miasto sanatoryjne, 
w którym można natrafi ć na liczne ślady 
piastowskiej przeszłości: romański kościół 
Imienia NMP z przełomu XII i XIII w., kościół 
farny św. Mikołaja z XIII w. oraz dwa 
fragmenty gotyckich murów obronnych.

Pakość
Do budowy XVII-wiecznego kościoła 
św. Bonawentury wykorzystano cegłę 
z gotyckiego zamku książąt kujawskich. 
Kościół wraz z 25 kaplicami tworzy słynną 
kalwarię, której miasto zawdzięcza miano 
Kujawskiej Jerozolimy.

Kruszwica
Mysia Wieża – bohaterka legendy o okrut-
nym królu Popielu, a dziś punkt widokowy 
– to pozostałość zamku Kazimierza 
Wielkiego. Piastów pamięta także kolegiata 
Świętych Piotra i Pawła – jeden z najlepiej 
zachowanych zabytków romańskich 
w Polsce.

Kowal
Miasto na pograniczu, które przez wieki 
targane było wojnami. Dlatego po bujnej 
przeszłości nie zachowały się ślady 
materialne. Sławy przysparza mu Kazimierz 
Wielki, który urodził się tu 30 kwietnia 
1310 r. Dziś przypomina o tym imponujący 
pomnik króla.

Wągrowiec
W XIV w. cystersi z Łekna wybrali to miejsce 
na swoją siedzibę: wznieśli kompleks 
klasztorny i zarządzali miastem przez 
400 lat. Do cysterskiej szkoły uczęszczał
m.in. Jakub Wujek, autor najważniejszego 
przez stulecia tłumaczenia Biblii na język 
polski. 

Żnin
Stolica Pałuk zachowała średniowieczny 
układ urbanistyczny, ale najbardziej 
widomym znakiem przeszłości jest gotycka 
baszta: w przyziemiu kwadratowa, 
w wyższych partiach ośmioboczna. Obecnie 
w tym „ratuszu wieżowym” mieszczą się 
wystawy Muzeum Ziemi Pałuckiej.

Wenecja
Z zamku zbudowanego w 1390 r. zostały 
zaledwie ruiny. Kiedyś pełnił funkcje 
obronne, ale po podpisaniu pokoju 
z Krzyżakami jego znaczenie upadło.
Dziś do pozostałości po zamku przyciąga 
sława Diabła Weneckiego i pobliskie 
Muzeum Kolei Wąskotorowej.

Biskupin
Miejsce kultowe dla miłośników historii. 
Z jednej strony pokazuje, jak mogła 
wyglądać wieś wczesnopiastowska, 
z drugiej – eksponuje ślady wcześniejszej 
kultury łużyckiej. W Biskupinie czas się nie 
zatrzymał, osada cały czas tętni życiem.

Gąsawa i Marcinkowo
Gąswa zapisała się w historii jako miejsce 
zjazdu książąt piastowskich w 1227 r. 
W wyniku zamachu zginął wtedy książę 
zwierzchni Leszek Biały. Nieopodal miejsca 
jego śmierci w Marcinkowie Górnym stoi 
dziś pomnik.

Grzybowo
Na terenie jednego z większych grodów 
piastowskich działa dziś rezerwat archeolo-
giczny. W budynku muzealnym zaaranżowa-
no wystawę opowiadającą o nożu jako 
przedmiocie użytku codziennego w epo-
kach kamienia, brązu, żelaza oraz współ-
czesnej.

Giecz
Najprawdopodobniej rodowa siedziba 
Piastów różnorako zaświadcza o swej 
wyjątkowej roli sprzed ponad tysiąca lat. 
Można tu tropić przeszłość, przyglądając się 
fundamentom palatium, podziwiając urodę 
dwóch świątyń oraz zwiedzając wystawę 
w rezerwacie archeologicznym.

Pyzdry
Miasteczko, malowniczo usytuowane nad 
Wartą, z imponującym pofranciszkańskim 
zespołem klasztornym, pamięta czasy, 
kiedy ostatni Piastowie scalali państwo 
polskie. O piastowskich korzeniach 
informuje wystawa w piwnicy zabytkowego 
domu podcieniowego.

Ląd nad Wartą
Ufundowany w XII w. cysterski zespół 
klasztorny dziś urzeka barokowym 
pięknem. Wśród śladów gotyckich
wyróżnia się bezcenne oratorium św. Jaku-
ba. Spokojne na co dzień miejsce ożywia się 
co roku podczas Festiwalu Kultury 
Słowiańskiej i Cysterskiej.

Konin
W połowie drogi między Kaliszem a Krusz-
wicą ustawiono w XII w. znak drogowy, 
który do dziś informuje o tym niesłychanie 
dokładnym pomiarze. Słup koniński 
to najstarszy tego rodzaju zabytek 
w środkowo-wschodniej części Europy.

Kalisz
Miasto uważane za najstarsze w Polsce 
dumne jest też z piastowskiego rozdziału 
w swej historii: przypomina o nim rezerwat 
archeologiczny na Zawodziu, Muzeum 
Okręgowe, katedra św. Mikołaja i Baszta 
Dorotka zapraszająca w podróż do świata 
baśni i legend.

Radziejów
Gród istniał zapewne już za pierwszych 
Piastów. Prawa miejskie zawdzięcza 
Władysławowi Łokietkowi, który ufundował 
kościół i klasztor Franciszkanów. Równo-
cześnie biskup krakowski Jan Grot wzniósł 
kościół parafi alny Wniebowzięcia NMP. 

Płowce
Wieś Płowce leży pomiędzy Brześciem 
Kujawskim a Radziejowem. To tam 
27 września 1331 r. Władysław Łokietek 
pokonał wojska Zakonu Krzyżackiego. Dziś 
na polu bitwy stoi pomnik, a co roku grupy 
rekonstrukcyjne odtwarzają historyczną 
bitwę.

Brześć Kujawski
Tu urodził się Władysław Łokietek. Miasto 
ucierpiało wiele od Krzyżaków, zwłaszcza 
kościół św. Stanisława fundowany w XIII w. 
Resztki gotyckich murów obronnych 
wtopiły się w historyczne budowle. 
Na rynku od 2009 r. stoi pomnik króla.

Włocławek
Miasto może się pochwalić jedną z najstar-
szych katedr gotyckich w Polsce. Wzniesio-
no ją jako wotum wdzięczności za zwycię-
stwo grunwaldzkie. W katedrze zachowały 
się kilkusetletnie witraże. Warto odwiedzić 
też Muzeum Historii Włocławka, w którym 
urzeka kopia „czary włocławskiej”. 

Szlak Piastowski jest wyjątkowym przedsięwzięciem 
turystycznym w Polsce: przypomina o naszych korzeniach 
i naszej tożsamości. Łączy nie tylko dwa historyczne regiony – 
Wielkopolskę i Kujawy, ale także pokolenia: zaprasza młodych 
i trochę starszych na dwie krzyżujące się trasy: północ-południe 
oraz wschód-zachód. Można je przemierzyć samochodem, 
rowerem, a częściowo – nawet kajakiem lub łódką motorową.

Lubiń
Benedyktyni obecni są tu od 1070 r. 
Klasztor zbudowali, jak każe zakonna 
tradycja, na wzgórzu. Obecny barokowy 
kościół wzniesiono na fundamentach 
romańskich i gotyckich. Na sąsiednim 
wzgórzu przyciąga wzrok romański 
kościółek św. Leonarda.

Poznań
Najstarsza historia grodu ukryta jest 
w ziemi Ostrowa Tumskiego, na którym dziś 
króluje katedra. Trakt Królewsko-Cesarski 
prowadzi turystów przez tysiącletnie dzieje 
miasta. Wyprawę warto rozpocząć 
w Bramie Poznania – interaktywnym 
centrum historii.

Pobiedziska
Nazwę zawdzięczają Kazimierzowi 
Odnowicielowi, który odniósł tu zwycięstwo 
(pobieda) nad buntownikami. Koniecznie 
trzeba zatrzymać się w Skansenie Miniatur 
Szlaku Piastowskiego i zajrzeć do położone-
go obok Grodu Pobiedziska z rekonstrukcja-
mi machin oblężniczych.

Ostrów Lednicki
Wyspa na jeziorze Lednica zwana jest 
chrzcielnicą Polski. Przyciąga śladami 
budowli z czasów panowania Mieszka I 
i Bolesława Chrobrego: zobaczymy tutaj 
relikty pałacu książęcego z basenami 
chrzcielnymi w kaplicy, pozostałości 
kościoła, domostw, mostów i wał grodowy.

Gniezno
W centrum miasta, które założył legendarny 
Lech, wznosi się wzgórze jego imienia, a na 
nim – królowa polskich katedr, sanktuarium 
św. Wojciecha. Pięciu królów w niej 
koronowanych przypominają dziś pełne 
ekspresji rzeźby na nowym Trakcie 
Królewskim. 



Cykliczne wydarzenia  
na Szlaku Piastowskim
Marzec
Grzybowo, Marzanna: zwyczaje ludowe (korowód z marzannami, 
spalenie kukieł), zabawy, gry terenowe, warsztaty, konkurs na 
najpiękniejszą marzannę.

Kwiecień
Pobiedziska, Wiec Piastowski i Otwarcie Sezonu: wystawy maszyn 
oblężniczych i miniatur, treningi, turnieje, warsztaty, zagroda 
ze zwierzętami, pokazy konne i kuchnia średniowieczna.

Kalisz-Zawodzie, Festyn Archeologiczny: potyczki rycerskie, 
spotkanie ze średniowiecznym katem, karczma grodowa, 
piaskownica archeologiczna dla dzieci.

Maj
Biskupin, Archeologiczna wiosna – Majówka w Biskupinie: pokazy 
rzemiosł i broni, potyczki wojów, rejsy po jeziorze i gry terenowe.

Inowrocław – Kruszwica, Piastowski Festiwal Biegowy, Bieg 
Piastowski: półmaraton.

Noc Muzeów: większość muzeów i obiektów jest otwarta 
wieczorem i w nocy, organizuje także niecodzienne formy 
prezentacji swoich zbiorów.

Czerwiec
Weekend na Szlaku Piastowskim
W ciągu trzech dni większość obiektów organizuje różnorakie 
imprezy: spacery i wycieczki z przewodnikiem, gry terenowe, 
koncerty, inscenizacje, wykłady i warsztaty, degustacje, rajdy. 
Co roku wydarzenia łączy inny temat przewodni.

Ostrów Lednicki, Noc Kupały: impreza plenerowa poświęcona 
słowiańskiemu zwyczajowi zalotów miłosnych w najkrótszą noc 
w roku (inscenizacje, szukanie kwiatu paproci, przystrajanie głów 
własnoręcznie splecionymi wiankami, tańce i śpiewy).

Ląd nad Wartą, Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej 
i Cysterskiej: inscenizacje grup rekonstrukcyjnych (bitwa o gród 
w Lądzie), koncerty muzyki dawnej i etnicznej, spektakl średnio-
wieczny dla dzieci, pokazy rzemiosł, wykłady naukowe i warsztaty.

Mogilno, Dni Benedyktyńskie: festyn rodzinny z jarmarkiem, gra 
miejska, zabawy dla dzieci, poczęstunek.

Lipiec
Biskupin, Biskupiński Turniej Łucznictwa Tradycyjnego: pokazy 
rzemiosła łuczniczego (wykonywanie grotów, strzał i łuków), 
warsztaty, treningi, turnieje, prelekcje. 

Giecz, Letnie o Piastach bajanie: wieczorna inscenizacja historycz-
na, wykłady popularnonaukowe, pokazy rzemiosł wczesnośred-
niowiecznych, gry i zabawy.

Gniezno, Koronacja Królewska – Festiwal Kultury Słowiańskiej: 
rekonstrukcje, kramy, turnieje, bitwy, smaki średniowiecza, 
pokazy rzemiosł, strefa dla dzieci.

Wągrowiec: Wągrowiecki Festyn Cysterski: uroczystość przekaza-
nia władzy nad miastem, pokazy dawnych rzemiosł i maszyn 
średniowiecznych, koncerty, spektakle teatralne, zwiedzanie 
klasztoru.

Sierpień
Radziejów, Jarmark Królewski: prezentacja obyczajów rycerskich, 
turnieje, konkursy, dawne gry i zabawy, korowód z pochodniami, 
pokazy ognia.

Płowce, Inscenizacja bitwy pod Płowcami: piknik historyczny, 
widowisko z udziałem licznych bractw rycerskich, koncerty 
zespołów folkowych, zabawa taneczna.

Grzybowo, Grzybowski Turniej Wojów: pokazy walk i uzbrojenia, 
spotkania z archeologami i historykami, wykłady, spektakle 
teatralne, zajęcia edukacyjne dla dzieci.

Kalisz-Zawodzie, Biesiada Piastowska: inscenizacje historyczne, 
pokazy strojów, uzbrojenia i walk.

Wrzesień
Biskupin, Festyn Archeologiczny (impreza dziewięciodniowa): 
inscenizacje, pokazy walk, prezentacje dawnych rzemiosł i kuchni, 
gry i zabawy zręcznościowe, filmy historyczne i archeologiczne, 
warsztaty i koncerty.

Brześć Kujawski, Piknik Historyczny: pokazy walk i konkursy 
rycerskie, tor łuczniczy, pokazy i warsztaty tańca dawnego.

Poznań, Weekend z Historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim: 
wykłady, koncerty, wystawy okolicznościowe, inscenizacje 
historyczne, akcje plastyczne dla dzieci, wycieczki z przewodni-
kiem.

Ostrów Lednicki – Gniezno, Bieg Lechitów, półmaraton.

Listopad
Giecz, Dziady: wieczorna inscenizacja przedchrześcijańskich 
rytuałów związanych z chowaniem i kultem zmarłych.
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Szlak Piastowski:
na wypad, na weekend, na wakacje

 ponad 600 km historycznej przygody

  około 60 obiektów: 1000-letnie zabytki 
i multimedialne ekspozycje

  plenerowe wydarzenia od wiosny do późnej 
jesieni

  inscenizacje, rekonstrukcje, festyny dla całych 
rodzin

 doskonałe oznakowanie drogowe

  darmowa aplikacja (położenie, aktualności, 
dostępność)

 urozmaicona oferta gastronomiczno-noclegowa

www.szlakpiastowski.pl

dla każdego


