
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”. 

Od dziesięcioleci Szlak Piastowski to zaproszenie do podróży 
w przeszłość. Seniorzy często wracają na niego po latach i są 
zdumieni, jak bardzo się zmienił, wzbogacił, zmodernizował. 
Czasami odwiedzają go ponownie razem z wnukami, aby pokazać 
im, ile piękna i niespodzianek tkwi w śladach piastowskiej hi-
storii. Seniorzy wybierają szlak także ze względu na jego walory 
rekreacyjne i kulturalne: niemalże na każdym jego przystanku 
znajdują bowiem ofertę adresowaną dla siebie.

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. 



Szlak Piastowski 
na bis
Poznań
Brama Poznania: 
Ostrów Tumski przez wieki
Dwa razy w miesiącu seniorzy o godz. 12.00 i 16.00 mogą wziąć 
udział w specjalnie przygotowanym dla nich oprowadzaniu po 
obiekcie. Opowieść przewodnika jest spoiwem dla multimedial-
nych sposobów prezentacji wiedzy w tym nowoczesnym centrum. 
Oprowadzanie trwa 75 minut, w czasie których seniorzy zwiedzają 
cztery główne sale ekspozycyjne i poznają 1000-letnią historię 
wyspy katedralnej. Grupy liczą od 10 do 30 osób, a rezerwacji 
biletów należy dokonać z wyprzedzeniem. 

Kalisz-Zawodzie
Jarmark Archeologiczny
Pod koniec kwietnia gród na Zawodziu zaprasza na rendez-vous 
z historią. Kramy, warsztaty, pokazy przyciągają uczestników, 
ale szczególnie dużo publiki gromadzi stanowisko kata, który 
demonstruje, jak wyglądało w średniowieczu wymierzanie 
sprawiedliwości. To miejsce dla seniorów o stalowych nerwach. 
Pokaz ognia, pracownia drukarska czy miejsce pracy rogownika 
także cieszą się żywym zainteresowaniem zwiedzających, dla 
których spotkanie w kaliskim grodzie to początek piastowskiego 
sezonu turystycznego.

Ląd nad Wartą
Festiwal Kultury Słowiańskiej 
i Cysterskiej
Od 2005 roku w czerwcu Ląd nad Wartą zaprasza na rodzinne 
festiwale. Klasztor pocysterski oraz replika grodu wczesnośrednio-
wiecznego to miejsca, w których odbywają się różnorodne 
wydarzenia. Za każdym razem festiwal ma swój temat przewodni. 
Seniorów zapewne zainteresują inscenizacje historyczne, filmy, 
wykłady popularno-naukowe, wystawy i różnorodne koncerty. 
Warto pamiętać, że organizatorzy proponują spotkania przedfesti-
walowe, które mają wprowadzić uczestników w jego klimat i temat 
przewodni.

Gniezno
Koronacja Królewska
W ostatni weekend lipca Gniezno staje się „żywą” stolicą piastow-
ską: po ulicach krążą mieszkańcy w średniowiecznych strojach, 
zewsząd słychać szczęk oręża, rżenie koni, dźwięki muzyki dawnej, 
w powietrzu unoszą się smakowite zapachy. Co krok można 
obejrzeć historyczną inscenizację, przyjrzeć się pracy rzemieślni-
ków, skosztować jedzenia lub po prostu powałęsać się pomiędzy 
kramami. Seniorów zainteresuje pewnie zwiedzanie z przewodni-
kiem lub koncert organowy. Na szukających nowości czeka Trakt 
Królewski ze swoimi licznymi rzeźbami odnoszącymi się do 
przebogatej przeszłości miasta. Drogę po trakcie pomoże znaleźć 
aplikacja Królika Goń. 

Wągrowiec 
Festyn Cysterski
Od ponad 20 lat Wągrowiec organizuje festyn cysterski. Na czas 
jego trwania odtwórca roli opata przejmuje od burmistrza 
symboliczne klucze do miasta. Impreza ta jest doskonałą okazją, 
aby przypomnieć rolę cystersów w dziejach Wągrowca. Teatr 
jarmarczny, koncerty, warsztaty rękodzielnicze czy zwiedzanie 
klasztoru z przewodnikiem to tylko niektóre punkty atrakcyjnego 
programu. Szczególną popularnością cieszą się stanowiska 
skrybów i garncarzy. 

Biskupin
Festyn Archeologiczny
We wrześniu Muzeum Archeologiczne w Biskupinie zaprasza 
na Festyn Archeologiczny, podczas którego zwiedzający mogą 
poznać jesienny tryb życia ludzi, którzy zasiedlają zrekonstruowa-
ne osady: pierwszych rolników, kultury łużyckiej i wczesnopia-
stowskiej. Każdego roku festyn ma temat przewodni, który 
eksponuje jakąś sferę życia mieszkańców, np. handel. Na odwie-
dzających Biskupin w tym czasie czekają nie tylko spotkania 
z mieszkańcami, których się podgląda, ale tematyczne insceniza-
cje, koncerty, wystawy, prelekcje… i warsztaty, na przykład 
w kuchni neolitycznej. 

Poznań
Weekend z Historią
Ostatni weekend września należy w Poznaniu do Traktu 
Królewsko-Cesarskiego. Temat przewodni tego przedsięwzięcia 
wiąże się zazwyczaj z ważnymi rocznicami, które mają zwrócić 
uwagę uczestników na wydarzenie, postać czy miejsce. Weekend 
z historią to cykl spotkań, odczytów, debat powiązany z warszta-
tami, grami miejskimi, wydarzeniami kulturalnymi, oryginalną 
prezentacją powszechnie znanych zabytków, wreszcie to swego 
rodzaju salon miłośników Poznania i historii. Ważne, że jest 
to salon otwarty dla każdego… 

Giecz
Dziady
Każdego roku na początku listopada Rezerwat Archeologiczny 
w Gieczu prezentuje niezwykłe widowisko: pochówek ciałopalny, 
a potem prasłowiański obrzęd dziadów. Pogański rytuał odbywa się 
w magicznej atmosferze: płoną pochodnie, rozbrzmiewa klimatycz-
na muzyka, rekonstruktorzy odtwarzają role słowiańskich 
przodków. Podczas inscenizacji widzowie są świadkami przejmują-
cych scen, kiedy na stosie płonie ciało dzielnego wojownika, a bliscy 
żegnają go melancholijnym śpiewem. Chwilę później akcja przenosi 
się na rozstaje dróg, tam pogański kapłan składa ofiary dawnym 
bogom, prosząc o wsparcie i urodzaj w kolejnym roku. Dziady 
w Gieczu to półtoragodzinne wydarzenie, na które można dojechać 
autem lub zorganizowaną grupą autokarem.

Wydawca: Wielkopolska Organizacja Turystyczna
Poznań 2019
Autor: Stefan Drajewski
Projekt: digraf.pl
Fotografie: Grzegorz Ambroziak (Pakość), Dariusz Bednarek 
(Brześć Kujawski, Grzybowo, Inowrocław, Konin, Kruszwica, 
Marcinkowo, Mogilno, Płowce, Strzelno, Trzemeszno, Żnin), Karol 
Budziński (Pyzdry), Jacek Cieślewicz (Kalisz), Maciej Maciejewski 
(Radziejów), Daniel Pach/UMWKP (Biskupin), Bartosz Styszyński, 
(Pobiedziska), Zbigniew Szmidt (Giecz, Lubiń, Ostrów Lednicki, 
Poznań, Wągrowiec, Wenecja, Włocławek), Łukasz Zandecki (Ląd 
nad Wartą), Urząd Miasta Gniezna (Gniezno), Arch. Kujawsko-Po-
morskiej OT (Kowal)

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
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Warsztaty organizowane przez Muzeum 
Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
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Pokaz rzemiosła na Jarmarku 
Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu 
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dla seniorów


