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Drogi Turysto!
Jak zapewne wiesz, jednym z największych bogactw naszego kraju jest jego wielowiekowa historia i kultura. Aby jak najobficiej zaczerpnąć z tych wspaniałych darów przeszłości, najlepiej udać
się do miejsc, w których bezpośrednio zetknąć się można z dziedzictwem naszych pradziadów.
Doskonałą do tego okazją jest wizyta w Gnieźnie – mieście, w którym tradycja tysiącleci przeplata się z teraźniejszością. Tutaj historia czeka na wyciągnięcie ręki, można ją poczuć wszystkimi
zmysłami. Pierwsza Stolica Polski jest miejscem szczególnym, gdyż właśnie stąd wywodzi się idea
polskiej państwowości. Według zapisów średniowiecznych już w X wieku Gniezno było najistotniejszym ośrodkiem władzy związanym z rodem Piastów.
To także miejsce koronacji pięciu królów Polski: Bolesława Chrobrego, Mieszka II, Bolesława
Śmiałego, Przemysła II i Wacława II. Właśnie im oraz kilkunastu innym ważnym wydarzeniom z historii Gniezna poświęcony jest nasz Trakt Królewski. Wierzymy, że jego eksploracja będzie świetną
okazją nie tylko do namacalnego poznania historii, lecz także do niezapomnianego spaceru po
naszym pięknym mieście.
Zapraszamy więc do historycznego serca Polski!

Tytuł projektu: Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski
Cel projektu: zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój Szlaku Piastowskiego – dziedzictwa kulturowego Wielkopolski
Beneficjent: Wielkopolska Organizacja Turystyczna
Partner: Miasto Gniezno



królowie
króliki
Gniezno od lat jest celem podróży turystów z kraju i świata, głównie ze względu na historyczne
dziedzictwo Pierwszej Stolicy Polski: zabytki naszej katedry z Drzwiami Gnieźnieńskimi na czele,
wiekowe gnieźnieńskie świątynie czy imponujące zbiory tutejszych muzeów.
Dzisiaj oddajemy Wam zupełnie nowy produkt turystyczny, który oprowadzając po zakątkach

M a p a T r a kt u

Szanowni Państwo,

naszego pięknego miasta, ma jednocześnie przybliżać ważne momenty z jego historii.
Wierzymy bowiem, że historię warto poznawać. Jest ona naszym wspólnym skarbem, który tylko
czeka na poznanie i docenienie. A mapą, która poprowadzi Państwa do tego niezwykłego skarbu,
odkrywania jego fascynujących tajemnic.

Prezydent Miasta Gniezna

M a k i e t y M i a s ta

Tomasz Budasz

Legendy

jest właśnie gnieźnieński Trakt Królewski. Życzymy wielu wspaniałych wrażeń podczas



Dlaczego Gniezno jest
pierwszą stolicą Polski?

Słowo „stolica” etymologicznie jest zbieżne ze słowem „stolec” w znaczeniu „miejsce do siedzenia”. Stolica jest więc miejscem posadowienia siedziska upoważniającym jednostkę lub grupę
elitarną do sprawowania władzy.
Pierwotnie, w czasach przedchrześcijańskich, uzasadnieniem sięgnięcia po władzę było
utożsamienie się władcy z bóstwem gromowładnym, ustanawiającym i pilnującym porządku
świata. Na miejsce władzy wybierano takie, którego ukształtowanie było zbieżne z ówczesnymi
wierzeniami dotyczącymi budowy świata. W jego obrębie znajdował się często kamienny tron, na
którym zasiadał władyka podczas wiecu.
Po przyjęciu chrześcijaństwa ideologię władzy przekształcono w dążenie ku stworzeniu władztwa
na wzór królestwa niebieskiego. Tym samym władca stawał się sędzią, naśladowcą, namiestnikiem
i sługą Chrystusa Pantokratora, czyli sędziego, nauczyciela, pana. Władcy z tego okresu przedstawiani są więc jako sędziowie zasiadający na tronie, w towarzystwie stojącego za nimi miecznika
trzymającego obnażony miecz.
Właściwe trony chrześcijańskich władców wczesnośredniowiecznych miały formę odmienną od
kamiennych siedzisk. Ówczesna ikonografia ukazuje niskie siedziska, niekiedy z podnóżkiem,
często z nogami stylizowanymi na łapy drapieżnika, a podłokietnikami – na łby bestii. Tron taki
można było ustawić wszędzie tam, gdzie miał zasiąść władca.

Czy znajdował się też w Gnieźnie? I tak, i nie. Kwestię stołeczności Gniezna komplikuje idea rex
ambulans, czyli „władcy wędrującego”. Otóż za czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego nie istniała
stolica lokowana w konkretnym ośrodku – znajdowała się ona tam, gdzie aktualnie „zasiadał”
książę. Wczesnopiastowski władca stale wędrował bowiem po swych ziemiach, a wraz z nim dwór
i drużyna zbrojna.



królowie
Młody cesarz Otton III przybył wówczas do Gniezna, by pomodlić się u grobu męczennika, którego
około 995 roku poznał osobiście. Chodzi oczywiście o Wojciecha Adalberta Sławnikowica, biskupa

króliki

Sytuacja zmienia się w 1000 roku za sprawą słynnego Zjazdu Gnieźnieńskiego.

praskiego, z którym według żywotopisarzy Otton III „przestawał po przyjacielsku”.
Misjonarz ten, stracony w Prusach wyrokiem tamtejszego sądu wiecowego za szerzenie wiary
chrześcijańskiej i pochowany w Gnieźnie, wybrany został przez Ottona III na patrona odnawianego
Cesarstwa Rzymskiego.
stowskiego. Symbolicznie ukoronował Chrobrego swoim diademem oraz wręczył mu niezwykle
cenny i dar – kopię Sancta et Crucifera Imperialis Lancae, czyli tzw. włóczni św. Maurycego, broni
paradnej zawierającej gwóźdź użyty podczas egzekucji Jezusa Chrystusa. W ramach wdzięczności
książę podarował cesarzowi relikwię biskupa Wojciecha – jego ramię oraz 300 pancernych
jeźdźców.

M a p a T r a kt u

Młody cesarz, przybywszy do Gniezna, został oszołomiony potęgą i przepychem władztwa pia-

Najdonioślejszym jednak efektem Zjazdu było założenie w Gnieźnie arcybiskupstwa podległego

Uznanie Bolesława Chrobrego za „brata i współpracownika cesarstwa”, „przyjaciela i sprzymierzeńca narodu rzymskiego” oraz niezależnego władcę mogącego ustanawiać biskupstwa i tym
samym budować strukturę państwową w oparciu o organizację kościelną otworzyło polskiemu
księciu drogę do korony, zaś Gniezno uczyniło stolicą metropolii arcybiskupiej i miejscem koro-

Legendy

tylko i wyłącznie Stolicy Apostolskiej.

nacji pięciu królów Polski.

piastowskiego, następnie jako stolica arcybiskupstwa oraz miejsce koronacji królów Polski –
Gniezno słusznie mieni się Pierwszą Stolicą Polski.
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Pierwotnie jako przedchrześcijańskie miejsce władzy przekształcone w gród centralny państwa
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Bolesław I Chrobry
(967-1025)

Polityczne i religijne znaczenie Gniezna za panowania Bolesława Chrobrego uległo szczególnemu wzmocnieniu za sprawą męczeńskiej
śmierci biskupa praskiego Wojciecha. Chrobry
popierał misję ewangelizacyjną przyszłego
świętego w Prusach, a jego zwłoki wykupił
i pochował w kościele (od 1000 roku archikatedrze) w Gnieźnie. Przyczyniło się to do spotkania z cesarzem Ottonem III, który podczas
tzw. Zjazdu Gnieźnieńskiego zadecydował o
utworzeniu arcybiskupstwa w Gnieźnie.

Gall Anonim, Kronika polska,
około 1113-1116 roku

ZOBACZ TEŻ:
Pomnik Bolesława Chrobrego

2

Pomnik Mieszka I i Bolesława Chrobrego

3

W pobliżu:
Stary Ratusz

Dodatkowo Chrobry został uznany za przyjaciela
Świętego Cesarstwa Rzymskiego i brata cesarskiego, co stanowiło najwyższą możliwą godność
w ówczesnym ceremoniale.
To wszystko nadało władcy piastowskiemu rangę
pozwalającą (po latach starań) dostąpić godności
królewskiej, a z Gniezna uczyniło główny ośrodek
władzy w państwie pierwszych Piastów.

M a k i e t y M i a s ta

Ściągnij aplikację na swój
telefon i „Królika GOń”!

króliki

Gniezno

Bolesław Chrobry to pierwszy koronowany
władca Polski – niezwykle potężny i bogaty,
o czym możemy przeczytać w kronikach z tego
czasu. Dla Gniezna władca szczególny – za jego
panowania niepomiernie wzrósł status grodu,
który stał się głównym ośrodkiem militarnym,
religijnym i politycznym państwa piastowskiego.

Bo za czasów Bolesława każdy rycerz i każda
niewiasta dworska zamiast sukien lnianych lub
wełnianych używali płaszczy z kosztownych
tkanin, a skór, nawet bardzo cennych, choćby
były nowe, nie noszono na jego dworze bez
[podszycia] kosztowną tkaniną i bez złotych
frędzli. Złoto bowiem za jego czasów było tak
pospolite u wszystkich jak [dziś] srebro, srebro
zaś było tanie jak słoma.

1

1025
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Czas panowania

od 992 do 1025 roku

koronacja
w roku

Legendy

Cechy charakteru

wojowniczy, mężny, porywczy, religijny
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Mieszko II Lambert
(990-1034)

koronacja
w roku

1025
Gniezno

Cechy charakteru

światły, pobożny, roztropny, mężny, nieustępliwy
Czas panowania

od 1025 do 1031 roku

Mieszko II Lambert, drugi syn Bolesława Chrobrego, został koronowany po śmierci ojca w roku
1025 przez arcybiskupa Hipolita w katedrze
gnieźnieńskiej.

Twoja dobroć i przeczysta Twoich obyczajów szlachetność. Wszyscy to poświadczają,
że dla wdów jesteś jakoby mężem, dla sierot
jakoby ojcem, nieugiętym obrońcą biednych
i potrzebujących pomocy, nie pogardzając osobą
nędzarza i nie okazując względów potężnemu;
lecz na sprawiedliwej wadze odważasz wszystko,
cokolwiek Ci przedłożą [...].

Rządy Mieszka były niezwykle burzliwe. Zdobycze terytorialne ojca – Morawy, Milsko, Łużyce
i Grody Czerwieńskie – utracono na skutek
najazdów księcia czeskiego Brzetysława oraz
cesarza niemieckiego Konrada II. Sytuacja
wewnętrzna w kraju również nie przedstawiała
się dobrze. Podkopana przegranymi wojnami
pozycja króla była dodatkowo osłabiona sporami dynastycznymi – prawa do korony podważał
brat Mieszka Bezprym. W rezultacie Mieszko II
był zmuszony do ucieczki z kraju, i w 1032 roku
zrzekł się korony.

Z listu księżnej Matyldy Szwabskiej
do Mieszka II (ok.1025 r. – 1028 r.)

Nieustępliwy charakter króla i rozległe wpływy
polityczne pozwoliły mu szybko odzyskać
władzę i zjednoczyć państwo, choć w kształcie
znacznie okrojonym terytorialnie.

Ściągnij aplikację na swój
telefon i „Królika GOń”!



Bolesław II Szczodry (Śmiały)
(1042-1081)

Czas panowania

od 1058 do 1079 roku

M a p a T r a kt u

Ściągnij aplikację na swój
telefon i „Królika GOń”!

M a k i e t y M i a s ta

5

Legendy

Bolesław II Szczodry to pierworodny syn Kazimierza Odnowiciela. Był władcą niezwykle
aktywnym na arenie międzynarodowej, podejmował liczne działania wzmacniające pozycję
Polski w regionie. Z natury porywczy i bezkompromisowy angażował się w spory dynastyczne
sąsiadów. Wielokrotnie interweniował zbrojnie na Węgrzech, Rusi i w Czechach, najczęściej
z powodzeniem.

zobacz też:
Kościół pw. św. Michała Archanioła

Gniezno

Dążenie do centralizacji władzy oraz długotrwała nieobecność w kraju doprowadziły
Bolesława Śmiałego do upadku. Zarzewiem
konfliktu stał się spór między królem a biskupem krakowskim Stanisławem, związany z wystąpieniami możnych przeciwko Bolesławowi.
W niewyjaśnionych bliżej okolicznościach
doszło do skazania i stracenia biskupa. W efekcie Bolesław zmuszony został do opuszczenia
kraju. Znalazł schronienie na Węgrzech, gdzie
pozostał do końca życia.

Gall Anonim, Kronika polska

W pobliżu:
Miejski Ośrodek Kultury

1076

W polityce wewnętrznej Bolesław II przyczynił
się do rozwoju organizacji kościelnej, odnowił
m.in. upadłe wskutek najazdu czeskiego: stolicę
arcybiskupią w Gnieźnie oraz biskupstwo
w Poznaniu. Jego zasługą jest również przywrócenie Polsce samodzielnej polityki monetarnej
poprzez emisję waluty – srebrnych denarów.

Królu-panie! Przypatrując się swojej nędzy
i swemu ubóstwu, a waszej chwale i waszemu
majestatowi, porównywałem, jak niepodobne
są sobie szczęście i bieda, i westchnąłem z wielkiej boleści! Wtedy szczodry król rzecze: Jeżeliś
z powodu ubóstwa westchnął, to znalazłeś
w królu Bolesławie pocieszyciela swego niedostatku. Przystąp tedy do bogactw, które [tak]
podziwiasz, i ilekolwiek zdołasz za jednym
razem unieść, niech będzie twoim!

4

koronacja
w roku

króliki

Cechy charakteru

śmiały, szczodry, dumny, wojowniczy, porywczy
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Przemysł II

(1257-1296)

koronacja
w roku

1295

Cechy charakteru

ambitny, roztropny, strategiczny, przewidujący

Gniezno

Czas panowania

od 1295 do 1296 roku

Sam Wszechmocny zwrócił Polakom zwycięskie
znaki
Napis na pieczęci majestatycznej
Przemysła II z około 1295-1296 roku

Przemysł II nawiązuje przymierze z książętami
pomorskim i kujawskim. Uczestniczy w rywalizacji o władzę nad kluczową dzielnicą – Małopolską,
czego efektem jest zdobycie Krakowa w 1290
roku. Nie udaje mu się jednak utrzymać miasta,
ale wyjeżdżając zabiera ze sobą do Gniezna insygnia królewskie.

Przemysł II to syn księcia wielkopolskiego Przemysła oraz księżniczki śląskiej Elżbiety.

Gdy po śmierci księcia gdańskiego Mszczuja
Przemysł obejmuje władzę nad Pomorzem
Gdańskim, jego pozycja znacząco wzrasta. Potwierdzeniem tego staje się koronacja w Gnieźnie
26 czerwca 1295 roku dokonana przez arcybiskupa Jakuba Świnkę. To pierwsza koronacja polskiego króla od ponad dwóch wieków. I mimo że
rządy Przemysła II trwały tylko 9 miesięcy (został
zamordowany przez najemnych zabójców), miały
doniosłe znaczenie, gdyż odnawiając instytucję
Królestwa Polskiego, dały silny impuls zjednoczeniowy dla rozbitego państwa.

Młody książę prowadził aktywną politykę
mającą na celu poszerzenie władztwa i w rezultacie zjednoczenie ziem Piastów. W 1283
roku doradcą księcia został nowo obrany arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka. Jest on
gorącym zwolennikiem zjednoczenia królestwa, co niewątpliwie miało duży wpływ na
dalszą politykę przyszłego króla.

6

W pobliżu:
Urząd Miejski w Gnieźnie

7

Parki przydworcowe

Ściągnij aplikację na swój
telefon i „Królika GOń”!

10

Wacław II

(1271-1305)

1300
Gniezno

od 1300 do 1305 roku

Piotr z Żytawy, Kronika zbrasławska,
pierwsza połowa XIV wieku

U schyłku rozbicia dzielnicowego Polski w 1300
roku odbyła się w archidiecezji gnieźnieńskiej
koronacja króla czeskiego Wacława II. Zdarzenie
to było konsekwencją sukcesów militarnych
i dyplomatycznych władcy. W 1291 roku zdobył
on Małopolskę, wyparł Władysława Łokietka
z ziemi sandomierskiej, następnie, pozyskując
względy możnowładców wielkopolskich, uzyskał kontrolę nad tą dzielnicą.

W pobliżu:
Kościół pw. św. Wawrzyńca
Ściągnij aplikację na swój
telefon i „Królika GOń”!

M a k i e t y M i a s ta
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Wacław II należał do władców obdarzonych
znacznymi umiejętnościami organizacyjnymi:
zreformował w Polsce administrację, wprowadzając urząd starosty, przeprowadził zmiany
monetarne (tzw. reforma groszowa) i znacznie
zwiększył dochody państwa. Jego zdecydowane rządy, zmierzające do zaprowadzenia
porządku w kraju poprzez bezwzględną walkę
z plagą złodziejstwa i rozbojów, ale także
represje wobec przeciwników politycznych,
napotkały silny opór, prowadząc do konfliktu
i utraty poparcia możnych, którzy wsparli
Łokietka.

Legendy

Władca, który prawie wszystkie ziemie w sąsiedztwie naszym posiadał.

króliki

Czas panowania

koronacja
w roku

M a p a T r a kt u

Cechy charakteru

porywczy, światły, wojowniczy, religijny,
dyplomatyczny, zdecydowany
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Grzybowo

Muzeum

Z niezwykłej sprawności bojowej i organizacyjnej słynęły drużyny Mieszka I i Bolesława
Chrobrego – pierwszych historycznych władców Polski. Dziś rekonstrukcje walk wojów
można obejrzeć podczas Festiwalu Kultury
Słowiańskiej „Koronacja Królewska” organizowanego co roku w ostatni weekend lipca na
pobliskim placu św. Wojciecha.

Rajca miejski

II

W pobliżu
28 Kościół św. Trójcy (Farny)
13 Fragment murów miejskich

III

Bogaty kupiec
W pobliżu

14 Kompleks MPPP i I LO w Gnieźnie

Skąd te króliki?
Uwaga, będzie powaga.

Najprawdopodobniej w 1239 roku doszło
do lokacji Gniezna na prawie niemieckim, co
zapoczątkowało dynamiczny rozwój miasta na
Wzgórzu Panieńskim.
Zarząd nad miastem sprawowali rajcowie,
czyli członkowie rady miejskiej. Wywodzili
się spośród najbardziej zamożnych i szanowanych mieszkańców. Siedzibą obrad rajców
był mieszczący się niegdyś w obrębie Rynku
okazały budynek ratusza. Zarysy jego fundamentów, zaznaczone czerwoną kostką, można
zobaczyć na współczesnej płycie głównego
placu miasta.

Koniec XV i XVI wiek to dla Gniezna okres rozkwitu związany ze wzrostem znaczenia miasta
w handlu międzynarodowym między Wschodem
i Zachodem. W roku 1537 odbudowano
w Gnieźnie wagę miejską, wzniesiono sukiennice
i halę targową. Kluczową rolę w organizacji wielkiego handlu odgrywały jarmarki gnieźnieńskie.
Dwa główne odbywały się na mocy przywilejów
królewskich 23 kwietnia i 24 sierpnia. Tradycja
kwietniowego jarmarku przetrwała do dziś: co
roku z okazji Imienin Miasta (23 kwietnia) organizowany jest Jarmark Świętego Wojciecha.

Wybór postaci do przewodnika po Trakcie bazuje na
brzmieniowym podobieństwie i etymologicznym powiązaniu słów „królik” i „król” w języku polskim (i ich
wspólnych korzeni w języku niemieckim).
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11 Wzgórze Lecha

M a p a T r a kt u

10 Kościół pw. św. Jerzego

Legendy

W pobliżu
Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej

9

Woj w czasach Piastów był doskonale wyszkolonym i uzbrojonym wojownikiem – członkiem
drużyny książęcej. Wojowie bronili ziem swoich
władców oraz uczestniczyli w wyprawach wojennych. Problemem, z jakim wiązało się posiadanie drużyny, była potrzeba jej utrzymania,
a to z kolei – z koniecznością niemal ustawicznej
walki w celu zdobywania łupów.

M a k i e t y M i a s ta

Woj piastowski

I

króliki

IV

Strażak

Gniezno było boleśnie doświadczane przez
pożary. Pierwsza duża klęska nawiedziła nowożytne miasto w 1503 roku.
Natomiast w roku 1613 największy z dotychczasowych pożarów zniszczył niemal całą zabudowę, wraz z ratuszem, halami handlowymi,
kościołem farnym i synagogą. Kolejny raz gigantyczna pożoga strawiła miasto w 1819 roku,
a zniszczenia były tak znaczne, że doprowadziły
do gruntownej przebudowy układu urbanistycznego Gniezna.

V

Medyk
W pobliżu

12 Kościół pw. św. Jana Chrzciciela z dawnym

klasztorem Bożogrobców

W latach 1708-1720 mieszkańców Gniezna
dziesiątkowała wielka zaraza. Wierzono, że jej
źródłem było tzw. morowe powietrze. Nie znano
sposobów leczenia, jedynym przeciwdziałaniem
była izolacja chorych. Zamożniejsi, czyli duchowieństwo, szlachta i bogaci mieszczanie, chronili
się przed zarazą w swoich posiadłościach za miastem.
W pobliskim klasztorze Bożogrobców w okresie
średniowiecza mieścił się miejski szpital.

VI

Napoleon

3 listopada 1806 roku do Gniezna wkroczyły
wojska francuskie cesarza Napoleona Bonaparte.

W pobliżu

Okres rezydowania w Polsce wojsk Napoleona
dawał nadzieję na odzyskanie niepodległości
po latach zaborów. W 1807 roku utworzono
Księstwo Warszawskie, obejmujące zasięgiem
również Gniezno. 14 kwietnia tego roku odbyły
się w mieście wybory do magistratu, gdzie
wniesiono uroczyście emblemat Orła Białego.

15 Dolina Pojednania

Legenda głosi, że Napoleon nocował w jednej
z pobliskich kamieniczek. Mogło to mieć miejsce w trakcie jego podróży na wschód w 1812
roku.
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VII

Murarz
ZOBACZ TEŻ

16 Kamienica na ul. Warszawskiej

– szlak wolnomularski

VIII

Kolejarz
W pobliżu

17 Domy robotników przy ul. Pocztowej
18 Komenda Państwowej Straży Pożarnej

ZOBACZ TEŻ
19 Parowozownia

W latach 1820-1915 trwa odbudowa centrum
miasta po pożarze. Zmieniono układ przestrzenny Gniezna, m.in. odsłonięto widok z Rynku na
katedrę. Powstało wiele solidnych murowanych kamienic, w tym nowy budynek ratusza.
Na szczególną uwagę zasługują pozostałe do
dzisiaj ślady po prężnie działającej w Gnieźnie
masonerii – w postaci symboliki wolnomularskiej widocznej na elewacjach kamienic.

W 1872 roku przy nowo powstałej stacji kolejowej na trasie Gniezno–Toruń wybudowano
parowozownię: zajezdnię oraz miejsce naprawy
i konserwacji lokomotyw parowych.
Kilkukrotnie rozbudowana parowozownia to
jeden z najciekawszych w Polsce obiektów
tego typu. Można tu zobaczyć m.in. wieżę
ciśnień z 1905 roku czy jedyny w Europie
drewniany żuraw węglowy. W bezpośrednim
sąsiedztwie znajduje się również stacja kolejki wąskotorowej, która łączyła Gniezno z Powidzem.
Od 2010 roku w gnieźnieńskiej parowozowni
odbywają się majowe „Dni Pary” – impreza
popularyzująca historię obiektu.

IX

Degustator
ZOBACZ TEŻ

20 Dawna fabryka Bolesława Kasprowicza

W 1888 roku powstała w Gnieźnie Wytwórnia Wódek i Likierów Bolesława Kasprowicza.
Do lat 30. XX wieku słynęła na całą Europę
z wysokiej jakości trunków. Promując swoje
produkty na rynku wewnętrznym, firma Kasprowicza wykorzystywała popularne motywy
patriotyczno-narodowe oraz literackie. Nazwy
alkoholi, takie jak „Zagłoba”, „Żubrówka” czy
„Soplica”, budziły w polskim nabywcy jak najlepsze skojarzenia, co wpływało na zwiększenie
sprzedaży. Warto podkreślić społeczne zaangażowanie Kasprowicza na rzecz Gniezna. Był
on znanym filantropem, ufundował m.in. Gimnazjum Żeńskie. Jako patriota zaangażował
się w organizację Powstania Wielkopolskiego,
w którym walczył jego syn Piotr. W 1919 roku
Bolesław Kasprowicz objął funkcję polskiego
prezydenta miasta Gniezna.

Skaczę do królika Skryby!
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X

Skryba
W pobliżu

21 Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej

Maryi Panny i św. Antoniego oraz klasztor
oo. Franciszkanów
22 Budynek sądu

XI

Żołnierz pruski
W pobliżu

23 III LO im. Jana III Sobieskiego

ZOBACZ TEŻ

24 Dawne koszary przy ul. Wrzesińskiej

Na przestrzeni wieków w Gnieźnie pracowało wielu skrybów, czyli osób piszących i przepisujących
rozmaite księgi. Wielu z nich było z pewnością
zakonnikami z pobliskiego klasztoru Franciszkanów. Mało kto wie, że słynny pisarz epoki
oświecenia Ignacy Krasicki był również arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski. Znany
głównie z doskonałych bajek i moralitetów twórca był prawdziwym człowiekiem swojej epoki:
tworzył poematy, satyry, poezje oraz pierwsze
w Polsce powieści. Pochowano go w tutejszej
katedrze.

Jednym z najciekawszych obiektów z czasów
zaborów są wybudowane w latach 70. XIX wieku
koszary wojskowe przy ul. Sobieskiego. Do dziś
zachował się tylko jeden z trzech bliźniaczych
gmachów kompleksu (pozostałe uległy zniszczeniom podczas II wojny światowej). W koszarach stacjonował 46. pułk piechoty pruskiej.
27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie
Wielkopolskie. Gdy dzień później do powstania
przystąpiło Gniezno, podstawowym zadaniem
stało się przejęcie kontroli nad koszarami. Udało
się to jeszcze tego samego dnia – oddział polskich powstańców zdobył pruski obiekt wojskowy, przejmując składowane tam uzbrojenie
i zaopatrzenie.

XII

Powstaniec
wielkopolski
W pobliżu

25 Kościół garnizonowy
26 Budynek Poczty Głównej

zobacz też
27 Akropol Bohaterów

28 grudnia rozpoczęło się wyzwalanie Gniezna
spod zaboru pruskiego. Gnieźnianie przyłączyli
się tym samym do Powstania Wielkopolskiego,
jednego z nielicznych zwycięskich polskich
powstań. Po wyzwoleniu miasta oddziały uformowane w Gnieźnie odparły nadciągającą
z Bydgoszczy formację pruską w bitwie pod
Zdziechową.
Groby powstańców, uczestniczących m.in. w tej
bitwie, znajdują się w honorowym miejscu na
zabytkowym cmentarzu św. św. Piotra i Pawła
(tzw. Akropol Bohaterów).
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XIII

Szofer
W pobliżu

28 Kościół pw. św. Trójcy (farny)

W 1919 roku bracia Maksymilian i Klemens
Waberscy zakładają w Gnieźnie fabrykę wozów,
powozów i bryczek. Trzy lata później powstaje
warsztat samochodowy, w którym remontuje
się auta amerykańskich marek Ford i Lincoln.
W roku 1926 z inicjatywy braci Szczepańskich
w Gnieźnie otwarto filię poznańskiej firmy
komunikacyjnej „Auto”. Pierwsza linia łączy
Gniezno z Witkowem i Powidzem.

XIV

Hokeista
zobacz też

29 Stadion Miejski im. Alfonsa Flinika

XV

Żużlowiec
zobacz też

30 Stadion Miejski (żużlowy) im. płk. Franciszka

Hynka

Nie wszyscy wiedzą, że Gniezno to miasto
z dużymi tradycjami w dziedzinie… hokeja na
trawie.
Założony w roku 1915 klub sportowy Stella
(z łacińskiego „gwiazda”), może pochwalić się
licznymi sukcesami. Sekcja hokejowa klubu
powstała w latach 30. XX wieku. Przedwojenne
tradycje kontynuowano z sukcesami po 1945
roku, o czym świadczy m.in. zdobycie mistrzostwa Polski w roku 1947. Warto dodać, że
gnieźnieńskie kluby hokejowe wychowały aż
22 olimpijczyków.

Żużel, od momentu pojawienia się w Gnieźnie
w 1948 roku, jest najpopularniejszą dyscypliną
sportową w mieście. Pierwszy klub żużlowy
– SKS Start – utworzono tu w 1952 roku.
W roku 1980 gnieźnieńscy żużlowcy zdobyli
brąz Drużynowych Mistrzostw Polski. Klub
wychował wielu medalistów mistrzostw Polski,
Europy i świata.

Kicam do mapy traktu.
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Ko ś c i ó ł p w. ś w. J a n a
Chrzciciela
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Kościół
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Wzgórze Lecha

Fragmenty murów
miejskich

13

14

K o m p l e k s M PPP i I LO
w Gnieźnie

15

Dolina pojednania
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Domy kolejarzy
przy ul. Pocztowej

17

16

Szlak
wolnomularski
( a r c h i t e kt u r a )

24

18

Straż pożarna
( d a w n y c m e n ta r z ż y d o w s k i )

Pa r o w ozo w n i a

19

20

Dawna fabryka
Bolesława
Kasprowicza

25

króliki
21

Ko ś c i ó ł p w. W n i e b ow z i ę c i a
N a j ś w i ę t s z e j M a ry i Pa n n y
i ś w. A n to n i e g o o r a z k l a s z to r
oo. Franciszkanów
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B u dy n e k s ą d u

23

BUDYNE K III LO
( DAWNE K OSZARY
4 6 . P U ŁK U PIE C HOTY )

26

24

DAWNE K o s z a r y
przy ul. Wrzesińskiej

25

26

Kościół garnizonowy

B u dy n e k P o c z t y g łów n e j
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28

Ak r o p o l b o h a t e r ó w

Kościół
p w. ś w. T r ój c y
(farny)
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St a d i o n M i e j s k i
im. Alfonsa Flinika
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(żużlowy)

27

p

p

.
wojciecha

9

22

Kat
edr
a
o

p
Muzeum

p

(„Wenecja”)

p

p

ca

ń
rzy
aw
.W
św
16

p

p
p


30

Lech
a

p

p

parking

M a p a T r a kt u

go

kie

es

bi

So

Grzybowo

p

p

Informacja Turystyczna

początek budowy
gnieźnieńskiego grodu

koronacja Bolesława II
Szczodrego

Zjazd Gnieźnieński, powołanie
arcybiskupstwa w Gnieźnie
wielki pożar
Gniezna
koronacja Mieszka II

koronacja Przemysła II

wielki pożar Gniezna

940

992

1000

1025

1038

1076

ok.1239

1295 1300

koronacja Bolesława
Chrobrego

1503

1537

1613

budowa sukiennic, wagi
miejskiej i hali targowej

najazd księcia czeskiego Brzetysława
i splądrowanie Gniezna

koronacja Wacława II

lokacja Gniezna na prawie
niemieckim

objęcie rządów przez Bolesława Chrobrego
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170

początek okupacji niemieckiej,
represje wobec gnieźnian

„polskie” wybory do magistratu,
Gniezno w Księstwie Warszawskim

wybuch Powstania Wielkopolskiego,
wyzwolenie Gniezna

III rozbiór Polski

otwarcie Muzeum Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie

1708-1720 1795 1806 1807 1820 1875 1888 1918 1919

1939 1947 1978 1979

wkroczenie do Gniezna wojsk
napoleońskich

M a p a T r a kt u

powstaje pierwsza stacja kolejowa
na trasie Gniezno–Toruń

klub Stella Gniezno zdobywa pierwsze
mistrzostwo Polski w hokeju na trawie

Legendy

powstaje Fabryka Wozów,
Powozów i Bryczek

odbudowa Gniezna po pożarze

wielka zaraza

drużyna żużlowa zdobywa III miejsce
w mistrzostwach Polski

33
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powstaje Wytwórnia Wódek i Likierów
Bolesława Kasprowicza
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Legenda o Piaście Oraczu
(Legenda dynastyczna)

Bohaterowie

Piast Oracz (Rataj), Rzepka (Rzepicha), Siemowit, dwaj wędrowcy, książę Popiel
Miejsce akcji

gród Gniezno, chata oracza

Pierwotny zapis legendy znajdujemy w Kronice
polskiej Galla Anonima.
Kronikarz relacjonuje wizytę tajemniczych gości,
którzy przybywają do gnieźnieńskiego grodu
w trakcie postrzyżyn synów księcia Popiela. Ten
jednak traktuje ich pogardliwie i przepędza spod
bram grodu. Schronienie znajdują w domu ubogiego oracza Piasta oraz jego żony Rzepki.
Serdeczna gościna, jakiej tam doświadczają,
ujmuje serca wędrowców. Okazuje się, że jest
to również dzień postrzyżyn syna dobrych gospodarzy. W cudowny sposób podczas posiłku
nie ubywa jedzenia i picia, pustoszeją natomiast naczynia na uczcie u Popiela. Gospodarze
zapraszają więc księcia z całą świtą biesiadników,
przyjmują ich serdecznie i goszczą obficie.

Wędrowcy zgadzają się dokonać rytuału postrzyżyn i nadają chłopcu imię Siemowit, co
oznacza „pan rodu” i stanowi pomyślną wróżbę
dla jego przyszłych losów.
Rzeczywiście, Siemowit dorasta i zostaje księciem na grodzie w Gnieźnie, zaś despotyczny
i okrutny książę Popiel kończy marnie – pożarty
przez myszy. Tak dobre serce i gościnność
rodziny ubogiego oracza zaowocowały powstaniem potężnej dynastii Piastów – pierwszych
władców Polski.
Warto wspomnieć o istocie legendy dynastycznej – jest ona uzasadnieniem dla sprawowania władzy przez ród. Dobry władca to ten,
który karmi (Piast – oracz, żywiciel według
jednej z uznawanych interpretacji naukowych),
a zły to ten, co zamiast żywić, niszczy, czyli
spopiela ziemię (Popiel).

Zobacz W pobliżu
Legendy

31 Park Miejski im. gen. Władysława Andersa

M a k i e t y M i a s ta

Ściągnij aplikację na swój
telefon i „Królika GOń”!
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Legenda o Lechu

Bohaterowie

Lech z rodziną
Miejsce akcji

Gniezno, Góra Lecha

Jednym z najstarszych źródeł pisanych przedstawiających legendę o Lechu jest pochodząca
z XIII wieku Kronika wielkopolska nieznanego
autorstwa.
Możemy przeczytać w niej o legendarnych
początkach Gniezna – przyszłej stolicy państwa
polskiego. Według kronikarza: Lech był jednym
z trzech synów władcy Panonii – prowincji Cesarstwa Rzymskiego położonej między rzekami
Sawą i Dunajem.
Pewnego razu bracia wyruszyli w poszukiwaniu
ziem, które mogliby objąć we władanie. Jak zwali
się bracia Lecha i jakie były ich losy – źródłowy
tekst nie wyjaśnia jednoznacznie. Czy, zgodnie
z późniejszą, najbardziej popularną wersją legendy, byli to Czech i Rus? Nie jest to takie oczywiste.

32

Lech wędrował długo przez obszerne lasy, aż
przybył do miejsca pełnego uroku, żyznego
i obfitującego w zwierzynę, leżącego u stóp
rozległego wzgórza. Rzekł wówczas do swoich towarzyszy: „Zbudujmy tutaj gniazdo”. „Gniazdo”
oznaczało „siedzibę rodu”.
W późniejszych interpretacjach znaczenie tego
słowa było przedstawiane w różny sposób, m.in.
jako gniazdo orła wzbijającego się do lotu, co
ujrzeć miał Lech, jednak wykracza to poza pierwotne brzmienie legendy.
Nie wchodząc w etymologiczne spory, ostatecznie: „gniazdo” założone przez Lecha stało
się grodem (miastem) Gnieznem, a kraj objęty
przezeń we władanie – Lechią, czyli Polską.

W pobliżu:
Jezioro Jelonek

Ściągnij aplikację na swój
telefon i „Królika GOń”!
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im. gen. Władysława
Andersa
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jezioro Jelonek
( „W e n e c j a” )
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Grzybowo

Miasto lokacyjne

Lokacja miasta na tzw. prawie niemieckim
w średniowieczu wiązała się z napływem osadników, którzy przyczyniali się do wzrostu znaczenia i bogactwa miasta, w zamian otrzymując
liczne przywileje. Napływ osadników i związane
z tym zmiany społeczno-gospodarcze wymagały
dostosowania dotychczasowej zabudowy do
nowych potrzeb i funkcji – według wzorca miast
niemieckich. Lokację rozpoczynano zazwyczaj
od wyznaczenia granic nowego miasta oraz
poszczególnych działek. Następnie wytyczano
obszar rynku, który miał być głównym miejscem
sprawowania władzy miejskiej i handlu, ulice
oraz parcele przeznaczone dla osadników.

Szczególną wagę przykładano do planowania
obiektów gospodarczych, takich jak kramy czy
kantory rzemieślnicze. Proces lokacji na prawie
niemieckim miast w Polsce przyczynił się do rozwoju stanu mieszczańskiego oraz zasadniczych
przemian w strukturze społecznej państwa.
Lokację Gniezna na prawie niemieckim przeprowadził książę wielkopolski Władysław Odonic.
Najbardziej prawdopodobną datą jej rozpoczęcia
jest rok 1239. Akt ten zapoczątkował dynamiczny
rozwój miasta na Wzgórzu Panieńskim.

W pobliżu:
33 Linie starej zabudowy Rynku

M a k i e t y M i a s ta

Ściągnij aplikację na swój
telefon i „Królika GOń”!
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Katedra gnieźnieńska

Początki katedry sięgają X wieku, czasów
panowania Mieszka I, kiedy to na Wzgórzu
Lecha stanął pierwszy kościół grodowy – rotunda o średnicy 9 m. W roku tysięcznym zostaje
on podniesiony do rangi archikatedry, stając się
tym samym najważniejszą świątynią w kraju.
To wyjątkowe w owym czasie wyniesienie było
możliwe dzięki postaci świętego Wojciecha –
duchownego, który wyruszył z Gniezna do
pogańskich Prus z misją chrystianizacyjną. Tam
został zabity, co uczyniło z niego męczennika
za wiarę. Gdy król Bolesław Chrobry wykupił
zwłoki Wojciecha, pochował je w świątyni, która
dla chrześcijańskiego świata stała się celem
pielgrzymek. W ten sposób uroczysta wizyta
w Gnieźnie w 1000 roku głęboko wierzącego
cesarza Ottona III stała się nie tylko aktem politycznym, ale również aktem wiary.

W 1038 roku podczas najazdu czeskiego
księcia Brzetysława świątynia ulega zniszczeniu, okradziona z cennych relikwii, w tym ciała
świętego Wojciecha.
Odbudowana w roku 1064 w stylu romańskim,
ponad sto lat później zyskała swój największy
skarb – Drzwi Gnieźnieńskie, ufundowane najprawdopodobniej przez Mieszka III Starego.
Katedra była jeszcze kilkakrotnie przebudowywana w różnych stylach architektonicznych, po II wojnie światowej przywrócono
gotycki charakter jej nawie głównej.

ZOBACZ TEŻ:

34 Drzwi Gnieźnieńskie

Ściągnij aplikację na swój
telefon i „Królika GOń”!
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Gród wczesnopiastowski

W X wieku Gniezno było jednym z grodów centralnych państwa Piastów, obok Ostrowa Lednickiego, Poznania i Giecza. Grodów centralnych
było kilka, lecz dokument zwany Dagome iudex
z około 991 roku władztwo Piastów określa
mianem „Państwo Gnieźnieńskie”, wskazując
nadrzędny charakter Gniezna.
W miejscu przedchrześcijańskiego kultu –
pod dzisiejszym kościołem św. Jerzego – odkryto relikty monumentalnej konstrukcji kamiennej, noszącej znamiona ołtarza ofiarnego,
oraz kurhanu, wokół którego w pierwszej
połowie X wieku wzniesiono pierwszy gród
gnieźnieński. Otrzymał on potężne umocnienia
obronne w postaci drewniano-ziemnych wałów.
Szerokość wału u podstawy sięgać mogła nawet
30 metrów. Obwałowania zajęły teren wielkości
6800 m² (to niemal wielkość współczesnego
pełnowymiarowego boiska piłkarskiego).

W drugiej połowie X stulecia do pierwotnego
grodu dobudowano kolejny człon, którym był
niewielki książęcy gród usytuowany na szczycie Góry Lecha, obejmujący zasięgiem teren
około 3500 m². Na przełomie X i XI wieku
i w kolejnych latach wałem otoczono trzeci oraz
czwarty człon grodu – osadę przygrodową nad
jeziorem Jelonek. Podgrodzie to zajęło obszar
ponad trzykrotnie większy od powierzchni dzisiejszego rynku gnieźnieńskiego na Wzgórzu
Panieńskim. Zamieszkiwali je głównie wytwórcy.
W późniejszej fazie średniowiecza w północnym członie grodu powstał zamek, zbudowany
w miejscu wczesnopiastowskiego kompleksu
pałacowego. Współczesnie znajduje się tam budynek Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

W pobliżu:
35 Pałac Arcybiskupi
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Ściągnij aplikację na swój
telefon i „Królika GOń”!
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Miasto współczesne

W nocy z 27 na 28 maja 1819 roku Gniezno
spotkała tragedia. W wyniku pożaru spaliła się
większa część miasta, przede wszystkim okolice
Rynku. Ogień pochłonął około 250 budynków.
Odbudowa trwała wiele lat. Zmodernizowano
gruntownie układ przestrzenny miasta. Wytyczono nową siatkę szerokich ulic, lokalizację
dla nowych parceli i działek budowlanych.
Postawiono solidne murowane budynki, zburzono część starych, które przetrwały kataklizm,
w tym dotychczasowy ratusz. W wyniku przebudowy odsłonięto widok z Rynku na katedrę.
Należące do kapituły tereny na Wzgórzu Lecha –
stanowiące dotychczas niejako odrębne miasteczko – zespoliły się w ten sposób z miastem.

W Gnieźnie pojawiły się nowe nazwy ulic.
Przy głównej, nazwanej na cześć króla Fryderyka Wilhelma III – Friedrichstrasse (obecnie
ul. Chrobrego), wybudowano nowy ratusz.
Odbudowa miasta, choć często krytykowana
przez współczesnych jako nieprzemyślana,
była jednym z największych przedsięwzięć urbanistycznych w dziejach Gniezna, stanowiąc
znaczący impuls rozwojowy i demograficzny.

Ściągnij aplikację na swój
telefon i „Królika GOń”!
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L i n i e s ta r e j
zabudowy Rynku

Drzwi gnieźnieńskie
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Muzeum Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie
Muzeum jest instytucją zajmującą się najdawniejszą historią Polski, dziedzictwem średniowiecza
oraz dziejami Gniezna i regionu. Posiada zbiory archeologiczne, sztuki, historyczne i archiwalne.
Obok systematycznie wzbogacanych o nowe eksponaty wystaw stałych w muzeum organizuje
się różnorodne, przekrojowe ekspozycje czasowe prezentujące zabytki od pradziejów, poprzez
średniowiecze i czasy nowożytne, aż po współczesność. Ciekawą propozycją dla miłośników nowych
technologii jest bez wątpienia aplikacja mobilna prezentująca makietę wczesnośredniowiecznego
grodu gnieźnieńskiego w technologii 3D oraz AR.

warto odwi e dzi ć .
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Muzeum Zabytków Kultury
Technicznej w Gnieźnie
Muzeum prezentuje wystawy czasowe poświęcone starym motocyklom i innym zabytkom
techniki. Prezentowane eksponaty odnawiane
są ze szczególną dbałością o zachowanie
oryginalności i przywrócenie pełnej sprawności.
Na uwagę zasługuje lokalizacja muzeum na terenie zabytkowych budynków koszar.

Muzeum Archidiecezji
Gnieźnieńskiej
zaist e warto !

Muzeum zlokalizowane na Wzgórzu Lecha
tuż obok katedry jest spadkobiercą dawnego
skarbca katedralnego. Kielichy, puszki, monstrancje, pacyfikały, pierścienie biskupie oraz
obrazy, niezliczone rzeźby i zabytkowe tkaniny
stanowią podstawę kolekcji tej placówki.
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Indeks
1. Pomnik Bolesława Chrobrego
Pomnik poświęcony pierwszemu koronowanemu władcy Polski znajdujący się pomiędzy ul. Jana Łaskiego
a katedrą. Autorem pochodzącej z 1985 roku rzeźby jest Jerzy Sobociński, który odtworzył przedwojenny pomnik
autorstwa Marcina Rożka, zniszczony w 1939 roku przez Niemców podczas napaści na Polskę.
2. Pomnik Mieszka I i Bolesława Chrobrego
Uroczystego odsłonięcia pomnika autorstwa Józefa Kopczyńskiego dokonano 4 września 1978 roku podczas ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego. Pomnik stanął na zachodnim brzegu jeziora Jelonek, na dziedzińcu kompleksu budynków Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz I LO, z którego roztacza się widok na
panoramę starego miasta.
3. Stary Ratusz
W budynku mieszczą się obecnie Urząd Stanu Cywilnego oraz biura i sale sesyjne Rady Miasta Gniezna. Wybudowany
w roku 1830 w stylu klasycystycznym według projektu W. Schildnera, następnie rozbudowany w latach 1899 i 1916.
Po rewitalizacji w latach 2017-2018 wzbogacony również o funkcje kulturalne.
4. Miejski Ośrodek Kultury
Mieści się w XIX-wiecznym budynku dawnej siedziby gnieźnieńskiej loży masońskiej U Sześcianu Uwiecznionego.
Utworzony w 1954 roku ośrodek do dziś aktywnie kształtuje i wspiera inicjatywy kulturalne w mieście.
5. Kościół pw. św. Michała Archanioła
Wybudowany w XIII wieku na dawnym grodzisku stożkowatym. Neobarokową wieżę dobudowano w 1900 roku.
U wejścia do prezbiterium piękna gotycka chrzcielnica, w kruchcie bocznej krzyż z XVI wieku.
6. Urząd Miejski
Stworzony dla urzędników „landratury” (Landradsamt), czyli pruskiego starostwa powiatowego, budynek wzniesiony w latach 1898-1900. W 1902 roku rozbudowany o nowe skrzydło mieszczące Powiatową Kasę Oszczędności.
Obecnie siedziba Urzędu Miejskiego i Prezydenta Miasta Gniezna.
7. Parki przydworcowe
Park im. Tadeusza Kościuszki powstał w pierwszej dekadzie XX wieku. Znajdują się w nim dwa pomniki: ku czci
poległych w latach II wojny światowej (w centralnej części parku) oraz pomnik Ludziom Morza usytuowany
u zbiegu ulic Lecha i Kościuszki. Ponadto zlokalizowany jest tu system bunkrów poniemieckich.
Mniejsza, wschodnia część, w 2013 roku otrzymała imię Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.
8. Kościół pw. św. Wawrzyńca
Jest to jedna z najstarszych budowli w mieście. W dokumencie wydanym przez Bolesława Pobożnego w 1255 roku
mowa jest o drewnianym kościele parafialnym. Obecna świątynia z wieżą wzniesiona została w XVI wieku, odrestaurowana w roku 1817 oraz rozbudowywana w latach 1896 i 1936.
9. Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej
(opis na stronie 45)
10. Kościół pw. św. Jerzego
Zbudowany najprawdopodobniej jeszcze w X wieku na dawnym miejscu kultu pogańskiego. Na uwagę zasługuje
rzeźba na fasadzie budynku, wykonana przez Marcina Rożka w 1936 roku, przedstawiająca patrona świątyni podczas walki ze smokiem. Pierwotnie świątynia chrześcijańska funkcjonowała jako część palatium – kościół pałacowy.
Obecnie kościół rektorski Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego.
11. Wzgórze Lecha
Historyczne wzniesienie będące najstarszą częścią Gniezna. Domniemane miejsce pogańskiego kultu, co
potwierdzają odkrycia archeologiczne. W X wieku wzniesiono tu kościół, podniesiony w 1000 roku do rangi
archikatedry. Złożono w nim relikwie świętego Wojciecha, którego historię opowiadają słynne Drzwi Gnieźnieńskie.
Katedra na Wzgórzu Lecha była miejscem koronacji pięciu pierwszych królów Polski i jest jednym z najcenniejszych
polskich zabytków architektury.
12. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
Określany trzema literami „N” – najstarszy, najmniejszy i najpiękniejszy. Jednonawowa budowla wzniesiona
w połowie XIV wieku, równocześnie z katedrą gotycką. W prezbiterium zachowana oryginalna polichromia wykonana metodą al secco w czasie budowy świątyni.
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13. Fragmenty murów miejskich
W końcu XIII lub na początku XIV wieku miasto otoczone zostało murami obronnymi. Posiadały one obwód 850 m
i trzy bramy: Tumską (Poznańską), Toruńską i Pyzdrską (Warszawską). Jedyny zachowany odcinek murów,
przylegający do kościoła pw. św. Trójcy, można zobaczyć od ul. Stromej.
14. Kompleks MPPP i I LO w Gnieźnie
I LO jest najstarszą szkołą średnią w Gnieźnie. Może poszczycić się długą i bogatą historią. Szkoła należy do Klubu
Najstarszych Szkół w Polsce. Jej początki sięgają 1863 roku, kiedy to władze pruskie zgodziły się na utworzenie
w Gnieźnie tzw. Wyższej Szkoły Miejskiej dla Chłopców z niemieckim językiem wykładowym (budynek dzisiejszego WSCKZiU przy ul. Mieszka I). W 1978 roku szkołę przeniesiono do nowo wybudowanego modernistycznego
kompleksu budynków przy ul. J. Kostrzewskiego.
15. Dolina Pojednania
Park położony w dolinie pomiędzy dwoma wzgórzami – Panieńskim (Rynek) i Świętojańskim, czyli Górą Krzyżacką.
W czasie obchodów Tysiąclecia Zjazdu Gnieźnieńskiego przedstawiciele pięciu państw posadzili tu pamiątkowe
dęby, mające być symbolem jednoczącej się Europy.
16. Kamienica na ul. Warszawskiej – Szlak wolnomularski
Jeden z kilku budynków w Gnieźnie związanych z dawną działalnością lóż masońskich. Oprowadza po nich miejski
trakt turystyczny – Szlak wolnomularski (opis na stronie 49).
17. Domy kolejarzy przy ul. Pocztowej
Budynki mieszkalne zbudowane w latach 1906-1910 dla pracowników kolejowych stacji Gniezno.
18. Komenda Państwowej Straży Pożarnej – dawny cmentarz żydowski
Istniejący budynek Straży Pożarnej zlokalizowany jest na miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. XIX-wieczny
kirkut, zniszczony przez Niemców podczas II wojny światowej i zlikwidowany w 1945 roku, upamiętnia tablica
w językach hebrajskim, angielskim i polskim, zawieszona w 2008 roku na elewacji komendy.
19. Parowozownia
Mieszczący się przy ul. Składowej, rozbudowany w latach 1872-1945, największy w Europie kompleks parowozowni.
20. Dawna fabryka Bolesława Kasprowicza
Drugi z budynków założonej w 1888 roku słynnej wytwórni alkoholi, będącej jednym z pierwszych polskich
przedsiębiorstw na ziemiach pruskich. Wytwórnia znana była z wyrabiania trunków o polsko brzmiących nazwach
(m.in. Soplica). Pierwszym budynkiem fabryki była kamienica przy ul. Chrobrego 3 (współcześnie hotel).
21. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Antoniego
Kościół (z dawnym oratorium Klarysek) i klasztor Franciszkanów znajduje się na Wzgórzu Panieńskim.
W średniowieczu był to zespół klasztorno-kościelny łączący budowle dla męskiej i żeńskiej linii zakonu
franciszkańskiego. Franciszkanie zostali sprowadzeni do Gniezna w 1259 roku staraniem księcia Bolesława
Pobożnego i jego żony bł. Jolenty, a klaryski za sprawą Przemysła II. Mury przybytku datowane są na rok około
1270, jednak wczesnogotycka świątynia była wielokrotnie przebudowywana.
22. Budynek sądu
Zabytkowy budynek autorstwa berlińskich architektów Hermanna i Shultze, wzniesiony w latach 1878-1881 w tzw.
Rundbogenstilu – stylu arkadowym, który był wykorzystywany z upodobaniem w całym cesarstwie pruskim.
23. III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego – dawne koszary 49. pułku piechoty
Budynek wraz z dwoma bliźniaczymi gmachami (zniszczonymi podczas II wojny światowej) wybudowany przez
pruskiego zaborcę w 1872 roku. Do wybuchu Powstania Wielkopolskiego w koszarach stacjonował pruski 49. pułk
piechoty (6. pomorski).
W czasie trwania kampanii wrześniowej w 1939 roku stacjonował w nim sztab Armii Poznań, który m.in. stąd
dowodził obroną Rzeczypospolitej.
24. Dawne koszary przy ul. Wrzesińskiej
Zabytkowe budynki pokoszarowe, dawne miejsce stacjonowania 12. pułku dragonów pruskich. Koszary wybudowano w latach 1889-1892. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w koszarach do 1922 roku stacjonował
17. pułk ułanów, a później 17. pułk artylerii lekkiej.
25. Kościół pw. NMP Królowej Polski (Kościół Garnizonowy)
Powstał w XIX wieku jako zbór ewangelicki według projektu W. Schildnera, budowie patronował król pruski Fryderyk IV. Ozdobą świątyni są drzwi z wizerunkami aniołów zaprojektowane przez Karla Friedricha Schinkla. Obecnie katolicki kościół garnizonowy.
26. Budynek Poczty Głównej
Wzniesiony w 1890 roku neogotycki budynek poczty znajduje się na skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Łubieńskiego.
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dużo t e go .
26. Budynek Poczty Głównej
Wzniesiony w 1890 roku neogotycki budynek poczty znajduje się na skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Łubieńskiego.
27. Akropol Bohaterów
Zlokalizowane na cmentarzu św. św. Piotra i Pawła w Gnieźnie miejsce pamięci poległych w Powstaniu Wielkopolskim, z wieńcem 52 powstańczych mogił oraz modernistycznym pomnikiem (odsłoniętym w 1933 roku).
28. Kościół pw. św. Trójcy (farny)
Oprócz zegara słonecznego i cennych witraży świątynia może poszczycić się piękną późnobarokową amboną
w kształcie łodzi, pochodzącą z drugiej połowy XVIII wieku. W przeszłości kościół był miejscem spotkań bractw,
cechów i rolników.
29. Stadion Miejski im. Alfonsa Flinika
Hokejowy stadion ze sztuczną nawierzchnią usytuowany na Osiedlu Tysiąclecia. Wybudowany w kwietniu
1999 roku, posiada 1000 miejsc siedzących. Swoje mecze rozgrywają na nim kluby Stella Gniezno i Start 1954
Gniezno. Patronem stadionu jest gnieźnieński hokeista na trawie, dwukrotny olimpijczyk i 14-krotny mistrz Polski –
Alfons Flinik. Ze stadionem sąsiaduje hala widowiskowo-sportowa mieszcząca ponad 1200 osób.
30. Stadion Miejski (żużlowy) im. płk. Franciszka Hynka
Stadion żużlowy w Gnieźnie powstał w latach 50. XX wieku w miejsce wybudowanego w latach 20. hipodromu, na
którym odbywały się m.in. Jeździeckie Mistrzostwa Polski. Pozostałością po nim jest istniejąca do dziś zabytkowa
trybuna główna. Obecnie stadion posiada 9662 miejsca siedzące, sztuczne oświetlenie oraz spełnia wymogi
zawodów międzynarodowych FIM i Speedway Ekstraligi. Gościł m.in. finały Mistrzostw Świata U21 oraz zawody
Drużynowego Pucharu Świata.
31. Park Miejski im. gen. Władysława Andersa
Park Miejski – zabytkowy park położony pomiędzy ulicami Konikowo, Sobieskiego, Parkową i aleją Marcinkowskiego.
Początki obiektu sięgają roku 1798, kiedy to założono zieleniec na terenie ogrodu pojezuickiego.
32. Jezioro Jelonek
Malownicze jezioro okalające stare miasto od zachodu. Do jeziora przylega Park Piastowski z bogatym drzewostanem, alejkami spacerowymi oraz miejscem do treningów na wolnym powietrzu (street workout park).
33. Linie starej zabudowy Rynku
Na powierzchni Rynku widoczne są elementy granic wytyczonych czerwoną cegłą. Przedstawiają one zarys budynków, które mieściły się na Rynku przed wielkim pożarem Gniezna w 1819 roku.
34. Drzwi Gnieźnieńskie
Znajdujące się od chwili powstania w archikatedrze gnieźnieńskiej, odlane z brązu drzwi wykonano w latach 70. lub
80. XII wieku. Drzwi opowiadają za pomocą 18 scen – tzw. kwater – historię życia i męczeńskiej śmierci świętego
Wojciecha. Obok rzeźbionych kolumn ze Strzelna jest to najcenniejszy zabytek sztuki romańskiej w Polsce.
35. Pałac Arcybiskupi
Rezydencja arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski zbudowana w 1830 roku według projektu Karla
F. Schinkla, przebudowana w 1928 roku. Podczas swoich wizyt w latach 1979 i 1997 gościł w nim papież św. Jan
Paweł II.
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Warto zobaczyć
Szlak świętych i błogosławionych
Obejmuje miejsca związane z postaciami ważnymi dla Kościoła katolickiego. Do trasy przynależą
kościoły: św. Trójcy, św. Michała, św. Wawrzyńca, św. Jana Chrzciciela, Wniebowzięcia NMP,
św. Jerzego, a także budynek Pałacu Arcybiskupiego.
Szlak wolnomularski
Trasa, obejmująca m.in budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, kamienicę przy ul. Warszawskiej 26,
CAS Largo oraz kamienicę przy ul. Dąbrówki (dawna „Apteka Pod Lwem”), nawiązuje do działalności
masonerii w Gnieźnie.
Szlak wielokulturowy
Obejmuje miejsca upamiętniające Polaków, Żydów i Niemców, którzy niegdyś mieszkali w Gnieźnie
i współpracowali ze sobą na polu kulturalno-społecznym. Do miejsc włączonych w tę trasę należą:
dawny kirkut (ul. Kościuszki), dawny cmentarz ewangelicki (ul. Sobieskiego), kościół NMP Królowej
Polski i dawna synagoga obok dzisiejszej Szkoły Muzycznej, Park Trzech Kultur.
Imieniny Miasta, Jarmark św. Wojciecha
Imieniny Gniezna przypadają 23 kwietnia każdego roku, w dniu św. Wojciecha – patrona miasta
i całej Polski. W najbliższy po tej dacie weekend, oprócz tradycyjnych katolickich uroczystości
świętowojciechowych, na ulicach miasta odbywa się barwny jarmark.
Królewski Festiwal Artystyczny
Mottem festiwalu jest odkrywanie „sześciu stanów skupienia Kultury” (muzyki, sztuk plastycznych, literatury, teatru, fotografii oraz filmu). Od 2015 roku impreza poszerzyła swoją formułę,
obejmując cały okres letnich wakacji – od połowy czerwca do końca sierpnia. Obecnie gromadzi
pod jednym szyldem kilkadziesiąt różnych wydarzeń kulturalnych (i nie tylko!).
Festiwal Kultury Słowiańskiej „Koronacja Królewska”
Jedna z największych imprez historycznych w kraju. Co roku w ostatni weekend lipca do Gniezna
tłumnie zjeżdżają rekonstruktorzy oraz miłośnicy średniowiecza, a zlokalizowany u stóp katedry
plac św. Wojciecha zamienia się w słowiańską osadę. Można w niej np. spróbować średniowiecznego
jadła czy zobaczyć, jak dawniej wykonywano różne przedmioty codziennego użytku. Bogaty program uzupełniają m.in. inscenizacje, koncerty muzyki dawnej czy pokazy walk.
Ogólnopolski Festiwal Filmowy „Offeliada”
Listopadowe święto kina krótkometrażowego w Pierwszej Stolicy Polski. Celem organizowanego
od 2007 roku festiwalu jest prezentacja młodego polskiego kina niezależnego, połączona z szeregiem imprez i wydarzeń towarzyszących: warsztatów, wystaw, prelekcji czy koncertów.
Jarmark Bożonarodzeniowy
Kolędy, pastorałki i bożonarodzeniowe przeboje, stragany pełne świątecznych ozdób oraz
rozchodzący się aromat świątecznych potraw i grzanego wina – to wszystko czeka na mieszkańców
i turystów, którzy odwiedzą w pierwszej połowie grudnia gnieźnieński Rynek. Termin organizowanego od 2014 roku jarmarku jest ruchomy, jednak zwykle jego otwarcie przypada w mikołajki.
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Aplikacja mobilna
„Królika GOń”
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Królik Obczaj
Cześć, nazywam się Obczaj i jestem królikiem. Nie do końca
zwykłym królikiem.

Po pierwsze jestem przystojny. Po drugie mam ładne imię.

Po trzecie jestem królikiem, który pomoże Wam dogonić inne
króliki skaczące po historycznym Gnieźnie.

Warto je złapać, bo mają do opowiedzenia ciekawą historię.

No i można się od razu pochwalić znajomym na fejsie.

Ale zacznijmy od początku...

Pobierzcie za free na swój smartfon aplikację „Królika GOń”.

Ja już tam będę i powiem Wam, co dalej.

Nie traćcie czasu.
Czekam na Was!
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Wydawca: Urząd Miejski w Gnieźnie
Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu
„Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego
województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”

www.Gniezno.eu

/PierwszaStolicaPolski
/KrolewskieGniezno
/TraktKrolewskiGniezno

Gniezno 2018

