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SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI 
„SZLAKIEM PIASTOWSKIM” 

 

              W dniu 20 kwietnia 2013 roku uczniowie klas IV-VI               

w ramach projektu „Szansa na lepszą przyszłość” wyjechali na 

dwudniowa wycieczkę Szlakiem Piastowskim. Pierwszym punktem 

programu było zwiedzanie wyspy Ostrów Lednicki o powierzchni 7,5 

ha, położonej na Jeziorze Lednickim, gdzie zachowane są ruiny 

siedziby księcia Mieszka I, Świątyni Ćhrztu Polskiego oraz czterech 

innych grodów średniowiecznych, liczne zabytki drewniane                      

i murowane. Uczestnicy na wyspę dopłynęli promem z tzw. Małego 

Skansenu. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Muzeum 

Pierwszych Piastów na Legnicy. W drodze do Gniezna dzieci                 

w Wielkopolskim Parku  Etnograficznym  w Dziekanowicach 

zwiedzały najcenniejsze zabytki architektury wiejskiej z XVI-XIX 

wieku z terenów Wielkopolski. Po przyjeździe do Gniezna 

uczestnicy wyjazdu udali się do Katedry położonej na Wzgórzu 

Lecha, gdzie zwiedzając ją mogli zobaczyć min. sarkofag św. 

Wojciecha, drzwi gnieźnieńskie z ilustracjami jego życia                        

i męczeńskiej śmierci. Dzieci z zainteresowaniem słuchały 

opowieści pani przewodnik. Była to dla nich niezapomniana lekcja 

historii. Po obejrzeniu i zwiedzeniu Katedry uczestnicy zrobili sobie 

pamiątkowe zdjęcie przed pomnikiem Bolesława chrobrego-

pierwszego króla Polski. Następnie wszyscy przeszli na Starówkę 

podziwiając piękne, piętrowe budynki mieszkalne z niezwykłymi 

fryzami ozdobnymi, przedstawiającymi motywy floralne oraz 

antyczne. Był to ostatni punkt programu przewidziany na ten dzień. 

Zmęczeni, ale pełni wrażeń uczestnicy wyjazdu przybyli do  miejsca 

zakwaterowania, które znajdowało się w Biskupinie- w Karczmie 
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Biskupińskiej. Dzień zakończył się spacerem po najbliższej okolicy. 

Następnego dnia o godz 900  uczniowie wraz z opiekunami 

wyruszyli do Rezerwatu Archeologicznego w Biskupinie, gdzie 

czekała na nich pani przewodnik. Dzieci mogły tam zobaczyć 

rekonstrukcję grodu biskupińskiego z około 740 roku p.n.e., były to 

min. fragmenty wału obronnego, falochronu, bramy, ulic i budynków 

mieszkalnych. Uczniowie dowiedzieli się również jak wyglądało 

życie w chacie biskupińskiej, czym zajmował się mincerz i jak 

powstawały denary Bolesława Chrobrego. Ostatnim punktem 

wycieczki Piastowskim Szlakiem było miasto Kruszwica. Tam 

uczestnicy zwiedzili Mysią Wieżę, a z jej szczytu podziwiali 

przepiękną panoramę Jeziora Gopło, Kruszwicy i okolicy. Wstąpili 

również do romańskiej kolegiaty św. Piotra i Pawła pochodzącej              

z początków XII wieku. W Biskupinie i w Kruszwicy uczniowie mieli 

okazję zobaczyć miejsca ekranizacji powieści „Stara Baśń”                    

w reżyserii Jerzego Hoffmana. Po obiedzie uczestnicy wycieczki 

wyruszyli w drogę powrotną. (zdjęcia w albumie fotograficznym) 

  

  

  


