SZLAKIEM PIERWSZYCH PIASTÓW
Termin: 19-09-2020 / 20-09-2020 (2 dni) (kat.: Wycieczka Weekendowa)
Przewodnik: Stanisław Łuć
Miejsce zbiórki: Plac Bankowy (od strony Galerii Porczyńskich) godzina 07:00
Program:
Dzień I
Podstawinie o godz. 6:45 Plac Bankowy (między pomnikiem Słowackiego, a Galerią Porczyńskich)
godz. 7.00

Wyjazd z Warszawy

PŁOWCE
●

Pole bitwy, która przeszła jednak do historii jako pierwsze zwycięstwo nad potężnym zakonem
krzyżackim. Wojska krzyżackie, które po spustoszeniu Wielkopolski, ziemi łęczyckiej i sieradzkiej
od lipca toczyły boje z Polakami na Kujawach, we wrześniu dotarły w okolice Radziejowa. Bitwa
miała miejsce 27 września 1331 roku.

KRUSZWICA. Nazywane legendarną stolicę Polski miasto, w czasach rzymskich leżala na szlaku
bursztynowym. We wczesnym średniowieczu, w plemiennym państwie Goplan, strategiczna rola
Kruszwicy wynikała z położenia na przeprawie przez jezioro Gopło, na szlaku, który przez Kujawy
łączył Mazowsze i Wielkopolskę z Pomorzem.
●

Bazylika Kolegiacka pw. Św. Piotra i Pawła, należąca do najlepiej zachowanych zabytków sztuki
romańskiej w Polsce. Wzniesiona została na skarpie, po wschodniej stronie Gopła, naprzeciw pola,
gdzie (według przekazów) znajdowała się chata legendarnego Piasta. Świątynia zbudowana została
w połowie XI wieku jako trójnawowa bazylika na planie krzyża łacińskiego.

STRZELNO
●

●

romański Kościół Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Panny wzniesiony w latach 1174–1216. Jest to
trójnawowa bazylika z transeptem i kaplicami.
muzeum Romański Ośrodek Kultury im. Ottona i Bolesława, w kórym Zebrano dokumenty z dziejów
klasztoru, szaty liturgiczne, relikwiarze, a także płyty nagrobne i trzy oryginalne romańskie
tympanony - wśród nich, pochodzący zapewne z końca XII wieku, jeden z najokazalszych tego typu
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●

w Polsce, tympanon portalu północnego.
Rotunda św. Prokopa - największa romańska świątynia w Polsce zbudowana na planie koła. Zapis w
kronikach Jana Długosza podaje datę 16 marca 1133 jako dzień jej konsekracji. Budowla wykonana
została z granitowych ciosów kamiennych z elementami konstrukcyjno-dekoracyjnymi z piaskowca,
z późniejszymi elementami z cegły.

BISKUPIN. Położony na Pałukach Biskupin stał się sławny nie tylko w Polsce, ale niemal na całym
świecie, gdy miejscowy nauczyciel - Walenty Schweitzer odkrył tam wystające z brzegów drewniane
pale. Dzięki staraniom Józefa Kostrzewskiego - profesora archeologii na Uniwersytecie Poznańskim,
jeszcze przed II wojną światową w Biskupinie powstał rezerwat archeologiczny.
●

Rezerwat archeologiczny w Biskupinie, który jest jednym z największych w Europie. Dzięki swojej
wyjątkowej wartości dla dziedzictwa kulturowego Polski został uznany za Pomnik Historii.
Obejmuje on obszar około 38 ha z licznymi śladami dawnego osadnictwa, od epoki kamienia po
wczesne średniowiecze.

MOGILNO. Miasto, leżące w pobliżu ważnego traktu z Gniezna do Kruszwicy, na wzgórzu
położonym na niewielkim półwyspie nad jeziorem, było jedenym z ważniejszych grodów
powstającego państwa polskiego. Około 1050 roku, w obrębie osady grodowej Kazimierz Odnowiciel
założył klasztor benedyktynów, a piersi zakonnicy przybyli z Bawarii lub Nadrenii.
●

●

Trójnawowa bazylika pod wezwaniem św. Jana Apostoła, zbudowana po połowie XI w. ma obecnie
formy barokowe, ale niegdyś była to jedna najokazalszych kamiennych budowli romańskich w
Polsce. Z kościoła romańskiego zachowane są m.in. mury prezbiterium wraz z apsydą, części
murów bocznych, dwa filary oraz krypta zachodnia,
budynek klasztorny, przebudowany w XVIII wieku. Jego trzy skrzydła i ściana kościoła tworzą
wirydarz, w którego centrum znajduje się studnia z XI wieku, uchodząca za najstarszą w Polsce

ok. godz. 18.00 obiadolacja
zakwaterowanie

Dzień II
ok. godz. 8.00

śniadanie w miejsc oclegu

DZIEKANOWICE
●

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, tzw. „Mały Skansen” na wschodnim brzegu jeziora, gdzie
w przeszłości znajdowała się osada, w której znajdowały się hutnicze dymarki, warsztat kowalski
oraz cmentarz funkcjonujący do XIII wieku, na którym ponad 1300 pochówków.

OSTRÓW LEDNICKI
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●
●

przeprawa promem na wyspę
skansen archeologiczny, w miejscu, gdzie na przełomie IX i X wieku powstał niewielki gródek o
średnicy około 40 m, natomiast gród piastowski, którego wnętrze liczyło blisko 1 hektar otoczony
był widocznym do dziś wałem. Z lądem wyspę łączyły dwa mosty o szerokości 6 metrów. W drugiej
połowie X wieku wzniesiono tu kamienne palatium (pałac) z kaplicę pałacową w formie krzyża
greckiego, w której archeolodzy odkryli dwa baseny chrzcielne (część naukowców przypuszcza, że
na Ostrowie Lednickim chrzest przyjął Mieszko I). Na wyspie znajdują się jedne z najcenniejszych
pozostałości przedromańskiej architektury kamiennej w Polsce.

GNIEZNO. O początkach Gniezna opowiada legenda o trzech słowiańskich braciach: Lechu, Czechu
i Rusie, którzy poszukując ziemi, na której mogliby się osiedlić dotarli do rozległej doliny położonej
wśród pagórków i jezior. Lech spostrzegł odpoczywającego w gnieździe orła i powiedział do braci:
"Tu zbuduję swój gród i nazwę go Gniezdnem, a orła białego przyjmuję za godło". Plemię Lecha
osiadło więc w tym miejscu, a pozostali bracia podążyli dalej: Czech na południe, a Rus na wschód od
siedziby Lecha.
●

●

●
●

gotycka Bazylika Prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z grobowcem i
relikwiarzem św. Wojciecha. W katedrze koronowani byli dwaj pierwsi polscy królowie Bolesław
Chrobny i Mieszko II.
Drzwi Gnieźnieński, będącymi jeden z ważniejszych zabytków plastyki romańskiej w Europie.
Odlane z brązu drzwi wykonano zapewne w Polsce około 1170 roku.
Pomnik Bolesław Chrobrego, koronowany jako pierwszy polski władca na króla,
Muzeum Początków Państwa Polskiego – wystawa „Początki państwa polskiego" prezentowana w
formie widowiska audiowizualne z wykorzystaniem filmów w technologii 3D. Wystawa ukazuje rolę
Wielkopolski jako kolebki polskiej państwowości oraz akcesję państwa piastowskiego do kręgu
cywilizacji łacińskiej i chrześcijaństwa i składa się z trzech części odpowiadających hasłom:
Państwo, Źródła, Kultura. Ekspozycja obejmuje ponad 500 eksponatów, między innymi: zabytki
archeologiczne dotyczące życia codziennego i wierzeń w czasach pierwszych Piastów...

TRZEMESZNO. Według tradycji opartej na XII-wiecznej legendzie Tempore illo, po wykupieniu
ciała św. Wojciecha z rąk pogańskich Prusów, "za zezwoleniem króla święte ciało spoczęło w
klasztorze w Czrzemesznie tak długo, póki nie zeschło się tak, że pozostały zeń jedynie same kości" i
dopiero później przeniesione zostało do Gniezna.
●

Bazylika Wniebowzięcia NMP z I połowy XII wieku, postawiony w formie bazylikowej. W zachodniej
części nawy fragmenty murów romańskich z ciosów granitowych, w nawie głównej widoczne są też
romańskie kamienne kolumny, odkryte w murach gotyckich po II wojnie światowej. Dziś kościół
jest perłą późnego baroku w Wielkopolsce

Powrót do Warszawy (Plac Bankowy) około godziny 21.

Biuro zastrzega zmianę kolejności zwiedzania obiektów, ostateczna kolejność zwiedzania zostanie
ustalona po rezerwacji wszystkich wstępów.
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Wpłaty powinny byc dokonane gotówką lub kartą w biurze lub przelewem na konto firmowe.
Odbiorca: HORN Tomasz Chodorski
numer konta: 50 1020 5558 1111 1221 0510 0068
Tytuł wpłaty: SZLAK PIASTÓW 643 + nazwiska uczestników
Terminy wpłat: zadatek 100 zł w ciągu 3 dni od zapisania, dopałat do całości 21 dni przed datą
wyjazdu.
Brak wpłat w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnją z wyjazdu.
.

Koszt Uczestnictwa:
425.00 zł zwykły / normalna ;

380.00 zł dla seniora / stały klientów ;

320.00 zł dla dzieci

Uwagi:
Dopłata do pokoju 1 osobowego + 80 zł. Cena zawiera: * transport autokarem klasy*** ( Mercedes,
Bova, Setra ) z wszystkimi opłatami drogowymi i parkingowymi, * nocleg (klasa **/***, pokoje 1, 2 i 3
osobowe z pełnym węzłem zsanitarnym), * wyżywienie (obiadokolacja i śniadanie), * bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, * obsługa pilocka i przewodnicka na całej trasie wycieczki, * ubezpieczenie
NNW w PZU S.A. Dodatkowe świadczenia: * miejsce premium + 20 zł (cztery pierwsze miejsca w
autokarze) * miejsce duplex + 50 zł/os/dz. (podwójne miejsce w autokarze dla jednej osoby - liczba
miejsc ograniczona). Zaplanowane wejścia do obiektów sakralnych będą się odbywały w miarę
możliwości. Świątynie pełnią funkcje sakralne i może zdarzyć się, że mimo wcześniejszego
potwierdzenia dostępności i umówienia z opiekunem obiektu, w dniu wycieczki w kościele będzie
odbywać się uroczystość religijna uniemożliwiająca wejście do wnętrza lub kapłan będący
opiekunem świątyni będzie musiał oddalić się by pełnić posługę w terenie. Miejsca w autokarze są
numerowane. Wybór numeru następuje po zawarciu umowy i opłaceniu wycieczki. Rozkład miejsc a
autokarze jest przykładowy i może ulec zmianie. Zadatek musi zostać dokonany w ciągu 3 dni od
momentu zapisania, dopłata do całości najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI Wszystkim naszym klientom zalecamy wykupienie
ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, obejmujące takie jak nagłe zachorowanie,
nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich, śmierć
ubezpieczonego lub osoby bliskiej lub współuczestnika podróży. Ubezpieczenie kosztów imprezy
turystycznej pomoże uchronić Państwa przed finansowymi skutkami rezygnacji w imprezie
turystycznej zakupionej w biurze podróży (w tym także zdarzenia zdrowotne). Osobom starszym lub
leczącym się zalecamy rozszerzenie ubezpieczenie o choroby przewlekłe, gdyż tylko w takim
przypadku, towarzystwo zagwarantuje Państwu pełen zwrot kosztów. Ubezpieczenie można wykupić
w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Naszym klientom możemy zaproponować wykupienie
umowy ubezpieczania kosztów rezygnacji z imprezy. Umowę takiego ubezpieczenia można zawrzeć
przy podpisywaniu umowy organizacji wycieczki. Koszt ubezpieczenia KR (koszty rezygnacji) wynosi
3,5 % ceny imprezy, KR z chorobami przewlekłymi - 9 % ceny imprezy. Zaplanowane wejścia do
obiektów sakralnych będą się odbywały w miarę możliwości. Świątynie pełnią funkcje sakralne i
może zdarzyć się, że mimo wcześniejszego potwierdzenia dostępności i umówienia z opiekunem
obiektu, w dniu wycieczki w kościele będzie odbywać się uroczystość religijna uniemożliwiająca
wejście do wnętrza lub kapłan będący opiekunem świątyni będzie musiał oddalić się by pełnić
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posługę w terenie.
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