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Rozejrzyj się!
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Drogi Śmiałku!
Witaj w Gnieźnie, grodzie, który szczególnie sobie upodobałem, 
czyniąc go ważnym ośrodkiem władzy Polan. Byłem dzielnym ry-
cerzem, oddanym mężem, pierwszym władcą. Choć nie jestem 
tu obecny już od ponad tysiąca lat, z dumą muszę przyznać, że 
następstwa mego panowania rozciągnęły się na wieki i trwają aż 
do dziś. A nie byłoby tychże gdyby nie jedna decyzja...
Ruszaj zatem do miejsc pamiętających różne chwile ostatniego 
tysiąclecia, by odnaleźć sekretne hasło, wpisać je na stronie 
www.gryturystyczne.pl i znaleźć się na liście zwycięzców.
Uwaga na utrudnienie – dwa elementy nie pasują do żadnego 
z miejsc.
    Powodzenia!

Gra turystyczna, której kartę startową właśnie trzymasz 
w ręku, jest specjalną odmianą gry miejskiej. Ta nowa forma 
zwiedzania umożliwia zabawę niemal 24 godziny na dobę 
przez siedem dni w tygodniu. Uczestnicy ruszają na ulice 
Gniezna, by rozwiązać przygotowane dla nich zadania – od-
kryć dziedzictwo chrztu Polski. Bawić się można indywidual-
nie lub zespołowo. Każdy, kto pozna hasło końcowe, może 
wpisać się na listę zwycięzców na stronie www.grytury-
styczne.pl i pobrać imienny certyfikat. 

Pierwsze ślady osadnictwa na terenie Gniezna pochodzą 
sprzed około 8–10 tys. lat. Wiedzę na temat pierwszych ty-
siącleci bytności ludzi na tym terenie zawdzięczamy pracy 
archeologów. Około X wieku w okolicach dzisiejszego Wzgó-
rza Lecha, na terenie, na którym znaleziono relikty pogań-
skiej świątyni, wzniesiono potężny gród.
Jak podaje średniowieczna legenda, to właśnie tutaj Lech, 
po napotkaniu orła wylatującego ze swojego gniazda, posta-
nowił osiedlić się i podobnie jak jego bracia, Czech i Rus, za-
łożyć swoje państwo. 
Tyle legendy. Wiemy zaś na pewno, że potężny władca 
Gniezna i wielu innych grodów Mieszko I, przyjmując chrzest, 
wiele zyskał. Jego państwo wkroczyło na ścieżkę dynamicz-
nego rozwoju cywilizacyjnego i stało się pełnoprawnym 
członkiem chrześcijańskiej Europy. W miejscu obecnej kate-
dry wzniesiono pierwszą świątynię. To w niej według części 
historyków pochowana została księżna Dobrawa, która 
przywiozła do Polski chrześcijaństwo. Przez kolejne wieki 
katedra była ważnym świadkiem historii. Tutaj odbył się 
zjazd, w którym uczestniczyli Bolesław Chrobry i Otton III, 
złożono w tym miejscu relikwie św. Wojciecha oraz korono-
wano pięciu królów Polski.
Średniowieczne Gniezno lokowano w XIII wieku, a jego 
znaczny rozwój przypadł na czas panowania Kazimierza 
Wielkiego. Od czasów Władysława Jagiełły, arcybiskupi 
gnieźnieńscy otrzymywali wyłączny w kraju tytuł prymasa, 
który także dziś ma tu swoją siedzibę.

Czy Mieszko I – pierwszy chrześcijański władca mógłby nas 
oprowadzić po współczesnym Gnieźnie? A jeśli tak, to dokąd 
by nas zaprowadził? Jakie ślady przeszłości pokazał?
Odnajdując obiekty oznaczone na mapie greckimi literami, 
dopasuj do każdego z nich element z fotografii bądź wska-
zówkę zawartą na odwrocie karty. Wpisując odpowiednie 
łacińskie litery w kolejne puste pola (oznaczone tymi samy-
mi znakami co na mapie), poznasz hasło końcowe. Jest to 
jednak dopiero połowa zabawy – drugie hasło poznasz, gra-
jąc na Ostrowie Lednickim.

Graj również 
na Ostrowie 
Lednickim
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Gra zrealizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 
dofinansowanej przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Chrzest 966.
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Wzgórze, na którym się znajdu-
jesz, było niegdyś lokalnym 
ośrodkiem kultu pogańskiego. 
Na miejscu kaplicy w X wieku 
wzniesiono kościół kolegiacki, 
którego romańska bryła kryje ba-
rokowe wnętrze.

W XIII wieku Bolesław Pobożny 
ufundował kościół i klasztor prze-
znaczony dla franciszkanów. Po 
śmierci męża bł. Jolenta wstąpiła 
do zakonu klarysek i rozpoczęła 
służbę w gnieźnieńskim klaszto-
rze, w którym obecnie spoczywają 
jej relikwie.

Gotycki kościół św. Jana Chrzci-
ciela wzniesiony został w XIV 
wieku z inicjatywy Przemysła II 
i Bolesława Pobożnego. Położo-
na wówczas na przedmieściach 
świątynia przeznaczona była dla 
zakonu bożogrobców, który zało-
żył w Gnieźnie szpital i klasztor.

Kościół farny Świętej Trójcy w prze-
szłości służył jako miejsce spotkań 
bractw, cechów i rolników. Na połu-
dniowej ścianie świątyni znajduje 
się zegar słoneczny, natomiast we 
wnętrzu oprócz cennych witraży 
podziwiać można barokową ambo-
nę w kształcie łodzi.

Kościół św. św. Piotra i Pawła znaj-
duje się na terenie zabytkowej ne-
kropolii powstałej w większości 
w XIX wieku. Na uwagę zasługują 
otaczające świątynię, bogato zdo-
bione, naziemne grobowce utrzy-
mane w stylu neogotyckim i neo-
barokowym.

Pierwsza świątynia w miejscu bazy-
liki prymasowskiej – katedry Wnie-
bowzięcia NMP i św. Wojciecha po-
wstała za czasów Mieszka I. Być 
może jest ona miejscem wiecznego 
spoczynku Dobrawy. Przyjrzyj się 
budynkom znajdującym się nie-
opodal pomnika pierwszego króla 
Polski...

XIX-wieczny kościół NMP Królowej 
Polski służył do końca II wojny 
światowej ewangelikom. Na skwe-
rze obok świątyni znajduje się po-
mnik św. Wojciecha, który poświę-
cony został przez Jana Pawła II 
w czasie pielgrzymki do Polski 
w 1997 roku.

Dolina Pojednania położona jest 
pomiędzy Wzgórzem Panieńskim 
a Wzgórzem Krzyżackim, w miej-
scu, gdzie przebiegała niegdyś 
granica między Gnieznem a Grzy-
bowem, o czym wciąż przypomi-
nają pozostałości średniowiecz-
nych fortyfikacji.

W gmachu Specjalnego Ośrodka 
Wychowawczego funkcjonował po-
czątkowo Dom Sierot i Ochronka 
św. Wojciecha, prowadzony przez 
zakon sióstr św. Wincentego à Paulo. 
Pomimo upływu lat obiekt nadal słu-
ży wychowaniu dzieci i młodzieży.

Znajdujący się na zboczu Wzgórza 
Lecha monument upamiętniający 
Jana Pawła II odsłonięty został 
w 2009 roku na pamiątkę 30. rocz-
nicy pierwszej papieskiej piel-
grzymki do Polski. Jego forma na-
wiązuje do uchylonych Drzwi 
Gnieźnieńskich. 

Patronem tej świątyni, nazywanej „gotycką 
perełką Gniezna”, jest święty będący patronem 
zakonników, misjonarzy i krawców.

Po bacznym przyjrzeniu się okolicy dostrzeżesz 
wizerunki dwóch świętych, a pod nimi dwa herby.

Rozejrzyj się uważnie. Upamiętniono tu pobyt pięciu 
mężów z pięciu krajów. Nie sposób tego nie zauważyć.

Widok na świątynię przesłaniają Ci stojące wzdłuż 
ulicy niewielkie obiekty. Na jednym z nich, ponad 
czterema kolumnami, widnieje postać anioła.
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W każdym z odwiedzonych w czasie spaceru miejsc 
rozpoznasz jeden z elementów przedstawionych  
na fotografiach albo we wskazówkach podpisanych 
literami. Rozejrzyj się uważnie! Odpowiedzi szukaj 
na zewnątrz budynków bądź na tablicach 
informacyjnych. 
Aby poprawnie ułożyć hasło, należy przepisać litery 
w odpowiednie miejsca zaszyfrowanej wiadomości, 
kierując się wskazanymi piktogramami.

Wskazówki

Jak odczytać hasło?

Gdzie szukać?
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WIEK GRACZA ŚREDNI CZAS
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