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Per y architektury 
powiatu gnie nie skiego

Przez ca e wieki swojej dzia alno ci cz owiek 
zmienia  nie do poznania krajobraz ziemi 
gnie nie skiej. Tereny, na których niegdy  
dominowa y bagna i le ne g stwiny, przeobrazi y 
si  w hektary yznych pól uprawnych, k 
i pastwisk. Powstaj ce coraz to nowe osady 

czone by y drogami, tworz c w ten sposób szlaki, 
którymi przez setki kolejnych lat przemieszcza a si  
okoliczna ludno , ale te  ksi ce dwory, 
wojska czy zagraniczni kupcy. W tej chwili trudno 
jest sobie wyobrazi , jak te okolice wygl da y 
cho by kilkaset lat temu… 

Architektura powiatu gnie nie skiego opowiada 
o historii regionu. Pozwala ona zaobserwowa  
zachodz ce na jego terenach zmiany: od reliktów 
budowli z tysi cletnim rodowodem, po budynki 
stanowi ce ywe pomniki rozwoju przemys owego. 
Mówi c o zabytkach architektury ziemi 
gnie nie skiej, nie sposób nie wspomnie  
o bazylice archikatedralnej. Jej historia wi e si  
ci le z burzliwymi dziejami miasta, na przestrzeni 

których by a wielokrotnie podnoszona z ruin. 
Dzi ki temu w jej murach znale  mo na elementy 

charakterystyczne dla wielu ró nych stylów 
budowlanych. Na terenie ca ego powiatu 
jest wiele pi knych i cennych zabytków sakralnych 
stanowi cych jego wizytówk . Znajduj  si  tu 
równie  budowle o zupe nie innym przeznaczeniu, 
takie jak np. XIX-wieczny kompleks parowozowni.

Niniejszy folder przybli a mniej znan  cz  
historii ziemi gnie nie skiej. Dzi ki zrealizowanemu 
w latach 2010-2011 projektowi unijnemu, 
Starostwo Powiatowe w Gnie nie oznakowa o 
obiekty na dwóch zupe nie nowych szlakach 
turystycznych: Szlaku Pa aców i Dworów 
oraz Szlaku Architektury Drewnianej. 
Tworzy je cznie blisko dwadzie cia elementów, 
które opowiadaj  o niezwyk ej historii tych terenów.

Kapliczka stoj ca na terenie Wielkopolskiego 
Parku Etnogra  cznego postawiona zosta a 
w konstrukcji zr bowej, dzi ki temu atwo 
mo na dostrzec sposób, w jaki czone 
by y ze sob  poszczególne belki.
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Szlak Pa aców i Dworów

Gniezno i jego okolice odegra y niebagateln  
rol  w dziejach Polski. Nic wi c dziwnego, 
e ziemie te od setek lat przyci ga y wa ne 

osobisto ci i mo ne rody z ca ego kraju. 
Osiedlaj c si  tu, budowali oni okaza e rezydencje, 
maj ce wiadczy  o bogactwie i pot dze 
ich fundatorów. Obiekty te inspirowane by y 
nierzadko dokonaniami wybitnych, zagranicznych 
architektów i odpowiada y wówczas panuj cej 
modzie. Na  ogó , poza samymi budynkami 
mieszkalnymi, powstawa y tak e zabudowania 
gospodarcze, a dooko a nich tworzone by y 
widowiskowe parki. 

Niestety, skomplikowana historia ostatnich 
dwóch wieków odcisn a trwa e pi tno na tych 
pi knych budowlach. Wiele z nich zosta o celowo 
zniszczonych lub rozebranych, a inne chyl  si  ku 
upadkowi, nie odzyskawszy ju  swojej wietno ci. 
Mimo wszystko, na terenie powiatu gnie nie skiego 
nadal ogl da  mo na sporo okaza ych pa aców 
i dworów, które w dobrym stanie przetrwa y 
historyczn  zawieruch . Opisany poni ej szlak 
sprzyja poznaniu losów najwa niejszych z nich.     

D ugo  szlaku to oko o 77  km.

KO ACZKOWO
Wybudowany pod koniec XIX wieku pa ac 
w Ko aczkowie jest prawdopodobnie jednym 
z bardziej fantazyjnych tego typu obiektów 
w okolicy. Elewacja frontowa tego klasycystycznego 
budynku zosta a urozmaicona licznymi 
architektonicznymi elementami, nadaj c mu 
w ten sposób nieco ba niowy charakter. 
G ównymi z nich s  okr g a, naro nikowa wie a 
usytuowana po lewej stronie gmachu oraz wej cie 
poprowadzone pod ostro ukowym portykiem . 
Od szczytu znajduje si  natomiast niska parterowa 
o  cyna zespolona cznikiem z korpusem g ównym. 
Do pa acowych zabudowa  oraz otaczaj cego je 
parku prowadzi ozdobna, murowana brama.      

Portyk 
– rodzaj otwartego ganku z kolumnami lub  larami poprzedzaj cy 
wej cie do budynku.

Pa ac w Ko aczkowie zosta  zaprojektowany 
ze spor  fantazj . Dodatkowego uroku 
dodaje mu ro linno , która porasta portyk.

Budynek prezentuje si  efektownie 
równie  wewn trz.
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Budowa pa acu zwi zana jest z osob  barona 
Aleksandra Graewe, jednak niema y wk ad w jego 
obecny wygl d mia  równie  pó niejszy zarz dca 
– Nepomucen Muku owski. Warto doda , 
e ten w a ciciel ziemski, w czasie tzw. rewolucji 

witkowskiej (dzia a  niepodleg o ciowych 
poprzedzaj cych powstanie wielkopolskie) 
zosta  wybrany pierwszym polskim starost  
witkowskim. W rodzinie Muku owskich maj tek 
pozosta  a  do czasów II wojny wiatowej, a po jej 
zako czeniu sta  si  w asno ci  Skarbu Pa stwa.   

NIECHANOWO
Pa ac w Niechanowie powsta  w latach 1783-1794. 
Jego fundator – Stefan Garczy ski, postanowi  
nada  budowli styl barokowo-klasycystyczny. 
W pó niejszym czasie obiekt jeszcze kilkukrotnie 
zmienia  w a ciciela, dlatego mody  kacjom ulega  
tak e jego wygl d. Potwierdzony jest fakt, 
e w miejscu tym przez pewien czas przebywa  

autor polskiego hymnu narodowego, 
gen. Józef Wybicki – wydarzenie to opisuje 
umieszczona na budynku tablica.   

G ównym elementem fasady frontowej pa acu 
jest czterokolumnowy portyk, który zosta  
dobudowany w ko cu XVIII i na pocz tku XIX wieku. 

Budynek pa acu w Niechanowie widoczny 
jest zaraz po przekroczeniu bramy wjazdowej,  
jednak cz  elewacji frontowej przys aniaj  
wysokie drzewa pozwalaj ce jedynie 
podziwia  zwie czenie nad wej ciem 
frontowym.
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powiat Gniezno

przebieg szlaku 

Szlak Pa aców i Dworów
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Centralnym punktem parku w Czerniejewie 
jest staw znajduj cy si  na ty ach pa acu.

Znajduj ca si  po lewej stronie 
od wej cia stajnia.

Okaza a zdobna brama u atwia odnalezienie 
pa acu licznym przyjezdnym.

przez PGR ydowo pozwoli o rozpocz  istotne 
prace renowacyjne. 

Obecne wyposa enie pa acu stanowi  g ównie 
meble pochodz ce z XIX i pocz tków XX wieku. 
Zabudowania kompleksu pe ni  rol  komercyjn , 
organizowane s  w nich imprezy okoliczno ciowe, 
spotkania biznesowe, konferencje itp. 
Funkcjonuj  tu tak e restauracje oraz hotel, 
w którym przebywali m.in. prezydenci siedmiu 
europejskich krajów przybyli na obchody 
II Zjazdu Gnie nie skiego w 1997 roku.

Od drogi do pa acowych zabudowa  prowadzi 
pi kna murowana brama, natomiast za nimi 
znajduje si  zabytkowy park krajobrazowy, 
który stanowi doskona e miejsce do spacerów. 
Powsta  on razem z pa acem, czyli w drugiej 
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po owie XVIII wieku. Pocz tkowo zaprojektowany 
w stylu francuskim, pó niej zamieniony 
na angielski. Na powierzchni 13 ha znale  mo na 
nawet 300-letnie okazy takich gatunków 
drzew, jak: d by szypu kowe, graby czy lipy, 
mi dzy którymi wyznaczone zosta y spacerowe 
aleje. Uroku ca emu miejscu dodaje tak e staw 
z nowo odtworzonym drewnianym mostkiem. 

Na skraju parku znajduje si  natomiast jeszcze 
jeden cenny budynek, czyli Ba antarnia. 
Ten pi kny XIX-wieczny obiekt wiadczy 
obecnie us ugi gastronomiczno-hotelarskie.          
             

Front g ównego gmachu pa acu zdominowany 
jest przez czterokolumnowy portyk.
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zosta o m.in. nieco ni sze skrzyd o boczne. 
Elementem charakterystycznym tego w wi kszo ci 
trójkondygnacyjnego budynku jest ozdobna, 
wielo cienna altana z balkonem na pi trze, 
umiejscowiona w centralnym punkcie elewacji 
frontowej oraz wie a zegarowa.

Ciekawostk  zwi zan  z tym miejscem jest fakt, 
e w okresie mi dzywojennym odbywa y si  

tu tajne spotkania masonów. Okoliczni mieszka cy 
twierdzili pó niej, e widzieli, jak od czasu do czasu 
do dworu przybywali ubrani w charakterystyczny 
sposób panowie w cylindrach. Do dnia dzisiejszego 
znajduje si  tu pomieszczenie zwane komnat  
maso sk , na którego cianach znale  mo na 
kilkadziesi t podpisów opatrzonych dat . 
Mog  one wskazywa  moment, kiedy dana osoba 
by a przyjmowana do lo y. 

Jeszcze przed II wojn  wiatow  ca y maj tek 
wykupiony zosta  przez rodzin  Wendor  ów, 
pó niej natomiast sta  si  w asno ci  Skarbu 
Pa stwa. W tym momencie zabrak o niestety 
pomys u na zagospodarowanie dworu, 
przez co sta  nieco zapomniany. Obecnie 
znajduj  si  w nim mieszkania dla kilku rodzin. 

ZAKRZEWO
Neorenesansowy pa ac w Zakrzewie wybudowany 
zosta  w 1867 roku, jednak w jego piwnicach 
zachowa y si  relikty starszego – XVIII-wiecznego 
dworu. Inicjatorem jego powstania by  
Albin hrabia W sierski, a nad realizacj  projektu 
czuwa  ówczesny architekt gnie nie ski – 
Ludwik Ballenstedt. Inspiracj  do ustalenia wygl du 
pa acu mia  by  pobyt obu panów na Wystawie 

wiatowej w Pary u, gdzie prawdopodobnie zosta  
zakupiony gotowy ju   projekt. Potwierdzeniem 
tej tezy mo e by  fakt, e budowla posiada bardzo 
wyra ne cechy stylu francuskiego. 

Ca y gmach zrealizowano na planie prostok ta. 
Jego centralna cz  ma cztery kondygnacje, 
a na szczycie stromego dachu umieszczony zosta  
taras. Ni ej znajduj  si  cztery pot ne kolumny 
jo skie, mi dzy którymi usytuowane jest g ówne 
wej cie do pa acu. Ca a elewacja frontowa zosta a 
bardzo bogato ozdobiona. Nad najwy ej po o onym 
oknem zobaczy  mo na kartusz  z herbem Belina, 
natomiast w balkonowej balustradzie na pierwszym 
pi trze koron  hrabiowsk . Uwag  zwracaj  tak e 
panoplia – rze bione kompozycje zawieraj ce 
elementy rycerskiej zbroi. Wn trze pa acu 
utrzymane jest w równie dobrym stanie; zachowa o 
si  w nim wiele oryginalnych elementów, 
m.in. posadzki, bogate sztukaterie, stolarka.

Jeszcze nim powsta  sam pa ac, w a ciciel nakaza  
postawi  na tym terenie liczne zabudowania 
gospodarcze: stajnia, wozownia 
czy gorzelnia. Jednocze nie przyby y z Francji 
ogrodnik, August Denizot, zaj  si  zak adaniem 
okaza ego 16-hektarowego parku. Wykorzystuj c 
naturalne ukszta towanie terenu i obecno  
zbiorników wodnych, uda o mu si  stworzy  
niezwykle malownicze miejsce, w którym do dzi  
ro nie wiele niecz sto spotykanych w okolicy 
okazów drzew.   

Kartusz
– ozdobna wydzielona p aszczyzna owalna, prostok tna 
lub sercowata, przeznaczona do umieszczenia 
na niej inskrypcji, emblematu, herbu lub malowid a.
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Równie ciekawa, jak sam budynek, jest historia 
jego fundatora. Urodzony w 1812 roku 
Albin hrabia W sierski, nie maj c jeszcze 
20 lat, uda  si  do Warszawy, by bra  udzia  
w powstaniu listopadowym. Jego odwaga w bojach 
zaowocowa a awansem do stopnia podporucznika 
i odznaczeniem o  cerskim – Krzy em Z otym 
Orderu Virtuti Militari. W pó niejszym czasie bra  
czynny udzia  w yciu politycznym i pe ni  wiele 
wa nych funkcji. By  tak e bardzo sprawnym 
przedsi biorc , dzi ki czemu zdo a  powi kszy  
swój maj tek. Za zgromadzone pieni dze móg  
w 1856 roku odkupi  od rz du pruskiego kolebk  
polskiej pa stwowo ci – wysp  Ostrów Lednicki, 
na której dochodzi o wówczas do licznych 
przypadków niszczenia historycznej tkanki. 
Mimo braku fachowego wykszta cenia, okaza  
si  te  wietnym archeologiem, a wi kszo  
znalezionych w trakcie bada  przedmiotów, 
przechowywa  starannie w swoim pa acu. 
Nie uda o si  jemu zrealizowa  wszystkich planów 
zwi zanych z wysp , ale i tak mia o mo na 
stwierdzi , i  uratowa  to bezcenne miejsce 
przed ca kowitym zniszczeniem.         

Front pa acu jest bardzo bogato zdobiony. 
Nad najwy ej umiejscowionym oknem 
znajduje si  kartusz ze s abo ju  widocznym 
herbem pierwszego w a ciciela. 

W przypa acowym parku w Zakrzewie 
znale  mo na wiele ciekawych obiektów 
– rze b wspó czesnych artystów plastyków.
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powiat Gniezno

przebieg szlaku 

Szlak Architektury Drewnianej
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Ko ció  z prezbiterium , jest tradycyjnie skierowany 
(orientowany) na wschód o konstrukcji zr bowej , 
oszalowany , z wie  od frontu. Nad wie  
wznosi si  wie yczka na sygnaturk  przykryta 
cebulastym he mem z prze witami i zwie czonym 
krzy em malta skim. Ko ció  jest jednonawowy 
z nieco ni szym i w szym prezbiterium. 
Od zachodu znajduje si  mniejsze prezbiterium 
i nawa – zamkni te trójbocznie z zakrysti  z boku. 

Ko ció  w ubowie zosta  oszalowany. 
Pionowe deski szalowania skry y konstrukcj  
zr bow , w jakiej wzniesiono bry  wi tyni.

Prezbiterium
– zwykle przed u enie nawy g ównej, miejsce, gdzie znajduje si  
o tarz g ówny, stalle, niekiedy tron biskupi.

Konstrukcja zr bowa
– ciany wznoszone z belek drewnianych uk adanych poziomo 
po czonych w naro nikach.

Oszalowanie
– maskowanie deskami zasadniczej konstrukcji cian. 

Budowla barokowa, zbudowana z drewna 
d bowego. Boczna kaplica zbudowana jest 
z drewna modrzewiowego. 
Dachy pokryte s  gontem. 
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Po jego pó nocnej stronie znajduje si  wie a 
z przyleg  krucht  i kaplic  w przyziemiu, 
która w latach 1904-1905 przeniesiona zosta a 
ze strony zachodniej budynku. 

Dach drewniany, dwukalenicowy , pokryty gontem 
(nad korpusem), a nad cz ci  murowan  dachówk . 
Godnym uwagi jest równie  barokowe wyposa enie 
wn trza ko cio a pochodz ce g ównie z drugiej 
po owy XVIII wieku z licznymi zabytkami.

Na zewn trz ko cio a umieszczona zosta a rze ba 
muszli w. Jakuba wyznaczaj ca przebieg Drogi 
w. Jakuba w powiecie gnie nie skim. 

KAMIENIEC
Ko ció  pw. w. Jakuba Wi kszego (wcze niej 
– oko o 1520 roku – pw. Narodzenia NP Marii). 
Wzniesiony w latach 1722-1724 z fundacji 

Dwukalenicowy
– kalenica to miejsce przeci cia si  p aszczyzn dachu 
w najwy szej cz ci;  dwie kalenice powstaj , 
gdy budynek ma dwie cz ci o ró nej wysoko ci.

Wewn trz znajduje si  obraz patrona ko cio a 
– w. Jakuba Starszego.

Ko ció  w Kamie cu po o ony jest blisko 
wschodniej granicy powiatu gnie nie skiego 
oraz ca ego województwa.

Elementem wyró niaj cym ko ció  w Niechanowie 
na tle innych drewnianych wi ty  szlaku jest fakt, 
i  jedna z jej cz ci jest murowana.
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zakonnika z Trzemeszna – proboszcza Jana 
Cie skiego. W okresie mi dzywojennym para  a 
pe ni a funkcj  letniej rezydencji prymasa Polski, 
Augusta kard. Hlonda.

Sam ko ció  wykonany jest w konstrukcji 
zr bowej, z zewn trz oszalowany. Jest orientowany 
z bocznymi kaplicami tworz cymi rodzaj transeptu 
(nawy poprzecznej). Po zachodniej stronie nawy 
– wie a w konstrukcji szkieletowej z krucht  
w przyziemiu. Prezbiterium – zamkni te 
trójbocznie, dachy pokryte zosta y gontem. 
Na skrzy owaniu nawy i kaplic znajduje si  
wie yczka na sygnaturk  nakryta dachem 
namiotowym. Wyposa enie pochodzi z XVII 
i XVIII wieku, m.in.: o tarz g ówny w stylu 
barokowym (1722-1724) z obrazem Niepokalanego 
Pocz cia NMP, dwa boczne o tarze z obrazami 
i rze bami oraz pó nobarokowa ambona 
(oko o 1724 roku).

Na uwag  zas uguje równie  stoj ca na zewn trz, 
wykonana z drewna, rze ba Aposto a w. Jakuba 
Starszego.

DUSZNO
Na najwy szym wyniesieniu Pojezierza 
Gnie nie skiego – Wale Wydartowskim 
(167 m n.p.m.), czwartym wyniesieniu 
w Wielkopolsce, znajduje si  wie a widokowa 
o wysoko ci 12 m. Poprzedni  konstrukcj , 
która sp on a we wrze niu 2011 roku, poprzedza o 
kilka jeszcze starszych budowli. W 1942 roku 
Niemcy postawili wysok  na 70 m drewnian  wie  
obserwacyjn , któr  zniszczy  po ar w 1956 roku. 

Obecna wie a widokowa w Dusznie 
powsta a z inicjatywy Starostwa 
Powiatowego w Gnie nie.

Kolejn  (o wysoko ci 50 m) zbudowa o wojsko, 
a nast pnie powsta a drewniana o wysoko ci 
25 m, która sta a do 1965 roku. 

Ze szczytu wie y przy dobrej pogodzie dostrzec 
mo na m.in.: kominy elektrowni w P tnowie, 
bazylik  w Licheniu, komin Kawernowego 
Podziemnego Magazynu Gazu, archikatedr  
w Gnie nie, cementowni  w Barcinie, a tak e 
miejscowo ci: Gniezno, Inowroc aw, Janikowo, 
Mogilno, Trzemeszno. 

SOKOLNIKI
Ko ció  para  alny pw. w. Stanis awa Biskupa 
by  wzmiankowany ju  w 1414 roku. Stoj ca 
wspó cze nie konstrukcja zbudowana zosta a 
w latach 1682-1712 z fundacji proboszczów 
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Adama Grudowicza i Wawrzy ca K osowskiego. 
W 1772 roku z inicjatywy proboszcza Andrzeja 
Kosmaci skiego dostawiono wie , zakrysti  
i kaplic  pw. Przemienienia Pa skiego. 
Podczas wojny wi tynia zamieniona zosta a
przez Niemców na magazyn.

Drewniany ko ció  orientowany powsta  
w konstrukcji zr bowej i zosta  oszalowany 
z zewn trz. Jednonawowy, posiada nieco w sze 
i ni sze prezbiterium, zamkni te wielobocznie. 
Od strony po udniowej kaplica, od pó nocy kruchta. 
Nawa zbudowana jest na planie kwadratu. 
Dach na ko ciele dwuspadowy, na kaplicy 
– namiotowy, na zakrystii i kruchcie dachy 
trzyspadowe. Wie a od zachodu zosta a zbudowana 
w konstrukcji s upowej, zwie czona cebulastym 
he mem z latarni  zako czon  mniejszym 
he mem blaszanym.

Wewn trz ko cio a znajduje si  cenna polichromia 
z 1787 roku wykonana przez Ignacego Ocaszalskiego. 
Poza tym wi kszo  wyposa enia ma styl 
barokowy. Wyj tkiem jest np. pó nogotycka 
kamienna kropielnica. Na cmentarzu przy ko ciele 
zlokalizowanych jest kilka grobowców, m.in. 
przy ogrodzeniu od strony po udniowej du y, 
murowany tynkowany grobowiec rodzinny 
Kalktsteinów, zbudowany w czwartej wierci 
XIX wieku. Obecnie pe ni on funkcj  kostnicy. 
Po stronie po udniowej – p yty nagrobne 
miejscowych proboszczów.

D BNICA
Para  a wzmiankowana po raz pierwszy w 1392 roku. 
W latach 1505-1627 ko ció  znajdowa  si  
w r kach braci czeskich. Obecna wi tynia 
zbudowana w 1726 roku z fundacji Eleonory 
z Dzia y skich Latalskiej. W sposób znacz cy 
rozbudowana i odnowiona w 1937 roku, 
kiedy to m.in. dobudowano wie  i przed u ono 
naw . Ko ció  drewniany, orientowany, 
o konstrukcji zr bowej, oszalowany, 
jednonawowy, z prezbiterium nieco ni szym Ro linno  stanowi ca otoczenie ko cio a 

w Sokolnikach jest starannie piel gnowana.

Nawa g ówna ko cio a w D bnicy.  
W g bi widoczne s   o tarze boczne 
oraz o tarz g ówny w prezbiterium.
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