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Wczesnopiastowska Rezydencja 
na Ostrowie Lednickim
Pozostałości siedziby pierwszych Piastów na wyspie na jeziorze 
Lednica. Najbardziej prawdopodobne miejsce chrztu pierwszych 
władców Polski z doskonale zachowanymi X-wiecznymi ruinami 
palatium z kaplicą księcia Mieszka I. W kaplicy odkryto baseny 
chrzcielne z drugiej połowy X w. Pod wodą znajdują się pozosta-
łości dwóch drewnianych mostów z lat 60. X w., które łączyły 
wyspę z traktami do Poznania i Gniezna. Wokół reliktów są dobrze 
widoczne wały grodowe, a na podgrodziu zrekonstruowano drew-
nianą zagrodę. Sporą atrakcją dla zwiedzających jest przeprawa 
promowa na wyspę.

 Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra
TEL (61) 427 50 10 wew. 219 
BILETY Normalny – 10 zł, Ulgowy – 7 zł, Wycieczkowy – 9/5 zł 

Wielkopolski Park Etnografi czny w Dziekanowicach
Unikatowa rekonstrukcja XIX-wiecznej wsi wielkopolskiej, dworu 
i folwarku. Przykłady budownictwa z terenów historycznej Wiel-
kopolski (od XVII po XX w.), typowy układ wsi, kompletne wyposa-
żenie domostw i dekoracja wnętrz z oryginalnym umeblowaniem, 
sprzętami gospodarstwa domowego, narzędziami rękodzielni-
czymi i maszynami rolniczymi. W kościele z Wartkowic (z 1719 r.) 
okolicznościowe dekoracje związane z rokiem liturgicznym i tra-
dycją ludową. Dopełnieniem ekspozycji jest galeria współczesnej 
wielkopolskiej rzeźby nieprofesjonalnej w budynku XIX-wiecznego 
młyna z Wierzenicy.

 Dziekanowice 23, 62-261 Lednogóra
TEL (61) 427 50 10 wew. 340 
BILETY Normalny – 12 zł, Ulgowy – 6 zł, Wycieczkowy – 9/5zł 

Rezerwat Archeologiczny 
Gród Wczesnopiastowski w Gieczu
Jeden z nielicznych tak dobrze zachowanych wczesnopiastowskich 
grodów z pozostałościami fundamentów nieukończonego pala-
tium z kaplicą z końca X w. Na terenie rezerwatu relikty kamien-
nego kościoła grodowego z początku XI w. Dobrze widoczny wał 
drewniano-ziemny. We wsi Giecz romański jednonawowy kościół 
pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja (XII/XIII w.).

Na wystawie stałej (Terra sancta. Giecz w monarchii piastowskiej) 
prezentowane są zabytki pozyskane w trakcie wykopalisk prowa-
dzonych na terenie grodu i w najbliższych okolicach. Przed grodzi-
skiem wzniesiono drewnianą osadę edukacyjną, gdzie odbywają 
się zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz imprezy plenerowe.

 Grodziszczko 2, 63-012 Dominowo
TEL (61) 285 92 22
BILETY Normalny – 5 zł, Ulgowy – 3 zł, Wycieczkowy – 4/2 zł 

Rezerwat Archeologiczny 
Gród w Grzybowie
Pozostałości jednego z największych grodów w Wielkopolsce 
z pierwszej połowy X w. z dobrze zachowanymi wałami.  W nowo-
czesnej przestrzeni ekspozycyjnej zaprezentowano nóż – przedmiot, 
który każdego dnia ułatwia wiele czynności. Najczęściej nie zwraca-
my uwagi na jego wygląd, kształt, ozdoby umieszczane na rękojeści. 
Nie zastanawiamy się nad jego pochodzeniem. Nóż towarzyszy 
człowiekowi od setek tysięcy lat. Jest narzędziem uniwersalnym. 
Jak było dawniej? Kiedy pojawił się nóż? Jak wyglądał? Z czego był 
wykonany? Jak się nim posługiwano? Po odpowiedzi zapraszamy 
na stałą wystawę archeologiczną Nóż – przedmiot niebanalny przed-
stawiającą noże z trzech epok: kamienia, brązu i żelaza. 

 Grzybowo 10A, 62-300 Września
TEL (61) 880 00 76, 507 513 798
BILETY Normalny – 5 zł, Ulgowy – 3 zł, Wycieczkowy – 4/2 zł 

Druk MJP Drukarnia

Przewodnik
We wszystkich oddziałach możliwość skorzystania 
z  przewodnika (wymagana uprzednia rezerwacja).

Ostrów Lednicki i Wielkopolski Park Etnograficzny: 
(61) 427 50 10 wew. 203

Giecz: 
(61) 285 92 22, info@giecz.pl

Grzybowo:
(61) 880 00 76, 507 513 798, grzybowo@lednica.pl

Gastronomia
W Wielkopolskim Parku Etnograficznym 
zapraszamy do Karczmy Lubczynek na pyszne 
potrawy kuchni regionalnej.

Największe czterooddziałowe muzeum Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego. Powstało, by chronić jedno 
z najważniejszych dla kultury polskiej miejsc: Ostrów Lednicki,
który w 1994 r. otrzymał status „POMNIKA HISTORII” NARODU 
POLSKIEGO.

Oddziały: 
  Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim 
(tu też Mały Skansen)

 Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach

 Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu

 Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie

www.lednica.pl
www.facebook.com/lednicamuzeum
www.instagram.com/lednicamuzeum

Godziny otwarcia ekspozycji 
we wszystkich oddziałach muzeum

Od 16 kwietnia do 15 października muzeum jest nieczynne 
w poniedziałki.
Czwartek jest dniem bezpłatnym dla zwiedzających. 

Więcej informacji na: www.lednica.pl

Ostrów Lednicki
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Wielkopolski Park 
Etnograficzny

Gród w Gieczu

Gród w Grzybowie

Fot. M. Jóźwikowska 



KARCZMA LEDNICKIE WROTA
zaprasza do wyjątkowego miejsca na Szlaku Piastowskim:
przytulne wnętrza, domowa atmosfera, dobra kuchnia –
dania regionalne i staropolskie w ciekawych odsłonach.

Profesjonalna organizacja przyjęć rodzinnych:
przyjęć weselnych do 100 os., chrzcin, komunii, urodzin

oraz innych przyjęć okolicznościowych, a także spotkań biznesowych
i fi rmowych, w tym plenerowych do 200 os. 

Możliwość zamówienia cateringu czy obiadu dla grupy wycieczkowej.

Pokoje gościnne 2–3 os. z łazienkami i antresolą – pokojem dziennym dla
Gości hotelowych – obszerny parking, altana grillowa i plac zabaw dla dzieci.

REZERWACJA MIEJSC: +48 510 198 008
Lednogóra 4a, 62-261 Lednogóra

przy starej trasie nr 5 (92) Poznań–Gniezno

e-mail: biuro@lednickiewrota.pl; www.lednickiewrota.pl

Godziny otwarcia: wt.–sob. od 11.00 do 20.00, niedz. od 12.00 do 20.00, w poniedziałki nieczynne.
W wypadku imprez zorganizowanych godziny są ustalane indywidualnie.

program wydarzeń | marzec–listopad 2020

Uwaga! Zapraszamy na bezpłatne oprowadzanie po Ostrowie Lednickim 
Ostrów Lednicki bez tajemnic: 2 maja, 6 czerwca, 4 lipca, 1 sierpnia, 5 września 
(pierwsze soboty miesiąca).

20 marca 2020 | Palenie Marzanny  Wielkopolski Park Etnograficzny

Wyprowadzenie korowodem ze wsi Marzanny Śmiercichy. Kukłę wykonamy 
własnoręcznie, a potem spalimy, chcąc unicestwić symbol zimy i otworzyć drogę 
wiośnie. Pyszna grochówka!

16 maja 2020 | Noc muzeów  Gród w Gieczu

Wieczorno-nocne oprowadzanie po rezerwacie, wystawach i gieckich kościołach, 
wykłady popularne o ubiegłorocznych badaniach kościoła grodowego i cmen-
tarzyska wczesnośredniowiecznego; na osadzie edukacyjnej życie codzienne we 
wczesnym średniowieczu: piknik i gra terenowa dla wszystkich.

23 maja 2020 | Lednicka Wiosna Poetycka  Wielkopolski Park Etnograficzny

XXIV turniej poetycki O Koronę Wierzbową adresowany do uzdolnionej literacko 
młodzieży w wieku od 12 do 19 lat, organizowany w celu odkrywania i rozwijania 
młodych talentów poetyckich, propagowania patriotyzmu, wiedzy przyrodniczej, 
historycznej oraz geografi cznej o ziemi lednickiej.

30 maja 2020 | Dziecięca kraina  Mały Skansen

Impreza historyczno-artystyczna. Niezapomniany dzień twórczych aktywno-
ści podejmowanych z przeświadczeniem, że jeśli działa się rękoma, umysłem 
i sercem – jest się artystą (od 10:00 do 17:00).

31 maja 2020 | Dzień dziecka  Wielkopolski Park Etnograficzny

Plenerowe przedstawienie teatralne dla dzieci oraz interaktywne zabawy przy 
użyciu rekwizytów muzealnych (od 11:00 do 16:00).

czerwiec 2020 | Dzień dziecka – dzień patrona  Gród w Grzybowie

Piknik edukacyjno-sportowy i widowiska parateatralne przygotowywane przez 
uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów z ZSS w Grzybowie im. Olgierda Brze-
skiego, inicjatora badań archeologicznych w Grzybowie. 

4 czerwca 2020 | Przyrodnicy i archeolodzy na wyspie Mieszka i Dobrawy
 Ostrów Lednicki

Warsztaty przyrodniczo-archeologiczne: spacer ścieżką edukacji ekologicznej, 
przyroda współczesna i poletka dawnych roślin przy zagrodzie, gry i zabawy przy-
rodnicze, warsztaty: tkacki i garncarski, prezentacja wyposażenia domów, możli-
wość przymierzania strojów z epoki (od 10:30 do 17:00).

20 czerwca 2020 | Noc Kupały  Mały Skansen

Wyjątkowa noc! Święto miłości! Impreza skierowana zarówno do par, jak i singli 
pragnących znaleźć drugą połówkę: warsztaty, konkursy, koncerty i gry przy bla-
sku księżyca i świec (od godz. 18:00).

21 czerwca 2020 | V Weekend na Szlaku Piastowskim  Gród w Gieczu

Piknik rekreacyjno-historyczny w osadzie edukacyjnej: pokazy i warsztaty rze-
miosł wczesnośredniowiecznych, gra terenowa, koncert grupy neofolkowej.

5 lipca 2020 | Żywy Skansen  Wielkopolski Park Etnograficzny

Całodzienna inscenizacja dawnych wiejskich zajęć gospodarskich, prezentacja 
rzemiosł i rękodzieła odbywająca się równolegle we wszystkich obiektach skanse-
nu (od 10:00 do 17:00).

11-12 lipca 2020 | Lednickie igranie – festiwal gier wszelakich  Mały Skansen

Impreza dla miłośników różnego typu gier (planszowe, fabularne, karciane, logicz-
ne). Prawdziwa gratka dla tych, którzy uwielbiają przenieść się w świat pełen nie-
zwykłych przygód. Świat, w którym możesz stać się bohaterem walczącym z groźny-
mi przeciwnikami, ale też spotkać się z wybitnymi postaciami znanymi z kart historii.

19 lipca 2020 | Letnie o Piastach bajanie…  Gród w Gieczu

Impreza rekreacyjno-edukacyjna ożywiająca osadę edukacyjną: rekonstrukcja 
życia codziennego na grodzie we wczesnym średniowieczu, prezentacje wczesno-
średniowiecznych rzemiosł, gry i zabawy, wykłady popularnonaukowe, wieczorna 
inscenizacja epizodu z historii rodu Piastów zawartego w źródłach pisanych.

20 marca 2020 | Marzanna w Grzybowie  Gród w Grzybowie

Plenerowe widowisko edukacyjno-historyczne: gra terenowa (poszukiwanie śladów 
wiosny), konkurs na słomiane kukły i strojenie wiosennego drzewka, na zakończenie 
zabawa przy ognisku i wspólna grochówka.

20 marca 2020 | Marzanna – pożegnanie zimy, powitanie wiosny  Gród w Gieczu

Interaktywna impreza plenerowa dla dzieci przedszkolnych z gminy Dominowo 
nawiązująca do tradycyjnego obrzędu ludowego związanego z powitaniem
wiosny.

15 kwietnia 2020 | Otwarcie wystawy Z archiwum ziemi i toni wodnej. Świadectwa 
dziedzictwa pierwszych Piastów  Mały Skansen

Wybrane zabytki archeologiczne z Ostrowa Lednickiego i jego bliskiego otoczenia. 

1 maja 2020 | Majówka nad Lednicą  Wielkopolski Park Etnograficzny

Impreza przybliżająca folklor słowny, muzyczny i taneczny Wielkopolski oraz 
zwyczaje wiosenne – chodzenie z nowym lotkiem. Otwarcie wystawy Niezabawki 
ukazującej aspekty życia człowieka za pomocą zabawek wykonanych z niepo-
trzebnych materiałów wg dawnych wzorców.

1-3 maja 2020 | Majówka z historią w Grzybowie  Gród w Grzybowie

Piknik rekreacyjno-edukacyjny przez zabawę zapoznający z pracą archeologa, 
zabytkami i ich historią oraz 1 maja: Ścieżki Edukacji Ekologicznej Grodu w Grzy-
bowie – przejście ścieżką przyrodniczą, konkursy z nagrodami o przyrodzie dawnej 
i współczesnej; 2 maja: Dzień Flagi – gra terenowa Barwy Rzeczpospolitej; 3 maja: 
Dzień Godła – konkursy i zabawy.

15 sierpnia 2020 | Ogrody Matki Boskiej Zielnej  Wielkopolski Park 
Etnograficzny

Ludowy kontekst Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny: święcenie 
bukietów i wianków z ziół, zbóż, warzyw i owoców, którym przypisuje się wła-
ściwości lecznicze i magiczne, w scenerii XVIII-wiecznego kościoła z Wartkowic 
i otaczających go chałup; jarmark roślin i przetworów „dla zdrowotności”
(od 11:00 do 16:00).

22-23 sierpnia 2020 | VII Grzybowski Turniej Wojów Turniej o koronę dębów 
grzybowskich. Siemomysł  Gród w Grzybowie

Walka o tytuł najlepszego wojownika, prezentacje, rekonstrukcje i animacje hi-
storyczne: potyczki turniejowe, wykłady, wystawy, teatrzyki dla dzieci, koncerty 
muzyczne, zabawy edukacyjne.

29 sierpnia 2020 | Zielona historia  Ostrów Lednicki 

Impreza plenerowa poświęcona różnorodnym zagadnieniom z zakresu ochrony 
przyrody, ekologii, gospodarki leśnej: prezentacje przygotowane przez pracowni-
ków Lasów Państwowych oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego, gry, konkursy i zabawy terenowe dla miłośników przyrody 
w każdym wieku (od 10:00 do 17:00).

5 września 2020 | Narodowe Czytanie  Gród w Grzybowie

Ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich 
pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. W tym roku zapraszamy na 
dziewiąte z kolei spotkanie przy wspólnej lekturze.

12 września 2020 | Europejskie Dni Dziedzictwa Moja droga  Gród w Grzybowie

Nasz oddział wpisuje się w największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny 
promujący różnorodność regionalnego dziedzictwa kulturowego z podkreśleniem 
wspólnych korzeni kultury europejskiej: zapraszamy na zwiedzanie i działania 
towarzyszące.

13 września 2020 | Pożegnanie lata  Wielkopolski Park Etnograficzny

W scenerii wiejskich zagród i wnętrz pokazy dawnych prac gospodarskich, 
rzemieślniczych i rękodzielniczych związanych z obróbką plonów i zabezpie-
czeniem zapasów koniecznych do przetrwania zimy i przednówka (od 10:00
do 17:00).

20 września 2020 | Obóz ćwiczebny Wojsk Wielkopolskich (Poznańczyków) 
 Wielkopolski Park Etnograficzny

Coroczne interaktywne wydarzenie (wyróżnione w konkursie na wydarzenie 
muzealne w Wielkopolsce Izabella 2015) przybliżające historię Wojsk 
Wielkopolskich: Wielkopolanie. Zwycięstwo 1920–2020 – udział wojsk 
wielkopolskich w wojnie polsko-bolszewickiej z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego. Organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej 3. Bastion Grolman (od 11:00 do 16:00).

7 listopada 2020 | Dziady  Gród w Gieczu

Wieczorna inscenizacja obrzędów związanych z pochówkiem i kultem zmarłych; 
w blasku pochodni przedstawienie przedchrześcijańskiego systemu wierzeń sło-
wiańskich; koncert zespołu neofolkowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu

Fot. M. Adamczyk

Fot. M. Jóźwikowska

Fot. J. Wrzesiński

Fot. M. Jóźwikowska


