
NA PIASTOWSKIM SZLAKU 

  
 

Już pierwszego dnia wakacji 30-osobowa grupa uczniów klas III i IV naszej szkoły 

wybrała się w wakacyjno – historyczną podróż. Miejscem pobytu był Biskupin. Stąd, 

każdego dnia, wyruszaliśmy autokarem na wycieczki, na których poznawaliśmy miejsca  

i zabytki związane z początkami naszego państwa.  

 

  
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Żnina, uroczego miasteczka z zabytkowym kościołem, 

basztą, regionalnym muzeum i muzeum kolejnictwa. W Kruszwicy wdrapaliśmy się na 

Mysią Wieżę i pływaliśmy statkiem po jeziorze Gopło. Królowej Goplany wprawdzie nie 

wypatrzyliśmy, ale przejażdżka była okazją do nawiązania bliższych znajomości z 



rówieśnikami z grupy. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Inowrocław, gdzie w Parku 

Zdrojowym wszyscy kupili „solankowe cukierki” o niezwykłym smaku. 

 

 

 
 

Wycieczka do Gniezna zajęła nam cały dzień. Wizytę w naszej pierwszej stolicy 

rozpoczęliśmy od zwiedzenia multimedialnego Muzeum Początków Państwa Polskiego, 

gdzie mieliśmy także warsztat z pisania gęsim piórem. Gniezno to jednak przede 

wszystkim niezwykła katedra, w której byli koronowani pierwsi polscy królowie. W 

katedrze można też podziwiać słynne drzwi gnieźnieńskie przedstawiające sceny z życia 

św. Wojciecha. Sporo czasu spędziliśmy też w Muzeum Archidiecezjalnym podziwiając 

efektowne okazy sztuki sakralnej. Ciekawym doświadczeniem była wycieczka do Ostrowa 

Lednickiego, gdzie prawdopodobnie odbył się chrzest Mieszka I. Ruiny pałacu dawnego 

władcy znajdują się na wyspie, na która popłynęliśmy promem. W Ostrowie wzięliśmy też 

udział w warsztacie tańców dawnych oraz w grze terenowej, w trakcie której 

rozpoznawaliśmy dawne i współczesne przedmioty codziennego użytku. Zajrzeliśmy też 

do Imiołek i przeszliśmy przez mistyczną  Bramę Rybę na Polach Lednickich.Niezwykle 



ekscytującym przeżyciem była wycieczka do grodziska machin oblężniczych w 

Pobiedziskach. Wszystkie prezentowane tam eksponaty wykonane były w skali 1:1. 

Mieliśmy okazję strzelać z kuszy wałowej i wyrzucić kamienny pocisk z gigantycznego 

trebusza. Wrażenie było niesamowite!!! Ośrodek naszego pobytu znajdował się tuż przy 

Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, dlatego akurat tam mogliśmy się udać pieszo. 

Obejrzeliśmy najstarszy zabytek w naszym kraju, czyli  grodzisko nad Jeziorem 

Biskupińskim założone prawdopodobnie przez  ludność łużycką, a później bawiliśmy się w 

archeologów, którzy poszukują artefaktów i uczą się je katalogować. Na kolejnym z kolei 

warsztacie poznaliśmy historię pieniądza i wybiliśmy na pamiątkę monetę wzorowana na 

pierwszych monetach Bolesława Chrobrego. Wspólny wyjazd, to także okazja do wielu 

zabaw integracyjnych i sportowych organizowanych na miejscu przez  nauczycieli SP4: p. 

Katarzynę Garlicką, p. Pawła Salamonowicza  i p. Joannę Pabich. Wyjazd był możliwy 

dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Ełku, za co przepięknie dziękujemy. 

 


