
Wycieczka do Gniezna – 07.03.2020 

  Gniezno to bardzo ważny punkt na mapie dziejów Polski, zwłaszcza w okresie 

powstawania państwa polskiego. Niekiedy to, co leży tak blisko umyka naszej uwadze i ulega 

zapomnieniu. Dopiero skonfrontowanie się na miejscu z zabytkami i ich historią pozwala na 

nowo odkryć rangę tego miejsca. 

 Okazją taką był wyjazd w dniu 07.03.2020r. do Gniezna na Wzgórze Lecha 

zainspirowany przez ks. dr J. Bogacza wykładowcę naszej sekcji kulturalnej i dyrektora 

Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Z przewodnikiem zwiedziliśmy katedrę, jej 

podziemia, słynne Drzwi Gnieźnieńskie i Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.  

 Historia Wzgórza Lecha jest nierozerwalnie związana z początkami naszego państwa. 

Badaniami archeologicznymi potwierdzono istnienie grodu obronnego w VIII wieku, który za 

czasów Mieszka I stał się jednym z najważniejszych ośrodków tworzenia się państwa 

polskiego.  W II połowie X wieku zbudowano pierwszy na wzgórzu kościół, a w 1000 roku 

na zjeździe Bolesława Chrobrego i cesarza Ottona III ustanowiono siedzibę  arcybiskupstwa, 

co było przełomowym wydarzeniem dla młodego państwa. To w Gnieźnie w 1025 roku 

nałożono koronę na głowę pierwszego króla polskiego Bolesława Chrobrego oraz czterech 

innych piastowskich władców.  

 Gnieźnieńska katedra  pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, będąca 

jednocześnie  sanktuarium św. Wojciecha przyciąga rzesze turystów i pielgrzymów. To w 

Gnieźnie narodził się kult św. Wojciecha. Tutaj rozpoczął i zakończył swój szlak misyjny 

oraz został pochowany. Z jego osobą wiążą się dwa najcenniejsze zabytki: odlane z brązu 

Drzwi Gnieźnieńskie (z ok. 1170 r.) i barokowy srebrny sarkofag z relikwiami.  Historii życia 

i śmierci św. Wojciecha wysłuchaliśmy przy słynnych drzwiach, gdzie na 18 polach są 

przedstawione dzieje od narodzin po złożenie do grobu. Zabytek ten należy do 

najwspanialszych romańskich w Europie. W podziemiach mieliśmy okazję zobaczyć miejsce 

pochówku św. Wojciecha oraz prześledzić  historię budowy świątyń. Dowiedzieliśmy się, że 

pierwsze ślady pochodzą z X wieku, a w I połowie XIV stulecia wzniesiono stojącą do dziś (z 

kolejnymi przeróbkami) katedrę gotycką. Obecny kościół jest budowlą gotycką, trójnawową, 

z obejściem wokół prezbiterium. Pani przewodniczka zapoznawała nas z kolejnymi 14 

kaplicami w nawach bocznych oraz najcenniejszym dla wierzących skarbem – relikwiami św. 

Wojciecha. Umieszczone są w centralnym miejscu prezbiterium, w wczesnobarokowym 

relikwiarzu. Ma on kształt trumny z leżącą na wieku postacią świętego w szatach biskupich i 

został wykonany ze srebra w 1662r.   

 Kolejnym etapem naszego zwiedzania było Muzeum Archidiecezjalne w  Gnieźnie. W 

skarbcu mogliśmy podziwiać m.in.: kielich św. Wojciecha z X w, 2 kielichy Dąbrówki z XII 

w, cenne drewniane płaskorzeźby kościelne, barokowy ołtarz z katedry, pierścienie, naczynia 

mszalne i bogato zdobione szaty, portrety natrumienne i wiele innych okazów muzealnych 

wartych obejrzenia.  



 Wyjazd do Gniezna przypomniał nam, że tak niedaleko od nas działy się ważne dla 

naszej historii wydarzenia. Pozostały ślady po przeszłości, które warto było zobaczyć i 

posłuchać o nich opowieści. 
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