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Władze Powiatu  Gnieźnieńskiego uznały, iż Gniezno, obiekty zabytkowe leżące na terenie 
Powiatu Gnieźnieńskiego i Szlak Piastowski są spuścizną narodową wszystkich Polaków i stąd, 
należy kultywować wiedzę na ten temat oraz podejmować wszelkie możliwe wysiłki w celu 
zachowania dziedzictwa narodowego tego miejsca. 

Powiat Gnieźnieński od roku 2010 intensywnie buduje swoją markę, jako 
miejsce gdzie powstała Polska. Wszystkie podejmowane działania 
skupiają się na konkretnym celu upowszechniania wiedzy i poprawy 
świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa 
polskiego.

Wśród wielorakich działań w powyższym zakresie na uwagę zasługują:
- realizacja zadania pn. Kultura Piastów dla dzieci
- stworzenie własnej Biblioteki Powiatu
- restytucja Szlaku Piastowskiego
- zachowanie niematerialnych dóbr kultury – stworzenie szlaku mitów i legend
- promocja i utrzymanie po roku 2014 Znaku Dziedzictwa Europejskiego dla Wzgórza Lecha
- pielęgnowanie ważnych rocznic – 1050 lecie Chrztu Polski, Milenium I Koronacji Królewskiej 
- wsparcie wydarzeń popularyzujących wiedzę z zakresu historii i dziedzictwa kulturowego – np.  
wystawa w Senacie RP
- kultywowanie tradycji i kultury naszych przodków – wydanie płyty z muzyką regionalną



W roku 2012 do 15 tys. szkół podstawowych w Polsce trafiło 
60 tys. szt. plakatów. Każda szkoła otrzymała bezpłatnie zestaw 
4 plakatów. Dystrybucja plakatów odbyła się za pośrednictwem 
kuratoriów oświaty w całej Polsce. Plakaty cieszą się tak dużym 
zainteresowaniem, że na bieżąco do Starostwa Powiatowego 
w Gnieźnie zgłaszają się po nie przedstawiciele innych szkół, 
naukowcy, pasjonaci historii i turystyki, przedstawiciele 
obiektów muzealnych i kultury. 



Rozwinięciem 4 plakatów jest zestaw 4 tomów książek dla dzieci w ramach serii „Kultura Piastów 
dla dzieci”. Jak do tej pory zostały wydane trzy tomy, czwarty zostanie wydrukowany we 
wrześniu br. Każda książka została wydana w nakładzie 5 tys. egzemplarzy. Docelowo planuje się
sprzedaż książek za pośrednictwem wydawnictwa pedagogicznego. Ponadto w obliczu zbliżającej 
się rocznicy 1050 - lecia Chrztu Polski jest już pomysł na V tom książki dotyczący tematyki 
wprowadzenia chrześcijaństwa na ziemiach Polski oraz jego znaczenia w procesie 
państwowotwórczym. 



Powiat Gnieźnieński posiada własną Bibliotekę Powiatu. Dotychczas zostały wydane trzy tomy, 
w łącznym nakładzie 5 750 szt.. Wszystkie pozycje książkowe zostały przekazane do bibliotek w całej 
Polsce oraz są na bieżąco dystrybuowane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Co ciekawe, tom III 
trafił również do sprzedaży. Prawo do  wydruku i dystrybucji  książki otrzymało wydawnictwo Kaszubska 
Książka, którą można znaleźć w księgarni internetowej pod adresem www.kaszubskaksiazka.pl. 



Decyzją Rady Programowo –
Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego 
powołanej przez marszałków 
województw wielkopolskiego i 
kujawsko – pomorskiego została 
ustalona nowa cezura czasowa szlaku 
– do 1370 roku, wyznaczono nowe 
trasy przebiegu szlaku oraz jego 
obiekty kluczowe. Po zmianach 
osiągnięto pełną zgodność
tematyczną obiektów z profilem 
szlaku.

W roku 2012 Polska Organizacja 
Turystyczna uznając rangę i jego 
dziedzictwo narodowe, przyznała 
Szlakowi Piastowskiemu certyfikat 
Najlepszego Produktu Turystycznego.

Starosta Gnieźnieński, jako inicjator 
przebudowy i przywrócenia dawnej 
świetności szlakowi, został powołany 
na Przewodniczącego Rady 
Programowo – Naukowej ds. Szlaku 
Piastowskiego. 



W ramach projektu unijnego pn. 
„Zintegrowany system informacji wizualnej –
szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie 
Gnieźnieńskim” zostały ustawione 44 tablice 
opisujące najważniejsze zabytki w regionie –
drewniane kościoły, pałace, dwory, miejsca 
ważne historycznie. Jednym z zadań w 
projekcie było stworzenie od podstaw szlaku 
mitów i legend w celu zachowania 
dziedzictwa narodowego, mającego swoje 
źródło w ustnych przekazach dawnych 
wierzeń ludowych.



Wzgórze Lecha w Gnieźnie jest 
jedynym w Wielkopolsce i jednym z 
czterech miejsc w Polsce, któremu 
został przyznany w marcu 2007 roku 
Znak Dziedzictwa Europejskiego. 
Aktualnie trwa proces ponownej 
weryfikacji poszczególnych 
kandydatur z całej Europy w 
kontekście nowej listy obiektów po 
2014 roku.

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 
jest koordynatorem przygotowania 
aplikacji dot. Wzgórza Lecha do 
ponownej weryfikacji obiektów na 
liście ZDE oraz propagatorem wiedzy 
na temat idei znaku.



W marcu 2013 roku w gmachu Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej została przygotowana 
wystawa pn. „Polska około 1000 roku. Gniezno 
pierwszą stolicą”. Inicjatorem przedsięwzięcia był
Senator Rzeczypospolitej Polskiej Piotr 
Gruszczyński. Mecenasem wystawy był Starosta 
Gnieźnieński. Patronat Honorowy nad wystawą
objął Prymas Polski JE Ksiądz Abp Józef 
Kowalczyk, a całą ekspozycję przygotowało 
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 
Jej uroczystego otwarcia dokonał Marszałek 
Senatu Bogdan Borusewicz. 

W zakresie kultywowania tradycji i kultury naszych 
przodków Starostwo Powiatowe 
w Gnieźnie wydało płytę muzyczną gnieźnieńskiej 
grupy Rajlender pn. „Wielkopolska MooZa… z 
Pierwszej Stolicy Polski”. Na płycie znajduje się
m.in. spot promujący Powiat Gniezno, 
nawiązujący do tradycji regionu, podkreślający 
unikatowość lokalnej kultury oraz z wdziękiem 
łączący ludowe i nowoczesne inspiracje muzyczne.



Osiągnięte rezultaty podjętych od 2010 roku działań, takie jak:

� poprawa  wiedzy i świadomości dzieci (uczniów szkół podstawowych) na temat 
historii powstania państwa polskiego 
� pobudzenie aktywności mieszkańców społeczności lokalnej do inicjowania  
twórczych projektów o charakterze kulturalnym i edukacyjnym
� poprawa świadomości mieszkańców i przybyłych turystów co do znaczenia Szlaku 
Piastowskiego, jego rangi dla dziedzictwa narodowego
� osiągnięcie zgodności tematycznej obiektów z profilem Szlaku Piastowskiego
� wzrost wiedzy Polaków na temat istnienia  oraz znaczenia Znaku Dziedzictwa 
Europejskiego
� wzrost wiedzy mieszkańców i przybyłych turystów na temat obiektów 
zabytkowych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego

są dowodem na to, że Powiat Gnieźnieński zasługuje 

na nagrodę i tytuł:
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