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z dni11 198 ....... r. 

parku krajobrazowego wok6ł jeziora Lednickiego 
p � n. n LEDNICKI PARK KRAJOBRAZOWY " 

-, Na podstawie art. J i art. 67, ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 
20 lipca 198Jr. o systemie rad narodowych i·samorządu 
terytorialnego /Dz.U.Nr 41,poz.185 z późniejszymi zmianami/, 
art.41 ustawy z dnia J1 stycznia 1980r. o ochronie i 
kształtowaniu środowiska /Dz.U.Nr J,po�.6/ oraz art.5,pkt 1 
i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr 
kultury i o muzeach,/Dz.U.Nr 10,poz.48,zm.Dz.U.z 198) r. 
Nr 38 ,poz.173/, w uzgodnieniu z Radą Naukową Szlaku 
Piastowskiego,nu wniosek Wojewody Poznańskiego,Wojewódzka 
Rada Narodowa w Poznaniu uchwala,co nast�puje. 

§ 1

Jezioro Lednickie wraz z terenem spływających 
do niego wód powierzchniowych stanowi obszar unikalny 
na terenie województwa poznańskiego i całej Wielkopolski. 
Na wyspie, wokół brzegów jezioro i w jego wodach zecU.
owały się liczne zabytki osadnictwa z epoki początków 
Państwo Polskiego,wśród których najbal'dziej cenne s4 
ruiny kamiennej budowli wzniesionej przez Bolesława 
Chrobrego. Teren wzbogacono jedynym w naszym regionie 
parkiem etnograficznym.Całość z niezmąconą jeszcze harmonią 
krajobrazu i wartościami biologicznymi winna·zostać p:-ze
kazana przyszłym pokoleniom w obecnym atanie,joko swoistJ 
rezerwat słu�ący nauce o prieszłości narodu,a takie dalszym 
badaniom naukowym. 
W tym celu postanawia się u tworzyć na powyższym obszarze 
park krajobrazowy pod nazwą " Lednicki fark Krajpbrazowy " 
oraz objąć go szczególną ochroną. 



U Z A S A D N I E N I E 

Obrzeża jez.Lednickiegą charakteryzują typowy krajobraz 

Wielkopolski z równinami żyznych pól upravmych,licznymi 

morenowymi pagórkami 1 zagajnikami w dalekiej perspektywie. 

Bogactwo pól i lasów,zasobność jeziora były elementami 

sprzyjającymi działalności człowieka. 

Najstarsze świadectwa tej działalności pochodzą sprzed 

około 7 tys.lat. Są to fragmenty narzgdzi krzemiennych 
znalezione na wyspie. Wokół jeziora i na samej wyspie 

stwierdzono liczne osady /77 stanowisk/,zabytki ruchome/resztki 

naczyń,narzędzi/i pozostałości domostw/m.in.na wyspie/związenyct 
z ludnością rolniczą i pasterską okresu neolitu. Od tego czasu 
następowało ciągłe,coraz intensywniejsze zasiedlanie obrzeży 

jeziora Lednickiego.Swiadczą o tym liczne pozostałości osad 
i cmentarzy stwierdzone podczas prowadzonych szerokopłoszczyz
nowycq badań osadniczych mikroregionu jez.Lednickiego. 

Stwierdzono występowanie licznych stanowisk .z epoki brązu 
i żelaza związanych z rolniczą ludnością kultnry Łużyckiej 

/130 stanowisk/ i przeworskiej/ 120 stanowisk./ 

Szczególnie cenne ekspozycyjnie są przebadane cmentarzyska 

ludności tzw.kultury pomorskiej z dobrze zachowanymi 

kamiennymi grobami skrzynkowymi odkryte w Kocanowie, 
Imielenku, Dziekanowicach. 
Największi rozkwit wyspy i obrzeiy jeziora przypada na okres 
wczesnośredniowieczny /VI - XIIIw./ Ifo wyspie w tym czasie 

powstaje gród z dre·m1iano ziemnymi wałerni obronnymi, w jego 

wnętrzu wzniesiono jedną z pierv:szych na ziemiach polskich 
monumentalną budowlę kamienną. 

Wyspę połączono mostami z lądem.TTzniesienie grodu łączy się 
z Pierwszymi Piastami-:- Mie�zkiem I i Bolesławem Chrobrym. 

Zarówno architektura jak i relikty most6w są obiektami 
najwyższej klasy środkowoeuropejskiej. 

Wpisanie w/w obiekt6w do rejestru zabytk6w było pierwszym 

urzędowym aktem w obronie tych zabytków zamykającym pier,·:::;::·1 
fazę opieki nad nimi. Drugim etapem rozszerzającym ochron,; ' ,.., I 
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zabytkami Ostrorm Lednickiego było po1;·;ołanie na przełomie 

lat 60-tych i 70-tych Muzeum Pierwszych Piast6w na Lednicy. 

W jego ramach oprócz działu archeologicznego powołano także 

dział etnograficzny i podjęto decyzję o budowie Wielkopol

skiego Parku Etnograficznego zlokalizowanego przy płd-wsch. 

krańcu jez.Lednickiego. Faza trzecia ochrony zabytków Ostro-

wa Lednickiego miała miejsce od 1978 r ,  kiedy to Konserwa-

tor Wojewódzki V'fYdał decyzję o specjalnej ochronie konserwa

torskiej obrzeży jez.Lednickiego. Kolejnym etapem ochrony 

zabytk6w Ost�owa Lednickiego było powstanie w 1982 r Interdy

scyplinarnego Zespołu do Opracowania Zabytków Ostrowa Ledni

ckiegoii jego zaplecza, kt6rego zamierzeniem jest naukowe oprn• 

cowanie regionu Ostrowa Lednickiego od momentu ustąpienia 

lodowca po dzień dzisiejszy, tek pod wzglQdem przemian histo

rycznych jak i geograficznych oraz przyrodniczych. W ramach 

prac wspomnianego zespołu podjęto szerokopłaszczyznowe bada

nia osadnicze mikroregionu jez.Lednickiego. Rezultatem tych

badań było zarejestrowanie na·poważnym obszarze kilkuset·nowyd: 

punkt6w osadniczych z tego ponad 200 oklasyfikowanych jako w 

wczesnośredniowieczne /z r6żnych faz tego okresu/.w wydzielo-

nym mikroregionie mamy do czynienia ze stosunkowo duźą ilo{;

cią rozległych osad historycznych.Największa koncentracja 

wystgpuje właśnie w bezpo6radnirn sąsiedztwie Ostrowa Lednicki. 

cgo,co stanowi o roli,jaką Ostrów Lednicki odgrywał w syste

mie państwowym Pierwszych Piastów.W sieci zagttszczoncgo osodnic 

twa,Ostrów Lednicki jawi się zdecydowanie jako głór.ne jego, 

centrum z którym związane są pozostałe "regiony" osadnicze 

zlokalizowane wok6ł Moraczewa,Skrzetusze�a,Imiołek,Sławna, 

Waliszewa,Lednog6ry i Irnielenka. Centrrilna rola Ostrowa

Lednickiego w wydzielonym mikroregionie,oprócz bad□ń osadni

czy�h,potwierdzona została wynikami badań podwodnych.Ich 

rezultatem było wydobycie 11-wiecznego zespołu militariów, 

najwiękm�ego w Polsce,tj·.hełmu,J mieczy,18 toporów i siekier , 

8 grotów oszczepów,oraz drevmianych części radeł,jerzma i i.:1. 
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Zespół w/w zabytków uzupełnił o r,.Ydobycie dwóch łodzi 
dłubankowych i zlokalizowanie trzech następnych spo

czywających na dnie jez.Lednickiego. 

Kolejne fezy ochrony Ostrowa Lednickiego zmierzają 

do objęcie tą ochroną prócz samej �ryspy także i przy

ległego regionu.Słuszność ich potwierdzona była każdo

razowo rezultatami badań samej wyspy jak i mikroregionu. 

Stąd też decyzja o szczegółowej ochronie pravmej mikroregio 

nu wokół jez.Lednickiego jest jek najbardziej uzasadnio-

na i pot�zebna. 

W okresie od 1965 do 1975 r. z inicjatywy Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w ,Poznaniu a póiniej Muzeum 

Pierwszych Piastów na Lednicy zgromadzono na wsch.przy

czółku mostowym zabytkowej wyspy Ostrowa Lednickiego, 

kilka obiektów tradycyjnego budownictwa Ludowego Wielko

polski: wiatrak z Gryżyny/1585/,spichrz dworski z Majkowa 

/XVIII/,chatę z Imielna/kopia/,obórkę /kopia/,wiatę ryba-

cką i bramę wjazdową/adaptacja nawiqzujqca do historycznej 

budowli tego typu/ .Na wyspie Ledniczce! zaś usytuowano XVTII 

wieczną wieżę wiejską/dzwonnic�/ z Sokołowa Budzyńskiego. 

Dz:ęki tej inicjotywie niektóre zabytki,mimo źe w pewnym 

stopniu straciły swą zabytkową funkcjonalność i lokalizację 

na rzecz funkcji usługowej dlo ruchu turystycznego,zostały 

uratowane.W ten sposób powstała pierwsza w Wielkopolsce 

kolekcja budownictwa ludowego,tzw."moły skansen",który stał 

się asumptem do kolejnej inicjatywy Muzeum Pierwszych Piastó·., 

tj. realizacji Wielkopolskiego parku Etnograficznego, 

lQkalizowanego w płd-wsch.czę�ci j.Lednickiego.Przy budowie 

przyjęto koncepcję rekonstrukcji wai Wielkopolskiej z prze

łomu XVIII/XIX w.z wszystkimi jej składnikami. 

Równolegle z realizacją Wialkopolskiego Parku Etnograficzne· 

go przystąpiono do realizacji dw6ch dalszych kolekcji 

architektury ludowej i wiejskiej w miejcowościach:Rybit,vy 

na zach.brzegu j.Lednickiego,gdzie ustawiono szkołę z 

Czerniejewe, Ls r11us z Gniezna ,chatę z narożnym POdcieniem z 

Marionowa/1737.r./i wiatrak z Ganiny oraz w Moracz,::,•:i•-' ! 



szosie E -83,gdzie zlokalizowano 3 XIX - wieczne wiatraki ty1 
"Koźlak" i chatę z podcieniem słupowym z Gębarzewa/1829/. 
W ten sposób realizacja Wielkopolskiego Parku Etnograficzne
go obejmuje: Muzeum typu wieś /"Duży Skansen"/, J kolekcje 
architektury /"Mały SKansen",Moraczewo,Rybitwy/oraz obiekty 
istniejące in situ wokół j.Lednickiego między innymi: 
1.Kościół w Waliszewie/1759r./drewniany,dach dwuspadowy,
2.Kaplica w Sławnie /XVIII w./drewniana,dach dwuspadowy,
).Kościół w Słavniie/1844,r./murowany z cegły,dach dwuspa
dowy
4.Grupa chat /XIXw./w Dziekanowicach,na osi Dwór-Kościół,

konstrukcji szachulcowej,dach dwuspadowy.
5.Ko�ciół w Dziekanowicach/1885 r./murowany i cegły,dach

dwuspadowy

6.Grupa chat/XIX w./ w Imielenku - konstrukcji szachulcowej,
dach dwuspadowy.

7.Zbiór ewangelicki /XIX w./w Lednogórze,murowany z cegły,
wieża-mur pruski,dach dwuspadowy,

8.Gorzelnia/XIXw./w Lednogórze,murowana z cegły,dach
dwuspadowy_

9.Dworek /XIX w./w Rybitwach,murowany z pecy,dach dwuspadowy,
Całod6 zamknie się w koncepcji skansenu rozproszonego,
eksponującego około 90 obiektów architektury ludowej i
wiejskiej.
Pojawienie się skansenu rozproszonego na obszarze wokół
j.Lednickiego w istotny sposób wzbogaci tradycyjny krajo

braz kulturowy wkomponowany w naturalny pejzaż obrzeża.
Celem projektowanej uchwały jest,by nie doputcić do

dysharmonii pomiędzy zastanym czy też rekonstruowanym,
tradycyjnym krajobrazem kulturowytn,a nowo kreowanym.By jednał•
ten cel został osiągni�t� t potrzebne jest sprzężenie r6żnych
działań administracyjnych uwzględniających kryteria skanse
nowskie z konserwatorską·ochroną architektury i krajobrazu.

Efektem zaś tego może być stworzenie nowej formy Muzeum
Muzeum Ekologicznego /ekomuzeurn/. 
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Autorem projektu - uchwały jest Rada Naukowa Szlaku 

Piastowskiego - powołana w 1973 r. przez Wojewodę 

Poznańskiego,której przewodniczy prof.Gerhard Labuda. 

Przygotowanie projektu uchwały.trwało długo-ważono w nim 

z jednej strony racje historyczne i troskę o zachowanie 

krajobrazu a z drugiej racje gospodarki iywno�ciowej. 

W pierwotnym zamiarze autorów teren Lednickiego 

Parku Krajobrazowego posiada ponad 9700 ho, w obecnym 

kształcie - 4854 ha i obejmuje te obszary,na których 

usytuowanych jest najwięcej reliktów kultury·dawnych miesz

kańców - grodziska . 

Projekt uchwały był swego czasu przedmiotem oceny 

wład¼ miast i gmin,których tereny łączą oię z .Lednickim 

Parkiem Krajobrazowym l uzyskał ich aprobatę, 

Ustanowien�e Lednickiego Parku Kr�jobrazowego 

będzie dobrym przykładem ochrony zarÓ\mo zabytkowego 

krajobrazu jak też w.rrazem ochrony zabytkowych d6br 

kultury narodowej. 

-.· ,r • 
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