
2.2. Przestrzeń szlaku  
 
Przestrzeń szlaku stanowi jego naturalne otoczenie. Poza kwestiami oczywistymi w 
kontekście turystyki i w znacznej mierze decydującymi o możliwościach jej uprawiania w 
ogóle, takimi jak usługi noclegowe i gastronomiczne oraz infrastruktura komunikacyjna, 
najbliższe otoczenie obiektów posiada jeszcze inne funkcje, warunkujące atrakcyjność całego 
systemu. Istnienie innych atrakcji potencjalnie atrakcyjnych dla docelowej grupy turystów 
danego szlaku (w tym wypadku są to walory antropogeniczne, w szczególności materialne 
relikty historii regionu) oraz miejsc umożliwiających atrakcyjne spędzenie czasu nie 
poświęconego na zwiedzanie (uczestnictwo w żywej kulturze oraz rekreacja i rozrywka) może 
mieć decydujące znaczenie w ocenie szlaku jako potencjalnej destynacji wypraw w czasie 
wolnym. Dlatego te właśnie elementy zostały poddane analizie w ramach audytu. Jej wyniki 
prezentują poniższe podrozdziały Raportu. 
 
2.2.1. Potencjał turystyczno-kulturowy w otoczeniu obiektów 
Badanie audytowe na terenie gmin w przestrzeni szlaku, przeprowadzone przy zastosowaniu 
kryteriów potwierdzonej autentyczności kulturowej poszczególnych obiektów, zgodności ich 
typów lub profilów z poszczególnymi formami turystyki dziedzictwa kulturowego, estetyki 
obiektów oraz ich turystycznej dostępności, potwierdziło istnienie w poszczególnych gminach 
znacznych lub mniejszych zgrupowań obiektów potencjalnie interesujących dla turystów 
motywowanych lub zainteresowanych kulturowo, które wyszczególniono w 
kwestionariuszach. Poniżej podano tylko orientacyjną wielkość potencjału, mierzoną ilością 
obiektów tego rodzaju w danej gminie. 
Liczba potencjalnych celów turystów zainteresowanych dziedzictwem kulturowym: 
Poznań (ponad 20), Kalisz (ponad 10), Konin (5), Inowrocław (5), Brześć Kujawski (4), 
Wągrowiec – wiejska (4), Gniezno (3), Włocławek (3), Gąsawa (3), Lądek (3), Krzywiń (3), 
Łubowo (3), Radziejów (miasto) (3), Trzemeszno (2), Żnin (2), Pobiedziska (2), Strzelno (1), 
Mogilno (1), Wągrowiec – miasto (1), Kruszwica (1), Dominowo (1). 
Nazwy poszczególnych obiektów, ich typ i lokalizacja zostały podane w kwestionariuszach 
KAG dla poszczególnych gmin.  
Lista innych potencjalnych celów turystów kulturowych: 
Poznań (ponad 20), Kalisz (ponad 10), Włocławek (ponad 5), Brześć Kujawski (5), 
Trzemeszno (4), Pobiedziska (5), Gniezno (3), Inowrocław (3), Wągrowiec – wiejska (3), 
Lądek (3), Krzywiń (3), Żnin (3), Mogilno (3), Kruszwica (3), Dominowo (3), Konin (2), 
Strzelno (2), Wągrowiec – miasto (2), Łubowo (2), Radziejów (m. i wiejska) (1), Gąsawa (0). 
Nazwy, typ i lokalizacja poszczególnych obiektów zostały podane w kwestionariuszach KAG 
dla poszczególnych gmin. Wśród walorów z obu grup są tak unikalne cele dla turystów jak: 
najstarszy drewniany kościół w Polsce (w Tarnowie Pałuckim, gmina Wągrowiec) 
dysponujące unikalnymi egzemplarzami Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji (gmina 
Żnin), kościoły Św. Mikołaja w Gąsawie i Św. Jana w Gnieźnie z unikalnymi polichromiami, 
Skansen Filmowy Soplicowo w Cichowie (gmina Krzywiń), najstarsze i największe polskie 
sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu, Krypta Zasłużonych Wielkopolan Wzgórzu Św. 
Wojciecha w Poznaniu, zabytkowe tężnie w Inowrocławiu. Każdy z wymienionych obiektów 
i szereg innych z zestawionych w odrębnych kwestionariuszach z pewnością zasługuje na 
włączenie do lokalnej trasy turystyczno-kulturowej. Można zatem stwierdzić, że potencjał 
antropogenicznych walorów turystycznych w przestrzeni Szlaku Piastowskiego jest wysoki, 
choć nieproporcjonalnie rozlokowany i nadaje się do zagospodarowania w postaci produktów 
rozwijających ofertę szlaku. 
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Aktualna organizacja turystyki w przestrzeni szlaku: 
Lokalne trasy tematyczne o statusie tras realnych funkcjonują w gminach: Krzywiń (2), 
Łubowo (1), Poznań (1), Włocławek (1), Kruszwica (1), Inowrocław (3), Radziejów (1), 
Gąsawa (2), Żnin (2).  
Ponadto trasy wirtualne, ale z obsługą przewodnicką istnieją w Poznaniu (ponad 30), 
Gnieźnie (5), Kaliszu (2) i Trzemesznie (11), we Włocławku (1). 
Tematyka tras i stopień ich organizacji zostały podane w kwestionariuszach KAG dla 
poszczególnych gmin. 
Inne tematyzowane szlaki o statusie realnym lub wirtualnym przebiegają przez następujące 
gminy szlaku: 
Brześć Kujawski (3 wirtualne), Krzywiń (1 realny i 2 wirtualna), Łubowo (1 realny, 1 
wirtualny), Poznań (1 realny, 3 wirtualne), Pobiedziska (1 realny), Włocławek (2 wirtualne), 
Mogilno (1 realny), Wągrowiec - miejska (2 realne), Wągrowiec - wiejska (2 realne), 
Kruszwica (3 wirtualne), Konin (2 wirtualne), Inowrocław (3 wirtualne), Radziejów (2 
wirtualne), Trzemeszno (2 realne, 2 wirtualne), Lądek (2 realne, 1 wirtualny), Gniezno (1 
realny, 1 wirtualny), Kalisz (1 realny, 2 wirtualne), Gąsawa (1 wirtualny), Żnin (1 wirtualny), 
Dominowo (1 wirtualny). 
Nazwy szlaków i poziom ich organizacji zostały podane w kwestionariuszach KAG dla 
poszczególnych gmin. W tym miejscu należy nadmienić, że systemami tego rodzaju, z 
którymi Szlak Piastowski krzyżuje się najczęściej w poszczególnych gminach, a nawet w 
licznych obiektach są: Wielkopolska Droga Św. Jakuba, Szlak Cysterski (Pętla Wielkopolsko-
Lubuska), Szlak Romański i Szlak Władysława Łokietka. 
Inne propozycje zorganizowanej turystyki na miejscu: 
Turystyczne gry miejskie odbywają się w Poznaniu i w gminie Krzywiń.  
Turystyczna linia tramwajowa funkcjonuje w Poznaniu, a autobusowa w Kaliszu, 
Koleje wąskotorowe i inne turystyczne funkcjonują w gminach: Gniezno, Krzywiń, Gąsawa 
Żnin, Poznań. 
Zwiedzanie miasta z audioguide jest oferowane we Włocławku i w Kaliszu, przygotowywane 
na nadchodzący sezon jest także w Poznaniu. 
Zwiedzania fabularyzowane oferowane są turystom regularnie w Poznaniu. 
Rejsy białej floty odbywają się regularnie w Kaliszu, Kruszwicy, gminach Gąsawa i Żnin, 
Przewodnicy miejscy na zamówienie turystów są dostępni w: Poznaniu, Inowrocławiu, 
Kaliszu, Gnieźnie, Włocławku, Koninie, Brześciu Kujawskim, Wągrowcu (miasto), 
Radziejowie. 
Przewodnicy terenowi Szlaku Piastowskiego świadczący usługi lokalne w gminach 
funkcjonują w: Poznaniu (o ile posiadają także uprawienia miejskie), Łubowie, Gnieźnie, 
Mogilnie, Strzelnie, Inowrocławiu, Kruszwicy, Gąsawie, Żninie. 
Brak dostępnych usług przewodników poza obiektami szlaku stwierdzono w gminach: 
Dominowo, Lądek, Krzywiń, Trzemeszno, Wągrowiec (wiejska), Pobiedziska.  
Języki, w których przewodnicy obsługują turystów są wymienione w kwestionariuszach KAG 
dla poszczególnych gmin. 
 
2.2.2. Infrastruktura noclegowa 
Istnienie tej grupy usług w każdej klasie, na którą jest zapotrzebowanie oraz ich 
satysfakcjonująca oferta są jednym z czynników decydujących o sukcesie poszczególnych 
obszarów docelowych turystyki kulturowej (tu zdefiniowanych jako gminy miejskie, wiejskie 
lub miejsko-wiejskie), jak również całego szlaku jako systemu turystycznej eksploatacji. 
Nawet bowiem przy znacznym nagromadzeniu atrakcji i zagospodarowaniu czasu wolnego 
także wieczorem, turysta lub grupa turystyczna dopiero zatrzymując się na nocleg generuje 
dla obszaru recepcji zyski, które wpływają znacząco na jego sytuację ekonomiczną 
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(przeciętny nocleg kosztuje wielokrotność cen wstępu i innych opłat oraz wydatków 
związanych z wizytą, do tego dochodzi posiłek wieczorny i poranny). Badanie audytowe 
objęło wszystkie częściej spotykane typy usług noclegowych, w podziale na dziesięć klas: 
pięć kategorii hoteli (od 1* do 5*), hostele, schroniska turystyczne (w tym szkolne), 
pensjonaty i prywatny wynajem pokoi, agroturystykę oraz zbiorczo campingi i pozostałe typy 
noclegów. Były one liczone każdorazowo do dwóch obiektów w danej klasie, zgodnie z 
metodologią badania potencjału obszarów. Wynika to z faktu, że istnienie drugiego obiektu w 
bezpośredniej okolicy generalnie umożliwia turyście czy grupie skorzystanie z preferowanego 
rodzaju noclegu nawet w przypadku maksymalnego obłożenie pierwszego wybranego lub 
jego niedostępności z innych przyczyn (np. dużej imprezy, remontu, niemożności dojazdu), z 
kolei trzeci i kolejne obiekty danej klasy nie są już istotne dla oceny wystarczalnej skali tej 
oferty. W 10 wymienionych klasach zestawiono obiekty w kwestionariuszach ZONiG, 
sporządzonych dla każdej gminy osobno. Natomiast dla potrzeb oceny oferty w analizie 
wyników połączono uwzględnione obiekty w pięć zasadniczych grup, odpowiadających 
oferowanemu standardowi usług i adekwatnej do niego cenie, tak by uzyskać wiedzę o tym, 
czy preferowane przez siebie obiekty każda grupa turystów znajdzie z pewnością, dużym lub 
mniejszym prawdopodobieństwem, lub też nie znajdzie ich wcale i w konsekwencji 
zrezygnuje z noclegu na danym terenie. Wyodrębnione klasy obejmują usługi dla turystów (w 
aktualnej rzeczywistości polskiej) bardzo zamożnych i zamożnych (hotele 4* i 5*), 
ponadprzeciętnie zamożnych (2*-3* i motele 3*-4*), o przeciętnych dochodach i skromnych 
oczekiwaniach, lecz preferujących noclegi zgodne ze standardami (1*, inne motele i hostele), 
mniej zamożnych i poszukujących indywidualnych ofert ekonomicznych (pokoje, tanie 
pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne), wreszcie poszukujących bardzo tanich ofert 
indywidualnych i tanich grupowych (schroniska, campingi i pozostałe typy usług). W każdej 
grupie cyfra 4 oznacza ofertę pełną, to jest występowanie danej klasy usług w pełnym 
wymiarze (po dwa obiekty w każdej z badanych danej kategorii), cyfra 3 oznacza jej 
obecność wystarczającą (jeden obiekt w jednej i dwa obiekty z drugiej badanej kategorii), 
cyfra 2 oznacza obecność niepełną, lecz zadowalającą (po jednym obiekcie w każdej kategorii 
lub dwa w jednej z nich i brak obiektów w pozostałej), cyfra 1 oznacza dla danej klasy ofertę 
niezadowalającą, lecz istniejącą (tylko jeden obiekt z obu badanych kategorii), wreszcie cyfra 
0 oznacza zupełny brak danej klasy usług. Wyniki analizy ilustruje Tabela 1. 
Z przedstawionego zestawienia wynika, że pełną ofertę dla turystów wszystkich grup i 
preferencji posiada tylko Poznań. Ofertę przynajmniej zadowalającą we wszystkich grupach 
ma także Gniezno, oferty dla wszystkich grup, jakkolwiek często bez alternatywy, istnieją w 
Kaliszu i Koninie. Brak tylko jednej z grup ofertowych stwierdzono we Włocławku oraz w 
Wągrowcu (mieście), brak dwóch grup: w Pobiedziskach, Mogilnie, Inowrocławiu, Żninie i 
Wrześni. Brak trzech klas obiektów występuje w gminach: Krzywiń, Gąsawa, Wągrowiec 
(wiejska), Trzemeszno, Łubowo, Strzelno, Kruszwica, Brześć Kujawski. Aż cztery klasy 
obiektów nie są reprezentowane w gminach Radziejów, Dominowo i Lądek. 
Zwraca uwagę z jednej strony zupełny stan niezaspokojenia potrzeb jednocześnie w obu 
najwyższych oraz z drugiej - funkcjonowanie tylko jednego małego albo średniego lub kilku 
bardzo małych obiektów spośród ujętych w obu najniższych klasach usług noclegowych. Ta 
pierwsza sytuacja występuje w gminach Strzelno, Kruszwica, Brześć Kujawski, Gąsawa, 
Dominowo, Lądek, Radziejów, Mogilno, Krzywiń oraz Wągrowiec (wiejska). Oznacza ona 
faktyczną rezygnację z zatrzymania turystów zamożniejszych, nadal nielicznych lecz 
generujących zdecydowanie większe zyski jednostkowe, których liczba w najbliższych latach 
powinna powoli rosnąć (szczególnie przy wzbogaceniu oferty szlaku i jego aktywnej 
promocji). W drugiej grupie znajdują się gminy: Dominowo, Lądek, Radziejów i Trzemeszno. 
Dla tych gmin istnienie tylko jednego lub dwóch z grupy wspomnianych obiektów, 
posiadających małą liczbę miejsc noclegowych oznacza praktyczny brak możliwości 
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zatrzymania turystów ekonomicznych, stanowiących nadal większość krajowych turystów. Ci 
zaś – z uwagi na profil systemu - są i prawdopodobnie długo jeszcze pozostaną dominującą 
grupą zwiedzających Szlak Piastowski. W gminach Kruszwica, Strzelno, Radziejów, Gąsawa, 
Brześć Kujawski, Dominowo, Krzywiń i Lądek brak dodatkowo obiektów noclegowych z 
klasy środkowej, co oznacza rezygnację z kolejnej, tym rem znacznie liczniejszej i już 
aktualnie szybko rosnącej grupy turystów. Każda z wymienionych sytuacji oznacza wymierne 
straty dla wymienionych gmin i praktyczną niemożność osiągnięcia wymiernych korzyści z 
turystyki po szlaku, nawet w wypadku zorganizowania wielodniowych eventów.  
 

Tab. 1. Usługi noclegowe w przestrzeni Szlaku Piastowskiego 
Gmina 4-5* 3-2* 1* host. GA/pok. sch/cam Uwagi 

Krzywiń (MiG) 0 0 0 4 2 dla Lubinia 

Poznań (miasto) 4 4 4 4 4  

Pobiedziska (MiG) 0 3 0 4 2  

Łubowo 0 2 0 3 0 dla Lednicy 

Gniezno (miasto) 2 3 2 2 2  

Trzemeszno (MiG) 0 2 0 2 0  

Mogilno (MiG) 0 0 3 2 3  

Strzelno (MiG) 0 0 0 3 2  

Inowrocław (miejska) 0 2 0 2 3  

Kruszwica (MiG) 0 0 0 3 4  

Radziejów (w.) 0 0 0 1 0 dla Płowiec. 

Brześć Kujawski (MiG) 0 0 0 2 1  

Włocławek (miasto) 1 2 0 2 1  

Wągrowiec (miasto) 1 1 0 2 2  

Wągrowiec (wiejska) 0 0 1 2 1  

Żnin (MiG) 0 2 0 3 2  

Gąsawa 0 0 0 2 2 dla Biskupina 

Września (MiG) 0 1 2 3 0 dla Grzybowa 

Dominowo 0 0 0 1 0 dla Giecza 

Lądek 0 0 0 0 2 dla Lądu n. W. 

Konin (miasto) 1 3 1 2 2  

Kalisz (miasto) 1 3 1 2 2  

Źródło: Opracowanie własne, według dokumentacji ZONiG 
 
2.2.3. Infrastruktura gastronomiczna 
Analiza oferty kulinarnej szlaków tematycznych bierze pod uwagę dwa aspekty. Pierwszym 
jest obecność tematycznej oferty kulinarnej, urozmaicającej wprost ofertę szlaku. Drugim jest 
stan oferty gastronomicznej w relacji do oczekiwań turystów, zwiedzających obiekty szlaku 
(czyli możliwość zaspokajania ich potrzeb), wszelako ze szczególnym uwzględnieniem oferty 
regionalnej i tradycyjnej (staropolskiej), którą turysta kulturowy byłby zainteresowany w 
pierwszym rzędzie i która z tego powodu także mogłaby stanowić pewien atut danego 
miejsca. Ze względu na ich strategiczną lokalizację oraz znaczenie dla obsługi turystów, w 
tym miejscu zostaną wymienione po raz kolejny te spośród restauracji, które działają na 
terenie obiektów szlaku i albo spełniają kryteria kuchni tematycznej, staropolskiej lub 
regionalnej, albo są jedynymi lokalami w danej miejscowości. Kryterium uznania 
tematycznego charakteru oferty była obecność co najmniej dwóch różnych samodzielnych 
potraw o recepturze opierającej się na historycznych przekazach z epoki, natomiast kryterium 
uznania oferty regionalnej lub staropolskiej była obecność w menu czterech autentycznych 
samodzielnych dań tradycyjnej kuchni wielkopolskiej lub kujawskiej (albo lokalnej) lub 
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odpowiednio czterech dań o potwierdzonej krajowej tradycji sięgającej przynajmniej okresu 
sprzed pierwszej wojny światowej. Zestawienie wyników badania w tej kwestii wykazało 
zupełny brak oferty tematycznej. Nie istnieje ani jedna restauracja w przestrzeni szlaku, która 
oferowałaby przynajmniej dwa dania o potwierdzonej historycznie lub przez opracowania 
archeologiczne autentycznej recepturze, sięgającej epoki piastowskiej. W związku z tym (z 
góry odsyłając do grupy zaleceń zachętę i wsparcie logistyczne ze strony koordynatora szlaku 
dla wprowadzania takich ofert w analizowanej przestrzeni) ten element zostanie pominięty. 
Prezentowane w poniższej tabeli wyniki obejmują następujące typy lokali: z ofertą kuchni 
staropolskiej, kuchni regionalnej, cukierni i kawiarni oraz tanich punktów gastronomii. 
Obecność poszczególnych typów lokali w dalszym otoczeniu obiektów szlaku (w jego 
formalnej przestrzeni) określają poszczególne oznaczenia: cyfra 2 oznacza istnienie dwóch 
lub więcej lokali danego typu (a więc ofertę zadowalającą), cyfra 1 – funkcjonowanie tylko 
jednego lokalu danej klasy (ofertę akceptowalną), cyfra 0 – ich zupełny brak, a zatem stan 
krytyczny. Zestawienie nie obejmuje innych typów restauracji, jednak w odrębnym 
zestawieniu (2.1.6.2.) ujęto funkcjonowanie restauracji lub innych punktów gastronomii w 
bezpośredniej bliskości obiektów szlaku, a kwestionariusze KAO sporządzone dla wszystkich 
obiektów podają każdorazowo ich odległość od obiektu i typ. Rozkład badanej oferty w 
gminach w przestrzeni szlaku ukazuje Tabela 2. 
 

Tab. 2. Oferta gastronomiczna w przestrzeni Szlaku Piastowskiego 
Gmina k. staropolska  k. regionalna cukiernie/kaw. tanie lokale 

Krzywiń (MiG) 1 0 2 2 
Poznań (miasto) 2 2 2 2 

Pobiedziska (MiG) 2 0 2 2 
Łubowo 0 1 0 2 

Gniezno (miasto) 2 2 2 2 
Trzemeszno (MiG) 1 1 2 2 

Mogilno (MiG) 2 0 2 2 
Strzelno (MiG) 2 0 1 2 

Inowrocław (miejska) 0 0 2 2 
Kruszwica (MiG) 0 0 1 2 
Radziejów (w.) 1 0 1 2 

Brześć Kujawski (MiG) 0 0 0 1 
Włocławek (miasto) 1 1 2 2 
Wągrowiec (miasto) 2 0 2 2 
Wągrowiec (wiejska) 1 0 0 1 

Żnin (MiG) 2 2 2 2 
Gąsawa 2 1 0 2 

Września (MiG) 2 0 2 2 
Dominowo 0 0 0 2 

Lądek 0 0 0 1 
Konin (miasto) 2 1 1 2 
Kalisz (miasto) 2 0 2 2 

 
Restauracje z ofertą kuchni staropolskiej. Zadowalającą ofertę w tej grupie stwierdzono w 
Poznaniu, Pobiedziskach, Gnieźnie, Mogilnie, Strzelnie, Wągrowcu, Żninie, Gąsawie, 
Wrześni, Koninie i Kaliszu. Natomiast zupełnie brak jej w gminie Łubowo, Inowrocławiu, 
Kruszwicy, Brześciu Kujawskim, w gminach Dominowo i Lądek. 
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Restauracje z ofertą kuchni regionalnej: Zadowalająca oferta w tym zakresie istnieje tylko 
w Poznaniu, Gnieźnie i Żninie. Jej zupełny brak stwierdzono natomiast w gminie Krzywiń, w 
Pobiedziskach, Mogilnie, Strzelnie, Inowrocławiu, Kruszwicy, gminie Radziejów, w Brześciu 
Kujawskim, w mieście oraz gminie wiejskiej Wągrowiec, w mieście i gminie Września, w 
gminach Lądek i Dominowo. Tak znaczna liczba gmin z zupełnym brakiem oferty regionalnej 
świadczy nie tylko o braku zrozumienia jej rosnącego znaczenia w turystyce, ale i zatraty 
zrozumienia jej roli jako dziedzictwa kulturowego regionu. Dla wymienionych gmin jest to 
także poważny mankament w ich ofercie dla turystów kulturowych.  
Kawiarnie i cukiernie: Brak tego rodzaju oferty stwierdzono w gminie Łubowo, w Brześciu 
Kujawskim, wiejskiej gminie Wągrowiec, gminie Gąsawa, oraz w gminach Dominowo i 
Lądek. 
Tanie punkty gastronomii: Lokale tego typu są obecne we wszystkich gminach w 
przestrzeni szlaku, jednak ich oferta może być niewystarczająca (brak alternatywy, 
nieistnienie w sytuacji zamknięcia jedynego lokalu) w gminach Lądek, Wągrowiec (wiejska) i 
w Brześciu Kujawskim.  
Krytyczne miejsca w przestrzeni szlaku: W gminach Dominowo, Lądek i Brześć Kujawski 
- poza obecną tu tanią gastronomią - brak oferty kuchni staropolskiej, regionalnej a nawet 
możliwości krótkiego zatrzymania się w kawiarni lub cukierni. Zdecydowanie zubaża to 
ofertę tych miejscowości i stwarza ryzyko, iż turyści kulturowi zjawią się tu wyłącznie na 
czas wizyty w obiekcie szlaku i nie powstanie możliwość zysku dla jakichkolwiek innych 
podmiotów. Dodatkowo, jeśli turyści indywidualni podczas planowania wycieczki po szlaku 
nie znajdą tu żadnej możliwości zjedzenia posiłku, mogą po prostu ominąć Giecz i Ląd nad 
Wartą – obie te miejscowości wymagają zjazdu z głównych szlaków komunikacyjnych, co w 
połączeniu z problemami ze znalezieniem miejsca na posiłek może zniechęcić zwiedzających 
szlak do poświęcenia wolnego czasu i środków na wizytę. Sytuacja Brześcia Kujawskiego jest 
nieco lepsza, ponieważ miasteczko leży bezpośrednio przy drodze krajowej 62, stanowiącej 
jedną z osi szlaku. Tu jednak problem może stanowić bliskość Włocławka, dla którego oferty 
kulinarnej Brześć nie posiada w tej sytuacji żadnej alternatywy.  
 
2.2.4. Pozostała oferta spędzania czasu wolnego w przestrzeni szlaku 
 
Centra shoppingu w formie galerii handlowych funkcjonują w Poznaniu, Włocławku, 
Koninie, Kaliszu (duże) oraz w Gnieźnie i Żninie (mniejsze centra). W budowie znajduje się 
nowoczesna galeria handlowa w Inowrocławiu. 
Kina działają w Poznaniu (duże kompleksy kinowe), we Włocławku, w Gnieźnie, Koninie, 
Kaliszu, Inowrocławiu, natomiast teatry ze stałym repertuarem funkcjonują w Poznaniu, 
Gnieźnie, Kaliszu, Włocławku i Inowrocławiu. 
Plaże z kąpieliskami posiadają gminy Żnin (Jezioro Żnińskie Małe, Jezioro Weneckie), 
Mogilno (Wiecanowo, Jez. Wiecanowskie), Łubowo (Jezioro Lednickie), Gąsawa (6 – na 
Jeziorze Gąsawskim i Chomiąskim), Krzywiń (w Krzywiniu na J. Krzywiń i wokół Jeziora 
Cichowo-Mórka), Pobiedziska (Pobiedziska i Stęszewko), Wągrowiec – miejska (J. 
Durawskie), Wągrowiec- wiejska (Kamienica, Kobylec), Gniezno (J. Winiary), Konin (J. 
Pątnowskie) oraz Poznań (J. Rusałka). Ponadto Jezioro Żnińskie Małe jest znanym miejscem 
zawodów motorowodnych, a Żnin uchodzi za nieoficjalna polską stolicę tych sportów. Ważne 
zawody sportów wodnych odbywają się także w Poznaniu i Kruszwicy – obie miejscowości 
posiadają odpowiednią infrastrukturę. 
Kryte pływalnie funkcjonują w Poznaniu (obok dużego kompleksu Termy Maltańskie kilka 
innych pływalni), Mogilnie, Koninie, Kaliszu, Inowrocławiu, Włocławku, Gnieźnie, Wrześni, 
Radziejowie, Wągrowcu. 
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Duże centra rekreacji posiada Poznań - tereny wokół J. Maltańskiego wraz z Nowym ZOO, 
oraz Inowrocław (Park Zdrojowy).  
Większe ośrodki lub koncentracje mniejszych ośrodków jazdy konnej funkcjonują w 
Inowrocławiu (Stangret), Poznaniu (Hipodrom Wola), Pobiedziskach (7 mniejszych 
ośrodków) i gminie Krzywiń (małe ośrodki wokół Cichowa).  
Ogólnodostępne korty tenisowe działają w Inowrocławiu, Poznaniu, Żninie, Mogilnie, 
Koninie, Kaliszu, Włocławku, Inowrocławiu, Gnieźnie, Wągrowcu, Wrześni, Kruszwicy. 
Oznaczone trasy rowerowe funkcjonują w gminach Krzywiń, Poznań, Pobiedziska, Gniezno, 
Trzemeszno, Września, Konin, Kruszwica, Żnin, Gąsawa, Włocławek. 
Szlaki wodne z marinami: Konin, Lądek, Włocławek, natomiast spływy rzeczne oferowane są 
w gminach Konin, Lądek i Brześć Kujawski. 
Ośrodki sanatoryjne w Inowrocławiu (z zabytkowymi tężniami), w Brześciu Kujawskim 
(Wieniec Zdrój).  
Rejsy statkami turystycznymi są możliwe w gminach: Konin, Kruszwica, Żnin i Gąsawa. 
Większe ośrodki rekreacji z profesjonalnie zorganizowaną ofertą sportów halowych, w tym 
modnych jak bowling i kręgle) działają w Poznaniu, Kaliszu, Inowrocławiu, Koninie i 
Włocławku. 
Parki Krajobrazowe z ofertą dróg spacerowych, dydaktycznych i rowerowych są 
zlokalizowane w gminie Pobiedziska (PK Promno i PK Puszcza Zielonka),Łubowo (Lednicki 
Park Krajobrazowy) Kruszwica (Nadgoplański Park Tysiąclecia) i Lądek (Nadwarciański 
PK). 
Inne większe atrakcje o charakterze rekreacyjnym to Włocławski Park Linowy oraz 
Miasteczko Western Silverado City w Bożejewiczkach (gmina Żnin). 
Ofertę spędzania wolnego czasu we przestrzeni Szlaku Piastowskiego należy uznać za 
wystarczającą i dość równomiernie zlokalizowaną, co oznacza, że w konstrukcji pakietów 
lokalnych dla turystów nie powinno zabraknąć partnerów mogących zaproponować moduły 
wypoczynkowe. 
 
2.3. Koordynacja szlaku 
Analiza tego kluczowego elementu funkcjonowania szlaku obejmie najpierw identyfikację 
typu i status koordynatora, następnie opisany i sklasyfikowany zostanie model koordynacji, 
wreszcie faktyczny jej zakres. Ograniczenie się tylko do wymienienia działań koordynatora 
byłoby błędem, ponieważ wszystkie wspomniane czynniki są istotne dla określenia jego 
faktycznej pozycji i realnych możliwości organizowania życia szlaku. Ma to decydujące 
znaczenie dla wyznaczenia mu zadań najpierw w okresie jego przebudowy, a następnie w 
bieżącym funkcjonowaniu nowego, zmodernizowanego produktu. W następnej kolejności 
zostaną krótko scharakteryzowane pozostałe elementy składające się na obraz aktualnej 
koordynacji Szlaku Piastowskiego: współpraca koordynatora z obiektami, oferta organizacji 
koordynującej dla turystów, zakres bieżącej obsługi turystów przez koordynatora oraz 
sposoby realizacji zadania promocji szlaku jako całości. 
Podstawami analizy w tym jej obszarze są: dokumentacja przekazana przez Organizację 
Turystyczną „Szlak Piastowski” - komórkę koordynującą szlak – w tym Statut OT Szlak 
Piastowski z roku 2003, lista członków, aktualna oferta organizacji i inne oficjalne dane, 
zamieszczone na portalu internetowym organizacji, roczne sprawozdania za rok 2010 i 2011 
oraz sporządzona w odpowiedzi na zapytanie autora Raportu nota przedstawiciela 
Koordynatora, p. Jacka Wrzesińskiego z 26 kwietnia 2012, dokumentacja nadesłana przez 
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, wyniki badań autora Raportu z roku 2010 (realizowanego 
na potrzeby monografii o szlakach tematycznych) oraz z roku 2011 (październik-listopad) 
przeprowadzonego na potrzeby porównawczej analizy modeli i typów koordynatorów 
szlaków tematycznych, której odbiciem był artykuł opublikowany w styczniu 2012. 
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 2.3.1. Typ i status koordynatora 
Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”, powołana do życia w roku 2003, jest pierwszym 
podmiotem w historii Szlaku Piastowskiego, który – jakkolwiek w niepełnym zakresie - 
podjął zadania typowe dla koordynatora szlaku w odniesieniu do tego systemu. Posiada ona 
status prawny stowarzyszenia. Jego członkami zwyczajnymi są jednostki samorządu 
terytorialnego (powiat gnieźnieński i jego gminy), a także inne stowarzyszenia, podmioty 
gospodarcze (jak hotele, gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, ośrodki 
rekreacji, lokalni touroperatorzy i osoby fizyczne, w większości wykonujące pracę 
przewodników turystycznych). Zgodnie z typologią koordynatorów szlaków [Mikos v. 
Rohrscheidt 2012, s. 50] Organizację Turystyczną „Szlak Piastowski” można sklasyfikować 
jako celową organizację turystyczną. Istotną cechą takiego podmiotu jako koordynatora 
szlaku jest, że powołuje się go jedynie lub głównie dla zadań związanych z koordynacją 
funkcjonowania tego systemu. W takim przypadku zachodzi pełna identyfikacja z nazwą 
szlaku i jego celami, przez co organizacja jest naturalnym i wiarygodnym partnerem dla 
innych podmiotów działających w turystyce. Jest też łatwo rozpoznawalna dla samych 
turystów, co powinno przekładać się na skalę popytu na jej usługi i udrożnienie kanałów ich 
dystrybucji. Członkowie takiej organizacji (obiekty, gminy, instytucje, podmioty 
gospodarcze) mają najczęściej realny wpływ na jej kształt i działania (co pobudza oddolne 
inicjatywy) i świadomość bezpośredniego związku pomiędzy jego ewentualnym 
komercyjnym sukcesem a własnymi korzyściami, zarówno w obszarze zakresie PR, jak i tym 
ekonomicznym: jako beneficjenci projektów rozwojowych i innych przedsięwzięć 
proturystycznych czy jako wykonawcy określonych usług i tym samym udziałowcy zysków. 
Organizacja celowa może wypełniać wszystkie typy zadań koordynatora, w tym także te 
zewnętrzne, korzystając z prawnego statusu touroperatora. W takim przypadku może stać się 
liderem w organizacji turystyki w przestrzeni szlaku. Jednak wskutek jej ulokowania poza 
sferą finansowaną bezpośrednio przez budżety samorządów problematyczne może być 
pozyskiwanie stałych funduszy na opłacenie kosztów działania organizacji, które trzeba 
rozwiązywać na drodze długoterminowych porozumień subwencjach lub w systemie 
składkowym. Wydaje się, że wybór dla Szlaku Piastowskiego takiego właśnie typu 
koordynatora, o jednoznacznie wyznaczonym celu podstawowym (ożywieniu i organizacji 
turystyki kulturowej, ukierunkowanej na obszar i tematyzowanej już w samej nazwie), 
generalnie otwartej formule stowarzyszenia i szeroko zakreślonym spektrum zadań [Statut 
OT, 2009] jest prawidłowy. Uwzględnia on bowiem skomplikowaną strukturę terytorialną 
szlaku (położenie w dwóch województwach i na terenie 14 powiatów) i umożliwia 
uczestnictwo na różnych płaszczyznach podmiotów rozmaitych typów (muzeów, obiektów 
sakralnych i instytucji kościelnych, partnerów komercyjnych) z jednej strony, a z drugiej 
posiada niezbędną elastyczność dopasowywaniu swojej struktury, zakresu działania i oferty 
do zmieniających się potrzeb turystyki i turystów i pewien stopień niezależności w stosunku 
do władzy publicznej. To ostatnie umożliwia mu zarówno uwzględnienie interesów 
poszczególnych partnerów (w tym m.in. gmin i podmiotów gospodarczych), jak i zachowanie 
neutralności w stosunku do poszczególnych władz terenowych oraz wiarygodności w 
zmieniających się politycznych układach regionalnych lokalnych. 

 
2.3.2. Zakres koordynacji  
Niezależnie od wspomnianego – bardzo szerokiego – spektrum celów i zadań OT „Szlak 
Piastowski”, badanie z roku 2011 wykazało, a audyt potwierdził, że aktualny zakres działań 
koordynatora Szlaku Piastowskiego jest znacząco węższy i wygląda jak następuje:  
a) zarządzanie informacją turystyczną o obiektach i przestrzeni szlaku, obejmujące jej 
zbieranie, aktualizację, opracowywanie oraz dystrybucję, w tym: 1) prowadzenie biura IT w 
Gnieźnie i informacji telefonicznej, 2) prowadzenie portalu internetowego 
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www.szlakpiastowski.com.pl, w roku 2011 odnowionego i działającego w postaci 
interaktywnej, 3) sporządzanie i rozsyłanie newslettera OT z możliwością zapisania się 
zainteresowanych, 4) rozprowadzanie materiałów z obiektów i literatury krajoznawczej (we 
własnym punkcie informacji w Gnieźnie), 
b) promocja szlaku, w tym 1) udział w targach turystycznych (w Łodzi, Wrocławiu i w 
Poznaniu), 2) wysyłanie materiałów promocyjnych w ramach Wielkopolskiej Organizacji 
Turystycznej na inne imprezy targowe (do Szczecina i na ITB w Berlinie), 3) medialne akcje 
promocyjne na niewielką skalę w wydawnictwach branżowych dotyczących turystyki, 
edukacji, historii i regionu („Głos Pedagogiczny” i publikacja targowa TTG - oba media 
wychodzą w Poznaniu), 4) prowadzenie strony szlaku na portalu Facebook, 
c) bieżąca obsługa ruchu turystycznego, w szczególności oferowanie usług przewodnickich 
zorganizowanym grupom i indywidualnym turystom w przestrzeni całego szlaku, oraz 
regularne (comiesięczne) „autorskie” zwiedzanie z przewodnikami na bazie niekomercyjnej w 
Gnieźnie i bliskiej okolicy, 
d) spełnianie funkcji organizatora wycieczek w przestrzeni szlaku (2-3 dniowe, dłuższe tylko 
sporadycznie, jednak istnieje gotowość ich świadczenia i są zawarte w stałej ofercie),  
e) udział w eventach tematycznych w jednej z gmin w przestrzeni szlaku (Gniezno), jako 
organizator pojedynczych modułów (Dni Gniezna w maju i „Koronacja Królewska” w lipcu), 
f) organizowanie szkoleń, w tym: 1) szkolenia przewodników terenowych po Szlaku 
Piastowskim, 2) szkolenia personelu obsługi turystyki (przewodnicy i pracownicy informacji 
turystycznej) z objazdem terenowym nowych obiektów i wystaw szlaku,  
g) zapewnienie własnym pracownikom informacji turystycznej uczestnictwa w szkoleniach 
branżowych (organizowanych przez WOT), 
h) monitoring oznakowania obiektów i/lub tras - tworzenie i dystrybucja pojedynczych usług, 
i) organizacja lokalnego sympozjum o charakterze naukowym („Stąd Nasz Ród”), 
j) pomoc obiektom w redakcji materiałów informacyjnych i promocyjnych (przez 
konsultację). 
Badanie dokumentacji koordynatora, wywiady eksperckie dwoma jego przedstawicielami, a 
także dodatkowe zapytania autora Raportu kierowane do koordynatora i jego odpowiedzi, 
wykazały, że do szlaku jako całości odnoszą się tylko działania opisane w punktach a i b, 
czyli wszystkie elementy zarządzania informacją (zbieranie, aktualizacja, dystrybucja) oraz 
promocja szlaku. Tylko częściowo dotyczy to także punktu „c” - usług przewodnickich, które 
świadczone są także poza obszarem powiatu gnieźnieńskiego, jednak generalnie wykonywane 
przez przewodników tu zamieszkałych. Natomiast beneficjentami działań opisanych w 
punktach od „d” do „j”, są podmioty działające na ternie miasta Gniezno i terytorium powiatu 
gnieźnieńskiego. Szczególnie widoczne jest to przy analizie stanu oznaczenia obiektów oraz 
tras szlaku, który poza wymienionym obszarem istnieje w zasadzie tylko na trasie Poznań-
Gniezno, a brak go zupełnie, lub jest obecny tylko w postaci szczątkowej i niejednolitej na 
innych terenach. Współpraca OT z obiektami szlaku, ośrodkami organizacji turystyki i 
podmiotami współuczestniczącymi w kształtowaniu oferty szlaku spoza terytorium powiatu 
gnieźnieńskiego ogranicza się do wymiany informacji i wzajemnego dostarczania publikacji 
dla dalszego rozprowadzania [Notatka Koordynatora 2012]. Organizacja nie podjęła 
dotychczas realizacji wielu modułów, które aktualnie współdecydują o atrakcyjności szlaku jako 
oferty dla indywidualnego turysty: tworzenia i dystrybucji pakietów (a przynajmniej 
bezpośredniej rezerwacji usług noclegowych), kreowania i koordynacji eventów na szlaku, a 
także standaryzacji zasad udostępniania mniejszych obiektów i egzekwowania jej. 
Aktualna skala bezpośrednich usług turystycznych koordynatora w obsłudze turystów nie jest 
imponująca, przy czym ilość korzystających jest stabilna, z zauważalną lekką tendencją 
spadkową. Ze sprawozdania OT Szlak Piastowski za rok 2011 wynika, że organizacja 
obsłużyła w roku 2011 6880 turystów indywidualnych oraz 289 grup turystycznych. 
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Odpowiednio w latach 2009 i 2010 było to: 9247 i 7034 osób oraz 321 i 297 grup 
[Sprawozdania 2010, 2011]. W ostatnim pełnym sezonie (2011) koordynator zorganizował 
niewielką liczbę wycieczek więcej niż jednodniowych (2-3-dniowe) w okresie letnim, jednak 
i ta liczba spada w porównaniu z latami ubiegłymi. 

 
2.3.3. Aktualny model koordynacji  
W typologii modeli koordynacji szlaków tematycznych, opracowanej na podstawie badań 
liczniejszej grupy podobnych systemów funkcjonujących na terenie Niemiec, Austrii i Polski 
funkcjonujący typ powiązań podmiotów oraz stosowane procedury w wykonywaniu tego 
zadania przez OT Szlak Piastowski w stosunku do analizowanego szlaku należy określić jako 
model jednolity4. W takim modelu szlaku formalnie ustanowiony koordynator jest jedynym 
podmiotem wykonującym zadania na poziomie szlaku tak w stosunku do samej struktury 
systemu (jako produktu), jak i wobec turystów (jego odbiorców). Jako odpowiedzialny 
podmiot, koordynator zajmuje się przynajmniej realizacją zadań z zakresu minimalnego, czyli 
monitoringiem oznaczeń, gromadzeniem i dystrybucją informacji o obiektach i ofertach oraz 
promocją szlaku jako całości. Jest też z reguły jedynym podmiotem kreującym lub 
zamawiającym i dystrybuującym ewentualne inne usługi związane z funkcjonowaniem 
szlaku. Tym samym staje się (jedynym) punktem odniesienia poszczególnych – niejako 
„zatomizowanych” – obiektów i ewentualnych innych partnerów szlaku. W relacjach z nimi 
koordynator jest podmiotowym reprezentantem szlaku – poza nim ten ostatni funkcjonuje 
tylko jako przestrzeń rozumiana przedmiotowo, czyli jako teren eksploatacji turystycznej. 
Poszczególne obiekty i inni członkowie w stosunku do szlaku pozostają bierni, to znaczy 
„żyją własnym życiem” i ich przynależność do szlaku ogranicza się do wykorzystania jego 
tematyki (korzyści z powstałej w ten sposób „marki”) oraz ewentualnych usług koordynatora, 
w tym głównie tych dotyczących promocji systemu.  
Do zalet tego modelu zalicza się: sprawne funkcjonowanie szlaku jako całości (produktu), 
jasno określony zakres odpowiedzialności koordynatora i związaną z nią łatwość rozliczania z 
realizacji nałożonych na niego zadań. W przypadku badanego systemu zalety te nie 
uwidaczniają się w większej mierze, ponieważ faktyczny zakres kompetencji koordynatora 
jesz zbyt mały, a jego działalność ogranicza się w praktyce do terenu jednego powiatu.  
Wadą modelu - stwierdzoną zresztą w przypadku Szlaku Piastowskiego w całej rozciągłości 
przez badanie audytowe - jest niski poziom identyfikacji poszczególnych podmiotów ze 
szlakiem jako całością i niewielka aktywność na rzecz jego sukcesu, w tym nie podejmowanie 
w przestrzeni szlaku działań na rzecz wzbogacania oferty szlaku. W przypadku utrzymania 
tego modelu koordynacji szlaku ta słabość mogłaby być zredukowana przez stworzenie 
finansowych mechanizmów motywujących do tworzenia nowych ofert, np. jasno określonych 
udziałów w zyskach. 
 
2.3.4. Współpraca z obiektami w ramach szlaku 
Obsługa turystyczna. Na dzień dzisiejszy koordynator szlaku wykonuje tylko niewielką część 
obsługi turystycznej obiektów w Gnieźnie, polegającą na organizacji przewodnictwa po tych 
obiektach. W kilku innych obiektach (Poznaniu, Biskupinie, Kruszwicy, Strzelnie, Mogilnie) 
można zamówić usługę przewodnicką za pośrednictwem portalu internetowego koordynatora 
(formularz). W stosunku do pozostałych obiektów koordynator nie wykonuje takiej usługi ani 
nie posiada wiedzy na temat ich możliwości i nie udziela takich informacji.  
Zaopatrzenie w literaturę i inne materiały. Regularnie, na podstawie ustnych porozumień 
koordynator dostarcza publikacje i materiały do obiektów funkcjonujących w mieście i 
                                                 
4 Szerzej o cechach poszczególnych modeli koordynacji: Mikos v. Rohrscheidt A., 2012a, Opis modelu 
jednolitego: s. 42-43 
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powiecie gnieźnieńskim. Dostarcza ich także doraźnie na podstawie zgłaszanych zamówień 
do niektórych innych obiektów, szczególnie znajdujących się w powiatach ościennych 
(mogileński, żniński, wrzesiński, poznański). W ogromnej większości obiektów szlaku (w 
tym nawet w niektórych położonych w powiecie gnieźnieńskim, jak Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy czy w niedalekim Poznaniu) brak jakichkolwiek publikacji na temat 
Szlaku Piastowskiego, co obrazuje znikomy poziom współpracy w tej materii. 
Informacja turystyczna na temat obiektów. W miarę posiadanej wiedzy koordynator udziela 
informacji telefonicznej i elektronicznej na temat wszystkich obiektów Szlaku Piastowskiego, 
w odpowiedzi na zapytania. Na portalu koordynatora znajdują się także informacje na temat 
obiektów. Jednak brak połączeń „linków” z jego portalu do portali obiektów (nawet jeśli są to 
rozwinięte i samodzielne strony www), a z drugiej strony niemal zupełny brak powiązań ze 
strony portali obiektowych z portalem szlaku, a często nawet informacji o nim świadczy o 
nikłym poziomie współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami w tej kwestii.  
Promocja. Ten aspekt omówiono poniżej w osobnym podrozdziale. 
Współpraca z innymi podmiotami. Brak porozumień partnerskich określających warunki 
współpracy z podmiotami zewnętrznymi uniemożliwia stwierdzenie jej poziomu. Należy 
przypuszczać, że poza doraźnym poleceniem usług noclegowych obiektów w powiecie 
gnieźnieńskim i usług przewodnickich w przypadku ich zamówienia u oferentów innych niż 
członkowie OT Szlak Piastowski, taka współpraca nie istnieje. 
 
2.3.5. Promocja szlaku 
Koordynator szlaku, prócz prowadzenia portalu internetowego (spełniającego zadania 
jednocześnie informacji i promocji), regularnie uczestniczy w kilku krajowych targach 
turystycznych, a za pośrednictwem Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej wysyła 
materiały na targi zagraniczne, w tym regularnie na berlińskie ITB. Wprowadził także 
rozsyłanie newslettera dla zapisanych abonentów, jednak aktywnie nie proponuje jego 
wysyłki. W ten sposób, zestawiając i dystrybuując materiały promocyjne na temat całości 
systemu, koordynator wykonuje w minimalnym stopniu zadania promocyjne w stosunku do 
obiektów. Poza tymi działaniami, w sytuacji braku jakiegokolwiek projektu podróży 
indywidualnych w przestrzeni szlaku, projektów podróży tematycznych, braku kalendarza 
eventów i drożnego systemu dystrybucji materiałów, skierowanego do ogółu obiektów i 
partnerów (np. punktów informacji turystycznych i obiektów noclegowych w przestrzeni 
szlaku), należy stwierdzić niewykorzystanie możliwości aktywnej promocji wykraczającej 
poza teren powiatu gnieźnieńskiego, w tym nawet tych jej elementów, które nie wiążą się z 
większymi kosztami (jak np. regularne opracowywanie kalendarza szlaku). 
 
 
2.4. Życie szlaku 
 
2.4.1. Obsługa turystów poza obiektami 
 
2.4.1.1. Informacja turystyczna.  
Ośrodki informacji turystycznej działają w Poznaniu (w kilku miejscach, przez siedem dni 
tygodnia) oraz w Inowrocławiu, Gnieźnie, Kaliszu, Żninie, Włocławku i Koninie - od 
poniedziałku do soboty (w sezonie turystycznym).  
Punkty informacji znajdują się także w Pobiedziskach (pon.-pt. 8.00-17.30), w Gąsawie (pon. 
- pt. 7.00-15.00), Kruszwicy (pon. - pt. 8.00-15.45) oraz w Mogilnie – ten ostatni jest 
obsługiwany przez prywatne biuro podróży i czynny w jego godzinach pracy: od poniedziałku 
do piątku. Z punktu widzenia turysty indywidualnego, podróżującego głównie w weekendy 
lub niezależnie od dnia tygodnia w okresie wakacyjnym należy stwierdzić, że informacja 
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turystyczna na miejscu, świadczona od poniedziałku do piątku, dodatkowo tylko w godzinach 
dopołudniowych jest najczęściej bezużyteczna. Zważywszy na przygniatający odsetek 
turystów indywidualnych korzystających z informacji turystycznej, utrzymywanie punktów 
informacji w takich godzinach pracy można określić delikatnie jako usługę nietrafnie 
ukierunkowaną, mniej delikatnie: jako marnotrawstwo potencjału i środków. 
W pozostałych gminach w przestrzeni szlaku (w tym także miejskich) profesjonalne ośrodki 
informacji turystycznej nie funkcjonują, bywa ona natomiast udzielana w samych obiektach 
szlaku, w niektórych hotelach lub (rzadziej) w urzędach gminnych. Taki stan z pewnością nie 
sprzyja rozwojowi turystyki indywidualnej tak w ramach szlaku, jak i ukierunkowanej na 
pozostałe formy turystyki.  
 
2.4.1.2.Usługi przewodnickie.  
Możliwość zamówienia lokalnego przewodnika istnieje w gminach: Brześć Kujawski (w 
językach PL, EN, FR), Poznaniu (PL, ANG, DE, RU, FR, SP, IT, UKR, ARAB, CH, CZ, 
NL), Gnieźnie (PL, EN, DE, RU), Kaliszu (PL, EN, DE), Łubowie (PL), Włocławku (PL, 
EN, FR), Strzelnie (PL), Mogilnie (PL), Wągrowcu (PL), Kruszwicy (PL, DE), Koninie (PL, 
EN, DE), Inowrocławiu (PL), Radziejowie (PL), Żninie (PL, DE, EN, RU). Nie ma 
przewodników w gminach: Trzemeszno, Krzywiń, Wągrowiec (wiejska), Pobiedziska, 
Gąsawa, Dominowo, Września (wiejska). 
 
2.4.1.3. Pakiety turystyczne.  
W przestrzeni szlaku stwierdzono zaskakująco mało ofert pakietowych dla turystów 
indywidualnych, zarówno tematycznych, jak i pozostałych pakietów lokalnych. Pakiety 
tematyczne, zgodne z profilem szlaku, oferowane są tylko w dwóch gminach. W Gnieźnie są 
to dwa pakiety „Gniezno - miasto królów” oraz „Śladami Piastów - Dzień na Szlaku 
Piastowskim” – przy czym obydwa obejmują tylko przewodnictwo i wstępy do obiektów, 
jednak bez usługi noclegowej. W gminie Łubowo funkcjonują oferty weekendowego pobytu i 
zwiedzania z usługą przewodnicką, w oparciu o ośrodki agroturystyczne (oferuje je m.in. 
agroturystyka „Dworek nad Lednicą” w Rybitwach). 
Pozostałe pakiety lokalne funkcjonują także tylko w dwóch miejscowościach. W Gnieźnie 
turysta może skorzystać z pakietu OT Szlak Piastowski „Gniezno - zimowa stolica” oraz z 
pakietu Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej (przejazd wraz z programem rozrywkowym) – 
obydwa nie obejmują noclegu. Także dwa pakiety są oferowane w Poznaniu, jest to 
Poznańska Karta Miejska (przejazdy komunikacją miejską i rabatowe lub darmowe wstępy do 
szeregu obiektów – bez noclegu) oraz Pakiet Miejski biura KulTour.pl (dla turystów 
korzystających z City Break – zawiera noclegi, zwiedzanie, usług przewodnika i opcjonalnie 
posiłki), ponadto Poznań oferuje okazyjnie pakiety okolicznościowe (proponowane m.in. z 
okazji mistrzostw sportowych i festiwali artystycznych). 
 
2.4.2. Lokalne tematyczne trasy turystyczne o profilu kulturowym 
Tras spełniających kryteria materialnych w przestrzeni Szlaku Piastowskiego nie stwierdzono. 
Trasy realne funkcjonują w Poznaniu (1- Trakt Królewsko-Cesarski), w gminie Krzywiń 
(Kolej Drezynowa), we Włocławku (miejski spacerowy Szlak Obiektów Zabytkowych), oraz 
w Gąsawie i Żninie (Żnińska Kolej Powiatowa – turystyczna lokalna trasa kolejowa). 
Turystyczne trasy wirtualne posiadają: Poznań (ponad 30 tras, m.in. Poznań Piastowski w 
ofercie biura KulTour.pl oraz tramwajowa linia turystyczna), Gniezno (6 – m. in. Mity i 
Legendy, Śladami Jana Pawła II, 4 inne trasy miejskie), gmina Krzywiń (Romantyczne Trasy 
Rowerowe), gmina Łubowo (w Lednickim Parku Krajobrazowym), Inowrocław (3 - Szlak 
Powstania Wielkopolskiego, Szlak im. Generała Władysława Sikorskiego, Szlak im. 
Stanisława Przybyszewskiego), Radziejów (Szlak Bitwy pod Płowcami), Trzemeszno (2- 
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Szlak im. Hipolita Cegielskiego, Szlak Wyprawy Gimnazjalistów Trzemeszeńskich w 1863 
roku), Kalisz (3 - Kalisz Piastowski, Park Miejski w Kaliszu, Kalisz Średniowieczny), 
Gąsawa (Pieszy Szlak Piastowski – lokalna trasa), Żnin (Pieszy Szlak Piastowski – lokalna 
trasa) oraz Kruszwica (Szlak Goplan w gminie). 
 
2.4.3. Eventyzacja przestrzeni szlaku 
Eventy poza obiektami Szlaku Piastowskiego mają znaczenie dla uzupełnienia i urozmaicenia 
oferty turystycznej systemu. W przypadku realizacji rekomendowanego kalendarza eventów 
jako jednego z „silników” szlaku (por. 3.1.4.2) mogłyby one stanowić pierwszy zasób imprez 
potencjalnie przyciągających turystów i zostać uwzględnione przez taki kalendarz - pod 
warunkiem utrzymania lub wprowadzenia standardów (poziom artystyczny, a w przypadku 
imprez tematycznych także poprawność merytoryczna scenariusza). Poniżej podano listę 
eventów, stwierdzonych podczas badania przestrzeni Szlaku i udokumentowaną w 
kwestionariuszach KAG. Została ona podzielona na te związane tematycznie z profilem 
Szlaku Piastowskiego (zatem potencjalnie atrakcyjne dla zainteresowanych jego tematyką i 
zwiedzających jego obiekty) i pozostałe, swoim profilem przystające do zainteresowań innych 
form turystyki kulturowej. W ramach ewentualnej integracji tych imprez w kalendarz szlaku 
konieczna byłaby dokładniejsza analiza ich scenariuszy oraz koordynacja ich terminów.  
Eventy tematycznie związane z profilem Szlaku Piastowskiego: Mogilno: Sąsiedzi wokół 
Szlaku Piastowskiego, Kruszwica: Festyn „U Piasta i Popiela”, Lądek: Festiwal Kultury 
Słowiańskiej i Cysterskiej, Gniezno: Koronacja Królewska, Żnin: Turniej Rycerski w 
Wenecji.  
Inne coroczne eventy o charakterze turystyczno-kulturowym (powiązane z innymi formami 
turystyki kulturowej): Poznań - około 30, w tym: Malta Festival, Tsadik Festival, Ethno Port, 
Międzynarodowe Warsztaty Tańca Nowoczesnego, Misterium Męki Pańskiej na Cytadeli, 
Jarmark Świętojański, Dni Ułana, Festiwal Dobrego Smaku, Poznań Za Pół Ceny, Noc 
Muzeów w ponad 20 placówkach i inne; Brześć Kujawski - Piknik Historyczny; Święto Żuru 
Kujawskiego; Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych; „Gramoffon” – event muzyczny; 
Gmina Krzywiń: Zawody Sikawek Konnych w Cichowie; Pobiedziska: Dni Pobiedzisk; 
Włocławek: Dni Włocławka, Koncerty Organowe w Katedrze, Włocławskie Inspiracje 
Artystyczne, Korowód Grup Zapustnych, Dobry Koncert Jazz w Mieście, Jarmark Staroci i 
Rękodzieła Ludowego; Strzelno: Norbertańskie Dni Młodych, Strzeleńskie impresje; 
Mogilno: Dni Mogilna, Piknik Chlebem i Miodem, Święto Ziemniaka; Wągrowiec (miasto): 
Festyn Cysterski, Lato na Pałukach, Dni Wągrowca, Młode Miasto, Picnic Country, Rocknoc, 
Festiwal Filmów Niezależnych; Wągrowiec (gmina wiejska): Jarmark Cysterski; Kruszwica: 
Lato w Parku, Dni Kruszwicy; Konin: Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i 
Tańca, Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich, Dni Miasta, Feta na Pożegnanie 
Wakacji, Inowrocław: urodziny Grzegorza Turnaua, Inorock Festival, Festiwal Orkiestr 
Dętych, Inowrocławski Festiwal Światła, Dni Inowrocławia, weekendowe spotkania 
kulturalne w Parku Solankowym, Radziejów: Dni Radziejowa; Gniezno: Obchody Święta 
Św. Wojciecha; Kalisz: Kaliski Festiwal Smaku, Festiwal Muzyki Dawnej Schola Cantorum, 
Gramy nad Prosną, Kaliskie Spotkania Teatralne, Żnin: Dni Żnina, Jesień na Pałukach. 
 
2.4.4. Grupy animacji historii działające w przestrzeni szlaku 
Grupy animacji historii afiliowane przy obiektach szlaku. Ich znaczenie jest kluczowe dla 
ożywienia oferty samych obiektów, ale także szlaku jako całości przez udział w organizacji 
eventów tematycznych oraz organizowanie mikroeventów. Badanie audytowe potwierdziło 
istnienie następujących grup: Grzybowo: Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie, 
Łekno: Chmurnicy Wojowie Grodu Łekno; Biskupin: Grupa rekonstrukcji historycznych 
Jantar, Muzeum PP na Lednicy: Grupa Widowisk Historycznych COMES (Gniezno) - 
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współpraca regularna, Kalisz (Rezerwat) - (5): Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej, 
Stowarzyszenie Kolowrat, Wojowie Świętego Wojciecha, Towarzystwo Żywej Historii, 
Wojowie Zawodzia. 
Inne grupy afiliowane przy obiektach. Ich znaczenie dla Szlaku i jego oferty jest aktualnie 
marginalne i generalnie nie są one wykorzystywane w jego ofercie. Jednak atrakcyjna 
propozycja współpracy mogłaby skłonić je do zaangażowania się na przykład w organizację 
eventów tematycznych lub kulturalnych w przestrzeni szlaku, zatem dla jego koordynatora 
oraz lokalnych liderów mogą one być potencjalnymi partnerami. Przy zestawianiu poniższej 
listy pominięte zostały działające przy obiektach sakralnych grupy o charakterze wyłącznie 
religijnym, uwzględniono natomiast grupy o profilu kulturowo-religijnym. 
Wągrowiec (Muzeum): Towarzystwo Ziemi Pałuckiej, Wągrowieckie Stowarzyszenie Szlaku 
Cysterskiego, Strzelno (oba obiekty): Towarzystwo Miłośników Strzelna, Grupa Teatralna 
Squat Apostolski, Mogilno: Stowarzyszenie Młodzieży Subiaco; Poznań (Muzeum 
Archeologiczne): Fundacja Rodem z Polski (afiliacja), Młodzieżowy Klub Miłośników 
Archeologii (afiliacja) Teatr Sfinga (formalna współpraca); Poznań (Zamek Królewski): 
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu. 
Pozostałe grupy animacji historii w przestrzeni szlaku. Zakres zleconego audytu szlaku 
nie przewidywał badania grup animacji historycznej, działających bez powiązań z obiektami 
szlaku. Niemniej już tylko samo przeszukanie zasobów środowiskowego portalu 
Rekonstrukcji Historycznych przy zastosowaniu kryteriów geograficznych (siedziby grup w 
przestrzeni szlaku) oraz chronologicznych (zainteresowania skoncentrowane na epoce 
odpowiadającej tematyzacji szlaku i na Polsce lub Słowiańszczyźnie) wykazało istnienie 
kolejnych kilkunastu grup o różnej wielkości, aktywności i poziomie profesjonalizacji, które 
dotychczas nie zostały włączone do formalnej lub choćby stałej współpracy z żadnym z 
obiektów ani z koordynatorem szlaku. Poniżej zestawienie tych grup w oparciu o dane 
pochodzące ze wspomnianego portalu Wielkie Spisywanie Roberta Bagrita, aktualne na dzień 
27 kwietnia 2012: Poznań: Stowarzyszenie Edukacji i Odtwórstwa Historycznego „Aurea 
Tempora” (posiada ofertę profesjonalnie przygotowanych i realizowanych prezentacji i 
inscenizacji historycznych – jego członkowie są w większości studentami i absolwentami 
studiów historycznych), Bractwo Rycerskie Zamku Przemysła II, Najemna Drużyna 
Łucznicza ”Umbra Sagiitae”, Poznańscy Zielarze, Simulacrum Caligo, Stowarzyszenie 
Miłośników Kultury Średniowiecznej „Drużyna Najemna Wici", Bractwo Wojowników 
"Wataha", Wolna Grupa Cytadela (wbrew nazwie koncentruje się na wczesnym 
średniowieczu), Wolna Kompania Najemna Poznań, Włocławek: Kujawska Chorągiew 
Władysława Łokietka, Włocławskie Bractwo Rycerskie, Włocławsko-Elbląska Drużyna 
Wojów Wilcza Straż, Bieżyń (w gminie Krzywiń): Bractwo Rycerskie Kasztelanii 
Krzywińskiej, Inowrocław: Bractwo Wojowników Kruki, Konin: Konińska Grupa 
Rekonstrukcyjna Setidava, Radziejów: Chorągiew Piesza Grodu Radziejów.  
 
 
2.5. Dostępność komunikacyjna  
Ten aspekt organizacji szlaku obejmuje: zwartość szlaku, przejezdność tras szlaku, 
oznaczenia szlaku na trasach, dostępność obiektów z pomocą połączeń kolejowych i 
komunikacji autobusowej, wreszcie funkcjonowanie tras alternatywnych i towarzyszącą im 
infrastrukturę.  
 
2.5.1. Zwartość szlaku 
Przed decyzją Rady NPdsSP o rekomendacji ustalenia nowej listy obiektów Szlaku 
Piastowskiego i zmiany jego przestrzeni system posiadał pełną zwartość, to znaczy nie było 
ani jednego odcinka pomiędzy poszczególnymi kolejnymi obiektami, który przekraczałby 30 
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kilometrów. Przy uwzględnieniu aktualnych rekomendacji Rady ta sytuacja ulega zmianie. W 
przestrzeni Szlaku pojawiają się trzy odcinki o długości przekraczającej tę wartość. Są to 
odcinki: Poznań-Lubiń (53,6 km), Giecz - Ląd nad Wartą (51,1 km) oraz Konin – Kalisz (54,5 
km). Przy przyjęciu jednej z proponowanych tras Gniezno-Biskupin (35 km) byłby to czwarty 
odcinek przekraczający kryterium zwartości, alternatywą jest trasa Biskupin – Mogilno – 
Gniezno, przy przyjęciu której taka odległość się nie pojawia (z Biskupina do Mogilna jest 
29,2 km a z Mogilna do Trzemeszna – 16,1 km). Należy jednak zauważyć, że trasa Gniezno-
Żnin lub Gniezno-Biskupin jest drogą znacznie wygodniejszą i przejazd nią trwa krócej niż na 
odcinku Biskupin-Mogilno. Położenie odcinków szlaku przekraczających kryterium zwartości 
prezentuje Rycina 9. 

 
2.5.2. Przejezdność dróg.  
Badanie wykazało zasadniczo dobrą przejezdność dróg w ramach obydwu tras Szlaku 
[SPATO]. Ewentualnie problematyczne odcinki wskazano poniżej.  
a) Ograniczenia wysokości pojazdów, eliminujące wyższe autokary i zmuszające je do 
dłuższych objazdów. Takie ograniczenia występują: w Poznaniu na ul. Gnieźnieńskiej – na 
najkrótszym odcinku w kierunku Pobiedzisk i Gniezna (3,7m wysokości) – tu jednak 
możliwy jest niewiele dłuższy objazd wyższych autokarów ulicą Bałtycką). 
b) Na drodze miejskiej w Brześciu Kujawskim, umożliwiającej dojazd do tamtejszych 
obiektów, istnieje zakaz ruchu pojazdów cięższych niż 3.5 tony – jednak z wyjątkiem m.in. 
dla autobusów szkolnych. Rozszerzenie tego wyjątku przez zezwolenie na przejazd także 
autokarów turystycznych rozwiązałoby problem. 
c) Odcinek Biskupin - Bożejewice (element trasy w kierunku Żnina) posiada wprawdzie pełną 
przejezdność, jednak niestrzeżony i oznaczony na ostatnich metrach przejazd kolejowy został 
przez badającego sklasyfikowany jako punkt niebezpieczny [PBU]. Problem może rozwiązać 
dokładniejsze oznaczenie tego miejsca.  
d) Odcinek Rogowo – Gąsawa na trasie z Gniezna do Biskupina jest aktualnie remontowany, 
co wywołuje przejściowe problemy, nie wpływające jednak negatywnie na ocenę jego pełnej 
przejezdności.  
e) Zdecydowanie najtrudniejsza sytuacja panuje aktualnie na jednym ze starych odcinków 
szlaku: Strzelno-Kruszwica. Stan drogi krajowej 62 na tym odcinku badający określa jako 
fatalny. Bardzo wąska droga poważnie utrudnia mijanie się dwóch większych pojazdów, 
bardzo zły jest stan nawierzchni [SCZ], dodatkowo zakazany jest aktualnie wjazd na tę trasę 
pojazdów z naciskiem osi większym niż 8 ton. Aktualnie najlepszym rozwiązaniem jest 
omijanie tego odcinka przez autokary i jazda ze Strzelna DK nr 15 do Inowrocławia, a 
stamtąd drogą wojewódzką nr 412 do Kruszwicy. Podróżujący samochodami osobowymi 
mogą - z zachowaniem ostrożności – korzystać z bezpośredniego połączenia między 
Strzelnem a Kruszwicą, DK nr 62. Jeśli jednak wziąć pod uwagę możliwość rozpoczęcia 
zwiedzania szlaku przez część turystów od strony Włocławka, ich zetknięcie się z takimi 
warunkami niemal na początku wycieczki nie będzie stanowiło dobrej wizytówki systemu. 
Dlatego trasa wymaga pilnej interwencji, zwłaszcza, że krytyczny odcinek liczy zaledwie 
niecałe 16 kilometrów.  
f) na ostatnim odcinku w Łeknie (350 m) do obiektu prowadzi wąska, polna droga, okresowo 
zalewana przez wodę [KAO-30]. Oznacza to niedostępność obiektu dla autokarów 
turystycznych. 
 Stan przejezdności dróg szlaku dla większych pojazdów oraz możliwości dojazdu do 
obiektów prezentuje Rycina 10.  
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2.5.3. Oznaczenia szlaku na trasach  
Znacznie gorzej z punktu widzenia turysty przedstawia się stan oznaczenia tras szlaku Nie jest 
to spowodowane tylko zupełnym brakiem oznaczenia na nowo rekomendowanych odcinkach: 
Wągrowiec- Żnin, Włocławek-Kruszwica, Kalisz-Konin- Lubiń-Poznań oraz Ląd nad Wartą-
Giecz i Włocławek-Kruszwica (na tych ostatnich odcinkach częściowo oznaczono dojazd do 
obiektów). Te sytuację należy uznać za naturalną i nie podlega ona ocenie, a tylko zostaje 
zaznaczona jako punkt do realizacji w ramach nowej organizacji Szlaku [SPATO; PBU; 
OAR; SCZ; MPI]. 
Niestety, niewiele lepiej ma się oznaczenie tzw. starych odcinków szlaku. Zupełny brak 
oznaczeń Szlaku Piastowskiego (przy obecności innych) stwierdzono na drogach miejskich w 
Poznaniu, Gnieźnie i Trzemesznie oraz na odcinkach Gniezno-Trzemeszno, Gniezno -
Gulczewo - Grzybowo (poza jednym starym znakiem w samym Grzybowie), Grzybowo-
Giecz, Wylatowo-Mogilno i Mogilno-Strzelno, Strzelno-Kruszwica [SPATO].  
W niewystarczającej ilości (to znaczy tylko w niektórych strategicznie ważnych punktach lub 
przed niektórymi zjazdami do obiektów) albo sporadycznie oznaczenia szlaku stwierdzono na 
odcinkach: Trzemeszno-Wylatowo, Wylatowo-Strzelno i w Strzelnie, Strzelno-Inowrocław, 
Kruszwica-Inowrocław, Gniezno-Żnin (do granicy województw na odcinku wielkopolskim) 
[SPATO]. 
Natomiast pełne oznaczenie szlaku (czyli we wszystkich lub prawie wszystkich strategicznie 
ważnych punktach na trasie i w pobliżu zjazdów do obiektów) istnieje na odcinkach: Poznań-
Pobiedziska, Pobiedziska – Lednogóra - Dziekanowice, Lednogóra – Gniezno, Żnin-
Biskupin, Biskupin- Gniezno (do granicy województw na odcinku kujawsko-pomorskim) 
[SPATO]. Stan oznaczenia szlaku przy drogach ilustruje Rycina 11. 
 
2.5.4. Dojazd kolejowy do obiektów  
Brak połączeń kolejowych – tak zdefiniowany został brak normalnotorowej stacji kolejowej 
z połączeniami pasażerskimi lub stacji wąskotorowej posiadającej połączenie z siecią PKP w 
miejscowości z obiektem szlaku lub w jej najbliższej okolicy - do 2 km. W sytuacji 
jednoczesnego braku tras alternatywnych oznacza to poważne utrudnienie dla bezpośredniego 
dotarcia w pobliże obiektów dla turystów indywidualnych, nie posługujących się własnymi 
środkami lokomocji (pozostaje im tylko komunikacja autobusowa). Taką sytuację 
stwierdzono w następujących obiektach: 
Strzelno - obydwa obiekty w miejscowości, Żnin – Muzeum Pałuckie, Biskupin – obydwa 
obiekty, Płowce – Pomnik Bitwy z 1331, Brześć Kujawski – Kościół Św. Stanisława Bpa., 
Kruszwica – obydwa obiekty, Ląd nad Wartą – Klasztor Pocysterski, Łekno – stanowisko 
archeologiczne, Lubiń - Opactwo Benedyktyńskie, Giecz – obydwa obiekty, Grzybowo – 
Rezerwat Archeologiczny, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (obydwa obiekty). 
Dostępność obiektów szlaku za pomocą komunikacji kolejowej obrazuje Rycina 12. 
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2.5.5. Dostępność obiektów dla publicznej komunikacji autobusowej. 
Generalnie dojazd autobusem możliwy jest do wszystkich obiektów szlaku. W znakomitej 
większości przypadków stan dostępności za pomocą komunikacji autobusowej określony 
został jako satysfakcjonujący, co oznacza sytuację, gdy turyści nie muszą pokonywać 
odległości większych niż 500m w celu dotarcia od najbliższego przystanku do obiektu lub 
gdy (jeśli ta odległość jest większa) można z tego przystanku do obiektu dotrzeć za pomocą 
lokalnej komunikacji publicznej (np. autobusów MPK, skomunikowanej kolei wąskotorowej 
lub innych środków lokomocji). 
Natomiast jako ograniczoną dostępność za pomocą komunikacji autobusowej zdefiniowano 
taką, gdy odległość od najbliższego przystanku wynosi więcej niż 500m, a nie więcej niż 
1500m lub gdy w przypadku odległości większej niż 1500 m istnieje możliwość dotarcia 
pojazdem komunikacji lokalnej (miejskiej) na odległość nie większą niż 500 m do obiektu. 
Taki stan stwierdzono w następujących obiektach: 
Żnin - Muzeum Ziemi Pałuckiej (850 m), Pobiedziska – Skansen Miniatur SP (700m), 
Mogilno - kościół i zespół pobenedyktyński, (1,5 km), Wągrowiec - Muzeum Regionalne 
(900 m), Wągrowiec – zespół pocysterski (1,2 km), Brześć Kujawski - Kościół św. 
Stanisława Bpa (600 m), Kruszwica - Kolegiata Św. Piotra i Pawła (1000 m),  
Jako brak dostępności za pomocą komunikacji autobusowej zdefiniowano taki stan, gdy 
odległość od najbliższego przystanku autobusowego lub przystanku linii lokalnej łączącej z 
nim wynosi więcej niż 1500 m. Taki stan stwierdzono w następujących obiektach: 
Strzelno – obydwa obiekty (1,6 km), Łekno – stanowisko archeologiczne, Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy - Wystawa Plenerowa na Ostrowie Lednickim (1000m),  
Dostępność obiektów szlaku w komunikacji autobusowej zgodnie z przyjętymi kryteriami 
przedstawia Rycina 13. 

 
2.5.6. Trasy alternatywne w ramach szlaku. 
Badanie audytowe wykazało istnienie tylko jednej realnej (to jest wyznaczonej w terenie i 
oznaczonej fizycznie, a nie tylko opisanej w literaturze) alternatywnej trasy Szlaku 
Piastowskiego o ponadlokalnym zasięgu. Jest to Piastowski Trakt Rowerowy, prowadzący z 
Poznania paralelnie do głównej trasy szlaku (tzw. osi Kilarskiego), jednak tylko na długości 
104 kilometrów i kończący się na granicy Wielkopolski w podtrzemeszenskiej wsi Izdby. 
Obok niego istnieje szereg tras lokalnych, przebiegających między obiektami szlaku i 
łączących je z innymi atrakcjami, jednak albo nie odpowiadających swojej „piastowskiej” 
dedykacji (jak lokalny szlak pieszy o nazwie Szlak Piastowski w powiecie żnińskim, który 
łączy miejscowości położone przy dawnym przebiegu szlaku, a tylko dwa jego 
rekomendowane obiekty) albo tematyzowanych na inne wątki kulturowe, przyrodnicze, albo 
też nie odniesionych do konkretnych atrakcji, a jedynie oferujących możliwość czynnego 
wypoczynku. Poza krótkim odcinkiem linii wąskotorowej w gminach Żnin i Gąsawa, 
mogącej być także potraktowaną jako alternatywna trasa łącząca dwa obiekty szlaku, nie są 
też w komunikacji w jego przestrzeni wykorzystywane inne środki transportu niż kołowe.  
Istnieje jednak szereg innych tras rowerowych, przebiegających w pobliżu obiektów Szlaku 
Piastowskiego i posiadających lepszy lub gorszy stan oznaczenia, stan utrzymania oraz 
funkcjonującą na trasach infrastrukturę usługową, które po dodatkowym oznaczeniu jako 
trasy Szlaku Piastowskiego wymagałyby tylko niewielkich inwestycji (jak dodatkowe 
oznaczenia, wybudowanie niedługich odcinków osobnej trasy rowerowej) dla połączenia 
poszczególnych obiektów. W żadnym miejscu w przestrzeni szlaku poza Poznaniem (system 
Poznańskiego Roweru Miejskiego, ograniczony jednak do przestrzeni miasta) nie istnieje 
natomiast możliwość wypożyczenia roweru z opcją oddania go w innym miejscu szlaku, co 
poważnie ogranicza możliwość zwiedzania szlaku z wykorzystaniem tras alternatywnych oraz 
na sposób aktywny. 
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