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 Dojazd  
 
 Komunikacja miejska  

        Brak  
 

 Samochód 
Rezerwat posiada parking terenowy, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. 
Bez wyznaczonych miejsc parkingowych.  

 

 Budynek 
Rezerwat archeologiczny zlokalizowany jest we wsi Giecz (na jej zachodnim skraju, w gminie 
Dominowo) ok. 12 km na północ od Środy Wielkopolskiej. Obejmuje pozostałość jednego  
z najważniejszych grodów związanych z początkami Polski. Zachowane zostały ślady 
potężnych drewniano-ziemnych umocnień otaczające wnętrze, w którym zlokalizowany jest 
budynek muzeum, palatium (fundamenty pałacu książęcego kon. X/pocz. XI w.) oraz kościół 
grodowy św. Jana Chrzciciela. W sąsiedztwie, poza wałami umocnień, udostępniona jest  
do zwiedzania swobodna rekonstrukcja osady wczesnośredniowiecznej. 
 
Z parkingu do wnętrza grodziska prowadzi droga gruntowa, żwirowa. Teren jest płaski. 
 
Budynek Muzealny ma salę wystawową na jednym poziomie. Można się po nim swobodnie 
poruszać na wózku. W holu znajdują się kanapy, a przed budynkiem ławki do odpoczynku. 
Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W holu przy kasie jest 
infokiosk z informacjami na temat ekspozycji – użyteczny dla osób niesłyszących. Całość 
ekspozycji jest czytelnie opisana. Film prezentowany w sali ekspozycji ma napisy. Osoby 
niewidome mogą dotykać replik. 
 
Drewniany XVIII-wieczny kościół parafialny Kościół św. Jana Chrzciciela – przed głównym 
wejściem do kościoła są 2 schody. 
 
Osada piastowska: obejmuje parterowy budynek z salą ekspozycyjną, toaletą dostosowaną 
do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz wiele chat, budowli i urządzeń drewnianych  
(ze schodami lub wysokimi progami – niedostępnych dla osób poruszających się  
na  wózkach). Ciekawą formą aktywnego zwiedzania w warunkach plenerowych są warsztaty 
(np. garncarstwa, tkactwa).  

 

 Główne wejście 
Wejście do budynku muzealnego zlokalizowane jest na poziomie gruntu. Można do niego 
dojechać samochodem. 

 

 Punkt Informacji 
Wszelkie potrzebne informacje oraz pomoc można uzyskać w kasie biletowej, znajdującej  
się w budynku muzeum. Osoby z dysfunkcją słuchu mogą porozumiewać się z pracownikiem 
poprzez pismo.  
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 Udogodnienia 
Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się  
w budynku muzeum oraz w budynku w osadzie piastowskiej. Dysponujemy również miejscem 
do pielęgnacji niemowląt i małych dzieci. W obiekcie znajduje się miejsce, w którym można 
pozostawić wózek dziecięcy na czas zwiedzania. 
 

 Przestrzeń wystawowa 
 

 Osoby z niepełnosprawnością ruchową 
Muzeum oferuje wystawy stałe oraz czasowe, po których można poruszać  
się bez przeszkód w postaci progów. Przed eksponatami znajduje się wystarczająca 
przestrzeń manewrowa. Do muzeum prowadzi kamienisto-żwirowa ścieżka, która może 
stanowić nieznaczne utrudnienie dla osób poruszających się na wózkach.  
W osadzie piastowskiej znajduje się budynek z salą ekspozycyjną oraz kilka niewielkich 
chat, do których dostęp utrudniają wysokie progi. Do budynków i urządzeń można 
podjeżdżać na wózku, nawierzchnia jest gruntowa, trawiasta, płaska. 

 
 Osoby niesłyszące i niedosłyszące 

Nasze wystawy posiadają bogate opisy, które mogą pełnić funkcję przewodnika. Opisy 
znajdują się również przy eksponatach. 

 
 Osoby niewidome i niedowidzące 

Repliki eksponatów można poznawać dotykowo. Nie posiadamy audioprzewodników 
dostosowanych dla osób niewidomych oraz niedowidzących. Żadna z wystaw nie posiada 
również opisu w alfabecie Braille'a. Osoba niewidoma lub niedowidząca ma prawo 
wstępu wraz z psem przewodnikiem. Dysponujemy miską dla czworonoga. 

 
 Odwiedzający z dziećmi 

Istnieje możliwość zwiedzania obiektu z przewodnikiem w formie przekazu dostosowanej 

dla najmłodszych, dysponujemy również materiałami do łatwego czytania. Posiadamy 

szeroką ofertę gier i zabaw, a także lekcji oraz warsztatów dla zainteresowanych. 

Oferujemy możliwość zakupu pamiątek.  

 Osoby starsze 
Obiekt jest dostosowany do zwiedzania przez osoby starsze. Nasza ekspozycja została 

wyposażona w miejsca odpoczynku, co pozwala na dostosowanie tempa zwiedzania  

do indywidualnych potrzeb. Oferujemy również możliwość wypożyczenia składanych 

krzeseł na czas zwiedzania. Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach adresowanych 

do seniorów. 

 Obsługa 
Jesteśmy przygotowani do obsługi osób z niepełnosprawnościami.  
W przypadku grup, prosimy o wcześniejszy kontakt. 

 

 Bilety i grupy 
Osoby niepełnosprawne wraz z ich opiekunami uprawnione są do wykupienia biletu 
ulgowego. Do skorzystania z ulgi uprawnia dokument zaświadczający o niepełnosprawności.  
W czwartki wejścia są bezpłatne. 
Grupy osób poruszających się na wózkach prosimy o wcześniejszą informację dotyczącą 
zamiaru wizyty, kontaktując się z kasą biletową muzeum pod nr telefonu: 61 285 92 22. 


