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Renata Łuczak

✘  sprzedaż i wynajem 
ładowarek teleskopowych

✘  serwis ładowarek teleskopowych
✘  sprzedaż części zamiennych 
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62-240 Trzemeszno
ul. Składowa 2
tel. +48 61 429 02 02
tel. +48 506 023 215
e-mail: biuro@kawka.pl

www.kawka.pl

PAWEŁ KAWKA
OKNA I DRZWI

grysy, otoczaki, kora kamienna, żwiry, piaski, 
czarna ziemia, galanteria ogrodowa

ŻWIROWNIA
SPRZEDAŻ KAMIENI OGRODOWYCH

Wymysłowo 30/1
62-240 Trzemeszno

✆ 608 137 495

www.kastrans.pl

MARSZAŁ Sp. z o.o. Sp.k. 
62-238 Wydartowo 13

tel./fax +48 61 415 68 53www.marszal.pl

POSIADAMY BOGATY PARK MASZYNOWY:
• centrum laserowe
• wykrawarkę rewolwerową
• prasy krawędziowe
• zgrzewarki
• gilotyny
• automaty tokarskie
• spawalnię
• lakiernię proszkową
• lakiernię na mokro

Na rynku działamy od 1996 roku. 
Współpracujemy z wieloma fi rmami 
w kraju i za granicą. Główną gałęzią 
produkcji są szafy pancerne, biurowe, bhp, 
wykonujemy również palety metalowe, 
kontenery, regały, konstrukcje, produkty 
metalowe wg specyfi kacji Klienta. 
Firma wprowadziła i stosuje 
system zarządzania jakością 
zgodnie z normą 
ISO 9001:2008.
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KONSTRUKCJE 
STALOWE

SPAWANIE METALI
TOCZENIE

CIĘCIE PLAZMĄ CNC

OL-STAL Technika Przemysłowa
 Popielewo, 62-240 Trzemeszno

✆  537 760 002

TECHNIKA PRZEMYSŁOWA

Trzemeszeńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

62-240 Trzemeszno
ul. Piastowska 6/12

� 61 415 41 15
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ŚWIADCZYMY 
KOMPLEKSOWE USŁUGI DLA:

•  Spółek prawa handlowego i cywilnych;
•  Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
•  Firm transportowych, rolników;
• Lekarzy i pielęgniarek, architektów, prawników i adwokatów;
•  Obcokrajowców prowadzących działalność w Polsce;
•  Firm audytorskich i konsultingowych.

DODATKOWO ZAPEWNIAMY:
•  Dostęp do dokumentacji Twojej firmy 24h/dobę;
•  Doradztwo na wysokim poziomie;
•  Outsourcing – oszczędność kosztów do 50%;
•  Usługi on-line, praca w siedzibie Klienta.

Umiesz liczyć? Licz na
KSIĘGOWYCH I DORADCÓW!

506 164 668

Współpraca z Państwem będzie dla nas prawdziwą przyjemnością!

GRUPA KSIĘGOWYCH I DORADCÓW
Beata Kaźmierczak

tel. (+48) 61 415 41 04
tel. (+48) 733 222 580

biuro@ksiegowiidoradcy.pl
ksiegowiidoradcy.pl

SIEDZIBA:

Zieleń 8B
62-240 Trzemeszno
ODDZIAŁ W GNIEŹNIE:

os. Władysława Łokietka 25b/2
62-200 Gniezno

PRODUCENT KRUSZYW
BUDOWLANYCH I DROGOWYCH

ŁAWKI,  62-240 Trzemeszno www.avaco.pl
Tel. 61 666 92 92

Jakość i cena… 
przyjazna dla Klienta!

M E B L E  D Z I E C I Ę C E

www.ppm.com.pl

PPM Sp. z o.o.
 62-240 Trzemeszno

ul. Foluska 11

• KPiR
• VAT dla rolników
• PIT, VAT, ryczałt
• Rozliczenia roczne
• Fachowe doradztwo

Wymysłowo 30 k/Trzemeszna
�  604 689 637
�  kasprowiczj@o2.pl

Biuro Rachunkowe
Joanna Kasprowicz

FIRMA KLINKIEROWA

• OGRODZENIA KLINKIEROWE
• OGRODZENIA PANELOWE
• KOMINY
• TARASY
• ELEWACJE
• MONTAŻ OGRODZEŃ Z GOTOWYCH ELEMENTÓW✆ 669 333 076

Tomasz Kubasiak

P.U.P.H. „IZOTRANS” Sp. z o.o.
62-240 Trzemeszno • ul. Fabryczna 8

tel. +48 61 41 54 339
e-mail: info@izotrans.pl

www.izotrans.pl

TRZEMESZNO 
– PERŁA NA SZLAKU PIASTOWSKIM

Okolice Trzemeszna położone są w Wielkopolsce, w najwyższej 
części Pojezierza Gnieźnieńskiego i w samym centrum Szlaku Piastow-
skiego.

Charakteryzują się różnorodnymi formami krajobrazu zgromadzo-
nymi na niewielkim obszarze i pamiątkami związanymi z tysiącletnią 
historią Polski.

Bez wątpienia najważniejszym zabytkiem Trzemeszna jest póź-
nobarokowa bazylika pw. Wniebowzięcia NMP oraz usytuowany 
w pobliżu tzw. Alumnat – byłe kolegium – szkoła średnia. Ciekawym 
budynkiem wpisującym się w miejski krajobraz jest wieża ciśnień 
z 1905 roku oraz zespół poszpitalny św. Łazarza, pełniący dziś funk-
cję Środowiskowego Domu Samopomocy. Poza tym na terenie gminy 
Trzemeszno usytuowanych jest wiele innych zabytków, takich jak ko-
ścioły, kuźnie, domy, pałac.

Zdumiewać może liczba znanych i zasłużonych osób, które zapi-
sały się w historii ziemi trzemeszeńskiej. Tutaj urodził się Jan Kiliński 
– szewc, bohater insurekcji kościuszkowskiej, Jędrzej Moraczewski – pierwszy polski premier, a także Hipolit Cegielski, gen. Marian Lan-

giewicz, Jerzy Waldorff  i wielu innych.
Położenie geografi czne, walory historyczne i przyrodnicze, rozwi-

nięta sieć dróg oraz infrastruktura dają możliwość uprawiania czynnej 
rekreacji i sportu. W połączeniu z tradycyjnym jedzeniem i staropolską 
gościnnością, sprawią, że każdy strudzony podróżą wypocznie. Znaj-
dzie coś ciekawego dla siebie, nabierze sił i wyjedzie zadowolony, by 
znów powrócić…

ZABYTKI TRZEMESZNA I OKOLIC
Bez wątpienia najważniejszym zabytkiem Trzemeszna jest póź-

nobarokowa bazylika pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. Ten kościół poklasztorny łączy w sobie elementy wcze-
śniejszych założeń architektonicznych – oprócz wystroju rokokowe-
go widoczne są ślady budowli romańskiej i gotyckiej. Ma kształt trój-
nawowej bazyliki z dwoma wieżami po stronie zachodniej i kopułą 
w części centralnej.

W zachodniej części kościoła znajdujemy romańskie kolumny oraz 
jedno z najstarszych sklepień gotyckich w Wielkopolsce. Pod kopu-
łą do pożaru w 1945 roku znajdował się symboliczny grób – konfesja 
św. Wojciecha. Malowidła w tej części świątyni nawiązują do motywu 
ofi ary ze Starego i Nowego testamentu. Dalej w części wschodniej wi-
dzimy zrekonstruowany ołtarz główny, który tworzą obraz (przypisy-
wany Franciszkowi Smuglewiczowi) przedstawiający Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny oraz po jego bokach rzeźby św. Wojciecha, 
Archanioła Michała, św. Augustyna i Archanioła Gabriela.

W świątyni zachowały się epitafi a i nagrobki opatów trzemeszeń-
skich. Warto również zatrzymać się przy pozostawionym fragmencie 
muru, jaki zachował się po spaleniu świątyni w 1945 roku, by uświa-
domić sobie ogrom szkód wyrządzonych w czasie wojny.

Na placu przed kościołem można zobaczyć późnobarokową dzwon-
nicę oraz klasycystyczną fi gurę z 1782 roku. Nie zachowało się nato-
miast wiele z zabudowań klasztornych – pałac opacki został przebudo-
wany i pełni rolę plebanii.

Warto również przypomnieć, że chlubą klasztoru był także skar-
biec, który istniał do 1939 roku. Część jego zasobów zaginęła pod-
czas zawieruchy wojennej, a część znajduje się w muzeach. Pochodzą 
z niego najcenniejsze polskie zabytki romańskiej sztuki złotniczej: kie-
lich św. Wojciecha z agatową czaszą wykonaną w Bizancjum w X w., 
kielich Dąbrówki z pateną z XII w. oraz trochę późniejszy kielich kró-
lewski. Obecnie przechowywane są one w depozycie w skarbcu ka-
tedry gnieźnieńskiej. Natomiast na Wawelu można oglądać pierwszy 
datowany polski kielich gotycki z 1351 roku ofi arowany klasztorowi 
przez Kazimierza Wielkiego. W Trzemesznie jednakże gromadzono nie 
tylko złotnicze skarby. W skryptorium powstawały bezcenne rękopisy, 
a najsłynniejszym kopistą klasztornym był Jan Złotkowski.

CMENTARZ PARAFIALNY
Użytkowany jest od początku XIX w. Nekropolia ta jest obrazem hi-

storii Trzemeszna i Polski ostatnich 200 lat. Znajdują się tu m.in. mogi-
ły powstańców z 1848 r., pomnik – Mauzoleum Powstańców Wielko-

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2018

Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam 
oraz danych dotyczących miasta i gminy
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polskich oraz zbiorowa mogiła pomordowanych w 1939 r. obrońców 
Trzemeszna.

ALUMNAT
W pobliżu kościoła usytuowany jest tzw. Alumnat, wzniesiony w la-

tach 1773-1775. Tutaj znajdowało się utworzone przez Kosmowskie-
go kolegium – szkoła średnia, pełnił on zarazem funkcję internatu dla 
uczniów szkoły.

Szkoła otwarta w 1776 roku dochowała się wielu znakomitych 
absolwentów i wychowanków, wystarczy wspomnieć Jędrzeja Śnia-
deckiego, Hipolita Cegielskiego, Mariana Langiewicza oraz Jerzego 
Waldorff a. Uczniowie szkoły uczestniczyli w zrywach niepodległościo-
wych 1830, 1848 i 1863 roku. Gdy patriotycznie nastawieni gimnazja-
liści wzięli udział w powstaniu styczniowym, władze pruskie zamknęły 
gimnazjum, a szkołę otwarto po trzech latach już jako progimnazjum. 
W II połowie XIX w. Alumnat był zbyt mały, by pomieścić chętnych 
do nauki, wobec czego zbudowano nowy budynek, w którym dzisiaj 
mieści się Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum im. M. Kosmowskiego.

ZESPÓŁ POSZPITALNY ŚW. ŁAZARZA
Zespół poszpitalny św. Łazarza (ul. Mickiewicza) został wzniesio-

ny z fundacji opata M. Kosmowskiego w latach 1787-1791. Służył 
jako szpital, sierociniec, alumnat dla młodzieży nieszlacheckiej i dom 
starców. Kilka lat temu budynek przeszedł generalny remont i dziś za-
chwyca swoim wyglądem. Mieści się w nim obecnie Środowiskowy 
Dom Samopomocy.

WIEŻA CIŚNIEŃ
Ciekawym budynkiem wpisującym się w miejski krajobraz jest wie-

ża ciśnień wzniesiona w 1905 roku. Po ponad stu latach nadal pełni 
swoją rolę – dzięki niej mieszkańcy są zaopatrywani w bieżącą wodę.

BROWAR I LODOWNIA
Na północnym brzegu jeziora klasztornego znajduje się budy-

nek dawnego browaru, a w pobliżu przynależna do niego lodownia 
(al. Szymańskiego). Browar został ufundowany w tym miejscu przez 
opata Mieleńskiego jeszcze w XVI w. Obecny kształt zawdzięcza opa-
towi Kosmowskiemu, który wzniósł nowy budynek pod koniec XVIII w. 
Natomiast w XIX w. dodano neoklasycystyczną wieżę. Niestety budy-
nek nie znajduje się w najlepszym stanie.

PAŁAC W KRUCHOWIE
W oddalonej o ok. 5 km od Trzemeszna wsi można zobaczyć zabyt-

kowy pałac wzniesiony w XVI w. przez Aleksandra Mielińskiego – opa-
ta trzemeszeńskiego, dworzanina króla Zygmunta Augusta. Pałac prze-
budowany został ok. 1760 roku oraz na początku lat 20. XX w.

KOŚCIÓŁ W KAMIEŃCU
We wsi Kamieniec znajduje się cenny zabytek architektury drew-

nianej. Jest nim kościół wzniesiony w latach 1722-1724. Budowla po-
siada konstrukcję zrębową. Wewnątrz znajdujemy barokowy ołtarz 
z obrazem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ambo-
nę oraz organy. 
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Ś W I A D C Z Y M Y 
K O M P L E K S O W E  U S Ł U G I  D L A :
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•  Obcokrajowców prowadzących działalność w Polsce;
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TRZEMESZNO 
– PERŁA NA SZLAKU PIASTOWSKIM

Okolice Trzemeszna położone są w Wielkopolsce, w najwyższej 
części Pojezierza Gnieźnieńskiego i w samym centrum Szlaku Piastow-
skiego.

Charakteryzują się różnorodnymi formami krajobrazu zgromadzo-
nymi na niewielkim obszarze i pamiątkami związanymi z tysiącletnią 
historią Polski.

Bez wątpienia najważniejszym zabytkiem Trzemeszna jest póź-
nobarokowa bazylika pw. Wniebowzięcia NMP oraz usytuowany 
w pobliżu tzw. Alumnat – byłe kolegium – szkoła średnia. Ciekawym 
budynkiem wpisującym się w miejski krajobraz jest wieża ciśnień 
z 1905 roku oraz zespół poszpitalny św. Łazarza, pełniący dziś funk-
cję Środowiskowego Domu Samopomocy. Poza tym na terenie gminy 
Trzemeszno usytuowanych jest wiele innych zabytków, takich jak ko-
ścioły, kuźnie, domy, pałac.

Zdumiewać może liczba znanych i zasłużonych osób, które zapi-
sały się w historii ziemi trzemeszeńskiej. Tutaj urodził się Jan Kiliński 
– szewc, bohater insurekcji kościuszkowskiej, Jędrzej Moraczewski – pierwszy polski premier, a także Hipolit Cegielski, gen. Marian Lan-

giewicz, Jerzy Waldorff  i wielu innych.
Położenie geografi czne, walory historyczne i przyrodnicze, rozwi-

nięta sieć dróg oraz infrastruktura dają możliwość uprawiania czynnej 
rekreacji i sportu. W połączeniu z tradycyjnym jedzeniem i staropolską 
gościnnością, sprawią, że każdy strudzony podróżą wypocznie. Znaj-
dzie coś ciekawego dla siebie, nabierze sił i wyjedzie zadowolony, by 
znów powrócić…

ZABYTKI TRZEMESZNA I OKOLIC
Bez wątpienia najważniejszym zabytkiem Trzemeszna jest póź-

nobarokowa bazylika pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. Ten kościół poklasztorny łączy w sobie elementy wcze-
śniejszych założeń architektonicznych – oprócz wystroju rokokowe-
go widoczne są ślady budowli romańskiej i gotyckiej. Ma kształt trój-
nawowej bazyliki z dwoma wieżami po stronie zachodniej i kopułą 
w części centralnej.

W zachodniej części kościoła znajdujemy romańskie kolumny oraz 
jedno z najstarszych sklepień gotyckich w Wielkopolsce. Pod kopu-
łą do pożaru w 1945 roku znajdował się symboliczny grób – konfesja 
św. Wojciecha. Malowidła w tej części świątyni nawiązują do motywu 
ofi ary ze Starego i Nowego testamentu. Dalej w części wschodniej wi-
dzimy zrekonstruowany ołtarz główny, który tworzą obraz (przypisy-
wany Franciszkowi Smuglewiczowi) przedstawiający Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny oraz po jego bokach rzeźby św. Wojciecha, 
Archanioła Michała, św. Augustyna i Archanioła Gabriela.

W świątyni zachowały się epitafi a i nagrobki opatów trzemeszeń-
skich. Warto również zatrzymać się przy pozostawionym fragmencie 
muru, jaki zachował się po spaleniu świątyni w 1945 roku, by uświa-
domić sobie ogrom szkód wyrządzonych w czasie wojny.

Na placu przed kościołem można zobaczyć późnobarokową dzwon-
nicę oraz klasycystyczną fi gurę z 1782 roku. Nie zachowało się nato-
miast wiele z zabudowań klasztornych – pałac opacki został przebudo-
wany i pełni rolę plebanii.

Warto również przypomnieć, że chlubą klasztoru był także skar-
biec, który istniał do 1939 roku. Część jego zasobów zaginęła pod-
czas zawieruchy wojennej, a część znajduje się w muzeach. Pochodzą 
z niego najcenniejsze polskie zabytki romańskiej sztuki złotniczej: kie-
lich św. Wojciecha z agatową czaszą wykonaną w Bizancjum w X w., 
kielich Dąbrówki z pateną z XII w. oraz trochę późniejszy kielich kró-
lewski. Obecnie przechowywane są one w depozycie w skarbcu ka-
tedry gnieźnieńskiej. Natomiast na Wawelu można oglądać pierwszy 
datowany polski kielich gotycki z 1351 roku ofi arowany klasztorowi 
przez Kazimierza Wielkiego. W Trzemesznie jednakże gromadzono nie 
tylko złotnicze skarby. W skryptorium powstawały bezcenne rękopisy, 
a najsłynniejszym kopistą klasztornym był Jan Złotkowski.

CMENTARZ PARAFIALNY
Użytkowany jest od początku XIX w. Nekropolia ta jest obrazem hi-

storii Trzemeszna i Polski ostatnich 200 lat. Znajdują się tu m.in. mogi-
ły powstańców z 1848 r., pomnik – Mauzoleum Powstańców Wielko-
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polskich oraz zbiorowa mogiła pomordowanych w 1939 r. obrońców 
Trzemeszna.

ALUMNAT
W pobliżu kościoła usytuowany jest tzw. Alumnat, wzniesiony w la-

tach 1773-1775. Tutaj znajdowało się utworzone przez Kosmowskie-
go kolegium – szkoła średnia, pełnił on zarazem funkcję internatu dla 
uczniów szkoły.

Szkoła otwarta w 1776 roku dochowała się wielu znakomitych 
absolwentów i wychowanków, wystarczy wspomnieć Jędrzeja Śnia-
deckiego, Hipolita Cegielskiego, Mariana Langiewicza oraz Jerzego 
Waldorff a. Uczniowie szkoły uczestniczyli w zrywach niepodległościo-
wych 1830, 1848 i 1863 roku. Gdy patriotycznie nastawieni gimnazja-
liści wzięli udział w powstaniu styczniowym, władze pruskie zamknęły 
gimnazjum, a szkołę otwarto po trzech latach już jako progimnazjum. 
W II połowie XIX w. Alumnat był zbyt mały, by pomieścić chętnych 
do nauki, wobec czego zbudowano nowy budynek, w którym dzisiaj 
mieści się Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum im. M. Kosmowskiego.

ZESPÓŁ POSZPITALNY ŚW. ŁAZARZA
Zespół poszpitalny św. Łazarza (ul. Mickiewicza) został wzniesio-

ny z fundacji opata M. Kosmowskiego w latach 1787-1791. Służył 
jako szpital, sierociniec, alumnat dla młodzieży nieszlacheckiej i dom 
starców. Kilka lat temu budynek przeszedł generalny remont i dziś za-
chwyca swoim wyglądem. Mieści się w nim obecnie Środowiskowy 
Dom Samopomocy.

WIEŻA CIŚNIEŃ
Ciekawym budynkiem wpisującym się w miejski krajobraz jest wie-

ża ciśnień wzniesiona w 1905 roku. Po ponad stu latach nadal pełni 
swoją rolę – dzięki niej mieszkańcy są zaopatrywani w bieżącą wodę.

BROWAR I LODOWNIA
Na północnym brzegu jeziora klasztornego znajduje się budy-

nek dawnego browaru, a w pobliżu przynależna do niego lodownia 
(al. Szymańskiego). Browar został ufundowany w tym miejscu przez 
opata Mieleńskiego jeszcze w XVI w. Obecny kształt zawdzięcza opa-
towi Kosmowskiemu, który wzniósł nowy budynek pod koniec XVIII w. 
Natomiast w XIX w. dodano neoklasycystyczną wieżę. Niestety budy-
nek nie znajduje się w najlepszym stanie.

PAŁAC W KRUCHOWIE
W oddalonej o ok. 5 km od Trzemeszna wsi można zobaczyć zabyt-

kowy pałac wzniesiony w XVI w. przez Aleksandra Mielińskiego – opa-
ta trzemeszeńskiego, dworzanina króla Zygmunta Augusta. Pałac prze-
budowany został ok. 1760 roku oraz na początku lat 20. XX w.

KOŚCIÓŁ W KAMIEŃCU
We wsi Kamieniec znajduje się cenny zabytek architektury drew-

nianej. Jest nim kościół wzniesiony w latach 1722-1724. Budowla po-
siada konstrukcję zrębową. Wewnątrz znajdujemy barokowy ołtarz 
z obrazem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ambo-
nę oraz organy. 
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TRZEMESZNO 
– PERŁA NA SZLAKU PIASTOWSKIM

Okolice Trzemeszna położone są w Wielkopolsce, w najwyższej 
części Pojezierza Gnieźnieńskiego i w samym centrum Szlaku Piastow-
skiego.

Charakteryzują się różnorodnymi formami krajobrazu zgromadzo-
nymi na niewielkim obszarze i pamiątkami związanymi z tysiącletnią 
historią Polski.

Bez wątpienia najważniejszym zabytkiem Trzemeszna jest póź-
nobarokowa bazylika pw. Wniebowzięcia NMP oraz usytuowany 
w pobliżu tzw. Alumnat – byłe kolegium – szkoła średnia. Ciekawym 
budynkiem wpisującym się w miejski krajobraz jest wieża ciśnień 
z 1905 roku oraz zespół poszpitalny św. Łazarza, pełniący dziś funk-
cję Środowiskowego Domu Samopomocy. Poza tym na terenie gminy 
Trzemeszno usytuowanych jest wiele innych zabytków, takich jak ko-
ścioły, kuźnie, domy, pałac.

Zdumiewać może liczba znanych i zasłużonych osób, które zapi-
sały się w historii ziemi trzemeszeńskiej. Tutaj urodził się Jan Kiliński 
– szewc, bohater insurekcji kościuszkowskiej, Jędrzej Moraczewski – pierwszy polski premier, a także Hipolit Cegielski, gen. Marian Lan-

giewicz, Jerzy Waldorff  i wielu innych.
Położenie geografi czne, walory historyczne i przyrodnicze, rozwi-

nięta sieć dróg oraz infrastruktura dają możliwość uprawiania czynnej 
rekreacji i sportu. W połączeniu z tradycyjnym jedzeniem i staropolską 
gościnnością, sprawią, że każdy strudzony podróżą wypocznie. Znaj-
dzie coś ciekawego dla siebie, nabierze sił i wyjedzie zadowolony, by 
znów powrócić…

ZABYTKI TRZEMESZNA I OKOLIC
Bez wątpienia najważniejszym zabytkiem Trzemeszna jest póź-

nobarokowa bazylika pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. Ten kościół poklasztorny łączy w sobie elementy wcze-
śniejszych założeń architektonicznych – oprócz wystroju rokokowe-
go widoczne są ślady budowli romańskiej i gotyckiej. Ma kształt trój-
nawowej bazyliki z dwoma wieżami po stronie zachodniej i kopułą 
w części centralnej.

W zachodniej części kościoła znajdujemy romańskie kolumny oraz 
jedno z najstarszych sklepień gotyckich w Wielkopolsce. Pod kopu-
łą do pożaru w 1945 roku znajdował się symboliczny grób – konfesja 
św. Wojciecha. Malowidła w tej części świątyni nawiązują do motywu 
ofi ary ze Starego i Nowego testamentu. Dalej w części wschodniej wi-
dzimy zrekonstruowany ołtarz główny, który tworzą obraz (przypisy-
wany Franciszkowi Smuglewiczowi) przedstawiający Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny oraz po jego bokach rzeźby św. Wojciecha, 
Archanioła Michała, św. Augustyna i Archanioła Gabriela.

W świątyni zachowały się epitafi a i nagrobki opatów trzemeszeń-
skich. Warto również zatrzymać się przy pozostawionym fragmencie 
muru, jaki zachował się po spaleniu świątyni w 1945 roku, by uświa-
domić sobie ogrom szkód wyrządzonych w czasie wojny.

Na placu przed kościołem można zobaczyć późnobarokową dzwon-
nicę oraz klasycystyczną fi gurę z 1782 roku. Nie zachowało się nato-
miast wiele z zabudowań klasztornych – pałac opacki został przebudo-
wany i pełni rolę plebanii.

Warto również przypomnieć, że chlubą klasztoru był także skar-
biec, który istniał do 1939 roku. Część jego zasobów zaginęła pod-
czas zawieruchy wojennej, a część znajduje się w muzeach. Pochodzą 
z niego najcenniejsze polskie zabytki romańskiej sztuki złotniczej: kie-
lich św. Wojciecha z agatową czaszą wykonaną w Bizancjum w X w., 
kielich Dąbrówki z pateną z XII w. oraz trochę późniejszy kielich kró-
lewski. Obecnie przechowywane są one w depozycie w skarbcu ka-
tedry gnieźnieńskiej. Natomiast na Wawelu można oglądać pierwszy 
datowany polski kielich gotycki z 1351 roku ofi arowany klasztorowi 
przez Kazimierza Wielkiego. W Trzemesznie jednakże gromadzono nie 
tylko złotnicze skarby. W skryptorium powstawały bezcenne rękopisy, 
a najsłynniejszym kopistą klasztornym był Jan Złotkowski.

CMENTARZ PARAFIALNY
Użytkowany jest od początku XIX w. Nekropolia ta jest obrazem hi-

storii Trzemeszna i Polski ostatnich 200 lat. Znajdują się tu m.in. mogi-
ły powstańców z 1848 r., pomnik – Mauzoleum Powstańców Wielko-
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polskich oraz zbiorowa mogiła pomordowanych w 1939 r. obrońców 
Trzemeszna.

ALUMNAT
W pobliżu kościoła usytuowany jest tzw. Alumnat, wzniesiony w la-

tach 1773-1775. Tutaj znajdowało się utworzone przez Kosmowskie-
go kolegium – szkoła średnia, pełnił on zarazem funkcję internatu dla 
uczniów szkoły.

Szkoła otwarta w 1776 roku dochowała się wielu znakomitych 
absolwentów i wychowanków, wystarczy wspomnieć Jędrzeja Śnia-
deckiego, Hipolita Cegielskiego, Mariana Langiewicza oraz Jerzego 
Waldorff a. Uczniowie szkoły uczestniczyli w zrywach niepodległościo-
wych 1830, 1848 i 1863 roku. Gdy patriotycznie nastawieni gimnazja-
liści wzięli udział w powstaniu styczniowym, władze pruskie zamknęły 
gimnazjum, a szkołę otwarto po trzech latach już jako progimnazjum. 
W II połowie XIX w. Alumnat był zbyt mały, by pomieścić chętnych 
do nauki, wobec czego zbudowano nowy budynek, w którym dzisiaj 
mieści się Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum im. M. Kosmowskiego.

ZESPÓŁ POSZPITALNY ŚW. ŁAZARZA
Zespół poszpitalny św. Łazarza (ul. Mickiewicza) został wzniesio-

ny z fundacji opata M. Kosmowskiego w latach 1787-1791. Służył 
jako szpital, sierociniec, alumnat dla młodzieży nieszlacheckiej i dom 
starców. Kilka lat temu budynek przeszedł generalny remont i dziś za-
chwyca swoim wyglądem. Mieści się w nim obecnie Środowiskowy 
Dom Samopomocy.

WIEŻA CIŚNIEŃ
Ciekawym budynkiem wpisującym się w miejski krajobraz jest wie-

ża ciśnień wzniesiona w 1905 roku. Po ponad stu latach nadal pełni 
swoją rolę – dzięki niej mieszkańcy są zaopatrywani w bieżącą wodę.

BROWAR I LODOWNIA
Na północnym brzegu jeziora klasztornego znajduje się budy-

nek dawnego browaru, a w pobliżu przynależna do niego lodownia 
(al. Szymańskiego). Browar został ufundowany w tym miejscu przez 
opata Mieleńskiego jeszcze w XVI w. Obecny kształt zawdzięcza opa-
towi Kosmowskiemu, który wzniósł nowy budynek pod koniec XVIII w. 
Natomiast w XIX w. dodano neoklasycystyczną wieżę. Niestety budy-
nek nie znajduje się w najlepszym stanie.

PAŁAC W KRUCHOWIE
W oddalonej o ok. 5 km od Trzemeszna wsi można zobaczyć zabyt-

kowy pałac wzniesiony w XVI w. przez Aleksandra Mielińskiego – opa-
ta trzemeszeńskiego, dworzanina króla Zygmunta Augusta. Pałac prze-
budowany został ok. 1760 roku oraz na początku lat 20. XX w.

KOŚCIÓŁ W KAMIEŃCU
We wsi Kamieniec znajduje się cenny zabytek architektury drew-

nianej. Jest nim kościół wzniesiony w latach 1722-1724. Budowla po-
siada konstrukcję zrębową. Wewnątrz znajdujemy barokowy ołtarz 
z obrazem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ambo-
nę oraz organy. 
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TRZEMESZNO 
– PERŁA NA SZLAKU PIASTOWSKIM

Okolice Trzemeszna położone są w Wielkopolsce, w najwyższej 
części Pojezierza Gnieźnieńskiego i w samym centrum Szlaku Piastow-
skiego.

Charakteryzują się różnorodnymi formami krajobrazu zgromadzo-
nymi na niewielkim obszarze i pamiątkami związanymi z tysiącletnią 
historią Polski.

Bez wątpienia najważniejszym zabytkiem Trzemeszna jest póź-
nobarokowa bazylika pw. Wniebowzięcia NMP oraz usytuowany 
w pobliżu tzw. Alumnat – byłe kolegium – szkoła średnia. Ciekawym 
budynkiem wpisującym się w miejski krajobraz jest wieża ciśnień 
z 1905 roku oraz zespół poszpitalny św. Łazarza, pełniący dziś funk-
cję Środowiskowego Domu Samopomocy. Poza tym na terenie gminy 
Trzemeszno usytuowanych jest wiele innych zabytków, takich jak ko-
ścioły, kuźnie, domy, pałac.

Zdumiewać może liczba znanych i zasłużonych osób, które zapi-
sały się w historii ziemi trzemeszeńskiej. Tutaj urodził się Jan Kiliński 
– szewc, bohater insurekcji kościuszkowskiej, Jędrzej Moraczewski – pierwszy polski premier, a także Hipolit Cegielski, gen. Marian Lan-

giewicz, Jerzy Waldorff  i wielu innych.
Położenie geografi czne, walory historyczne i przyrodnicze, rozwi-

nięta sieć dróg oraz infrastruktura dają możliwość uprawiania czynnej 
rekreacji i sportu. W połączeniu z tradycyjnym jedzeniem i staropolską 
gościnnością, sprawią, że każdy strudzony podróżą wypocznie. Znaj-
dzie coś ciekawego dla siebie, nabierze sił i wyjedzie zadowolony, by 
znów powrócić…

ZABYTKI TRZEMESZNA I OKOLIC
Bez wątpienia najważniejszym zabytkiem Trzemeszna jest póź-

nobarokowa bazylika pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. Ten kościół poklasztorny łączy w sobie elementy wcze-
śniejszych założeń architektonicznych – oprócz wystroju rokokowe-
go widoczne są ślady budowli romańskiej i gotyckiej. Ma kształt trój-
nawowej bazyliki z dwoma wieżami po stronie zachodniej i kopułą 
w części centralnej.

W zachodniej części kościoła znajdujemy romańskie kolumny oraz 
jedno z najstarszych sklepień gotyckich w Wielkopolsce. Pod kopu-
łą do pożaru w 1945 roku znajdował się symboliczny grób – konfesja 
św. Wojciecha. Malowidła w tej części świątyni nawiązują do motywu 
ofi ary ze Starego i Nowego testamentu. Dalej w części wschodniej wi-
dzimy zrekonstruowany ołtarz główny, który tworzą obraz (przypisy-
wany Franciszkowi Smuglewiczowi) przedstawiający Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny oraz po jego bokach rzeźby św. Wojciecha, 
Archanioła Michała, św. Augustyna i Archanioła Gabriela.

W świątyni zachowały się epitafi a i nagrobki opatów trzemeszeń-
skich. Warto również zatrzymać się przy pozostawionym fragmencie 
muru, jaki zachował się po spaleniu świątyni w 1945 roku, by uświa-
domić sobie ogrom szkód wyrządzonych w czasie wojny.

Na placu przed kościołem można zobaczyć późnobarokową dzwon-
nicę oraz klasycystyczną fi gurę z 1782 roku. Nie zachowało się nato-
miast wiele z zabudowań klasztornych – pałac opacki został przebudo-
wany i pełni rolę plebanii.

Warto również przypomnieć, że chlubą klasztoru był także skar-
biec, który istniał do 1939 roku. Część jego zasobów zaginęła pod-
czas zawieruchy wojennej, a część znajduje się w muzeach. Pochodzą 
z niego najcenniejsze polskie zabytki romańskiej sztuki złotniczej: kie-
lich św. Wojciecha z agatową czaszą wykonaną w Bizancjum w X w., 
kielich Dąbrówki z pateną z XII w. oraz trochę późniejszy kielich kró-
lewski. Obecnie przechowywane są one w depozycie w skarbcu ka-
tedry gnieźnieńskiej. Natomiast na Wawelu można oglądać pierwszy 
datowany polski kielich gotycki z 1351 roku ofi arowany klasztorowi 
przez Kazimierza Wielkiego. W Trzemesznie jednakże gromadzono nie 
tylko złotnicze skarby. W skryptorium powstawały bezcenne rękopisy, 
a najsłynniejszym kopistą klasztornym był Jan Złotkowski.

CMENTARZ PARAFIALNY
Użytkowany jest od początku XIX w. Nekropolia ta jest obrazem hi-

storii Trzemeszna i Polski ostatnich 200 lat. Znajdują się tu m.in. mogi-
ły powstańców z 1848 r., pomnik – Mauzoleum Powstańców Wielko-
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polskich oraz zbiorowa mogiła pomordowanych w 1939 r. obrońców 
Trzemeszna.

ALUMNAT
W pobliżu kościoła usytuowany jest tzw. Alumnat, wzniesiony w la-

tach 1773-1775. Tutaj znajdowało się utworzone przez Kosmowskie-
go kolegium – szkoła średnia, pełnił on zarazem funkcję internatu dla 
uczniów szkoły.

Szkoła otwarta w 1776 roku dochowała się wielu znakomitych 
absolwentów i wychowanków, wystarczy wspomnieć Jędrzeja Śnia-
deckiego, Hipolita Cegielskiego, Mariana Langiewicza oraz Jerzego 
Waldorff a. Uczniowie szkoły uczestniczyli w zrywach niepodległościo-
wych 1830, 1848 i 1863 roku. Gdy patriotycznie nastawieni gimnazja-
liści wzięli udział w powstaniu styczniowym, władze pruskie zamknęły 
gimnazjum, a szkołę otwarto po trzech latach już jako progimnazjum. 
W II połowie XIX w. Alumnat był zbyt mały, by pomieścić chętnych 
do nauki, wobec czego zbudowano nowy budynek, w którym dzisiaj 
mieści się Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum im. M. Kosmowskiego.

ZESPÓŁ POSZPITALNY ŚW. ŁAZARZA
Zespół poszpitalny św. Łazarza (ul. Mickiewicza) został wzniesio-

ny z fundacji opata M. Kosmowskiego w latach 1787-1791. Służył 
jako szpital, sierociniec, alumnat dla młodzieży nieszlacheckiej i dom 
starców. Kilka lat temu budynek przeszedł generalny remont i dziś za-
chwyca swoim wyglądem. Mieści się w nim obecnie Środowiskowy 
Dom Samopomocy.

WIEŻA CIŚNIEŃ
Ciekawym budynkiem wpisującym się w miejski krajobraz jest wie-

ża ciśnień wzniesiona w 1905 roku. Po ponad stu latach nadal pełni 
swoją rolę – dzięki niej mieszkańcy są zaopatrywani w bieżącą wodę.

BROWAR I LODOWNIA
Na północnym brzegu jeziora klasztornego znajduje się budy-

nek dawnego browaru, a w pobliżu przynależna do niego lodownia 
(al. Szymańskiego). Browar został ufundowany w tym miejscu przez 
opata Mieleńskiego jeszcze w XVI w. Obecny kształt zawdzięcza opa-
towi Kosmowskiemu, który wzniósł nowy budynek pod koniec XVIII w. 
Natomiast w XIX w. dodano neoklasycystyczną wieżę. Niestety budy-
nek nie znajduje się w najlepszym stanie.

PAŁAC W KRUCHOWIE
W oddalonej o ok. 5 km od Trzemeszna wsi można zobaczyć zabyt-

kowy pałac wzniesiony w XVI w. przez Aleksandra Mielińskiego – opa-
ta trzemeszeńskiego, dworzanina króla Zygmunta Augusta. Pałac prze-
budowany został ok. 1760 roku oraz na początku lat 20. XX w.

KOŚCIÓŁ W KAMIEŃCU
We wsi Kamieniec znajduje się cenny zabytek architektury drew-

nianej. Jest nim kościół wzniesiony w latach 1722-1724. Budowla po-
siada konstrukcję zrębową. Wewnątrz znajdujemy barokowy ołtarz 
z obrazem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ambo-
nę oraz organy. 
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TRZEMESZNO 
– PERŁA NA SZLAKU PIASTOWSKIM

Okolice Trzemeszna położone są w Wielkopolsce, w najwyższej 
części Pojezierza Gnieźnieńskiego i w samym centrum Szlaku Piastow-
skiego.

Charakteryzują się różnorodnymi formami krajobrazu zgromadzo-
nymi na niewielkim obszarze i pamiątkami związanymi z tysiącletnią 
historią Polski.

Bez wątpienia najważniejszym zabytkiem Trzemeszna jest póź-
nobarokowa bazylika pw. Wniebowzięcia NMP oraz usytuowany 
w pobliżu tzw. Alumnat – byłe kolegium – szkoła średnia. Ciekawym 
budynkiem wpisującym się w miejski krajobraz jest wieża ciśnień 
z 1905 roku oraz zespół poszpitalny św. Łazarza, pełniący dziś funk-
cję Środowiskowego Domu Samopomocy. Poza tym na terenie gminy 
Trzemeszno usytuowanych jest wiele innych zabytków, takich jak ko-
ścioły, kuźnie, domy, pałac.

Zdumiewać może liczba znanych i zasłużonych osób, które zapi-
sały się w historii ziemi trzemeszeńskiej. Tutaj urodził się Jan Kiliński 
– szewc, bohater insurekcji kościuszkowskiej, Jędrzej Moraczewski – pierwszy polski premier, a także Hipolit Cegielski, gen. Marian Lan-

giewicz, Jerzy Waldorff  i wielu innych.
Położenie geografi czne, walory historyczne i przyrodnicze, rozwi-

nięta sieć dróg oraz infrastruktura dają możliwość uprawiania czynnej 
rekreacji i sportu. W połączeniu z tradycyjnym jedzeniem i staropolską 
gościnnością, sprawią, że każdy strudzony podróżą wypocznie. Znaj-
dzie coś ciekawego dla siebie, nabierze sił i wyjedzie zadowolony, by 
znów powrócić…

ZABYTKI TRZEMESZNA I OKOLIC
Bez wątpienia najważniejszym zabytkiem Trzemeszna jest póź-

nobarokowa bazylika pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. Ten kościół poklasztorny łączy w sobie elementy wcze-
śniejszych założeń architektonicznych – oprócz wystroju rokokowe-
go widoczne są ślady budowli romańskiej i gotyckiej. Ma kształt trój-
nawowej bazyliki z dwoma wieżami po stronie zachodniej i kopułą 
w części centralnej.

W zachodniej części kościoła znajdujemy romańskie kolumny oraz 
jedno z najstarszych sklepień gotyckich w Wielkopolsce. Pod kopu-
łą do pożaru w 1945 roku znajdował się symboliczny grób – konfesja 
św. Wojciecha. Malowidła w tej części świątyni nawiązują do motywu 
ofi ary ze Starego i Nowego testamentu. Dalej w części wschodniej wi-
dzimy zrekonstruowany ołtarz główny, który tworzą obraz (przypisy-
wany Franciszkowi Smuglewiczowi) przedstawiający Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny oraz po jego bokach rzeźby św. Wojciecha, 
Archanioła Michała, św. Augustyna i Archanioła Gabriela.

W świątyni zachowały się epitafi a i nagrobki opatów trzemeszeń-
skich. Warto również zatrzymać się przy pozostawionym fragmencie 
muru, jaki zachował się po spaleniu świątyni w 1945 roku, by uświa-
domić sobie ogrom szkód wyrządzonych w czasie wojny.

Na placu przed kościołem można zobaczyć późnobarokową dzwon-
nicę oraz klasycystyczną fi gurę z 1782 roku. Nie zachowało się nato-
miast wiele z zabudowań klasztornych – pałac opacki został przebudo-
wany i pełni rolę plebanii.

Warto również przypomnieć, że chlubą klasztoru był także skar-
biec, który istniał do 1939 roku. Część jego zasobów zaginęła pod-
czas zawieruchy wojennej, a część znajduje się w muzeach. Pochodzą 
z niego najcenniejsze polskie zabytki romańskiej sztuki złotniczej: kie-
lich św. Wojciecha z agatową czaszą wykonaną w Bizancjum w X w., 
kielich Dąbrówki z pateną z XII w. oraz trochę późniejszy kielich kró-
lewski. Obecnie przechowywane są one w depozycie w skarbcu ka-
tedry gnieźnieńskiej. Natomiast na Wawelu można oglądać pierwszy 
datowany polski kielich gotycki z 1351 roku ofi arowany klasztorowi 
przez Kazimierza Wielkiego. W Trzemesznie jednakże gromadzono nie 
tylko złotnicze skarby. W skryptorium powstawały bezcenne rękopisy, 
a najsłynniejszym kopistą klasztornym był Jan Złotkowski.

CMENTARZ PARAFIALNY
Użytkowany jest od początku XIX w. Nekropolia ta jest obrazem hi-

storii Trzemeszna i Polski ostatnich 200 lat. Znajdują się tu m.in. mogi-
ły powstańców z 1848 r., pomnik – Mauzoleum Powstańców Wielko-
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polskich oraz zbiorowa mogiła pomordowanych w 1939 r. obrońców 
Trzemeszna.

ALUMNAT
W pobliżu kościoła usytuowany jest tzw. Alumnat, wzniesiony w la-

tach 1773-1775. Tutaj znajdowało się utworzone przez Kosmowskie-
go kolegium – szkoła średnia, pełnił on zarazem funkcję internatu dla 
uczniów szkoły.

Szkoła otwarta w 1776 roku dochowała się wielu znakomitych 
absolwentów i wychowanków, wystarczy wspomnieć Jędrzeja Śnia-
deckiego, Hipolita Cegielskiego, Mariana Langiewicza oraz Jerzego 
Waldorff a. Uczniowie szkoły uczestniczyli w zrywach niepodległościo-
wych 1830, 1848 i 1863 roku. Gdy patriotycznie nastawieni gimnazja-
liści wzięli udział w powstaniu styczniowym, władze pruskie zamknęły 
gimnazjum, a szkołę otwarto po trzech latach już jako progimnazjum. 
W II połowie XIX w. Alumnat był zbyt mały, by pomieścić chętnych 
do nauki, wobec czego zbudowano nowy budynek, w którym dzisiaj 
mieści się Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum im. M. Kosmowskiego.

ZESPÓŁ POSZPITALNY ŚW. ŁAZARZA
Zespół poszpitalny św. Łazarza (ul. Mickiewicza) został wzniesio-

ny z fundacji opata M. Kosmowskiego w latach 1787-1791. Służył 
jako szpital, sierociniec, alumnat dla młodzieży nieszlacheckiej i dom 
starców. Kilka lat temu budynek przeszedł generalny remont i dziś za-
chwyca swoim wyglądem. Mieści się w nim obecnie Środowiskowy 
Dom Samopomocy.

WIEŻA CIŚNIEŃ
Ciekawym budynkiem wpisującym się w miejski krajobraz jest wie-

ża ciśnień wzniesiona w 1905 roku. Po ponad stu latach nadal pełni 
swoją rolę – dzięki niej mieszkańcy są zaopatrywani w bieżącą wodę.

BROWAR I LODOWNIA
Na północnym brzegu jeziora klasztornego znajduje się budy-

nek dawnego browaru, a w pobliżu przynależna do niego lodownia 
(al. Szymańskiego). Browar został ufundowany w tym miejscu przez 
opata Mieleńskiego jeszcze w XVI w. Obecny kształt zawdzięcza opa-
towi Kosmowskiemu, który wzniósł nowy budynek pod koniec XVIII w. 
Natomiast w XIX w. dodano neoklasycystyczną wieżę. Niestety budy-
nek nie znajduje się w najlepszym stanie.

PAŁAC W KRUCHOWIE
W oddalonej o ok. 5 km od Trzemeszna wsi można zobaczyć zabyt-

kowy pałac wzniesiony w XVI w. przez Aleksandra Mielińskiego – opa-
ta trzemeszeńskiego, dworzanina króla Zygmunta Augusta. Pałac prze-
budowany został ok. 1760 roku oraz na początku lat 20. XX w.

KOŚCIÓŁ W KAMIEŃCU
We wsi Kamieniec znajduje się cenny zabytek architektury drew-

nianej. Jest nim kościół wzniesiony w latach 1722-1724. Budowla po-
siada konstrukcję zrębową. Wewnątrz znajdujemy barokowy ołtarz 
z obrazem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ambo-
nę oraz organy. 
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TRZEMESZNO 
– PERŁA NA SZLAKU PIASTOWSKIM

Okolice Trzemeszna położone są w Wielkopolsce, w najwyższej 
części Pojezierza Gnieźnieńskiego i w samym centrum Szlaku Piastow-
skiego.

Charakteryzują się różnorodnymi formami krajobrazu zgromadzo-
nymi na niewielkim obszarze i pamiątkami związanymi z tysiącletnią 
historią Polski.

Bez wątpienia najważniejszym zabytkiem Trzemeszna jest póź-
nobarokowa bazylika pw. Wniebowzięcia NMP oraz usytuowany 
w pobliżu tzw. Alumnat – byłe kolegium – szkoła średnia. Ciekawym 
budynkiem wpisującym się w miejski krajobraz jest wieża ciśnień 
z 1905 roku oraz zespół poszpitalny św. Łazarza, pełniący dziś funk-
cję Środowiskowego Domu Samopomocy. Poza tym na terenie gminy 
Trzemeszno usytuowanych jest wiele innych zabytków, takich jak ko-
ścioły, kuźnie, domy, pałac.

Zdumiewać może liczba znanych i zasłużonych osób, które zapi-
sały się w historii ziemi trzemeszeńskiej. Tutaj urodził się Jan Kiliński 
– szewc, bohater insurekcji kościuszkowskiej, Jędrzej Moraczewski – pierwszy polski premier, a także Hipolit Cegielski, gen. Marian Lan-

giewicz, Jerzy Waldorff  i wielu innych.
Położenie geografi czne, walory historyczne i przyrodnicze, rozwi-

nięta sieć dróg oraz infrastruktura dają możliwość uprawiania czynnej 
rekreacji i sportu. W połączeniu z tradycyjnym jedzeniem i staropolską 
gościnnością, sprawią, że każdy strudzony podróżą wypocznie. Znaj-
dzie coś ciekawego dla siebie, nabierze sił i wyjedzie zadowolony, by 
znów powrócić…

ZABYTKI TRZEMESZNA I OKOLIC
Bez wątpienia najważniejszym zabytkiem Trzemeszna jest póź-

nobarokowa bazylika pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. Ten kościół poklasztorny łączy w sobie elementy wcze-
śniejszych założeń architektonicznych – oprócz wystroju rokokowe-
go widoczne są ślady budowli romańskiej i gotyckiej. Ma kształt trój-
nawowej bazyliki z dwoma wieżami po stronie zachodniej i kopułą 
w części centralnej.

W zachodniej części kościoła znajdujemy romańskie kolumny oraz 
jedno z najstarszych sklepień gotyckich w Wielkopolsce. Pod kopu-
łą do pożaru w 1945 roku znajdował się symboliczny grób – konfesja 
św. Wojciecha. Malowidła w tej części świątyni nawiązują do motywu 
ofi ary ze Starego i Nowego testamentu. Dalej w części wschodniej wi-
dzimy zrekonstruowany ołtarz główny, który tworzą obraz (przypisy-
wany Franciszkowi Smuglewiczowi) przedstawiający Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny oraz po jego bokach rzeźby św. Wojciecha, 
Archanioła Michała, św. Augustyna i Archanioła Gabriela.

W świątyni zachowały się epitafi a i nagrobki opatów trzemeszeń-
skich. Warto również zatrzymać się przy pozostawionym fragmencie 
muru, jaki zachował się po spaleniu świątyni w 1945 roku, by uświa-
domić sobie ogrom szkód wyrządzonych w czasie wojny.

Na placu przed kościołem można zobaczyć późnobarokową dzwon-
nicę oraz klasycystyczną fi gurę z 1782 roku. Nie zachowało się nato-
miast wiele z zabudowań klasztornych – pałac opacki został przebudo-
wany i pełni rolę plebanii.

Warto również przypomnieć, że chlubą klasztoru był także skar-
biec, który istniał do 1939 roku. Część jego zasobów zaginęła pod-
czas zawieruchy wojennej, a część znajduje się w muzeach. Pochodzą 
z niego najcenniejsze polskie zabytki romańskiej sztuki złotniczej: kie-
lich św. Wojciecha z agatową czaszą wykonaną w Bizancjum w X w., 
kielich Dąbrówki z pateną z XII w. oraz trochę późniejszy kielich kró-
lewski. Obecnie przechowywane są one w depozycie w skarbcu ka-
tedry gnieźnieńskiej. Natomiast na Wawelu można oglądać pierwszy 
datowany polski kielich gotycki z 1351 roku ofi arowany klasztorowi 
przez Kazimierza Wielkiego. W Trzemesznie jednakże gromadzono nie 
tylko złotnicze skarby. W skryptorium powstawały bezcenne rękopisy, 
a najsłynniejszym kopistą klasztornym był Jan Złotkowski.

CMENTARZ PARAFIALNY
Użytkowany jest od początku XIX w. Nekropolia ta jest obrazem hi-

storii Trzemeszna i Polski ostatnich 200 lat. Znajdują się tu m.in. mogi-
ły powstańców z 1848 r., pomnik – Mauzoleum Powstańców Wielko-
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polskich oraz zbiorowa mogiła pomordowanych w 1939 r. obrońców 
Trzemeszna.

ALUMNAT
W pobliżu kościoła usytuowany jest tzw. Alumnat, wzniesiony w la-

tach 1773-1775. Tutaj znajdowało się utworzone przez Kosmowskie-
go kolegium – szkoła średnia, pełnił on zarazem funkcję internatu dla 
uczniów szkoły.

Szkoła otwarta w 1776 roku dochowała się wielu znakomitych 
absolwentów i wychowanków, wystarczy wspomnieć Jędrzeja Śnia-
deckiego, Hipolita Cegielskiego, Mariana Langiewicza oraz Jerzego 
Waldorff a. Uczniowie szkoły uczestniczyli w zrywach niepodległościo-
wych 1830, 1848 i 1863 roku. Gdy patriotycznie nastawieni gimnazja-
liści wzięli udział w powstaniu styczniowym, władze pruskie zamknęły 
gimnazjum, a szkołę otwarto po trzech latach już jako progimnazjum. 
W II połowie XIX w. Alumnat był zbyt mały, by pomieścić chętnych 
do nauki, wobec czego zbudowano nowy budynek, w którym dzisiaj 
mieści się Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum im. M. Kosmowskiego.

ZESPÓŁ POSZPITALNY ŚW. ŁAZARZA
Zespół poszpitalny św. Łazarza (ul. Mickiewicza) został wzniesio-

ny z fundacji opata M. Kosmowskiego w latach 1787-1791. Służył 
jako szpital, sierociniec, alumnat dla młodzieży nieszlacheckiej i dom 
starców. Kilka lat temu budynek przeszedł generalny remont i dziś za-
chwyca swoim wyglądem. Mieści się w nim obecnie Środowiskowy 
Dom Samopomocy.

WIEŻA CIŚNIEŃ
Ciekawym budynkiem wpisującym się w miejski krajobraz jest wie-

ża ciśnień wzniesiona w 1905 roku. Po ponad stu latach nadal pełni 
swoją rolę – dzięki niej mieszkańcy są zaopatrywani w bieżącą wodę.

BROWAR I LODOWNIA
Na północnym brzegu jeziora klasztornego znajduje się budy-

nek dawnego browaru, a w pobliżu przynależna do niego lodownia 
(al. Szymańskiego). Browar został ufundowany w tym miejscu przez 
opata Mieleńskiego jeszcze w XVI w. Obecny kształt zawdzięcza opa-
towi Kosmowskiemu, który wzniósł nowy budynek pod koniec XVIII w. 
Natomiast w XIX w. dodano neoklasycystyczną wieżę. Niestety budy-
nek nie znajduje się w najlepszym stanie.

PAŁAC W KRUCHOWIE
W oddalonej o ok. 5 km od Trzemeszna wsi można zobaczyć zabyt-

kowy pałac wzniesiony w XVI w. przez Aleksandra Mielińskiego – opa-
ta trzemeszeńskiego, dworzanina króla Zygmunta Augusta. Pałac prze-
budowany został ok. 1760 roku oraz na początku lat 20. XX w.

KOŚCIÓŁ W KAMIEŃCU
We wsi Kamieniec znajduje się cenny zabytek architektury drew-

nianej. Jest nim kościół wzniesiony w latach 1722-1724. Budowla po-
siada konstrukcję zrębową. Wewnątrz znajdujemy barokowy ołtarz 
z obrazem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ambo-
nę oraz organy. 
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TRZEMESZNO 
– PERŁA NA SZLAKU PIASTOWSKIM

Okolice Trzemeszna położone są w Wielkopolsce, w najwyższej 
części Pojezierza Gnieźnieńskiego i w samym centrum Szlaku Piastow-
skiego.

Charakteryzują się różnorodnymi formami krajobrazu zgromadzo-
nymi na niewielkim obszarze i pamiątkami związanymi z tysiącletnią 
historią Polski.

Bez wątpienia najważniejszym zabytkiem Trzemeszna jest póź-
nobarokowa bazylika pw. Wniebowzięcia NMP oraz usytuowany 
w pobliżu tzw. Alumnat – byłe kolegium – szkoła średnia. Ciekawym 
budynkiem wpisującym się w miejski krajobraz jest wieża ciśnień 
z 1905 roku oraz zespół poszpitalny św. Łazarza, pełniący dziś funk-
cję Środowiskowego Domu Samopomocy. Poza tym na terenie gminy 
Trzemeszno usytuowanych jest wiele innych zabytków, takich jak ko-
ścioły, kuźnie, domy, pałac.

Zdumiewać może liczba znanych i zasłużonych osób, które zapi-
sały się w historii ziemi trzemeszeńskiej. Tutaj urodził się Jan Kiliński 
– szewc, bohater insurekcji kościuszkowskiej, Jędrzej Moraczewski – pierwszy polski premier, a także Hipolit Cegielski, gen. Marian Lan-

giewicz, Jerzy Waldorff  i wielu innych.
Położenie geografi czne, walory historyczne i przyrodnicze, rozwi-

nięta sieć dróg oraz infrastruktura dają możliwość uprawiania czynnej 
rekreacji i sportu. W połączeniu z tradycyjnym jedzeniem i staropolską 
gościnnością, sprawią, że każdy strudzony podróżą wypocznie. Znaj-
dzie coś ciekawego dla siebie, nabierze sił i wyjedzie zadowolony, by 
znów powrócić…

ZABYTKI TRZEMESZNA I OKOLIC
Bez wątpienia najważniejszym zabytkiem Trzemeszna jest póź-

nobarokowa bazylika pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. Ten kościół poklasztorny łączy w sobie elementy wcze-
śniejszych założeń architektonicznych – oprócz wystroju rokokowe-
go widoczne są ślady budowli romańskiej i gotyckiej. Ma kształt trój-
nawowej bazyliki z dwoma wieżami po stronie zachodniej i kopułą 
w części centralnej.

W zachodniej części kościoła znajdujemy romańskie kolumny oraz 
jedno z najstarszych sklepień gotyckich w Wielkopolsce. Pod kopu-
łą do pożaru w 1945 roku znajdował się symboliczny grób – konfesja 
św. Wojciecha. Malowidła w tej części świątyni nawiązują do motywu 
ofi ary ze Starego i Nowego testamentu. Dalej w części wschodniej wi-
dzimy zrekonstruowany ołtarz główny, który tworzą obraz (przypisy-
wany Franciszkowi Smuglewiczowi) przedstawiający Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny oraz po jego bokach rzeźby św. Wojciecha, 
Archanioła Michała, św. Augustyna i Archanioła Gabriela.

W świątyni zachowały się epitafi a i nagrobki opatów trzemeszeń-
skich. Warto również zatrzymać się przy pozostawionym fragmencie 
muru, jaki zachował się po spaleniu świątyni w 1945 roku, by uświa-
domić sobie ogrom szkód wyrządzonych w czasie wojny.

Na placu przed kościołem można zobaczyć późnobarokową dzwon-
nicę oraz klasycystyczną fi gurę z 1782 roku. Nie zachowało się nato-
miast wiele z zabudowań klasztornych – pałac opacki został przebudo-
wany i pełni rolę plebanii.

Warto również przypomnieć, że chlubą klasztoru był także skar-
biec, który istniał do 1939 roku. Część jego zasobów zaginęła pod-
czas zawieruchy wojennej, a część znajduje się w muzeach. Pochodzą 
z niego najcenniejsze polskie zabytki romańskiej sztuki złotniczej: kie-
lich św. Wojciecha z agatową czaszą wykonaną w Bizancjum w X w., 
kielich Dąbrówki z pateną z XII w. oraz trochę późniejszy kielich kró-
lewski. Obecnie przechowywane są one w depozycie w skarbcu ka-
tedry gnieźnieńskiej. Natomiast na Wawelu można oglądać pierwszy 
datowany polski kielich gotycki z 1351 roku ofi arowany klasztorowi 
przez Kazimierza Wielkiego. W Trzemesznie jednakże gromadzono nie 
tylko złotnicze skarby. W skryptorium powstawały bezcenne rękopisy, 
a najsłynniejszym kopistą klasztornym był Jan Złotkowski.

CMENTARZ PARAFIALNY
Użytkowany jest od początku XIX w. Nekropolia ta jest obrazem hi-

storii Trzemeszna i Polski ostatnich 200 lat. Znajdują się tu m.in. mogi-
ły powstańców z 1848 r., pomnik – Mauzoleum Powstańców Wielko-
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polskich oraz zbiorowa mogiła pomordowanych w 1939 r. obrońców 
Trzemeszna.

ALUMNAT
W pobliżu kościoła usytuowany jest tzw. Alumnat, wzniesiony w la-

tach 1773-1775. Tutaj znajdowało się utworzone przez Kosmowskie-
go kolegium – szkoła średnia, pełnił on zarazem funkcję internatu dla 
uczniów szkoły.

Szkoła otwarta w 1776 roku dochowała się wielu znakomitych 
absolwentów i wychowanków, wystarczy wspomnieć Jędrzeja Śnia-
deckiego, Hipolita Cegielskiego, Mariana Langiewicza oraz Jerzego 
Waldorff a. Uczniowie szkoły uczestniczyli w zrywach niepodległościo-
wych 1830, 1848 i 1863 roku. Gdy patriotycznie nastawieni gimnazja-
liści wzięli udział w powstaniu styczniowym, władze pruskie zamknęły 
gimnazjum, a szkołę otwarto po trzech latach już jako progimnazjum. 
W II połowie XIX w. Alumnat był zbyt mały, by pomieścić chętnych 
do nauki, wobec czego zbudowano nowy budynek, w którym dzisiaj 
mieści się Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum im. M. Kosmowskiego.

ZESPÓŁ POSZPITALNY ŚW. ŁAZARZA
Zespół poszpitalny św. Łazarza (ul. Mickiewicza) został wzniesio-

ny z fundacji opata M. Kosmowskiego w latach 1787-1791. Służył 
jako szpital, sierociniec, alumnat dla młodzieży nieszlacheckiej i dom 
starców. Kilka lat temu budynek przeszedł generalny remont i dziś za-
chwyca swoim wyglądem. Mieści się w nim obecnie Środowiskowy 
Dom Samopomocy.

WIEŻA CIŚNIEŃ
Ciekawym budynkiem wpisującym się w miejski krajobraz jest wie-

ża ciśnień wzniesiona w 1905 roku. Po ponad stu latach nadal pełni 
swoją rolę – dzięki niej mieszkańcy są zaopatrywani w bieżącą wodę.

BROWAR I LODOWNIA
Na północnym brzegu jeziora klasztornego znajduje się budy-

nek dawnego browaru, a w pobliżu przynależna do niego lodownia 
(al. Szymańskiego). Browar został ufundowany w tym miejscu przez 
opata Mieleńskiego jeszcze w XVI w. Obecny kształt zawdzięcza opa-
towi Kosmowskiemu, który wzniósł nowy budynek pod koniec XVIII w. 
Natomiast w XIX w. dodano neoklasycystyczną wieżę. Niestety budy-
nek nie znajduje się w najlepszym stanie.

PAŁAC W KRUCHOWIE
W oddalonej o ok. 5 km od Trzemeszna wsi można zobaczyć zabyt-

kowy pałac wzniesiony w XVI w. przez Aleksandra Mielińskiego – opa-
ta trzemeszeńskiego, dworzanina króla Zygmunta Augusta. Pałac prze-
budowany został ok. 1760 roku oraz na początku lat 20. XX w.

KOŚCIÓŁ W KAMIEŃCU
We wsi Kamieniec znajduje się cenny zabytek architektury drew-

nianej. Jest nim kościół wzniesiony w latach 1722-1724. Budowla po-
siada konstrukcję zrębową. Wewnątrz znajdujemy barokowy ołtarz 
z obrazem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ambo-
nę oraz organy. 



www.ol-stal.eu

KONSTRUKCJE 
STALOWE

SPAWANIE METALI
TOCZENIE

CIĘCIE PLAZMĄ CNC

OL-STAL Technika Przemysłowa
 Popielewo, 62-240 Trzemeszno

✆  537 760 002

TECHNIKA PRZEMYSŁOWA

Trzemeszeńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

62-240 Trzemeszno
ul. Piastowska 6/12

� 61 415 41 15
� sekretariat@smtrzemeszno.pl www.smtrzemeszno.pl

Ś W I A D C Z Y M Y 
K O M P L E K S O W E  U S Ł U G I  D L A :

•  Spółek prawa handlowego i cywilnych;
•  Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
•  Firm transportowych, rolników;
• Lekarzy i pielęgniarek, architektów, prawników i adwokatów;
•  Obcokrajowców prowadzących działalność w Polsce;
•  Firm audytorskich i konsultingowych.

D O D AT K O W O  Z A P E W N I A M Y :
•  Dostęp do dokumentacji Twojej firmy 24h/dobę;
•  Doradztwo na wysokim poziomie;
•  Outsourcing – oszczędność kosztów do 50%;
•  Usługi on-line, praca w siedzibie Klienta.

Umiesz liczyć? Licz na
KSIĘGOWYCH I DORADCÓW!

506 164 668

Współpraca z Państwem będzie dla nas prawdziwą przyjemnością!

GRUPA KSIĘGOWYCH I DORADCÓW
Beata Kaźmierczak

tel. (+48) 61 415 41 04
tel. (+48) 733 222 580

biuro@ksiegowiidoradcy.pl
ksiegowiidoradcy.pl

SIEDZIBA:

Zieleń 8B
62-240 Trzemeszno
ODDZIAŁ W GNIEŹNIE:

os. Władysława Łokietka 25b/2
62-200 Gniezno

PRODUCENT KRUSZYW
BUDOWLANYCH I DROGOWYCH

ŁAWKI,  62-240 Trzemesznowww.avaco.pl
Tel. 61 666 92 92

Jakość i cena… 
przyjazna dla Klienta!

MEBLE DZIECIĘCE

www.ppm.com.pl

PPM Sp. z o.o.
 62-240 Trzemeszno

ul. Foluska 11

• KPiR
• VAT dla rolników
• PIT, VAT, ryczałt
• Rozliczenia roczne
• Fachowe doradztwo

Wymysłowo 30 k/Trzemeszna
�  604 689 637
�  kasprowiczj@o2.pl

Biuro Rachunkowe
Joanna Kasprowicz

FIRMA KLINKIEROWA

• OGRODZENIA KLINKIEROWE
• OGRODZENIA PANELOWE
• KOMINY
• TARASY
• ELEWACJE
• MONTAŻ OGRODZEŃ Z GOTOWYCH ELEMENTÓW ✆ 669 333 076

Tomasz Kubasiak

P.U.P.H. „IZOTRANS” Sp. z o.o.
62-240 Trzemeszno • ul. Fabryczna 8

tel. +48 61 41 54 339
e-mail: info@izotrans.pl

www.izotrans.pl

TRZEMESZNO 
– PERŁA NA SZLAKU PIASTOWSKIM

Okolice Trzemeszna położone są w Wielkopolsce, w najwyższej 
części Pojezierza Gnieźnieńskiego i w samym centrum Szlaku Piastow-
skiego.

Charakteryzują się różnorodnymi formami krajobrazu zgromadzo-
nymi na niewielkim obszarze i pamiątkami związanymi z tysiącletnią 
historią Polski.

Bez wątpienia najważniejszym zabytkiem Trzemeszna jest póź-
nobarokowa bazylika pw. Wniebowzięcia NMP oraz usytuowany 
w pobliżu tzw. Alumnat – byłe kolegium – szkoła średnia. Ciekawym 
budynkiem wpisującym się w miejski krajobraz jest wieża ciśnień 
z 1905 roku oraz zespół poszpitalny św. Łazarza, pełniący dziś funk-
cję Środowiskowego Domu Samopomocy. Poza tym na terenie gminy 
Trzemeszno usytuowanych jest wiele innych zabytków, takich jak ko-
ścioły, kuźnie, domy, pałac.

Zdumiewać może liczba znanych i zasłużonych osób, które zapi-
sały się w historii ziemi trzemeszeńskiej. Tutaj urodził się Jan Kiliński 
– szewc, bohater insurekcji kościuszkowskiej, Jędrzej Moraczewski – pierwszy polski premier, a także Hipolit Cegielski, gen. Marian Lan-

giewicz, Jerzy Waldorff  i wielu innych.
Położenie geografi czne, walory historyczne i przyrodnicze, rozwi-

nięta sieć dróg oraz infrastruktura dają możliwość uprawiania czynnej 
rekreacji i sportu. W połączeniu z tradycyjnym jedzeniem i staropolską 
gościnnością, sprawią, że każdy strudzony podróżą wypocznie. Znaj-
dzie coś ciekawego dla siebie, nabierze sił i wyjedzie zadowolony, by 
znów powrócić…

ZABYTKI TRZEMESZNA I OKOLIC
Bez wątpienia najważniejszym zabytkiem Trzemeszna jest póź-

nobarokowa bazylika pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. Ten kościół poklasztorny łączy w sobie elementy wcze-
śniejszych założeń architektonicznych – oprócz wystroju rokokowe-
go widoczne są ślady budowli romańskiej i gotyckiej. Ma kształt trój-
nawowej bazyliki z dwoma wieżami po stronie zachodniej i kopułą 
w części centralnej.

W zachodniej części kościoła znajdujemy romańskie kolumny oraz 
jedno z najstarszych sklepień gotyckich w Wielkopolsce. Pod kopu-
łą do pożaru w 1945 roku znajdował się symboliczny grób – konfesja 
św. Wojciecha. Malowidła w tej części świątyni nawiązują do motywu 
ofi ary ze Starego i Nowego testamentu. Dalej w części wschodniej wi-
dzimy zrekonstruowany ołtarz główny, który tworzą obraz (przypisy-
wany Franciszkowi Smuglewiczowi) przedstawiający Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny oraz po jego bokach rzeźby św. Wojciecha, 
Archanioła Michała, św. Augustyna i Archanioła Gabriela.

W świątyni zachowały się epitafi a i nagrobki opatów trzemeszeń-
skich. Warto również zatrzymać się przy pozostawionym fragmencie 
muru, jaki zachował się po spaleniu świątyni w 1945 roku, by uświa-
domić sobie ogrom szkód wyrządzonych w czasie wojny.

Na placu przed kościołem można zobaczyć późnobarokową dzwon-
nicę oraz klasycystyczną fi gurę z 1782 roku. Nie zachowało się nato-
miast wiele z zabudowań klasztornych – pałac opacki został przebudo-
wany i pełni rolę plebanii.

Warto również przypomnieć, że chlubą klasztoru był także skar-
biec, który istniał do 1939 roku. Część jego zasobów zaginęła pod-
czas zawieruchy wojennej, a część znajduje się w muzeach. Pochodzą 
z niego najcenniejsze polskie zabytki romańskiej sztuki złotniczej: kie-
lich św. Wojciecha z agatową czaszą wykonaną w Bizancjum w X w., 
kielich Dąbrówki z pateną z XII w. oraz trochę późniejszy kielich kró-
lewski. Obecnie przechowywane są one w depozycie w skarbcu ka-
tedry gnieźnieńskiej. Natomiast na Wawelu można oglądać pierwszy 
datowany polski kielich gotycki z 1351 roku ofi arowany klasztorowi 
przez Kazimierza Wielkiego. W Trzemesznie jednakże gromadzono nie 
tylko złotnicze skarby. W skryptorium powstawały bezcenne rękopisy, 
a najsłynniejszym kopistą klasztornym był Jan Złotkowski.

CMENTARZ PARAFIALNY
Użytkowany jest od początku XIX w. Nekropolia ta jest obrazem hi-

storii Trzemeszna i Polski ostatnich 200 lat. Znajdują się tu m.in. mogi-
ły powstańców z 1848 r., pomnik – Mauzoleum Powstańców Wielko-
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polskich oraz zbiorowa mogiła pomordowanych w 1939 r. obrońców 
Trzemeszna.

ALUMNAT
W pobliżu kościoła usytuowany jest tzw. Alumnat, wzniesiony w la-

tach 1773-1775. Tutaj znajdowało się utworzone przez Kosmowskie-
go kolegium – szkoła średnia, pełnił on zarazem funkcję internatu dla 
uczniów szkoły.

Szkoła otwarta w 1776 roku dochowała się wielu znakomitych 
absolwentów i wychowanków, wystarczy wspomnieć Jędrzeja Śnia-
deckiego, Hipolita Cegielskiego, Mariana Langiewicza oraz Jerzego 
Waldorff a. Uczniowie szkoły uczestniczyli w zrywach niepodległościo-
wych 1830, 1848 i 1863 roku. Gdy patriotycznie nastawieni gimnazja-
liści wzięli udział w powstaniu styczniowym, władze pruskie zamknęły 
gimnazjum, a szkołę otwarto po trzech latach już jako progimnazjum. 
W II połowie XIX w. Alumnat był zbyt mały, by pomieścić chętnych 
do nauki, wobec czego zbudowano nowy budynek, w którym dzisiaj 
mieści się Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum im. M. Kosmowskiego.

ZESPÓŁ POSZPITALNY ŚW. ŁAZARZA
Zespół poszpitalny św. Łazarza (ul. Mickiewicza) został wzniesio-

ny z fundacji opata M. Kosmowskiego w latach 1787-1791. Służył 
jako szpital, sierociniec, alumnat dla młodzieży nieszlacheckiej i dom 
starców. Kilka lat temu budynek przeszedł generalny remont i dziś za-
chwyca swoim wyglądem. Mieści się w nim obecnie Środowiskowy 
Dom Samopomocy.

WIEŻA CIŚNIEŃ
Ciekawym budynkiem wpisującym się w miejski krajobraz jest wie-

ża ciśnień wzniesiona w 1905 roku. Po ponad stu latach nadal pełni 
swoją rolę – dzięki niej mieszkańcy są zaopatrywani w bieżącą wodę.

BROWAR I LODOWNIA
Na północnym brzegu jeziora klasztornego znajduje się budy-

nek dawnego browaru, a w pobliżu przynależna do niego lodownia 
(al. Szymańskiego). Browar został ufundowany w tym miejscu przez 
opata Mieleńskiego jeszcze w XVI w. Obecny kształt zawdzięcza opa-
towi Kosmowskiemu, który wzniósł nowy budynek pod koniec XVIII w. 
Natomiast w XIX w. dodano neoklasycystyczną wieżę. Niestety budy-
nek nie znajduje się w najlepszym stanie.

PAŁAC W KRUCHOWIE
W oddalonej o ok. 5 km od Trzemeszna wsi można zobaczyć zabyt-

kowy pałac wzniesiony w XVI w. przez Aleksandra Mielińskiego – opa-
ta trzemeszeńskiego, dworzanina króla Zygmunta Augusta. Pałac prze-
budowany został ok. 1760 roku oraz na początku lat 20. XX w.

KOŚCIÓŁ W KAMIEŃCU
We wsi Kamieniec znajduje się cenny zabytek architektury drew-

nianej. Jest nim kościół wzniesiony w latach 1722-1724. Budowla po-
siada konstrukcję zrębową. Wewnątrz znajdujemy barokowy ołtarz 
z obrazem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ambo-
nę oraz organy. 
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TRZEMESZNO 
– PERŁA NA SZLAKU PIASTOWSKIM

Okolice Trzemeszna położone są w Wielkopolsce, w najwyższej 
części Pojezierza Gnieźnieńskiego i w samym centrum Szlaku Piastow-
skiego.

Charakteryzują się różnorodnymi formami krajobrazu zgromadzo-
nymi na niewielkim obszarze i pamiątkami związanymi z tysiącletnią 
historią Polski.

Bez wątpienia najważniejszym zabytkiem Trzemeszna jest póź-
nobarokowa bazylika pw. Wniebowzięcia NMP oraz usytuowany 
w pobliżu tzw. Alumnat – byłe kolegium – szkoła średnia. Ciekawym 
budynkiem wpisującym się w miejski krajobraz jest wieża ciśnień 
z 1905 roku oraz zespół poszpitalny św. Łazarza, pełniący dziś funk-
cję Środowiskowego Domu Samopomocy. Poza tym na terenie gminy 
Trzemeszno usytuowanych jest wiele innych zabytków, takich jak ko-
ścioły, kuźnie, domy, pałac.

Zdumiewać może liczba znanych i zasłużonych osób, które zapi-
sały się w historii ziemi trzemeszeńskiej. Tutaj urodził się Jan Kiliński 
– szewc, bohater insurekcji kościuszkowskiej, Jędrzej Moraczewski – pierwszy polski premier, a także Hipolit Cegielski, gen. Marian Lan-

giewicz, Jerzy Waldorff  i wielu innych.
Położenie geografi czne, walory historyczne i przyrodnicze, rozwi-

nięta sieć dróg oraz infrastruktura dają możliwość uprawiania czynnej 
rekreacji i sportu. W połączeniu z tradycyjnym jedzeniem i staropolską 
gościnnością, sprawią, że każdy strudzony podróżą wypocznie. Znaj-
dzie coś ciekawego dla siebie, nabierze sił i wyjedzie zadowolony, by 
znów powrócić…

ZABYTKI TRZEMESZNA I OKOLIC
Bez wątpienia najważniejszym zabytkiem Trzemeszna jest póź-

nobarokowa bazylika pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. Ten kościół poklasztorny łączy w sobie elementy wcze-
śniejszych założeń architektonicznych – oprócz wystroju rokokowe-
go widoczne są ślady budowli romańskiej i gotyckiej. Ma kształt trój-
nawowej bazyliki z dwoma wieżami po stronie zachodniej i kopułą 
w części centralnej.

W zachodniej części kościoła znajdujemy romańskie kolumny oraz 
jedno z najstarszych sklepień gotyckich w Wielkopolsce. Pod kopu-
łą do pożaru w 1945 roku znajdował się symboliczny grób – konfesja 
św. Wojciecha. Malowidła w tej części świątyni nawiązują do motywu 
ofi ary ze Starego i Nowego testamentu. Dalej w części wschodniej wi-
dzimy zrekonstruowany ołtarz główny, który tworzą obraz (przypisy-
wany Franciszkowi Smuglewiczowi) przedstawiający Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny oraz po jego bokach rzeźby św. Wojciecha, 
Archanioła Michała, św. Augustyna i Archanioła Gabriela.

W świątyni zachowały się epitafi a i nagrobki opatów trzemeszeń-
skich. Warto również zatrzymać się przy pozostawionym fragmencie 
muru, jaki zachował się po spaleniu świątyni w 1945 roku, by uświa-
domić sobie ogrom szkód wyrządzonych w czasie wojny.

Na placu przed kościołem można zobaczyć późnobarokową dzwon-
nicę oraz klasycystyczną fi gurę z 1782 roku. Nie zachowało się nato-
miast wiele z zabudowań klasztornych – pałac opacki został przebudo-
wany i pełni rolę plebanii.

Warto również przypomnieć, że chlubą klasztoru był także skar-
biec, który istniał do 1939 roku. Część jego zasobów zaginęła pod-
czas zawieruchy wojennej, a część znajduje się w muzeach. Pochodzą 
z niego najcenniejsze polskie zabytki romańskiej sztuki złotniczej: kie-
lich św. Wojciecha z agatową czaszą wykonaną w Bizancjum w X w., 
kielich Dąbrówki z pateną z XII w. oraz trochę późniejszy kielich kró-
lewski. Obecnie przechowywane są one w depozycie w skarbcu ka-
tedry gnieźnieńskiej. Natomiast na Wawelu można oglądać pierwszy 
datowany polski kielich gotycki z 1351 roku ofi arowany klasztorowi 
przez Kazimierza Wielkiego. W Trzemesznie jednakże gromadzono nie 
tylko złotnicze skarby. W skryptorium powstawały bezcenne rękopisy, 
a najsłynniejszym kopistą klasztornym był Jan Złotkowski.

CMENTARZ PARAFIALNY
Użytkowany jest od początku XIX w. Nekropolia ta jest obrazem hi-

storii Trzemeszna i Polski ostatnich 200 lat. Znajdują się tu m.in. mogi-
ły powstańców z 1848 r., pomnik – Mauzoleum Powstańców Wielko-
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polskich oraz zbiorowa mogiła pomordowanych w 1939 r. obrońców 
Trzemeszna.

ALUMNAT
W pobliżu kościoła usytuowany jest tzw. Alumnat, wzniesiony w la-

tach 1773-1775. Tutaj znajdowało się utworzone przez Kosmowskie-
go kolegium – szkoła średnia, pełnił on zarazem funkcję internatu dla 
uczniów szkoły.

Szkoła otwarta w 1776 roku dochowała się wielu znakomitych 
absolwentów i wychowanków, wystarczy wspomnieć Jędrzeja Śnia-
deckiego, Hipolita Cegielskiego, Mariana Langiewicza oraz Jerzego 
Waldorff a. Uczniowie szkoły uczestniczyli w zrywach niepodległościo-
wych 1830, 1848 i 1863 roku. Gdy patriotycznie nastawieni gimnazja-
liści wzięli udział w powstaniu styczniowym, władze pruskie zamknęły 
gimnazjum, a szkołę otwarto po trzech latach już jako progimnazjum. 
W II połowie XIX w. Alumnat był zbyt mały, by pomieścić chętnych 
do nauki, wobec czego zbudowano nowy budynek, w którym dzisiaj 
mieści się Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum im. M. Kosmowskiego.

ZESPÓŁ POSZPITALNY ŚW. ŁAZARZA
Zespół poszpitalny św. Łazarza (ul. Mickiewicza) został wzniesio-

ny z fundacji opata M. Kosmowskiego w latach 1787-1791. Służył 
jako szpital, sierociniec, alumnat dla młodzieży nieszlacheckiej i dom 
starców. Kilka lat temu budynek przeszedł generalny remont i dziś za-
chwyca swoim wyglądem. Mieści się w nim obecnie Środowiskowy 
Dom Samopomocy.

WIEŻA CIŚNIEŃ
Ciekawym budynkiem wpisującym się w miejski krajobraz jest wie-

ża ciśnień wzniesiona w 1905 roku. Po ponad stu latach nadal pełni 
swoją rolę – dzięki niej mieszkańcy są zaopatrywani w bieżącą wodę.

BROWAR I LODOWNIA
Na północnym brzegu jeziora klasztornego znajduje się budy-

nek dawnego browaru, a w pobliżu przynależna do niego lodownia 
(al. Szymańskiego). Browar został ufundowany w tym miejscu przez 
opata Mieleńskiego jeszcze w XVI w. Obecny kształt zawdzięcza opa-
towi Kosmowskiemu, który wzniósł nowy budynek pod koniec XVIII w. 
Natomiast w XIX w. dodano neoklasycystyczną wieżę. Niestety budy-
nek nie znajduje się w najlepszym stanie.

PAŁAC W KRUCHOWIE
W oddalonej o ok. 5 km od Trzemeszna wsi można zobaczyć zabyt-

kowy pałac wzniesiony w XVI w. przez Aleksandra Mielińskiego – opa-
ta trzemeszeńskiego, dworzanina króla Zygmunta Augusta. Pałac prze-
budowany został ok. 1760 roku oraz na początku lat 20. XX w.

KOŚCIÓŁ W KAMIEŃCU
We wsi Kamieniec znajduje się cenny zabytek architektury drew-

nianej. Jest nim kościół wzniesiony w latach 1722-1724. Budowla po-
siada konstrukcję zrębową. Wewnątrz znajdujemy barokowy ołtarz 
z obrazem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ambo-
nę oraz organy. 



 

62-240 Trzemeszno
ul. Składowa 2
tel. +48 61 429 02 02
tel. +48 506 023 215
e-mail: biuro@kawka.pl

www.kawka.pl

PAWEŁ KAWKA
OKNA I DRZWI

grysy, otoczaki, kora kamienna, żwiry, piaski, 
czarna ziemia, galanteria ogrodowa

ŻWIROWNIA
SPRZEDAŻ KAMIENI OGRODOWYCH

Wymysłowo 30/1
62-240 Trzemeszno

✆ 608 137 495

www.kastrans.pl

MARSZAŁ Sp. z o.o. Sp.k. 
62-238 Wydartowo 13

tel./fax +48 61 415 68 53www.marszal.pl

POSIADAMY BOGATY PARK MASZYNOWY:
• centrum laserowe
• wykrawarkę rewolwerową
• prasy krawędziowe
• zgrzewarki
• gilotyny
• automaty tokarskie
• spawalnię
• lakiernię proszkową
• lakiernię na mokro

Na rynku działamy od 1996 roku. 
Współpracujemy z wieloma fi rmami 
w kraju i za granicą. Główną gałęzią 
produkcji są szafy pancerne, biurowe, bhp, 
wykonujemy również palety metalowe, 
kontenery, regały, konstrukcje, produkty 
metalowe wg specyfi kacji Klienta. 
Firma wprowadziła i stosuje 
system zarządzania jakością 
zgodnie z normą 
ISO 9001:2008.
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MACREN
62-240 Trzemeszno • ul. Klonowa 17 • tel. 692 578 087

Renata Łuczak

✘  sprzedaż i wynajem 
ładowarek teleskopowych

✘  serwis ładowarek teleskopowych
✘  sprzedaż części zamiennych 

nowych i używanych

OSOBOWE
CIĘŻAROWE
ROLNICZE

ADR
MOTOCYKLE

Badania Techniczne • Przeglądy Okresowe

TACHOGRAFY CYFROWE 
I ANALOGOWE

  668 098 080

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
ZIEMNIACZANEGO „TRZEMESZNO” Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 4, 62-240 Trzemeszno

www.ppz.pl
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