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PYZDRY 
Ekspozycja piastowska w piwnicach Domu Podcieniowego 

  

Opis obiektu i tło historyczne 

Pyzdry były mocno osadzone w działaniach piastowskich władców, którzy to właśnie tu 
lokowali swój książęcy gród. To tu w założonym przez siebie mieście książę Bolesław 
Pobożny manifestuje swoją władzę poprzez wybór i konsekrację Chwalęty na biskupa 
poznańskiego. Tu też, poprzez sprowadzenie Franciszkanów i udzielenie im miejsca w 
pobliżu książęcego grodu demonstruje swoją ideę pokory, równości wobec bliźnich. W ślad 
za nim poszedł jego bratanek Przemysł II, który sprowadza do Pyzdr kolejny zakon 
bożogrobców - miechowitów. Tu też umieszcza on swoją mennicę wydając ku temu  
w 1383 roku stosowny przywilej. Jeszcze około roku 1360 miasto bije srebrne denary 
„Moneta Pysdri”. To właśnie w Pyzdrach dochodzi do zjazdu dostojników wielkopolskich 
( 29 VI 1318 ) na którym poparto suplikę skierowaną do papieża Jana XXII popierającą 
wybór Władysława Łokietka na króla Polski. 

W piwnicach zabytkowego Domu Podcieniowego (choć nie o niego przy okazji Szlaku 
Piastowskiego chodzi) znajduje się stała ekspozycja muzealna prezentująca eksponaty 
pochodzące z epoki piastowskiej zwłaszcza związana z postaciami trwale wpisanymi w 
historię Pyzdr - Przemysława II, Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. 

Z Kazimierzem Wielkim i Pyzdrami związana jest pewna legenda. 
W 1331 roku, kiedy Krzyżacy wdarli się w głąb Wielkopolski, niszcząc i podbijając kolejne 
miasta, na zamku w Pyzdrach przebywał syn Króla Władysława Łokietka - królewicz 
Kazimierz. 
Miasto nie było przygotowane do obrony i w żaden sposób nie mogło przeciwstawić się 
potędze krzyżackiej. Kiedy najeźdźcy niszcząc i plądrując miasto zbliżali się do zamku, 
chcąc pochwycić królewicza, mieszczanie zorganizowali śmiały plan jego ucieczki. W 
zamęcie bitwy wyprowadzili go z zamku, sprowadzili do piwnicy jednej z kamienic a 



stamtąd tajnym tunelem poprowadzonym pod rzeką Wartą wydostali z pogrążonego w 
ogniu miasta. 
Kazimierz ukrył się w lesie, a stamtąd został zabrany przez rycerzy swojego ojca w 
bezpieczne miejsce. 

Scenariusz animacji 

Pośród dymu i kurzu, wąskimi uliczkami pochłoniętego wojennym chaosem miasta, 
przemyka grupa ludzi. Trzech mieszczan i dwóch rycerzy eskortujących schowanego pod 
ogromnym kapturem młodzieńca. 
Idą szybko jeden za drugim. Kiedy dochodzą do skrzyżowania ulic, przewodnik grupy 
zatrzymuje się, a podnosząc rękę, daje znać kompanom żeby się skryli. 
Skuleni i przytuleni do ściany kamienicy, z niepokojem wpatrują się w spowitą dymem 
postać przewodnika. Ten upewniwszy się, że droga jest bezpieczna, daje sygnał grupie by 
podążyła za nim. 
Po chwili zatrzymują się. Mieszczanie otaczają młodzieńca i wskazują rękoma płynącą 
kilkanaście kroków od nich rzekę. Ten zsuwa kaptur, ukazując ozdobioną koroną głowę. W 
przestraszonych oczach pojawia się iskra nadziei. 
Jeden z rycerzy otwiera właz do piwnicy stojącego tuż obok domu, daje znać pozostałym, 
po czym wchodzą do środka.  
  
Kurz, uniesiony impetem zamykającego się włazu opada majestatycznie na buty 
podbiegających do brzegu rzeki Krzyżaków.    
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Układ urbanistyczny dostosowany do położenia geologiczno-geograficznego. Szlak 
wrocławsko – toruński oraz droga na Gniezno miały wpływ na wykształcenie się - w miejscu 
ich skrzyżowania przy grodzie – układu urbanistycznego. 

Domy zbudowane z drewna, najczęściej w tym okresie modrzewiowego i dębowego. Domy 
parterowe zwieńczone dachem spadzistym krytym strzechą lub gontem i szkudłami. 

Ściany wykonane w konstrukcji zrębowej lub sumikowo-łątkowej uszczelniane mchem i 
gliną. Okna niewielkie rzadko przeszklone małymi szybkami (gomółki). Częściej używane 
błony (rybie lub skóry). 

Przed rokiem 1331 murowane są tylko dwie budowle to kościół farny i klasztor 
franciszkanów, które wznoszone były z cegły. Być może na rynku znajdowała się (być może 
również murowana) wieża mieszkalna wójta, której wygląd możemy zaczerpnąć z 
podobnych rozwiązań na Śląsku. 

Układ zabudowy przy prostokątnym rynku na którym prócz wieży znajdowały się sukiennice 
– kramy w formie drewnianych wiat ze stołami. Ulice na rynku brukowane (kocie łby). W 
okolicach domu podcieniowego wąska droga (ok. 2 m szerokości) – trakt do grodu 
książęcego – wykonana drewnianych bierwion (położonych poprzecznie do osi drogi).


