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Ostrów Lednicki Terra Sacra Poloniae. 
Wystawa czasowa w domu parafialnym  
przy kościele p.w. Św. Trójcy w Stęszewie 

 
 

W dniach od 5. 06. 2009 do 9. 06 2009 r., w domu parafialnym przy kościele p.w.  
Św. Trójcy w Stęszewie, w związku z obchodami 40-to lecia Muzeum Pierwszych Pia-
stów na Lednicy została zaprezentowana ekspozycja czasowa „Ostrów Lednicki Terra 
Sacra Poloniae”. Jej celem było zapoznanie mieszkańców Stęszewa oraz okolicznych 
miejscowości i przyjezdnych gości z historią początków państwa polskiego, a w szczegól-
ności z początkami chrześcijaństwa w czasach panowania Mieszka I i Bolesława Chrobre-
go.  

Zaprezentowane zostały między innymi: plansze przedstawiające fotografie najcen-
niejszych przedmiotów kultu chrześcijańskiego odkrytych podczas badań wykopalisko-
wych na Ostrowie Lednickim, modele lednickich budowli – kościoła grodowego i pala-
tium, w obrębie którego odkryto baseny chrzcielne, oraz kopię relikwii drzewa krzyża 
świętego – staurotekę lednicką.  

Wystawie towarzyszył plakat i folder. 
 

Scenariusz i oprawa plastyczna: Dział Archeologiczny MPP na Lednicy 
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