
Kiedy 1050 lat temu Mieszko I przyjmował 
chrzest, w dorzeczu Sanu gospodarowało plemię 

Lędzian. Uprawiali ziemie na żyznych lędach Sanu  
i Wiaru, pozyskiwali sól ze źródeł solankowych,  
a dla ochrony tych bogactw i własnych osad budowali 
grody, przez wielu historyków nazywane Grodami 
Czerwieńskimi. Najważniejszy był gród przemyski, 
ponieważ ochraniał stały bród na Sanie i zabezpieczał 
strategiczne przejście w Bramie Przemyskiej. 
Według legendy został założony w VIII w. 
przez księcia Przemysława, według historyków  

w X w. przez Czechów z dynastii Przemyślidów. 
Bolesław Chrobry na terenie grodu zbudował 
pierwsze kamienne budowle: rotundę i palatium 
(pałac władcy), których fundamenty zachowały 
się do dziś. Z grodem współpracowały: punkt 
sygnalizacji optycznej na Kopcu Tatarskim,  
z którego roztacza się szeroka panorama na Bramę 
Przemyską i być może strażnica na wzgórzu Trzech 
Krzyży, strzegąca brodu na Sanie.

Na południe od Przemyśla znajdują się 
tajemnicze grodziska i kopce z okresu wczesnego 
średniowiecza: 435 m n.p.m. w Aksmanicach, 
Grabnik 461 m n.p.m,  Magdalenka 393 m n.p.m., 

260 m n.p.m. Nowe Sady oraz kopiec w Sólcy. 
Zbudowane zostały na stromych, trudno 

dostępnych wzgórzach górujących 
nad płaską doliną Wiaru. 

Dodatkowo chroniły je 
wysokie wały o konstrukcji 
ziemno-drewnianej i w wie- 

lu miejscach suche fosy. 
Dawały schronienie ludności, 

zabezpieczały solanki. Tworzyły 
system obronny pogranicza. 
Poprzez kopiec w Sólcy miały 

bezpośrednią łączność wzrokową  
z głównym grodem w Przemyślu.
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Grodzisko w Nowych Sadach
Dojazd: Przemyśl – Fredropol – Sierakośce – 
Nowe Sady

Szukaj skarbu: znajdź drogę do cerkwi,  
w wąwozie szukaj gdzie drzewo pochyłe, a po 
prawej już wieżę cerkwi widać.

Grodzisko w Aksmanicach
Dojazd: Przemyśl – Fredropol – Huwniki  – 
Gruszowa.

Szukaj skarbu: od ostatnich zabudowań we 
wschodniej części wsi Gruszowa idź drogą polną 
do lasu, następnie 600 m drogą leśną do grodziska. 
Przejdź wał zaporowy oznaczony znakiem 
konserwatorskim, dojdź do wału zewnętrznego 
(słabo widoczny w terenie), z którego widać tablicę 
informacyjną umieszczoną przed wyraźnym 
wałem wewnętrznym. Stań w miejscu przejazdu 
w wale i idź 19 kroków do drzewa z sześcioma 
czerwonymi trójkątami. Skarb jest oddalony  
o kolejnych 19 kroków.

Grodzisko Magdalenka  w Kalwarii Pacławskiej
Dojazd: Przemyśl – Fredropol – Sierakośce – Nowe Sady – 
Kalwaria Pacławska

Szukaj skarbu: idź od drewnianej wieży widokowej 
do kaplicy św. Magdaleny 750 m szlakiem pątniczym, 
dalej od wejścia do kaplicy skieruj się około 55 kroków na 
północ. Skarb ukryty jest w pobliżu drzewa z wyrytym 
napisem ”STANIĄTKI”.
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Kopiec Tatarski w Przemyślu
Szukaj skarbu: stań na szczycie kopca  

i podziwiaj wspaniałą panoramę wzgórz na 
południu. Skarb ukryty jest u południowej 
podstawy kopca przy granicy drzew  
i krzewów. Zejdź z kopca według wytycznych 
na planie. Szukaj skarbu w trawie.

Gród Przemyski
Szukaj skarbu: park miejski to istna 

plątanina ścieżek, alejek i tarasów 
widokowych. Skarb ukryto między Zamkiem 
Kazimierzowskim a wzgórzem Trzech 
Krzyży w górnej części parku. Od zamku 
Kazimierzowskiego idź czerwonym szlakiem 
w górę. Znajdź ceglaną ruinę starego ujęcia 
wody. Skarb znajduje się 50 kroków w dół od 
tego miejsca.

Zasady szukania skarbu
Symboliczne skarby ukryte w terenie nawiązują do okresu początków chrześcijaństwa i kształtowania 

się państwowości Polskiej w Przemyślu i okolicach. Zostały ukryte w pięciu różnych lokalizacjach  
w pobliżu najstarszych obiektów historycznych. Szukając skarbu należy korzystać z zamieszczonych planów 
i wskazówek. Skarby nie są widoczne gołym okiem, trzeba poświęcić trochę czasu na ich odnalezienie. 
Miejscami ukrycia mogą być dziuplaste drzewa, korzenie czy niewielkie zagłębienia terenu.
1. W trakcie poszukiwań szanuj przyrodę i zabytki, nie używaj łopat, nie wolno kopać czy rozgarniać ziemi. 
2. Pamiętaj, że głównym celem zabawy jest fakt odnalezienia ukrytego pojemnika. Wewnątrz nie ma 

cennych przedmiotów, tylko drobne gadżety. Możesz zabrać jeden z nich, ale w zamian zostaw inny. Jeżeli 
nie masz nic na wymianę nie zabieraj żadnych przedmiotów.

3. W pojemniku znajduje się notatnik i ołówek. Wpisz się do notatnika jako odkrywca Skarbów Początków 
Państwa Polskiego. Podaj nazwę, datę, liczbę osób.

4. Odłóż pojemnik na miejsce i starannie zabezpiecz go.
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