
WYCIECZKA DO KALISZA 22 KWIETNIA 2022 R. 

 
22 kwietnia 2022 r., 47- osobowa grupa słuchaczu WUTW wybrała się na wycieczkę do drugiego 

co do wielkości miasta województwa wielkopolskiego – Kalisza. 

Nasz przewodnik- p. Marcin Adasiak najpierw zabrał nas na Aleję Wolności, aleję wpisaną w 1981 

roku do rejestru zabytków. Opowiedział On nam o historii zabudowy oraz pokazał najważniejsze 

obiekty – folusz, willę Calisia, Most Trybunalski oraz klasztor i kościół franciszkański. 

Następnie udaliśmy się przez najstarszy w Polsce park i Most Teatralny przed basztę Dorotkę. Tam 

przewodnik opowiedział nam o murach miejskich- ciągu murów wraz z budowlami o charakterze 

obronnym, otaczających niegdyś obszar całego Kalisza, a którego fragmenty zachowały się do dziś. 

Usłyszeliśmy też historię baszty zwanej Dorotką. 

Na Placu św. Józefa obejrzeliśmy pałac gubernatora, kompleks pojezuicki oraz pomnik Ojca 

Świętego. 

Bazylika Kolegiacka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to późnobarokowy kościół farny, z 

gotyckim prezbiterium, wpisany w 1965 roku do rejestru zabytków. Przewodnik opowiedział nam o  

historii tego kościoła oraz o słynącym cudami obrazie Świętej Rodziny. 

Na Placu Jana Pawła II p. Marcin przekazał nam historię zmian w zabudowie oraz pokazał dom, w 

którym mieszkała Maria Konopnicka, obejrzeliśmy też byłe obiekty przemysłowe oraz kościół 

pobernardyński. 

Następnie udaliśmy się na Planty, które powstały po zasypaniu kanału Balbinka. Dokonali tego 

okupanci hitlerowscy poprzez wsypanie do niego  gruzu z domów z dzielnicy żydowskiej oraz 

zatopienie w nim tysięcy książek pochodzących z polskich i żydowskich bibliotek. Na pamiątkę 

tego wydarzenia postawiono tu pomnik książki. 

Z plant przeszliśmy do Katedry św. Mikołaja Biskupa. Nasz przewodnik opowiedział nam o historii 

i znaczeniu tego kościoła, wzniesionego w latach 1253- 1257, w stylu gotyckim, z fundacji 

Bolesława Pobożnego. Północna kaplica oraz częściowo prezbiterium dekorowane są malowidłami 

Włodzimierza Tetmajera, który jest również autorem witraży w nawie głównej. 

 W pobliżu Rynku p. Marcin opowiedział nam o historii  Żydów w Kaliszu oraz pokazał nam 

pozostałości z dzielnicy żydowskiej. 

Z naszym wspaniałym przewodnikiem pożegnaliśmy się na Rynku. 

Część naszych koleżanek i kolegów udała się na zwiedzanie wieży ratuszowej. Piękne wnętrza 

ratusza, wciągające multimedia, ciekawe treści na temat historii Kalisza, architektury i 

społeczeństwa urzekły zwiedzających. Była też możliwość zobaczenia mechanizmu zegara oraz 

wspaniałych widoków z wieży ratuszowej. 

Myślę, że warto było zwiedzić i poznać to piękne i ciekawe miasto. 
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