
 

 

 

 

 

Legenda: 

 wyróżnione drzewo 

 inny wyróżniony obiekt 

4/P/16 Kalisz — okolice Rynku 
Miasto-Feniks 

  Kalisz znany jest jako „najstarsze miasto w Polsce”, informacja o nim pojawia się w XII-wiecznej kronice 

Galla Anonima, ale już Klaudiusz Ptolemeusz w II w. n.e. wspomina o Kalisii. Pierwotna lokalizacja grodu 

istniejącego od ok. IX w. nie znajdowała się zresztą w okolicy Rynku, ale w obecnej dzielnicy Zawodzie 

(park archeologiczny ul. Bolesława Pobożnego 87/105). Samo miasto uległo zniszczeniu w wielkim 

pożarze pod koniec XVIII w., ale zostało odbudowane i w ciągu wieku XIX przeżywało bujny rozwój. 

Wytyczono wtedy wiele nowych ulic, zbudowano nowe budynki i mosty. Z roku 1798 pochodzi też 

okazały park miejski. Kalisz został ponownie zburzony podczas             I wojny światowej (starówka zosta-

ła wtedy zniszczona w 95%) lecz ponownie odbudowano go 

przy zachowaniu oryginalnego układu ulic.  

 

Na terenie Kalisza zaznaczono różne miejsca i obiekty 
stanowiące punkty kontrolne (PK). Do każdego PK zadano 

pytanie, na które należy udzielić odpowiedzi i dostarczyć ją 

organizatorowi. Jest też zadanie dodatkowe! 

Do potwierdzenia: 26 PK 
Długość trasy: 4,3 km 
Aktualność:  listopad 2016 
Wersja: 1.1 
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Położony nad Prosną 

Kalisz otoczony jest rzeką 

i jej kanałami, z których jeden — 

wzdłuż ul. Babinej — został w roku 

1941 zasypany przez Niemców książkami 

z kaliskich księgozbiorów (głównie żydowskich). 

Z Kalisza pochodzą m. in. Adam Asnyk, Maria 

Konopnicka, Stefan Szolc-Rogoziński i Maria 

Dąbrowska. Dzisiaj Kalisz jest miastem powiatowym 

w województwie wielkopolskim i ma ok. 100 tys. 

mieszkańców. Zapraszamy do samodzielnego 

zwiedzania Kalisza! 



 

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację 

Kalisz — okolice Rynku (4/P/16)  

PK 1 
Ratusz na Rynku. 
W jakim kolorze jest herb miasta na ścianie frontowej ratusza? 

PK 2 
Kamienica z medalionami. 
Co sławią? 

PK 3 
Narożna kamienica Głównego Rynku i ulicy Zamkowej. 
Z kim tańczył tu mazura Fryderyk Chopin? 

PK 4 
Muzeum. 
Jakie muzeum się tu mieści? 

PK 5 
Katedra św. Mikołaja z II połowy XIII w. (brała tu ślub Maria Konopnicka). 
Z czyich groszowych ofiar (między innymi) kościół ten został odkopany i skanalizowany? 

PK 6 
Pamiątkowy głaz i tablica. 
Co tu zniszczyli hitlerowcy? 

PK 7 
Dawne koszary 8-go pułku piechoty Legii Nadwiślańskiej. 
Kto był komendantem pułku w roku 1807? 

PK 8 
Plac Rozmarek, dawny żydowski plac targowy. 
Jaki napis widnieje na metalowej płycie pamiątkowej leżącej na placu? 

PK 9 
Dom „Pod Aniołami”. 
Ile aniołów widnieje nad wejściem do budynku od strony rzeki? 

PK 10 
Most Kamienny. 
„MENSE AUGUSTO ANNI MDCCCXXV.” — jakie jest następne słowo? 

PK 11 
Kamienica z r. 1914 z tablicą pamiątkową założycielom i działaczom spółdzielczości bankowej. 
Kto był architektem kamienicy? 

PK 12 
Mała elektrownia wodna. 
Jakie nazwisko widnieje na drzwiach elektrowni? 

PK 13 
Napis z 1981 r.  na budynku sądu, pod oknami na parterze (tekst Bogusław Śliwa/wyk. Stanisław Słodkiewicz). 
Jak brzmi treść napisu? 

PK 14 
Tablica w hołdzie nauczycielom, którzy zginęli w latach 1939-1945. 
Kiedy wmurowano tablicę? 

PK 15 
Dawny budynek Narodowego Banku Polskiego. 
Na co bank przekazał budynek w roku 2003? 

PK 16 
Zegar słoneczny. 
W którym roku wykonano zegar? 

PK 17 
Pawilon orientalny. 
Ile kuliście zakończonych słupków stoi przy pawilonie? 

PK 18 
Dąb szypułkowy. 
Kiedy zasadzono dąb? 

PK 19 
Kościół św. Stanisława z II połowy XIII w. 
Czyjej fundacji jest kościół? 

PK 20 
Tablica nad drzwiami. 
Za kogo dzwonek? 

PK 21 
Tablica pamiątkowa. 
Kto został w tym miejscu rozstrzelany w dniu 18.10.1939 r.? 

PK 22 
Dawny domek parkowego. 
Jaki numer ma ten domek? 

PK 23 
Mural na ścianie budynku. 
Jaka szkoła mieści się w budynku z muralem? 

PK 24 
Pałac Puchalskich. 
Jaka znana postać mieszkała tu w latach 1849-1862? 

PK 25 
Pomnik Adama Asnyka. 
Jak nazywa się lokal gastronomiczny na rogu ul. Babinej i pl. Kilińskiego? 

PK 26 
Fragmenty fundamentów zamku. 
Ile wynosiła powierzchnia użytkowa zamku po rozbudowie przez Kazimierza Wielkiego? 

 

 Zadanie: który PK znajduje się najbliżej obiektu przedstawionego na zdjęciu:  
 

 

 
Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl 

lub za pomocą formularza ze strony trino.pttk.pl. 
Przesłanie odpowiedzi oznacza wyrażenie zgody na publikację na liście osób, 

które przebyły TRInO. 
  trino.pttk.pl  


