jest zwana. I po dwustu metrach
37
34
Zerknij jeszcze w lewo na przychodni obiekt.
To też przecież klasyk, od niemal dwóch wieków
Próbują tu ludzie odzyskiwać zdrowie.

Dwaj główni architekci kaliscy doby klasycyzmu to:
1 – 9 10 – 19, 20 – 29 30 – 38
............... ...............

............... ...............

No i gmach Rogatki. Z czterech co onegdaj
Strzegły granic miasta, ta jedna została.
Skromna, choć klasyczna – zwana jest
.
15
6
Widać wśród tych czterech – ona szczęście miała.
Stoi na wysepce, naprzeciw zegara.
, kolumny
są wciąż jej ozdobą
20
27
9 2
Architekt dbał o to, by obiektu wygląd
Był zgodny z ówcześnie panującą modą.
Przejdź na tył Rogatki, rusz teraz ulicą
W kierunku budynku, co był koszarami
Dziś w murach (po lewej) mieści się uczelnia
W rankingach bryluje całymi latami.

START

KLASYCYSTYCZNY
KALISZ

META

Popatrz na detale wiernie zachowane
Styl klasycystyczny i tu Cię przywita.
Obejdź dookoła wiekowy budynek
Do portierni zajrzyj i o „skarb” zapytaj.
Patronem uczelni jest dziś
32
Prezydenckim okiem spogląda z cokołu
Mniej więcej na drzwi, którymi bez trudu
Do owej portierni dotrzesz prosto z dołu.

2629

A teraz gdy pieczęć skarbowa przybita
Nim w nagrodę pójdziesz na ciastko lub kebab
Klasycystycznych dwa nazwiska twórców
Z hasła poniższego ułożyć by trzeba.
Gdy na trasach questów widzę uczestników
Przewodnickie serce wielce się raduje.
Hasło już gotowe? Znasz już te nazwiska?
Gratuluję wiedzy. Za spacer dziękuję.

Tematyka:
Quest opowiada o klasycystycznych obiektach
Kalisza
Czas przejścia: ok. 50 minut
Autor, opiekun wyprawy: Piotr Sobolewski
tel. 607 557 656
Więcej questów znajdziesz na stronie:
www.regionwielkopolska.pl
* * *
Sﬁnansowano ze środków budżetowych Miasta Kalisza
wyodrębnionych na turystykę

QUEST

Ozdobną szatą większość z nich się szczyci
Dając wędrówce stylową oprawę.
Na „cesarzowej” ulic kaliskich
Prowadźmy dalej naszą zabawę.

Pozostał spaceru odcinek ostatni
Przez Róg Złoty w lewo, kolejny most zatem.
I w stronę Rogatki kroki swoje skieruj
Gwarną dość ulicą – czy zimą czy latem.

W rzece przegląda się też teatru bryła,
Neoklasyczny odbija ryzalit.
Obiekt zamyka Wolności Aleję
Piękne budynki stąd widać w oddali.

Na wprost, wzdłuż Domu Pielgrzyma
Do bazyliki niedaleka droga.
Przed nią dzwonnicę zapewne napotkasz
Z której, spójrz w górę, patrzy
Boga.

Z napisu na bloku, choć nie znasz łaciny,
Wnet odczytasz: kiedy skończono budowę.
Naprzeciwko – miasta
zaś umieszczono
8
By się jemu przyjrzeć, pochyl nieco głowę.

Szyld nawiązuje zaś do czasów kiedy
Lokal był siedzibą kaliskich
16
3
Dalej po moście przez Prosnę iść trzeba
I patrząc na wodę przez chwilę pomarzyć.

Prawym swoim okiem pomnikowy Asnyk
Ma szansę pozerkać na swą dawną szkołę
W klasycystycznych jej murach onegdaj
Spędził sztubackie swe lata wesołe.

Ciut dalej na drugą przejdź stronę ulicy,
Następna atrakcja – w lewo, niedaleko.
Most Aleksandryjski, zwany też
19
38
Przerzuca swe przęsło ponad senną rzeką.

Kiedyś to lokal Wehnera był zacny.
Tu Niechcicowie chodzili na ciastka.
Dziś po dodaniu okropnej werandy
Z dawnego piękna została namiastka.

W lewo, na rogu stoi kamienica
Co Przechadzkiego ją do dzisiaj zowią.
W wystroju wprawdzie nieco jest skromniejsza
Choć pilastry
fronton jednak zdobią.

Po sąsiedzku z sądem - gmach
mijamy,
22 33
Rzeźby na fasadzie dojrzeć się postaraj.
Spójrz też naprzeciwko, w budynku folusza
Działała przed wiekiem elektrownia stara.

Klasycystyczny to obiekt, a jakże.
Idąc nadal prosto, wnet się przejrzysz w Prośnie.
Dotarłszy już do niej, skieruj kroki w lewo,
Dojdziesz do cukierni KTW przy moście.

A naprzeciwko ten sam architekt
Zaprojektował Puchalskiemu pałac
Z bramą przechodnią, gzymsem, boniowaniem.
Tutaj Konopnicka za młodu mieszkała.

A na dole napis z mrocznych czasów kiedy
Prawo – nie zawsze prawo oznaczało.
Z tablicy przy wejściu dowiesz się, że
13
Miał przez swą działalność kłopotów niemało.

A teraz w lewo, skrajem idź parku,
Wzdłuż płotu. Dotrzesz do domu, który
Kiedyś był cerkwią, służył też wojsku,
Dzisiaj kaliskim
jest Kultury.

Perła klasycyzmu, cud architektury.
By się nie zapadał – gmach na palach stoi.
W tympanonie napis
ostrzega,
1
Jeśliś coś przeskrobał, to się kary boisz.

Ryzality, gzymsy, kolumny i balkon
Pełnym zachwytu wzrokiem to ogarnij.
Wieczorem cały ten przepiękny pałac
Podświetla
stylowych latarni.

I chociaż kilku, niestety, już nie ma,
Sporo z nich jednak w mieście pozostało.
Ruszmy ich śladem, by nieco zabawy
A i nauki doświadczyć niemało.

Urok „józeﬁnki” docenił już Asnyk.
By go kontemplować – wędrujmy pomału
Pośród
szpaleru. Ale stop – po lewej
14
12
Olśniewa swym pięknem pałac Trybunału.

Okres powstania zdradzi wszystkim data
Na drugim skrzydle, bliżej placu dana:
Tysiąc osiemset i
4
5
25
Rzymskimi cyframi zmyślnie zapisana.

Wiek dziewiętnasty kazał architektom
Budować obiekty już klasycystyczne.
Również w Kaliszu powstały natenczas
Budynki stylowe, dostojne i śliczne.

A przed bazyliką pałac okazały.
Kaliskim służył on gubernatorom.
Poszukaj napisu DOMUS
10
Znany łaciny głównie amatorom.

W trzy garnitury przystrajał się Kalisz
Pierwszy – gotycki, drugi – w barok raczej
Świątynie głównie były stawiane.
A jeszcze później - tworzono inaczej.

Przedmieście zwane kiedyś Warszawskim
Dziś w Kilińskiego plac przemienione.
Na rogu z Warszawską dwa budynki stoją
Klasycystyczną
połączone.
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