
 

Szkoła Podstawowa nr 12 w Kaliszu to bez wątpienia 

szkoła z tradycjami. Jedną z nich jest , realizowany od 2007 

roku,  projekt „Gwieździstym szlakiem kaliskich legend”. Ma on 

na celu krzewienie lokalnego patriotyzmu, poznawanie historii 

swojej małej ojczyzny, popularyzowanie walorów 

turystycznych Kalisza. Uczniowie poznają dzieje miasta, 

czytają legendy oraz zdobywają wiedzę na temat licznych 

zabytków. Następnie wiedza ta wykorzystywana jest  

w konkursach literackich, historycznychczy  plastycznych,  

a także przy tworzeniu map pamięci 

do legend i albumów o Kaliszu. 

           Zwieńczeniem projektu 

„Gwieździstym  szlakiem kaliskich 

legend” jest rajd ulicami Kalisza.  

Po drodze uczniowiewykazują się 

znajomością legend i wiedzą  

o zabytkach, rozwiązują przygotowane 

dla nich łamigłówki, aby zdobyć jak 

największą ilość punktów, która zdecyduje o zwycięstwie jednej 

z klas. Na trasie rajdu na uczestników czekają niespodzianki,  

w tym m.in. postaci z legend, które oprócz dodatkowych 

wiadomości, dostarczają uczniom 

mnóstwa wrażeń. 

    Meta rajdu znajduje się na 

dziedzińcu szkoły, gdzie na 

uczestników czeka komisja, 

która podlicza punkty i ogłasza 

wyniki – uczniowie dowiadują 

się, która klasa zdobyła Puchar 

Przechodni Dyrektora Szkoły. 

 



 

HYMN SZKOŁY 

TEKST: Krystyna Witasiak, nauczycielka 

muzyki 

MUZYKA: melodia Breve Regnum, 

pieśni żaków krakowskich z XV wieku   

 

Pieśń o Bolesławie 

W dolinie Prosny, gdzie spiżowy 

dzwon, 

tutaj dźwięczniej słychać lutni 

ton o Pobożnym księciu,  

co mądrością swą 

wzmocnił wiarę,  

wznosząc Boży dom. 

Gdzie Bolesława potężny dwór, 

Kalisz - silny warowny gród. 

Miłość, mądrość, męstwo - 

jego cnoty są. 

Równość, prawo -                                                                

wszystkim głosi on. 



 

MAPYMENTALNE 

NA TEMAT LEGENDY 

 

 
Klasy 1 – 

„O powstaniu Kalisza” 

 

Klasy 2 – 

„Dorotka” 

 

Klasy 3 –  

„Król i Maciuś” 

 

Klasy 4-8 –  

„Srebrny denar Trajana” 
 
 
 



 



 



Konkurs polonistyczny dla klas 1. 

Kaligraficznie o Kaliszu 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONKURS PLASTYCZNY 

DLA KLAS 1. 
 

Ilustracja do legendy 

„O powstaniu Kalisza” 

 
 
 



 



Konkurs polonistyczny dla klas 2. 

Znamy legendę o Dorotce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KONKURS PLASTYCZNY 

DLA KLAS 2. 

Ilustracja do legendy 

 „Dorotka” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Konkurs polonistyczny dla klas 3. 

 

Opis wybranego pomnika 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KONKURS PLASTYCZNY 

DLA KLAS 3. 
 

Ilustracja do legendy 

 

 „Król i Maciuś” 

 

 

 



 

 



Konkurs anglojęzyczny  

dla klas 4-8. 
Listy-zaproszenia do Kalisza 

I MIEJSCE  

Autor  pracy: Nina Rosiewicz z klasy 7a 

Kalisz, 23.04.2022 

Hi Tom, 

long time no see. Kalisz is located in the southern part of 

Greater Poland by the Prosna river. My Town is almost 70 km2 

and it has about 100,000 citizens.  

Kalisz-Calisia was mentioned as a town on the Amber 

Route in Ptolemeusz’s geography book. Kalisz was officially 

given city rights in 1257. The great development of the town 

took place in the 15th and 16th century, but it was stopped by 

numerous wars and fires. 

 A lot of famous people come from Kalisz. Adam Asnyk 

was one of the them. He was a poet and a drama writer. Maria 

Konopnicka was another famous person from Kalisz. She was 

the author of “Rota”. Moreover, Maciej Kurzajewski who is a 

sports journalist and Mietek Szcześniak who is a vocalist were 

born in Kalisz. 

 I would like to recommend some attractions in Kalisz, for 

instance St. Joseph’s Church and the treasury. In the church, 

there is a painting of The Holy Family which is popular among 

pilgrims. Next to the church, there is the Town Park where you 

can walk through green alleys and admire nature. Zawodzie is 

the oldest part of Kalisz. There  

 I hope you will have a nice stay in Kalisz. I’m looking 

forward to hearing from you. is a wooden church and the 

archeological sanctuary. Various festivals take place there at 

weekends.  



 You can visit Kalisz on foot, but if you want to get faster 

from one place to another, you should use public transport – a 

bus or you can ride a bike. 

 
         

 See you soon, 

 
         

 Nina Rosiewicz 

 

II MIEJSCE  

Autor  pracy: Małgorzata Krzywoźniak z klasy 7a 
 

 

Kalisz, 20.04.2022 

Hi Jennifer, 

Long time no see. I would like to invite you to my city – Kalisz. 

Kalisz is located in central Poland. My city isn’t big because it is 

about 70 square kilometers and it is populated by about 

100,000 people.  

There is a theory that Kalisz is the oldest city in Poland 

and many scientists are trying to solve this mystery. The first 

information about Calisia city was written by Claudius 

Ptolemeus the geographer. Archeologists found the remains of 

an old village in the city. At the time of the First World War, 

Kalisz was completely destroyed by the German army. The 

citizens rebuilt their city from scratch. I sometimes think what 

my city would look like if it hadn’t been destroyed.  

 Kalisz is famous for its piano factory which was created 

by the Fibiger Family. Gustaw Arnold Fibiger III was one of the 



best known people from Kalisz.  He was an amazing piano 

constructor and the founder of the piano building school – the 

only one in Poland and one of two in Europe. His pianos have 

won prizes all around the world. Maria Dąbrowska was another 

famous person who came from Kalisz. She wrote “Nights and 

Days”. 

The City Park and Wojciech Bogusławski Theatre are my 

favorite places in Kalisz. They are pretty and I often go for bike 

rides there. I also need to take you to the city centre for some 

tasty ice-cream. We can go there by scooters or bikes.  

I hope I encouraged you to visit my town. I’m looking 

forward to hearing from you. 

       See you soon, 

     Małgorzata  Krzywoźniak 

 

 

III MIEJSCE  

Autor  pracy: Kinga Łuczak z klasy 8c 

 

Kalisz, 18.04.2022 

 

Hi Billy, 

 

Long time no see. I’m writing to you because I would like 

to invite you to my hometown Kalisz. The city is located in 

Greater Poland. There are about a hundred thousand residents.  



Kalisz is the oldest city in Poland. During the First World 

War Kalisz was probably one of the most destroyed cities in 

Poland. It was burnt to the ground and the city was a terrifying 

sight.  

 Kalisz has a great history of famous people. Adam Asnyk 

was an inspiring and talented poet. He created a few 

masterpieces in his short life. Prince Bolesław the Pious was 

another famous person connected with Kalisz. He was one of 

the best knights and politicians.  

 Walking around Kalisz, you can come across many 

interesting monuments, old churches, museums and other 

historical buildings. St. Nicolas’ Cathedral has many valuable 

paintings and sculptures.  

 Our city is very easy to move around. We have a lot of 

means of transport such as buses, taxis and trains. Our buses 

are eco-friendly and comfortable. I’m always punctual at school 

because my bus always comes on time.  

 I hope we can see each other very soon. I’m looking 

forward to hearing from you. 

         

       Yours,  

      Kinga Łuczak 

 

 

 



Konkurs polonistyczny dla klas 4. 
 

Zaproszenia na zakończenie projektu –  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONKURS PLASTYCZNY 

DLA KLAS 4. 
 
 

Zabytki Kalisza. 

Technika wydrapywani.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 



Konkurs polonistyczny dla klas 5. 

Listy-zaproszenia do Kalisza 

I MIEJSCE  

Autor pracy: Wiktoria Pytlińska z klasy 5 b 
 

Kalisz,27.03.2022r 
Witaj Marysiu! 

 Na wstępie mojego listu, chcę Cię serdecznie pozdrowić. Dawno się nie 

widziałyśmy, więc postanowiłam do Ciebie napisać. Co u Ciebie? Jak idzie Ci 

nauka w szkole? Czy masz już plany na majówkę? 

Mam dla Ciebie ciekawą propozycję na spędzenie tego długiego 

weekendu, a Ty zdecydujesz, czy ją przyjmiesz, ok? 

Kochana Marysiu, chciałabym, żebyśmy się spotkały i pomyślałam, że 

mogłabyś do mnie przyjechać. Byłoby naprawdę fajnie! Kalisz jest przepięknym 

i najstarszym w Polsce miastem w Polsce. Wiem, że nigdy tu nie byłaś, a jest 

tutaj mnóstwo ciekawych miejsc do zwiedzenia. Gdy zdecydujesz się na moje 

zaproszenie, to oprowadzę Cię po nim i opowiem Ci jego historię. 

Chciałabym pokazać Ci wszystko to, co w nim kocham. Na początek 

mogłybyśmy zwiedzić gród Piastów, który usytuowany jest w najstarszej części 

Kalisza. Później pospacerujemy po Parku Miejskim, który jest jednym  

z najstarszych i najpiękniejszych w Polsce. Z wielką radością zabiorę Cię 

również do miejsca, w który rozwijam swoją pasję – taniec. 

Jeżeli przyjmiesz moje zaproszenie, będziesz miała bardzo udaną 

majówkę! Czeka Cię wiele niespodzianek i atrakcji, ale więcej Ci już nie 

zdradzę!!!! 

Czekam na list z odpowiedzią od Ciebie. Przesyłam Ci dużo całusków. 

    Twoja przyjaciółka 

           Wiktoria  

 

 



II MIEJSCE  

Autor pracy: Weronika Perońska z klasy 5 a 
 

Kalisz,20.04.2022r 

  Cześć Kajcia!  

 

 Co tam u Ciebie słychać? Dawno nie pisałyśmy do siebie. U mnie wszystko  

w porządku. Dlaczego mnie spamujesz emotkami w Genshinie?  Co prawda są urocze, ale nie 

wysyłaj mi pięćdziesiąt emotikonek dziennie Mama mi powiedziała, że przyjeżdżasz  

na wakacje do Kalisza, więc chciałam Ci zaproponować kilka miejsc, które mogą Cię 

zainteresować. Jak myślisz kiedy do nas przyjedziesz? W czerwcu, lipcu czy sierpniu? 

Kiedykolwiek przyjedziesz, nie zapomnij wziąć kostiumu kąpielowego, ponieważ nie mamy 

czwartego damskiego kompletu, czwarty jest taty  

 W Kaliszu jest dużo zabytków rozlokowanych po całym mieście. Kojarzysz legendę  

o Dorotce? Czytałyśmy ją w ubiegłe wakacje. Będziesz mogła zobaczyć jej karną komnatę  

w  dawnych murach miejskich. Baszta Dorotka jest zbudowana z cegły i jest usytuowana 

niedaleko Katedry. Niedawno byłaś na pielgrzymce w Kaliszu w kaplicy Świętego Józefa więc 

pewnie widziałaś i Basztę Dorotki. Wówczas nie miałaś czasu, a wiem że Ci się spodoba  

i chętnie obejrzysz ją dokładniej.  

Nasz kaliski park wodny z pewnością nie jest tak duży jak ten, do którego zabraliście 

mnie latem, ale ma fajne zjeżdżalnie i częściowo jest pod dachem, więc nawet jak będzie padać, 

to będziemy mogły pójść popływać.  

Mamy też Zawodzie - to rezerwat archeologiczny. Kiedyś to właśnie tam tworzyła 

się pierwsza osada, która obecnie nosi nazwę Kalisz. W rezerwacie można obejrzeć chaty 

rzemieślników i rycerzy. Jest też zagroda, w której są eksponowane zwierzątka, na przykład  

kózki, owieczki, świnie. Podczas festynów organizowanych na Zawodziu można postrzelać  

z łuku, „powymachiwać” mieczem i  wiele innych atrakcji.  

Wszystkiego Ci nie zdradzę i jeśli chcesz zobaczyć resztę Kalisza, jego zabytków   

i niekoniecznie zabytkowych, ale ciekawych miejsc, to musisz spakować kilka wygodnych ubrań 

i butów i tu przyjechać.  

 Do zobaczenia w wakacje. Cieszę, że przyjeżdżasz do Kalisza i spędzimy tu dwa 

tygodnie. Będę mogła się zrewanżować za ciekawe wakacje u Was. 

Tylko niczego nie nawywijaj tam u siebie, bo Twoi rodzice nie pozwolą Ci przyjechać. 

 

Pozdrów wszystkich. : )   Do wakacji! 

 

Wercia 

 
 



 

Konkurs polonistyczny dla klas 5. 

Listy-zaproszenia do Kalisza 

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE  

dla ucznia klasy 5b, pochodzącego z Ukrainy 

DmytryShkurenko 



 

KONKURS PLASTYCZNY 

DLA KLAS 5. 
 
 

Zabytki Kalisza. 

Technika mieszana. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 



Konkurs polonistyczny dla klas 6. 

Listy do Prezydenta Miasta 

I MIEJSCE  

Autor pracy: Ewa Wdowczyk z klasy 6b 
  

Ewa Wdowczyk     Kalisz, dn. 27.04.2022  
ul. XXX XXXXXX 
62 – 800 Kalisz  
 

Szanowny Pan  
Krystian Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza  

 
Szanowny Panie Prezydencie!  

 

W związku z tym, że w naszym mieście posiadamy jeden  
z najstarszych i najładniejszych założeń parkowych w Polsce, zwracam 
się z prośbą o ponowną budowę tzw. Domku Szwajcarskiego w stylu 
alpejskim.  

 

Dawniej przeznaczony na mieszkania dla parkowych 
ogrodników, dziś mógłby być małą galerią pełną historii, wychwalającej 
piękno kaliskiego parku, jak i samego miasta oraz jego mieszkańców. 
Drzeworyty, rysunki, ryciny opublikowane w wydawnictwach 
okolicznościowych, fotografie oraz pamiątki o wybitnych kaliszanach, dla 
tych, którzy się tu wychowali, a także dla turystów, byłyby pięknym 
przeżyciem, pełnym wspomnień z dawnych lat. Mógłby on się stać 
również źródłem natchnienia dla współczesnych artystów i amatorów 
sztuki fotografowania oraz wpisać się w tradycję parkowych spotkań 
plenerowych.  

 

Historia przeplatałaby się z teraźniejszością, a ja idąc  
z babcią na wystawę, mogłabym poczuć się jak ona, kiedy była małą 
dziewczynką i zobaczyć na własne oczy to, o czym dotychczas mi 
opowiadała.  

Z poważaniem  

Ewa  Wdowczyk 



 

II MIEJSCE  

Autor pracy: Maja Klinke z klasy 6b 
Kalisz, 29.04.2022  

Szanowny Pan 

 Krystian Kinastowski 

Prezydent Miasta Kalisza 
 

Szanowny Panie Prezydencie, 
Jako mieszkanka Kalisza zwracam się z uprzejmą 

prośbą o wzięcie pod uwagę przez Pana Prezydenta 
możliwości odbudowy Domku Szwajcarskiego, który  
w przeszłości pełnił funkcjębudynku niezbędnego do 
utrzymania porządku w Parku Miejskim. Budynek ten był 
charakterystyczną budowlą nie tylko na terenie parku, ale i w 
mieście. 

Uważam, że odbudowa Domku Szwajcarskiego według 
starych planów byłaby zachętą do wielu wycieczek. Budynek 
ten można byłoby przeznaczyć na kawiarnię, a może nawet na 
hotel. Myślę, że otoczenie przyrody sprzyjałoby dużemu 
zainteresowaniu  chęci odpoczynku. Z czasem, gdy inwestycja 
ta zacznie przynosić dochody, a zacznie na pewno, można 
przemyśleć odbudowę równie pięknej oranżerii. Wielu 
starszym kaliszanom, którzy pamiętają, jak park kiedyś 
wyglądał, pomysł ten na pewno się spodoba,  
a młodsi mieszkańcy Kalisza będą mieli więcej powodów, 
żeby oderwać się od telefonów i pospacerować po parku. 

Mając na uwadze wszystkie zalety tego pomysłu, bardzo 
proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

 

Z poważaniem 
 

 Maja  Klinke 
                                       uczennica kl. 6b 
Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu 



 
II MIEJSCE 

Autor pracy: Igor Piotrowski z klasy   6a 

 

Samorząd Uczniowski             Kalisz, dn. 28.04.2022 

Szkoła Podstawowa nr 12, 

im. Księcia Bolesława Pobożnego  

w Kaliszu 

Szanowny Pan  

    Krystian Kinastowski 

    Prezydent Miasta Kalisza 
 

 Szanowny Panie Prezydencie, jesteśmy uczniami Szkoły 
Podstawowej nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego  
w Kaliszu i zwracamy się do Pana z prośbą o odbudowanie  
w Parku Miejskim Domku Szwajcarskiego. 
 Prośbę swą motywujemy faktem, iż był on ozdobą 
naszego parku. Ma bogatą  historię, o której warto pamiętać. 
Został wybudowany w roku 1844, rok po wykopaniu  stawku 
„ Kogutek”. Mieszkali w nim ogrodnicy parkowi. Dodawał 
uroku tej części parku. W 1986roku rozebrano go,  
z zamiarem odbudowania, ale niestety od tego czasu miejsce 
po nim  świeci pustką. Gdyby udało się odbudować to 
niezwykłe miejsce, które mogłoby posłużyć na przykład jako 
restauracja, kaliszanie na pewno bardzo chętnie spędzaliby 
czas w tym , w otoczeniu pięknej przyrody. 
 Z naszych informacji wynika, że kaliszanie traktują 
Domek Szwajcarski jako zabytek, dlatego też liczymy na 
pozytywne załatwienie naszej prośby. 

 

   Z poważaniem, 

   Igor Piotrowski, 
w imieniu Samorządu Uczniowskiego 



 

KONKURS PLASTYCZNY 

DLA KLAS 6. 
 
 

Zabytki Kalisza. 

Technika – malowanie farbą. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konkurs polonistyczny dla klas 7. 

Liryczne strofy o Kaliszu 

I MIEJSCE  

Adrianna Świderska,         kl. 7 b 

 „WIEŻA W SERCU MIASTA” 

 

Gdy patrzyłam w dal, to nic nie widziałam. 

Gdy patrzyłam blisko, duszę jego ujrzałam. 

I mogłam tak zerkać i czekać 

W chwilowym bezdechu, szukając w tych cyfrach 

- mieszkańców uśmiechu. 

 

Wystarczyła chwila, by mowę mi odebrało 

I serce mocniej nagle zadrżało. 

Wskazówki jego głośno odmierzały minuty 

I spiesząc się coraz bardziej i bardziej, 

Przypominał, ile dla mieszkańców jest warty. 

 

Stoi w samym sercu miasta. 

Wieża jego patrzy, wciąż patrzy, 

Jak Kalisz się pięknie rozrasta. 

I pęka z dumy, wybijając godziny, 

Bo wie, że na to czekają kaliskie rodziny. 

 

Jego dusza, czy też wnętrze 

Jest miejscem pracy naszego włodarza, 

A gabinet jego mieści się na piętrze, 

Gdzie przez oczy ratusza, oknami zwanymi, 

Łączy się z zabytkami innymi. 

 



 

II MIEJSCE 

Julia Buczek,     klasa 7c 

Miasto wspomnień  

Kalisz? Hmmm… co mam powiedzieć? 

Miasto miastem.  

Piękne, schludne,  czasem nudne.  

Lecz jak w każdym mieście starym  

Jest ten świat, ten czarno-biały.  

Ten, co mówią, że okropny.  

Nazywają nudnym, smutnym.  

Ale ja uważam skromnie, że to miasto  

Całym złotem. 

Całym życiem mym, choć krótkim. 

Całą masą wspomnień. 

Różnych chwil - raz nudnych, czasem smutnych, 

Lecz na pewno też i cudnych.  

II MIEJSCE  

Małgorzata Krzywoźniak,         kl. 7a 

*** 

Nad piękną rzeką, szeroką Prosną, 

Wśród bujnej zieleni miasto wyrosło. 

Kalisz, najstarsze miasto w Polsce, 

Słynące z legendy o uwięzionej Dorotce. 

Nad piękną rzeką, szeroką Prosną, 

Skąpane w muzyce miasto wyrosło. 

Kalisz to miasto słynące z dźwięku klawiszy, 

A jego historia ukryta w melodii fabryki.  

Kalisz to Bursztynowy Szlak, 

Kalisz to teatr i park. 

Kalisz to spacer po plantach w niedzielę, 

Kalisz to miasto, co nad Prosną się ściele. 



 

Patryk Soiński,   klasa 7c 

*** 

W Kaliszu są zawsze ludzie,  

którzy są kochani i oddani.  

Stworzyli diament z tego miasta  

i wdzięczność nam wzrasta.  

 

Wielu artystów oddało mu serce.  

Asnyk, Konopnicka byli z nim związani,  

z sercem o ojczystym mieście pisali. 

 

 

Adam Wawrzonowski,  klasa 7c 

 

Mój Kalisz 

 

Jestem uczniem 7 klasy. 

Kalisz to dla mnie świat cały. 

To przepiękne najstarsze miasto. 

Na zabytkowych ulicach mnóstwo się dzieje. 

 

Zielonych parków i skwerów wiele, 

Tu spędzisz miło nie tylko niedziele. 

Na nudę tu nie narzekam, 

I do Kalisza wszystkich zapraszam! 

 

 

 



 

Martyna Jaszczak,   klasa 7c 

CZY BYŁEŚ TU… 

Czy byłeś kiedyś w Kaliszu? 

W mieście leżącym w centrum Wielkopolski? 

To posłuchaj… tu znajdziesz dużo pięknych zabytków. 

Chcesz oprowadzę Cię: 

Zaczynamy: Sanktuarium św. Józefa – wiesz ile ma lat? Aż 352. 

Dalej przejdziemy przez plac Jana Pawła II, zwiedzimy Pomnik Ojca 

Świętego i udamy się 

Do kościoła Garnizonowego- architektura barokowa z przełomu XVII 

i XVIII wieku. 

Dalej przejdziemy przez plac ratuszowy- ratusz został odbudowany w 

latach 1920-1925. Ulicą Kanonicką dojdziemy do Katedry św. 

Mikołaja – budowa 1253 trwała. 

A czy znasz takich ludzi jak: Adam Asnyk, Bolesław Pobożny, Maria 

Dąbrowska, Natalia Gałczyńska, Maria Konopnica? Tak, oni urodzili 

się w Kaliszu i byli chlubą naszego miasta. 

A czy słyszałeś o fortepianach i pianinach rodziny FIBIGER?  

Fabryka powstała w1847r.  

Zabytkowy budynek stoi do dziś i jest chlubą naszego miasta – jak 

przymkniesz oczy, może usłyszysz ulubioną melodię seniora 

Fibigera… 

Resztę zostawiam Tobie, idź przed siebie, słuchaj i delektuj się tymi 

cudownymi chwilami, których nigdzie indziej na świecie nie 

znajdziesz… 

A jakby co, to czekam tu na Ciebie i pokażę Ci jeszcze więcej 

cudownych miejsc… 

 



 

Maria Cyl,   klasa 7c 

Moje miasto Kalisz  
 

Moje miasto Kalisz jest pełne uroku, 

a czasami i mroku. 

Są mosty, są ulice ciche, 

jak i te głośne dzielnice. 

 

Są pomniki, są kawiarnie  przez ludzi uwielbiane  

i zawsze miło 

wspominane.                                                                                            

I kiedy noc nadejdzie, niebo 

kaliskie                                                                            

jest rozświetlone i widać je wszędzie. 

 

Julia Sztark,   klasa 7c 

 

Wiersz o Kaliszu 

Kalisz miasto niewielkie, 

a takie piękne. 

Pomników niemało,  

kościoły wielkie. 

Zabytków dużo, 

a parki przepiękne. 

Baszta Dorotka skradnietwe serce. 

Na ratuszowej wieży  

zegar tyka. 

 

 

 

 



 

Jakub Cepiński,   klasa 7c 

*** 

Kalisz – miasto wspaniałe 

Tutaj zabytki są doskonałe 

Zawodzie to piękny Gród Kaliski 

Który mieszkańcom jest bardzo bliski 

Osiemnastowieczna chata tutaj przeniesiona 

Na piaszczystej wyspie wodami Prosny otoczona 

Zwierzątka gospodarskie też tutaj mieszkają 

I wszystkich zapraszają 

 

Franciszek Majda,   klasa 7c 

*** 

Kalisz miasto najstarsze ze wszystkich w Polsce, 

Leży nad rzeką Prosną w Wielkopolsce. 

Jest w samym centrum naszego kraju, 

Jego mieszkańcy wszystkich serdecznie zapraszają. 

 

Historia miasta w rezerwacie na Zawodziu się zaczyna, 

Rozkwitła pięknie ta pierwsza Piastów kraina. 

Ratusz okalają malownicze uliczki, 

A na nich stoją zabytkowe kamieniczki. 

 

Przy Bazylice Józefa Dorotka w baszcie zamknięta, 

Jej smutna historia w pięknym Parku Miejskim zaklęta. 

Przy parku słynny teatr Bogusławskiego stoi, 

Swymi przedstawieniami dusze widzów swych koi. 

 

Piękny ten gród znad Prosny, 

Dzięki niej prym w nim wiodą mosty. 

Osiedla nowe, kolorowe powstają, 

Bo ludzie chętnie w Kaliszu się osiedlają. 



 

Julia Fajka,  klasa 7b 

*** 
 

Bursztyn mamy od stuleci 

I zawodzie i Dorotkę 

I to tutaj czas tak leci 

Kalisz wiedzie życie słodkie. 
 

Są spacery jest i teatr  

Archiwalia też w archiwum 

A historia naszej Polski 

Cały czas jest tutaj żywa. 
 

Prosna płynie przez to miasto 

I historię nam odlicza 

A o starych naszych dziejach 

Brzmi opowieść Błachowicza. 

 

Mateusz Rzepka,   klasa 7a  

 

Spacer po Kaliszu 

 

W parku na ławce trochę posiedzę, 

Potem sławną Basztę Dorotkę odwiedzę.  

 

Chwilę podumam obok pomnika 

Papieża Polaka i poety Asnyka.  

 

Zobaczę jak teatr przegląda się w Prośnie, 

A wieża Ratusza jak strzała do chmur rośnie.  

 

Na Zawodziu czas spędzę w średniowiecznej chacie, 

Kalisz to wspaniałe miasto, które przecież znacie. 

 

 

 



 

Marta Kubiak,  klasa 7b 

 

Kalisz-mojemiasto 

 

O Kaliszu! 

Pięknyjakkwiat, 

wiesz, że zna Cię cały świat? 

Wiele zabytków nam pozostawiałeś, 

dużo historii też przekazałeś. 

 

O Kaliszu! 

Twe wszystkie historie już słyszałam, 

no i większość zapamiętałam. 

Mieszkam tu od wielu lat, 

a wraz ze mną siostra, brat. 

 

 

O Kaliszu! 

Jakiś ty ciekawy, 

No a kiedyś byłeś szarawy. 

Na lekcjach historii o tobie słyszałam, 

wtedy Cię bardzo pokochałam. 

 

O Kaliszu! 

Jak dużo przeżyłeś, 

A przed nami tak dużo rzeczy ukryłeś. 

Te wszystkie lata, które tu spędzę, 

Na twoją historię chętnie poświęcę. 

 
 

 

 

 



 

Iga Cichocka,  klasa 7b  

 

Kalisz 

 

Och, jakże przyjemnie jest spacerować wiosną 

W parku, w mieście położonym nad Prosną. 

Jadąc na rowerze, czując magnolię kwitnącą, 

Przechadzając się wieczorem, słysząc żaby rechoczące, 

Słuchając śmiechy uczących się dzieci, 

Zastanowić się można, dlaczegóż ten czas tak szybko leci? 

 

Oglądając żółte jak słońce liście, które z drzew już dawno spadły, 

Mijając Basztę Dorotkę i zamek upadły, 

Przechodząc ulicą Zamkową, wchodząc w Rynek Główny,  

gdzie jest ratusz stary, 

Widać cztery medaliony zdobiące filary. 

Na nich twarze – 

 Adama Asnyka – poety, urodzonego w Kaliszu, 

Marii Dąbrowskiej – pisarki urodzonej w pobliżu, 

Marii Konopnickiej – autorki Roty, mieszkającej tu 12 lat, 

Oraz Stefana Szolca-Rogozińskiego – podróżnika, co zwiedził prawie 

cały świat! 

 

I choć małe jest to miasto i niezbyt ono znane, 

Historię ma piękną, nie chwalić się nią żal. 

Żadne inne nie jest mu zrównane, 

Małe miasto, a taki ma potencjał. 

 

 

 

 



 

Nina Rosiewicz,  klasa 7a 
 

Wiersz o Kaliszu 

 

Gród Piastóww dolinie Prosny położony, 

NaZawodziupoczątkiemswymznaczony, 

Szumrzekiprzedzierasięprzez sitowie, 

Wsłuchajsięuważnie,awiatrlegendęCiopowie. 

 

Na kaliskimrynku starostamieszkałbogaty, 

Dojegopięknejcórkizjeżdżalikandydaci, 

Leczonapokochałainnego-szewcazwyczajnego. 

Podnieobecnośćojcawidywalisiępotajemnie, 

Pewnegodniawypadeksięwydarzył, 

Marcinekuciekającspadłz murówijużnieżył! 

 

Rozgniewany ojciec nie wiedząc co czyni, 

Zamurowałwbaszcieswąspadkobierczyni, 

LostakiDorotki,żeztęsknotyigłoduumarładziewczyna. 

Ktowie?Możetahistoriainaczejby siępotoczyła. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONKURS PLASTYCZNY 

DLA KLAS 7. 
 
 

Zabytki Kalisza. 

Technika –witraż. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Konkurs polonistyczny dla klas 8. 

Nowe legendy kaliskie 

I MIEJSCE  

Autor pracy:  Jakub Różański z  klasy  8a 
 

Złota legenda 
 

W starym Kaliszu, w centrum miasta znajduje się ulica Złota, 

którawielokrotniezmieniałanazwę. Dziśpowróciła do swojejdawnejnazwy, 

dlaczego...?  

Legenda głosi, że pod ulicą Złotą ciągną się szerokie i wielkie 

piwnice. Ponoć są tak wielkie jak cały nasz Kalisz. Najstarsi mieszkańcy 

opowiadają, że ukryty jest tam skarb, skrzynie pełne złota. Taki, o którym 

każdy marzy, bo jest on tak wspaniały. Skarb ten miał się tam znajdować 

od wielu wieków, a dokładniej od czasów Bolesława Pobożnego.  

A znalazł się tam nieprzypadkowo. Ówczesny szlachcic, właściciel wielu 

wsi I ogromnego majątku nakazał zbudować piwnice. Chował w nich 

swój majątek. I nikt niemiał tam wstępu prócz niego. Codziennie 

wieczorem schodził do piwnic i przeliczał kufry, w których trzymał swoje 

najcenniejsze skarby. Zajmowało mu to coraz więcej czasu, z każdym 

dniem skrzyń przybywało, a szlachcic ciągle je liczył. Był on 

samotnikiem, nie szukał miłości, a od własnej rodziny się odwrócił. 

Kochał tylko złoto, nie miał dzieci i nie chciał ich mieć. Najczęściej był 

widywany przy ratuszu wieczorem, gdy szedł do swojego skarbca. 

Pewnego dnia, idąc tam, napotkał żebraków, którzy prosili go o jedzenie. 

Szlachcic ich wyśmiał i powiedział : “Na pieniądze trzeba zapracować". 

Śmiejąc się, odszedł. Jak zawsze wszedł do swojego skarbca I zaczął 

liczyć skarby. Gdy skończył, postanowił wrócić, lecz nie potrafił znaleźć 

drogi powrotnej. Czuł się, jakby był tam pierwszy raz, choć przychodził 

tam każdego wieczora. Szlachcic już nie odnalazł drogi powrotnej 

i zaginął na zawsze. Była to kara za jego chciwość i złe zachowania 

wobec innych.  

Od tamtej pory aż do dnia dzisiejszego skarbu nie odnaleziono 

i nikt nie zna jego dokładnego położenia. Ponoć do dziś w piwnicach 

niezamieszkałych domów przy ulicy Złotej nocami słychać, jak ktoś liczy 

złote monety. 



II MIEJSCE  

Autor pracy:  Alex  Kiszka z  klasy  8a 
  

Fontanna w Kaliszu 
 

Dawno, dawno temu, na terenie dzisiejszego Kalisz leżał gród. 

Ludzie zamieszkujący ten teren byli niezwykle utalentowanymi 

rzemieślnikami prawie każdej dziedziny. Można domyślać się,  

że dzięki ich zdolnościom grób był dobrze rozwinięty. Mieli 

wystarczająco dobrą obronę, że nawet rycerze bali się najeżdżać ich 

gród. 

 Niestety, pewnego lata w okolicy pojawił się duch, który 

odstraszał przyjezdnych i mieszkańców. Ze strachu ludzie nie mogli 

zasnąć, bojąc się nieustannie o życie. Rzemieślnicy nie wiedzieli,  

co począć, wysyłali prośby o pomoc do pobliskich wiosek i grodów, 

ale każdy ze strachu odmawiał. 

 Mieszkańcy grodu czekali długie miesiące na pomoc, tracili 

jedzenie, pola uprawne oraz ludzi. Nadszedł lipiec, głód i upał dotykał 

każdego. W bramach grodu stanął zakapturzony mężczyzna i krzyknął: 

- Duchu! Pokaż się, jeśli się nie boisz. – Po czym ukazał się duch. 

- Witaj, oddaj mi część, bo zapłacisz życiem! – rzekł z przekonaniem 

duch. 

- Nie tym razem, odejdź teraz, a przeżyjesz – odrzekł przybysz. 

- A zatem giń! – krzyknął ze szczęściem w głosie duch i ruszył na 

przeciwnika. Tajemniczy człowiek przyjął pozycję, zgiął nogi, 

wyciągnął błyskawicznym ruchem miecz i zablokował atak ducha. 

Wyciągnął sakiewkę z wodą święconą i rzucając płyn, wypowiedział 

zaklęcie. Dla ducha był to śmiertelny cios, zmienił się w niebieski 

płomień i wydał syczący dźwięk. 

 Wszyscy mieszkańcy energicznie wyszli podziękować 

wyzwolicielowi. Mężczyzna nakazał wybudować gród nad Prosną, w 

którym powstanie kościół i fontanna, aby kapłani mogli święcić wodę. 

Dzięki temu mieszkańcy mogliby chronić się przed duchami. Tak oto 

powstał Kalisz i słynna fontanna na placu ratusza. 



II MIEJSCE  

Autor pracy:  Antoni Jopek z  klasy  8c 
 

Niezapominajki z Kalisza 
 

Dawno, dawno temu za rzeką Prosną mieszkał wielki 

nietoperz o imieniu Zapominacz. Jego kryjówką był podziemny 

korytarz w kaliskim ratuszu, a celem zniszczenie wszystkich 

niezapominajek, by usunąć wszelkie wspomnienia z pamięci 

kaliszan. Dla niego te kwiaty były pokarmem. 

Zapominacz każdej nocy wychodził z podziemi, by 

wykraść mieszkańcom te piękne kwiaty. Kaliszanie bardzo 

pielęgnowali swe ogródki, pełno w nich było niebieskich 

piękności, co bardzo stwora przyciągało. Cała ludność miasta 

przez to nie mogła sobie poradzić, gdyż ich ogródki były 

niszczone wraz z ich wspomnieniami. Zapominacz był bardzo 

skuteczny, coraz więcej ludzi zapominało o swoim pochodzeniu. 

Władca w trosce o gród kaliski i mieszkańców nakazał spisywać 

kroniki dotyczące życia i wydarzeń Kalisza. Nakazał ozdobić 

roślinami cały ratusz, aby zwabić potwora. Panujący użył 

wszelkich sposobów, by zdobyć ich jak najwięcej. Nazajutrz 

ludzie oniemieli, cały Główny Rynek ozdabiał piękny niebieski 

dywan niezapominajek. Sprytny władca dołożył Zapominaczowi 

bukiet niezapominajek wypełnionych helem. Łakomy potwór 

zjadł bukiet i znikł w oddali. Była to pierwsza noc, kiedy potwór 

nie wtargnął do życia mieszkańców, wreszcie w Kaliszu 

zapanował spokój i radość. 

Pamięć kaliszan została uratowana, ponieważ 

niezapominajki przetrwały wraz z historią Kalisza. Swoim 

pięknem dekorują kaliskie rabaty do dziś. 



KLASOWE ALBUMY O KALISZU 
 

Moja szkoła –  

konkurs dla klas1. 
 

Mosty kaliskie –  

konkurs dla klas 2 
 

Pomniki w Kaliszu –  

konkurs dla klas 3. 
 

Park Miejski –  

konkurs dla klas 4. 
 

Najstarsze kaliskie kościoły –  

konkurs dla klas 5. 
 

Teatr dawniej i dziś –  

konkurs dla klas 6. 
 

Ratusz w historii miasta –  

konkurs dla klas 7.  
 

Kalisz dla turystów –  

konkurs dla klas 8. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


