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ZIEMIA KALISKA - KALISZ, OPATÓWEK, LEWKÓW, GOŁUCHÓW , OSTRÓW 
WIELKOPOLSKI  

Termin: 24-25.04.2018 r.   Cena: 250 zł. 
 

1 dzień: Toruń - Kalisz - Opatówka... 191 km. 

• Godz. 07:00 - wyjazd ul. Bażyńskich 

• Przejazd do Kalisza (dojazd 179 km) 

Historia Kalisza być może sięga II wieku naszej ery, jeśli przyjmiemy, iż w dziele geograficznym 
Ptolemeusza wymieniona "Calisia" na Szlaku Bursztynowym oznaczała właśnie to miasto.  
Tym sposobem Kalisz pretenduje do miana najstarszego miasta w Polsce, a jego mieszkańcy 
szczycą się tym długim rodowodem na każdym kroku. Kolejnym powodem do sławy Kalisza jest 
umiejscowienie tutaj przez Marię Dąbrowską akcji "Nocy i dni". Badania archeologiczne 
potwierdzają długi rodowód osadnictwa w tym miejscu, znaleziska pochodzą jeszcze z czasów 
działającego Szlaku Bursztynowego, poza tym już w VI wieku istniała na Zawodziu otwarta osada, 
a w jej miejscu w IX wieku powstał wczesnośredniowieczny gród. W XII wieku Kalisz był jednym z 
najważniejszych wielkopolskich grodów i siedzibą kasztelanii, w tym czasie powstała tu kolegiata 
romańska ufundowana przez księcia Mieszka III Starego, której fundamenty dziś widoczne są na 
terenie zrekonstruowanego Kaliskiego Grodu Piastów. Prawa miejskie Kalisz uzyskał w 1260 
roku. Również obecnie miasto jest ważnym ośrodkiem całego regionu, a piękna archtektura i cenne 
zabytki przyciągają wielu turystów. 

• W jednym z najstarszych miast w Polsce pospacerujemy po starówce z zachowanym 
średniowiecznym układem urbanistycznym i fragmentami murów miejskich z basztą Dorotka. 
Ozdobę Głównego Rynku stanowi ratusz miejski. Głównym kościołem miasta jest wielokrotnie 
przebudowywana gotycka katedra św. Mikołaja. Z tego samego okresu co katedra, pochodzi kościół 
Franciszkanów z barokowym wyposażeniem wnętrza. Najstarszym ośrodkiem kultu św. Józefa na 
świecie jest kaliska kolegiata Wniebowzięcia NMP.  

• Następnie udamy się do Opatówka (dojazd 12 km), gdzie zwiedzimy mieszczące się w dawnej 
klasycystycznej fabryce sukna.  
Muzeum mieści się w klasycystycznej, starej fabryce sukienniczej z 1824 r. Budynek ten jest 
zabytkiem techniki z zachowaną na pięciu kondygnacjach wewnętrzną konstrukcją drewnianą i 
żeliwnymi schodami. Produkowano tutaj wysokiej jakości sukno od 1826 roku do okresu wielkiego 
kryzysu gospodarczego w XX wieku. W dawnych wnętrzach fabrycznych prezentowanych jest osiem 
stałych ekspozycji oraz jedna czasowa. 
http://www.muzeum.opatowek.pl/kontakt.html 

• Przejazd do motelu "Czarnuszka",  zakwaterowanie. 
 
Motel Czarnuszka, ul. Helleny, Opatówek (wielkopolskie) 
 

• Obiadokolacja, Nocleg 
 

2 dzień: Opatówka - Lewków - Ostrów Wlkp. - Gołuchów - Toruń... 234 km. 
 

• Po śniadaniu i wykwaterowaniu pojedziemy do Lewkowa (dojazd 30 km) 
W tej niewielkiej miejscowości znajduje się jedna z najokazalszych klasycystycznych rezydencji w 
Wielkopolsce. Otoczony parkiem angielskim pałac Lipskich dziś jest siedzibą Muzeum Wnętrz 
Pałacowych. 
Zespół pałacowy wraz z otaczającym go parkiem krajobrazowym powstał jako siedziba rodowa Wojciecha 
Lipskiego herbu Grabie (generała adiutanta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego) oraz jego żony 
Salomei z Objezierskich Lipskiej.  
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Rezydencję w Lewkowie wzniesiono w latach 1788-1791, prawdopodobnie wg rysunków Jana Christiana 
Kamsetzera, jednego z najlepszych architektów końca XVIII w. Zewnętrzna architektura pałacu, 
ukształtowanie bryły i wnętrza, mają charakter klasycystyczny. Bogata elewacja (dekoracja sztukatorskie, 
malarskie oraz rzeźby) jest unikalna w całej Polsce. Dekoracja zewnętrzna oraz wystrój wnętrz powstały 
około 1800 r. Równie bogatą dekoracją malarską oraz sztukatorską ozdobiono wnętrza rezydencji. 
Malowidła reprezentują typ malarstwa iluzjonistycznego, w salonach przedstawiono pejzaże włoskie oraz 
freski o motywach groteskowych. 
Pałac Lewkowski był domem rodzinnym Józefa Lipskiego - wybitnego dyplomaty, ambasadora Polski w 
Berlinie w latach 1933-1939, a w czasach II wojny światowej doradcy premiera i naczelnego wodza gen. 
Władysława Sikorskiego. 
 
Zwiedzanie: Muzeum: 
wtorek, środa, czwartek i piatek, godz. 9:30 - 15:30, 
sobota i niedziela, godz. 11:00 - 14:30 
 

• Następnie udamy się do Ostrowa Wielkopolskiego (dojazd 8 km). Na Starym Mieście zachował 
się układ urbanistyczny pochodzący z początku XVIII w. Najstarszym zachowanym obiektem w 
mieście jest dawny zbór ewangelicki zwany Małym Kościółkiem. Innym ciekawym obiektem jest 
synagoga zbudowana w stylu neomauretańskim. Na naszą uwagę zasługuje też 
dziewiętnastowieczny ratusz na rynku.  
http://www.ostrow24.tv/news/93534-przewodnik-oprowadzi-atrakcjach-ostrowa-wlkp.html 
 

• Obiad "Zakątek smaków" ul. gen. Dąbrowskiego 6/ Tel: 693 68 43 09 
• Kolejną miejscowością, którą odwiedzimy będzie Gołuchów(dojazd 31km.) 

Gołuchów to wieś nad rzeką Ciemną. Warto obejrzeć zamek z rozległym parkiem i bażantarnią. 
Zamek w Gołuchowie to jedna z największych atrakcji Wielkopolski i jeden z najpiękniejszych zamków w 
całej Polsce. Stanowi on wspaniały przykład francuskiego renesansu i szczyci się niezwykłą historią. 
Izabela Czartoryska rozbudowała zamek wzniesiony tu już w XVI wieku i stworzyła tu jedno z 
większych prywatnych muzeów w Europie. Do Gołuchowa zostały przeniesione dzieła sztuki i 
wyroby rzemiosła artystycznego z Hotelu Lambert w Paryżu oraz wazy greckie z Kórnika. W czasie 
II wojny światowej zbiory zostały częściowo zrabowane. Wokół zamku rozciąga się stuletni park o 
powierzchni 162 ha z bażanciarnią i zagrodą żubrów. W parku wznosi się kaplica Czartoryskich 
oraz zabudowania oficyny z początków XX wieku. W oficynie mieści się obecnie Muzeum Leśnictwa. 
Około 3,5 km na południe od Gołuchowa znajduje się największy w Wielkopolsce głaz narzutowy 
św. Kingi. Wiążą się z nim liczne podania i legendy. Przez niektóre z nich nazywany jest też głazem 
św. Jadwigi. 

• Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd w godzinach wieczornych. 

Cena zawiera:  

przejazd autokarem - standard turystyczny (dostosowany do wielkości grupy),  

1 nocleg obiekt hotelarski na trasie wycieczki – pokoje 2, 3 os. z łazienkami,  

wyżywienie: 2 obiadokolacje, 1 śniadanie, przewodnicy, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW.  

 


