SCENARIUSZ
ZAJĘĆ

INFORMACJE OGÓLNE
Temat

„Szlakiem Zabytkowych Kościołów Diecezji Kaliskiej”.

Adresat zajęć

Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.

Czas realizacji
zajęć

Planowany czas przebiegu zajęć: 45 minut.

Cel (ogólny)
główny zajęć

Wiadomości
Zapoznanie z informacjami i ciekawostkami dotyczącymi zabytków znajdujących się na Szlaku i miejscowości, w których się znajdują.
Umiejętności
Nauka rozpoznawania wartości kulturowej, historycznej
i estetycznej zabytków architektury sakralnej w regionie.
Postawy
Pokazanie, że ochrona kultury i zabytków jest niezwykle
ważna dla społeczeństwa i przyszłych pokoleń.
Zachęcenie do pogłębiania wiedzy na temat dziedzictwa
kulturowego i wzmacniania świadomości historycznej
kraju i regionu.

Metody / techniki
pracy

•
•
•
•
•
•

Burza mózgów,
Aktywność plastyczna,
Aktywność literacka,
Praca z mapą,
Krzyżówka,
Rozsypanka wyrazowa.

Formy pracy

•
•
•

Praca indywidualna,
Praca w parach,
Praca grupowa.

Środki dydaktyczne

•
•
•

Mapa z zaznaczonym Szlakiem,
Ulotki informacyjne,
Materiały dydaktyczne.

PRZEBIEG LEKCJI
Faza wstępna

Wprowadzenie do tematu
Informacje wstępne (nawiązanie do tematu):
Wprowadzenie uczniów do zagadnienia zabytków,
ochrony zabytków.
Propozycja ćwiczenia nr 1
Burza mózgów (praca zbiorowa).

Faza realizacyjna

Rozwinięcie tematu
Rozwinięcie tematu oparte na ćwiczeniach aktywizujących uczestników lekcji
Przedstawienie Szlaku wraz z omówieniem najważniejszych faktów i ciekawostek.
Propozycja ćwiczenia nr 2
•

Zabawa plastyczna – „Stwórz własny szlak”
(praca grupowa)

•

Zabawa plastyczna – „Stwórz własny zabytek”
(praca indywidualna)

•

Legenda (praca grupowa)

Prezentacja najciekawszych zdjęć obiektów znajdujących
się na Szlaku
Propozycja ćwiczenia nr 3
•

Krzyżówka (praca w parach)

•

Rozsypanka wyrazowa (praca w parach)

•

List do kolegi lub koleżanki (praca indywidualna

PRZEBIEG LEKCJI
Faza
podsumowująca

Prezentacja wniosków uczestników zajęć.

Ewaluacja

Pozyskanie informacji zwrotnej dla nauczyciela
o efektach i atrakcyjności zajęć.

Scenariusz przygotowany na podstawie Wzorca scenariusza wraz z komentarzem przygotowanego przez doradcę
przedmiotowo-metodycznego Annę Woźniak [http://edugis.pl/pl/dla-nauczyciela/liceum/145-wzorzec-scenariusza]

KONSPEKT
LEKCJI HISTORII

SLAJD 01
TEMAT LEKCJI:
Szlakiem Zabytkowych Kościołów
Diecezji Kaliskiej
WSTĘP:
Wyjaśnienie uczestnikom lekcji,
dlaczego została ona zorganizowana
– podkreślenie walorów architektonicznych i kulturowych obiektów
znajdujących się na Szlaku.
CEL OGÓLNY (GŁÓWNY) ZAJĘĆ:
Zapoznanie uczestników zajęć z nowopowstałym produktem turystycznym
w regionie – Szlakiem Zabytkowych Kościołów Diecezji Kaliskiej.
OBJAŚNIENIA DO SLAJDU:
Kościoły znajdujące się na Szlaku już niebawem przejdą gruntowną renowację
i konserwację. Szlak ma na celu promować dziedzictwo kulturowe Diecezji Kaliskiej
i architekturę sakralną tego obszaru.

SLAJD 02
OBJAŚNIENIA DO SLAJDU:
Prowadzący porusza zagadnienia dotyczące dziedzictwa kulturowego, kościołów i zabytków
sakralnych, nawiązując do jednych
z najważniejszych zabytków w Polsce
(na zdjęciach: Katedra Wawelska
w Krakowie, Zamek Królewski w
Warszawie, Ratusz w Poznaniu).
ĆWICZENIE NR 1
Burza mózgów (praca zbiorowa)

CO TO SĄ: ZABYTKI, OCHRONA ZABYTKÓW?

Fot. www.gdynia.pl

Fot. Archiwum NID,
www.nid.pl

Fot. P. Kobek,
www.nid.pl

Fot. poznan.pl

DLACZEGO ZABYTKI PEŁNIĄ WAŻNĄ ROLĘ W NASZEJ KULTURZE?

SLAJD 03 i 04
OBJAŚNIENIA DO SLAJDU:

ZABYTKI DIECEZJI KALISKIEJ
[ północ ]

Szczegółowa prezentacja nowego
produktu/atrakcji turystycznej
w regionie – Szlaku Zabytkowych
Kościołów Diecezji Kaliskiej na
podstawie mapy Szlaku.

• Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Blizanowie
• Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Czerminie
• Kościół pw. Wszystkich Świętych w Droszewie
• Kościół Franciszkanów pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kaliszu
• Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Koźminie Wlkp.
• Kościół pw. Wszystkich Świętych w Liskowie
• Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu
• Kościół św. Jana Chrzciciela w Rozdrażewie
• Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Sośnicy
• Kościół pw. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Starymgrodzie
• Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żegocinie

ZABYTKI DIECEZJI KALISKIEJ
[ południe ]

• Kościół pw. Świętej Trójcy w Dziesławicach
• Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jakubowicach
• Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Proślicach
• Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Uszycach
• Kościół pw. Świętej Trójcy w Węglewicach
• Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie

SLAJD 05
OBJAŚNIENIA DO SLAJDU:
Przedstawienie najważniejszych
faktów dotyczących Szlaku – przez
jakie województwa on przebiega, ile
i jakie kościoły się na nim znajdują.

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

Fot. Wnętrze Kościoła
pw. Świętej Trójcy w Węglewicach

ĆWICZENIE NR 2
Zabawa plastyczna – „Stwórz własny szlak” (praca grupowa)
Zabawa plastyczna – „Stwórz własny zabytek” (praca indywidualna)
Legenda (praca grupowa)

SLAJD 06
OBJAŚNIENIA DO SLAJDU:

GŁÓWNE ZABYTKI SZLAKU

Prezentacja obiektów znajdujących
się na Szlaku:
1. Klasztor OO. Franciszkanów
w Kaliszu
2. Kościół pw. Wszystkich Świętych
w Liskowie
3. Kościół pw. św. Andrzeja
Apostoła w Złoczewie
4. Kościół pw. Świętej Trójcy
w Węglewicach
5. Kościół pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Uszycach
6. Kościół filialny Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Proślicach
Prowadzący może dopowiedzieć kilka faktów dotyczących kościołów/miejscowości
znajdujących się na Szlaku (na podstawie opracowania merytorycznego), np.:
1. Niegdyś Kalisz leżał na „Szlaku Bursztynowym”, który wyznaczał drogę
zorganizowanych wypraw po bursztyn. Patronem miasta i Diecezji Kaliskiej
utworzonej w 1992 roku jest św. Józef.
2. Budowę do dziś istniejącego kościoła w Liskowie rozpoczęto pod koniec
XIX wieku.
3. Patronem świątyni w Złoczewie jest św. Andrzej Apostoł, który był jednym
z dwunastu apostołów. Co ciekawe jest on również patronem małżeństw,
podróżujących, rybaków, rycerzy, woziwodów, rzeźników.
4. Obecny kościół w Węglewicach został zbudowany w latach 1808-1810, natomiast
w roku 1933 uległ przebudowie. Miejscowość również znajdowała się na
pradawnym „Szlaku Bursztynowym”, podobnie jak Kalisz.
5. Kościół w Uszycach został wzniesiony i konsekrowany w 1517 roku.
6. Dzwon znajdujący się w wieży kościoła w Proślicach zamontowano w 1693 roku.

SLAJD 07
OBJAŚNIENIA DO SLAJDU:

GŁÓWNE ZABYTKI SZLAKU

Prezentacja obiektów znajdujących
się na Szlaku:
1. Kościół pw. Matki Bożej Królowej
Polski w Jakubowicach
2. Kościół filialny Trójcy Świętej
w Dziesławicach
3. Kościół pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w Ociążu
4. Kościół pw. Oczyszczenia
Najświętszej Maryi Panny
w Starymgrodzie
5. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
w Rozdrażewie
6. Kościół pw. św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Koźminie
Wielkopolskim
Prowadzący może dopowiedzieć kilka faktów dotyczących kościołów/miejscowości
znajdujących się na Szlaku (na podstawie opracowania merytorycznego), np.:
1. Kościół w Jakubowicach został wybudowany przez ewangelików w 1585 roku.
Po zakończeniu II wojny światowej świątynię oddano katolikom i obecnie wchodzi
ona w skład parafii w Polanowicach jako kościół filialny.
2. Kościół w Dziesławicach pochodzi z lat 1667-1670.
3. Początki parafii w Ociążu datuje się na przełom XIII i XIV wieku. Źródła
potwierdzają istnienie drewnianego kościoła parafialnego w 1434 roku.
Obecna świątynia została konsekrowana w 1786 roku.
4. Historia kościoła w Starymgrodzie sięga korzeniami poł. XVII wieku.
5. Kościół w Rozdrażewie jest późnorenesansową budowlą wzniesioną około 1640 r.
Została ona ufundowana przez biskupa Hieronima Rozdrażewskiego i jego braci –
- Jana i Jakuba. Pod koniec XIX wieku kościół został rozbudowany.
6. Ciekawostką związaną z kościołem w Koźminie Wielkopolskim jest historia
murarza z Rawicza pana Balcera Feyschnera, który miał dokończyć prace
budowlane w konwencie (jednostce organizacyjnej zakonu). Za wykonanie prac
Feyschner otrzymał: „400 złotych, gotówką, piwa beczek pięć, żyta ćwiertnie
dwie, grochu wierteli dwa, cieląt troje a on sam jeszcze obiad codzienny i wieczerzę”.
To zdarzenie datowane jest na 21 kwietnia 1725 roku.

SLAJD 08
OBJAŚNIENIA DO SLAJDU:

GŁÓWNE ZABYTKI SZLAKU

Prezentacja obiektów znajdujących
się na Szlaku:
1. Kościół pw. św. Marii Magdaleny
w Sośnicy
2. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła
w Czerminie
3. Kościół pw. Najświętszej Maryi
Panny Wniebowziętej w Żegocinie
4. Kościół pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny
w Blizanowie
5. Kościół pw. Wszystkich Świętych
w Droszewie

Prowadzący może dopowiedzieć kilka faktów dotyczących kościołów/miejscowości
znajdujących się na Szlaku (na podstawie opracowania merytorycznego), np.:
1. Kościół w Sośnicy został zbudowany z fundacji Konstantego Rogalińskiego w 1745
roku, gruntownie odnowiony w 1994. Wnętrze kościoła jest pokryte polichromią
mającą cechy barokowe z II poł. XVIII wieku.
2. Obraz znajdujący się w ołtarzu głównym kościoła w Czerminie otoczony jest
szczególnym kultem – przedstawia wizerunek Matki Bożej Czermińskiej i pochodzi
z 1662 roku. Zachował się on z ołtarza głównego z pierwszej budowli kościoła.
3. Kościół w Żegocinie pochodzi z 1714 roku, a obecnie świątynia posiada rangę
sanktuarium maryjnego. W ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz Matki
Bożej z Dzieciątkiem z około 1780 r.
4. Powstanie kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Blizanowie datuje się na
rok 1532. Obok kościołów drewnianych w Koźminie Wielkopolskim (Kościół
Trójcy Świętej) i Ołoboku (Kościół pw. św. Jana Chrzciciela) należy on do
najstarszych kościołów Wielkopolski.
5. W kościele w Droszewie znajduje się szczególny obraz, na co dzień niewidoczny
dla wiernych obraz Wszystkich Świętych. Jest on wyjątkowy ze względu na fakt,
że rzadko możemy podziwiać wizerunki tak wielu świętych na jednym płótnie.

SLAJD 09
OBJAŚNIENIA DO SLAJDU:

CZY WIESZ, ŻE... ?

Przedstawienie wybranych
ciekawostek związanych
z miejscowościami położonymi
na Szlaku.
Początki parafii w Ociążu datuje się
na przełom XIII i XIV wieku
(czasy panowania królów
z dynastii Piastów).

Patron kościoła w Czerminie,
św. Jakub Apostoł jest m.in.
opiekunem pielgrzymów.

Kalisz jest najstarszym
miastem w Polsce.

SLAJD 10
OBJAŚNIENIA DO SLAJDU:

GŁÓWNE ZABYTKI SZLAKU

Przedstawienie wybranych
ciekawostek związanych
z miejscowościami położonymi
na Szlaku.
Patronem miasta i Diecezji Kaliskiej
jest św. Józef.
Fot. www.diecezja.kalisz.pl

ĆWICZENIE NR 3
Krzyżówka (praca w parach)
Rozsypanka wyrazowa (praca w parach)
List do kolegi lub koleżanki (praca indywidualna)

Kościół franciszkański
pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika
jest najstarszą świątynią zakonną
w Kaliszu.

Źródło: kalisz.pl

SLAJD 11
PODSUMOWANIE

Szlak Zabytkowych Kościołów Diecezji Kaliskiej
pozwala zapoznać się z najważniejszymi
zabytkami architektury sakralnej w regionie.

Przybliża on kulturę, historię kościołów
i miejscowości, które znajdują się na Szlaku.

SLAJD 12
ODWIEDŹ NASZ SZLAK
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

KURIA DIECEZJALNA W KALISZU

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

ul. Widok 80-82, 62-800 Kalisz,
tel. 62 766 78 55,
tel./faks 62 766 78 60
e-mail: kuria@kalisz.opoka.org.pl,
kanclerz@diecezja.kalisz.pl

ul. Chodyńskiego 3
(wejście od ul. Zamkowej) 62-800 Kalisz
tel. 62 598 27 31, kom. 571 315 110
e-mail: it@um.kalisz.pl
www.cit.kalisz.pl

Czas urzędowania Kurii:
poniedziałek - piątek: 9:00 – 13:00
sobota: 9:00 – 12:00

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00
sobota i niedziela: 10:00 - 14:00

OPIS
KOŚCIOŁÓW

SZLAK ZABYTKOWYCH KOŚCIOŁÓW DIECEZJI KALISKIEJ
Szlak Zabytkowych Kościołów Diecezji Kaliskiej utworzony zostanie poprzez
połączenie 17 kościołów Diecezji Kaliskiej – 12 drewnianych i 5 murowanych, będących bogatym dziedzictwem kulturowym Polski. Rozpoczyna się on w Kaliszu,
najstarszym mieście Polski, a następnie zataczać będzie wielką pętlę, prowadząc
przez Droszew, Żegocin, Czermin, Sośnicę, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski,
Starygród, Ociąż, Drołtowice, Proślice i Jakubowice, Uszyce, Węglewice, Złoczew,
Lisków i Blizanów – aby ponownie trafić do Kalisza.
Dzięki utworzeniu Szlaku Zabytkowych Kościołów Diecezji Kaliskiej będzie możliwe pielęgnowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego, gdzie kultura sakralna
oraz turystyka religijna i pielgrzymkowa odgrywają kluczową rolę i są jednymi
z zasadniczych elementów jego tożsamości. Poniżej znajdują się krótkie opisy
miejscowości znajdujących się na Szlaku:

KALISZ
Klasztor OO. Franciszkanów
Przedstawienie Kalisza jako najstarszego miasta w Polsce. O tym tytule świadczy
fakt, iż około połowy II wieku n.e. aleksandryjski uczony Klaudiusz Ptolemeusz
w “Geografii” wymienił miejscowość “Calisia”, identyfikowaną przez badaczy
z Kaliszem. Zapis ten sprawił, że Kalisz szczyci się posiadaniem najstarszej metryki pisanej wśród miast polskich. Poza swoją bogatą historią Kalisz jest jednym
z ważniejszych miast pielgrzymkowych w Polsce. Wśród honorowych obywateli
miasta są m.in. św. Jan Paweł II i Adam Asnyk – poeta i dramatopisarz). Niegdyś
Kalisz leżał na „Szlaku Bursztynowym”, który wyznaczał drogę zorganizowanych
wypraw po bursztyn. Patronem miasta i Diecezji Kaliskiej utworzonej w 1992 roku
jest św. Józef.
W skład zespołu klasztornego wchodzi kościół franciszkański pw. św. Stanisława
Biskupa i Męczennika. Jest on najstarszą świątynią zakonną w Kaliszu. Ufundowany w 1256 roku, wkrótce po kanonizacji św. Stanisława Biskupa w Asyżu.
Rok później książę kaliski Bolesław Pobożny sprowadził do klasztoru zakonników
z Krakowa. Początkowo był kościołem drewnianym, w późniejszym okresie wzniesiono kościół murowany. Ponownej konsekracji świątyni dokonano w 1632 roku,
kiedy odbudowano część obiektu zniszczonego przez pożary, które nawiedziły
klasztor w XVI wieku. W barokowym ołtarzu głównym znajduje się obraz
„Wskrzeszenie Piotrowina”, którego powstanie datuje się prawdopodobnie na XVII
w. Poniżej „Wskrzeszenia Piotrowina” w tymże ołtarzu znajduje się obraz przedstawiający Matkę Boską Pocieszenia namalowany na początku XVII w.

BLIZANÓW
Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Powstanie kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP datuje się na rok 1532.
Obok kościołów drewnianych w Koźminie Wielkopolskim (kościół Trójcy Świętej)
i Ołoboku (kościół pw. św. Jana Chrzciciela) należy on do najstarszych kościołów
Wielkopolski. Architektonicznie reprezentuje on styl późnogotycki o cechach
śląskich, świadczących o powiązaniach historyczno-kulturowych obu regionów.
Bryła świątyni do dziś zachowała swój niezmieniony kształt. W ołtarzu głównym
znajduje się obraz Matki Boskiej Blizanowskiej otoczony szczególnym kultem.
Obecnie wizerunek udekorowany jest srebrnymi XVIII-wiecznymi sukienkami barokowymi. Na uwagę zwiedzającego zasługuje chór muzyczny z bogato zdobionym
prospektem organowym zwieńczonym rzeźbą wielkiego orła.

DROSZEW
Kościół pw. Wszystkich Świętych
Kościół pochodzi z 1714 roku z fundacji Mikołaja Swinarskiego – starosty liwskiego.
Obecnie świątynia posiada rangę sanktuarium maryjnego. W rokokowym ołtarzu
głównym znajduje się cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z około 1780 r.
We wnętrzu kościoła są również cztery ołtarze boczne, dwa z I poł. XVIII wieku
oraz dwa kolejne z około 1754 r. W kościele podziwiać można rokokową ambonę,
chrzcielnicę w kształcie anioła podtrzymującego misę, konfesjonał oraz dwie ławki
z XVIII wieku. W kruchcie znajduje się tablica upamiętniająca Teofilię Chłapowską,
założycielkę pierwszego w Wielkopolsce koła włościanek.
Obok kościoła znajduje się cmentarz z zachowanymi starymi nagrobkami z dekorowanymi tablicami inskrypcyjnymi. Pochowano tutaj kilka osób, o których
należy wspomnieć, m.in. Józefa Chłapowskiego herbu Dryja, patrona wielkopolskich
kółek rolniczo-włościańskich. Razem z żoną Teofilą założyli pierwszą w powiecie
ochronkę dla dzieci robotniczych, opiekowali się również chorymi i ubogimi.

CZERMIN
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła
Świątynia wzniesiona w XVIII wieku, jej budowę ukończono w 1725 roku. Konsekracja kościoła miała miejsce w 1730 roku. Pierwszy drewniany kościół pochodził z przełomu XI i XII wieku. W kościele znajduje się pięć ołtarzy. Ołtarz główny
utrzymany jest w stylu rokokowym i pochodzi z II poł. XVIII wieku. Obraz w ołtarzu głównym otoczony jest szczególnym kultem – przedstawia wizerunek Matki
Bożej Czermińskiej i pochodzi z 1662 roku. Obraz zachował się z ołtarza głównego
z pierwszej budowli kościoła. Najstarszym zabytkiem jest datowana na koniec XV w.
gotycka rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem. Można wspomnieć kilka słów na temat
patrona świątyni – św. Jakuba Apostoła. Kult św. Jakuba w Polsce wprowadzili
benedyktyni.

SOŚNICA
Kościół pw. św. Marii Magdaleny
Kościół drewniany kryty gontem został zbudowany z fundacji Konstantego
Rogalińskiego w 1745 r., gruntownie odnowiony w 1832 r. Wyposażenie kościoła
z XVIII w. – ołtarz główny rokokowy z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem i św. Anny
Samotrzeciej na zasuwie i św. Marii Magdaleny w zwieńczeniu. Wnętrze kościoła
jest pokryte polichromią (sceny z życia św. Marii Magdaleny) mającą cechy barokowe z II poł. XVIII w. W podziemiach kościoła pochowany został właściciel Sośnicy
Michał Chłapowski. Komisarz powiatowy powstania Wiosny Ludów w 1848, zginął
w czasie walk powstańczych w Koźminie Wielkopolskim.

ROZDRAŻEW
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
Kościół w Rozdrażewie jest późnorenesansową budowlą wzniesioną około 1640
roku. Została ona ufundowana przez biskupa Hieronima Rozdrażewskiego i jego
braci – Jana i Jakuba. Pod koniec XIX wieku kościół został rozbudowany. Świątynia
posiada cechy charakterystyczne dla stylu gotyckiego, natomiast wnętrze jest
barokowe. Nad ołtarzem głównym znajdują się obrazy przedstawiające chrzest
Jezusa i Świętą Rodzinę. W nawie poprzecznej podziwiać można ołtarze Matki
Bożej i Świętego Józefa, natomiast w nawie głównej ołtarze Świętej Anny, Świętego
Krzyża i Świętego Benona z końca XVII i początku XVIII wieku.
Mieszkańcy Rozdrażewa brali czynny udział w walkach o przyłączenie Wielkopolski do
odrodzonej Polski oraz utrzymanie odzyskanej niepodległości – świadczą o tym
pomniki znajdujące się na miejscowym cmentarzu poświęcone Powstańcom
Wielkopolskim, bohaterom poległym w walkach o granice II Rzeczypospolitej
w latach 1918-1920 oraz męczennikom za wiarę i ojczyznę poległym i pomordowanym w latach 1939-1945.

KOŹMIN WIELKOPOLSKI
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Początki historii kościoła św. Stanisława BM datuje się na XVII wiek, kiedy to rozpoczęto budowę klasztoru dla zakonu Franciszkanów. W 1925 roku powstała obecna
parafia. W czasie, kiedy Polska przechodziła kolejne rozbiory, koźmiński klasztor został zamknięty. Po usilnych staraniach społeczności Koźmina 23 września
1841 roku rząd krajowy postanowił oddać kościół poklasztorny parafii koźmińskiej
na własność. W kościele podziwiać można bogato zdobioną ambonę i prospekt
organowy. Ciekawostką związaną z kościołem jest historia murarza z Rawicza
pana Balcera Feyschnera, który miał dokończyć prace budowlane w konwencie.
Za wykonanie prac Feyschner otrzymał: „400 złotych, gotówką, piwa beczek
pięć, żyta ćwiertnie dwie, grochu wierteli dwa, cieląt troje a on sam jeszcze obiad
codzienny i wieczerzę”. To zdarzenie datowane jest na 21 kwietnia 1725 roku.
Z miastem związany jest prawdopodobny autor „Kazań Gnieźnieńskich” Łukasz
z Wielkiego Koźmina. „Kazania Gnieźnieńskie” uważane są przez historyków za
drugi po Kazaniach Świętokrzyskich najstarszy zbiór kazań w języku polskim. Ich
powstanie szacuje się na około 1410 rok.

OCIĄŻ
Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Początki parafii w Ociążu datuje się na przełom XIII i XIV wieku. Źródła potwierdzają
istnienie drewnianego kościoła parafialnego w 1434 roku. Obecna świątynia została
konsekrowana w 1786 roku. Ołtarz główny pochodzi z końca XVIII wieku, ma rokokowy ornament. Znajduje się w nim obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem w typie Matki
Bożej Śnieżnej, natomiast u dołu obrazu są przedstawione postacie donatorów.
Nad obrazem umiejscowiony jest drugi obraz – Serca Jezusa. Po obu stronach
ołtarza znajdują się cokoły z figurami św. Piotra i św. Jakuba Apostołów. Ołtarze
boczne również są utrzymane w stylu rokokowym. W prawym ołtarzu podziwiać
można obraz św. Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem, natomiast
w lewym obraz Jezusa Miłosiernego z napisem „Jezu, ufam Tobie”.
Z miejscowością związana jest postać pisarza Romana Zmorskiego, który w latach
40. XIX wieku ukrywał się w okolicy. Po tym okresie, pisarz zebrał podania i baśnie
z okolicy i wydał je pod tytułem „Lisie Góry w Ociążu”. Tutaj urodził się w 1911 roku
błogosławiony Kościoła Katolickiego, ksiądz Władysław Mączkowski.

STARYGRÓD
Kościół pw. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Starymgrodzie
Kościół sięga korzeniami poł. XVII wieku, zbudowany z fundacji Wojciecha
Żdżarowskiego. Ołtarz główny i dwa ołtarze boczne pochodzą z ok. 1720 roku. Na
uwagę zasługuje belka tęczowa z rzeźbami Grupy Ukrzyżowania – Matki Boskiej
i Marii Magdaleny z poł. XIX w. i krucyfiksem z XVIII w., a także ambona i chrzcielnica w stylu barokowym. Obok świątyni znajduje się monumentalny neogotycki
grobowiec rodziny Chełkowskich. Kościół otoczony jest kasztanowcami i murowanym ogrodzeniem.

DZIESŁAWICE
Kościół filialny Trójcy Świętej
Świątynia pochodzi z lat 1667-1670. Dwukrotnie restaurowana - w 1835 oraz
w latach 1935-1936. Obecnie kościół należy do parafii w Drołtowicach. Ołtarz
główny posiada cechy barokowe i datowany jest na połowę XVIII wieku. Znajduje
się w nim obraz przedstawiający Trójcę Świętą. W świątyni zachowała się belka
z poprzedniego spalonego kościoła św. Katarzyny, która to belka znajduje się nad
wejściem do zakrystii i prawdopodobnie pochodzi z 1492 roku.

PROŚLICE
Kościół filialny Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kościół należy do parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Polanowicach.
Został wzniesiony w 1580 roku przez społeczność ewangelicką, wówczas zamieszkującą okoliczne tereny. Świątynia jest jednonawowa, a w 1693 roku w wieży
kościoła zamontowano dzwon wykonany przez Zygmunta Gotza. Ołtarz główny
pochodzący z około 1700 roku charakteryzuje się stylem późnobarokowym.
Znajduje się w nim figura Najświętszego Serca Pana Jezusa.

JAKUBOWICE
Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski
Kościół został wybudowany przez ewangelików w 1585 roku. Fundatorem kościoła
była rodzina von Frankenberg, natomiast odnowienia świątyni dokonano w 1931 r.
Po zakończeniu II wojny światowej kościół oddano katolikom i obecnie wchodzi
on w skład parafii w Polanowicach jako kościół filialny. Ołtarz główny wykonany
w stylu regencyjnym, udekorowany jest obrazem Matki Boskiej Królowej Polski.
W kościele mieszczą się zabytkowe organy klasycystyczno-ludowe z przełomu
XVIII i XIX wieku, a także barokowa chrzcielnica w kształcie anioła z XVIII wieku.

USZYCE
Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Według niektórych przekazów pisanych konsekracja kościoła nastąpiła w Wigilię
Wszystkich Świętych 1517 roku. Świątynia posiada status zabytku. Budynek wzniesiony przy użyciu konstrukcji zrębowej, został zbudowany na planie wydłużonego
prostokąta z drewna. Na dachu nawy głównej, nad belką tęczową z figurami grupy
pasyjnej, umieszczono dodatkową blaszaną sygnaturkę z krzyżem. W barokowym
ołtarzu głównym znajduje się obraz z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
Zwieńczeniem ołtarza są figury aniołów. Warto zwrócić uwagę na ambonę oraz ołtarze boczne: Trójcy Przenajświętszej, św. Wacława z figurą św. Józefa i św. Barbary
z figurą Najświętszej Maryi Panny. W kościele znajduje się szczególne miejsce kultu
św. Ojca Pio z Pietrelciny wraz z relikwiami i figurą z wizerunkiem Świętego.
Empora muzyczna z prospektem organowym została umiejscowiona na zachodniej ścianie kościoła.

WĘGLEWICE
Kościół pw. Świętej Trójcy
Pierwszy kościół pw. Świętej Trójcy w Węglewicach był wzmiankowany i wzniesiony w 1613 r. Obecny został zbudowany w latach 1808-1810, natomiast w roku
1933 uległ przebudowie. Z tego samego roku pochodzi też polichromia pokrywająca ściany i sklepienie kościoła. W świątyni znajduje się ołtarz główny z rzeźbą
Chrystusa Ukrzyżowanego oraz dwa ołtarze boczne z obrazami Przemienienia
Pańskiego oraz św. Józefa.
Węglewice również znajdowały się na pradawnym „Szlaku Bursztynowym”, podobnie
jak Kalisz.

ZŁOCZEW
Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła
Jest to świątynia późnorenesansowa, zbudowana w latach 1611 – 1617 na miejscu
wcześniejszego drewnianego kościoła. Fundatorem kościoła był Andrzej Ruszkowski.
W ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Andrzeja Apostoła, patrona świątyni
i parafii, w bocznych: obraz Matki Bożej Szkaplerznej, św. Mikołaja oraz rzeźba
św. Floriana. Podczas II wojny światowej kościół był zamknięty. Większa część
kościoła utrzymana jest w stylu barokowym i rokokowym. W prezbiterium umieszczona jest także rzeźba Grupa Ukrzyżowania z XVIII w. Oprócz obrazu św. Andrzeja
Apostoła w ołtarzu głównym mieści się obraz Serca Pana Jezusa oraz rzeźby
Apostołów Piotra i Pawła. Na zewnątrz świątyni, obok głównego wejścia, znajduje
się pomnik - popiersie papieża Jana Pawła II.
Patronem świątyni jest św. Andrzej Apostoł, który był jednym z dwunastu apostołów. Co ciekawe jest on również patronem małżeństw, podróżujących, rybaków,
rycerzy, woziwodów, rzeźników.

LISKÓW
Kościół pw. Wszystkich Świętych
Początkowo kościół był konstrukcji drewnianej, jednakże na skutek pożaru w XVIII
wieku uległ zniszczeniu. Dzięki staraniom ks. Nepomucena Krauza wzniesiono
nowy kościół, który został poświęcony w 1770 roku. Pod koniec XIX wieku rozpoczęto budowę do dziś istniejącego kościoła. Obecny wygląd parafia zawdzięcza
staraniom ks. prałata Wacława Blizińskiego, który pomimo trudności ze strony
ówczesnych władz, doprowadził do wykończenia kościoła. Na placu przed
kościołem znajduje się rzeźba upamiętniająca działalność społeczną ks. prałata
Wacława Blizińskiego.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
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MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO ĆWICZENIA 03
KRZYŻOWKA
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1.

W tej miejscowości znajduje się kościół pw. św. Andrzeja Apostoła.

2.

Patron kościoła w Czerminie – św. …………. Apostoł.

3.

Nazwa miejscowości znajdującej się na Szlaku. Znajduje się w niej kościół
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

4.

Jedna z miejscowości na Szlaku ………… gród.

5.

Specjalnie wytyczona trasa wycieczkowa – szlak ……………………….

6.

Najstarsze miasto w Polsce, a zarazem największe miasto znajdujące się na
Szlaku.

7.

Miejsce, gdzie chcemy dowiedzieć się czegoś więcej o zabytkach i atrakcjach
turystycznych znajdujących się w danym regionie – Centrum ……………………….
Turystycznej.

8.

Nazwa miejscowości znajdującej się na Szlaku. Znajduje się w niej kościół
pw. Wszystkich Świętych.

9.

Jest to instrument muzyczny, z którego słyszymy muzykę w kościele.

10.

Święty z Asyżu, jest patronem zakonów i zgromadzeń zakonnych.

11.

Może być szlak turystyczny pieszy, ale również szlak turystyczny ………………..

12.

Jego dźwięk rozbrzmiewa z kościelnej wieży.

13

Województwo, w którym znajduje się najwięcej kościołów na Szlaku.

14.

Najczęściej wykonywany na płótnie.

15.

W tym mieście znajduje się kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
- ………………… Wielkopolski.

16.

Nazwa miejscowości, w której znajduje się kościół filialny Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
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PROPOZYCJE ĆWICZEŃ DO PRZEPROWADZENIA LEKCJI HISTORII:

ĆWICZENIE NR 1
Burza mózgów (praca zbiorowa)
W pierwszej części ćwiczenia prowadzący wyświetla pojęcia: zabytki, ochrona
zabytków, a następnie uczestnicy lekcji podają swoje skojarzenia związane z tymi
pojęciami. W drugiej części ćwiczenia następuje pogadanka na temat tego, poprzez jakie działania można odnowić zniszczony bądź zaniedbany zabytek.
Odpowiedzi uczestników lekcji prowadzący zapisuje na tablicy i wspólnie z nimi
formułuje wnioski dotyczące konieczności ochrony zabytków.
Czas trwania ćwiczenia ok. 5-10 minut.

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ DO PRZEPROWADZENIA LEKCJI HISTORII:

ĆWICZENIE NR 2
Legenda (praca grupowa)
Prowadzący dzieli uczestników lekcji na 3-4 osobowe grupy. Na podstawie dotychczasowej przekazanej im wiedzy o Szlaku, wymyślają legendę dotyczącą Szlaku
i kościołów na nim się znajdujących. Może ona nawiązywać do nazwy miejscowości, w której znajduje się dany kościół, dlaczego akurat w tym miejscu kościół
powstał itp.
Czas trwania ćwiczenia ok. 15 minut.

Zabawa plastyczna – „Stwórz własny zabytek” (praca indywidualna)
Uczestnicy lekcji według własnych pomysłów i wyobraźni, rysują wybrany obiekt,
który może pełnić rolę zabytku. Może to być kościół, pałac, zamek itp.
Czas trwania ćwiczenia ok. 10-15 minut.

Zabawa plastyczna – „Stwórz własny szlak” (praca grupowa)
Uczestnicy lekcji tworzą szlak turystyczny według własnego pomysłu i rysują go
na kartkach. W tym ćwiczeniu ważne jest, aby uczestnicy wykazali się kreatywnością i znajomością obiektów, które na szlaku powinny się znajdować.
Czas trwania ćwiczenia ok. 10-15 minut.

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ DO PRZEPROWADZENIA LEKCJI HISTORII:

ĆWICZENIE NR 3
Krzyżówka (praca w parach)
Uczestnicy lekcji otrzymują krzyżówkę, z hasłami dotyczącymi obiektów znajdujących się na Szlaku. Rozwiązaniem krzyżówki będzie hasło nawiązujące do Szlaku.
Czas trwania ćwiczenia ok. 10-15 minut.

Rozsypanka wyrazowa (praca w parach)
Każda para otrzymuje cztery zestawy rozsypanki wyrazowej. Zadaniem uczestników
lekcji jest poukładanie wyrazów i utworzenie zdania.
Czas trwania ćwiczenia ok. 10 minut.

List do kolegi lub koleżanki (praca indywidualna)
Uczestnicy zajęć zostają poproszeni o napisanie listu do kolegi lub koleżanki,
w którym mają zachęcić ich do odwiedzenia Szlaku Zabytkowych Kościołów
Diecezji Kaliskiej.
Czas trwania ćwiczenia ok. 15 minut.

ROZWIĄZANIA ĆWICZEŃ
DO LEKCJI HISTORII

ROZWIĄZANIA ĆWICZEŃ
KRZYŻOWKA

ROZWIĄZANIA ĆWICZEŃ
ĆWICZENIE NR 3 - ROZSYPANKA WYRAZOWA

Drewniane kościoły są przykładem niezwykłej architektury sprzed kilkuset lat.

Warto znać zabytki znajdujące się w naszej najbliższej okolicy.

Zabytki są jednymi z elementów naszej kultury.

Korzystanie ze szlaków turystycznych pozwala poznać najpiękniejsze zakątki
naszego kraju.

CO TO SĄ: ZABYTKI, OCHRONA ZABYTKÓW?

Fot. www.gdynia.pl

Fot. Archiwum NID,
www.nid.pl

Fot. P. Kobek,
www.nid.pl

Fot. poznan.pl

DLACZEGO ZABYTKI PEŁNIĄ WAŻNĄ ROLĘ W NASZEJ KULTURZE?

ZABYTKI DIECEZJI KALISKIEJ
[ północ ]

• Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Blizanowie
• Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Czerminie
• Kościół pw. Wszystkich Świętych w Droszewie
• Kościół Franciszkanów pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kaliszu
• Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Koźminie Wlkp.
• Kościół pw. Wszystkich Świętych w Liskowie
• Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu
• Kościół św. Jana Chrzciciela w Rozdrażewie
• Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Sośnicy
• Kościół pw. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Starymgrodzie
• Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żegocinie

ZABYTKI DIECEZJI KALISKIEJ
[ południe ]

• Kościół pw. Świętej Trójcy w Dziesławicach
• Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jakubowicach
• Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Proślicach
• Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Uszycach
• Kościół pw. Świętej Trójcy w Węglewicach
• Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

Fot. Wnętrze Kościoła
pw. Świętej Trójcy w Węglewicach

GŁÓWNE ZABYTKI SZLAKU

GŁÓWNE ZABYTKI SZLAKU

GŁÓWNE ZABYTKI SZLAKU

CZY WIESZ, ŻE... ?

Początki parafii w Ociążu datuje się
na przełom XIII i XIV wieku
(czasy panowania królów
z dynastii Piastów).

Patron kościoła w Czerminie,
św. Jakub Apostoł jest m.in.
opiekunem pielgrzymów.

Kalisz jest najstarszym
miastem w Polsce.
Źródło: kalisz.pl

GŁÓWNE ZABYTKI SZLAKU

Patronem miasta i Diecezji Kaliskiej
jest św. Józef.
Fot. www.diecezja.kalisz.pl

Kościół franciszkański
pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika
jest najstarszą świątynią zakonną
w Kaliszu.

PODSUMOWANIE

Szlak Zabytkowych Kościołów Diecezji Kaliskiej
pozwala zapoznać się z najważniejszymi
zabytkami architektury sakralnej w regionie.

Przybliża on kulturę, historię kościołów
i miejscowości, które znajdują się na Szlaku.

ODWIEDŹ NASZ SZLAK
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

KURIA DIECEZJALNA W KALISZU

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

ul. Widok 80-82, 62-800 Kalisz,
tel. 62 766 78 55,
tel./faks 62 766 78 60
e-mail: kuria@kalisz.opoka.org.pl,
kanclerz@diecezja.kalisz.pl

ul. Chodyńskiego 3
(wejście od ul. Zamkowej) 62-800 Kalisz
tel. 62 598 27 31, kom. 571 315 110
e-mail: it@um.kalisz.pl
www.cit.kalisz.pl

Czas urzędowania Kurii:
poniedziałek - piątek: 9:00 – 13:00
sobota: 9:00 – 12:00

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00
sobota i niedziela: 10:00 - 14:00

