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MODERNIZACJA JAZU FRANCISZKA�SKIEGO

NA RZECE PRO�NIE

Streszczenie

W roku 1875 wybudowano jaz zasuwowy, wpisany do rejestru zabytków, na rzece Pro!nie (km 65+40) 

w pobli"u klasztoru Franciszkanów w Kaliszu, wchodz#cy w sk$ad Kaliskiego W%z$a Wodnego (KWW). 

Podstawowym zadaniem jazu Franciszka&skiego (klasa wa"no!ci II, !wiat$o 3-prz%s$owego jazu 11.17 

m) jest utrzymanie zwierciad$a wody na poziomie pomi%dzy minimalnym, i maksymalnym zapewnia-

j#cym normaln# prac% ma$ej elektrowni wodnej, jak równie" prawid$owej gospodarki wodnej w KWW.

Jesieni# 2011 r. wykonano prace remontowe i modernizacyjne jazu Franciszka&skiego, który wpisuje 

si% w regulacj% (sterowanie) gospodark# wodna w KWW.

S owa!kluczowe:!jaz zasuwowy, gospodarka wodna,. rumowisko, karbonatyzacja betonu, fala powo-

dziowa, modernizacja.

WPROWADZENIE

Rzeka Prosna (o d$ugo!ci 216.8 km i powierzchni zlewni 492,7 km2) ze swym g$ów-

nym nurtem przep$ywaj#cym przez centrum Kalisza wraz z dop$ywem prawostronnym 

Pokrzywnic# (o d$ugo!ci 36.1 km i powierzchni zlewni 476.1 km2) oraz dop$ywami 

lewostronnymi: Piwonk# ( o d$ugo!ci 6.49 km i powierzchni zlewni 14.4 km2) i Kr%pic# 

(o d$ugo!ci 7.3 km i powierzchni zlewni 14.14 km2) wraz z Kana$em Rypinkowskim i 

Kana$em Bernardy&skim z prawostronnym dop$ywem rzeki Sw%drni (o d$ugo!ci 47.6 km i 

powierzchni zlewni 544.0 km2) tworzy tzw. Kaliski W%ze$ Wodny (KWW). Rzeki KWW 

zasilane s# bezpo!rednio z opadów jak i topniej#cej pokrywy !nie"nej. Przep$ywy wód 

ciekami Kaliskiego W%z$a Wodnego charakteryzuj# si% szybkim przej!ciem od kulminacji 

do stanów ni"ówkowych. Zasoby wód powierzchniowych w po$udniowej i po$udniowo-

-wschodniej Wielkopolsce ocenia si% jako najni"sze w kraju [Ma$ecki Z., 2008]. 

Jednocze!nie Prosna charakteryzuje si% znacznymi przyborami wód w okresie wiosny 

wskutek topnienia !niegu oraz w okresie lata � jako skutek deszczy tzw. nawalnych (np. 

najwi%ksze przep$ywy na Pro!nie wynosi$y: 1985 r. - Q
max

=179 m3/s; 1997 r. - Q
max

=104 

m3/s; 2010 r. - Q
max

=125m3/s; 2011 r. - Q
max

=120 m3/s. Natomiast w okresie suszy wy-

st%puj# w Pro!nie przep$ywy rz%du 0.59 m3/s przy zapotrzebowaniu minimalnym tzw. 

przep$ywie biologicznym rz%du: dla pó$rocza zimowego ok. 1.2 m3/s, a do pó$rocza 

letniego ok. 1,67 m3/s.
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Rzeka Prosna po cz!"ci swojej d#ugo"ci (od Wieruszowa do Kalisza, na wysoko"ci 

dop#ywu rzeki Sw!drni do Prosny) s#u$y#a jako drogowskaz �Szlaku Bursztynowego� 

dla kupców rzymskich prowadz%cego do wybrze$y Ba#tyku, który zarazem #%czy# stosun-

kowo ma#o znan% dolin! rzeki Prosny z Imperium Rzymskim [Ko"cielniak W#., 2006]. 

Prosna wraz z dop#ywaj%cymi do niej rzekami w rejonie Kalisza wielokrotnie zmie-

nia#a koryto powoduj%c zmiany lokalizacji miasta.

Mapa 1. Uk#ad rzeki Prosny w Kaliszu

G#ówn% regulacj! koryt Prosny w Kaliszu wykonano w latach 1842-1843 wg pla-

nu regulacji opracowanego przez in$. Teodora Urba&skiego (wybudowano kana#y w 

"ródmie"ciu, poszerzono i pog#!biono istniej%ce koryto). Dzi!ki temu powsta# Kana# 

Bernardy&ski.

Wed#ug kronikarza kaliskiego Adama Chody&skiego powodzie w Kaliszu by#y czym" 

oczywistym od zawsze. Najwi!cej powodzi wyst%pi#o w XIX w. po cz!"ciowej regulacji 

rzeki (1810, 1816, 1828, 1830, 1837, 1840, 1845 � bardzo du$a powód', 1854 r.). Z 

kolei po tzw. �wielkiej� regulacji rzeki powodzie wyst%pi#y w roku: 1856/66, 1871/72, 

1879, 1880 � du$a powód' i huragan, 1885 � stosunkowo du$a powód' oraz w 1888 

roku. Dopiero w XX wieku zmniejszy#a si! cz!stotliwo"* powodzi, przede wszystkim na 

skutek obni$enia si! poziomu wód gruntowych w nast!pstwie wyst!powania ni$szych 

opadów atmosferycznych [Ko"cielniak W#., 2010]. 

Podstawowym zadaniem kana#ów (Bernardy&skiego, Rypinkowskiego) i budowli 

wodnych Kaliskiego W!z#a Wodnego (KWK) jest z#agodzenie (sp#aszczenie) fal powo-
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dziowych, a szczególnie w okresie wyst!pienia tzw. wody stuletniej o przep"ywie 219 

m3/s. D"ugo#$ rzeki Prosny w KWW wynosi ok. 7.9 km. 

Jazy z zamkni%ciami nazywane tak&e jazami ruchomymi s! podstawowymi obiek-

tami pi%trz!cymi i przepuszczaj!cymi wod% przy zabudowie stopniami rzek nizinnych 

i podgórskich. Podstawowa funkcj! jazu z zamkni%ciami jest istnienie �zbiornika� o 

sta"ym poziomie pi%trzenia. Nale&y tak&e mie$ na uwadze fakt, &e ka&da budowa jazu, 

to naruszenie równowagi #rodowiska zarówno w odniesieniu do dotychczas swobodnie 

p"yn!cej rzeki, jak i otoczenia �zbiornika� (zak"ócenie ruchu rumowiska, zabagnienie 

terenów przyleg"ych, konieczno#$ budowy systemów odwaniaj!cych z przepompownia-

mi, utrudniona w%drówka ryb, poni&ej jazu wyst%puje obni&enie zwierciad"a wody na 

terenach przyleg"ych). Jazy zasuwowe opuszczano-podnoszone stosowane s! do prze-

puszczania nad zamkni%ciem wody, #mieci i kry. Konstrukcja progów jazów umo&liwia 

jej odpowiednie opuszczenie i zamkni%cie.

RYS HISTORYCZNY BUDOWLI WODNYCH NA RZECE 

PRO�NIE W CENTRUM KALISZA

Na pocz!tku XIX w. istnia"a na Pro#nie obok klasztoru Franciszka'skiego (licz!-

cego ponad 750 lat) budowla pi%trz!ca wod% dla potrzeb pracuj!cych tam m"ynów 

wodnych. Du&o szkód wyrz!dzi"y klasztorowi powodzie, szczególnie w roku 1854. 

Woda powodziowa przedosta"a si% podziemnymi korytarzami pod klasztor. W nast%p-

stwie tej powodzi niezb%dny sta" si% w latach 1855-1864 remont ko#cio"a i klasztoru 

[Ko#cielniak W., 2010].

W tym wieku przez ogrody klasztorne poprowadzono ulic% Sukiennicz! od dawnej 

kolegiaty (dzi# bazylika), a która poprzez most Trybunalski po"!czy"a j! z nowo wy-

budowan! alej! Józe* ny, dzi# Alej! Wolno#ci. Drewniany most zosta" zbudowany w 

1800 r. na korycie Prosny i z powodu jego usytuowania naprzeciw S!du � Trybuna"u 

nadano mu nazw% Trybunalskiego. W roku 1909 wzniesiono nowy most Trybunalski o 

konstrukcji stalowej z "ukami no#nymi wystaj!cymi ponad jezdni%.

Poni&ej mostu Trybunalskiego przy Bramie Wroc"awskiej istnia" do XIX w. most 

drewniany nazywany M"y'skim (od niego odchodzi"a k"adka do trzech m"ynów stoj!cych 

obok niego). Pocz!tkowo by" to most zwodzony, nast%pnie sta"y, a od 1824 r. wykonany 

z kamienia wg projektu Sylwestra Szpilowskiego na fundamencie wykonanym ze 104 

d%bowych pali i nazwany od imienia wówczas cara rosyjskiego Aleksandra I. Most w 

j%zyku potocznym nazwano kamiennym i ta nazwa przetrwa"a do dzi#.

W 1875 r. wybudowano w pobli&u klasztoru Franciszkanów jaz zasuwany sk"adaj!cy 

si% z czterech uk"adów zasuw p"askich.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JAZU FRANCISZKA!SKIEGO

Jaz Franciszka'ski zaliczony jest do II klasy wa&no#ci, usytuowany jest na rzece 

Pro#nie w km 65+40 w centrum miasta Kalisza w pobli&u klasztoru o.o. Franciszkanów 
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przy ul. Kazimierzowskiej. Wpisany zosta! do rejestru zabytków pod numerem 38/A (Wo-

jewódzki Konserwator Zabytków, decyzja z 18.02.1957 r.), wchodzi w sk!ad Kaliskiego 

W"z!a Wodnego, którego zlewnia przed podzia!em na trzy koryta wynosi 3421 km2.

Warto#ci przep!ywów odpowiednio wynosz$:
 · #redni niski (SNQ) � 3,23 m3/s
 · #redni roczny (SSQ) � 12,77 m3/s
 · #redni wysoki (SWQ) � 84,50 m3/s

W odniesieniu do istniej$cych przep!ywów oraz klasy wa%no#ci dla jazu Francisz-
ka&skiego wyznaczono przep!ywy o okre#lonym prawdopodobie&stwie wyst$pienia:
 · przep!yw miarodajny (p=1') Qn = 61.0 m3/s
 · przep!yw kontrolny (p=0.3') QK = 75,7 m3/s
 · przep!yw nienaruszalny (biologiczny) 0.53 m3/s

Dla zapewnienia w!a#ciwych warunków do prowadzenia gospodarki wodnej na jazie 
Franciszka&skim nale%y utrzyma* odpowiednie rz"dne pi"trzenia:
 · minimalny poziom pi"trzenia (min. p.p.) � 102.10 m n.p.m.
 · maksymalny poziom pi"trzenia (max p.p.) � 102.50 m n.p.m.

Obecnie elementami stopnia wodnego s$: jaz pi"trz$cy, ma!a elektrownia wodna. 
Koryto rzeki Prosny poni%ej przyczó!ków jazu jest ograniczone obustronnie murem 
oporowym a% do mostu Kamiennego usytuowanego w cz"#ci ulicy +ródmiejskiej. 
Podstawowym zadaniem jazu Franciszka&skiego jest utrzymanie zwierciad!a wody na 
poziomie pomi"dzy minimalnym i maksymalnym, zapewniaj$cym normalna prac" ma!ej 
elektrowni wodnej (MEW), jak równie% prawid!owej gospodarki wodnej w Kaliskim 
W";le Wodnym.

Do zasadniczych elementów konstrukcyjnych jazu nale%$: przyczó!ki o konstrukcji 
ceglano-kamiennej wzniesione na betonowej p!ycie, < lary o konstrukcji %elbetowej, 
betonowa p!yta denna stanowi$ca zarazem fundament pod przyczó!ki i < lary, p!yty 
betonowe ponuru (górne stanowisko jazu) i poszuru (dolne stanowisko jazu) podparte 
#ciankami przeciw < ltracyjnymi oraz k!adka robocza wraz z systemem zamkni"* stalo-
wych. Jaz Franciszka&ski wyposa%ony jest w du%e !aty wodowskazowe zainstalowane 
na górnym i dolnym stanowisku jazu.

Podstawowe dane techniczne istniej$cego jazu:
 · rok budowy      1875
 · klasa wa%no#ci     II
 · ilo#* prz"se!      3
 · #wiat!o jazu � 11.17 m, w tym szeroko#* prz"se!:  3.68> 3.75> 3.74 m
 · #wiat!o ma!ej elektrowni wodnej (MEW)  4.15 m (!$cznie)
 · rz"dna progu jazu     100.30 m n.p.m.
 · rz"dna poszuru za progiem    100.04-99.55 m n.p.m.
 · rz"dna górnej kraw"dzi górnych zasuw   102,.28 m n.p.m.
 · rz"dna górnej kraw"dzi k!adki roboczej   104.01 m n.p.m.

W skrajnej lewej cz"#ci koryta rzeki po by!ym prz"#le jazu tzw. m!ynówce, zlokali-
zowano ma!$ elektrowni" wodn$ sk!adaj$c$ si" z dwóch turbin o mocy 40 kW i 25 kW.
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Powy!ej przyczó"ka jazu na prawym brzegu oraz poni!ej budynku ma"ej elektrowni 

wodnej na lewym brzegu, koryto rzeki Prosny ograniczone jest !elbetowymi #ciankami 

oporowymi i p"ytowo !ebrowymi murami wype"nionymi ceg"$: na prawym brzegu � o 

d"ugo#ci 77.0m � przy rz%dnej górnej kraw%dzi od 103.66 do 105.16 m n.p.m., na lewym 

brzegu o d"ugo#ci 73.64 m � przy rz%dnej górnej kraw%dzi od 103.71 do 105.21 m n.p.m.

STAN TECHNICZNY JAZU PRZED JEGO NAPRAW�   

I MODERNIZACJ� 

Na powierzchniach betonowych budowli wodnych kumuluj$ si% niekorzystne od-

dzia"ywania niszcz$ce beton, a mianowicie: nawil!anie, zamarzanie i #cieranie wywo"ane 

przez kr% lodow$ i falowanie hydrodynamiczne oraz wyst%puje chemiczne oddzia"ywanie 

wody. Konstrukcje !elbetowe i betonowe jazu Franciszka&skiego wykonane s$ z betonu 

o ma"ej mrozoodporno#ci i wytrzyma"o#ci, gdy! jego budowa przypad"a na okres, gdzie 

niedost%pna by"a nowoczesna technologia betonu. Naprawy betonu wykonywane w 

przesz"o#ci zapraw$ cementow$ lub betonem p%ka"y i odspaja"y si% od pod"o!a [Ant-

kiewicz J., T%!yczki W., 2007].

Beton z racji swej zasadowo#ci (warto#' wspó"czynnika pH ) 12* stanowi warstw% 

ochronn$ stali zbrojeniowej przed korozj$. W wyniku szkodliwego wp"ywu wody, 

dwutlenku w%gla oraz soli, odczyn alkaliczny ulega obni!eniu. Przy warto#ciach pH = 

10(11*, beton wykazuje tylko niewielk$ lub w ogóle !adn$ aktywno#' korozyjn$ stali 

zbrojeniowej. W #lad za post%puj$c$ karbonatyzacj$ betonu naturalna pow"oka ochronna 

stali zbrojeniowej ulega zanikowi, co prowadzi do powstawania uszkodze& widocznych 

go"ym okiem. Poprzez zwi%kszenie si% obj%to#ci koroduj$cej stali zbrojeniowej (p%cz-

nienie* na skutek korozji nast%puje uszkodzenie jej betonowej otuliny [Garbacz i in., 

2006; Antkiewicz i in., 2007; Ma"ecki Z., 2008]. 

Powierzchnie betonowe oraz mury oporowe wraz z przyczó"kami poro#ni%te by"y 

mchem i porostami, zw"aszcza w miejscach styczno#ci z wod$. Stwierdzono tak!e sp%-

kanie zaprawy i spoiny oraz ubytki elementów ceglanych, kamiennych i betonowych 

wraz z widocznymi rysami. Po ods"oni%ciu stanowiska górnego stwierdzono wykruszony 

beton na styku #cianek szczelnych z p"yt$ ponuru.

Bariery ochronne, furtki wej#ciowe (jak i prowadnice* oraz zasuwy stalowe ze 

wzgl%du na stan techniczny wymagaj$ wymiany (wersja ze stali nierdzewnej*. Natomiast 

mechanizmy wyci$gowe zasuw wymagaj$ konserwacji wraz z dobudowaniem klucza 

elektrycznego.

WYKONANE PRACE MODERNIZACYJNYCH JAZU 

FRANCISZKA!SKIEGO W ROKU 2011 (JESIE!)

Remont powierzchni jazu: po usuni%ciu mchów i porostów skuto oraz usuni%-

to wszystkie odspojenia i skruszenia do jednorodnej powierzchni oraz w przypadku 

zniszczonych cegie" ich wymiana. Wype"niono i wymieniono fugi mi%dzy blokami ka-
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Fot. 1. Grodza przed modernizowanym jazem Franciszka!skim na rzece Pro&nie 

Most Trybunalski

Fot. 2. Grodza poni$ej jazu Franciszka!skiego przed mostem Kamiennym. 

Rumowisko i &mieci
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Fot. 3. Modernizacja jazu Franciszka'skiego. Stopnie p&yty dennej poni#ej jazu. 

Gabiony wype&nione gruzem ceglanym

Fot. 4. Widoczna naprawa: p&yty dennej, zasuw, przyczó&ka, ) larów, k&adki, 

murów kana&u jazu Franciszka'skiego
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Fot. 5. Widoczna naprawa: ! lara, p"yty dennej, wymieniona zasuwa jazu Fran-

ciszka'skiego

Fot. 6. Jaz Franciszka'ski, krata przed wlotem wody do kana"u zasilaj$cego 

turbiny
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Fot. 8. Jaz Franciszka!ski, widok po robotach naprawczo- modernizacyjnych: 

k"adka, przyczó"ki, zasuwy i #ciany koryta

Fot. 7. Widok po robotach naprawczo � modernizacyjnych jazu Franciszka!-

skiego oraz ma"a elektrownia wodna
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miennymi oraz sklejono ods!oni"te rysy w powierzchniach betonowych wraz z napraw# 

drobnych ubytków betonowych i wklejono naprawione fragmenty kamienne.

Naprawa styków �cianek szczelnych z p�yt� denn� jazu od górnej wody: przywró-

cono stan pierwotny fragmentu jazu wraz z wykonaniem oczepu betonowego !#cz#cego 

(uszczelniaj#cego) p!yt" ponuru ze $ciankami szczelnymi.

Wymiana zasuw jazu: na nowo wykonano zasuwy ze stali nierdzewnej na wszyst-

kich prz"s!ach wzorowane na dotychczas istniej#cych (3.b1x2.00m � 1 szt., 3.89x2.00 

m � 2 szt.). Wymieniono prowadnice zasuw oraz przeprowadzono remont zasuwy na 

kanale �m!ynówki�.

Naprawa styków �cianek szczelnych z p�yt� denn� jazu od dolnej wody: w miej-

scu nieszczelno$ci, na styku $cianki szczelnej i p!yty poszuru (dolna woda) przywrócono 

stan pierwotny fragmentów jazu.

Konserwacja i naprawa: 

 · mechanizmów wyci#gowych zasuw wraz z dostosowaniem ich do pod!#czenia do 

klucza elektrycznego,

 · pozosta!ych metalowych elementów jazu.

Ponadto wykonano: wymian" !aty wodowskazowej od górnej i dolnej wody oraz 

przeprowadzono remont murów oporowych: po usuni"ciu mchów i porostów i odspoje% 

i skrusze%, podklejono p"kni"cia konstrukcyjne muru i po zakotwieniu w murze siatki 

zbrojeniowej u!o&ono narzut z betonu naprawczego wraz z zabezpieczeniem przeciw-

wilgociowym.

WNIOSKI

Z uwagi na obj"cie jazu Franciszka%skiego ochron# konserwatorsk#, materia!y bu-

dowlane u&ywane do uzupe!nienia by!y zbli&one do materia!ów pierwotnych, dotyczy!o 

to g!ównie kamiennych i ceglanych elementów przewidzianych do wymiany.

Na stopie% karbonatyzacji elementów &elbetowych i betonowych istotny wp!yw ma: 

jako$' betonu i sposób zabezpieczenia jego powierzchni, sk!ad * zykochemiczny wody 

w rzece, falowanie hydrodynamiczne wody, przemarzanie, $cieranie betonu przez kr" 

lodow#, po$rednio wrastanie w zag!"bienia betonu: mchów, porostów, traw i krzewów.

Do najwa&niejszych procesów maj#cych wp!yw na bezpiecze%stwo budowli pi"-

trz#cej nale&y nadmierne obni&enie poziomu wody dolnej (ni&ówki) oraz pulsacyjne 

oddzia!ywanie wody i zrzut kry lodowej. Nast"pstwem tego jest oddzia!ywanie:

 · zwi"kszonych si! poziomych dzia!aj#cych na budowl",

 · na zmian" przebiegu krzywych depresji w pod!o&u i korpusie budowli pi"trz#cej.

Jaz Franciszka%ski wpisuje si" w regulacj" (sterowanie) gospodark# wodn# w Ka-

liskim W"+le Wodnym.

Z powodu znacznych ilo$ci naniesionego rumowiska do koryta Prosny, w najbli&szej 

przysz!o$ci nale&y wykona' prace zwi#zane z usuni"ciem tego& rumowiska unoszonego 

i wleczonego na odcinku od Kana!u Rypinkowskiego (rozwidlenia) do mostu znajdu-

j#cego si" w cz"$ci ul. Chopina.
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MODERNISIERUNG DES FRANZISKANER STAUWEHRS AM FLUSS PROSNA

Zusammenfassung

Im Jahr 1875 wurde am Fluss Prosna (km 65+40) in der Nähe des Franziskaner Klosters 
ein Schieberstauwehr gebaut, das als Baudenkmal registriert ist, und das als Kaliszer Was-
serknoten gilt (KWW).
Die Hauptaufgabe des Franziskaner Stauwehrs (Wichtigkeitsgrad 2), Licht des 3-Jochsstau-
wehrs 11,7m) ist der Wasserspiegel zwischen minimalen und maximalen Stand zu halten, 
was eine normale Funktionierung eines kleinen Elektrowerks ermöglicht, und richtige Was-
serbewirtschaftung im Wasserknoten (KWW) versichert.
Im Herbst 2011 wurden am Franziskaner Stauwehr Renovierungsarbeiten durchgeführt, die 
mit der Regulierung (Steuerung) der Wasserbewirtschaftung verbunden sind.

Schlüsselworte: Schieberstauwehr, Wasserbewirtschaftung, Schutthaufen, Betonkarbonisa-
tion, Hochwasserwelle, Modernisierung

MODERNIZATION OF FRANCISCAN WEIR ON THE PROSNA RIVER

Summary

In 1875 a gate-controlled weir, entered in the list of monuments, was built on the Prosna river (km 
65+40) near a Franciscan monastery in Kalisz, as a part of Kalisz Water Loop (KWL). The basic function 
of the Franciscan weir (II importance class, 11.17 m inside diameter of three-span weir) is to keep the 
water mirror between the minimum and maximum level to ensure regular operation of a small water 
power plant as well as proper water management in KWL.
In autumn 2011 the Franciscan weir was renovated and modernized as part of the water management 
adjustment in KWL.

Key words: gate-controlled weir, water management, rubble, concrete carbonatization, * ood wave, 
modernization


