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Zdzis�aw Jan Ma�ecki, Jerzy Wira

KALISKI W!ZE" WODNY

Streszczenie

Kaliski W!ze" Wodny (KWW) tworzy rzeka Prosna ze swym g"ównym nurtem przep"ywaj#cym przez 

centrum Kalisza wraz z dop"ywami: prawostronnymi � Pokrzywnic# i Sw$drni#; lewostronnymi � 

Piwonk# i Kr!pic# oraz kana"ami: Rypinkowskim i Bernardy$skim. Topniej#cy %nieg i intensywne 
deszcze zasilaj#ce w wod! rzeki, wp"ywaj# na krótkotrwa"e wysokie stany wody w ciekach. Zasoby 
wód powierzchniowych w po"udniowej i po"udniowo � wschodniej Wielkopolsce ocenia si! jako 
najni&sze w kraju. Podstawowym zadaniem Kaliskiego W!z"a Wodnego ( w tym budowli wodnych) 
jest z"agodzenie (sp"aszczenie) fal powodziowych a szczególnie w okresie wyst#pienia tzw. wody 
stuletniej o przep"ywie 219 m3/s.

S owa!kluczowe: w!ze" wodny, rzeka, kana", fala powodziowa.

WPROWADZENIE

�Kaliski W!ze" Wodny� (KWW) tworzy rzeka Prosna ze swym g"ównym nurtem 
przep"ywaj#cym przez centrum miasta i dop"ywem prawostronnym Pokrzywnic# oraz 
dop"ywami lewostronnymi: Piwonk# i Kr!pic# wraz z Kana"em Rypinkowskim i Kana"em 
Bernardy$skim z prawostronnym dop"ywem rzeki Sw!drni. 

Kalisz z uwagi na stosunkowo du&# ilo%' koryt rzecznych i mostów w literaturze 
dziewi!tnastowiecznej i na pocz#tku dwudziestego wieku cz!sto nazywany by" �polsk# 
Wenecj#�. Rzeki �Kaliskiego W!z"a Wodnego� zasilane s# woda opadow# pochodz#c# 
bezpo%rednio z opadów jak i topniej#cej pokrywy %nie&nej. Topniej#cy %nieg i intensyw-
ne deszcze wp"ywaj# na krótkotrwa"e wysokie stany wody w rzekach. Przep"ywy wód 
charakteryzuj# si! szybkim przej%ciem od kulminacji do stanów ni&ówkowych, które 
na ogó" rozpoczynaj# si! w czerwcu i utrzymuj# do miesi#ca pa*dziernika (ko$ca roku 
hydrologicznego). Zasoby wód powierzchniowych w po"udniowej i po"udniowo-wschod-
niej Wielkopolsce ocenia si! jako najni&sze w kraju. +wiadcz# o tym: wspó"czynnik 
nieregularno%ci i %redniomiesi!czne przep"ywy w rzece Pro%nie (3,50-4,50) oraz %rednie 
roczne (1,5-2,5), a tak&e %redni sp"yw jednostkowy dla rzeki Prosny w Kaliszu wynosz#cy 
4.1 dm3/s x km2 (%rednia europejska wynosi 9.6 dm3/s x km2), przy odp"ywie rocznym 
ca"kowitym wynosz#cym od 401-550 mln m3. 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 wy-
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nosi!y w: 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 wyst"puj# w Pro$nie przep!ywy 

rz"du 0.59 m3/s przy zapotrzebowaniu minimalnym tzw. przep!ywie nienaruszalnym 

(biologicznym) rz"du: dla pó!rocza zimowego ok. 1.2 m3/s, a do pó!rocza letniego ok. 

1,67 m3/s [Ma!ecki Z., 2008, 2010].

PRZEP�YWY CHARAKTERYSTYCZNE

Rzeka Prosna jest najwi"kszym lewobrze%nym dop!ywem Warty, wyp!ywa spod 

Wal"cina na wysoko$ci 272 m n.p.m.. Ca!kowita d!ugo$& Prosny wynosi 216.8 km, 

a powierzchnia zlewni 492.7 km2, z czego 75' przypada na województwo wielkopol-

skie. Przep!ywy charakterystyczne w punkcie pomiarowo-kontrolnym Kalisz-Piwonice 

wynosz#:

 · NNQ = 1,37 m3/s (najmniejsza warto$& obserwowana)

 · SNQ = 3,18 m3/s ($rednia warto$& z najni%szych)

 · SSQ = 11,5 m3/s ($rednia warto$& w roku)

 · SWQ = 65,1 m3/s ($rednia warto$& z najwy%szych)

 · WWQ = 179,0 m3/s (1985 r. � najwy%sza warto$& obserwowana)

 · WWQ = 125,0 m3/s (2011 r. � najwy%sza warto$& obserwowana)

Rzeka Pokrzywnica o d!ugo$ci 36.1 km i powierzchni zlewni 476.1 km2 (w tym 

powierzchnia zlewni Trojanówki) jest prawostronnym dop!ywem Prosny uchodz#cym 

do niej powy%ej mostu kolejowego w Piwonicach. Przep!ywy charakterystyczne Po-

krzywnicy wynosz#:

 · NNQ = 0,042 m3/s

 · SNQ = 0,26 m3/s

 · SSQ = 2,03 m3/s

 · SWQ = 15,0 m3/s

 · WWQ = 28,0 m3/s

Rzeka Sw"drnia o ca!kowitej d!ugo$ci 47.6 km i powierzchni zlewni 544.0 km2 

uchodzi do Kana!u Bernardy*skiego w Parku Miejskim, który z kolei jest prawo-

stronnym dop!ywem Prosny. Pocz#tek rzeki Sw"drni stanowi rów odwadniaj#cy, 

zmeliorowane i podmok!e oraz zator+ one !#ki ko!o Lipicz w województwie !ódzkim. 

Przewa%aj#ca cze$& zlewni w przekroju uj$cia (ok. 350.0 km2) le%y na Wysoczy<nie 

Tureckiej i Kaliskiej, natomiast pozosta!a cz"$& le%y w obr"bie woj. !ódzkiego (ok. 

200.0 km2). Na cz"$ci zlewni powy%ej Kalisza utworzono obszar chronionego kra-

jobrazu �Dolina rzeki Sw"drni�. Przep!ywy charakterystyczne Sw"drni w przekroju 

Kalisza wynosz#:

 · NNQ = 0,11 m3/s

 · SNQ = 0,25 m3/s

 · SSQ = 1,92 m3/s

 · SWQ = 14,7 m3/s

 · WWQ = 46,9 m3/s
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Rzeka Piwonka o ca!kowitej d!ugo"ci wynosz#cej 6.49 km i powierzchni zlewni 

14.14 km2 jest lewostronnym dop!ywem Prosny. Zlewnia rzeki zosta!a ca!kowicie an-

tropogenicznie zmieniona wskutek dzia!alno"ci cz!owieka oraz pozbawiona terenów 

zalesionych. Spe!nia ona funkcj$ rowu odwadniaj#cego najbardziej wysuni$tych na 

po!udniowy zachód i po!udnie obszarów Kalisza.

Kr$pica o ca!kowitej d!ugo"ci wynosz#cej 7.3 km i powierzchni zlewni 14.14 km2 jest 

lewostronnym dop!ywem Prosny. Zlewnia rzeki Kr$picy podobnie jak zlewnia Piwonki 

zosta!a ca!kowicie zmieniona w nast$pstwie dzia!alno"ci cz!owieka.

RYS HISTORYCZNY REGULACJI RZEKI W REJONIE KALISZA

Rzeka Prosna po cz$"ci swej d!ugo"ci (od Wierszowa 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! sto-

sunkowo ma!o znan# dolin$ rzeki Prosny z Imperium Rzymskim. 

Prosna i jej dop!ywy w rejonie Kalisza wielokrotnie zmienia!y koryta powoduj#c 

zmian$ lokalizacji miasta. W okresie IX-X w. u podnó%a Rypinka na wyspie powsta!o 

Grodzisko na Zawodziu. Oko!o 1230 r. po przej"ciu kilku powodzi, g!ówne koryto rzeki 

Prosny zosta!o przesuni$te na wschód, co wp!yn$!o na pogorszenie naturalnych walorów 

obronnych grodziska.

Mapa 1. Uk!ad rzeki Prosny w Kaliszu
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W roku 1233 r. po zdobyciu i zniszczeniu grodziska przez ksi!cia "l#skiego Henryka 

Brodatego gród zosta$ przeniesiony na dwie piaszczyste wyspy powsta$e w ramionach 

Prosny. Znacz#co trwa$e zmiany w ukszta$towaniu istniej#cego uk$adu rzek spowodo-

wa$a dzia$alno"% cz$owieka [Ko"cielniak W$., 2010]. G$ówn# regulacj! koryt Prosny 

w Kaliszu wykonano w latach 1842-1843 wg planu 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.

Na pocz#tku XIX w. istnia$a na Pro"nie obok klasztoru Franciszka'skiego budowla 

pi!trz#ca wod! dla potrzeb pracuj#cych tam m$ynów wodnych. W 1875 r. wybudowano w 

pobli&u klasztoru Franciszkanów jaz zasuwany sk$adaj#cy si! z czterech uk$adów zasuw 

p$askich. W 1843 r. na pocz#tku (wlocie) Kana$u Bernardy'skiego wybudowano sta$y 

jaz kamienny (progowy) nazywany tak&e przewa$em. W pó*niejszym czasie do tego& 

sta$ego jazu dobudowano jaz koz$owo-iglicowy. Tak&e w toku 1843 na wlocie do kana-

$u Rypinkowskiego wybudowano upust 6-cio stawid$owy, zamieniony w pó*niejszym 

czasie na jaz 5-cio prz!s$owy, sk$adaj#cy si! z jednego zamkni!cia ruchomego i czterech 

zamkni!% wykonanych z bali drewnianych zak$adanych we wn!ki w przyczó$kach (w 

roku 1945 przebudowano jaz na zamkni!cia ruchome).

Wybudowanie na pocz#tku dwudziestego wieku nasypu i mostu kolejowego w 

Piwonicach spowodowa$o skrócenie rzeki Pokrzywnicy, a tym samym przesuni!cie jej 

uj"cia do Prosny o oko$o 1 km w gór! rzeki.

W latach 1940-1942 wzd$u& ulicy Babina zosta$ zasypany przez Niemców kana$ 

Babinka m.in. ksi#&kami z kaliskich bibliotek oraz wyprostowany Kana$ Rypinkowski.

W roku 1975 w parku Miejskim, w odleg$o"ci 50 m na pocz#tku Kana$u Bernar-

dy'skiego, sta$ego jazu kamiennego i dobudowanego jazu koz$owo-iglicowego poni&ej 

wybudowano metalowy jaz klapowy w postaci soczewkowych "cian pi!trz#cych od-

chylonych od progu o 20-400, obracaj#cych si! wokó$ osi poziomych znajduj#cych si! 

na dolnych kraw!dziach [Galuba M. i in., 2005].

W nast!pstwie spi!trzenia wody przez jazy wyst#pi$o powolne odk$adanie si! rumo-

wiska wleczonego i unoszonego przed jazem, co spowodowa$o podniesienie rz!dnych 

dna rzeki. Od 2003 roku prowadzone s# prace (z przerwami) zwi#zane z usuwaniem 

rumowiska (tzw. odmulanie) z koryta rzeki Prosny.

FUNKCJE KANA�ÓW I ISTNIEJ�CYCH BUDOWLI WODNYCH 
KALISKIEGO W�Z�A WODNEGO (KWW)

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. 
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Podstawowym zadaniem kana!ów (Bernardy"skiego, Rypinkowskiego) i budowli 

wodnych Kaliskiego W#z!a Wodnego (KWW) jest z!agodzenie (sp!aszczenie) fal powo-

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 pocz$wszy od mostu drogowego 

w Piwonicach, biegu rzeki km 7.0 do ulicy Ba'anciej w 63.0 km biegu rzeki.

Najwi#ksz$ ilo%& wody stanowi$c$ ok. 48* przep!ywu mo'e przeprowadzi& kana! 

Bernardy"ski, ok. 25* przep!ywu Kana! Rypinkowski, natomiast g!ówne koryto rzeki 

Prosny pozosta!e 25*.

Przep!ywaj$ca przez miasto rzeka Prosna wraz z kana!ami usytuowana jest na 

terenie znacznie zurbanizowanym, co utrudnia (wr#cz uniemo'liwia) rozbudow# 

koryt cieków i budow# nowego koryta ulgi do takich parametrów, aby zapewni& 

bezkolizyjny przep!yw.

Mapa 2. Kaliski W#ze! Wodny
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Fot. 1.  Uj!cie rzeki Sw"drni do Kana#u Bernardy$skiego w parku miejskim Kalisza

Fot. 2. Kana# Bernardy$ski poni%ej uj!cia rzeki Sw"drni
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Fot. 3. Jaz wodny w górnym biegu Kana!u Bernardy"skiego

Fot. 4.  Rozwidlenie cieków - po prawej stronie rzeka Prosna a po lewej Kana! 

Rypinkowski
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Fot. 5.  Rzeka Prosna, w g!"bi widoczny zabytkowy most Trybunalski 

(ul. Sukiennicza)

Fot. 6. Rzeka Prosna � zabytkowy most Kamienny, widoczne tymczasowe 

balustrady (ul. #ródmiejska)
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Fot. 7. Rzeka Prosna � zabytkowy jaz Franciszka!ski 

i ma"a  elektrownia wodna

Fot. 8. Widok z mostu Bursztynowego; rozwidlenie rzeki w kierunku: 

lewym � Prosna i kana" Rypinkowski, prawym � kana& Bernardy'ski
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Fot. 9. Most na rzece Pro!nie na wysoko!ci Al. Wojska Polskiego

Fot. 10. Kana" Rypinkowski � widok na most Rypinkowski 
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Fot. 11. Most przy teatrze im. W. Bogus!awskiego, rzeka Prosna

Fot. 12. Most Warszawski na kanale Bernardy"skim 
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Fot. 13. Kana! Bernardy"ski na wysoko#ci klasztoru o.o. Jezuitów 

Fot. 14. Po!$czenie rzeki Prosny z kana!em Rypinkowskim przed mostem 

na ul. Chopina 
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Fot. 15. Jaz wodny w górnym biegu kana!u Rypinkowskiego w Parku Miejskim

Fot. 16.  Most Rypinkowski na kanale Rypinkowskim (ul. Cz"stochowska) 
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ISTOTNE ZADANIA DLA OCHRONY MIASTA KALISZA PRZED 

POWODZI�

Przyczynami powstawania powodzi opadowych w Kaliszu, z którymi mamy obecnie 

do czynienia s!: silne d"ugotrwa"e i intensywne opady nawalne deszczu oraz gwa"towne 

topnienie #niegu przy zamarzni$tej glebie.

Powodzie rozlewne mog! mie% ró&ny przebieg w zale&no#ci od ukszta"towania 
lokalnego terenu. Zmiany ilo#ciowe wód kszta"towane s! w g"ównej mierze wielko#ci! 
i przebiegiem oraz uwarunkowaniami zjawisk hydrometeorologicznych [Depczy'ski 
W. i in.,1999] .

W celu zmniejszenia w przysz"o#ci negatywnych skutków powodzi dla miasta 
Kalisza nale&y podj!% dzia"ania zmierzaj!ce do czynnej ochrony przeciwpowodziowej 
a mianowicie:
 · nale&y przyspieszy% budow$ planowanego zbiornika retencyjnego Wielowie# Klasz-

torna (pojemno#% max. 48.8 mln m3) na rzece Pro#nie (km 83.6), co skutkowa% b$dzie 
tylko ograniczeniem wielko#ci wezbrania poprzez zatrzymanie (sp"aszczenie) fali 
powodziowej [Ma"ecki Z., 2007].

 · rozwa&y% wybudowanie zbiornika suchego N$dzerzew na rzece Sw$drni,
 · wykona% (uzupe"ni%) obiekty gospodarki wodnej, które b$d! chroni% okre#lone tereny 

przez sam fakt istnienia i zarazem b$d! stanowi% biern! ochron$ przed powodziami, 
a mianowicie:

 · regulacj$ rzek i kana"ów,
 · kontynuowanie napraw i budowy wa"ów przeciwpowodziowych po wykonaniu stu-

dium projektowego (ograniczy% budow$ wa"ów na terenach zalewowych),
 · napraw$ istniej!cych jazów i innych budowli hydrotechnicznych,
 · zmierza% do zwi$kszenia ma"ej retencji naturalnej: le#nej, glebowej, koryt (dolin) 

rzecznych,
 · przywróci% pojemno#% powodziow! sta"! zbiornikowi retencyjnemu Pokrzywnica 

poprzez usuni$cie rumowiska (osadów dennych, które nale&y zrekultywowa%) z 
czaszy akwenu.
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KALISZER WASSERKNOTEN

Zusammenfassung

Kaliszer Wasserknoten (KWW) bilden der Fluss Prosna mit dem Hauptstromlauf, der durch Stadtzen-

trum ! ießt sowie die Zu! ieße: rechts- Pokrzywnica und Swedrnia; links- Piwonka und Krepica.und 

Kanäle: Rypinkowki und Bernardy"ski. Schmelzende Schneebedeckung und intensive Regenfälle, die 

das Wasser des Flusses speisen, beein! ussen kurzfristig den hohen Wasserspiegel in Flüssen.

Ressourcen der Ober! ächenwasser schätzt man in südlichen und ostsüdlichen Teil Großpolens als 

die niedrigsten im Lande. Die Hauptaufgabe des Kaliszer Wasserknotens (KWW) (darunter auch 

Wasserbauten) ist die Hochwasserwelle zu ver! achen besonders zur Zeit des Hundertwassers mit dem 

Durch! uss 219 m3/s.

Schlüsselworte: Wasserknoten, Fluss, Kanal, Hochwasserwelle 

KALISZ WATER LOOP

Summary

Kalisz Water Loop (KWL) is formed by the Prosna river with its main stream ! owing through the centre 

of Kalisz and its tributaries; right-hand side: the Pokrzywnica and the Sw#drnia, left-hand side: the 

Piwonka and the Kr#pica and canals: the Rypinkowski and the Bernardy"ski. Melting snow and intense 

rainfall supplying water to the river cause short-term high water levels in water courses. Resources of 

surface waters in the southern and south-eastern Wielkopolska are estimated as the lowest in Poland. 

The basic function of the Kalisz Water Loop (including water structures) is to mitigate (! atten) ! ood 

waves, particularly when the so-called century water of 219 m3/s ! ow occurs.

Key words: water loop, river, canal, ! ood wave


