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Leszek Zi¹bka
KALISKI GRÓD PIASTÓW NA ZAWODZIU – DZIEDZICTWO
KULTUROWE EUROPY
Streszczenie. Gród Piastów na Zawodziu zbudowano w IX wieku w ramionach rzeki Prosny i do
XIII wieku ten warowny gród stanowi³ centrum Kalisza. W tym czasie pe³ni³ on funkcjê centralnego
oœrodka w tym rejonie i by³ siedzib¹ w³adz œwieckich i koœcielnych. W publikacji omówiono projekt
kompleksowej ochronê istniej¹cej substancji zabytkowej wraz z otoczeniem, przy jednoczesnym
wykorzystaniu grodziska na Zawodziu do celów ekspozycyjno-oœwiatowych.

WPROWADZENIE
Kalisz we wczesnoœredniowiecznej Polsce by³ jednym z najwa¿niejszych oœrodków osadniczych, gospodarczych i politycznych [Baranowski 1998].
Centrum Kalisza do XIII wieku by³ gród warowny zbudowany w IX, w ramionach
rzeki Prosny. Gród pe³ni³ funkcje centralnego oœrodka ziemi, kasztelani, dzielnicy lub
ksiêstwa –siedziby w³adz œwieckich i koœcielnych.
Grodzisko to (po³o¿one w dzielnicy Zawodzie), ze wzglêdu na widoczn¹ zewnêtrzn¹
formê w terenie, jest obecnie nieod³¹czn¹ czêœci¹ krajobrazu naturalnego. Gród na
Zawodziu to jeden z najstarszych elementów w strukturze aglomeracji pobliskich osad,
który funkcjonowa³ do czasu lokacji miasta na nowym miejscu, oddalonym o oko³o
dwa kilometry w kierunku pó³nocnym. Wspó³czeœnie nieliczne miasta w Polsce szczyciæ siê mog¹ tak dobrze zachowanym obiektem w centrum aglomeracji miejskiej. Wyj¹tkowe i efektowne odkrycia dokonane w wyniku prac wykopaliskowych umiejscowi³y wczesno-œredniowieczny Kalisz w rzêdzie odkryæ g³ównych grodów wczesnopiastowskiego pañstwa.
Zakoñczenie w roku 1992 kolejnej fazy prac badawczych na Zawodziu zbieg³o siê
z rozpoczêciem realizacji zagospodarowania rezerwatu archeologicznego. Przygotowanie obiektu do tej funkcji to d³ugi i ¿mudny proces, poczynaj¹c od wspomnianych
ju¿ badañ interdyscyplinarnych, konserwacji, do projektu zagospodarowania (budowa
nowych obiektów, urz¹dzenie terenów otaczaj¹cych wykopaliska oraz elementy konstrukcyjne: œcie¿ki, siedziska, pomosty) a koñcz¹c na urz¹dzeniu ekspozycji. Rezerwat
archeologiczny to obiekt muzealny, którego podstawê ekspozycji stanowi¹ obiekty budowlane in situ. Ró¿ni¹ siê od muzeum na wolnym powietrzu, np. typu skansenu, gdzie
eksponowane s¹ zabytki pochodz¹ce najczêœciej z ró¿nych miejsc i rejonów a tak¿e
parków archeologicznych, gdzie rekonstrukcje (mniej lub bardziej wierne) wzniesione
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zosta³y w miejscach wczeœniejszych badañ (lub w ich pobli¿u) albo nie zwi¹zanych z
rzeczywist¹ obecnoœci¹ stanowiska archeologicznego, gdzie najczêœciej archeologia
eksperymentalna ³¹czona jest z dzia³alnoœci¹ edukacyjno-oœwiatow¹ i rozrywkow¹.
Tworzone kiedyœ i wspó³czeœnie rezerwaty archeologiczne mia³y i maj¹ ró¿ne cele i
formy. Niekiedy dominuje w nich funkcja ochronna, czasami badawcza i edukacyjna,
innym razem ekonomiczna [Kobyliñski 2005]. Uwzglêdniaj¹c formy, rezerwaty mog¹
eksponowaæ wy³¹cznie ods³oniête relikty archeologiczne, relikty i rekonstrukcje, b¹dŸ
same rekonstrukcje. Uwzglêdniaj¹c specyfikê ochrony i prezentacji ten typ rezerwatu
mo¿na okreœliæ jako archeologiczno-architektoniczne i uznaæ z jedne z podtypów w
stosunku do nadrzêdnej klasy rezerwatów archeologicznych. Przy projektowaniu zdano sobie sprawê , ¿e rezerwat archeologiczny zdecydowanie ró¿ni siê od innych tym,
¿e na jego terenie mog¹ byæ prowadzone dalsze prace wykopaliskowe, przy zachowanej lub czêœciowo odtworzonej formie krajobrazowej. Eksponowanie in situ czêœci
budowli nale¿y uzale¿niæ w tym wypadku od ewentualnych celów badawczych i konserwatorskich. Badanym obiektom trzeba nadaæ odpowiedni¹ oprawê ekspozycyjn¹ i
opatrzyæ odpowiednim komentarzem z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, by
ujawni³y one swoj¹ wartoœæ historyczn¹ Przede wszystkim nale¿y je odpowiednio zabezpieczyæ, aby uchroniæ przed powoln¹ dewastacj¹, powodowan¹ g³ównie czynnikami atmosferycznymi(erozja) a tak¿e dzia³alnoœci¹ cz³owieka.

REZERWAT – PIERWSZE PROJEKTY
Pierwszy wniosek o utworzenie rezerwatu archeologicznego na Zawodziu sformu³owa³ Krzysztof D¹browski [1961]. Projekt przewidywa³ realizacjê urz¹dzeñ us³ugowo-administracyjnych, ekspozycjê na terenie grodziska i w pawilonach oraz ewentualnie skansen etnograficzny, który powinien ³¹czyæ rezerwat z zachowan¹ wtedy jeszcze
in situ drewnian¹ zabudow¹ dzielnicy Zawodzie. Pawilon us³ugowo-administracyjny
umieszczony przy wejœciu na teren rezerwatu mia³ spe³niaæ wymogi nieodzowne dla
profesjonalnej obs³ugi turystycznej. Teren ca³ego grodziska przeznaczono dla celów
ekspozycyjnych. G³ównymi akcentami plastycznymi by³y dwa pawilony: wiêkszy nad
fundamentami kolegiaty oraz mniejszy nad pozosta³oœciami wa³ów i fundamentami wie¿y
obronnej. Pawilony, które mia³y byæ postawione nad pozosta³oœciami kolegiaty pod wezwaniem œw. Paw³a, fragmentami wa³u i fundamentami wie¿y, zaprojektowano w lekkiej
konstrukcji stalowej, przykrytej pleksiglasem. Projekt ten nie doczeka³ siê realizacji.
W roku 1985 dla Muzeum Okrêgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu ponownie opracowano projekt zagospodarowania grodziska na Zawodziu jako rezerwatu archeologicznego. Instytut Podstaw Rozwoju Architektury Politechniki Warszawskiej przedstawi³ projekt przewiduj¹cy miêdzy innymi udostêpnienie ods³oniêtych (podczas prac
wykopaliskowych) reliktów kolegiaty, wie¿y obronnej oraz ró¿norodnych zabytków
ruchomych. Równie¿ i ta koncepcja nie doczeka³a siê realizacji.
W 1993 roku Teresa Rodziñska-Chor¹¿y, Tomasz Wêc³awowicz i Tadeusz Baranowski opracowali za³o¿enia przysz³ego rezerwatu. Opracowany i zaakceptowany przez
œrodowisko kaliskie projekt zak³ada³ kompleksow¹ ochronê istniej¹cej substancji zabyt-
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kowej wraz z otoczeniem, przy jednoczesnym wykorzystaniu grodziska na Zawodziu
do celów ekspozycyjno-oœwiatowych.

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY NA ZAWODZIU W KALISZU
W zwi¹zku z pozyskaniem œrodków unijnych przez Muzeum Okrêgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2006 roku powsta³ projekt zagospodarowania rezerwatu archeologicznego
Kalisz-Zawodzie, którego twórc¹ by³a firma „Konserwacja Zabytków” - M.J. Cempli z
Krakowa. Podstaw¹ przygotowanego projektu by³a dokumentacja z badañ wykopaliskowych Iwony i Krzysztofa D¹browskich oraz zespo³u archeologów pod kierunkiem
T. Baranowskiego, a tak¿e liczne konsultacje z architektami uczestnicz¹cymi w pracach badawczych na Zawodziu, T. Rodziñsk¹-Chor¹¿y i T. Wêc³awowiczem. W roku
2007 opracowano projekt, który mia³ g³ównie na celu wydobycie walorów oœwiatowych zabytkowej przestrzeni historycznej grodu (rys. 1). G³ówny akcent polega³ na
wykonaniu rekonstrukcji fundamentów przyziemi kolegiaty pod wezwaniem œw. Paw-

Rys. 1. Plan grodziska Kalisz - Zawodzie
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³a (w skali 1:1) z kamienia piaskowego z wizualn¹ ci¹g³oœci¹ murów i widocznym
podzia³em na: prezbiterium z absyd¹, mury nawy, emporê, czworoboczn¹ wie¿ê, o³tarz
na fundamencie (do wysokoœci ok. 40 cm) oraz zaznaczonym wewn¹trz zarysem koœció³ka drewnianego (fot. 1). Kolejny element prac stanowi³a rekonstrukcja czworok¹tnej, dwukondygnacyjnej wie¿y obronnej, w miejscu dawnych fundamentów. Belki
podwalinowe rekonstrukcji drewnianej wie¿y spoczê³y na mikropalach, aby umo¿liwiæ
wgl¹d pod poziom „parteru”, gdzie znajduj¹ siê oryginalne, ods³oniête fundamenty (fot. 2).
Do tak posadowionej wie¿y dostawiono po obu jej stronach palisadê z ostro zakoñczonych drewnianych okr¹glaków.
Wejœcie do grodu prowadzi przez zrekonstruowany drewniany most i umieszczon¹
tutaj bramê wjazdow¹ wykonan¹ z bali drewnianych usytuowan¹ w linii wa³u. Po jej
obu stronach postawiono palisadê, a przed ni¹ - nad pozosta³oœciami oczyszczonej fosy
– ostrokó³, w postaci zaostrzonych drewnianych bali wkopanych w ziemiê pod k¹tem
oko³o 45 stopni (fot. 3). Odbudowano tak¿e fragment wa³u w konstrukcji drewnianoziemnej, zlokalizowany w czêœci po³udniowo-wschodniej grodziska, który wype³niono
kamieniami. Dla ilustracji zabudowy mieszkalnej postawiono siedem budynków ró¿ni¹cych siê od siebie nie tylko wielkoœci¹, ale i konstrukcj¹ œcian (zrêbowa, sumikowo³¹tkowa i palisadowa) oraz pokryciem powierzchni dachu (trzcina lub dranice- fot. 4).
Na terenie grodu umieszczono tak¿e kamienny kopiec-kurhan w miejscu jego odkrycia,
jako najstarszy element zwi¹zany z funkcjonowaniem pogañskiego cmentarzyska cia³opalnego. W celach edukacyjnych sporz¹dzono i ustawiono tam tak¿e dwie wykonane
z granitu makiety przedstawiaj¹ce: rezerwat na Zawodziu z wszelkimi rekonstrukcjami
oraz kolegiatê pod wezwaniem œw. Paw³a. Wszystkie elementy architektury po³¹czono
specjalnie wytyczonymi œcie¿kami wkomponowanymi w pasy zieleni, w których gatunki roœlin, podkreœlaj¹ zró¿nicowanie chronologiczne faz obiektu [Baranowski 1998].
W ramach projektu na teren rezerwatu, na podgrodzie przeniesiono z dzielnicy
Stare Miasto drewnian¹ zagrodê ze schy³ku osiemnastego wieku, bêd¹c¹ ostatnim zachowanym elementem drewnianej architektury z tego terenu.

OTWARCIE REZERWATU NA ZAWODZIU – POWRÓT DO
PRZESZ£OŒCI
Uroczyste otwarcie obiektu odby³o siê 14 czerwca 2008 roku, które stanowi³o
zarazem punkt kulminacyjny tegorocznych obchodów Œwiêta Miasta „grodu nad Prosn¹”.
Dokonali tego wspólnie: Marek WoŸniak – Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego,
Janusz Pêcherz- Prezydent Miasta Kalisza i Jerzy A. Splitt - Dyrektor Muzeum Okrêgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, który przedstawi³ najwa¿niejsze wydarzenia z historii
grodu i g³ówne za³o¿enia zrealizowanego projektu. Osobom, które pod wzglêdem organizacyjnym i merytorycznym zaanga¿owane by³y w realizacjê przedsiêwziêcie, Marek
WoŸniak – Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego wrêczy³ statuetki z wizerunkiem
Mieszka II Starego1, g³ównego budowniczego wczesnoœredniowiecznego „grodu nad
1

Autorem projektu statuetki jest A. Ozima.
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Fot. 1. Rekonstrukcja przyziemia fundamentów kolegiaty
pod wezwaniem œw. Paw³a (M. Zi¹bka)

Fot. 2. Rekonstrukcja wie¿y obronnej na koronie wa³ów (M. Zi¹bka)
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Fot. 3. Rekonstrukcja bramy wjazdowej z palisad¹ i mostem (M. Zi¹bka)

Fot. 4. Rekonstrukcja chaty œredniowiecznej (M. Zi¹bka)
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Prosn¹”. Otrzymali je: Iwona D¹browska – archeolog, która wspólnie z Krzysztofem
D¹browskim w latach piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych prowadzi³a badania na terenie
grodziska Kalisz-Zawodzie, pose³ Józef Racki, by³y Wicemarsza³ek Województwa Wielkopolskiego, Kazimierz Koœcielny – Wicemarsza³ek Wojewódzwa Wielkopolskiego, Janusz Pêcherz – Prezydent Miasta Kalisza, Marek Cempla - twórca projektu, Stanis³aw
Walczak - wykonawca projektu, w³aœciciel kaliskiej firmy budowlanej, Tadeusz Baranowski - archeolog, pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie,
kieruj¹cy badaniami na Zawodziu w ostatnich latach.
Kulminacyjnym punktem uroczystoœci by³a msza polowa celebrowana przez Ordynariusza Diecezji Kaliskiej – ksiêdza biskupa Stanis³awa Napiera³ê, w zrekonstruowanych fundamentach kolegiaty œw. Paw³a, który poœwiêci³ replikê krzy¿a odkrytego
podczas wykopalisk w latach szeœædziesi¹tych w miejscu gdzie mia³ znajdowaæ siê
pochówek ksi¹¿êcy, w asyœcie cz³onków stowarzyszeñ historycznych: Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej, Wojów Grodziska Zawodzie i Wojów œw. Wojciecha. Nastêpnie
odby³o siê zwiedzanie kaliskiego „grodu Piastów”, obozowisk kaliskich wojów i rycerzy oraz stosik prezenterów dawnych rzemios³ (np.: garncarstwa, kowalstwa, p³atnerstwa, skórnictwa, tkactwa, rymarstwo, wyrób pieczêci, obróbki rogi i skóry, przymierzalnia stroju œredniowiecznego).
Kolejnego dnia odby³a siê 13 edycja cyklicznej imprezy plenerowej „Jarmarku Archeologicznego”, trwaj¹cy od wczesnych godzin przedpo³udniowych do póŸnych wieczornych. T³umy kaliszan i przyjezdnych, które odwiedzi³y teren Rezerwatu uczestniczy³y w prezentacji multimedialnej dotycz¹cej historii kaliskiego grodu i prac zwi¹zanych z jego rekonstrukcjami. W prezentacjach uczestniczyli liczni rzemieœlnicy, których obecnoœæ na terenie grodu we wczesnym œredniowieczu potwierdzi³y znaleziska
archeologiczne (np. kowalstwo, rymarstwo, garncarstwo).
Organizatorzy Muzeum Okrêgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu przy wspó³pracy z
Bractwem Rycerskim Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, Wojami Grodziska Zawodzie przy wsparciu finansowym Urzêdu Miasta w Kaliszu, przygotowali kilkanaœcie stoisk, które oblegane by³y przez t³umy zwiedzaj¹cych. W tym dniu nie zabrak³o tak¿e pokazów dawnych technik walk w wykonaniu Kaliskich Wojów Grodziska Zawodzie i Bractwa Rycerskiego Ziemi Kaliskiej. Odby³y siê równie¿ koncerty w wykonaniu zespo³ów muzyki
dawnej: Rocal Fuza ze Œwieradowa oraz Semibrevis i Santarello z Kalisza. Zaprezentowano inscenizacjê legendy o powstaniu Kalisza przez m³odzie¿ z Gimnazjum nr 9 oraz
tañce œredniowieczne w wykonaniu cz³onków Bractwa Rycerskiego Ziemi Kaliskiej.
Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê rejsy ³odzi¹ s³owiañsk¹ po Proœnie a tak¿e kiosk z
okolicznoœciowymi pami¹tkami. Licznie odwiedzana by³a przeniesiona ze Starego Miasta na teren rezerwatu osiemnastowieczna cha³upa z wyposa¿eniem, nazwana przez
zwiedzaj¹cych „babusin¹ chatk¹”, gdzie w ci¹gu niespe³na godziny przewinê³o siê oko³o 500 osób. Wszyscy g³odni i spragnieni korzystali z uroków staropolskiej kuchni.
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THE PIAST TOWN IN KALISZ-ZAWODZIE – CULTURAL HERITAGE OF THE EUROPE
Summary
An Early Medieval burg city in Zawodzie built in 9th century, situated in the Valley of Prosna River, to
the 13th century was one of the greatest Piast town centres. This town was seat of secular and
ecclesiastical authorities. The project of complete protection of existing relicts with surrounding places
were described in the paper. Old town in Zawodzie are make accessible for exposition and educational
objects.
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