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Szanowny Panie Radny,

turystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się branż gospodarczych, pomimo
pandemii. W związku z tym, jej wsparcie – także w zakresie tworzenia odpowiedniej infrastruktury
– może być ważnym instrumentem polityki regionalnej, aktywizacji lokalnych społeczności,  jak
również istotnie wpływać na wzrost gospodarczy. 

Rozwój szlaków turystyki kulturowej, w szczególności Szlaku Piastowskiego, jest
głównym celem zawartym w Strategii  Rozwoju Turystyki Województwa Wielkopolskiego. Jego
utworzenie, służy zaakcentowaniu znaczenia regionu w kształtowaniu się państwowości polskiej  
w wiekach  średnich,  a  także  wykreowaniu  nowych  obszarów i  metod  popularyzacji  spuścizny
kulturowej. Istnienie szlaków, służy ukazaniu procesu włączania się monarchii piastowskiej w krąg
kultury łacińskiej, a leżące na nich obiekty są świadectwem formowania się zachodnioeuropejskiej
wspólnoty.  Wiele  historycznych  tras  kulturowych  ma  szansę  stać  się  atrakcyjnymi  produktami
turystycznymi, jednak aby tak się stało, należy podjąć wysiłki w celu zwiększenia ich atrakcyjności
(podjęta waloryzacja Szlaku Piastowskiego wyznacza odpowiednie standardy w tym względzie) dla
mieszkańców i gości krajowych i zagranicznych. 
       W 2017 roku, na zlecenie Miasta Kalisza opracowano dokumentację projektową pn. „Roboty
konserwatorsko-renowacyjne  polegające  na  odtworzeniu  murów  obronnych  wraz  z  niezbędną
infrastrukturą i małą architekturą dla zadania pn. Mury średniowiecznego Kalisza – rewaloryzacja
piastowskich  fortyfikacji  obronnych  miasta  lokacyjnego”.  Obejmują  one  m.in.  relikty  zamku
kazimierzowskiego.  W  zakres  robót  budowlanych  wejdzie:  uczytelnienie  fragmentów
zrekonstruowanego  zewnętrznego  muru  zamku  partii  przyziemia  –  zgodnie  z  programem prac
konserwatorskich, iluminacja, przeniesienie lokalizacji skrzynki elektrycznej, likwidacja ogrodzenia
ul.  Grodzkiej,  zabiegi pielęgnacyjne drzew - usunięcie dolnych gałęzi,  umieszczenie elementów
małej architektury: makiety zamku kazimierzowskiego, plansz w formie tablic informacyjnych dot.
murów i zamku, słupków ogrodzeniowych. 

Prace  budowlano-konserwatorskie  przy  zachowanych fragmentach murów, oprócz
zabezpieczenia przed degradacją pozwolą przywrócić należną estetykę obiektów. Do wybranych
fragmentów  murów  zostanie  doprowadzona  niezbędna  infrastruktura  techniczna  w  postaci
przyłączy elektrycznych w celu ich nocnej ekspozycji. Odpowiednie podświetlenie tych zabytków
podniesie ich walory architektoniczne i turystyczną atrakcyjność. Wyżej omówiona dokumentacja,
z uwagi na prowadzone w mieście prace, po wcześniejszym zabezpieczeniu środków finansowych
będzie  zaktualizowana.  Winny  również  zostać  podpisane  umowy  z  operatorami  na  wykonanie
przyłączy energetycznych służących iluminacji fundamentów zamku oraz murów.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

                 W budżecie miasta Kalisza na 2021 rok, nie zaplanowano środków, z których możliwe
byłoby  sfinansowanie  rewaloryzacji  murów  miejskich.  Merytoryczny  Wydział  Urzędu  Miasta
Kalisza, na bieżąco monitoruje możliwości pozyskania środków na ww. cel ze źródeł zewnętrznych.
W chwili  ogłoszenia  konkursu,  w  którym Miasto  mogłoby  ubiegać  się  o  dotacje  na  potrzeby
realizacji zadania, zostanie złoży stosowny wniosek. 

Jednocześnie informuję, że zakres prac zawarty w realizowanym przez Zarząd Dróg
Miejskich  zadaniu  pn.  „Przebudowa  pl.  J.  Kilińskiego,  pl.  Jana  Pawła  II,  p.  św.  Józefa,  nie
uwzględnia przeprowadzenia robót określonych w interpelacji Pana Radnego.

Mam  nadzieję  na  pojawienie  się  możliwości  aplikowania  o  fundusze  w  ramach
inwestycji w turystyce, wówczas przedmiotowa sprawa potraktowana zostanie priorytetowo.

Nie  ukrywam  jednocześnie,  że  współpraca  Pana  Radnego,  jako  specjalisty  
w dziedzinie archeologii i historii, przyczyni się do popularyzacji idei należytego wyeksponowania
pozostałości kasztelu, świadczącego o znaczeniu i pozycji Kalisza w państwie piastów za czasów
panowania Kazimierza Wielkiego.  

Licząc na owocne współdziałanie, pozostaję z wyrazami szacunku.



Leszek Ziąbka Kalisz dnia, 19.02.2020

Klub Radnych PiS

Rada Miasta Kalisza

 Sz. Pan

 Krystian Kinastowski

             Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie 

Zgodnie  z  paragrafem 27  Statutu  Miasta  Kalisza,  składam interpelację  w  sprawie

ekspozycji  reliktów  zamku  kaliskiego,  która  znajduje  się  na  terenie  I  Liceum

Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka, przy zbiegu ulic Grodzkiej, Zamkowej oraz placu

Jana Pawła II.

Zamek zbudowany został w obrębie miasta w XIV wieku z inicjatywy Kazimierza

Wielkiego,  o czym wspomina Jan Długosz. Usytuowany blisko Bramy Toruńskiej,  prawie

wtopiony  w  mury  miejskie,  stanowił  integralny  element  obwarowań  miejskich,  których

długość, wraz z liczącym ok. 100 metrów odcinkiem zamku, wynosiła prawie 1600 metrów,

zamykając  przestrzeń  miasta  na  powierzchni  około  18  ha.  Stawiało  to  miasto  w  rzędzie

największych  fortyfikacji  miejskich  Polski.  Zamek  kaliski  w  niewielkim  zakresie  pełnił

funkcje militarne, posiadał raczej charakter rezydencjonalno- administracyjny.  Wielokrotnym

gościem  zamku  w  latach  1402-1423  był  król  Władysław  II  Jagiełło.  Według  opisu

sporządzonego  w 1564 roku kaliski  zamek  był  budowlą  czteroskrzydłową zbudowaną na

planie czworoboku z dziedzińcami pośrodku. Prowadziła do niego brama wjazdowa, która

znajdowała się od strony miasta w skrzydle północnym. Główny dom mieszkalny miał cztery

kondygnacje,  pozostałe  zabudowania  trzy..  W  XVI  wieku  zamek  stanowił  rezydencję

wielkopolskich  dygnitarzy:  starosty generalnego,  kaliskiego  wojewody,  burgrabiego,  a

okresowo także dla polskich królów. W 1792 zamek popadł w ruinę podczas pożaru Kalisza.

W  1803  roku  wypalone  ruiny  zamku  wraz  z  przylegającym  placem  zostały  sprzedane

Fryderykowi  Wiedermanowi.  W XIX wieku kolejni  właściciele  terenu dokonali  rozbiórki

pozostałości zamku wraz z piwnicami. W 1819 roku na jego miejscu zbudowano szkołę.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Starosta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Burgrabia_(urz%C4%85d)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojewoda


  W związku z przygotowywaną modernizacja w 2021 roku placów: Kilińskiego, Jana Pawła

II oraz Św. Józefa zwracam się z prośbą o  włączenie do projektu właściwego uwidocznienia,

wyeksponowania i pokazania reliktów kaliskiego zamku. Zadanie to powinno obejmować m.

innymi: 

- właściwe odnowienie reliktów zamku w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków w 

Poznaniu Delegatura w Kaliszu 

- wyeksponowanie i oświetlenie istniejących reliktów zamku z możliwością zwiedzania 

(dojście do istniejących fundamentów)   

-umieszczenie wizualizacji (projekcja makiety), np. na ścianie I Liceum im. A. Asnyka 

- umieszczenie tablicy informacyjnej z opisem zabytku z kodem QR, (co najmniej 

dwujęzycznej)

-odnowienie i uzupełnienie istniejącej ekspozycji 

-wykonanie i ustawienie makiety zamku z kodem QR ( z dostępnością dla niewidomych)

-odnowienie murów dochodzących do ekspozycji

Przygotowana wystawa powinna stanowić jedną z atrakcji historycznych Kalisza

 W ramach lokalnego produktu turystycznego Szlaku Piastowskiego. 

-

  Z wyrazami szacunku 

Leszek Ziąbka 

 

 


