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!redniowiecze

Granice tej dzielnicy, w!ci"gu nast#pnych 
stuleci, zmienia$y si#, ale najcz#%ciej 

okre%lenie „Górny &l"sk” rezerwowano dla 
ziem, których zachodnia rubie' si#ga$a takich 
wspó$czesnych miast, jak: Javornik, Paczków, 
Grodków, Brzeg, pó$nocna – Wo$czyna, Byczyny 
i!Gorzowa &l"skiego, po$udniowa – Bruntála, 
Jab$onkowa i!rzeki Ostrawicy, a!wschodnia – 
rzek: Wis$y, Przemszy i!Brynicy. S" to tak'e dzi-
siejsze granice Górnego &l"ska, którego obszar 
nale'y obecnie do Polski i!Czech; w!naszym 
kraju za% ziemie górno%l"skie wchodz" w!sk$ad 
województw: opolskiego i!%l"skiego. W!tym 
ostatnim znajduje si# wschodnia cz#%( regionu. 
W!przesz$o%ci Górny &l"sk nader cz#sto zmienia$ 
swego w$a%ciciela. Przej%ciowo pozostawa$ 
we w$adaniu Pa)stwa Wielkomorawskiego 
(prawdopodobnie), piastowskiej Polski, mo-
narchii Luksemburgów, Habsburgów i!pru-
skich Hohenzollernów, a!w!XIX i!XX wieku, 
w!granicach Prus (Niemiec), Austrii, Polski 
i!Czechos$owacji. Burzliwe dzieje polityczne 
Górnego &l"ska znalaz$y swe odzwiercie-
dlenie tak'e na p$aszczy*nie gospodarczej. 
Decydowa$y m.in. o!tempie i!charakterze 
rozbudowy infrastruktury komunalnej, w!tym 
i!urz"dze) wodoci"gowych. Taki sam wniosek 
sformu$owa( mo'na w!odniesieniu do innych 
ziem, tworz"cych dzisiejsze województwo 

fot. 1.
Fontanna w Katowicach.

fot. 2.
!redniowieczna Studnia Trzech Braci w Cieszynie.

fot. 3.
Rotunda "w. Miko#aja w Cieszynie z XII w.

Snuj"c opowie%( o tym, jakimi sposobami ludzie 
zaopatrywali si# w wod# przed wiekami i jak czyni" to 
obecnie, nie sposób pomin"( ziem województwa %l"skiego. 
Powodów jest wiele, a wynikaj" przede wszystkim ze 
specy+ki obszaru – stanowi"cego najwi#ksz" cz#%( 
wspomnianego regionu – Górnego &l"ska. Jego $aci)sk" 
nazw" – Silesia Superior – pos$u'ono si# po raz pierwszy 
w XV wieku. 

Wodoci!gi 
województwa 
"l!skiego

%l"skie: Zag$#bia D"browskiego, ziemi cz#-
stochowskiej, powiatu jaworznickiego czy 
,ywiecczyzny. Ich dzieje polityczne równie' 
cechowa$a spora dynamika, rzutuj"ca na tempo 
rozwoju gospodarczego. Zwa'my, i' mowa 
jest o!terenach, które – historycznie rzecz 
ujmuj"c – wchodzi$y najpierw w!sk$ad ziemi 
krakowskiej, a!nast#pnie – po odpadni#ciu 
od Rzeczypospolitej – sta$y si# cz#%ci" Rosji 
(Zag$#bie D"browskie, Cz#stochowa i!okolice) 
lub Austrii (Jaworzno, ,ywiecczyzna), by na 
koniec ponownie po$"czy( si# z!Polsk". 

 We wczesnym %redniowieczu, nim ukszta$-
towa$ si# podzia$ na Górny i!Dolny &l"sk, 
w!*ród$ach pos$ugiwano si# jedynie ogólnym 
okre%leniem – &l"sk, wi"'"c go z!obszarem 
wododzia$u Warty, Wis$y i!Odry. Na wschodzie 
jego granic# stanowi$a Przemsza z!dop$ywami: 
Brynic" oraz Bia$" i!Czarn" Przemsz"; na pó$-
nocy Warta, a!na zachodzie Bóbr i!Kwisa. Do 
Przemszy i!Warty si#ga$y zachodnie granice 
Ma$opolski, z!wymienionymi wcze%niej poza 
%l"skimi obszarami, nale'"cymi do dzisiejszego 
województwa %l"skiego. Zwrócenie uwagi 
na rzeki, wyznaczaj"ce granice &l"ska (w tym 
i!samego Górnego &l"ska, którego zachodni" 
rubie' stanowi m.in. rzeka K$odnica), nie jest 
przypadkowe. &wiadczy o!wyj"tkowym zna-
czeniu wody w!procesie najdawniejszego 
osadnictwa na tym terenie. Ju' sama nazwa 

„&l"sk”, wed$ug jednej z!hipotez, z!wod" jest 
zwi"zana. Zastrzegaj"c si# wprawdzie, 'e do 
dzi% *ród$os$ów tego s$owa nie jest do ko)ca 
znany, a!badacze w!tej sprawie g$osz" ró'ne 
pogl"dy, odnotujmy, 'e jedna z!najcz#%ciej 
przytaczanych teorii wywodzi termin &l"sk od 
&l#'y (rzeki i!góry). Z!kolei &l#'a sw" nazw# 
mia$aby bra( od staros$owia)skiego „%l#g”, 
oznaczaj"cego miejsce pe$ne wilgoci, podmo-
k$e. Niezale'nie od tego, czy zaakceptujemy 
ów punkt widzenia, sam fakt jego pojawiania 
si# (ze znaczn" cz#stotliwo%ci") przekonuje 
o!szczególnej roli rzek dla wczesno%rednio-
wiecznego osadnictwa %l"skiego. Woda, b"d* 
zaj#cia bezpo%rednio z!ni" zwi"zane, mia$y 
równie' zosta( wykorzystane do nazwania 
niektórych %l"skich miejscowo%ci. Wymie)my 
tylko: Rybnik, Strumie) czy Studzienn" (dzi% 
dzielnic# Raciborza, nazwan" tak z!uwagi na 
du'" liczb# studni u'ytkowanych od stuleci). 
Jakkolwiek rzek na Górnym &l"sku p$yn#$o 
wiele, to jednak nie by$y one zbyt g$#bokie 
i!znacznych ilo%ci wody w!swym nurcie nie 
nios$y. Z!czasem zacz#$o to przysparza( k$o-
potów okolicznym mieszka)com. 

Geograf Bawarski, *ród$o z! IX wieku, wy-
mieniaj"c plemiona zamieszkuj"ce ziemie 
%l"skie, wywodzi, i' siedziby ich nieprzypad-
kowo lokowano nad rzekami. Tak by$o ze 
&l#'anami, osiedlaj"cymi si# nad rzek" &l#'", 
Dziadoszanami – nad Nys" -u'yck" oraz 
u!uj%cia Bobru do Odry, Opolanami, których 
siedziby mia$y si# znajdowa( u!brzegów Nysy 
K$odzkiej, wreszcie Go$#szycami, mieszkaj"cy-
mi nad Olz". Pó*niejsze *ród$o, pochodz"cy 
z!1086 roku tzw. dokument praski, wymienia 
jeszcze Trzebowian, umiejscawiaj"c ich nad 
Nys" i!Kaczaw" oraz Bobrzan nad rzek" Bóbr. 
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Oczywist" niedorzeczno%ci" by$oby twier-
dzi(, 'e tylko na &l"sku ludzie zak$adali swe 
domostwa nad rzekami. -atwy dost#p do 
wody nale'a$ do najwa'niejszych czynników, 
decyduj"cych w!tamtym czasie o!wyborze 
miejsca osiedlenia. Na &l"sku znajdziemy dla 
tego procesu szczególne potwierdzenie we 
wspomnianych ju' *ród$ach historycznych. 
Na ich podstawie mo'na dowodzi(, 'e g#sta 
sie( rzeczna, ob+te opady deszczu, a!pó*niej 
tak'e istnienie du'ych i!$atwo dost#pnych za-
sobów wód gruntowych sta$y si# czynnikami 
determinuj"cymi kierunki wczesno%rednio-
wiecznego osadnictwa. Pod tym wzgl#dem 
&l"sk oferowa$ ziemie dogodnie po$o'one. 
Potwierdzaj" to dane z!oko$o 1000 roku, gdy 
&l"sk liczy$ 300 tys. mieszka)ców, a!g#sto%( 
zaludnienia wynosi$a 6 osób na km. i!by$a 
wy'sza od przeci#tnej dla ca$ej piastowskiej 
Polski, gdzie analogiczny wska*nik si#ga$ 3-5 
osób na km..

Niewiele da si# napisa( na temat struktury 
spo$ecznej ludno%ci zamieszkuj"cej &l"sk 
i!pobliskie ziemie, zarówno w!pierwszych 
wiekach naszej ery, jak i!w!czasach wczesno-
piastowskich. Wzrastaj"ca w!ci"gu wieków 
liczba ludno%ci zmusza$a coraz liczniejsze 
grupy do osiedlania si# z!dala od rzek, b#d"-
cych rezerwuarem wody pitnej, pe$ni"cych 
szalenie istotn" funkcj# obronn" i!gospodarcz", 
a!tak'e umo'liwiaj"cych upraw# ziemi oraz 
hodowl# zwierz"t. Pierwszorz#dn" potrzeb" 
sta$a si# wi#c umiej#tno%( transportowania 
wody na odleg$o%( lub uzyskiwania dost#pu 
do jej podziemnych zasobów, na terenach 
oddalonych od wód otwartych. Drug" z!tych 
ewentualno%ci realizowano dzi#ki kopaniu 
studzien, co na &l"sku nie sprawia$o zbytnich 
trudno%ci, gdy' wody gruntowe zalega$y 
p$ytko. Elementy studzien, konstruowanych 
w!pierwszych wiekach naszej ery, znaleziono 
na obszarze ca$ego &l"ska i!na wschód od 

niego, na ziemiach wchodz"cych dzi% w!sk$ad 
województwa %l"skiego. Na podstawie tych 
odkry( trudno wnioskowa( co do szczegó$ów 
ich budowy. Lepiej udokumentowane hipotezy 
formu$owa( mo'na na temat lokalizacji stu-
dzien, przes"dzaj"cych o!ich funkcji. Niektóre 
s$u'y$y pojedynczym rodzinom, inne, z!ca$" 
pewno%ci", cz#%ciej budowane, mia$y charakter 
publiczny. Te ostatnie znajdowa$y si# przewa'-
nie w!rynku lub w!innym, ogólnie dost#pnym 
miejscu (takie odnaleziono np. w!Raciborzu 
i!B#dzinie). Studnia, wybudowana zgodnie 
z!prawid$ami wczesno%redniowiecznej sztuki 
in'ynierskiej, gwarantowa$a sta$y dost#p do 
wody. W!okresach suszy mog$a s$u'y( groma-
dzeniu wody, dostarczanej z!rzeki. Niekiedy 
bywa$a ch$odni" do przechowywania 'ywno-
%ci. -atwo%( uzyskiwania dost#pu do wody 
zapewne decydowa$a o!zak$adaniu nowych 
osad na &l"sku, które w!X-XI wieku przybiera$y 
posta( wsi lub obronnych grodów, pe$ni"cych 

funkcje administracyjne i!s"downicze. Pierwsze 
kszta$towano jako okolnice – gdy domostwa 
budowano wokó$ owalnego placu z!centralnym 
punktem, ogólnie dost#pn" studni" – lub 
ulicówki – wzd$u' g$ównej drogi. Centrum 
miast wyznacza$o *ród$o wody (studnia lub 
dost#p do wody powierzchniowej). Studnia 
by$a równie' jednym z!najlepiej chronionych 
obiektów w!grodzie, który z!racji realizowania 
funkcji obronnych musia$ by( wyposa'ony 
w!stosowne budowle. W!bulli papieskiej z!1155 
roku wymienia si# w!tej roli m.in. Bytom. 

Wyj"tkowo du'e znaczenie dla rozwoju 
cywilizacyjnego &l"ska i!zachodniej cz#%ci 
Ma$opolski, w!tym równie' dla udoskonalenia 
metod zaopatrywania si# w!wod#, mia$ proces 
lokacji miast. Od XIII wieku skutkowa$ on, na 
omawianym obszarze, szerok" skal" urbanizacji. 
Dogodne po$o'enie, na skrzy'owaniu licznych 
szlaków handlowych, stwarza$o %l"skim miastom 
spore mo'liwo%ci rozwoju. Wcze%niej, peryfe-
ryjne po$o'enie, blisko granicy z!cesarstwem 
niemieckim i!Czechami, postrzegane by$o raczej 
jako czynnik hamuj"cy rozwój dzielnicy. Wizja 
&l"ska, jako miejsca spotka) kupców z!ró'nych 
cz#%ci Europy, zmieni$a dotychczasow" per-
spektyw#, a!po$o'enie geogra+czne dzielnicy 
zacz#to odczytywa( jako niebagatelny atut. 
Piastowie %l"scy, zainteresowani daninami 
p$yn"cymi z!rozwijaj"cych si# miast, w!dobie 
rozbicia dzielnicowego sami inicjowali proces 
ich zak$adania, sprowadzaj"c do swych ksi#stw 
rzemie%lników z!zachodniej Europy. Szczególnie 
aktywni na tym polu byli: Henryk Brodaty i!jego 
syn – Henryk Pobo'ny, a!w!ksi#stwie opolsko-
-raciborskim Kazimierz I!Opolski. Ich dzie$em 
by$o nie tylko upowszechnienie norm prawa 
niemieckiego, odt"d tu obowi"zuj"cego, ale 
przede wszystkim wprowadzanie i!inspirowa-
nie istotnych zmian gospodarczych. Spo%ród 
osadników, znawców nowinek technicznych, 
rekrutowali si# wszak za$o'yciele wielu loko-
wanych wówczas miast: Raciborza – którego 
pocz"tki si#gaj" 1217 roku, Bytomia – 1254 
rok, ,or – 1272 rok, Gliwic – 1276 rok i!inne. 
Ogó$em w!XIII wieku w!ksi#stwie opolskim 
za$o'ono 46 miast. Dodajmy, 'e analogiczny 
proces toczy$ si# w!zachodniej Ma$opolsce. 
Pierwsze wzmianki o!Cz#stochowie pochodz" 
z!1220 roku, a!o B#dzinie, który prawa miejskie 
otrzyma$ w!1358 roku, z!1301 roku. Czelad* 
sta$a si# miastem w!1262 roku, a!,ywiec 

w!1327 roku. Niektóre miasta, jak Racibórz, 
powstawa$y na miejscu dawnych grodów, inne 
tworzone by$y na tzw. surowym korzeniu, jako 
zupe$nie nowe twory urbanistyczne. Z!regu$y 
w!opisywanych miastach w!krótkim czasie 
wzrasta$a liczba ludno%ci. W!po$owie XIV wieku 
mieszka)ców Raciborza szacowano na 3 tys., 
Bytomia – na 1,5 tys., Gliwic – na 900, a!B#dzina 
(na prze$omie XV i!XVI wieku) na 1000 osób. 
Liczby te, z!dzisiejszej perspektywy niezbyt 
imponuj"ce, w!dobie %redniowiecza oznacza$y 
naprawd# du'e aglomeracje, których w$a%ciwe 
funkcjonowanie wymaga$o sprostania wielu 
trudnym wyzwaniom technicznym. Nale'a$o 
do nich m.in. zaopatrzenie mieszczan w!wod#, 
a!tak'e rozwi"zanie problemu pozbywania si# 
nieczysto%ci. Zwa'ywszy na du'" liczb# osób, 
mieszkaj"cych na stosunkowo niewielkim 
obszarze, ten drugi problem stawa$ si# coraz 
wi#kszym k$opotem. 

Dost#p do wody, tak jak dawniej, zapewnia$y 
przede wszystkim studnie. Ich liczba wzrasta$a 
proporcjonalnie do zwi#kszaj"cej si# popula-
cji mieszka)ców %l"skich miast. Z!XIII wieku 
pochodz" pozosta$o%ci czterech studzien, 
odnalezionych w!Raciborzu – jednym z!najwi#k-
szych i!najpr#'niej rozwijaj"cych si# miast na 
Górnym &l"sku, gdzie technika wodoci"gowa 
sta$a na szczególnie wysokim poziomie. Przy 
opisie osi"gni#( z!tej dziedziny, typowych dla 
%l"skiego %redniowiecza, ilustracj# stanowi" 
artefakty z!rejonu Raciborza, rzadziej z!innych 
miast, takich jak np.: Bielsko czy Bytom, gdzie 
równie' odkryto pozosta$o%ci studzien, tyle 'e 
pó*niejszych ni' raciborskie. By$y stosunkowo 
p$ytkie; niektóre si#ga$y zaledwie 1,5 m, co 
jednak wystarcza$o, by uzyska( dost#p do 
wody. Na ich dnie nierzadko umieszczano 
warstw# kamieni, chroni"c" studni# przed 
szybkim zamuleniem. Jako cembrowin u'y-
wano g$ównie drewna d#bowego, czasem 
brzozowego i!sosnowego. Technika budowy 
ówczesnych studni przewidywa$a oddzielne 
przygotowanie cembrowiny, któr" nast#pnie 
wpuszczano do wykopu. Jedynie w!przypadku 
studni szczególnie g$#bokich (kilku lub kilku-
nastometrowych), drewnian" cembrowin# 
wprowadzano do nieuko)czonego jeszcze 
do$u. W!trakcie pog$#biania go, konstrukcja 
– pod wp$ywem w$asnego ci#'aru – opada$a 
coraz ni'ej. Na &l"sku najcz#%ciej stosowano 
konstrukcj# zr#bow" (m.in. studnie z!Bielska), 

fot. 1.
Plan Siewierza, 1786 r.

fot. 2.
Studnia przy zamku w Raciborzu z XI w.

wykonan" z!grubych belek, $"czonych w!rogach 
na zr"b. W!równych odst#pach, mniej wi#cej 
co metr, znajdowa$ si# wypust, pozwalaj"cy 
rzemie%lnikowi dokonywa( remontów wewn"trz 
studni. Z!omawianego okresu pochodz" równie' 
studnie o!bardziej zaawansowanej technologii, 
wykonywane w!konstrukcji s$upowo-ramowej. 
Najwa'niejsz" rol# odgrywa$y w!nich s$upy 
wbijane w!rogach wykopu, o!przekroju kwa-
dratu, na których opierano poziome dranice. 
Takie studnie odnaleziono m.in. w!Raciborzu. 
W!u'yciu, jak dawniej, by$o drewno, ale coraz 
cz#%ciej zacz#$y pojawia( si# konstrukcje 
kamienne, np. z!ciosów piaskowca. 
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dostarczania, do ró'nych cz#%ci miasta, du-
'ych ilo%ci wody, gdy' znaczne skupienie 
ludzi w! jednym miejscu powodowa$o, 'e 
tradycyjne zaopatrzenie przy pomocy studni 
ju' nie wystarcza$o. Wiedza o!budowie wo-
doci"gów dociera$a do %rodkowej Europy 
za po%rednictwem klasztorów, dzia$aj"cych 
w!zachodniej cz#%ci kontynentu i!stosuj"cych 
o$owiane wodoci"gi ju' w!XIII wieku. Na 
&l"sku u'ywano do tego du'o zdrowszego 
drewna, transportuj"c wod# ze studni lub 
bezpo%rednio z!rzeki. Uj#cia wodne budowano 
w!miejscu, gdzie nurt by$ szczególnie wartki. 
Ten warunek by$ kluczowy dla powodzenia 
ca$ego przedsi#wzi#cia, gdy' tylko bystry pr"d 
rzeczny by$ w!stanie wprowadzi( w!ruch ko$o 
przedsi#bierne, przesy$aj"ce wod# do koryta, 
a!dalej do pojedynczego odbiorcy (w tej roli 
wyst#powali np. w$a%ciciele zajazdów, jatek, ale 
i!bogaci mieszka)cy kamienic) lub zbiorowo%ci 
miejskiej. Czasem, gdy pozwala$y na to warunki 
naturalne (odpowiednia pochy$o%( terenu), 
wodoci"g prowadzi$ od uj#cia wody (np. w!rzece 
lub stawie) do zbiornika – czerpalni, s$u'"cej 
wszystkim mieszka)com. Czerpalnia stanowi$a 
„serce” %redniowiecznego wodoci"gu, punkt 
centralny, od którego promieni%cie rozchodzi$y 
si# drewniane rury, rozprowadzaj"ce wod# do 
ró'nych cz#%ci miasta. Jej posadowienie u$a-
twia$y za$o'enia urbanistyczne, wed$ug których 
lokowano %redniowieczne miasta. Budowane 
zgodnie z!odgórnie przyj#tym projektem ar-
chitektonicznym, przewidywa$y w!centralnym 
miejscu obszerny rynek. -atwo mo'na by$o 
wi#c zaprojektowa(, pod jego powierzchni", 

bezpieczniejsze wydawa$o si# wydr"'enie 
rury w! jednolitej drewnianej k$odzie. By$ to 
wprawdzie sposób bardziej pracoch$onny, ale 
gwarantuj"cy wi#ksz" trwa$o%( wodoci"gu. 
Poszczególne k$ody $"czono ze sob" na wpust 
lub przy pomocy blaszanych obr#czy. 

Cz#sto stosowanym rozwi"zaniem technicz-
nym by$y tzw. rz"pia wodoci"gowe (inaczej 
studnie wodoci"gowe), czyli specjalne zbiorniki, 
s$u'"ce do magazynowania wody. Niektóre 
z!nich mia$y charakter przep$ywowy i!by$y 
umieszczane w!biegu wodoci"gu. Z!takich rz"pi, 
drewnianymi rurami, woda transportowana by$a 
do ró'nych cz#%ci miasta. Inne mia$y posta( 
studni ko)cowej, w!której gromadzono wod# 

Pod wzgl#dem przeznaczenia, studnie w!dal-
szym ci"gu dzieli( mo'na by$o na publiczne 
i!prywatne. Te drugie najcz#%ciej wyst#powa$y 
jako studnie zamkni#te, dost#pne tylko dla 
wybranej grupy osób. Gdy studnia s$u'y$a kilku 
rodzinom, musia$a znajdowa( si# w!miejscu 
$atwo dost#pnym dla domowników, ale jed-
nocze%nie w!znacznej odleg$o%ci od *róde$ 
zanieczyszcze). Przewa'nie wi#c lokowano 
j" na ty$ach posesji, jak potwierdzaj" *ród$a 
raciborskie. Do wyj"tków nale'a$o stawianie 
studzien wewn"trz budowli, o!ile kubatura na to 
pozwoli$a, jak np. w!ko%cio$ach lub klasztorach. 
Z!kolei publiczne studnie, lokalizowane przede 
wszystkim na rynku, zyskiwa$y w!omawianym 
okresie ozdobne zwie)czenia, staj"c si# nie 
tylko obiektami o!walorach u'ytkowych, ale 
i!architektonicznymi dzie$ami sztuki. W!miastach 
bardziej oddalonych od rzek, jezior lub stawów, 
woda ze studni – mimo wszelkich stara) – po-
zostawa$a towarem de+cytowym. U'ywano jej 
wy$"cznie do celów konsumpcyjnych, za% do 
innych wykorzystywano deszczówk#. Podczas 
ob+tszych opadów wielu mieszczan ustawia$o 
wokó$ swych posesji ca$e rz#dy beczek, by nie 
uroni( nawet kropli cennego p$ynu. 

W XIII-XIV wieku, w!wi#kszych miastach 
%l"skich, m.in. w!Raciborzu, Bytomiu zacz#$y si# 
pojawia( pierwsze drewniane wodoci"gi. Do 
ich wykonania u'ywano drewna d#bowego 
lub, szczególnie nadaj"cego si# do tego celu, 
sosnowego – mi#kkiego i!z!d$ugim, równym 
rdzeniem. Rzadziej stosowano drewno ol-
chowe lub modrzewiowe. Wynalazek ów by$ 
odpowiedzi" na coraz pilniejsz" potrzeb# 

odpowiednich rozmiarów zbiornik, z!którego, 
przy pomocy studziennego ko$owrotu, miesz-
ka)cy mogli wydobywa( wod#. W!ten sposób 
pozytywn" ocen# zyskiwa$ kolejny ze skutków 
lokacji – przeorientowanie dotychczasowego 
uk$adu urbanistycznego, zast#powanego 
przez nowy, przemy%lany i!uwzgl#dniaj"cy 
ró'norakie potrzeby osadników.

Ju' w!1272 roku zgod# na u'ytkowanie 
wodoci"gu przez wroc$awian i!pobór wody 
z!Odry mia$ wyda( ksi"'# Henryk IV Probus, 
cho( wielu historyków w!to w"tpi. Niezale'nie 
od sporu historycznego, mo'na mie( pewno%(, 
i' tamtejsi mieszczanie dysponowali jednym 
z!najstarszych wodoci"gów na ziemiach pol-
skich. Konstrukcja ta by$a równie' inspiracj" 
dla miast górno%l"skich, zainteresowanych 
posiadaniem u!siebie podobnych rozwi"za). 
Nie dotyczy$o to jednak wszystkich o%rodków, 
gdy' np. Racibórz w!odmienny sposób zapewni$ 
sobie dost#p do czystej wody – przez wybudo-
wanie sztucznego, 12-kilometrowego kana$u 
„Psinka” (lub „Cyna” albo „Psina”, ewentualnie 
niemieckie: „Mühlgraben”), dostarczaj"cego 
j" mieszka)com. Pierwsze informacje o!tym 
pochodz" z!1258 roku. Zgodnie z!nimi, bu-
downiczymi kana$u byli /amandzcy osadnicy, 
do%wiadczeni w!konstruowaniu tego typu 
obiektów. Kana$ ów pocz"tek bra$ w!rzece 
Psina, w!okolicach wsi Bie)kowice, i!p$yn"c 
przez Racibórz, ko)czy$ swój bieg w!Odrze. 
W!bezpo%redniej blisko%ci miasta wybudowano 
tam# oraz zbiornik, z!którego woda s$u'y$a do np. 
gaszenia ewentualnego po'aru. Infrastruktur# 
hydrologiczn" uzupe$nia$a przepompownia 
i!zespó$ cystern. Z!nich woda by$a wt$aczana 
do miejskich odnó'y wodoci"gu. W!zgodnej 
opinii badaczy, jest to najstarszy na Górnym 
&l"sku obiekt, spe$niaj"cy funkcj# wodoci"gu. 
O!istnieniu w!Raciborzu innego jeszcze kana$u 
wodnego informuj" *ród$a z!1306 roku. By$ to 
typowy wodoci"g grawitacyjny, prowadzony 
od *ród$a do ni'ej po$o'onych cz#%ci miasta. 
Tego typu konstrukcje uk$adano bezpo%rednio 
w!ziemi. Zasadniczym sposobem wytwarza-
nia drewnianej rury by$o jej wypalanie lub 
'$obienie, a' do uzyskania kszta$tu litery „u”, 
a!nast#pnie przykrycie od góry p$ask" desk". 
Gdy teren opada$ stromo, a!w!konsekwencji 
mo'na by$o si# spodziewa( silnego pr"du 
wody wewn"trz tak sporz"dzonej rury, ist-
nia$o ryzyko jej rozsadzenia. W!takiej sytuacji 

tra+a$y do Polski i! innych krajów %rodkowej 
Europy. Rurmusy to rodzaj wie'y ci%nie), 
pozwalaj"cy transportowa( wod# tak'e do 
cz#%ci miasta wy'ej po$o'onych. Utrzymanie 
we w$a%ciwym stanie zarówno tych urz"dze), 
jak i!ca$ych wodoci"gów, a!tak'e ich obs$uga, 
wymaga$y nie tylko du'ej wiedzy fachowej, 
ale i!sporych nak$adów +nansowych, st"d na 
te przejawy %redniowiecznego luksusu mog$y 
sobie pozwoli( tylko wi#ksze i!bogatsze miasta. 
Nieprzypadkowo najbardziej rozbudowan" sie( 
wodoci"gow" posiada$ %redniowieczny Wroc$aw, 
a!z!grodów górno%l"skich Racibórz, czerpi"cy 
wod# z!Odry. W!miastach tych utrzymanie 
infrastruktury wodnej by$o obowi"zkiem rady 

cz#sto podczas transportu zanieczyszczon". 
Pod tym wzgl#dem studnia nie mia$a ci"gle 
konkurencji. Ponadto, charakteryzowa$a si# 
du'o wi#ksz" „bezawaryjno%ci"”, w!porów-
naniu z!drewnianymi ruroci"gami, którym 
cz#sto przydarza$y si# usterki. Wodoci"g, 
niew"tpliwie lepiej od studni, sprawdza$ si# 
tam, gdzie potrzebna by$a du'a ilo%( wody, np. 
w!manufakturach lub $a*niach. Na budow# tych 
ostatnich, s$u'"cych publicznej higienie, mog$y 
sobie pozwoli( tylko najwi#ksze i!najbogatsze 
%redniowieczne miasta. Funkcjonowanie $a*ni 
regulowa$y szczegó$owe przepisy, okre%laj"ce 
m.in. w$a%ciwe wzorce zachowania si# w!tym 
miejscu oraz kary za ich nieprzestrzeganie. 
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fot. 1.
Gród %ory przedstawiony na rycinie.

fot. 2.
Studnia z XVI w. na Rynku w Czeladzi.

fot. 3.
Zamek w Raciborzu, XV w.

fot. 4.
Zamek w Ogrodzie&cu, 1853 r.

dla indywidualnego odbiorcy. &redniowieczne 
rz"pia znamy m.in. z!terenu Raciborza. W!gór-
no%l"skich miastach, w!XIV wieku, zacz#to 
stosowa( tak'e tzw. rurmusy (zwane inaczej 
kunsztem wodnym lub domem wodnym), 
które wiek wcze%niej pojawi$y si# w!Niemczech. 
Stamt"d umiej#tno%( ich budowy przynie%li 
na &l"sk osadnicy, podobnie jak wiele innych 
wynalazków techniki wodoci"gowo-kana-
lizacyjnej. Z!kolei za po%rednictwem &l"ska 
przyk$ady nowoczesnej my%li technicznej 

miejskiej, która potrzebne pieni"dze pozyskiwa$a, 
sprzedaj"c wod# mieszka)com. Z!tych samych 
funduszy, w!ramach op$aty zwanej rorgeld, 
przewidywano równie' wynagrodzenie dla 
tzw. rurmistrza (Wassefehrer, Aquaeductor), 
odpowiedzialnego za sprawno%( ca$ego 
systemu. Drewniany wodoci"g by$ znacznym 
udogodnieniem. Skraca$ drog# do *ród$a wody 
i!pozwala$ z!niej czerpa( niemal w!ka'dej 
chwili. Jego podstawowym mankamentem 
by$o jednak to, 'e oferowa$ wod# nie+ltrowan", 

1
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fot. 1, 7-8.
Zamek w Ogrodzie&cu.

fot. 2.
Zamek w Gliwicach.

fot. 3.
Zamek w Pszczynie.

fot. 4.
Wie$a Piastowska w Cieszynie.

fot. 5.
%ywiec – dzwonnica konkatedry.

fot. 6.
Zamek w Siewierzu.

fot. 9, 10.
Zamek w B'dzinie.
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fot. 1.
Maszyna s#u$(ca do wyrobu drewnianych rur.

fot. 2.
Wodoci(g z XV w. – drzeworyt z 1550 r.

fot. 3.
Rurmus – urz(dzenie do podnoszenia wody na 

wysoko") 20 m do zbiornika w wie$y ci"nie&.

1

2

Instalowanie rurmusów i!innych urz"dze) 
wodoci"gowych sta$o si# konieczno%ci", gdy 
woda przesta$a s$u'y( jedynie celom kon-
sumpcyjnym, a!zacz#$a odgrywa( istotn" rol# 
gospodarcz". Licznie osiedlaj"cy si# w!miastach 
rzemie%lnicy, potrzebowali jej dla rozwoju 
swych manufaktur (np. m$ynów, tartaków, 
browarów). Post#p techniczny nast#powa$ 
m.in. dzi#ki klasztorom, licznie fundowanym 
na &l"sku w!XIII wieku (np. cystersi osiedlili 
si# w!Rudach w!1255 roku, dominikanie 
w!Raciborzu w!1240 roku, a!w!Cieszynie w!1270 
roku). Wiedza zakonników sta$a si# motorem 
post#pu w!rolnictwie, wprowadzaj"cym, 
w!miejsce gospodarki od$ogowej, znan" 

z!zachodniej Europy trójpolówk#. Dzi#ki nim 
w!nowocze%niejszy sposób hodowano byd$o 
i!prowadzono sady owocowe. Wszystkie te 
zmiany wymaga$y sta$ego dost#pu do du'ej 
ilo%ci %wie'ej wody, czego nie zapewnia$y 
dotychczasowe metody jej pozyskiwania. Poza 
tym na rozwój gospodarczy %redniowieczne-
go &l"ska coraz wi#kszy wp$yw uzyskiwa$a 
'eglowna Odra, u$atwiaj"ca cho(by handel. 
Utrzymanie tego szlaku komunikacyjnego 
sta$o si# jeszcze jednym czynnikiem, sprzyja-
j"cym wykorzystaniu nowinek technicznych 
w!miejscowej gospodarce wodnej.

Powstawanie coraz ludniejszych miast 
górno%l"skich wi"za$o si# równie' z!koniecz-
no%ci" rozwi"zania problemu pozbywania 
si# nieczysto%ci. W!opisywanym okresie nie 
znano jeszcze wysublimowanych sposobów 
ich neutralizowania. Najcz#%ciej problem 
za$atwia$ rynsztok, czyli niezbyt g$#boki rów, 
wykopywany wzd$u' ulic, do którego wylewa-
no wszelkie nieczysto%ci. By$ to równie' kana$ 
odprowadzaj"cy ewentualny nadmiar czystej 

wody z!wodoci"gu, wod# deszczow", a!tak'e, 
dzi#ki drenom, wod# gruntow", gromadz"c" 
si# przy fundamentach ró'nych budowli. Takie 
rynsztoki w!miastach górno%l"skich funkcjo-
nowa$y od XIV wieku. O! ich konstruowaniu 
pami#tano, uk$adaj"c na g$ównych drogach 
kamienny bruk. Specjalnie kszta$towany uskok 
pozwala$ sp$ywa( nieczysto%ciom. Rynsztok 
ko)czy$ si# zwykle albo w!pobliskim gruncie, 
w!który po prostu wsi"ka$a jego zawarto%(, albo 
na brzegu rzeki, dok"d nieczysto%ci kierowano. 
W!tym drugim wariancie dbano jedynie o!to, 
by spust nieczysto%ci nie znajdowa$ si# zbyt 
blisko punktów czerpania wody do celów 
spo'ywczych. Usuwane resztki pochodzi$y 

albo z!gospodarstw domowych, w!tym np. 
jako uboczny efekt hodowli, albo by$y skutkiem 
dzia$alno%ci gospodarczej (garbarnie, browary). 
W!obu przypadkach w!gr# wchodzi$a koniecz-
no%( utylizowania, stosunkowo niewielkich 
ilo%ci, odpadków, bowiem w!gospodarstwach 
indywidualnych nieczysto%ci sta$e tra+a$y 
do do$ów kloacznych, a! jedynie p$ynne do 

rynsztoka. Podzia$ ów sprawia$, 'e nawet 
mocno niedoskona$e metody walki z!brudem 
mog$y okaza( si# wystarczaj"ce, zwa'ywszy 
na zdolno%( rzek do samooczyszczania si#. 
Na szcz#%cie nie rodzi$o to prze%wiadczenia 
o!lekcewa'eniu problemu higieny. Usuwanie 
nieczysto%ci uznawano za naprawd# wa'kie 
wyzwanie. Wzrastaj"ca %wiadomo%( spo$eczna 
przyczynia$a si# do tworzenia, pocz"wszy 
od XVI wieku, w!ramach ustawodawstwa 
miejskiego, przepisów zakazuj"cych zanie-
czyszczania rzek, prania w!nich odzie'y itp. 
Przewidywano równie' kary dla w$a%cicieli 
zwierz"t, wa$#saj"cych si# bez opieki. Takie 
zarz"dzenia znajduj" si# np. w!wilkierzach 
niektórych górno%l"skich miast. 

Trudno jednak uzna( w$odarzy %redniowiecz-
nych %l"skich miast za dbaj"cych przesadnie 
o!higien#, cho( podobny zarzut odnie%( mo'na 
do sporej cz#%ci ówczesnej Europy. Decydowa$o 
wówczas, jak si# wydaje, przekonanie, 'e walka 
z!nieczysto%ciami z!góry skazana jest na niepo-
wodzenie. Niebrukowane ulice, po ulewach, 
zamienia$y si# w!b$otne grz#zawiska, z!kolei 
w!upalne dni wszechobecny kurz pokrywa$ 
ca$e po$acie miasta. W!takich warunkach 
skuteczno%( pozbywania si# nieczysto%ci nie 
zajmowa$a nadmiernie mieszczan, za wyj"tkiem 

tych sytuacji, gdy brak higieny zagra'a$ zdro-
wiu, np. b#d"c przyczyn" epidemii. &l"skie 
miasta zarazy nawiedza$y cyklicznie i!zwykle 
mia$y swe *ród$o w!korzystaniu z!zaka'onej, 
brudnej wody. W!takiej sytuacji w$adze miejskie, 
odpowiedzialne za jej skuteczne zwalczanie, 
najlepszy sposób na to widzia$y w!dost#pie 
do czystego uj#cia. Wystawiano wi#c konwie 

z!wod", by mieszka)cy nie musieli by( zdani 
tylko na zaka'one *ród$a. Inna rzecz, i' przez 
d$ugi czas problemów zdrowotnych nie 
wi"zano z!de+cytem higieny, wychodz"c 
z!przeciwnego za$o'enia, 'e w$a%nie cz#ste 
mycie mo'e wywo$ywa( ró'ne przypad$o%ci. 
Odpowiedzi na pytanie o!przyczyny epidemii 
poszukiwano raczej w!sferze magiczno-reli-
gijnej. O!zatruwanie studzien, z!powodów 
wyznaniowych, oskar'ano np. do%( liczn" 
w!miastach populacj# ,ydów, co od czasu 
do czasu – ko)czy$o si# nawet pogromami.

Z poruszanym tu problemem wi"za$o 
si# tak'e zagadnienie za$atwiania potrzeb 
+zjologicznych. W!tym celu, w!ustronnym 
miejscu, na ty$ach domu budowano drew-
nian" latryn#, dbaj"c jedynie o!to, by unikn"( 
zanieczyszczenia publicznych uj#( wody. 
W! funkcji latryny sprawdza$y si# czasem 
nieczynne ju' studnie. Podstaw# obiektu sta-
nowi$ system poziomych dranic, uk$adanych 
naprzemiennie, ewentualnie, w!u'yciu by$a 
konstrukcja s$upowo-ramowa lub jedynie 
ramowa, sk$adaj"ca si# z!pionowych dranic. 
Budowl# tak" umieszczano nad ch$onnym 
do$em kloacznym o!niezabudowanym dnie. 
Najmniej wiemy o!wygl"dzie naziemnych cz#%ci 
latryny, poniewa' nie zachowa$y si# one do 
naszych czasów. Mo'na si# jedynie domy%la(, 
'e by$a to prosta budka, jak" budowano na 
ziemiach polskich jeszcze w!XIX, a!nawet w!XX 
wieku. W!wilkierzach normowano m.in. kwesti# 
odleg$o%ci latryny od s"siedniego gruntu oraz 
zasady jej prawid$owej budowy (Racibórz, ,ory). 

W szczególny sposób z!problemem zaopatrze-
nia w!wod# oraz usuwania nieczysto%ci musieli 
sobie radzi( w$a%ciciele zamków i!rezydencji 
szlacheckich. Nie by$o ich wielu na Górnym 
&l"sku, ale z!czasem i!tu wyznaczy$y swe siedziby 
znacz"ce rody magnackie. Ilustracj" trendu s": 
zamek piastowski w!Raciborzu, królewski zamek 
obronny w!B#dzinie, zamek Ogrodzieniec, 
Bobolice, Mirów, renesansowy zamek Chudów 
i!inne. Dysponowanie du'ymi przestrzeniami 
umo'liwi$o wyznaczenie oddzielnych pomiesz-
cze) mieszkalnych oraz komnat, przeznaczo-
nych do codziennej higieny, tzw. lavabo. Ca$y 
obiekt – zwykle lokowany w!pobli'u rzeki, co 
zwi#ksza$o jego bezpiecze)stwo – zyskiwa$ 
tym samym stosunkowo $atwy dost#p do 
wody. Dodatkowe gwarancje w!tym zakresie 
dawa$a równie' studnia, z!regu$y mieszcz"ca 
si# na wewn#trznym dziedzi)cu. Stamt"d 
przynoszono wod#, s$u'"c" do codziennych 
ablucji (nie przesadnie ob+tych), których do-
konywano w!specjalnym pomieszczeniu lub 
jedynie wn#ce, wyposa'onej w!naczynia i!misy. 
Wi#ksze w"tpliwo%ci wzbudza problematyczne 
istnienie oddzielnego pomieszczenia, prze-
znaczonego wy$"cznie do przygotowywania 
posi$ków. By( mo'e kuchnie znajdowa$y si# 
poza w$a%ciwymi budowlami mieszkalnymi, 
a!je%li ju' mia$y swe miejsce w!%redniowiecznych 
zamkach, lokalizowano je zapewne w!pobli-
'u pomieszcze) gospodarczych – spi'arni. 
W!ka'dym razie blisko%( kuchni wzgl#dem 
*ród$a czystej wody nie nale'a$a do warun-
ków priorytetowych. W!szczególnie du'ych 

obiektach (np. klasztornych) znajdowa$o si# 
miejsce na kuchni# centraln", po$"czon" np. 
z!w$asn" piekarni". Tam równie' znajdowa$y 
si# naczynia do przechowywania wody. 

Nie lada k$opot stanowi$o wyznaczenie 
w$a%ciwego miejsca na sanitariaty. Pocz"tkowo 
by$ to, prawdopodobnie, zwyk$y otwór w!mu-
rze, z!odp$ywem w!postaci prostego szybu na 
zewn"trz. Z!czasem, coraz cz#%ciej stosowanym 
rozwi"zaniem sta$y si# wykusze latrynowe, 
zazwyczaj jednoosobowe, cho( zdarza$y si# 
i!wieloosobowe, gdy' czynno%ci +zjologiczne 
nie stanowi$y tak intymnej sfery egzystencji, 
jak dzi%. Wypuszczone poza obr#b murów 
mia$y wygl"d wypustki, w!postaci cienkich 
%cian opartych o!kamienne wsporniki. Dzi#ki 
wykuszom, nieczysto%ci usuwane by$y poza 
%ciany zamkowe, bez kontaktu z!murem. 
Rozwi"zania techniczne, bli'sze dzisiejszym 
funkcjom szaletu, pojawi$y si# w!nast#pnych 
wiekach.

Dzieje %redniowiecznych metod zaopa-
trywania si# w!wod# pozwalaj" sformu$owa( 
wniosek, i' &l"sk, obok Ma$opolski, nale'a$ 
w!tej dziedzinie do najlepiej rozwini#tych 
spo%ród ziem polskich. By$ to wynik wzgl#d-
nego bogactwa %l"skich miast, znacznego 
ich zaludnienia oraz cz#stych kontaktów z!za-
chodni" Europ". Stamt"d, poza osi"gni#ciami 
my%li technicznej, sprowadzano równie' si$y 
fachowe, które potra+$y wiele wynalazków 
z!dziedziny wodoci"gowo-kanalizacyjnej 
wdro'y( w!nowym miejscu. Charakteryzuj"c 
wieki %rednie w!Polsce, najcz#%ciej, nie spo-
sób formu$owa( oddzielnych wniosków dla 
Dolnego i!Górnego &l"ska, a!tym bardziej dla 
zachodniej i!wschodniej cz#%ci tego drugiego. 
Obie dzielnice, bli*niaczo do siebie wówczas 
podobne, stanowi$y bowiem gospodarcz" 
i!cywilizacyjn" ca$o%(.
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Nowo"ytno#$
Z dotychczasowego opisu wynika, i' metody 
pozyskiwania i!wykorzystywania wody na 
Górnym &l"sku i!w!zachodnich kra)cach 
Ma$opolski bezpo%rednio by$y zwi"zane 
z! intensywno%ci" 'ycia gospodarczego na 
tym terenie. Im szybciej si# ono toczy$o, 
tym wi#cej wody do swego funkcjonowania 
potrzebowa$y manufaktury, m$yny, gorzelnie, 
czego naturaln" konsekwencj" by$a zwi#k-
szona „produkcja” ró'norakich nieczysto%ci. 
Konieczne stawa$o si# wi#c stosowanie coraz 
doskonalszych metod pozyskiwania wody 
oraz w$a%ciwej utylizacji poprodukcyjnych 
odpadów. Z!kolei zwolnienie tempa 'ycia 
gospodarczego czyni$o powy'sze problemy 
nieco mniej pal"cymi, a!wi#c i!rozwi"zania 
techniczne w!tym zakresie nie okazywa$y si# 
a' tak niezb#dne. W!XV wieku mieli%my do 
czynienia raczej z!drug" sytuacj". Po wojnach 
husyckich, na Górnym &l"sku, znajduj"cym 
si# ju' wówczas poza granicami piastowskiej 
Polski (w Królestwie Czech, najpierw rz"dzo-
nym przez Luksemburgów, a!nast#pnie, od 
1526 roku, przez Habsburgów), odnotowano 
oznaki gospodarczego regresu. Nast#pstwem 
wojen by$ brak bezpiecze)stwa na szlakach 
kupieckich, co wydatnie przyczyni$o si# do 

spowolnienia wymiany handlowej, a!tak'e 
negatywnie odbi$o si# na kondycji +nansowej 
miast. Równie wa'ny okaza$ si# kryzys w!%l"skim 
górnictwie kruszcowym. Jeszcze w!XII wieku 
wydobywano tu rudy o$owiu i!srebra, w!mniej-
szych ilo%ciach 'elaza i!miedzi, a!na &l"sku 
Opawskim nawet z$oto. Dopóki mo'na by$o 
korzysta( ze z$ó', wydobywanych metodami 
odkrywkowymi lub po$o'onych na tyle p$ytko, 
'e ich pozyskanie nie nastr#cza$o problemów 
technicznych, przynosi$o to spore zyski. 
Zarobione pieni"dze inwestowano w!urz"dzenia 
odprowadzaj"ce wod# podskórn", których 
najprostsze modele pojawi$y si# ju' w!XIII 
wieku. Gdy jednak w!poszukiwaniu kruszców 
trzeba by$o kopa( coraz g$#biej, problem wód 
podziemnych zalewaj"cych wyrobiska sta$ si# 
kluczowy, a!jednocze%nie nierozwi"zywalny 

przy ówczesnym stanie techniki górniczej. 
Podziemne cieki wodne, które w!nast#pnych 
wiekach odegraj" bardzo wa'n" rol# w!dzie-
jach górno%l"skich wodoci"gów, w!XV wieku 
sta$y si# jedn" z!najwa'niejszych przyczyn 
zamykania kopal). Na powrót, g$ównym za-
j#ciem du'ej cz#%ci ludno%ci oraz *ród$em ich 
dochodów sta$a si# uprawa roli, tym bardziej, 
'e zapotrzebowanie na zbo'e utrzymywa$o 
si# na wysokim poziomie. Z!wymienionych 
preferencji procesy urbanizacyjne na Górnym 
&l"sku uleg$y spowolnieniu, a!zwi"zany z!nimi 
post#p techniczny, w!dziedzinie zaopatrzenia 
w!wod# i!usuwania nieczysto%ci, zahamowany.

Równie' w!tych cz#%ciach dzisiejszego 
województwa %l"skiego, które pozosta$y 
w!granicach Rzeczypospolitej, bieg wydarze) 
nie sprzyja$ szybkiemu post#powi gospodar-
czemu i!rozwojowi infrastruktury miejskiej. 
Przeciwnie, np. B#dzin w!XV wieku sta$ si# 
jednym z!wa'nych o%rodków polskiego husy-
tyzmu, a!walki wewn#trzne mocno os$abi$y 
znaczenie miasta. W!podobnych k$opotach 
znajdowa$a si# Cz#stochowa, m.in. staj"c si# 
o+ar" najazdów $upie'czych. Tak'e dla niej XV 
wiek nie by$ okresem szczególnie pomy%lnym.

Sytuacja zmieni$a si# w!kolejnym stuleciu, 
gdy dosz$o do, przynajmniej cz#%ciowego, 
odrodzenia górno%l"skiego górnictwa (w la-
tach 20. XVI wieku), a!i!Rzeczpospolita wesz$a 
w!swój z$oty okres rozwoju (w XIV-XVI wieku 
ju' 75 polskich miast mia$o swoje wodoci"gi). 
Ponowne wydobywanie kruszców na Górnym 
&l"sku by$o zas$ug" ksi#cia karniowskiego, 
Jerzego Pobo'nego z!rodu Hohenzollernów. 
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Z!jego inicjatywy, w!1528 roku, powsta$o nowe 
prawo górnicze, znane w!polskim przek$adzie 
jako tzw. Ordunek Gorny, ale, co wa'niejsze, 
dzi#ki niemu pojawi$o si# na Górnym &l"sku 
wielu znawców sztuki górniczej, którzy przy-
nie%li z!sob" wiedz# o!nowinkach technicznych, 
u$atwiaj"cych pozbywanie si# nadmiaru wód 
podziemnych. Nowe rozwi"zania zacz#to 
stosowa( w!kopalniach srebra, galmanu 
i!o$owiu, a!tylko tych ostatnich by$o wówczas 
na Górnym &l"sku oko$o 100. Do pozbywania 
si# wód podziemnych, do tej pory usuwanych 
r#cznie, przy pomocy kub$ów przywi"zanych do 
liny, od XVI wieku zacz#to stosowa( pierwsze 

odradzaniu si#, bowiem pierwsze warsztaty 
ku*nicze, szeroko wykorzystuj"ce wody po-
wierzchniowe, pojawi$y si# tu jeszcze w!XV 
wieku. W!nast#pnym stuleciu na Górnym &l"sku 
za$o'ono 27 ku*ni przetapiaj"cych rudy. Ich 
funkcjonowaniu, jako nowemu elementowi 
%l"skiego krajobrazu, po%wi#cony jest s$ynny 
barokowy poemat wierszowany, z!1612 roku, 
O!cina ferraria Walentego Ro*dzie)skiego, 
zarz"dcy miejscowych kopal) i!hut. Dla 
funkcjonowania ku*ni du'e znaczenie mia$y 
zasoby wodne, cho(by dlatego, 'e energi", 
pozyskiwan" z!nurtu wody, poruszano miechy 
i!mechaniczne m$oty. Z!tego powodu warsztaty 

a!pó*niej wojny trzydziestoletniej (1618–1648), 
dokonuj"cej na tym terenie ogromnych znisz-
cze). Poziom cywilizacyjny miast obni'y$ si#, 
cho( sama ich liczba wzrasta$a. Na pocz"tku 
XVIII wieku doliczono si# na Górnym &l"sku 
45 miast, a!mieszczanie stanowili 12% ogó$u 
mieszka)ców regionu. Zwolnienie, szybkiego 
dotychczas, tempa rozwoju grozi$o rezygnacj" 
z!wielu znanych ju' i!u'ywanych wcze%niej 
urz"dze) wodoci"gowych. Nie sta$o si# tak, 
poniewa' stagnacja gospodarcza zdyskonto-
wana zosta$a innym czynnikiem sprzyjaj"cym 
rozwojowi, tzw. kolonizacj" fryderycja)sk", 
której efektem by$o osiedlenie si# na Górnym 
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pompy, uruchamiane si$" ludzkich mi#%ni (tzw. 
dreptakowe) albo koni. Cz#sto stosowane by$o 
tak'e ko$o wodne. W!tym czasie, na szersz" 
skal# zacz#to budowa( podziemne sztolnie, 
odprowadzaj"ce wod#. W!nast#pnym stuleciu 
osi"gn#$y one ogó$em 12 km d$ugo%ci, a!ich 
%rednia g$#boko%( wynios$a 20 m. Za dobry 
przyk$ad tych nowych rozwi"za) uzna( mo'na 
sztolni# %w. Jakuba w!Tarnowskich Górach. 
Tarnowskie Góry, podobnie jak Miasteczko 
&l"skie, to nowe górno%l"skie miasta za$o'one 
na fali kolejnego o'ywienia gospodarczego, 
zwi"zanego z!ponownym uruchamianiem kopal). 

XVI-wieczny rozwój gospodarczy &l"ska 
znalaz$ swe odzwierciedlenie równie' w!bran-
'y hutniczej, a!%ci%lej rzecz ujmuj"c w! jej 

ku*nicze lokowane by$y najcz#%ciej nad rzekami. 
Ju' wtedy dzia$alno%( kopal), a!w!mniejszym 
stopniu tak'e ku*ni, powodowa$a obni'anie 
si# poziomu wody w!studniach, aczkolwiek 
problem nie by$ jeszcze zbyt powa'ny. Takim 
stanie si# dopiero w!XIX wieku. Pami#tajmy, 
'e pozyskiwanie rud w!tym czasie nie by$o 
na tyle intensywne, by wp$ywa( znacz"co na 
poziom wód gruntowych. Dotyczy$o to tak'e 
wydobycia w#gla, które w!omawianym czasie 
mia$o charakter ledwie incydentalny. 

Dodajmy jednak, 'e i!ten etap nie trwa$ 
d$ugo. Kolejny kryzys, w!XVII wieku, by$ kon-
sekwencj" najpierw s$abej konkurencji z!tanim 
po$udniowoameryka)skim srebrem, której 
nie potra+$y sprosta( górno%l"skie kopalnie, 

&l"sku, w!drugiej po$owie XVIII wieku, blisko 
200 tys. osób, g$ównie zajmuj"cych si# rol-
nictwem. Najwa'niejszym celem operacji, 
której nazwa wzi#$a si# od imienia króla Prus, 
Fryderyka II, inicjatora tego przedsi#wzi#cia, 
by$y wzgl#dy narodowo%ciowe i!gospodarcze. 
Dla w$adz istotne by$o zdominowanie przez 
Niemców, znajduj"cej si# tu w!wi#kszo%ci, 
ludno%ci polskoj#zycznej, a!ponadto zagospo-
darowanie, wyst#puj"cych jeszcze na Górnym 
&l"sku, nieu'ytków i!bagien. Pojawienie si# 
tak znacznej liczby nowych mieszka)ców 
oznacza$o zwi#kszenie zapotrzebowania na 
wod#, a!to przecie' zawsze przyczynia$o si# 
do promocji nowych osi"gni#( technicznych 
w!tej dziedzinie.

fot. 1.
XVII-wieczna studnia w Jeleniu.

fot. 2.
Studnia w %ywcu.

fot. 3.
Studnia przy zamku w Toszku.

2
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Zachodnie kresy Ma$opolski, a!w!ich sk$adzie 
tak'e te ziemie, które po wiekach po$"cz" si# ze 
wschodnim Górnym &l"skiem w!jeden organizm 
administracyjny, dzieli$y losy Rzeczypospolitej. 
Po okresie jej rozkwitu, dokonuj"cego si# 
m.in. dzi#ki zyskownemu handlowi, przyszed$ 
wiek wojen. Ten sam obrót rzeczy odnale*( 
mo'na np. w!dziejach Cz#stochowy, najpierw 
szybko rozwijaj"cej si#, m.in. dzi#ki intensy+-
kacji ruchu pielgrzymkowego, nast#pnie za% 
b#d"cej celem d$ugiego obl#'enia w!czasie 
potopu szwedzkiego. W!efekcie, miasto po-
cz"tkowo rozbudowywa$o sw" infrastruktur#, 
m.in. buduj"c nowe studnie oraz $"cz"c je 
drewnianym ruroci"giem. Wiele z!nich jednak, 
w!ci"gu XVII wieku, zosta$o zdewastowanych, 
a!i!potrzeba utrzymywania pozosta$ych studni 
mala$a wprost proporcjonalnie do zmniejsza-
j"cej si# liczby mieszka)ców. Podobny los 
spotka$ B#dzin, doszcz#tnie zniszczony przez 
Szwedów, w!trakcie potopu i!z!tej przyczyny 
wyludniony. Nie inaczej potoczy$y si# losy 
,ywca – innego miasta obszaru %l"skiego. 
W!1564 roku, wraz z!ca$ym ksi#stwem o%wi#-
cimsko-zatorskim, miasto ponownie sta$o si# 
cz#%ci" Rzeczypospolitej, a!uzyskane wcze%niej 
prawo wyrabiania piwa (browar uruchomiono 
w!1548 roku) przyczyni$o si# do jego rozwoju. 
Istotn" rol# w!tym odgrywa$o wykorzystanie, 
znajduj"cych si# w!pobli'u, *róde$ wody. I!tu 
okres prosperity przerwa$ najazd Szwedów, 
w!wyniku którego miasto zosta$o w!du'ej cz#%ci 
zniszczone. Podobny los dotkn"$ Zawiercie, 
wymieniane przez W. Ro*dzie)skiego w!jego 
poemacie jako miejsce wytopu 'elaza (a!wi#c 
i!wykorzystuj"cego wod#), a!pó*niej wkracza-
j"cego w!okres kryzysu. Rozwój hutniczego 
K$obucka równie' zatrzyma$ potop szwedzki, 
a!dzie$a zniszczenia dope$ni$ po'ar w!1689 
roku. W!ka'dym z!tych miast lata rozkwitu 
i!regresu skutkowa$y rozwojem b"d* dewa-
stacj" urz"dze) wodoci"gowych (studzien, 
drewnianych wodoci"gów itp.). 

Podstawowym odbiorc" wody nadal 
by$y indywidualne gospodarstwa domowe. 
Niezale'nie od ekonomicznej /uktuacji, licz-
niejsi z!ka'dym rokiem mieszka)cy regionu 
wymagali, by dostarcza( im coraz wi#kszej 
ilo%ci wody pitnej. T#, w!dalszym ci"gu, czer-
pano przede wszystkim ze studni, z!czasem 
udoskonalanych. Nadal te' dominuj"cym 

budulcem cembrowin pozostawa$o drewno, 
cho( coraz cz#%ciej konkurowa$y z!nim kon-
strukcje kamienne, w!których rol# lepiszcza 
odgrywa$a zaprawa gliniana, a!tak'e muro-
wano-zr#bowe. W!taki sposób zbudowana 
te' zosta$a XVIII-wieczna studnia na rynku 
w!Bielsku. Z!ceg$y, uzupe$nionej o!kamienne 
$uki, wykonano z!kolei studni# w!Mys$owicach, 
przy czym jej datowanie nadal nastr#cza 
niema$ych problemów. Wykop z!regu$y mia$ 
ju' przekrój kolisty, zw#'aj"cy si# ku do$owi. 
Studnie kopano na g$#boko%( 1,6-2!m lub 
wi#cej. Nowo%ci" techniczn" sta$y si# roz-
pory krzy'owe. Zapewne post#p techniczny 
ujawnia$ si# równie' w!konstrukcjach, pozwa-
laj"cych wydobywa( wod# na powierzchni#. 
Wczesno%redniowieczne drewniane wiadro, 
przywi"zane do ko)ca liny i!wyci"gane ze 
studni si$" mi#%ni, ust"pi$o miejsca ró'nym 
rodzajom ko$owrotów (ko$a wodnego). W!tym 
wypadku jednak trudno o!zilustrowanie tego 
procesu odwo$aniem si# do konkretnych 
znalezisk, bowiem cz#%ci naziemne studni, 
z!regu$y, ulega$y najszybszemu zniszczeniu 
i!do dzi% nie przetrwa$y. 

Rozbudowa sieci wodoci"gowych nie by$a 
dzie$em przypadku. W!miastach górno%l"-
skich pojawia$y si# kolejne czerpalnie wody. 
Od XVI-XVII wieku coraz rzadziej korzystano 
z!kó$ wodnych, wypieranych przez pompy 
t$okowe, nap#dzane si$" ludzkich mi#%ni b"d* 
zwierz"t. Wodoci"gi funkcjonowa$y w!coraz 
wi#kszej liczbie górno%l"skich miast. W!1564 
roku, dzi#ki przywilejowi wydanemu przez 
cesarza Ferdynanda I!Habsburga (12 stycz-
nia), mieszka)cy Raciborza uzyskali prawo 
budowy czerpad$a na kole m$y)skim. Dzi#ki 
temu urz"dzeniu wod# transportowano do 
zbiornika-wie'y ci%nie), umo'liwiaj"cego 
dostarczanie jej do wy'ej po$o'onych cz#%ci 
miasta. Wie'a, wybudowana na jednej z!wysp 
na Odrze, wed$ug niektórych *róde$, by$a 
prototypowym rozwi"zaniem technicznym 
na Górnym &l"sku. Status Raciborza, jako jedy-
nego miasta posiadaj"cego w!tym czasie tak 
skomplikowane urz"dzenia wodoci"gowe, by$ 
szczególny, ale i!kosztowny. Jego mieszka)cy 
zmuszeni byli uiszcza( specjaln" op$at# za po-
bieran" z!wodoci"gu wod#. Zebrane pieni"dze 
przeznaczano na utrzymanie infrastruktury 
hydrotechnicznej. 

W niektórych miastach górno%l"skich, 
zamiast drewnianych rur, coraz cz#%ciej stoso-
wane by$y produkty o$owiane lub ceramiczne. 
Post#p odnosi$ si# tak'e do ich regeneracji. 
Ulegaj"ce awarii urz"dzenia naprawiano, 
u'ywaj"c smo$y do $atania dziur. Wcze%niej 
do tego celu wykorzystywano mech. Nadal 
budowano wodoci"gi w!wersji naziemnej lub 
podziemnej. Te drugie, wymaga$y co prawda 
wi#kszego nak$adu pracy i!u'ycia materia$u 
lepszej jako%ci, ale by$y wygodniejsze dla 
mieszka)ców i!mniej zawodne od, nara'onych 
na zniszczenie, konstrukcji naziemnych. W!XVI 
wieku stosowane bywa$y tak'e podwójne, 
drewniane magistrale wodoci"gowe – jako 
odpowied* na zwi#kszaj"cy si# pobór wody. 
Temu samemu celowi s$u'y$o montowanie 
coraz bardziej pojemnych zbiorników, z!któ-
rych mieszka)cy, za po%rednictwem studni, 
mogli czerpa( wod#. Udoskonalane by$y 
tak'e rurmusy, wyposa'ane odt"d w!system 
pomp t$okowych, nap#dzanych si$" zwierz"t 
poci"gowych. Wprowadzane innowacje 
u$atwia$y transport wody do dzielnic wy'ej 
po$o'onych. 

W o%rodkach oddalonych od rzek, gdzie 
studnie nie by$y w!stanie zapewni( swobod-
nego dost#pu do wody wszystkim miesz-
ka)com, rozwin#$a si# funkcja woziwodów, 
dowo'"cych potrzebuj"cym 'yciodajny towar. 
Popularno%( tego zaj#cia, wyst#puj"cego 
oczywi%cie nie tylko w!górno%l"skich mia-
stach, bra$a si# st"d, i' us$ugi woziwodów 
odpowiada$y na zapotrzebowanie znacznej 
cz#%ci mieszka)ców – zw$aszcza tych, którzy 
cenili sobie dowo'enie wody nieomal bez-
po%rednio pod drzwi, otrzymuj"c gwarancj# 
jej w$a%ciwego stanu sanitarnego. Trudnienie 
si# tym fachem nie wymaga$o znacz"cych 
inwestycji. Wystarczy$o posiadanie konia, 
wozu oraz wi#kszej lub mniejszej ilo%( konwi 
oraz nieco krzepy w! r#kach. By$ to zawód 
ch#tnie wybierany przez biedot# miejsk". 
Ci, których nie sta( by$o na utrzymanie 
konia, wod# nosili na w$asnych ramionach, 
w!obrocie gospodarczym wyst#puj"c jako 
nosiwodowie. Jedni i!drudzy stali si# z!czasem 
odpowiedzialni równie' za ochron# przeciw-
po'arow" w!miastach. W!takich przypadkach 
ich utrzymanie spada$o na finansowe barki 
w$adz miejskich. 

Coraz wi#cej uwagi, w!opisywanym okresie, 
przywi"zywano do czysto%ci wody. Ju' w!1514 
roku wydano zarz"dzenia, moc" których 
zakazano wrzucania nieczysto%ci do Odry, 
powy'ej uj#(. Starano si# równie' poprawi( 
jako%( wody w!ruroci"gach, w!których do-
tychczas nie poddawano jej nawet +ltrowaniu. 
W!u'yciu zacz#$y pojawia( si# +ltry piaskowe 
oraz studnie wodoci"gowe, jako osadniki 
neutralizuj"ce nieczysto%ci. Zdarza$o si# tak'e 
wykorzystywanie 'wiru lub w#gla drzewnego. 
Dba$o%( o!stan sanitarny wody studziennej 
stawa$ si# konieczno%ci" wobec wzrastaj"cej 
g#sto%ci zaludnienia w!miastach; mno'"cych 
si# ró'norakich urz"dze) wodoci"gowo-kana-
lizacyjnych; a!tak'e wyst#puj"cego nierzadko 
s"siedztwa studzien z!do$ami kloacznymi. 
W!takich warunkach o!zanieczyszczenie wody 
nie by$o trudno. W!XVI wieku uszczegó$owiono 
przepisy prawne, próbuj"ce uporz"dkowa( 
t# sfer# 'ycia spo$ecznego. Nakazywano np. 

budow# latryn oraz ich terminowe opró'nianie 
wy$"cznie nocn" por", by fetor nie utrudnia$ 
mieszczanom 'ycia. 

XVI-XVII-wieczne latryny mia$y konstrukcj# 
s$upowo-ramow", o!w"skoprzestrzennym 
wkopie. Nie wymaga$y ani du'ego nak$adu 
pracy, ani skomplikowanych oblicze), jak 
bywa$o przy budowie studni. Latryn# starano 
si# stawia( szybko, niskim nak$adem zarówno 
%rodków +nansowych, jak i!technicznych. 
Podobnie jak w!wieku minionym, boczne %ciany 
(cembrowina) by$y konstrukcj" drewnian", 
najcz#%ciej d#bow" lub sosnow". Bardzo cz#-
sto wykorzystywano do ich budowy drewna 
wtórnego, u'ytego wcze%niej do innych celów. 
Zdarza$y si# te' proste konstrukcje, w!postaci 
wkopanych w!ziemi# beczek. Latryny, zajmu-
j"ce pocz"tkowo miejsca na ty$ach parceli, 
z!biegiem czasu, wobec coraz intensywniej-
szej zabudowy, zacz#to umieszcza( mi#dzy 
budynkami mieszkalnymi a!gospodarczymi. 

Czasami znajdowa$y swe miejsce na wy'szych 
pi#trach budynków, zw$aszcza gdy te rozbu-
dowywano. Dbano oczywi%cie o!to, by latryny 
umieszcza( jedna nad drug", co umo'liwia$o 
ich obs$ugiwanie przez jeden pion sanitarny.

Rozbudowie ulega$ system miejskich 
rynsztoków, cho( nadal prowadzony by$ na 
powierzchni w!postaci u-kszta$tnego lub 
v-kszta$tnego uskoku wzd$u' ulicy. Rynsztokami 
odprowadza$o si# ju' nie tylko nieczysto%ci, ale 
np. wod# deszczow", by unikn"( zalewania 
piwnic czy podtopie) dzielnic ni'ej po$o'onych. 
Zainteresowane by$y tym nie tylko w$adze 
miejskie, ale i!indywidualni w$a%ciciele posesji, 
tote' budowa rynsztoków sta$a si# inwestycj" 
publiczno-prywatn". W!ten sam sposób dzielono 
odpowiedzialno%( za utrzymanie rynsztoków 
we w$a%ciwym stanie technicznym. 

fot. 1.
Zamek w Pilicy.
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Rewolucja przemys%owa i&industrializacja 
Przemiany, które trzeba okre%li( jako prze$o-
mowe dla dziejów techniki wodoci"gowej 
i!kanalizacyjnej na Górnym &l"sku, nast"pi$y 
pod koniec XVIII wieku i!na pocz"tku kolejnego 
stulecia. Wówczas, w!du'ej cz#%ci analizowa-
nego regionu, mimo 'e znajdowa$ si# on ju' 
w!granicach dwóch pa)stw – Prus oraz Austrii 
(rozpad nast"pi$ po tzw. wojnach %l"skich, 
toczonych mi#dzy 1740 a!1763 rokiem), 
rozpocz"$ si# gwa$towny proces przemian 
gospodarczych i!technologicznych, okre%lany 
w!historii powszechnej mianem rewolucji 
przemys$owej. Zw$aszcza we wschodniej 
cz#%ci Górnego &l"ska, rewolucja przemys$owa 
przeobrazi$a gospodarcze oblicze regionu. 
Wynika$o to z!wyst#powania na tym terenie 
zarówno rud metali, jak i!w#gla kamiennego. 
W!nowych okoliczno%ciach gospodarczych, 
wobec powszechnego stosowania maszyny 
parowej w!przemy%le ci#'kim, metalurgii, 
transporcie itp. kopaliny te znalaz$y nowe 
zastosowanie. W!konsekwencji ich cena 
na %wiatowych rynkach zwy'kowa$a, co 
uczyni$o z!Górnego &l"ska jeden z!bogat-
szych regionów w!Europie. Jak grzyby po 
deszczu zacz#$y powstawa( kopalnie, huty 
i! inne zak$ady przemys$u ci#'kiego, gwa-
rantuj"ce ich w$a%cicielom krociowe zyski. 

Nieprzypadkowo, w$a%nie na Górnym &l"sku, 
konkretnie za% pod Tarnowskimi Górami, 
w!kopalni „Friedrich”, zastosowano w!1788 
roku pierwsz" w!Europie &rodkowej maszyn# 
parow". Co prawda kwestia pierwsze)stwa 
pozostaje do dzi% dyskusyjna, nie zmienia to 
jednak faktu, 'e zmiany gospodarcze, jakie 
odnotowano na Górnym &l"sku u!schy$ku 
XVIII wieku, mia$y charakter fundamentalny. 

Skutki rewolucji przemys$owej by$y tym 
wi#ksze, 'e wzrost zapotrzebowania na w#giel 
kamienny oraz rudy metali szed$ w!parze z!traf-
nymi decyzjami w$adz pruskich, tworz"cych 
w$a%ciwe podstawy prawne i!organizacyjne 
dla rodz"cego si# przemys$u. By$o to zas$ug" 
m.in. dyrektora wroc$awskiego Wy'szego 
Urz#du Górniczego, Friedricha Wilhelma 
von Reden. Z!jego inicjatywy, w!1791 roku, 
wybudowano pod Zabrzem wielk", pa)stwo-
w" kopalni# w#gla „Królowa Luiza”. Kolejna, 
b#d"ca równie' w$asno%ci" monarchy, to 
kopalnia „Prinz Karl von Hessen”, pó*niej 
wyst#puj"ca pod nazw" „Król”. Z!czasem 
pojawi$y si# tak'e inwestycje finansowane 
z!prywatnej kieszeni przedstawicieli wielkich 
rodów – Henckel von Donnersmarcków, 
Ballestremów, Tiele-Wincklerów i! inne. 
W!Tarnowskich Górach i!okolicy ponownie 
zacz#to wydobywa( rudy o$owiu i!srebro, 

pracy, masowo przenosili si# do miast, 
cz#sto w$a%nie na Górny &l"sk, oferuj"cy za-
trudnienie. Rezultatem ówczesnych ruchów 
migracyjnych by$ gwa$towny wzrost liczby 
mieszka)ców przemys$owych miast. Ludno%( 
Bytomia na przestrzeni lat 1800-1860 wzros$a 
sze%ciokrotnie (do ponad 10!tys.), a!Gliwic – 
trzykrotnie. Jeszcze bardziej spektakularne 
zmiany obserwowa( mo'na by$o w!tych aglo-
meracjach, które dopiero powsta$y w!okresie 
XIX-wiecznej industrializacji. Najlepiej obrazuje 
to przyk$ad Katowic, która uzyskawszy prawa 

fot. 1.
Kopalnia W'gla Kamiennego „Król” w Chorzowie.

fot. 2.
Chorzów, 1870 r.

fot. 3.
Pa#ac Habsburgów w Cieszynie, 1926 r.

co zapocz"tkowa$a wspominana ju' kopal-
nia „Friedrich”, uruchomiona w!1784 roku. 
Galman, z!którego wytapiano cynk, wydo-
bywano m.in. w!kopalni „Szarlej”. Surowiec 
przetwarzano na miejscu, co da$o asumpt 
do tworzenia wielkich hut. Takie powsta$y 
w!okolicach Gliwic, w!1796 roku (po raz 
pierwszy wykorzystano tu koks do wytopu 
surówki), a!tak'e, w!1802 roku, na obszarze 
pó*niejszego miasta Chorzowa (Królewska 
Huta – od nazwy wielkiego zak$adu meta-
lurgicznego). W!tym mie%cie, tak'e w!hucie 
Lydognia, zajmowano si# wytapianiem 
cynku. Inn" wielk" hut# cynku, „Hohenlohe” 
w!Katowicach-We$nowcu, zbudowano w!la-
tach 1805-1809. Lista podobnych inwestycji 
mog$a by by( znacznie d$u'sza, ale nawet 
w!tej postaci obrazuje skal# zmian gospo-
darczych, jakich do%wiadczy$ Górny &l"sk na 
prze$omie XVIII i!XIX wieku. Doda( wypada, 
'e podobny proces, cho( na mniejsz" ska-
l#, dokona$ si# tak'e w!tej cz#%ci Górnego 
&l"ska, która pozosta$a w!granicach Austrii. 
O!tamtejszej industrializacji %wiadczy cho(by 
funkcjonowanie huty Trzyniec (od 1839 roku) 
czy licznych kopalni w!zag$#biu karwi)skim.

Rewolucja przemys$owa na Górnym &l"sku 
kaza$a równie', w!sposób inny od dotychcza-
sowego, spojrze( na przydatno%( miejscowych 
rzek, zw$aszcza Odry i!jej dop$ywów. Przestano 
je postrzega( wy$"cznie jako rezerwuar wody 
pitnej; teraz sta$y si# tak'e wa'nymi szlakami 
'eglownymi, odpowiednimi m.in. do prze-
wozu wydobytego w#gla. Tam, gdzie natura 
w$asnymi si$ami nie stworzy$a dogodnych 
do 'eglugi warunków, wkracza$ cz$owiek. 
Efektem jego ingerencji sta$o si# cho(by 
wybudowanie tzw. Kana$u K$odnickiego, 
$"cz"cego Zabrze z!miejscowo%ci" Ko*le. 
Z!najwi#ksz" intensywno%ci" budowano go 
w! latach 1800-1806, cho( pierwsze prace 
rozpocz#to jeszcze w!1792 roku. Ostateczne 
zako)czenie robót nast"pi$o w!1822 roku. 
G$ównym celem inwestycji by$o stworzenie 
drogi wodnej, $"cz"cej pa)stwowe kopalnie: 
„Królowa Luiza” i!„Król” z!Odr", za po%rednictwem 
portu w!Gliwicach, by rzecznym szlakiem 
wysy$a( w#giel dalej, do Europy. Mia$o to 
znacznie obni'y( koszty transportu i!uczyni( 
wydobycie w#gla na Górnym &l"sku jeszcze 
bardziej op$acalnym interesem. Kana$ K$odnicki 
mia$ 46!km d$ugo%ci, 12 m szeroko%ci oraz 

%redni" g$#boko%( 1,5 m. Trudno%ci finan-
sowe i!techniczne zadecydowa$y o!tym, 'e 
nie w!pe$ni zrealizowano pok$adane w!nim 
gospodarcze nadzieje. Jednym z!powodów 
by$ ogromny pobór wody z!rzek dla przemy-
s$u, który powodowa$ stopniowe obni'anie 
si# tafli wody, co utrudnia$o poruszanie si# 
barkami. Mimo wszystko by$ to przejaw 
nowego wykorzystania akwenów wodnych 
na Górnym &l"sku. Rol# transportow" Odry 
próbowano zwi#kszy( raz jeszcze, w!po$o-
wie XIX wieku. W!tym celu poszerzono jej 
koryto i!cz#%ciowo uregulowano, w! latach 
1844-1848. Tak'e te dzia$ania sko)czy$y si# 
po$owicznym sukcesem. Najlepiej wyra'a to 
porównanie w!liczbach: Odr" transportowano 
tylko 3% wydobytego w#gla, podczas gdy 
Renem – 27%.

Skutkiem przemian gospodarczych by$y ma-
sowe przemieszczenia ludno%ci. Przemys$owe 
atuty Górnego &l"ska zach#ca$y tysi"ce ludzi 
do osiedlania si# w!tym regionie. Przybywali 
bogaci, zach#ceni atrakcyjnymi warunka-
mi inwestowania w!miejscowy przemys$, 
ale i!biedota, poszukuj"ca pracy, o!któr" 
w!powstaj"cych kopalniach i!hutach $atwiej 
by$o ni' gdzie indziej. Wypada zauwa'y(, 'e 
w!tym samym czasie w!Prusach dokonano 
reformy uw$aszczeniowej, której jednym 
z!efektów by$o ujawnienie istnienia na wsi 
wielu osób zb#dnych. Ci, w!poszukiwaniu 

miejskie w!1865 roku, po up$ywie zaledwie 
32 lat liczy$y 25 tys. mieszka)ców, a!w!1910 
roku a' 43 tys. osób. Podobny rozwój demo-
graficzny notowa$a Królewska Huta, która 
prawa miejskie uzyska$a trzy lata pó*niej ni' 
Katowice. Mimo to, w!1880 roku mia$a blisko 
26 tys. obywateli. Gwa$towna urbanizacja 
przybra$a powszechny charakter. W!1885 
roku na pruskim Górnym &l"sku by$o ju' 
157 miast i!129 osiedli przemys$owych. Nie 
dotyczy$a jednak wszystkich o%rodków miej-
skich w!tym samym stopniu. Tam, gdzie nie 

1

wydobywano kopalin, wzrost liczby ludno%ci 
tak'e nast#powa$, ale by$ du'o wolniejszy. 
Obrazuje to przyk$ad Raciborza, maj"cego 
w!1818 roku blisko 5 tys. mieszka)ców, 
a!po 40 latach dwukrotnie wi#cej. Rozrost 
miast górno%l"skich wp$ywa$ na rozwój ko-
munikacji kolejowej, przyspieszenie tempa 
budownictwa mieszkaniowego itp.

2
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XIX wieku, sztucznych zbiorników wodnych 
dla potrzeb miejscowego przemys$u (np. 
w!Królewskiej Hucie). 

Pobór znacznych ilo%ci wody na potrze-
by miejscowego przemys$u nie by$ jedyn" 
konsekwencj" gwa$townej industrializacji. 
Wi"za$a si# z!ni" tak'e degradacja %rodowiska, 
najlepiej widoczna w!nurtach górno%l"skich 
rzek, które nie nale'"c do obfitych w!wod#, 
szybko zamieni$y si# w!zbiorniki nieczysto%ci. 
Nie lepiej przedstawia$ si# stan sanitarny 
stawów, gdy' i!one, oprócz rzek, wybrane 
zosta$y na miejsca zrzutu nieczysto%ci poprze-
mys$owych. Z!rozczarowaniem wspominali 
ówcze%ni mieszka)cy regionu, 'e jeszcze 
na pocz"tku XIX wieku w!Przemszy, Rawie, 
czy Brynicy p$ywa$y ryby. O!czysto%ci Rawy 
%wiadczy$o tak'e to, i' z!jej wody korzysta$o 
8 m$ynów, czynnych jeszcze w!latach 70. XIX 
wieku. Pami"tk" tego czasu jest jedna z!ulic 
w!centrum Katowic, do dzi% nosz"ca nazw# 
M$y)skiej. Tego typu urz"dzenia pracowa$y 
tak'e na dop$ywach Rawy. Rzeka by$a czysta 
tylko do 1875 roku. W!opisach, pochodz"cych 
z!ko)ca wieku, dominuj" ju' obrazy martwych 
zwierz"t, niesionych przez wod#, a!raczej ciecz 
znajduj"c" si# w!dawnym korycie rzecznym. 
Wed$ug bada) z!tego okresu, zawarto%( 
Rawy tylko w!41% stanowi$a naturalna woda, 
reszt# – przemys$owe %cieki. Jak policzono, 
u!uj%cia do Brynicy, z!rzeki wyp$ywa$o 1948 
litrów na sekund#. W!tym by$o jednak tylko 
800 litrów czystej wody, 898 litrów %cieków 
przemys$owych oraz 250 litrów %cieków 
domowych. Szczególne zanieczyszczenie 
Rawy zwi"zane by$o z!ochron" innej gór-
no%l"skiej rzeki – K$odnicy. Pocz"tkowo do 
niej w$a%nie, do Kana$u K$odnickiego oraz do 
Odry, spuszczano zanieczyszczenia, przede 
wszystkim z!kopalni „Król”. Przyczyni$o si# 
to do wielkiego zanieczyszczenia Kana$u 
K$odnickiego, wi#c gdy dodatkowo okaza$o 
si#, 'e zawarty w!wodzie kwas siarkowy jest 
szkodliwy dla maszyn hutniczych, w!1875 
roku podj#to decyzj# o!zmianie sposobu 
usuwania poprodukcyjnych resztek. Wybór, 
fatalny w!skutkach, o!czym do dzi% przeko-
nuj" si# mieszka)cy Katowic, pad$ na Raw# 
i!spowodowa$ jej ogromne zanieczyszczenie.

Skutki przekszta$cania rzek w!%cieki przemy-
s$owe nie mia$y jedynie wymiaru estetycznego. 
Przede wszystkim wydatnie pogarsza$y warunki 

sanitarne, staraj"c si# odseparowa( chorych 
i!w!ten sposób przeciwdzia$a( rozszerzaniu 
si# epidemii. Nie przynios$o to spodziewa-
nych rezultatów, podobnie jak dzia$alno%( 
pruskich komisji sanitarnych, powo$anych do 
'ycia ustaw" z!8 sierpnia 1835 roku. Kolejne 
epidemie nawiedza$y Górny &l"sk tak'e 
w!latach 60. i!70. XIX wieku. Przypomnie( te' 
trzeba epidemi# cholery azjatyckiej w!1873 
roku, przy okazji której potwierdzono, ponad 
wszelk" w"tpliwo%(, i' zachorowania wywo-
$ywa$o korzystanie z!zanieczyszczonej wody, 
znajduj"cej si# w!studniach. Tragiczne skutki 
okrutnej choroby sta$y si# bod*cem do podj#cia 

'ycia mieszka)ców. Wielu Górno%l"zaków dot"d 
czerpa$o z!nich wod# pitn". Kiedy zostali jej 
pozbawieni, przy coraz wi#kszym zaludnieniu 
miast, ponownie zacz#$y nawiedza( Górny 
&l"sk epidemie chorób wywo$ywanych przez 
brud. Najgro*niejsz" by$a cholera, która w!po-
$owie XIX wieku swe tragiczne 'niwo zbiera$a 
w!kilkuletnich odst#pach. Szczególnie wiele 
o+ar %miertelnych na Górnym &l"sku poch$o-
n#$a epidemia z!lat 1831-1833. Odnotowano 
wówczas ponad 1,5 tys. zgonów. W! latach 
1836-1838 zmar$o ponad 2 tys. ludzi, a!mi#dzy 
1848-1856 rokiem ponad 8 tys. W$adze pruskie, 
jeszcze w!1831 roku, wprowadzi$y kordony 

Nieco pó*niej ni' na Górnym &l"sku, ale 
równie silnie, rewolucja przemys$owa odcisn#$a 
swe pi#tno na pobliskich terenach, le'"cych 
po drugiej stronie Przemszy. Ziemie te, po 
krótkim okresie przynale'no%ci do Prus, w!XIX 
wieku sta$y si# cz#%ci" zaboru rosyjskiego. 
Ob+towa$y w!w#giel kamienny, zatem i!tu za-
cz#$y powstawa( liczne kopalnie i!huty. W!ten 
sposób przemys$owy charakter uzyska$o tzw. 

Opisane przeobra'enia gospodarczo-
-spo$eczne musia$y skutkowa( – kolejnym 
w!dziejach Górnego &l"ska, a!pierwszym 
w!takiej skali w!Zag$#biu D"browskim – du'ym 
wzrostem zapotrzebowania na wod#. Tym 
razem mia$ on charakter skokowy. Powstaj"ce 
na przestrzeni zaledwie kilku lat, wi#ksze 
przedsi#biorstwa potrzebowa$y ogromnych 
ilo%ci wody do utrzymania ci"g$o%ci produkcji. 

przez Wy'szy Urz"d Górniczy we Wroc$awiu 
dzia$a) dora*nych, w!postaci dowo'enia 
mieszka)com wody cysternami, ale i!bada) 
nad mo'liwo%ci" budowy w!poszczególnych 
miastach wodoci"gów i!sta$ego pozyskiwania 
do tego celu wód podziemnych. Masowych 
zachorowa) to nie zahamowa$o, ale zmniejszy$o 
ich skal#. W!pó*niejszym czasie mia$a miejsce 
jeszcze epidemia tyfusu, szalej"ca w! latach 
1876-1877, tym gro*niejsza w!skutkach, 'e 
w!tych samych latach panowa$a na Górnym 
&l"sku susza. Kolejna epidemia mia$a miejsce 
w!1894 roku. Przyczyn" szybkiego rozprze-
strzeniania si# chorób by$ niedostateczny 
dost#p do czystej wody, dotykaj"cy g$ównie 
biedot# miejsk" i! ludzi przybywaj"cych na 
Górny &l"sk w!poszukiwaniu pracy.

Zag$#bie D"browskie. Nazw" t" pos$ugiwano 
si# od po$owy XIX wieku, $"cz"c fakt wydo-
bywania kopalin z!miejscowo%ci" D"browa 
(dzisiejsza D"browa Górnicza), w!okolicy której 
szczególnie wiele kopal) by$o zlokalizowanych 
(m.in. „Reden”, „Pary'”, „Cieszkowski”). Sama 
D"browa prawa miejskie otrzyma$a dopiero 
w!1916 roku, ale gwa$towny wzrost liczby jej 
mieszka)ców mia$ miejsce wcze%niej. Mi#dzy 
1880 a!1911 rokiem dwukrotnie zwi#kszy$a sw" 
liczebno%(, osi"gaj"c poziom 24 tys. mieszka)-
ców. Za symbol XIX-wiecznej industrializacji 
Zag$#bia D"browskiego uchodzi Sosnowiec, 
który prawa miejskie uzyska$ dopiero w!1902 
roku, ale 10 lat pó*niej mia$ ju' prawie 100 
tys. mieszka)ców. Osi"gn"$ taki stan dzi#ki 
gwa$townemu rozwojowi przemys$u ci#'kiego 
i!wydobywczego, który reprezentowa$y m.in. 
kopalnie: „Fanny” (pó*niej „Renard”), „Andrzej” 
czy „Kazimierz”. Nieco wolniej, ale dostrzegalnie 
i!tak'e w!zwi"zku z!rozwojem przemys$u wydo-
bywczego, rozwija$y si# wówczas takie miasta 
Zag$#bia, jak: B#dzin, Czelad* czy Zawiercie. 

Czerpa$y j" z!rzek, do których równocze%nie 
zacz#$y zrzuca(, niespotykane do tej pory, 
ilo%ci przemys$owych %cieków. W!latach 70. 
XIX wieku z!najwi#kszych rzek przemys$owej 
cz#%ci Górnego &l"ska i!Zag$#bia mo'na by$o 
pozyska(, przy wykorzystaniu istniej"cych 
wówczas uj#(: z!Przemszy (uj#cie we wsi 
S$upna) od 8,7 do 22,8 m0 na sekund#, 
z!Brynicy (uj#cie w!osadzie Józefka) od 
0,13 do 3,31 m0 na sekund#, a!z!K$odnicy 
(uj#cie we wsi K$odnica) od 0,23 do 0,75!m0 
na sekund#. Oprócz rzek wykorzystywano 
jeszcze inne wody powierzchniowe, np. 
stawy i!sadzawki. W!XVIII wieku, na terenie 
obejmuj"cym dzisiejsze gminy: Zabrze, 
Bytom i!Katowice, istnia$o ogó$em 90!stawów, 
o!ogólnej powierzchni 17,5 km.. Zasoby 
te, mimo 'e do%( du'e, okaza$y si# niewy-
starczaj"ce dla potrzeb rozwijaj"cych si# 
zak$adów pracy, które – pobieraj"c wod# na 
skal# przemys$ow" – szybko doprowadzi$y 
do obni'enia si# poziomu rzek i!stawów. 
Sytuacji nie poprawi$o tworzenie, od pocz"tku 
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fot. 1.
Góra Mi#o"ci w Bytomiu, 1919 r.

fot. 2.
Rynek w Cieszynie, 1902 r.

fot. 3.
Ko"ció# i klasztor oo. Franciszkanów w Panewniku – 

obecnie dzielnica Katowic, 1918 r. 
fot. 4.

Park Staszica w Cz'stochowie, 1912 r.
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fot. 1.
Wie$a ci"nie& w Pszczynie, 1928 r.

fot. 2.
Chorzów – wie$a ci"nie& z 1905 r.

fot. 3.
Zabytkowa wie$a wodna w Rudzie !l(skiej.

fot. 4.
*aziska – wie$a ci"nie& z 1926 r.

fot. 5.
Wie$a ci"nie& z XIX w. na terenie 

zespo#u dworskiego, Myszków-B'dusz.
fot. 6.

Wie$a ci"nie& w Pyskowicach.
fot. 7.

Gliwice – wie$a ci"nie& z 1905 r.
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Deficyt czystej wody nie by$ jedynie skut-
kiem zanieczyszczenia rzek. Jeszcze wi#kszy 
wp$yw na to mia$o powszechne zjawisko 
wysychania studni. Ono tak'e zwi"zane by$o 
z!przemianami gospodarczymi, a!konkretnie 
z!ekspansywn" postaw" w$a%cicieli kopal), 
poszukuj"cych surowców na coraz ni'szych 
pok$adach. Powodowa$o to sta$e obni'anie 
si# poziomu wód gruntowych, co z!kolei 
znajdowa$o swój fina$ w!postaci coraz wi#k-
szej liczby nieczynnych studzien. Wed$ug 
danych z!1874 roku, w!samym tylko powiecie 
bytomskim czynne by$y 1962 studnie, a!na 
terenie gminy Katowice – 1108. Z!nich jednak, 
w!ci"gu kolejnych kilku lat, prawie po$owa 
przesta$a nadawa( si# do u'ytku, gdy' po 
prostu zabrak$o w!nich wody, wzgl#dnie 
zosta$a tak zanieczyszczona, 'e nie mo'na 
jej by$o wykorzystywa( do celów spo'yw-
czych. Z! tego samego powodu zamykane 
by$y tak'e uj#cia wód powierzchniowych, 
dostarczaj"cych wod# do miast. Taki by$ 
np. los punktu poboru wody w!dzielni-
cy Królewskiej Huty – Klimzowcu, stawu 
Kalina w!&wi#toch$owicach oraz akwenu 

w!dzielnicy D"b. Uj#cia te, jak wiele innych, 
nie przetrwa$y gwa$townej industrializacji. 
Dane dotycz"ce Katowic i!pobliskich miej-
scowo%ci: D"brówki, We$nowca, Józefowca 
i!D#bu potwierdzaj", i' w!latach 1848-1877 
ca$kowicie wysch$y tam 4 *ród$a i!60 studni. 
Pocz"tkowo problemowi próbowano zara-
dzi( metodami administracyjnymi. Dobrze 
ilustruje to pomys$ po$"czenia Królewskiej 
Huty i!okolicznych kolonii w! jedn" gmin#, 
co zaproponowa$, w!1853 roku, landrat 
bytomski, Adolf Leopold von Tieschowitz, 
maj"c przekonanie, i' w!ten sposób popra-
wi si# dost#p ludno%ci do czystej wody. T# 
bowiem zapewni( mia$a w$asnym sumptem 
Huta Królewska. Dwa lata pó*niej Górno%l"ski 
Urz"d Górniczy wyst"pi$ z!wnioskiem, do 
swego hutniczego odpowiednika (Urz"d 
Hutniczy), o!wyra'enie zgody na korzystanie 
przez ludno%( ze stawu hutniczego, skoro 
powi"zana z!Hut" Królewsk" kopalnia „Król” 
przyczynia$a si# do zaniku wody w!stud-
niach. Nietrudno przewidzie(, 'e tego typu 
incydentalne pomys$y nie mog$y problemu 
rozwi"za( w!sposób kompleksowy. W!efekcie, 
podczas wizyty w!Królewskiej Hucie ministra 
handlu, hrabiego Heinricha von Itzenplitza 
w!1863 roku, ludno%( miejscowa wnios$a ostry 
protest w!sprawie drastycznych ogranicze) 
w!dost#pie do czystej wody. Przemawiaj"cy 
w!jej imieniu, miejscowy proboszcz, ks. Edward 
Deloch, zwróci$ uwag#, i' nasilaj" si# kradzie'e 
wody, wszczynane s" bójki o!ni", a!zak$ady 
reasekuracyjne nie chc" przyjmowa( sk$adek 
ubezpieczeniowych od po'aru, poniewa' nie 

ma go czym gasi(. Nieliczne czynne studnie, 
po$o'one w!wi#kszej odleg$o%ci od kopalni 
„Król”, musia$y znale*( si# pod opiek" policji, 
która wydziela$a wod# mieszka)com. Tym, 
którzy stracili do niej dost#p, pozostawa$o 
zaopatrywanie si# w!brudn" ciecz z!Rawy. 
W!identycznej sytuacji znajdowali si# miesz-
ka)cy innych, mniejszych miejscowo%ci 
okr#gu przemys$owego, np. &wi#toch$owic, 
Zgody, Lipin, Chropaczowa. 

Paradoksalnie, z!odwrotnym, cho( rów-
nie k$opotliwym, problemem boryka$y si# 
kopalnie, odpowiedzialne za obni'anie si# 
poziomu wód gruntowych. Na najni'szych 

pok$adach wyp$yw wody z!podziemnych 
'y$ by$ tak obfity, 'e w!wielu wypadkach 
nie tylko czyni$ wydobycie nieop$acalnym, 
ale i!zagra'a$ 'yciu pracowników. W!1881 
roku, w!kopalni „Ludmi$a” w!Sosnowcu nag$y 
wyp$yw kurzawki zatopi$ 200 górników. Nie 
by$ to, oczywi%cie, problem zupe$nie nowy. 
Jak ju' wspominano, wody podziemne 
utrudnia$y prac# górników tak'e wcze%niej. 
Nigdy jednak nie by$o jej tak wiele, ale te' 
nigdy nie fedrowano na tak g$#boko po-
$o'onych pok$adach. Symptomatyczne, i' 
pierwsz" na tym terenie maszyn# parow" 
sprowadzono do kopalni „Friedrich”, z!my%l" 

o!skutecznym odwadnianiu kopalnianych 
chodników. Dotychczas stosowane w!tej roli 
ko$o wodne, wobec nowych wyzwa), okaza$o 
si# ca$kowicie zawodne. Równie' maszyny 
parowe, sprowadzone do kopalni galmanu 
– jednych z!pierwszych na Górnym &l"sku, 
które zdecydowa$y si# na zainstalowanie 
u!siebie tej nowinki technicznej – mia$y za 
zadanie upora( si# z!problemem zalewania 
chodników. Na prze$omie XVIII i!XIX wieku do 
odwadniania u'yto w!kopalniach pierwszych 
6 mechanicznych pomp. W!tym samym celu 
zacz#to tak'e budowa( sztolnie, które wów-
czas ogó$em mia$y ju' oko$o 14 km d$ugo%ci.

Prób" ca$o%ciowego rozwi"zania problemu 
wód podziemnych, zalewaj"cych kopalnie, by$ 
pomys$ budowy G$ównej Kluczowej Sztolni 
Dziedzicznej (Hauptschlüssel-Erbstollen). 
W!1799 roku rozpocz#to instalowanie kon-
strukcji o!skali niespotykanej na Górnym 
&l"sku i!jednej z!najwi#kszych w!Europie. Jej 
zadaniem mia$o by( odwodnienie ca$ego 
okr#gu górniczego. W!tym celu wykonano 
sztolni#, która po$"czy$a kopalnie „Królowa 
Luiza” i!„Król” z!Kana$em K$odnickim, a!docelowo 
z!Królewsk" Odlewni" ,elaza w!Gliwicach 
i!dalej z!Odr". Mia$a d$ugo%( ponad 14!km 
i!bieg$a na g$#boko%ci 38 m. Ró'nica poziomów 
mi#dzy pocz"tkiem sztolni a! jej wylotem, 
wynosz"ca ponad 12!m, mia$a – wed$ug 
planu pomys$odawców, F. von Redena 
i!Johna Baildona – gwarantowa( grawitacyjne 
pozbywanie si# wody zalewaj"cej pok$ady 
kopal). Ta sama woda, wlewaj"c si# do Kana$u 
K$odnickiego, mog$a poprawi( tam warunki 

poruszania si# barek w#glowych. Sztolnia, 
oprócz funkcji odwadniaj"cej, mia$a by( 
szlakiem transportu w#gla, a! jej przed$u-
'eniem w! tej roli by$ Kana$ K$odnicki. Aby 
zrealizowa( ten zamys$, wybudowano trzy 
porty oraz 5 miejsc wymijania si# $odzi. Te 
za% prowadzono w!zespo$ach, sk$adaj"cych 
si# z!3 lub 4 barek, które ogó$em przewie*( 
mog$y nawet 16 t $adunku. &ciany sztolni mia$y 
obudow# cz#%ciowo drewnian", cz#%ciowo 
murowan"; nie stosowano obudowy tam, 
gdzie sztolnia przechodzi$a przez warstwy 
piaskowca. Wzgl#dy finansowe przyczyni$y 
si# do spowolnienia prac, które prowadzono 
a' do 1869 roku, mimo 'e ju' od roku 1810 
transportowano w#giel pierwszym urucho-
mionym odcinkiem o!d$ugo%ci 2,5 km. Gdy 
uko)czono ca$" inwestycj#, okaza$a si# ju' 
przestarza$a. Nie mog$a w!pe$ni wykonywa( 
funkcji odwadniaj"cej, poniewa' w#giel 
wydobywano z!pok$adów, le'"cych na tyle 
g$#boko, 'e nie da$o si# jej wykorzysta( do 
zak$adanych celów. Wi#cej nawet, dzia$alno%( 
G$ównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej 
spowodowa$a dalsze obni'enie, o!oko$o 
40 m, poziomu wód gruntowych w!rejonie 
Królewskiej Huty, Katowic i!&wi#toch$owic.
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fot. 1-3.
Teren budowy nowej oczyszczalni "cieków 

i regulacja Rawy pod Królewsk( Hut(.
fot. 4.

Otwarcie basenu p#ywackiego 
w Królewskiej Hucie, 1931 r.



  ĂOÈVNLH ĂOÈVNLH90 91S E K R E T Y  W O D Y S E K R E T Y  W O D Y

Z R M H Z y G ] W Z R � ħ O Ď V N L H

Nawet gdyby opisana powy'ej inwestycja 
okaza$a si# w!pe$ni udana, nie rozwi"zano by 
problemu wysychaj"cych studni i!braku wody 
dla mieszka)ców okr#gu przemys$owego. 
To zagadnienie za% zacz#$o urasta( do rangi 
fundamentalnej bariery, blokuj"cej rozwój 
cywilizacyjny regionu i!coraz cz#%ciej wy-
wo$ywa$o protesty spo$eczne. Górno%l"zacy 
mieli %wiadomo%(, i' kopalnie daj" im prac# 
i!pozwalaj" uzyskiwa(, stosunkowo wysokie, 
zarobki. Równocze%nie jednak degradowa$y 
%rodowisko w!taki sposób, i' zagra'a$o to 
normalnej egzystencji miejscowych ludno-
%ci. Zwa'ywszy na charakter tego problemu, 
pomys$ na jego rozwi"zanie by$ banalnie 
prosty w!teoretycznym uj#ciu, ale bardzo 
skomplikowany w!praktycznej realizacji. 
Sprowadza$ si# do konstatacji, i' wod#, która 
zalewa górno%l"skie kopalnie, nale'y stamt"d 
usun"( i!dostarczy( mieszka)com. Sta$o si# 
to oczywiste po udowodnieniu, i' – z!regu$y 
– z!podziemnych *róde$ p$ynie woda czysta, 
znakomicie nadaj"ca si# do celów spo'ywczych. 
Taki wniosek sformu$owano po badaniach 
wód podziemnych, na zlecenie Wy'szego 
Urz#du Górniczego, z!5 kwietnia 1873 roku. 
Ta z!kolei by$a pok$osiem rozporz"dzenia 
Ministra Handlu i!Przemys$u z!19 marca tego' 
roku. Teza, 'e wody powierzchniowe s" ju' tak 
zanieczyszczone przez przemys$, 'e nie nadaj" 
si# do celów konsumpcyjnych, sformu$owana 
jeszcze przed rozpocz#ciem bada), wydawa$a 
si# oczywisto%ci". Woda dla ludno%ci musi 
wi#c pochodzi( ze z$ó' podziemnych. Badania 
w!tym kierunku prowadzono do czerwca 1875 
roku, a!ich podsumowanie nast"pi$o trzy lata 
pó*niej, na konferencji Wy'szego Urz#du 
Górniczego w!Opolu. Konkludowano, 'e skoro 
w!Bytomiu, Królewskiej Hucie, Katowicach 
i!w!Zabrzu wyst#puj" sta$e niedobory wody, 
jedynym antidotum jest budowa wodoci"gu, 
którym woda z!podziemnych uj#( b#dzie 
dostarczana mieszka)com. W$a%ciciele ko-
pal) i!hut, zaniepokojeni gro*b" protestów 
spo$ecznych, mog"cych $atwo przerodzi( si# 
w!fal# strajków czy nawet zamieszek, gotowi 
byli s+nansowa( nowy system zaopatrywania 
ludno%ci w!wod#. 

W takich okoliczno%ciach i!z!wymienionych 
wy'ej powodów, w!latach 80. XIX wieku zacz#to 
w!okr#gu przemys$owym budowa( nowe uj#cia 
wody, przeznaczonej do spo'ycia. Sztolniami 

wydobywano j" z!wn#trza kopal). Nie by$o to 
zupe$nie nowe rozwi"zanie, bowiem jeszcze 
u!schy$ku XVIII wieku próbowano wykorzysta( 
w!ten sposób podziemne pok$ady wody 
w!okolicach Ptakowic, wsi le'"cej obecnie 
w!gminie Zbros$awice. Ponad pó$ wieku pó*-
niej, w!1862 roku, z!uj#cia podziemnej wody 
korzystano w!Siemianowicach, za% kopalnia 
„Theresia” sta$a si# *ród$em zaopatrzenia dla 
Bytomia, w!którym, w!1868 roku wybudowano 
wie'# ci%nie). W!latach 80. XIX wieku chciano 
te pierwsze próby przekszta$ci( w!sprawnie 
dzia$aj"cy, sta$y system zaopatrywania w!wod#. 
W!pierwszym okresie jego funkcjonowania do 
najwa'niejszych uj#( nale'a$y *ród$a, znajduj"ce 
si# w!okolicach Tarnowskich Gór. Poszukiwania 
wód podziemnych na tym terenie prowadzono 
ju' od wielu lat, gdy udowodniono, 'e dzia$al-
no%( kopalni „Friedrich” powoduje zanik wody 
w!miejscowych studniach. Konstatacja, i' za 
brak wody w!Tarnowskich Górach odpowiada 
ruch kopal), zmusi$a Wy'szy Urz"d Górniczy 
do s+nansowania budowy ruroci"gu, któ-
rym woda do miasta by$a transportowana 
w!sposób grawitacyjny, z!góruj"cego nad 
miastem wzgórza Reden. Na wzgórze wod# 
pompowano ze sztolni „Bo'e wspomó'”, do 
której, jeszcze od 1790 roku, sp$ywa$a woda 
z!tzw. podkopu Redena, osuszaj"cego z$o'a 
kruszców w!rejonie Bobrownik. Sztolnia ta 
zaczyna$a si# w!szybie „Fryderyk”, a!ko)czy$a 
na powierzchni, ko$o Strzybnicy. Ze sztolni, 
poprzez tzw. szyb Koehlera, wod# dostar-
czano do kaszni (miejskich zbiorników). Ju' 
21 kwietnia 1835 roku ca$a instalacja sta$a si# 
w$asno%ci" miasta, jednak s$u'y$a mu jedynie 
kilkadziesi"t lat. Coraz wi#ksze zapotrzebowanie 
na wod#, wynikaj"ce ze zwi#kszania si# liczby 
mieszka)ców Tarnowskich Gór, spowodowa$o, 
'e mo'liwo%ci szybu Koehlera stawa$y si# nie-
wystarczaj"ce. W!1893 roku dotychczasowy 
ruroci"g w!ogóle przesta$ dzia$a(, bowiem – 
z!powodu u'ytkowania coraz ni'ej le'"cych 
pok$adów – woda, zamiast szybem Koehlera, 
sp$ywa$a do kaszni ni'ej po$o'nymi sztolniami. 
Dopiero po remoncie i!rozbudowaniu uda$o 
si# przywróci( jego funkcjonowanie – jako 
jednego z!kilku *róde$ zaopatrzenia Tarnowskich 
Gór i!okolicy w!wod#. W!tym czasie bowiem 
miasto korzysta$o ju' z!w$asnego wodoci"gu, 
uruchomionego 6 pa*dziernika 1884 roku. 
By$ to zarazem pierwszy na Górnym &l"sku 

wodoci"g o!charakterze mi#dzygminnym. Jego 
uruchomienie sta$o si# mo'liwe, poniewa' 
od 1873 roku, z!inicjatywy Wy'szego Urz#du 
Górniczego, podj#to badania nad nowymi 
uj#ciami wody dla Tarnowskich Gór i!okolic. 
Zgodnie z!p$yn"cymi z!nich wnioskami, wy-
korzystano do tego uj#cie wody w!„G$#bokiej 
Sztolni Fryderyk” oraz w!szybie „Adolf” w!Reptach, 
ko$o Tarnowskich Gór. Rz"d pruski, za kwot# 
ponad 700 tys. marek, s+nansowa$ budow# 
stacji wodnej „Adolfschacht” oraz ca$ego 
wodoci"gu (szczególnie kosztowny by$ m.in. 
parowo-t$okowy zespó$ pomp, wyprodukowany 
przez +rm# Starke und Ho1man), z!którego 
woda prowadzona by$a do Tarnowskich Gór, 
a!tak'e do Królewskiej Huty. Uj#cie w!Reptach, 
wykorzystuj"ce triasow" warstw# wodono%n" 
wapienia muszlowego, o!sta$ej temperaturze 
8-10°C, otoczono stref" ochronn" o!powierzchni 
145 km.. Zakazano tam prowadzenia jakiej-
kolwiek dzia$alno%ci wydobywczej. 

Królewska Huta pierwotnie zaopatrywana 
by$a w!wod# przez wodoci"g, poprowadzony 
z!szybu „Przyja*)” (Freundschaft) w!kopalni 
„Król”. Budow# pierwszego fragmentu wodo-
ci"gu, który oddano do u'ytku w!1865 roku, 
s+nansowa$a kopalnia. Ju' po uzyskaniu praw 
miejskich, w!maju 1879 roku, stworzono zak$ad 
wodoci"gowy, znajduj"cy si# w!pó$nocnej cz#%ci 
miasta. Siedem lat wcze%niej wybudowano stacj# 
pomp, a!dwa lata pó*niej zbiorniki wody. Zak$ad 
wodoci"gowy dostarcza$ wod# indywidualnym 
odbiorcom, ale przede wszystkim kierowa$ 
j" do publicznych studzien, których liczba, 
w!1882 roku si#gn#$a 52. Wobec konieczno%ci 
wykorzystania przez kopalni# szybu „Przyja*)” 
do w$asnej dzia$alno%ci gospodarczej, w!latach 
80. XIX wieku miasto znów zacz#$o boryka( 
si# z!brakiem wody. Tym razem rozwi"zaniem 
okaza$o si#, opisane wy'ej, pod$"czenie do 
stacji wodnej „Adolfschacht”. Za kwot# 700 
tys. marek wykonano wodoci"g, który uro-
czy%cie otwarty zosta$ 18 pa*dziernika 1884 
roku. Odt"d, na pami"tk# tego wydarzenia, co 
roku w!mie%cie odbywa$o si# okoliczno%ciowe 
%wi#to – Wasserfest. Po dwóch latach sie( 
wodoci"gow" doprowadzono do dzielnicy 
Klimzowiec. Umo'liwia$a to wie'a ci%nie) wraz 
ze zbiornikiem o!pojemno%ci 500 m0. Metr 
sze%cienny wody kosztowa$ mieszka)ców 
15 fenigów, co nie by$o zbyt wygórowan" 
cen", a!mimo to pozwala$o miastu zarabia( 

na dystrybucji. Wod# ze stacji wodnej miasto 
otrzymywa$o po jeszcze ni'szej cenie, a!przez 
pewien czas wr#cz bezp$atnie. W!1902 roku, 
za kwot# ponad 100 tys. marek, wybudowa-
no w!Królewskiej Hucie now" wie'# ci%nie) 
i!doprowadzono do niej wodoci"g, biegn"cy 
ze stacji wodnej „Adolfschacht” przez Bytom. 
By$o to konieczne, bowiem wobec budowy 
coraz bardziej okaza$ych budynków w!mie%cie, 
ci%nienie wody na wy'szych pi#trach zacz#$o 
spada(. W!1913 roku d$ugo%( miejskiej sieci 
wodoci"gowej przekroczy$a 43 km. Miasto 
mia$o wówczas ju' tylko 26 publicznych 
punktów czerpania wody (dla porównania 
w!1908 roku by$o ich 41, a!w!1898 roku – 65). 
Okazywa$y si# niepotrzebne, poniewa' coraz 
wi#kszy odsetek mieszka)ców mia$ dost#p do 
wody bie'"cej w!swoim mieszkaniu. Z!tych 
które funkcjonowa$y, zdecydowana wi#kszo%( 
po$"czona by$a z!sieci" wodoci"gow" kopalni 
„Król” lub huty „Królewskiej”. Opisywane uj#cie 
dostarcza$o wod# tak'e do Bytomia oraz, od 

1886 roku, do pobliskich osiedli i!miejscowo-
%ci: Hajduki, Chorzów Stary, &wi#toch$owice, 
-agiewniki. W!przypadku &wi#toch$owic oraz 
Hajduk, nosz"cych wówczas jeszcze nazw# 
Bismarckhütte, odnotowa( wypada utwo-
rzenie, 23 lipca 1904 roku, mi#dzygminnego 
zwi"zku do spraw zaopatrzenia ludno%ci 
w!wod#. Od 1909 roku u$atwia$ to zbiornik 
wyrównawczy, o!pojemno%ci 500 m0, oraz, 
wybudowana kosztem 150 tys. marek, 40-me-
trowa wie'a wodna, usytuowana w!centrum 
&wi#toch$owic. Zaprojektowa$ j" R. Lummert, 
dyrektor wodoci"gów w!Wa$brzychu. P$yn#$a 
do nich woda z!zak$adu wodoci"gowego 
„Adolfschacht” oraz z!uj#cia „Rozalia”, o!którym 
b#dzie jeszcze mowa. 

O zmianach, jakie w! 'yciu spo$ecznym 
miasta powodowa$o uruchomienie wodoci"-
gu, wspomina$, pos$uguj"c si# przyk$adem 
Bytomia, Anton Oskar Klausmann, niemiecki 
dziennikarz i!prozaik, pisz"c: Bytom ju" 
wcze#niej by$ zaopatrzony w%wod& do$ow' 
sprowadzan' z% jednej z% le"'cych w%pobli"u 
miasta kopal( specjalnym ruroci'giem. Na 
wszystkich placach publicznych zainstalowa-
no tzw. karsty, czyli otoczone balustradami 
z%piaskowca g$&bokie baseny. Z%dna basenu 
wychodzi$a na wierzch rura, rozdzielaj'ca si& 
gór' na trzy uj#cia. Z%owych uj#) bezustannie 
sp$ywa$a woda, podczas gdy do$em jej nad-
miar odprowadzano niewidocznym odp$y-
wem (...). Gdy w%roku 1869 zacz&$a pracowa) 
przepompownia wody i%w%niektórych domach 
zainstalowano ju" wodoci'gi, my gimnazjali#ci 
przebiegali#my cz&sto przez ca$e miasto, by 
u%jednego z%kolegów w%gor'ce letnie popo$u-
dnia przynajmniej raz napi) si& prawdziwej, 
ch$odnej wody, wyp$ywaj'cej z%kranu. Dalsza 
rozbudowa bytomskich wodoci"gów, miej-
scowej sieci kanalizacyjnej oraz powo$anie do 
'ycia w!tym mie%cie Królewskiego Instytutu 
Higieny (odpowiednika wspó$czesnej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej) by$y zas$ug" 
Georga Brüninga, burmistrza Bytomia w!la-
tach 1883-1919. 

W przypadku innego, szybko rozwijaj"ce-
go si# miasta – Katowic – dost#p do czystej 
wody wi"zano z!uj#ciem „Rozalia” w!D"brówce 
Wielkiej. Istnia$o ono przy kopalni cynku, o!tej 
samej nazwie. Prac# nad uruchomieniem 
kopalni „Rozalia” prowadzono jeszcze od 
1855 roku, ale nie potra+ono poradzi( sobie 
z!wod", gwa$townie wlewaj"c" si# do wy-
robisk. Niepowodzeniem zako)czy$y si# te' 
próby, podj#te dziesi#( lat pó*niej i!w!1885 
roku, gdy na krótko rozpocz#to wydobycie. Po 
powtórnym pojawieniu si# wody, ostatecznie 
zaniechano dalszych prób, znajduj"c dla ko-
palni nowe przeznaczenie. Po tym, jak Wy'szy 
Urz"d Górniczy potwierdzi$ dobr" jako%( wody, 
kopalni# przekszta$cono w!jej uj#cie. W!1893 
roku ostatecznie unieruchomiono zak$ad oraz 
przebudowano jego instalacj#, by nadawa$a 
si# do wydobywania i!dystrybucji wody. 
Szczegó$owy projekt przygotowa$ in'. Sattler 
z!Chorzowa. Nast#pnie, w!1895 roku, za sum# 
300 tys. marek, katowicki wydzia$ powiatowy 
wykupi$ kopalni# „Rozalia” od dotychczasowe-
go w$a%ciciela, by na koniec, 25 marca 1895 
roku, podpisa( umow# z!miastem Katowice 
i!podziemne wody z!tej kopalni dostarcza( 
mieszka)com. W!ten sposób powsta$ jeden 
z!najd$u'szych na Górnym &l"sku wodoci"gów 
gminnych. Dostawy o+cjalnie uruchomiono 
1 stycznia 1896 roku. Wod# z!uj#cia „Rozalia” 
sprzedawano tak'e do kilku dzielnic Bytomia, 
dzi#ki wybudowanemu zbiornikowi i!wie'y 
wodnej: Ba)gów-Bytom oraz do D"brówki, 
samego Ba)gowa (dzi% dzielnica Siemianowic 
&l"skich) i!sporej cz#%ci powiatu katowickiego. 
Wokó$ by$ej kopalni, w!1902 roku, stworzono 
stref# ochronn", w!której obowi"zywa$ zakaz 
wydobywania w#gla oraz podejmowania 
jakichkolwiek innych dzia$a), mog"cych za-
gra'a( czysto%ci wody. Bezpo%rednio z!„Rozalii”, 
przy pomocy systemu pomp, transportowano 
wod# do zbiornika, o!pojemno%ci 1700 m0, 
wybudowanego w!1895 roku na wzgórzu 
w!Bytkowie (319 m n.p.m.). Dzi#ki jego po$o-
'eniu woda w!sposób grawitacyjny dociera( 
mog$a tak'e do katowickich dzielnic wy'ej 
po$o'onych. W!1906 roku wybudowano 
drugi zbiornik, w!Brz#czkowicach, dzielnicy 
Mys$owic, mie%ci$ si# on na wzgórzu, a!jego 
rol" by$o grawitacyjne dostarczanie wody do 
Mys$owic, Brzezinki i!po$udniowych cz#%ci 
powiatu katowickiego.

1

fot. 1.
Pompa do wydobywania wody 

w kopalni w'gla „Rozalia” w D(brówce Wielkiej.
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By$ to zbiornik nieco mniejszy od bytkow-
skiego, jego sumaryczna pojemno%( wynosi$a 
1180 m0. Oba zbiorniki po$"czono wodoci"giem, 
pocz"tkowo o!d$ugo%ci 9,5 km. W!1907 roku 
rozbudowano go w!taki sposób, 'e osi"gn"$ 
d$ugo%( 21,5 km. Z!kolei dla obs$ugi powiatu 
bytomskiego wybudowano wie'# ci%nie) 
niedaleko Micha$kowic – jednej z!dzielnic, 
tworz"cych ówczesn" gmin# Siemianowice. 
Z!archiwalnych *róde$ mo'na si# wyczyta(, 'e 
tu' po uruchomieniu, w!1896 roku, z!„Rozalii” 
dostarczano 2,7 m0 wody na minut#, w!skali 
ca$ego roku przekazano do sieci 1 438,9 tys. m0. 
Po rozbudowie, w!1909 roku, jego wydajno%( 
wynosi$a ju' 11,9 m0 wody na minut#, a!w!skali 
ca$ego roku – 6 259,8 tys. m0. Woda z!„Rozalii” 
umo'liwi$a uruchomienie w!Katowicach 
pierwszej $a*ni miejskiej. 

Zapewnienie sta$ych dostaw wody z!uj#cia 
„Rozalia” by$o dla w$adz Katowic szczególnie 
wa'ne, w!kontek%cie niezbyt pomy%lnych, 
wcze%niejszych prób uzyskania sta$ego dost#pu 
do wody pitnej. Pocz"tkowo wod# dostarczano 
mieszka)com z!szybu „Przyja*)”, funkcjonuj"-
cego przy kopalni „Król”, a!od 1887 roku tak'e 
z!kopalni „Kleofas”. W!tej ostatniej mo'liwo%( 
gospodarczego wykorzystania wody pojawi$a 
si# w!1881 roku, gdy natra+ono na jej du'e 
pok$ady podczas dr"'enia szybu Walter. Wod# 
z!tego uj#cia uznano za zdatn" do picia, wi#c 
w!1886 roku Katowice podpisa$y z!kopalni" 
„Kleofas” stosown" umow#. Perspektywa 
sta$ych dostaw przes"dzi$a o!rozpocz#ciu, 
w!roku nast#pnym, budowy wodoci"gu 
w!Katowicach, który w!1894 roku mia$ ju' 400 
przy$"czy. Z!szybu kopalni „Kleofas” t$oczono 
wod# do zbiornika, umiejscowionego na 
wzgórzu Beaty, w!dzisiejszym parku Ko%ciuszki. 
Stamt"d, grawitacyjnie, wod# dostarczano 
mieszka)com. Z!tego samego uj#cia zaopa-
trywano w!wod# tak'e przemys$ow" gmin# 
Za$#'e, od 1873 roku b#d"c" cz#%ci" powiatu 
katowickiego. Szybko okaza$o si# jednak, 
'e potrzeby Za$#'a s" tak du'e, i' wody dla 
Katowic brakuje. Maj"c zapewnione dostawy 
z!uj#cia „Rozalia”, miasto mog$o pozwoli( sobie 
na rozwi"zanie umowy z!kopalni" „Kleofas”, co 
nast"pi$o w!1897 roku. W!tym czasie miejska 
sie( wodoci"gowa mia$a ju' 12 800 m d$ugo%ci. 
Jej cz#%ci" sk$adow" by$o m.in. 58 miejskich 
hydrantów i!37 studni. Katowicki ruroci"g by$ 
zbudowany z!rur 'eliwnych, których kielichy 

uszczelniano sznurem konopnym i!zalewano 
o$owiem. Nieco pó*niej zacz#to u'ywa( we$ny 
o$owiowej. Katowice, oprócz g$ównego do-
stawcy wody, zagwarantowa$y sobie równie' 
mo'liwo%( korzystania z!niewielkich uj#( 
uzupe$niaj"cych, m.in. z!Oheimgrube (dzi% 
kopalnia „Wujek”). Pozwala$o to uniezale'ni( 
si# od lokalnego potentata i!zapewni( dostawy 
wody, przynajmniej na minimalnym poziomie, 
tak'e wówczas, gdy po jego stronie pojawia$y 
si# techniczne problemy. 

W tym samym czasie, w!ró'nych cz#%ciach 
przemys$owego Górnego &l"ska, pojawi$o 
si# jeszcze kilka projektów wykorzystania, na 
potrzeby konsumpcyjne ludno%ci, podziem-
nych b"d* naziemnych uj#( wodnych. W%ród 
najwa'niejszych wymieni( nale'y, opracowany 
w!1880 roku przez Bernarda Salbacha, radc# 

ci%nieniem (by$a to bowiem studnia artezyjska), 
woda by$a t$oczona do osobnego zbiornika, 
sk"d 'elaznymi rurami rozprowadzano j" do 
kopalni „Królowa Luiza” (wi#kszo%() oraz, od 
1894 lub 1895 roku, do mieszka)ców Gliwic. 
Ca$y teren, o!powierzchni 468 km., rozporz"-
dzeniem wroc$awskiego Wy'szego Urz#du 
Górniczego, z!23 czerwca 1880 roku, zosta$ 
wy$"czony z!eksploatacji górniczej i!poddany 
ochronie. Nie wolno by$o tam wydobywa( 
w#gla z!pok$adów g$#bszych ni' 10 m. Koszt 
ca$ego przedsi#wzi#cia wyniós$ prawie 10 mln 
marek. Projekt Zawada, cz#%ciowo uruchomiony 
w!1882 roku, uko)czony zosta$ trzy lata pó*niej. 
W!pierwszym roku swej dzia$alno%ci z!uj#cia 
pozyskano 1,3 mln m0 wody, w!nast#pnym ju' 
2,5 mln m0. Powsta$y wodoci"g by$ kolejnym 
o!charakterze mi#dzygminnym (lub inaczej 

Do jego realizacji mia$a s$u'y( woda z!Bia$ej 
Przemszy, pobierana z!uj#cia w!S$upnej. 
Spowodowa$oby to jednak drastyczne obni'enie 
si# lustra wody, dlatego pomys$ ostatecznie 
zarzucono. Kolejn", równie' niezrealizowan", 
koncepcj" ca$o%ciowego zaopatrzenia w!wod# 
okr#gu przemys$owego by$, opisany wy'ej, 
projekt B. Salbacha, dotycz"cy powierzch-
niowych uj#( na Brynicy. 

Opisywane inwestycje zapewni$y miastom 
w!górno%l"skim okr#gu przemys$owym nie-
zwykle szybki awans cywilizacyjny. W!1880 
roku ju' 87 miast na tym terenie mia$o dost#p 
do bie'"cej wody. W%ród niewymienionych 
dot"d by$ jeszcze Rybnik, od lat 70. XIX wieku 
czerpi"cy wod# ze zbiorników, znajduj"cych 
si# w!okolicach rynku. Do jej transportu u'y-
wano drewnianego ruroci"gu. Do zbiorników 
woda prowadzona by$a ze strumienia „Potok” 
oraz z!rzeki Nacyny. Nowoczesny wodoci"g, 
wykorzystuj"cy miejscowe pok$ady wód 
podziemnych, wybudowano w!1905 lub 1906 
roku, og$aszaj"c podczas otwarcia specjalny 
regulamin korzystania z!sieci. W!Raciborzu z!kolei, 
jeszcze w!1815 roku, u'ywano drewnianego 
wodoci"gu, prowadz"cego do miasta wod# 
ze *ród$a, znajduj"cego si# w!pobliskim lesie 
„Obora”. Wod# z!tego uj#cia transportowano do 
zbiornika, znajduj"cego si# w!rynku, zwanego 
rorkastl", prawdopodobnie o!%redniowiecznej 
jeszcze proweniencji. Sk$adnikami rorkastli 
by$a studnia oraz obudowane drewnem 

budowlanego z!Drezna i!twórc# systemu wo-
doci"gowego w!tym mie%cie, projekt budowy 
powierzchniowych uj#( wody na Brynicy oraz 
wykorzystania wód podziemnych w!rejonie 
Zawady ko$o Pyskowic. Druga z!tych lokaliza-
cji wydawa$a si# szczególnie atrakcyjna pod 
wzgl#dem gospodarczym. Pierwsze prace 
in'ynieryjne wykonano w!Zawadzie, jeszcze 
w! latach 70. XIX wieku. Na ich podstawie 
i!po odkryciu *ród$a wody w!miejscowo%ci 
Karchowice (obecnie w!gminie Zbros$awice), 
w!okresie 1880-1882 wykonano odwiert 
o!g$#boko%ci 215 m, zwany karchowick" 
studni" g$#binow". Stamt"d, pod w$asnym 

wielogminnym), budowanym przy pomocy 
funduszy pa)stwowych, podobnie jak funk-
cjonuj"cy w!Tarnowskich Górach. Dostarcza$ 
wod# tak'e mieszka)com Zabrza, którzy 
wcze%niej, tj. od 1881 roku, korzystali z!dostaw 
prowadzonych z!szybu „Por#ba”, nale'"cego 
do kopalni „Królowa Luiza”, na podstawie umo-
wy z!1883 roku mi#dzy Królewsk" Inspekcj" 
Górnicz" a!gmin". 

Sukces mi#dzygminnych wodoci"gów in-
spirowa$ powstawanie jeszcze ambitniejszych 
planów, np. centralnego systemu zaopatrzenia 
w!wod# ca$ego okr#gu przemys$owego. Taki 
projekt, w!1874 roku, og$osi$ in'. Veitmeyer. 

koryta boczne, daj"ce pocz"tek odnogom 
miejskiego wodoci"gu. Jedn" z!nich, z! lasu 
„Obora”, prowadzono wod# do raciborskiego 
zamku i!browaru. W!1874 roku powo$ano do 
'ycia miejski zak$ad wodoci"gowy, a!w!latach 
1902-1904 sieci" wodoci"gow" obj#to równie' 
takie dzielnice miasta, jak: Nowa Wie% i!P$onia. 
Po dwóch latach uruchomiono nowe uj#cie 
czwartorz#dowej wody w! jednej z!dzielnic 
Raciborza – Studziennej, dzi#ki czemu mo'na 
by$o przyst"pi( do rozbudowy wodoci"gu. 
Przyk$ad Raciborza pokazuje, 'e nawet miasta 
niele'"ce bezpo%rednio w!okr#gu przemys$o-
wym, a!wi#c nieobj#te procesem gwa$townej, 
XIX-wiecznej industrializacji, szybko podnosi$y 
swój poziom cywilizacyjny. W!cz#%ci dotyczy$o 
to tak'e Miko$owa. Drewniany ruroci"g by$ tam 
w!u'yciu przynajmniej od 1824 roku i!nale'a$ 
do jednej ze starszych konstrukcji przesy$owych 
na Górnym &l"sku; prowadzony by$ tzw. plant. 
Nowoczesny wodoci"g w!Miko$owie oddano 
do u'ytku w!1909 roku. Od 1893 roku wodo-
ci"g oraz wie'# ci%nie) posiada$y Pszczyna 
i!,ory, miasta, w!których od 1824 roku istnia$a 
drewniana sie( przesy$owa.

Na budow# wodoci"gów mog$y pozwo-
li( sobie tak'e miasta niele'"ce na pruskim 
Górnym &l"sku, cho( dzi% znajduj"ce si# 
w!granicach województwa %l"skiego. Mimo, 
'e nie mog$y korzysta( z!pomocy kopal) czy 
innych bogatych zak$adów, sta( je by$o na 
tego typu inwestycje. W!tych miastach nie tyle 

rewolucja przemys$owa, co potrzeba nad"'ania 
za wzorcami, obowi"zuj"cymi w!tej cz#%ci 
Europy, by$a motorem zmian cywilizacyjnych. 
Le'"ce na austriackim &l"sku Bielsko, wobec 
znacznego rozwoju przemys$u w$ókiennicze-
go, wymaga$o dost#pu do bie'"cej wody. T# 
zapewnia$ miejski wodoci"g, funkcjonuj"cy 
od 1895 roku. W!pobliskiej Bia$ej, wówczas 
b#d"cej oddzielnym miastem, wodoci"g 
dzia$a$ od roku 1898. Oba miasta wod# do 
sieci czerpa$y z!rzeki Bia$ej lub z!pobliskich 
górskich strumieni. W!Cieszynie wodoci"g, 
wybudowany przez wiede)sk" +rm# Rempel 
i!Miklas, uruchomiono w!1894 roku. Pobiera$ 
wod# z!potoku Tyra, w!ilo%ci 1600 m0 na dob#. 
Przed I!wojn" %wiatow" cieszy)ski wodoci"g 
mia$ d$ugo%( 15 km. W!1904 roku wodoci"g 
mia$ ju' tak'e Skoczów, cho( zapewne zawod-
ny, skoro osiem lat pó*niej burmistrz, Anton 
Inochowski, by$ zmuszony powo$a( specjaln" 
komisj#, do zbadania przyczyn sta$ego braku 
w!nim wody. Komisja, prawdopodobnie, 
niewiele wskóra$a, gdy' w!1917 roku, wobec 
pog$#biaj"cych de+cyt braków, trzeba by$o 
na rynku wykopa( publiczn" studni#. 
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fot. 1.
Odkryty basen w Katowicach, 1939 r.

fot. 2.
Kopalnia w'gla kamiennego „Kleofas” 

w Katowicach, 1927 r.
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fot. 1.
Wis#a, 1911 r.
fot. 2.
Widok na Domek Chi&ski w zamkowym parku, %ywiec 1910 r.
fot. 3.
Browar $ywiecki, 1915 r.
fot. 4.
Dwa mosty na rzek( So#(, %ywiec, lata 1910-1934.
fot. 5.
Ruiny zamku w Siewierzu, lata 1918-1939.
fot. 6.
Goleszów, pocz. XX w.
fot. 7.
Rynek w %orach, 1910 r.
fot. 8.
Regulacja rzeki Brynicy, pocz. XX w.
fot. 9.
Fontanna miejska w Katowicach, lata 1918-1939.
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Uj#cia g$#binowe, udost#pnione przez 
kopalnie, sta$y si# na prze$omie XIX i!XX wieku 
podstawowym rezerwuarem wody pitnej dla 
mieszka)ców okr#gu przemys$owego. W!ci"gu 
jednego roku górnictwo dostarczy$o ogó$em 
151 mln m0 wody, wed$ug danych z!1908 roku. 
Najwi#cej zu'ywa$ powiat katowicki – ponad 
65 mln m0. Co ciekawe, wi#kszo%ci dost#pnej 
wody nie udawa$o si# wykorzysta(, wi#c 
sp$ywa$a do rzek. Z!kolei spo%ród tej, któr" 
zagospodarowano, g$ównym odbiorc" by$ 
przemys$, a!daleko za nim lokowa$y si# potrzeby 
mieszka)ców. Stosowne proporcje kszta$towa$y 
si# w!nast#puj"cy sposób: 81!mln!m0 wody 
niezu'ytej, 68!mln!m0 dla przemys$u, 1 mln!m0 
dla ludno%ci. Marnotrawstwo wody mo'na 
t$umaczy( tym, i' szereg gmin otrzymywa$o 
j" bezp$atnie, jako form# rekompensaty za 
szkody górnicze. Trzy najwi#ksze, wymienio-
ne wcze%niej uj#cia, tj. Rozalia, Zawada oraz 
Repty, ogó$em dostarcza$y 27 tys. m0 wody 
na dob# (1900 rok). 

Proces gwa$townej industrializacji Górnego 
&l"ska wi"za$ si# nie tylko ze zwi#kszeniem 
zapotrzebowania na wod#. Jego skutkiem, 
o!czym by$a ju' mowa, sta$o si# tak'e „produ-
kowanie” coraz wi#kszych ilo%ci zanieczyszcze), 
zarówno przemys$owych, jak i!komunalnych. 

Pomimo gwa$townego uprzemys$owienia, 
nadal wi#kszo%( nieczysto%ci pochodzi$a z!go-
spodarstw domowych. Niezale'nie od *ród$a, 
przez d$ugi czas podstawowym miejscem 
ich „utylizacji” by$y rzeki. Doprowadzi$o to 
z!czasem do ich zanieczyszczenia na niespo-
tykan" dot"d skal#, znacznie przekraczaj"c" 
mo'liwo%ci samooczyszczania si# rzek. Coraz 
pilniejsz" potrzeb" sta$o si# wi#c stworzenie 
skutecznego systemu utylizacji %cieków. Do 
budowy pierwszych trzech kana$ów, odpro-
wadzaj"cych nieczysto%ci w!Katowicach, 
przyst"piono w!1873 roku, maj"c w!pami#ci 
dopiero co przebyt" epidemi# cholery i!chc"c 
unikn"( nast#pnej. Kana$y bra$y swój pocz"tek 
w!zabudowaniach, nale'"cych do rodziny 
Tiele-Winckler w!%ródmie%ciu, a!kierowano 
je do stawu hutniczego Huty „Marta” w!roz-
lewisku Rawy. W!latach 1873-1890 powsta$o 
w!Katowicach ju' pi#( g$ównych kana$ów. 
Ponadto miejscowa ludno%( zosta$a zobo-
wi"zana do wnoszenia specjalnej op$aty na 
utrzymanie wodoci"gów i!kanalizacji, tzw. 
kanalrente, wynikaj"cej z! rozporz"dzenia 
policyjnego, z!2 maja 1883 roku, oraz statutu 
dotycz"cego przy$"czania u'ytkowników do 
sieci kanalizacyjnej, z!6!pa*dziernika 1884 
roku. Ten drugi akt prawny wszed$ w!'ycie 

po up$ywie niespe$na dwóch miesi#cy. 
Pieni"dze pobierano corocznie w!terminie 
do 1 kwietnia. Inwestycje tylko w!niewiel-
kim stopniu przyczyni$y si# do rozwi"zania 
problemu, bo %cieki, jakkolwiek skanalizo-
wane, kierowane by$y do zbiorników wody 
powierzchniowej, co jeszcze bardziej zwi#k-
sza$o ich zanieczyszczenie. Pami#taj"c o!tym 
mankamencie, doceni( trzeba, 'e do 1895 
roku ca$e %ródmie%cie Katowic zosta$o skana-
lizowane, podobnie jak cz#%( po$udniowego 
przedmie%cia. W!1900 roku miasto mia$o ju' 
10 km kanalizacji. Oczywi%cie zdawano sobie 
spraw#, 'e samo kierowanie nieczysto%ci do 
rzeki nie rozwi"zuje problemu. Antidotum 
widziano w!przetwarzaniu %cieków do postaci 
oboj#tnej dla %rodowiska. Dzia$ania podj#te 
w!tej sprawie przynios$y efekt w!latach 1912-
-1913, gdy uruchomiono do%wiadczaln" 
oczyszczalni# %cieków w!Klimzowcu. W!1916 
roku (cho( w! innych *ród$ach podaje si# 
lata 1904-1906) w!Katowicach powsta$a 
pierwsza na Górnym &l"sku oczyszczalnia 
mechaniczno-biologiczna. Uruchomiono 
j" przy kopalni „Wujek” do utylizacji %cieków, 
pochodz"cych z!mieszka) nale'"cych do 
kopalni. Mia$a przepustowo%( 260 m0 na dob#.

Przytoczone przyk$ady destrukcyjnego 
wp$ywu górno%l"skich przedsi#biorstw na 
%rodowisko wskazuj", 'e na szczególnie in-
tensywne oddzia$ywanie ró'norakich toksyn 
nara'ona by$a, p$yn"ca przez najbardziej uprze-
mys$owione miasta, niespe$na 20-kilometrowa 
Rawa. Mija$a wszak, wed$ug nazewnictwa 
obecnego: Rud# &l"sk", &wi#toch$owice, 
Chorzów, Katowice i!Mys$owice. Wizja nega-
tywnych skutków sta$ego zanieczyszczania 
tej rzeki przez d$ugi czas nie przekonywa$a 
decydentów. Obawiali si# oni raczej wyst"pie-
nia Rawy z!brzegów, w!okresach szczególnie 
obfitych zrzutów nieczysto%ci. Recept" na 
to mia$o by( uregulowanie rzeki. Prace nad 
realizacj" tego pomys$u rozpocz#to w!1863 
roku. Wybudowano wówczas system jazów, 
wykorzystywanych przez huty: „Bismarck”, 
„Baildon” oraz „Marta”. 10 lat pó*niej pobór 
wody z!Rawy przez hut# Bismarck wzrós$ 
do ogromnej ilo%ci – 67 litrów na sekund#. 
W!zamian za% trafia$y do rzeki %cieki, zw$aszcza 
od 1875 roku, gdy z!Raw" po$"czono kana$ 
Suez. Kiedy w!1900 roku epidemia tyfusu 
nawiedzi$a &wi#toch$owice (a wi"zano to 
ze spo'ywaniem brudnej wody z!Rawy), 
zmieniono nieco plan inwestycji, podejmuj"c 

decyzj# o!ca$o%ciowym uregulowaniu rzeki 
oraz umieszczeniu w! jej bezpo%redniej 
blisko%ci oczyszczalni %cieków. Wymaga$o 
to likwidacji jazów (projekt z!1907 roku), co 
spotka$o si# z!silnym oporem przemys$u, 
który wstrzyma$ inwestycj#, mimo 'e w!latach 
1893-1901 opracowano ogó$em a' pi#( pro-
jektów regulacji Rawy. Dopiero 21 kwietnia 
1913 roku, specjaln" ustaw", powo$ano do 
'ycia Zwi"zek Rawy „Rawaverband”, które-
go statutowym celem by$o kompleksowe 
zagospodarowanie rzeki. Pod wzgl#dem 
prawnym by$ to przymusowy zwi"zek ce-
lowy, kierowany przez 7-osobowy zarz"d; 
jego siedziba znajdowa$a si# w!Katowicach. 
Wzorem dla niego sta$y si# podobne orga-
nizacje, dzia$aj"ce w!Niemczech, m.in. tzw. 
Zwi"zek Emschery. W%ród cz$onków, oprócz 
powiatu miejskiego i!ziemskiego Katowice, 
znalaz$y si# tak'e miejski i!ziemski powiat 
Bytom oraz Królewska Huta. 2 wrze%nia 
1914 roku Ministerstwo Rolnictwa i!Domen 
zatwierdzi$o plan ca$o%ciowego uregulowania 
Rawy. Niestety, wybuch I!wojny %wiatowej 
nie pozwoli$ go uko)czy(.

W Królewskiej Hucie prace nad w$asnym 
systemem kanalizacyjnym rozpocz#to po 
uzyskaniu praw miejskich. Wcze%niej nieczy-
sto%ci odprowadzano otwartymi kana$ami 
do rozpadlisk, powsta$ych po wydobyciu 
w#gla, lub do Rawy. Zw$aszcza dwa %cieki, 
a!pocz"tkowo naturalne strumienie: Czarny 
Rów oraz Kana$ Suez (ten prawdopodob-
nie powsta$ w!1875 roku ju' jako miejsce 
spuszczania zanieczyszcze)), cieszy$y si# 
z$" s$aw". Projekt systemu kanalizacyjne-
go opracowano na pocz"tku XX wieku. 
Do 1910 roku miasto dysponowa$o sieci" 
kanalizacyjn" pod 59 ulicami, a!do wybu-
chu I!wojny %wiatowej, jej ogólna d$ugo%( 
wynios$a 14 km. Przyzna( jednak trzeba, 'e 
pod tym wzgl#dem Królewska Huta gorzej 
si# prezentowa$a, ni' inne górno%l"skie 
miasta o!porównywalnej wielko%ci. Bytom 
mia$ kanalizacj# od 1901 roku, Rybnik budo-
wa$ j" w!latach 1906-1908, Gliwice w!1910, 
a!Zabrze w!okresie 1911-1918. Mog$y sobie 
pozwoli( na ni" nawet du'o mniejsze od 
nich -agiewniki czy Lipiny, gdzie od 1904 
roku istnia$a deszczowa sie( kanalizacyjna. 
Systemy kanalizacyjne powstawa$y tak'e 
poza okr#giem przemys$owym, np. w!Bielsku 

pod koniec XIX wieku (nieczysto%ci usuwano 
do rzeki Bia$ej). Pozytywnym czynnikiem 
w!dziedzinie utrzymania czysto%ci rzek 
sta$o si# uchwalenie, 7 kwietnia 1913 roku, 
pruskiej ustawy wodnej. Przewidywa$a ona 
utworzenie tzw. ksi"g wodnych, okre%laj"cych 
bardzo precyzyjnie, jak" ilo%( %cieków mog", 
poszczególne przedsi#biorstwa i!gminy, 
wprowadza( do wód publicznych. 

1

fot. 1, 2.
Zespo#y pompowe o nap'dzie parowym 

z ko&ca XIX w.
fot. 3.

Zabytkowa Stacja Wodoci(gowa Zawada 
w Karchowicach.

2

3



  ĂOÈVNLH ĂOÈVNLH98 99S E K R E T Y  W O D Y S E K R E T Y  W O D Y

Z R M H Z y G ] W Z R � ħ O Ď V N L H

Coraz doskonalsze systemy wodoci"gowe 
i!kanalizacyjne by$y na Górnym &l"sku potrzeb-
ne, poniewa' w!II po$owie XIX wieku wyra*nie 
zwi#kszy$o si# zapotrzebowanie na wod#. 
Przyczyni$ si# do tego równie' wzrost zamo'-
no%ci mieszka)ców i!zwi"zana z!tym zmiana 
wielu codziennych nawyków. Coraz wi#cej 
wody wykorzystywano do k"pieli, gotowania 
(powstanie licznych restauracji), cz#stszego 
prania itd. Post#p cywilizacyjny w!przypadku 
Katowic wida( cho(by po tym, 'e w!1910 roku 
na 915 istniej"cych budynków do 885 z!nich 
doprowadzono bie'"c" wod#. Trudno, by by$o 
inaczej, skoro w!okr#gu przemys$owym miesz-
ka$o coraz wi#cej zamo'nych przemys$owców 
(Guido Henckel von Donnersmarck by$ drugi 
na li%cie najbogatszych ludzi w!Prusach) oraz 
dobrze prosperuj"ca inteligencja. Wed$ug da-
nych z!1908 roku, ka'dy mieszkaniec Katowic 
zu'ywa$ dziennie oko$o 59 litrów wody (najwi#cej 
w!ca$ym górno%l"skim okr#gu przemys$owym), 
w!Królewskiej Hucie – 25 litrów, a!%rednia dla 
ca$ego Górnego &l"ska wynosi$a 15 litrów/
osob#/dob# (w 1875 roku). W! latach 1894- 
-1895 Katowice zu'ywa$y rocznie 406 tys. m0 
wody, a!w!1910 roku ju' 1,5 mln m0. Wzrost jej 
zu'ycia tym $atwiej wyt$umaczy(, gdy zdamy 
sobie spraw# z!jej niezbyt wysokiej ceny. Pod 
koniec XIX wieku za m0 p$acono przeci#tnie 
15 fenigów, a!gdy zu'ycie przekracza$o 300!m0 
cena spada$a do 10 fenigów. 

B$#dem by$oby jednak traktowa( wszystkie 
miasta dzisiejszego województwa %l"skiego 
jako o%rodki, znajduj"ce si# na tym samym 
poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Trzeba 
pami#ta( na przyk$ad o! ró'nicach mi#-
dzy miastami Górnego &l"ska a!Zag$#bia 
D"browskiego. Te drugie, pod wp$ywem 
zmian wywo$anych rewolucj" przemys$o-
w" i!wzrostem zapotrzebowania na w#giel 
kamienny, tak'e szybko si# rozwija$y, ale 

mimo wszystko, w!gospodarczych realiach, 
typowych dla Królestwa Polskiego, nie by$y 
w!stanie do%cign"( aglomeracji górno-
%l"skiej. Nie by$o dzie$em przypadku to, i' 
przoduj"ce miasta regionu – Sosnowiec, 
B#dzin, D"browa Górnicza, czy Zawiercie nie 
doczeka$y si# wodoci"gów przed wybuchem 
I!wojny %wiatowej. Ch#tnym nabywcom 
wod# rozwozi$y osoby wykonuj"ce zawód 
woziwody, wzgl#dnie pobierano j" ze studni. 

ulice, w!których, jak przed wiekami, nieczy-
sto%ci p$yn#$y rynsztokiem. W!Królewskiej 
Hucie, jeszcze w!1901 roku, protestowano, 'e 
dzieci z!robotniczych dzielnic, udaj"ce si# do 
szko$y, musz" pokonywa( bagniste nieu'ytki, 
co wywo$uje u!nich liczne choroby. W!wielu 
kamienicach woda doprowadzona by$a tylko 
do pierwszego pi#tra, na wy'sze mieszka)cy 
musieli j" nosi( w!wiadrach. W!dzielnicach 
robotniczych brakowa$o w!ogóle wody 

bie'"cej. Nawet w!najnowocze%niejszych 
osiedlach tego okresu, a!za takie uchodzi$y, 
wybudowane w!latach 1907-1911: Giszowiec 
i!Nikiszowiec, dost#p do bie'"cej wody i!ska-
nalizowanej toalety mieli tylko mieszka)cy 
domów urz#dniczych. Nie lepiej by$o w!innych 
dzielnicach Katowic, skoro lekarz, Richard 
Holtze, przewodnicz"cy rady miasta donosi$ 
w!latach 80. XIX wieku, i' w!mie%cie mamy trzy 
pory roku: b$otnist", zakurzon" i!zamro'on", 

fot. 1.
Uj'cie wody w O#drzychowicach, ok. 1900 r.
fot. 2.
Cz#onkowie Rady Miejskiej Cieszyna 
przy uj'ciu wody w Tyrze, 1894 r. 
fot. 3.
Stacja pomp na oczyszczalni Rawy pod Katowicami.
fot. 4.
Fragment oczyszczalni na Rawie wybudowanej 
mi'dzy Katowicami a Królewsk( Hut(.

1

4

a!z!jednego tylko miejsca zabagnionej ulicy 
wy$owiono 13 kaloszy, które wcze%niej utopili 
tam katowiczanie. 

 Nie lepiej pod tym wzgl#dem przedstawia$ 
si# obraz wsi oraz mniejszych i!ubo'szych miast, 
zarówno w!okr#gu przemys$owym, jak i!poza 
nim. W!ci"gu XIX wieku, nie doczekano si# tam 
wodoci"gu i!kanalizacji; najcz#%ciej dlatego, 'e 
na ich budow# brakowa$o funduszy. W!takich 
miejscowo%ciach nadal pobierano wod# ze 
studni. Za przyk$ad s$u'y( mo'e Bieru), gdzie, 
do wybuchu I!wojny %wiatowej, gospodarka 
wodna opiera$a si# na 82 prywatnych i!komu-
nalnych studniach, z!których najwa'niejsza, 
o!2,5 m przekroju, usytuowana by$a w!rynku. 
W!1913 roku sporz"dzono, co prawda, plany 
miejskiego wodoci"gu, ale do jego realizacji 
nie dosz$o. 

3

2 W!Zawierciu np. pierwsz" publiczn" studni# 
otwarto w!1889 roku. Kolejne powstawa$y na 
pocz"tku XX wieku. Wobec braku kanalizacji, 
korzystano z!otwartych rynsztoków, którymi 
nieczysto%ci transportowano do Przemszy. 

Tak'e w!obr#bie poszczególnych miast 
górno%l"skich znajdowa$y si# dzielnice mocno 
ró'ni"ce si# od siebie posiadan" infrastruktu-
r". Zw$aszcza w!nowych kwarta$ach, szybko 
rozbudowuj"cych si# miast, wodoci"gów 
i!kanalizacji brakowa$o, gdy' zwykle nie nad"-
'ano z!ich budow". W!efekcie, z!„reklamowym” 
obrazem centrów miast górno%l"skich, gdzie 
przy szerokich, wybrukowanych ulicach sta$y 
luksusowe kamienice, do których wod# do-
starcza$y wodoci"gi, a!nieczysto%ci sp$ywa$y 
podziemn" kanalizacj", kontrastowa$y dzielnice 
nadal pozbawione tych udogodnie). Nierzadko 
ju' kilkaset metrów od wypiel#gnowanego 
%ródmie%cia zaczyna$y si# niewybrukowane 
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fot. 1.
Pijalnia wód mineralnych w Jastrz'biu-Zdroju, 1936 r.

fot. 2.
Sztuczny jaz na Olzie w Cieszynie, lata 1920-1939.

fot. 3.
Pijalnia wód mineralnych w Jastrz'biu-Zdroju, 1936 r.

fot. 4.
Ustro& – $elazny most kolejowy, 1926 r.

fot. 5.
Ustro&, 1929 r.

fot. 6.
Widok na rzek' Olz' w Cieszynie, lata 1920-1939.

fot. 7.
Ruiny zamku królewskiego na wzgórzu 

nad Czarn( Przemsz(, 1933 r.
fot. 8.

P#ywalnia w Jastrz'biu-Zdroju, 1918 r.
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