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O Warmii i Mazurach s!ów kilka

Staropruskie osadnictwo koncentrowa!o 
si" w pobli#u wodnych zbiorników. Wokó! 

dzisiejszego Olsztyna odnajdujemy $lady owe-
go budownictwa, nie tylko nad jeziorami, ale 
i %yn&. Blisko$' wody gwarantowa!a okolicznym 
mieszka(com wygodniejsze #ycie. Jeziora 
i rzeki dostarcza!y wod" pitn&, a tak#e ryby. 
%yna, Pas!"ka, Pisa czy rzeka E!k stawa!y si" 
nadto wygodnymi szlakami transportowymi. 
Osadnik z krajów niemieckich, Czech czy 
)l&ska, który dotar! na ziemie Prusów, zasta! 
je ju# w znacznej mierze zagospodarowane. 

W ci&gu pó!wiecza zakon krzy#acki drog& 
podboju, przy wsparciu europejskiego rycer-
stwa, podporz&dkowa! sobie pruskie plemiona, 
a gdy te uzna!y jego w!adz", rozpocz&! bu-
dow" pa(stwa. Na obszarze rozci&gaj&cym 
si" od dolnej Wis!y po Niemen, od Morza 
Ba!tyckiego po puszcze mazowieckie, zakon 
ustanowi! swoje prawa i odr"bn& pa(stwowo$'. 
Zaledwie dziesi"' lat min"!o od rozpocz"cia 
podboju ziem pruskich, gdy w 1243 roku legat 
papieski biskup Modeny, Wilhelm, wystawi! 
zatwierdzony przez papie#a Innocentego*IV 
dokument o podziale ziem pruskich na cztery 
katolickie diecezje. Trzecia z nich wymieniona 
w tym dokumencie, której nazwa pojawi!a si" 
w 1250 roku przy okazji nominacji pierwszego 
jej biskupa, to diecezja warmi(ska. Terytorialnie 

by!a to diecezja ogromna, gdy# rozci&ga!a si" od 
Prego!y po granice z Mazowszem, od Niemna 
po Pas!"k". Sw& nazw" zaczerpn"!a od staropru-
skiego plemienia Warmów, którego centrum 
osadnicze znajdowa!o si" wokó! Fromborka 
i Braniewa. Pruskie s!owo wurmen oznacza!o 
kolor czerwony. Barwy Warmii to czerwie( 
i biel, gdy# skarbem tej ziemi by!o lniane, bia!e 
p!ótno. Dominium warmi(skie, czyli feudalne 
w!adztwo biskupa i kapitu!y, znajdowa!o si" 
w $rodkowej cz"$ci pa(stwa krzy#ackiego. Gdy, 
w wyniku reformacji, katolicyzm utrzyma! si" 
tylko w biskupim dominium, Warmia sta!a si" 
niejako diaspor& katolick&, otoczon& z ka#dej 
strony przez luteranów. 

Wojna trzynastoletnia, zako(czona pod-
pisanym w 1466 roku pokojem w Toruniu, 
zmieni!a krzy#ackie ziemie pruskie. Zakon 
utraci! Pomorze Gda(skie z Gda(skiem, 
ziemi" che!mi(sk& z Toruniem, Warmi" 
z Braniewem i Olsztynem oraz Powi$le 
z Malborkiem i Elbl&giem. Ziemie te na-
zwano Prusami Królewskimi. Inne tereny 
pozosta!y wprawdzie pod w!adz& zakonu, ale 
wielki mistrz by! ju# królewskim lennikiem. 
W wyniku reformacji Prusy krzy#ackie sta!y si" 
Prusami Ksi&#"cymi, mieszka(cy za$, id&c za 
przyk!adem ksi"cia Albrechta Hohenzollerna, 
przyj"li wyznanie lutera(skie. Na po!udnio-
we obszary Prus Ksi&#"cych nap!yn"li pol-
scy osadnicy, podobnie jak na po!udniow& 
Warmi". Owe tereny zacz"to nazywa' polskimi 
powiatami, a w drugiej po!owie XIX wieku 
ju# Mazurami. Jest to region zamieszka!y 
przez ludno$' ewangelick&, ale mówi&c& po 
polsku. Po 1945 roku, gdy po!udniowe Prusy 
Wschodnie znalaz!y si" w granicach Polski, 
zacz"to je nazywa' Warmi& i Mazurami. 
Nazwa ta utrzyma!a si" nawet w czasach, 
gdy ziemie te, pod wzgl"dem przynale#no$ci 
administracyjnej, znajdowa!y si" w czterech, 
a od roku 1975 w pi"ciu, województwach. 
Dopiero reforma administracyjna z roku 1999 
przywróci!a jedno$' Warmii i Mazur, !&cz&c je 
w województwo warmi(sko-mazurskie – wraz 
z Elbl&giem i cz"$ci& +u!aw.

fot. 1.
Rycina Mor!ga

fot. 2.
Rycina zamku w Braniewie

 

Zachodnioeuropejska cywilizacja dotar!a na ziemie 
zwane dzi$ Warmi& i Mazurami w XIII wieku wraz z ich 
podbojem przez zakon krzy#acki i zak!adaniem miast 
i wsi przez kolonistów przyby!ych g!ównie z Niemiec. 
Nie oznacza!o to, #e we wcze$niejszych stuleciach 
ziemie te by!y zamkni"te na wp!ywy zachodniego 
$wiata. Nad pruskimi jeziorami i rzekami istnia!y liczne 
osady, stra#nice obronne, toczy!o si" ludzkie #ycie.

Dzieje wodoci!gów
na Warmii i Mazurach

Stanis"aw Achremczyk (Olsztyn)
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W "redniowiecznych Prusach  
Kraj Prusów poro$ni"ty by! nieprzebyt& 

puszcz&, a rozproszone osadnictwo kon-
centrowa!o si" nad brzegami rzek i jezior. 
Ju# w X wieku kupiec #ydowski, Ibrahim ibn 
Jakub, opisuj&c kraj Mieszka, odnotowa!: we 
wszystkich krajach Pó!nocy g!ód nie powstaje 
wskutek braku opadów i d!ugotrwa!ej suszy, 
lecz jedynie z powodu cz"stych deszczów 
i nagromadzenia si" wody gruntowej. Susza 

nie jest u nich zgubna. Nowi osadnicy przybyli 
z krajów niemieckich, Czech czy )l&ska, tak 
jak Prusowie, zak!adali miasta i wsie w pobli#u 
wodnych zbiorników. 

Utrzymanie czysto$ci w miastach i za-
opatrzenie mieszka(ców w wod" pitn& by!y 
najwa#niejszymi problemami ówczesnych 
w!odarzy. M&dro$' i praktyczno$' ludzi $re-
dniowiecza nakazywa!a taki wybór miejsca 
na zbudowanie osady czy miasta, by !atwy 

by! dost"p do wody, która pe!ni!a funkcj" 
obronn&, zaspokaja!a potrzeby #ywieniowe, 
porusza!a ko!a m!y(skie. Tak#e browar miejski 
bez niej nie móg!by produkowa' piwa. 

Pierwsze warmi(skie miasto, Braniewo, 
posadowiono nad brzegiem Pas!"ki, kilka 
kilometrów od jej uj$cia do Zalewu Wi$lanego. 
Mieszczanie z Lubeki pobudowali zamek 
i*grodzisko – przedzielone nurtem rzeki na 
Stare i Nowe Miasto. Woda z niej zdatna by!a 
do picia, a jednocze$nie nape!nia!a obronne 
fosy. Do Pas!"ki mieszczanie kierowali tak#e 
nieczysto$ci. 

Zak!adaj&c Olsztyn, Jan z %ajs wybra! miejsce, 
gdzie %yna raptownie skr"ca!a na zachód, by 
szybko obróci' swój nurt ku pó!nocy. Kolano 
rzeki formowa!o pó!wysep na wzgórzu. Cz"$' 
tego pó!wyspu zniwelowano i pobudowano na 
nim warowny zamek, a na po!udnie od niego 
rozplanowano miasto. M&dro$' wspomnianego 
Jana z %ajs, a tak#e nieznanego z nazwiska mier-
niczego oraz kapitu!y warmi(skiej, sprawi!a, #e 
miasto posadowiono na terenie nachylonym 
od pó!nocnego wschodu ku po!udniowemu 
zachodowi. G!ówna ulica, swoisty trakt handlowy, 
wiod!a przez most nad %yn&, od Bramy Dolnej 
do Bramy Górnej, a nast"pnie mostem przez 
fos" ku Dobremu Miastu. Za bramami grodu, 
w szybkim tempie, rozrasta!y si" przedmie$cia. 
Forty,kacje miejskie oddziela!y je od centrum, 
którego ukszta!towanie terenu, !agodnie opa-
daj&ce ku rzece, sprzyja!o odp!ywowi wód. Po 
gwa!townych ulewach lub po wiosennych 
roztopach, woda do$' szybko znajdowa!a uj$cie 
do fosy lub %yny. Zaradni osadnicy dodatkowo 
u!o#yli w ulicach drewniane koryta $ciekowe 
z pokrywami, by woda z nieczysto$ciami sp!ywa!a 
poza miejskie mury. )redniowieczny Olsztyn, 
zamieszka!y przez oko!o 600 mieszka(ców, 
nie mia! problemów z wod& pitn&, której nie 
brakowa!o równie# wokó! miasta. 

fot. 1., 3.
Zamek w Olsztynie

fot. 2.
Tablica pami!tkowa Jana z #ajs

fot. 4.
Zamek w Lidzbarku Warmi$skim
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W zakolu %yny – podobnie, jak w przy-
padku Olsztyna – wyznaczono obszar pod 
zabudow" Lidzbarka Warmi(skiego. Tym 
razem jednak rzeka uformowa!a cia$niejsze 
zakole, pozostawiaj&c mniej miejsca pod 
zabudow". Biskupi zamek powsta! w miejscu 
pruskiego grodu, w wid!ach dwóch rzek %yny 
i Symsarny. Warunki terenowe zdecydowa!y 
o przestrzennym uk!adzie miasta. Teren 
wyznaczony pod zabudow" nachyla! si" 
z pó!nocy ku po!udniu. 

W Lidzbarku Warmi(skim pochy!o$' nie 
prowadzi!a g!ównym szlakiem handlowym, 
lecz zwrócona by!a ku ko$cio!owi, a dalej ku 
%ynie. Mo#na by!o s&dzi', i# takie ukszta!to-
wanie terenu zablokuje rozwój grodziska, ale 
okaza!o si", #e $redniowieczni budowniczowie 
znakomicie poradzili sobie z ow& pochy!o$ci&, 
wykorzystuj&c j& do odprowadzania wód 
opadowych oraz nieczysto$ci poza mury 
miejskie. Nad %yn&, kilkana$cie kilometrów 
od Lidzbarka Warmi(skiego, za!o#ono tak#e 
– wraz z zamkiem – Bartoszyce, a u uj$cia 
%yny do Prego!y pobudowano zamek i miasto 
Welawa – dzisiejszy Znamie(sk. 

Pierwszy so!tys Ornety, Wilhelm, pod zabu-
dow" miasta wyznaczy! obszar o powierzchni 
pó! w!óki, na wzgórzu po!o#onym nad Drw"c&. 
Na lewym brzegu rzeki, na zniwelowanym 
wzniesieniu o gruszkowatym kszta!cie, wy-
d!u#onym ze wschodu ku zachodowi, pobu-
dowano domy. Orneta by!a wzorowana na 
uk!adzie przestrzennym miast $l&skich, gdy# 

w!a$nie stamt&d przybyli pierwsi osadnicy. Od 
pó!nocy i zachodu dost"pu do miasta broni!a 
Drw"ca, p!yn&ca w do$' g!"bokim jarze. Od 
wschodu strumie( (równie# biegn&cy w jarze) 
utrudnia! doj$cie do miasta. %&czy! on Drw"c" 
z Górnym Stawem, który zosta! za!o#ony, gdy 
budowano forty,kacje, po spi"trzeniu wód 
wspomnianego strumienia. Z tego stawu, 
ju# w XV wieku, mieszczanie zaopatrywali si" 
w wod" rozprowadzan& specjalnymi rurami. 
Po skierowaniu wody z Górnego Stawu do 
fosy po!udniowej i ponownym jej spi"trzeniu 
powsta!, na zachód od murów miejskich, Staw 
%aziebny, zwany tak#e M!y(skim. Od zachodu 
i pó!nocnego zachodu dodatkowo ochrania! 
miasto kana! odprowadzaj&cy cz"$ciowo 
wody z Drw"cy do m!ynów, garbarni, pieca 
do wypalania wapna i cegielni. Zatem woda 
skutecznie broni!a Ornet" przed nieprzyjaciel-
skimi wojskami, ale jednocze$nie dokucza!a 
miastu w czasie wiosennego topnienia $niegu 
czy letnich gwa!townych opadów. 

Ostródzki zamek zosta! wzniesiony przez 
Krzy#aków nad Drw"c&. Obok warowni ulo-
kowano z czasem miasto, ochraniane dodat-
kowo wodami Jeziora Drw"ckiego. Jeszcze 
bardziej obronne miejsce wybrali osadnicy, 
gdy zak!adali I!aw", sytuuj&c miasto na nie-
wielkim wzgórzu, oblanym wodami Jezioraka, 
przy trakcie handlowym z Lubawy do Prabut, 
chronionym przez wody rzeki I!awki. 

Krzy#ackie osadnictwo dotar!o te# do 
wschodnich granic pa(stwa, nad wielkie 

mazurskie jeziora. Za!o#enie W"gorzewa 
poprzedzi!o zbudowanie nad W"gorap& 
zamku. Warownia, która stan"!a nad Pis&, 
da!a pocz&tek miastu Pisz. Wody dooko!a wsi, 
a potem miasta E!k, równie# by!o pod dostat-
kiem. Na wyspie Jeziora E!ckiego – zapewne 
w miejscu Ja'wieskiego Grodu – Krzy#acy 
wznie$li najpierw stra#nic" obronn&, a pod 
koniec XIV wieku zamek. Nieopodal, na 
wschodnim brzegu jeziora powsta!a osada 
rzemie$lniczo-handlowa. Osada rozwin"!a si" 
tak bardzo, #e wielki mistrz Pawe! von Russdorf 
w 1435 roku nakaza!, by przy niej – pomi"dzy 
jeziorami E!ckim a Sunowo – za!o#ono miasto. 
Lokacja jednak nie powiod!a si" i miasto nie 
powsta!o. E!k pozosta! przez d!ugi czas wsi&, 
dopiero w 1669 roku otrzyma! prawa miejskie. 
Uk!ad przestrzenny miejscowo$ci nie zmieni! 
si" od stuleci. W zasadzie E!k to jedna d!uga 
ulica, biegn&ca wzd!u# wysokiej wschodniej 
skarpy jeziora, !agodnie opadaj&ca w stron" 
Bramy Niemieckiej, a tak#e ku Bramie Polskiej 
i rzece E!k. Przy takim usytuowaniu nie by!o 
tam problemów z wod& pitn&, któr& pobierano 
z rzeki, jeziora czy licznych stawów. )cieki 
z kolei sp!ywa!y po skarpie do po!o#onych 
ni#ej zbiorników wodnych. 

Na pó!noc od E!ku, w stradu(skiej pusz-
czy, nad jeziorem i rzek& Leg&, Krzy#acy 
pobudowali zameczek my$liwski, nazwa-
ny Olecko. Ksi&#" Albrecht poleci! swym 
urz"dnikom, by rozeznali si", czy w pobli#u 
mo#na za!o#y' miasto. Komisarze, którzy wraz 
z mierniczym przybyli nad Jezioro Oleckie, 
wynale-li i wymierzyli teren z przeznacze-
niem pod zabudow" i grunta miejskie. 
Za!o#enia miasta podj&! si" Adam Wojdowski, 
a przybywaj&cy do( osadnicy pochodzili 
z*Mazowsza. Rzeka Lega, otaczaj&c miasto, 
oddziela!a je od zamku. Po$rodku wielkiego 
placu rynkowego znalaz!o si" miejsce na 
ko$ció!, ratusz; zachowano tak#e staw, nad 
którym pobudowano ku-ni". Zameczek 
pozosta! przy nazwie Olecko, natomiast 
miasto nazwano Margrabowa. 

Nie tylko miasta, ale równie# wsie zak!adano 
z zapewnieniem dost"pu do wody, je#eli nie 
nad rzek& czy jeziorem, to przynajmniej nad 
stawem. Bywa!o, #e wie$ pobudowa!a si" 
wokó! stawu i z niego czerpa!a wod", poi!a 
byd!o, !owi!a ryby, a zim& dzieci $lizga!y si" 
na zamarzni"tej ta.i. 

fot. 1.
Zamek w Lidzbarku Warmi$skim

fot. 2.
Zamek w E"ku

fot. 3.
Zamek w Reszlu

fot. 4.
Zamek w Olecku

fot. 5.
Zamek w Ostródzie
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Zamkowe studnie
W $redniowiecznych miastach, zamkni"tych 

murami, z ciasn&, pocz&tkowo drewnian& 
zabudow&, z domami krytymi strzech& 
i w&skimi uliczkami problem zaopatrzenia 
w wod" pocz&tkowo nie by! a# tak wielki. 
Przy wzrastaj&cej liczbie mieszka(ców i roz-
wijaj&cym si" rzemio$le dostarczanie wody, 
a zw!aszcza odprowadzanie $cieków, wymaga!o 
kompleksowych rozwi&za(. Studnie pojawi!y 
si" najpierw w zamkach, a nast"pnie na 
staromiejskich rynkach. W ka#dej krzy#ackiej 
i warmi(skiej warowni musia!a by' studnia, 
gdy# to w!a$nie ona gwarantowa!a dobre 
funkcjonowanie grodu. Zamek spe!nia! nie 
tylko g!ówn& funkcj" obronn&, ale by! te# 
o$rodkiem gospodarczym. W zamkowych 
piwnicach oraz na parterze mie$ci!y si" obiekty 
gospodarcze – browar, kuchnia, piekarnia, 
magazyny #ywno$ciowe. Na pi"trze uloko-
wano mieszkalne izby, a strych zamieniany 
by! na spichrz, gdzie obowi&zkowo przecho-
wywano zbo#e. 

Studnie – tak jak na zamku olszty(skim czy 
lidzbarskim – zak!adano na $rodku dziedzi(ca 
zamkowego, by !atwy by! do nich dost"p 
(tak#e na wypadek po#aru). W niektórych 
zamkach lokalizowano je w pobli#u kuchni, 
browaru, s!odowni czy piekarni, a w innych, 
zw!aszcza du#ych, studnie znajdowa!y si" 
wewn&trz budynków. 

Na zamku w Ostródzie, a tak#e w Dzia!dowie, 
studnie znajdowa!y si" w drewnianych kru#gan-
kach, otaczaj&cych zamkowy dziedziniec. Na 
ostródzkim zamku powsta!y dwa uj"cia – jedno 
na dziedzi(cu, przy skrzydle pó!nocnym, drugie 
za$ w piwnicy tego# skrzyd!a. Wod" z Drw"cy 
do zamku dostarcza! te# m!yn pobudowany 
na terenie zazamcza. Woda, natleniona przez 
obracaj&ce si", si!& nurtu rzeki, ko!o m!y(skie, 
tra,a!a do kamiennego tunelu, a ten dopro-
wadza! j& a# do studni zamkowej. 

Studnia w warowni w Ostródzie posiada!a 
ocembrowany szyb, drewnian& obudow" 
górnej cz"$ci i zadaszenie. Ocembrowanie 
to szczelna obudowa studni, od jej dna do 
górnej kraw"dzi, by #adne zanieczyszczenia 
z gruntu nie przenika!y do wn"trza. Do bu-
dowy cembrowiny wykorzystywano kamie(, 
ceg!" albo drewno. Gdy archeolodzy ods!onili 
studni" na zamku w Dzia!dowie, okaza!o si", 
#e dolna jej cz"$' by!a wykonana z ceg!y, 

a górna z narzutowych kamieni. Z cegie! 
i kamieni budowano te# studnie w innych 
warmi(skich zamkach. Cembrowina murowana 
z kamieni albo cegie!, !&czonych wapienn& 
zapraw&, okazywa!a si" bardzo szczelna, dzi"ki 
czemu do wn"trza nie dostawa!a si" zanie-
czyszczona woda. Górn& cz"$' studni stanowi!a 
obudowa z drewnian& pokryw&. Wod" ze 
studni wyci&gano ko!owrotem sk!adaj&cym si" 
z korby, wa!u, liny albo !a(cucha. 

W zamkach istnia!y g!ównie studnie 
o okr&g!ej cembrowinie, do rzadko$ci nale#a!y 
drewniane obiekty kwadratowe. )rednica 
studzien wynosi!a od 1,65 do 3 m, cho' wi"k-
szo$' z nich zamyka si" w przedziale 2-2,5*m. 
Wi"ksze studnie by!y wprawdzie dro#sze 
i d!u#ej budowane, ale zdecydowanie u#ytecz-
niejsze. Kopano je równolegle z post"pem prac 
przy budowie zamku. Doskonale ilustruje to 
obiekt w Ostródzie. Cembrowina tamtejszej 
studni by!a wpuszczona w lico fundamentu 
pó!nocnego skrzyd!a zamku, co oznacza, #e 
budowano j& wraz z zamkiem. 

)redniowieczni rzemie$lnicy posiedli 
technik" budowania g!"bokich studzien, 
co wzbudza podziw wspó!czesnych bu-
downiczych. Niestety, dokumenty rzadko 
wymieniaj& owych specjalistów z nazwiska. 
Nie wystarczy!o jednak zbudowa' studni", 
ale nale#a!o j& regularnie czy$ci', konser-
wowa', szlamowa' (usuwa' z dna mu! 
i zanieczyszczenia), by w to miejsce wprowadzi' 

warstw" #wiru lub piasku. Silne ulewy, 
zmienne warunki pogodowe powodowa!y, 
i# cembrowiny ulega!y uszkodzeniu, trac&c 
sw& szczelno$'. Zatrudniano wi"c specjalnych 
pacho!ków, którzy – w zamian za godziwe 
wynagrodzenie – dbali o konserwacj" i bie-
#&ce naprawy zamkowych studzien. 

Studnie i wodoci#gi w miastach 
W miastach budowano studnie publiczne, 

na wzór obiektów zamkowych. Zazwyczaj na 
rynku miejskim sta! jeden albo dwa obiekty. 
Gdy planowano uk!ad przestrzenny miasta, 
od razu przewidywano miejsce na studnie. 
Z nich mieszczanie czerpali wod" do swoich 
potrzeb. Niektórzy woleli pobiera' j& z rzeki 
lub jeziora, gdy# bywa!a lepszej jako$ci ni# 
ta pochodz&ca ze studni miejskiej. Ka#dy 
mieszczanin na swej parceli, w jej tylnej 
cz"$ci, poza stref& mieszkaln& mia! ponadto 
drewnian& studni" z #urawiem. Woda z niej 
wystarcza!a na potrzeby domowe i zwi&zane 
z hodowl& zwierz&t gospodarskich. Stosunkowo 
szybko pojawi! si" problem czysto$ci wody. 
Na parcelach bowiem, obok studni, kopano 
latryny i $mietniki, na podwórko wylewano 
$cieki. Si!& rzeczy nieczysto$ci te przenika!y 
do studzien, woda ulega!a bakteriologicznym 
ska#eniom i przyczynia!a si" do wybuchu 
licznych chorób oraz epidemii. Wa#n& zatem 
kwesti& sta!o si" odprowadzanie $cieków poza 
obr"b murów miejskich. 

W miastach na prywatnych parcelach oraz 
we wsiach studnie posiada!y zazwyczaj prost&, 
drewnian& obudow". W Ostródzie, przy ulicy 
Zamkowej, podczas budowy domu ods!oni"to 
dwie studnie, s&siaduj&ce ze sob& w odleg!o-
$ci zaledwie metra. Zbudowano je z drewna 
o konstrukcji sumkowo-!&tkowej, doln& cz"$' 
ocembrowania stanowi!y natomiast pale d"-
bowe wbite w #wirowo-gliniaste dno. Odkryto 
te# obiekty drewniane z #urawiem na innych 
miejskich parcelach. Bogatsi mieszczanie 
budowali studnie kamienne o okr&g!ym 
kszta!cie, biedniejsi drewniane, kwadratowe. 
Obiekty drewniane wykonywano zazwyczaj 
z drewna d"bowego. 

Zwi"kszaj&ca si" liczba studni spowodowa!a, 
#e w!adze miejskie, co jaki$ czas, og!asza!y 
zarz&dzenia, reguluj&ce ich odleg!o$' od 
latryn. Surowo zabrania!y zanieczyszczania 
studni publicznych, pobudowanych na naj-
wa#niejszych ulicach i w obr"bie rynku, by 
dost"p do nich mieli ci najubo#si. Przepisy 
zabrania!y m.in. pra' odzie# przy studni pu-
blicznej, poi' zwierz"ta czy zanieczyszcza' 
j& w inny sposób. 

W miar" zaludniania si" miast i rozwijania 
ró#nych rzemios!, rajcy zacz"li my$le' o budowie 
kosztownych urz&dze( wodoci&gowych, które 
doprowadza!yby wod" ze -róde! po!o#onych 
poza miastem. Wody i to dobrej jako$ci po-
trzeba by!o coraz wi"cej. Du#o zu#ywano jej 
w !a-ni, potrzebowali jej tak#e miejscy rze-nicy, 

piekarze, garncarze czy garbarze. Poniewa# 
ka#dy obywatel posiada! prawo warzenia 
piwa, do jego produkcji równie# potrzebna 
by!a woda i to o nadzwyczaj dobrej czysto$ci 
i jako$ci. Wed!ug gda(skich miar na jeden war 
zu#ywano oko!o 6 tys. l wody. Zatem miesz-
ka(cy, chc&c mie' dobre piwo, wymuszali na 
w!adzach doprowadzenie do studni miejskich 
wody z do$' odleg!ych -róde!. 

Wodoci&gi mia!y stanowi' panaceum na 
wzrastaj&ce zapotrzebowanie na wod". Ich 
budowa nie by!a przedsi"wzi"ciem prostym. 
Warunkiem rozpocz"cia prac by!o uzyskanie 
pozwolenia od w!adz zwierzchnich – w przy-
padku dominium warmi(skiego od biskupa 
lub kapitu!y warmi(skiej. Miasto musia!o 
dysponowa' odpowiedni& gotówk&, zatrud-
ni' fachowców, wykona' projekt. Zazwyczaj 
podpisywano umow" z rurmistrzem, który sam 
dobiera! wspó!pracowników. W przypadku, 
gdy miasto by!o po!o#one wy#ej ni# uj"cie 
wody, nale#a!o j& podnie$' na wy#szy poziom, 
a to wi&za!o si" z budow& rurmusu, czyli 
wie#y ci$nie(. Je#eli za$ -ród!a wody le#a!y 
wy#ej ni# teren miasta, wówczas budowa by!a 
prostsza, woda grawitacyjnie rurami sp!ywa!a 
do studni miejskich, a stamt&d mog!a by' 
rozprowadzana do poszczególnych parceli. 

fot. 1.
Pó"nocne skrzyd"o zamku w Olsztynie

fot. 2.
Rycina Dzia"dowa, 1864 r.

fot. 3.
Zamek w Dzia"dowie1
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Tych, którzy budowali wodoci&gi, nazywano 
rurmistrzami, po niemiecku Rohrmeister, cza-
sami tak#e magister canalium, magister aquae, 
canalista. Dla nich pracowali powro-nicy, 
garncarze (je#eli k!adziono rury ceramiczne) 
oraz wytwórcy rur drewnianych. Do zbudo-
wania, prostszych technicznie, wodoci&gów 
grawitacyjnych nie potrzebowano wysoko 
wykwali,kowanych fachowców. Niekiedy 
dobry m!ynarz wystarczy!, by taki wodoci&g 
powsta!. Wci&# jednak prac" mieli studniarze, 
gdy# zapotrzebowanie na zwyk!e studnie, 
mimo powstaj&cych wodoci&gów, by!o spore. 
Prac" w miastach mieli tak#e nosiwodowie, 
zawodowo dostarczaj&cy wod" do domostw. 

Z problemem zaopatrzenia miasta w wod" 
boryka!a si" rada Elbl&ga. Istnieje przypusz-
czenie, #e pierwszy wodoci&g w Elbl&gu zosta! 
wybudowany w drugiej po!owie XIII wieku, 
a po$wiadcza to list mistrza krajowego Prus, 
Konrada von Thierberga Starszego, pozwalaj&cy 
mieszka(com czerpa' z niego wod" do swoich 
potrzeb. Zwa#ywszy, #e Elbl&g zosta! za!o#ony 
przez mieszczan z Lubeki, a tam wodoci&gi 
istnia!y ju# pod koniec XIII stulecia, zatem 
i podczas budowy Elbl&ga przybysze zadbali 
o zaopatrzenie w wod". Mieszka(cy czerpali 
j& z Kana!u Kumieli, strumieni oraz studni 
miejskich, a tak#e tych usytuowanych na 
przedmie$ciach. Ze zbiorników przedmiejskich, 
takich jak wi"ksze stawy, woda sp!ywa!a po 
powierzchni b&d- by!a rozprowadzana pod 
ziemi& rurami drewnianymi, ceramicznymi 
oraz o!owianymi do najwa#niejszych ulic, 
a niekiedy nawet do najwa#niejszych parceli. 
Przy ulicy Ducha )wi"tego wykopano g!ówn& 
studni", a w miejscu zbiegu g!ównych ulic: 
Starego Rynku i Rybackiej istnia!a studnia 
centralna, zwana Pfeiffenbrunn.

Mieszczanie na swych parcelach mieli te# 
studnie prywatne i to oni ponosili koszty 
ich utrzymania. Archeolodzy w trakcie prac 
odkrywkowych, na podwórku domu przy 
ulicy Stary Rynek 16, odnale-li dwie stud-
nie – drewnian& i ceglan&; przy ulicy Ducha 
)wi"tego natra,ono na studni" drewnian&. 
Obok, w niewielkiej odleg!o$ci, ods!oni"to 
latryny. W $redniowiecznym Elbl&gu mog!o 
by' ich oko!o dwustu, bowiem niektóre stud-
nie zamieniano w tamtym czasie w!a$nie na 
latryny. W Elbl&gu wod& z sieci wodoci&gowej 
nawadniano ogrody oraz winnice. Urz&dzenia 
wodoci&gowe by!y konserwowane na koszt 
miasta, które op!aca!o te# robotników re-
montuj&cych poszczególne sieciowe obiekty. 
Elbl&g posiada! ponadto studnie nadzorowane 
przez w!adze. Zachowa! si" kapitalny doku-
ment – plan miasta z 1659 roku, na którym 
zaznaczono miejsk& sie' wodoci&gow&, studni" 
centraln&, studnie na poszczególnych ulicach 
oraz Kana! Kumieli. Archeolodzy nie natra,li 
natomiast na urz&dzenia spi"trzaj&ce wod", 
tak jak we Wroc!awiu czy Lubece. By' mo#e 
owe rurmusy, pobieraj&ce wod" z rzeki Elbl&g, 
istniej& w okolicach studni g!ównej.

Miasta warmi(skie i te po!o#one na terenie 
dzisiejszych Mazur, od momentu otrzymania 
praw miejskich, równie# troszczy!y si" o do-
br& wod" pitn& dla mieszka(ców. Lidzbark 
Warmi(ski, który w 1308 roku otrzyma! przy-
wilej lokacyjny, zadba! o wodoci&gi zaraz po 
zako(czeniu budowy murów obronnych. Warto 
nadmieni', i# od roku 1350 w lidzbarskim 
zamku rezydowali biskupi warmi(scy. W!a$nie 
biskup Henryk Sorbom, wystawiaj&c w 1390 
i 1396 roku dwa dokumenty, da! zgod" na 
zbudowanie sieci wodoci&gowej w Lidzbarku 
Warmi(skim. Jego poprzednik Jan Stryprock, 

rz&dz&cy w latach 1355-1373, te# zgodzi! si", 
by miasto – ze wzgórza, znajduj&cego si" za 
rzek& – doprowadzi!o za pomoc& akweduktu 
wod" przeciwko po#arom i na wszelki inny u#ytek 
mieszka$ców. Z bli#ej nieznanych powodów 
zarz&dzenie biskupa Stryprocka nie doczeka!o 
si" realizacji. Mieszczanie spraw" potraktowali 
serio, gdy biskup Sorbom nada! miejskiej 
gminie pó! morgi ziemi na wzgórzu zwanym 
Eckertsberg, le#&cym na po!udnie od miasta, 
gdzie znajdowa!o si" wodne -ród!o. W!adze 
miejskie mia!y zabezpieczy' ów teren przed 
dost"pem zwierz&t i ludzi, a wod" -ródlan& 
poprowadzi' rurami tam, gdzie bieg!a $cie#ka 
do bramy miejskiej, a nast"pnie do ko$cielnego 
dziedzi(ca. Nazwy owej bramy dokument nie 
wymieni!, ale wiemy, #e w Lidzbarku Warmi(skim 
by!a wówczas Wysoka Brama, Brama Ko$cielna, 
Brama M!y(ska i Furta Zamkowa. Wodoci&g 
zatem poprowadzono przez Furt" Zamkow& 
zwan& te# Bram& Zamkow&. Biskup zastrzeg!, 
by mieszczanie zadbali o mostek, po którym 
ruroci&g bieg! do bramy i aby utrzymywano 
go zawsze w dobrym stanie, by biskup i jego 
nast"pcy oraz dworzanie dostawali si" krótsz% 
i !atwiejsz% drog% z zamku do miasta i ko&cio!a 
para'alnego. Ruroci&g nie tylko dochodzi! do 
ko$cielnego dziedzi(ca, ale i do rynku miej-
skiego. Na jego $lad natkn"li si" archeolodzy, 
w 1992 roku, w czasie prac przy odbudowie 
podcieniowej kamienicy na po!udniowym 
kra(cu wschodniej pierzei rynku. Ods!oni"te 
zosta!y pó-no$redniowieczne rury drewniane 
o $rednicy 30 cm, których poszczególne odcinki 
po!&czone by!y #elazn& tulejk& o $rednicy 10*cm. 
Lidzbark Warmi(ski dba! o wodoci&gow& sie' 
oraz o -ród!o na wzgórzu. Maj&c wodoci&g, nie 
zaprzestano kopania studzien i czerpania wody 
z wartko p!yn&cej %yny. 

Wcze$niej ni# Lidzbark Warmi(ski wodo-
ci&g posiada! Reszel, za!o#ony w 1337 roku. 
Pot"#ny biskupi zamek i warowne miasto 
mia!y chroni' granic" warmi(sk& od wschodu 
i po!udnia. Miasto roz!o#y!o si" na pagórkowa-
tym terenie. Buduj&c pierwsze domy, okaza!o 
si", #e dost"p do wody by! niezwykle trudny 
z powodu nieprzepuszczalnej gliny. Poziom 
wód gruntowych zalega! bowiem pod ni& 
bardzo g!"boko. Biskup Henryk Sorbom, ten 
sam, który da! zgod" na budow" wodoci&gów 
w Lidzbarku Warmi(skim, podczas pobytu 
w Reszlu, w styczniu 1389 roku, nada! miastu 
20 !anów lasu, wraz ze zgod& na zbudowanie 
kana!u, którym woda mia!a p!yn&' do Reszla 
ze wzgórza le#&cego na wysoko$ci 119 m 
nad poziomem morza. Kana! ów, d!ugo$ci 
3*km, bieg! po prawej stronie drogi, wio-
d&cej do )wi"tej Lipki, mi"dzy wsi& Ramty 
a*Lipow& Gór&. Wodoci&g dochodzi! do 
mostu Rybackiego, gdzie – przy dawnej ulicy 
Rybackiej – zbudowano murowany zbiornik. 
Z tego# zbiornika, przez most Rybacki, d"bo-
wymi ruroci&gami woda tra,a!a do siedmiu 
miejskich studni. Rury wodoci&gowe mia!y 
$rednic" 7 cm. Realizuj&c decyzj" biskupa 
o budowie kana!u, który przebiega! te# przez 
pola wsi Robawy, mieszczanie spotkali si" 
z oporem ch!opskim. Ch!opi bowiem uwa#ali, 
#e w wyniku budowy kana!u i jego konserwacji 
ponosz& straty, domagali si" wi"c specjalne-
go czynszu. Biskup Sorbom, chc&c zapobiec 

k!ótniom, nada! mieszka(com Reszla kana!, 
wraz z pasem ziemi o szeroko$ci sze$ciu 
pr"tów, czyli 30 m, a ch!opom z Robaw, jako 
rekompensat", o,arowa! sze$' !anów ziemi. 
W ten sposób Reszel otrzyma! pod koniec 
XIV*wieku do$' nowoczesny, jak na owe czasy, 
system wodoci&gowy, który funkcjonowa! 
prawie do ko(ca XIX wieku. 

Wodoci&gi zafundowa!y sobie równie#, 
po!o#one nad %yn&, Bartoszyce, które prawa 
miejskie otrzyma!y w 1332 roku. Wcze$niej 

zbudowano tam zamek, wokó! niego osad" 
handlow&. Po nadaniu praw miejskich nasta! 
dla Bartoszyc czas prosperity. Potrzeb tej 
rozwijaj&cej si" miejscowo$ci nie zaspokaja!y 
ju# zwyk!e studnie. Ambicj& w!adz sta!o si" 
zatem pobudowanie sieci wodoci&gowej. 
Komtur ba!gijski Dietrich von Elner, w stycz-
niu 1379 roku, pozwoli! miastu bezp!atnie 
doprowadzi' wod" z górnego stawu do 
studni, nie sprzeciwia! si" te# pojeniu byd!a 
w okolicznym stawie. Zbudowanie wodo-
ci&gu skróci!o odleg!o$' od uj"cia wody do 
miejskich studni, co by!o istotne zw!aszcza 
zim&, gdy woda czasami zamarza!a. W 1406 
roku komtur ba!gijski Johann von Sayn, który 
zbudowa! zamek w E!ku, zezwoli!, by – z*naj-
bli#szego miastu rowu m!y(skiego – woda 
ruroci&gami tra,a!a do studni miejskich. 
W owym czasie dzia!a!o sze$' publicznych 
studni – dwie w*rynku, po jednej na D!ugim 
Zau!ku, ulicy %aziebnej, na Ko(skim Targu i*na 
placu w*pobli#u prochowni. 

Zapewne w tym samym czasie, starania 
o zgod" na budow" wodoci&gu podj&! 
w kapitule warmi(skiej Olsztyn. Miasto by!o 
na tyle zamo#ne, #e sta' je by!o na nowo-
czesno$', wi"c szybko uzyska!o zgod" na to 
przedsi"wzi"cie. Zapotrzebowanie na wod" 
w Olsztynie ros!o wraz ze wzrostem liczby 
ludno$ci, pojawieniem si" nowych rodzajów 
rzemios!a i rozwojem handlu.

fot. 1.
Rycina Elbl!ga

fot. 2.
Brama Zamkowa w Lidzbarku Warmi$skim

fot. 3.
Kana" Kumieli w Elbl!gu 1
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Wykopane na parcelach studnie ju# nie 
wystarcza!y, zw!aszcza #e cz"$' z nich mia!a 
zanieczyszczon& wod". Do celów gospodar-
czych czerpano wod" z %yny, która by!a lepsza 
od studziennej. Skoro kapitu!a zgodzi!a si" na 
wodoci&gi, nale#a!o szuka' -róde! czystej wody 
w pobli#u miasta. Wokó! Olsztyna nie brako-
wa!o stawów, sadzawek, jezior. Odpowiednie 
miejsce znaleziono na wzgórzu, przy drodze na 
Klebark. Tam te# wybudowano uj"cie i za!o#ono 
stawy: Ma!y Staw, na miejscu którego dzi$ stoi 
gmach Urz"du Wojewódzkiego i budynek 
szko!y podstawowej, oraz Du#y Staw, gdzie 
obecnie znajduje si" pot"#ny gmach Urz"du 
Marsza!kowskiego. Nieco dalej za!o#ono dwa 
kolejne zbiorniki wodne, z których jeden na-
zwano Górnym Stawem. )lad po nim istnieje do 
dzisiaj w postaci niewielkiego oczka wodnego, 
na wysoko$ci miejskiej p!ywalni. St&d drew-
nianymi rurami grawitacyjnie poprowadzono 
wod" do pi"ciu studni miejskich. W roku 1772 
dwie znajdowa!y si" w rynku, jedna obok ra-
tusza, druga przy browarze miejskim. Studnie 
by!y te# przy wa#niejszych bocznych ulicach. 
W trakcie bada( archeologicznych, prowadzonych 
w 1993 roku, odkryto przy ulicy Krzywej 
(obecnie Ko!!&taja) XVI-wieczn& studni" drew-
nian& o konstrukcji zr"bowej z bali d"bowych. 
W obr"bie Targu Rybnego ods!oni"to studni" 
ceglan& z prze!omu XIX i XX wieku, która zast&pi!a 
starszy obiekt drewniany. Przy budowie linii 
tramwajowej przy ulicy Pi!sudskiego w 2015 
roku te# dokopano si" do szcz&tków dawnych, 
drewnianych rur wodoci&gowych z prze!omu 
XV i XVI stulecia. Odkrycia archeologiczne po-
twierdzaj&, #e poprowadzono je dzisiejsz& ulic& 
Pi!sudskiego w kierunku Górnej Bramy, fos" 
przekracza!y mostem, by zasili' wod& studnie 
publiczne. Jeszcze w XIX wieku, wzd!u# trasy, 
funkcjonowa!y uliczne zdroje, pobieraj&ce 
wod" ze stawów rurowych. 

Miasta, posiadaj&ce sie' wodoci&gow&, 
ponosi!y nak!ady na jej remontowanie i wy-
mian" drewnianych rur. Oczywi$cie, owe 
koszta rozk!ada!y si" na mieszka(ców, za wod" 
trzeba by!o p!aci'. Opiek" nad wodoci&giem 
sprawowa! rurmistrz. Olszty(ski rurmistrz poza 
wynagrodzeniem otrzyma! ogród. Ten kawa!ek 

ziemi, le#&cej poza miejskimi murami, jeszcze 
w XIX wieku nazywano Rohrenmeistergarten. 
Rurmistrzowie we wszystkich miastach sk!adali 
przysi"g", zobowi&zuj&c si" dba' o miejsk& 
sie' wodoci&gow&, o rurmusy, rz&pia, studnie 
publiczne. Rurmistrz przysi"ga!: Ja przysi"gam 
Panu Bogu Wszechmog%cemu, urz"dowi miasta 
tego i pospólstwu, #e b"d%c na s!u#bie rurmi-
strzowskiej w tym mie&cie, któr% mi polecono, 
chc" i b"d" powinien przemy&liwa( i staran-
nie czyni( wed!ug najwi"kszej umiej"tno&ci 
i mo#no&ci mojej, stara( si" o przywodzenie 
czystej wody i dostatku jej do cugów wszystkich 
tego miasta, i takowych wód b"d" dobrym 
i pilnym stró#em i sprawc%. O napraw" cugów 
z czasem stara( si" pilnie b"d", bez pozwolenia 
pp. Radziec nikomu wody rozdawa(, ujmowa( 
albo przyczynia( ani szafowa( ni% nie b"d". 
Szubieniczki wodne przy rurach odcina( 

powinien b"d", a nowych ani sam przez si", 
ani przez czelad) moj% czyni( nie b"d". Do 
tego regestra i cugi wodne jako i któr"dy id% 
do miasta w tajemno&ci b"d" chowa! i o miej-
scach cugów albo krynic, z których idzie woda 
do miasta, nikomu, krom woli i wiadomo&ci 
panów na to ku mnie przystawionych dogl%-
da( b"d". Naczynia wszystkie miejskie i rury 
miejskim groszem pokupione i mojej wierze 
powierzone, pilnie i wiernie strzec b"d". I co 
jedno powinno&ci rurmistrzowskiej nale#y, to 
wszystko z pilno&ci% i wierno&ci%, jako b"d" 
móg! najwi"ksz%, odprawowa( b"d". Tak mi 
Panie Bo#e pomó# i wszyscy *wi"ci. 

Czasy nowo$ytne – XVI-XVIII wiek 
Wi"kszo$' miast, lokowanych w XIV wieku, 

do$' szybko za!o#y!a wodoci&gi. Natomiast 
miejscowo$ci we wschodniej cz"$' pa(stwa 

krzy#ackiego, które prawa miejskie otrzyma!y 
w XVI i XVII wieku i które ze wsi przekszta!ca!y 
si" w miasto, zadowala!y si" studniami pu-
blicznymi i prywatnymi, wykopanymi przez 
mieszczan na swych parcelach. W XVI wieku 
i czasach pó-niejszych, nie zmieni!a si" tech-
nika budowania wodoci&gów czy kopania 
studni. To, co zbudowano w $redniowieczu, 
okaza!o si" trwa!e. 

Nowo$' pojawi!a si" we Fromborku 
i zosta!a nies!usznie przypisana Miko!ajowi 
Kopernikowi. Dopóki Frombork, po!o#ony 
nad Zalewem Wi$lanym, pozostawa! ma!ym 
miastem, mieszczanie nie kwapili si" do 
budowania wodoci&gowej sieci. Co innego 
kapitu!a, której katedra i kurie posadowione 
by!y na wzgórzu. Poniewa# woda w mie$cie 
nie by!a dobrej jako$ci, a ta z Zalewu nie 
nadawa!a si" do picia, przeto mieszka(cy byli 

zmuszeni do poszukania innego -ród!a. Okaza!a 
si" nim rzeka Bauda. Zbudowano wi"c kana! 
doprowadzaj&cy wod" z Baudy do miasta 
i m!yna, o d!ugo$ci 4976 m i szeroko$ci oko-
!o*5*m. Kana! biegnie na po!udniowym zboczu 
doliny rzeki Baudy, które dla u!atwienia roboty 
wybrano za jego !o#ysko, skutkiem czego ta 
budowla po jednej stronie posiada naturalny 
mocny wa!, na drugiej za& wyrzucona zie-
mia tworzy sztuczn% tam" od strony niziny. 
Zaczyna si" on o (wier( mili na wschód od 
Fromborka przy miejscowo&ci Koggenbusch 
(Krze) opodal maj%tku Sonnenberg (Bogdany), 
pocz%tkowo towarzyszy rzece prawie rów-
nolegle a# do maj%tku Sankau (S%dkowo), 
gdzie nagle prawie pod k%tem prostym 
skr"ca w kierunku po!udniowo-wschodnim 
w stron" miasta. Tutaj bieg jego jest szybszy, 
a# wreszcie na ko$cu porusza on urz%dzenia 
za!o#one przez Kopernika, a ostatnio celowo 
rozbudowane przez obecnego posiadacza, 
to jest najpierw m!yn, a potem przep!ywa 
pod tak zwan% wie#% wodoci%gow% i pod 
ko!ami dwóch m!ynów garbarskich i p!ynie 
dalej do tutejszego ma!ego portu, w którym 
wpada do Zalewu Wi&lanego. Tak opisano 
bieg kana!u w urz"dowym pi$mie w 1831 
roku. Zapewne zbudowano go pod koniec 
wieku XIV. Dokumenty potwierdzaj& jego 
istnienie na pocz&tku XV stulecia jako -ró-
d!a bezpo$redniego czerpania wody przez 
mieszczan. S!u#y! te# ówczesnym zak!adom 
przemys!owym. 

Kana! nie zadowala! jednak kanoników 
warmi(skich, rezyduj&cych na wzgórzu, którzy 
chcieli doprowadzi' wod" bezpo$rednio na 
katedralne wzgórze i do kurii. Za jej pieni&-
dze zbudowano zarówno wie#" wodn&, jak 
i urz&dzenie czerpakowe, by podnie$' wod" 
na znaczn& wysoko$', sk&d – na zasadzie 
grawitacji – rozprowadzano j& do kanonic-
kich rezydencji. Jak twierdz& znawcy, doln& 
cz"$' wie#y zbudowano w pierwszych latach 
XV wieku, a górn& pod koniec XVI wieku. 
Urz&dzenie czerpakowe, zainstalowane 
w wie#y, skonstruowa! w latach 1571-1572 
pochodz&cy z Wroc!awia Walenty Hendel. 
25 kwietnia 1571 roku kapitu!a zawar!a 
z Hendlem stosown& umow", w której na-
pisano: Podaje si" do wiadomo&ci, #e mi"dzy 
Czcigodn% Kapitu!% Diecezji Warmi$skiej 
a bieg!ym w sztuce mistrzem Walentym 

Hendlem, mistrzem rurarskim i mieszczani-
nem Wroc!awia, zosta!a zawarta prawomocna 
umowa w nast"puj%cej formie: Mianowicie, 
wymieniony mistrz Walenty ma skierowa( 
i doprowadzi( wy#ej wymienionej Czcigodnej 
Kapitule wod" z kana!u m!y$skiego we Fromborku 
na wzgórze do katedry, albo dla katedry lub 
te# na oba sposoby wed!ug #yczenia i uzna-
nia Czcigodnej Kapitu!y, a ponadto równie# 
oddzielnie kanonikom, tak chwilowo nie-
obecnym, jak i obecnym, na ich podwórza 
i do mieszka$, tak wewn%trz, jak i na zewn%trz 
dziedzi$ca katedralnego. Wymieniony mistrz 
zobowi%za! si" przeprowadzi( t" robot" 
z ca!% dok!adno&ci% doskonale i trwale, a# 
do zbiornika wodnego dwiema rurami i, je&li 
tylko tak d!ugo kraj z Bo#% pomoc% b"dzie 
pozostawa! w pokoju, uruchomi( i uko$czy(, 
za któr% to robot" Czcigodna Kapitu!a 200 
talarów i 12 korcy zbo#a po uko$czeniu 
i+zupe!nym sporz%dzeniu i nie wpierw jemu 
zap!aci, zanim robota nie zostanie uznana 
i przyj"ta. Z czego wy#ej wymieniony mistrz 
Walenty winien tak siebie, jak i czeladnika 
i pomocnika #ywi( i pomie&ci( i wynagradza(, 
tak samo równie# winien b"dzie wykona( 
ca!% robot" z wyj%tkiem jedynie budowy 
pomieszczenia dla ko!a, wie#y i skrzyni roz-
dzielczej rur, które czcigodna Kapitu!a wraz 
z cz"&ciami mosi"#nymi do wymienionej 
roboty, które maj% by( odlane i sporz%dzone 
we Wroc!awiu, co b"dzie opiewa!o na oko!o 82 
talary, jak równie# inne potrzebne materia!y, 
jak drewno, #elazo, stal wraz z obr"czami do 
ko!a wodnego w!asnymi pieni"dzmi ma zap!a-
ci( i dostarczy(, ponadto jeszcze Czcigodna, 
wy#ej wymieniona Kapitu!a, przyrzek!a da( 
mistrzowi Walentemu odszkodowanie za 
odzie#. Gdyby transakcja ta z jakich& przy-
czyn zosta!a uniemo#liwiona i nie mog!a by( 
bez dalszej zw!oki kontynuowana, wówczas 
Czcigodna Kapitu!a w por" zawiadomi wy#ej 
wymienionego mistrza Walentego, który 
w takim przypadku we)mie na przechowa-
nie cz"&ci mosi"#ne, gdyby te w tym czasie 
zosta!y odlane. Mistrz Walenty dotrzyma! 
s!owa, kapitu!a za$ op!aci!a wszystkie roboty. 
Wiemy, i# Roku pa$skiego 1571, dnia 14 lipca 
zawarto umow" ze Stanis!awem murarzem 
o wybudowanie wie#y za uzgodnione wynagro-
dzenie 100 grzywien, 6 beczek piwa sto!owego, 
15 korcy pszenicy. 

fot. 1.
Kana" Miko"aja Kopernika we Fromborku 1
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Funkcjonowanie urz&dzenia wodnego 
mistrza Hendla doskonale opisa! nauczyciel 
i katecheta ewangelicki we Fromborku – 
Gebauer. Zarówno on, jak i ci co przed nim 
owe urz&dzenie podziwiali, przypisali owe 
wodoci&gowe dzie!o Miko!ajowi Kopernikowi. 
Opis urz&dzenia przedstawia! si" nast"puj&-
co: Obraca!o si" urz%dzenie !a$cuchowe na 
dwóch wa!ach, z których ni#szy by! wprawiany 

w ruch przez ko!o poruszane wod%. Na tym 
urz%dzeniu !a$cuchowym znajdowa!y si" 
podobnie jak przy bagrownicach czerpaki, 
które podszed!szy do góry, wylewa!y wod" do 
du#ego leja, którego przed!u#enie – d!uga rura 
w po!%czeniu z drug% podziemn% – doprowadza!a 
wod" do bardzo g!"bokiego o&miobocznego, 
obecnie zasypanego zbiornika, znajduj%cego 
si" na wzgórzu katedralnym. St%d znów inne 

rury mia!y j% przekazywa( dalej do mieszka$ 
kanoników. Czerpaki po opró#nieniu swej 
zawarto&ci zst"powa!y po drugiej stronie 
i nape!nione ponownie si" podnosi!y. 

Zatem woda z kana!u, za pomoc& rur, 
dociera!a do zbiornika ci$nieniowego, umiesz-
czonego na fromborskim wzgórzu na wyso-
ko$ci 20,5 m, w stosunku do poziomu wody 
w Zalewie. Zbiornik od wie#y wodnej dzieli!a 
odleg!o$' oko!o 200 m. Rury prowadz&ce 
wod" wykonano z pni sosnowych. W miej-
scach, gdzie ci$nienie by!o du#e, stosowano 
elementy mosi"#ne np. takim miejscem by! 
odcinek rury pionowej od leja do wie#y. Wod" 
ze zbiornika, po!o#onego na katedralnym 
wzgórzu, rozprowadzano sieci& rur do po-
szczególnych kanonii, tak#e tych le#&cych poza 
murami katedralnej warowni. Na podwórzu 
kanonii znajdowa! si" te# zbiornik gromadz&cy 

wod", st&d wod" rurami doprowadzano do 
rezydencji, a jej nadmiar kierowano rurami 
do ogrodów kanonickich, by je nawadnia'. 
W kapitulnych dokumentach mo#na znale-' 
notatki, dotycz&ce funkcjonowania wodoci&gu: 
w kanoni &w. Micha!a napotykamy na kamienn% 
fontann" ze zbiornikiem, z którego wychodzi!y rury 
nawadniaj%ce ca!y ogród… kanoni% &w. 
Piotra w roku 1712 podlega odnowieniu. Jak 
i w innych kanoniach znajduje si" tutaj na 
podwórzu du#y zbiornik z #elaznymi obr"cza-
mi przyjmuj%cy wod" z akweduktu, z+którego 
prowadzi!y rury do fontanny, obudowanej 
w+formie wie#y w ogrodzie… kanonia &w.+Józefa 
na podwórzu znajdowa! si" zbiornik wody zro-
biony z pnia d"bowego… kanonia &w.+Andrzeja 
w ogrodzie, który za!o#y! kanonik Burchert, 
znajduje si" fontanna otrzymuj%ca wod" 
z akweduktu. Fromborski system by!, jak na 
owe czasy, bardzo nowoczesny. Pierwszy 
taki wodoci&g zbudowano w 1548 roku 
w Augsburgu, na Warmii zaledwie 23 lata pó-niej. 

Po wybudowaniu wodoci&gu mistrz Walenty 
opu$ci! Frombork, powierzaj&c opiek" nad 
nim miejscowym fachowcom. Wiadomo, #e 
urz&dzenie podnosz&ce wod" obs!ugiwa! 
m!ynarz i to za wynagrodzeniem. Wodoci&g 
przez ponad pó! wieku pracowa! znakomicie, 
ale po wojnach szwedzkich uleg! uszkodzeniu 
i wymaga! licznych napraw. Drewniane cz"$ci 
zu#ywa!y si" albo, pod wp!ywem warunków 
atmosferycznych, niszcza!y. Zatem wodoci&g 
wymaga! sta!ej konserwacji i remontów. Tak 
by!o w 1637, 1649, 1664 czy 1682 roku. W 1695 
roku, gdy kapitule zabrak!o odpowiedniego 
drewna do wymiany rur wodoci&gowych, 
zamierzano pozostawi' wodoci&g nieczyn-
ny. Z pomoc& pospieszy! jednak biskup, 
przydzielaj&c ze swych lasów pnie sosnowe. 
Wiadomo, #e w 1720 roku wodoci&g dzia!a! 
sprawnie. Zaniedbywanie jego konserwacji, 
w tym k!opoty z systematycznym pozyski-
waniem drewna, doprowadzi!y do tego, #e 
w 1750 roku kapitu!a zamierza!a zrezygnowa' 

z naprawy urz&dzenia wodoci&gowego i*w*jego 
miejsce wybudowa' dwie studnie na katedral-
nym wzgórzu. Zdobyto si" jednak na remont 
wie#y wodoci&gowej i znów, przez dwadzie$cia 
kolejnych lat ruroci&g dzia!a!. W*1767*roku 
kapitu!a, po raz kolejny, zdecydowa!a si" 
przed!u#y' jego #ycie, zawieraj&c umow" 
z mistrzem Micha!em Schollerem z Dobrego 
Miasta, który podj&! si" doprowadzenia budowli 
wodoci&gowych do pe!nej sprawno$ci. Dzie!o 
Hendla przeros!o umiej"tno$ci dobromiejskiego 
mistrza. Wprawdzie naprawi! wodoci&g, ale 
dostarcza! on na fromborskie wzgórze znacz-
nie mniej wody ni# w XVI stuleciu. Zapewne 
szybko si" popsu!, gdy# Jan Bernoulli, który 
w 1778 roku odwiedzi! Frombork, zobaczy! 
ju# urz&dzenie nieczynne. Po zaborze Warmii, 
straciwszy swe dochody, kapitu!a nie by!a 
w stanie wyremontowa' wodoci&gu. Jeszcze 
na pocz&tku XIX wieku usi!owano go naprawi', 
ale poprzestano tylko na planach, a Frombork 
pozosta! bez wodoci&gu. 

fot. 1.
Frombork wspó"cze%nie

fot. 2.
Rycina przedstawiaj!ca Frombork

fot. 3.
Uforty&kowana katedra we Fromborku
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W po!owie XVIII wieku nowoczesny wodo-
ci&g pojawi! si" za spraw& genera!a Hansa von 
Kattego w W"gorzewie. Przez d!ugie stulecia 
W"gorzewo czerpa!o wod" z W"gorapy, 
jeziora i kilku studni miejskich. Dopiero, gdy 
w mie$cie stan&! wojskowy garnizon gene-
ra!a Kattego, nast&pi!y cywilizacyjne zmiany. 
+o!nierze dali si" solidnie we znaki mieszczanom, 
gdy# na kwaterunek zaj"li ich domy. Biedni 
mieszczanie, na równi z nimi, musieli odbywa' 
te# musztr" wojskow&. Jednak#e von Katte 
pozostawi! po swym pobycie trwa!& pami&tk". 
Jak na wojskowego przysta!o, zadba! o porz&dek 
i czysto$': nakaza! usuni"cie przydomowej 
hodowli $wi(, pokrycie domów dachówkami, 
po!o#enie bruku. W W"gorzewie pojawi!y si" 
te# na ulicach latarnie. Genera! przebudowa! 
tamtejszy zamek i zburzy! przyleg!y m!yn, 
istniej&cy od krzy#ackich czasów. Nakaza! 
równie# wykopa' nowy kana! m!y(ski, a od-
nog" W"gorapy, która do tej pory nap"dza!a 
ko!o m!y(skie, zasypano. W 1740 roku, na jego 
polecenie, in#ynier Jan W!adyslaw Suchodolec, 
z pomoc& hydraulika Sacka, zbudowa! wo-
doci&g. Woda z W"gorapy, po jej spi"trzeniu, 
w pierwszej kolejno$ci mia!a dotrze' do zamku 
i to do wy#szych jego kondygnacji. Stamt&d, 
drewnianymi rurami mia!a tra,a' do sze$ciu 
miejskich studni, ulokowanych na Starym 
i Nowym Rynku, a tak#e na placu Klasztornym, 
gdzie wybudowano okaza!y zbiornik. Woda 
dociera!a te# do królewskich stajni, kuchni 
genera!a i browaru, zbudowanego na Nowym 
Rynku na rozkaz von Kattego. Jak na owe czasy 
by!a to nowo$', która s!u#y!a mieszka(com 
przez ponad pó!tora wieku. 

Wodoci&gi okaza!y si" kosztowne. Utrzymanie 
ich wymaga!o nadzoru i ustawicznego 

remontu. Studnie miejskie tak#e co pewien 
czas szlamowano, gdy# zamula!y si", a i tak 
woda w nich nie by!a najlepszej jako$ci. Przy 
studniach publicznych zazwyczaj gromadzi!a 
si" m!odzie# w celach towarzyskich i nie 
zachowywa!a si" przy nich zbyt grzecznie. 
W olszty(skim Wilkierzu budnickim z po!owy 
XVI wieku, zapewne ze wzgl"du na zuchwa!o$' 
m!odych ludzi, zakazywano niecnych praktyk. 
,aden nie ma nocnym sposobem w studnie 
rzuca( kamienie, !awy, sto!y, wozy albo insze 
takowe rzeczy pod win% trzech grzywien. Tak 
by!o nie tylko w Olsztynie. Miejskie studnie po 
ka#dym kataklizmie wojennym, a zw!aszcza 
po po#arach musiano odbudowywa' prawie 
od nowa. Olsztyn za$ w XVII i XVIII wieku kilka 
razy dozna! nieszcz"$cia po#aru. Wówczas 

okazywa!o si", #e ludzie lekcewa#yli przepisy 
przeciwpo#arowe: nieostro#nie obchodzili si" 
z ogniem, zaniedbywali sprz"t przeciwpo-
#arowy, rozkradali lub gubili wiadra i bosaki, 
a nowoczesne ale niekonserwowane sikawki 
po prostu nie dzia!a!y. 

Gdy w 1693 roku komisja elektorska 
przyjecha!a na kontrol" do Mr&gowa, ujrza!a 
ma!e miasto wci$ni"te mi"dzy jezioro Czos 
a b!otnist& dolin", utworzon& przez jezioro 
miejskie. Rynek by! niewielki, domy ciasno 
st!oczone przy w&skich i kr"tych ulicach, 
a w mie$cie znajdowa!y si" tylko cztery stud-
nie. Komisarze wydali stosowne zalecenie, 
by przynajmniej mieszczanie zadbali nie tylko 
o stan sanitarny, ale równie#, by zabezpieczyli 
si" przed po#arem. Nim przyst&piono do 
wykonania tych polece(, w czerwcu 1698 
roku miasto nawiedzi! po#ar, który strawi! 
prawie wszystkie domy. Znów zjecha!a do 

Mr&gowa komisja elektorska i powtórzy!a 
poprzednie zalecenia. Komisarze zobowi&-
zali w!adze miejskie do wykopania dwóch 
nowych studzien, pog!"bienia kana!u mi"dzy 
jeziorami oraz wykopania nowego rowu 
mi"dzy jeziorem miejskim a jeziorem Czos. 
Tym razem mr&gowianie wykonali polecenie, 
miasto zmieni!o si", wypi"knia!o, a do tego 
pojawi!a si" w nim stra# miejska. 

W I!awie, oblanej z ka#dej prawie strony 
wodami Jezioraka, wydawa!o si", #e studnie 

s& zb"dne. Owszem obok ratusza na rynku 
zbudowano studni", poszczególni mieszka(cy 
wykopali te# obiekty na swych parcelach, ale 
wci&# czerpali wod" z jeziora i rzeczki. Nawet 
trapieni licznymi po#arami, nie starali si" bu-
dowa' nowych studni. Dopiero po ogromnym 
po#arze, który w 1706 roku spustoszy! I!aw", 
zacz"to budowa' domy murowane, kryte 
dachówk&. Wtedy te# powsta!o a# 50 studni. 
Topograf pruski Johann Goldbeck, który od-
wiedzi! I!aw" w drugiej po!owie XVIII wieku, 

odnotowa!, #e miasto wypi"knia!o i znajduje 
si" w nim 147 przeciwpo#arowych uj"' wody 
z tego 52 uj"cia na przedmie$ciach. 

W niewielkim Olsztynku, zasilanym przez 
wody rzeczki Jemio!ówki, wyp!ywaj&cej 
z jeziora Jemio!owo, w ko(cu XVII wieku 
znajdowa!o si" kilka publicznych studni. Po 
po#arze miasta w roku 1685 uznano, #e woda 
z Jemio!ówki, która zasila!a tamtejsze domy 
i zamek, nie wystarczy!a do ugaszenia ognia, 
przeto nale#a!o wykopa' nowe studnie. W 1693 
roku na staromiejskim rynku funkcjonowa!y 
trzy takie obiekty – jeden w pobli#u ratusza, 
drugi (prawie zasypany) mi"dzy ratuszem 
a stra#nic& i trzeci w zachodniej ulicy, do-
chodz&cej do rynku. Podobne dzia!a!y te# 
przy browarze miejskim i przy s!odowni, 
a tak#e na niektórych prywatnych parcelach. 
Za korzystanie z !a-ni i browaru mieszczanie 
wnosili do kasy okre$lone op!aty. W 1690 
roku p!acili od ka#dego waru po 6 groszy. 
Z*op!at za korzystanie ze studni, pod koniec 
XVIII wieku, do kasy miejskiej wp!ywa!o 
9 talarów i 66 groszy, czyli 12 groszy za jed-
n& studni". Utrzymanie studni publicznych 
stanowi!o spory koszt w bud#ecie miasta. 
Pod koniec XVIII stulecia Olsztynek p!aci! 
2 talary 15 groszy dla pierwszego nadzorcy Fichta; 
2 talary i 15 groszy dla drugiego nadzorcy pom-
py Thiema, 10 talarów 45 groszy dla dozorcy 
pomp Wachsmutha, co za$wiadcza, #e miasto 
posiada!o studnie zaopatrzone w pompy. 

fot. 1.
Rycina przedstawiaj!ca zamek w W'gorzewie

fot. 2.
W'gorzewski zamek wspó"cze%nie

fot. 3.
Olsztynek na rycinie

fot. 4.
Zamek w Olsztynku
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Mi!om!yn – równie ma!e miasto jak Olsztynek 
– posiada! dwie studnie publiczne. W 1750 
roku, opisuj&c stan miasta, odnotowano: 
Dwie studnie miejskie maj% pompy z solidny-
mi ruchomymi ramionami. Ich czworok%tne 
obudowy wykonane s% z dyli, pomalowane 
na czarno i bia!o; obydwie wyposa#one s% 
w drzwiczki, umieszczone z boku, które maj% 
haki zawiasowe, zamki i klucze; na górze obu-
dowy znajduje si" drewniana kula. W mie$cie 
znajdowa! si" te# browar miejski, który wod" 
czerpie z przep!ywaj%cej w pobli#u M!y$skiej 
Strugi, nad rzeczk% t% stoi urz%dzenie zaopa-
trzone w odpowiedni% rynn", a umieszczony 
przy nim #uraw ma przymocowane trzema #ela-
znymi zawiasami wiadro z #elaznym pa!%kiem. 
Natomiast wod" do s!odowni pobierano ju# ze 

studni. W tym#e dokumencie tak to opisano: 
Wod" do s!odowni czerpie si" ze stoj%cej obok 
studni, która ma 5 stóp d!ugo&ci i 5 szeroko&ci, 
cembrowina wystaje na wysoko&( 6 stóp. Przy 
tej studni jest #uraw z przymocowanymi trze-
ma #elaznymi zawiasami, d"bowym wiadrem 
z #elaznym pa!%kiem. 

Podobnie sytuacja wygl&da!a w E!ku, który 
dopiero w 1669 roku otrzyma! prawa miejskie. 
Centralny punkt tej miejscowo$ci stanowi!a 
jedna, bardzo d!uga ulica, biegn&ca wysok& 
skarp& wzd!u# Jeziora E!ckiego. Przy owej ulicy 
znajdowa!y si" w 1692 roku trzy publiczne 
zdroje. Jeden z nich mie$ci! si" zapewne 
w rynku, obok ko$cio!a i browaru. W opisie 
miasta z 1740 roku zaznaczono, #e posiada 
ono 6 studni, z których mieszka(cy mog& 

czerpa' wod". By!y to obiekty z obudow& 
drewnian&, zakrywan& przed za$miecaniem, 
których pilnowali dozorcy. Co bogatsi miesz-
czanie posiadali na swych parcelach studnie 
z #urawiem. Biedota musia!a czerpa' wod" 
z rzeki albo jeziora. Dla celów gospodarczych 
i hodowlanych wod" pobierano z rzeki E!k 
albo z jeziora. 

Wcze$niej ni# E!k, bo w 1612 roku, prawa 
miejskie otrzyma!o Gi#ycko. Wie$ pobudo-
wa!a si" w znacznej odleg!o$ci od jeziora 
Niegocin, zatem osadnicy musieli wykopa' 
studnie. Jedn& z nich odkryto w czasie prac 
na skrzy#owaniu placu Grunwaldzkiego 
z ulic& Unii Europejskiej. Archeolodzy ustalili, 
#e na ty!ach parceli miejskiej istnia!a drew-
niana studnia (z!o#ona ze skrzyni) o p!askim 
dnie, posadowionym poni#ej poziomu wód 
gruntowych. Zbudowano j& z grubych desek 
wzmocnionych drewnianymi ko!kami i #ela-
znymi gwo-dziami. Wod" czerpano z niej przy 
pomocy ko!owrotu, by' mo#e uprzednio by! 
tam zamocowany #uraw z wiadrem. W 1692 
roku w Gi#ycku by!y trzy studnie miejskie 
a sto lat pó-niej tylko jedna wi"cej. Obiekty 
te nazywano te# pompami. Wed!ug miejskich 
dokumentów dba!o$' o studnie publiczne 
spada!a na w!adze: Burmistrz musi kontrolowa( 
studnie publiczne i prywatne, aby stwierdzi(, 
czy s% w dobrym stanie. 

Zarówno w E!ku, Gi#ycku, jak i Olecku za 
wod" nale#a!o p!aci'. W Olecku, w 1726 roku, 
op!aty za korzystanie ze studni, tzw. Brunnengeld 
przynosi!y kasie miejskiej 6 talarów, podczas 
gdy za czyszczenie kominów mieszczanie 
p!acili rocznie 24 talary. Utrzymanie studni 
miejskich równie# kosztowa!o. I tak, w 1727 
roku, cie$li Albrechtowi Braunowi, za napraw" 

studni przy ulicy Kukowskiej zap!acono 
60 groszy. Tyle za#yczy! sobie za po!o#enie 
kr"gu z drewna. Kowal Bazyli Wielgojan, za 
wykonanie #elaznego kolanka i 12 gwo-dzi 
do innej studni, te# otrzyma! zap!at". Bednarz 
Marcin Hueber pobra! za napraw" publicz-
nej kadzi i 24 obr"czy op!at" w wysoko$ci 
30 groszy za jedn& obr"cz. 

W miastach, a tak#e we wsiach warmi(skich, 
po wielkiej wojnie polsko-szwedzkiej i*po wojnie 
siedmioletniej, pojawi! si" problem zaopatrzenia 
w wod". K!opoty z dobrej jako$ci wod& mieli 
chocia#by mieszka(cy Ostródy. Ju# pod koniec 
XVII wieku narzekali nie tylko na z!& wod", ale 
i na jej niedostatek. Browary miejskie czerpa!y 
wod" z rzeki. W!adze nie potra,!y zaradzi' 
k!opotom. W 1730 roku miasto posiada!o tyl-
ko jedn& studni" publiczn& i to na rynku. Na 
poszczególnych posesjach by!y wprawdzie 

studnie prywatne, ale nie rozwi&zywa!y one 
problemu zaopatrzenia w wod". W 1735 roku 
wykopano kilka studzien publicznych, jednak 
nie by!y one dost"pne dla wszystkich. W 1738 
roku tylko obywatelom posiadaj&cym prawa 
miejskie dozwolono czerpa' z nich wod". 
W*1743 roku wykopano trzy inne, dwadzie$cia 
lat pó-niej dwie kolejne, co w niczym nie po-
prawi!o sytuacji mieszka(ców, bo woda w nich 
wysycha!a. W 1780 roku na rynku ostródzkim 
by!y dwie studnie, ale bezu#yteczne, ze wzgl"du 
na cuchn&c& ich zawarto$'. Na pocz&tku XIX 
wieku mieszka(cy skar#yli si", #e w mie$cie 
nie ma #adnej, czynnej studni, a wod" musz& 
czerpa' z Drw"cy i jeziora. 

Zaopatrzenie w wod", w cz"$ci miast 
warmi(skich, stanowi!o powa#ny problem. 
Na kwesti" t" zwrócono uwag" w 1766 roku 
w ordynacji krajowej, która wprowadza!a na 

Warmii szereg zmian. W jednym z punktów 
tej ordynacji nakazywano gospodarstwom 
ch!opskim posiadanie oczka wodnego, g!ównie 
do celów gospodarskich, by byd!o mia!o wody 
pod dostatkiem. Ordynacja zobowi&zywa!a 
tak#e w!adze miejskie, by przy ka#dej ulicy 
zbudowano studnie. W Olsztynie, po ukazaniu 
si" dokumentu, postanowiono zbudowa' dwie 
studnie na obu rogach ratusza. By!o to koniecz-
ne, gdy# stare obiekty, ju# w 1762 roku, uleg!y 
zamuleniu, wi"c wody w nich prawie nie by!o.

Miejskie sieci wodoci&gowe zbudowane 
w $redniowieczu, nieustannie naprawiane 
i konserwowane, przetrwa!y do drugiej po!owy 
XIX wieku. Studnie publiczne, a tak#e prywatne, 
przetrwa!y d!ugo, poniewa# poddane zosta!y 
modernizacji i przebudowie – drewniane 
obiekty zast&piono ceglanymi, a przystu-
dzienne #urawie ust&pi!y miejsca pompom. 

fot. 1.
Rycina przedstawiaj!ca Zamek w E"ku

fot. 2.
Maszyna s"u(!ca do wyrobu drewnianych rur

fot. 3.
Widok na wspó"czesny E"k
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Kanalizacja i odprowadzanie
nieczysto"ci w miastach

Wraz z budowaniem wodoci&gów nie 
zapomniano o kanalizacji i odprowadzaniu 
nieczysto$ci. W zamkach istnia!y gdaniska czyli 
latryny, nieczysto$ci sp!ywa!y z nich prosto 
do rzeki albo fosy zamkowej. Utrzymanie 
czysto$ci w o$rodkach miejskich sprawia!o 
w!adzom sporo k!opotu. Wybuchaj&ce epi-
demie wymusi!y wprowadzenie zaostrzonych 
przepisów sanitarnych, nakazuj&cych, pod 
gro-b& kar pieni"#nych, dba!o$' o czysto$' 
ulic i obej$cia. Wraz ze wzrostem liczby 
mieszka(ców i rozwojem miast pojawia!y si" 
góry $mieci i nieczysto$ci. Budowano zatem 
do!y odpadowe, latryny, rynsztoki, wozacy 
wywozili $mieci poza mury miejskie, ale 
i tak du#o nieczysto$ci niepos!uszni niesforni 
mieszczanie wrzucali do fosy. 

Stosunkowo dobrze, dzi"ki archeologicznym 
badaniom, poznany zosta! problem sanitar-
nych urz&dze( Elbl&ga. Na ka#dej parceli, 
w tylnej jej cz"$ci, mieszczanie stawiali latryny. 
Odkryto je te# w niektórych domach. Elbl&ska 
rada miejska zarz&dzi!a, #e chlewu i latryny nie 
powinno si" stawia( bli#ej ulicy lub cmentarza 
jak 5 stóp i nie bli#ej s%siada jak 3 stopy. Pierwsze 
drewniane latryny zacz"to budowa' w Elbl&gu 
pod koniec XIII wieku. Wcze$niej zapewne 
kopano do!y kloaczne. Ale ju# w*XIV*wieku, 
po po#arach miasta, gdy zacz"to budowa' 
murowane kamienice, jednocze$nie sta-
wiano latryny o bardziej trwa!ej konstrukcji. 
Wykorzystywano w tym celu drewno, kamie( 
i ceg!". Z uwagi na koszty, wi"kszo$' latryn 
by!a w $redniowieczu drewniana. Niekiedy 
na jednej parceli znajdowa!y si" dwie, a na-
wet wi"cej latryn. W XV stuleciu elbl&#anie 
zacz"li budowa' murowane, okr&g!e latryny 
o $rednicy od 1,8 do 3,5 m. Cembrowiny 
uszczelniano mchem, by nieczysto$ci nie 
przesi&ka!y na zewn&trz. Latryny by!y te# 
zadaszane. Oczywi$cie musiano je opró#nia', 
a nieczysto$ci wywo#ono poza miasto. 
W Elbl&gu t" czynno$', za op!at&, wykonywa! 
noc& kat miejski wraz ze swymi pomocnikami. 

Pierwszy publiczny szalet zbudowano 
w Elbl&gu w 1622 roku i to przy miejscu gdzie 
pobierano wod"!

W miastach po!o#onych na podmok!ych 
terenach, takich jak Elbl&g czy Braniewo, 
pojawi! si" ponadto problem odprowadza-
nia nadmiaru wód. Po ka#dych ulewnych 
deszczach czy wiosennych roztopach, woda 
zalewa!a ulice i place. Budowano wi"c rynsz-
toki, rowy drena#owe, kana!y odwadniaj&ce, 
którymi nadmiar wody odprowadzano do 
fosy lub rzeki. Elbl&g $redniowieczny mia! 
ca!& sie' takowych kana!ów i rynsztoków. 
Nim owe $cieki trafi!y do rzeki Elbl&g, gro-
madzone by!y w skrzyniach posadowionych 
nad brzegiem rzeki, które pe!ni!y funkcj" 
oczyszczalni $cieków. Przefiltrowana w nich 
woda trafia!a do rzeki. 

W Olsztynie w!adze, troszcz&c si" o czysto$' 
ulic, w Wilkierzu opublikowanym w 1568 roku, 
zakazywa!y rze-nikom wyrzucania odpad-
ków prosto na ulic", a tak#e gruzu na ulice 
albo puste place, wszelkie za$ nieczysto$ci 
nale#a!o odprowadza' poza mury miejskie. 
W dokumencie tym napisano: #adnemu nie 

wolno gruz, popio!, y &mieci, na ulice, puste 
baustaty, przy bramach, murach, browarach, 
!awach, albo w miejskie rowy lub w -yn" wozy( 
y wysypywa(, ale je ma przed miasto w w%do!y, 
albo w pole, gdzie nikomu szkoda byd) nie 
mo#e, zawie)( pod kar% 5 grzywien. Co roku, 
czytaj&c publicznie Wilkierz, przypominano 
mieszka(com o obowi&zku utrzymywania 
porz&dku, nie tylko w swym obej$ciu, ale 
tak#e na ulicy. Olszty(skie ulice ju# w $rednio-
wieczu by!y brukowane, a wod" deszczow& 
odprowadzano drewnianymi kolektorami poza 
mury. Napominanie, by nie zanieczyszczano 
fosy, okazywa!o si" ma!o skuteczne. %yna za$ 
przyjmowa!a $cieki, szybko si" oczyszcza!a 
i wci&# nios!a do miasta czyst& wod". Kana!y 
$ciekowe natomiast wykonywano z pot"#nych 
pni, odkrycie których wzbudza dzi$ sensacj" 
i podziw. 

Jeszcze lepszy system odprowadzania 
wód i $cieków posiada! Reszel. Ju# w XIV 
wieku, gdy budowano miasto, wykonano 
ca!y system kana!ów odwadniaj&cych teren. 
Reszelski system kanalizacyjny sk!ada! si" 
z czterech ci&gów, którymi wody opadowe, 

podskórne oraz $cieki tra,a!y poza miasto. 
Kana!y bieg!y wzd!u# ulic, a ka#dy z nich 
ko(czy! si" na studzienkach osadczych. 
Jeden ci&g miejskiej kanalizacji pobudowa-
no po pó!nocnej i wschodniej stronie rynku 
i odprowadza! on wod" oraz $cieki na pola 
w okolicach Wysokiego Mostu. Drugi ci&g 
wybudowano przy zachodniej stronie rynku, 
a zbiera! on wody i nieczysto$ci z pobliskich 
uliczek, by odprowadzi' je na pola przy m!ynie 
miejskim. Trzeci ci&g kanalizacji zbiera! wody 
z ko$cielnych gruntów i podzamcza. By! te# 
czwarty, odprowadzaj&cy wody z po!udnio-
wej cz"$ci miasta. Owe kana!y zbudowane 
by!y z d"bowych koryt, krytych deskami 
o szeroko$ci 40 cm. Jeszcze dzi$, przy okazji 
ró#nych prac budowlanych i remontowych, 
w wielu miejscach odkrywany jest dawny 
system kanalizacyjny, który – jak twierdz& 
fachowcy – wci&# funkcjonuje i skutecznie 
odprowadza nadmiar wody z piwnic. 

Ma!e wschodnie miasteczka, takie jak Gi#ycko 
czy E!k, te# mia!y problem z odprowadzaniem 
nieczysto$ci. W Wilkierzu gi#yckim odnotowano, 
#e ka#dy gospodarz ma dba( o odp!yw wody 

z roli, !%ki, parceli, ogrodu i rowów. Gi#ycko 
o zabudowie drewnianej lub szachulcowej 
jeszcze w XVII wieku nie posiada!o ani ka-
nalizacji, ani wybrukowanych ulic. Deszcze 
powodowa!y, #e trudno si" by!o nimi poru-
sza'. Nie bardzo te# wiadomo, w jaki sposób 
radzono sobie z nieczysto$ciami. Zapewne 
ka#dy mieszczanin musia! sam opró#nia' 
latryny i wywozi' nieczysto$ci poza miasto. 

W przywileju miejskim dla E!ku, wyda-
nym w 1669 roku, elektor Fryderyk Wilhelm 
zobowi&za! magistrat, do wydania Wilkierza, 
który zobowi%#e mieszcza$stwo do dobros%-
siedzkich stosunków i wszelakiej przyzwoito&ci 
zw!aszcza w sprawach odprowadzania wody 
i odchodów. Na poszczególnych parcelach 
mieszczanie mieli do!y kloaczne, które nie-
odpowiednio zabezpieczone powodowa!y, 
przesi&kanie nieczysto$ci, nawet na parcel" 
s&siada, oraz wydzielanie nieprzyjemnej woni. 
G!ówna ulica miasta nie by!a brukowana. 
Wprawdzie w!adze nakazywa!y utrzymywanie jej 
w czysto$ci, ale bywa!o z tym ró#nie, bowiem 
mieszczanie upodobali sobie wylewanie 
nieczysto$ci wprost na ulic". Wody opadowe 
z kolei znajdywa!y uj$cie, sp!ywaj&c po wy-
sokiej skarpie do jeziora albo rzeki E!k. Przez 
niektóre parcele lub uliczki, prowadz&ce do 
jeziora, poprowadzono rynsztoki. Niemniej 
k!ótni s&siedzkich o odprowadzanie $cieków 
nie brakowa!o. Jako$' wody pitnej pogarsza!a 
si". Lekarze alarmowali, #e z!a woda jest 
przyczyn& wielu chorób. 

Ku nowoczesno"ci 
W czasach baroku i o$wiecenia nie zasz!y 

jakie$ nadzwyczajne zmiany w budowaniu 
systemów wodoci&gowych i kanalizacyjnych. 
Owszem, pojawia!y si" studnie z pompami, 
a w niektórych miastach do pobierania wody 
zacz"to wykorzystywa' maszyny parowe, 
ale rzeczywiste zmiany cywilizacyjne zasz!y 
dopiero w XIX stuleciu. Po wojnach napole-
o(skich Europa prze#ywa!a czas pokoju, co 
sprzyja!o rozwojowi nauki i techniki. Wojny 
nie by!y jednak jedynym zagro#eniem tam-
tych czasów. Nie mniej gro-ne okazywa!y si" 
liczne epidemie, zw!aszcza cholery, tyfusu, 
grypy, duru brzusznego. Pojawi!y si" te# nowe 
choroby dziesi&tkuj&ce ludno$'. Lekarze alar-
mowali, i# ich przyczyn& jest z!a jako$' wody. 
W laboratoriach naukowych rozpocz"!y si" 

prace nie tylko nad pozyskiwaniem dobrej 
wody, ale i budowaniem nowych jej uj"'. 
Nauka odkry!a tajemnice dobrej i z!ej wody 
oraz chorób atakuj&cych cz!owieka przez 
drobnoustroje i bakterie. To da!o pocz&tek 
nowym wynalazkom i rozwojowi technologii 
tak#e w dziedzinie budowy wodoci&gów 
i kanalizacji. 

Osi&gni"cia Europy Zachodniej bardzo 
powoli dociera!y na Wschód, do zniszczo-
nych po okresie wojen napoleo(skich Prus 
Wschodnich. Tamtejsze miasta wci&# zamyka!y 
si" w obr"bie $redniowiecznych murów. Pod 
wzgl"dem liczby mieszka(ców by!y to wci&# 
ma!e, nierozrastaj&ce si" o$rodki. Jedynie 
Elbl&g, Braniewo i Królewiec mo#na by!o 
nazwa' du#ymi miastami. 

Wodoci#gi w XIX wieku
Gdy w 1818 roku Olsztyn sta! si" miastem 

powiatowym, rozpocz&! si" jego rozwój prze-
strzenny, wzros!a liczba ludno$ci. Do miasta 
zacz"!a nap!ywa' wiejska biedota w poszuki-
waniu pracy i dachu nad g!ow&. Tymczasem, 
po wojnach napoleo(skich, w!adze Olsztyna 
nie podejmowa!y #adnych inwestycji komu-
nalnych. Coraz bardziej dokuczliwym proble-
mem stawa! si" brak wody pitnej oraz wywóz 
nieczysto$ci. Mieszka(ców w wod" zaopatry-
wa!a sie' zbudowana jeszcze w XV–XVI wieku 
i studnie wykopane na posesjach prywatnych. 
Wydawa!o si", #e Olsztyn, otoczony rzek& 
i licznymi jeziorami, ma zapewniony dost"p 
do wody. %yna jako rzeka sp!awna, wymaga!a 
cz"stego pog!"biania koryta. Musiano wi"c 
podejmowa' prace melioracyjne, korygowa' 
bieg rzeki i zapobiega' jej wylewom. Ludzie 
czerpali z niej wod" do celów gospodarczych, 
przeciwpo#arowych, a nawet spo#ywczych. 
Przy brzegu pobudowali k!adki i pomosty. 
Nic dziwnego, i# ten odcinek rzeki nazwano 
Olszty(sk& Wenecj&. 

Po po#arze, który dotkn&! Olsztyn w pa--
dzierniku 1822 roku, zacz"to dyskutowa' 
o zaopatrzeniu centrum miasta w wod", 
przynajmniej do celów przeciwpo#arowych. 
Magistrat i rajcy byli zgodni, co do konieczno-
$ci wykopania na rynku nowej studni, która 
zaopatrywa!aby ludno$' w czyst& i dobr& 
wod". Postanowiono usytuowa' takow& 
studni" w pobli#u browaru, a koszt inwestycji 
oszacowano na ponad 333 talary.

fot. 1.
Pochodz!ca ze %redniowiecznych czasów

studnia w Reszlu

1
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Dzia!ania te okaza!y si" jednak niewystar-
czaj&ce. Dopiero, gdy burmistrzem zosta! 
Jakub Rarkowski, nakaza! podj&' prace mo-
dernizacyjne nad wodoci&gami i kanalizacj&. 
Wydaje si", #e zmusi!a go do tego nie tylko 
troska o popraw" warunków #ycia miesz-
ka(ców, ale przede wszystkim szalej&ca od 
1831 roku cholera. Przyczyn powstawania 
chorób lekarze olszty(scy upatrywali w z!ej 
wodzie. Wodoci&gi i studnie zamula!y si" 
i by!y niezabezpieczone. Nawet studnia przy 
Górnej Bramie (przy g!ównym miejskim trakcie) 
nie posiada!a zabezpiecze(. )wiadczy o tym 
niecodzienne zdarzenie, do którego dosz!o 
w po!owie listopada 1839 roku. Olszty(ski 
garncarz, 63-letni Jan Kami(ski, wracaj&c 
do domu, zapewne po jakiej$ libacji, zapra-
gn&! napi' si" wody ze studni, ale straci! 
równowag" i wpad! do niej. D!ugo szukano 
w mie$cie garncarza, a# po trzech tygodniach 
odnaleziono go martwego w studni. Przez 
ca!y ten czas mieszka(cy czerpali z niej wod", 
niczego nie podejrzewaj&c. Równie# po wy-
dobyciu cia!a na zewn&trz nie zaniechano 
pobierania z niej wody. 

Na wi"ksz& skal" remont rur wodoci&-
gowych i studni podj"to po upalnym lecie 
1834 roku, gdy obni#y! si" poziom wody 
w stawach rurowych. Nie tylko uporz&d-
kowano owe stawy, ale oczyszczono rury 
i studnie miejskie, zainstalowano te# nowe rury, 
prowadz&ce do nowych ulic. Utrzymywanie 
studni miejskich i rur wodoci&gowych okaza!o 
si" kosztowne dla bud#etu miasta. Za opiek" 
nad wodoci&giem mistrz ciesielski Friedrich 
Wronka pobiera! do$' wysokie wynagrodzenie. 
W 1846 roku, gdy nadzór przej&! brat, Johann 
Wronka, magistrat p!aci! mu 20 talarów. Do 
tego Wronkowie posiadali du#& parcel". 

Miasto stopniowo rezygnowa!o z uj"cia 
stawowego na rzecz studni i zbiorników 
z wod&. Na koszt miasta, w 1833 roku, w ogro-
dzie Schurmanna, przy drodze prowadz&cej 
na Wartembork, wykopano studni", z której 

pobiera' wod" mogli wszyscy mieszka(cy. 
By! to do$' du#y zbiornik o g!"boko$ci 9*stóp 
(oko!o 2,8 m), szeroko$ci 7 stóp (oko!o 2,2*m), 
a do tego dwie stopy wystawa! ponad ziemi". 
Z tego# zbiornika woda rurami tra,!a do 
studni. Niestety, wskutek silnych mrozów, 
a zimy w Prusach Wschodnich by!y $nie#ne 
i mro-ne, studnie i rury zamarza!y, p"ka!y 
i wymaga!y ci&g!ej naprawy. W Olsztynie 
studni przybywa!o, bo ci&gle kopano nowe. 

G!ówny obiekt, zwany pomp&, sta! na 
rynku. W 1849 roku studnia ta, z dwiema 
pompami r"cznymi, mia!a ju# ma!o wody, 
a i same pompy by!y nadwer"#one. Napraw" ich 
zlecono rurmistrzowi z Królewca, Wilhelmowi 
Hildebrandtowi. Wed!ug jego wylicze( g!"-
boko$' studni si"ga!a 46 stóp czyli 14,5 m, 
a lustro wody by!o na g!"boko$ci 29 stóp, 
czyli oko!o 9 m. Nale#a!o wi"c zamulone 
dno oczy$ci' i zainstalowa' nowe pompy. 
Cembrowina i zamkni"cie studni mia!y by' 
drewniane. Rury ssawne o d!ugo$ci 53 stóp 
(16,64 m) wykonano z drewna, a po!&czono 
elementami z miedzi i #elaza. Up!yn"!o 13 lat, 
gdy studni" znów trzeba by!o remontowa'. 
Na rynku pojawi!y si" dwa publiczne zdroje – 
po!udniowy i pó!nocny, a aptekarz, Beniamin 
Józef Oster, bada! chemiczny sk!ad czerpanej 
z nich wody. 

Poniewa# Olsztyn rozbudowywa! si", 
wci&# nale#a!o kopa' nowe studnie, mimo 
#e nie zaprzestano czerpania wody ze sta-
wów rurowych. Wielu bogatszych mieszczan 
wspiera!o magistrat w budowaniu zdro-
jów publicznych. Kupiec, Fryderyk Wilhelm 
Hermenau, za w!asne pieni&dze wykopa! 
studni" i j& utrzymywa!, a jej zawarto$' 
udost"pni! wszystkim mieszka(com. W!adze 
miasta stopniowo rezygnowa!y z pobierania 
wody ze stawów rurowych. Górny Staw za 601 
talarów w 1854 roku, kupi! od miasta proboszcz 
para,i $w. Jakuba – Walenty Blockhagen. 
Z kolei Ma!y Staw wodoci&gowy szybko zosta! 
zasypany. Osta! si" jedynie Wielki Staw, które-
go w!a$cicielem by! rze-nik Johann Wagner. 
Zarówno proboszcz Blockhagen, jak i rze-nik 
Wagner zobowi&zali si" do utrzymywania grobli 
w nale#ytym stanie oraz do systematycz-
nego oczyszczania stawu ze szlamu i mu!u. 
Magistrat do ko(ca nie rezygnowa! z tych 
zbiorników, gdy# w umowie zastrzeg! sobie 
prawo ich pierwokupu po takiej samej cenie, 

po jakiej zosta!y sprzedane. Zdawano sobie 
jednak spraw", #e pobieranie wody ze stawów 
wodoci&gowych jest ju# przestarza!e, a woda 
z nich pochodz&ca nie najlepszej jako$ci. 

W Olsztynie musiano zatem szuka' ko-
lejnych -róde! wody. Na odwierty i kopanie 
studni zabezpieczano spore kwoty w miej-
skim bud#ecie. W 1881 roku miano na ten cel 
przeznaczy' cztery tysi&ce marek. W mie$cie 
nie by!o jednak dobrych studniarzy, wi"c 
powo!ano specjaln& komisj" do poszukania 
fachowców. Jednego, niejakiego Straedtke, 
znaleziono w Królewcu. Ów mistrz studniarski 
mia! zlokalizowa' uj"cia wodne na terenie 
Olsztyna. Wed!ug sprawozdania zarz&du miasta, 
w 1882 roku odkry! on cztery bardzo wydajne 
studnie. W 1885 roku naliczono w Olsztynie 
20 publicznych zdrojów. Cz"$' z nich by!a 
z cembrowin& ceglan& i posiada!a r"czne, 
#eliwne pompy. Urz&dzenie takie pojawia!o 
si" te# na wielu prywatnych parcelach. W!asne 
studnie posiada!y te# koszary wojskowe oraz 
okoliczne fabryczki. 

Z zaopatrzeniem w wod" przez ca!y XIX 
wiek boryka!a si" Ostróda. W 1804 roku mia-
sto posiada!o dwie publiczne studnie, które 
szybko si" zamuli!y, a woda w nich straci!a 
zdatno$' do picia. W 1818 roku owe studnie 
pog!"biono i oczyszczono. W taki oto sposób, 
8 lat pó-niej, na Nowym Rynku pojawi!a si" 
studnia z dobr& wod&. Obiektów tych ci&gle 
by!o za ma!o, wi"c kopano kolejne. Gdy pod 
koniec XIX stulecia wzros!o zapotrzebowanie 
na wod", to w latach 1894-1898 wykopano 
pi"' nowych studni. Zdawano sobie spraw", 
#e nie by!o to rozwi&zanie przysz!o$ciowe.

Niewiele zmieni!o si" te# w Mr&gowie, 
w którym funkcjonowa!y tylko cztery studnie 
publiczne. Podobna sytuacja by!a w Gi#ycku, 
E!ku, Bartoszycach i innych miastach. K!opoty 
z wod& mia! równie# Frombork. W 1846 roku 
na katedralnym wzgórzu chciano zbudowa' 
studni" artezyjsk&, ale po z!amaniu $widra na 
g!"boko$ci 22 m, zaniechano dalszych prac. 
W Mi!om!ynie, gdy po#ar w roku 1861 strawi! 
wiele domów, w tym ratusz, odbudowuj&-
ce si" miasto w centralnym miejscu rynku 
postawi!o pomp". Wsz"dzie, gdzie by!o to 
mo#liwe, korzystano z wodoci&gów $rednio-
wiecznych, remontuj&c je. Nie zaprzestano 
równie# budowania studni publicznych oraz 
prywatnych. 

fot. 1.
Wysoka Brama w Olsztynie1
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Rozwój miejskiej kanalizacji
Miasta nie tylko mia!y problem z wod& do-

brej jako$ci, ale tak#e ze $ciekami i usuwaniem 
fekaliów z latryn. Czysto$' ulic pozostawia!a 
wiele do #yczenia. Wprawdzie przyst&piono 
do ich brukowania, a wod" odprowadzano 
rynsztokami lub drewnianymi korytami, ale 
i tak ulice ton"!y w brudach, zw!aszcza po 
targach lub jarmarkach. 

W 1822 roku stwierdzono, #e rynek barto-
szycki od lat by! niesprz&tany, cho' przezna-
czano na to pieni&dze w bud#ecie. W doku-
mentach odnotowano, i# rynek by! tak pe!en 
nieczysto&ci, #e chodzi!o si" po nim a# po kostki 
w brudzie. W 1840 roku plac wybrukowano, ale 
starosta zwraca! w!adzom miejskim uwag", 
#e bruk przed bramami tylko dwa razy w roku 
by! czyszczony, ca!kowicie zaniedbano uliczne 
rynsztoki, a $cieki wylewano wprost na ulice. 
Dopiero w 1844 roku ukaza! si" w Bartoszycach 
regulamin uliczny, zobowi&zuj&cy w!a$cicieli 
domów do sprz&tania ulic nawet dwa razy 
w tygodniu. Regulamin zakazywa! wylewania 
zawarto$ci nocników do rynsztoków, p!uka-
nia ich w publicznych studniach czy prania 
bielizny. Powsta!e Towarzystwo Upi"kszania 
Miasta wzi"!o w swe r"ce spraw" czysto$ci 
placów i ulic. 

Nie lepiej by!o w E!ku. Odwiedzaj&cy 
miasto Fritz Woit stwierdzi!: Skromnym by! 
miasteczkiem nasz E!k. Odprowadzanie &cieków 
wo!a!o o pomst" do nieba. Rynek wybrukowany 
kocimi !bami mia! po&rodku dwa rynsztoki, 
którymi brudy zamiatane po dniach targowych 
sp!ukiwano ulic% Zamkow% do jeziora. 

Olszty(ski magistrat ci&gle przypomina! 
mieszka(com o usuwaniu z bocznych uliczek 
nieczysto$ci gromadzonych w drewnianych 
skrzyniach. Do!y kloaczne miano opró#nia' 
dwa razy w tygodniu, w $rod" i sobot", 
w sta!ych godzinach mi"dzy 10:00 a 11:00. 
Nieczysto$ci wywozi! furman, który tak mia! 
oczyszcza' do!y kloaczne, by od fetoru nie 

cierpia!o najbli#sze otoczenie. Okaza!o si", 
#e do!ów kloacznych by!o za ma!o, a liczba 
mieszka(ców wzrasta!a. W 1862 roku, kolej-
nym zarz&dzeniem, w!adze miasta wymusi!y 
na mieszczanach budow" nowych do!ów 
o nieprzepuszczalnych $cianach i szczelnych 
zamkni"ciach. Wreszcie, w 1890 roku, wpro-
wadzono w Olsztynie system kub!owy. Do 
wywozu fekalii w specjalnych pojemnikach 
zobowi&za! si" w!a$ciciel maj&tku Piotrowy 
Dwór. Nim jednak mieszka(cy poszczególnych 
domów kupili odpowiednie kub!y, musia!o 
up!yn&' troch" czasu.

W drugiej po!owie XIX wieku zacz"to 
prowadzi' cz&stkowe prace kanalizacyjne. 
Obj"to nimi w pierwszej kolejno$ci rze-ni" 
miejsk&, kolejowy dworzec g!ówny, koszary 
wojskowe i szpital dla psychicznie chorych 
w Kortowie. Poszczególne kamienice posiada!y 
ju# pionowy system kanalizacyjny. W nowo 
budowanych olszty(skich kamienicach, na 
ka#dym pi"trze instalowano toalet", a cz"sto 
i*!azienk". Beczki znajduj&ce si" na parterze 
albo na poszczególnych pi"trach, po zape!nie-
niu si" nieczysto$ciami, by!y wywo#one. Pod 
koniec lat 80. XIX wieku w bardziej okaza!ych 
budynkach instalowano szamba. 

Miasta Warmii i Mazur radzi!y sobie z nie-
czysto$ciami, ale problem narasta! i wymaga! 
szybkiego rozwi&zania. W!adze zacz"!y zdawa' 
sobie spraw", #e bez zbudowania nowocze-
snych sieci wodoci&gowych i kanalizacyjnych 
rozwój miast zostanie zahamowany. 

Inwestycje stulecia  
Wraz z liniami kolejowymi przysz!a do Prus 

Wschodnich nowoczesno$'. Ko(czy!a si" epoka 
dyli#ansu, a nast"powa! czas kolei #elaznej. 
Budowa linii kolejowych da!a prac" wielu robot-
nikom, spowodowa!a rozbudow" miasteczek 

i o#ywienie gospodarcze. W sierpniu 1853 roku 
kolej& mo#na by!o dojecha' z Malborka przez 
Elbl&g, Braniewo do Królewca, a gdy oddano do 
eksploatacji odcinek Tczew-Malbork, mo#na by!o 
dojecha' z Królewca do Berlina. Kolej spowo-
dowa!a, #e warmi(ski i mazurski $wiat przesta! 
by' $wiatem zamkni"tym, zdanym na siebie. 
W miastach zacz"to budowa' wojskowe koszary, 
okaza!e kamienice, gmachy publiczne. Pojawi!y 
si" nowe sklepy z przemys!owymi towarami, 
a tak#e fabryki. Zacz"!y te# dociera' – cho' 
z pewnym opó-nieniem – technologiczne 
nowinki wodoci&gowe i kanalizacyjne, niezb"d-
ne dla dalszego rozwoju regionu. Epidemie 
cholery i innych chorób wr"cz wymusza!y 
na w!adzach inwestowanie w miejski system 
wodoci&gowo-kanalizacyjny, tym bardziej #e 
istniej&ce urz&dzenia i sieci okaza!y si" niewy-
starczaj&ce, by pokry' zapotrzebowanie na 
wod" w rozwijaj&cych si" miastach. 

Do roku 1870 mieszka(cy Elbl&ga czerpali 
wod" pitn& z Kana!u Kumieli i zasilanych 
przez niego studni, które okazywa!y si" 
coraz mniej wydajne, a woda w nich coraz 
bardziej zanieczyszczona. W!adze miejskie 
podj"!y zatem decyzj" o budowie nowych 
uj"' wody i sieci wodoci&gowej. W listopadzie 
1870 roku, z uj"cia ulokowanego w rejonie 
Babicy, pop!yn"!a woda. Dobowa wydajno$' 
tego# uj"cia wynosi!a tylko 300 m3 wody. 
Niemniej woda sp!ywa!a do zbiornika przy 
dzisiejszej ulicy p!k. D&bka. Uj"cie to szybko 
okaza!o si" niewystarczaj&ce. W 1891 roku 
wywiercono na terenie zwanym Hahnensprind 
w*Schoenewalde nowe studnie g!"binowe. 
14*lat pó-niej uj"cie to dysponowa!o 8 stud-
niami o g!"boko$ci od 17 do 20 m. Kolejne 
wiercenia rozpocz"to w*1896 roku na obszarze 
wsi Jagodnik. Wnet naliczono tam 14 studni 
o g!"boko$ci od 20 do 100 m o !&cznej 

wydajno$ci dobowej 1400 m3. Okaza!o si", #e 
i to uj"cie by!o niewystarczaj&ce, wi"c posta-
nowiono wykopa' kolejne obiekty. Tym razem, 
w pobli#u Bielaw, wywiercono kolejnych 12 studni. 
Z czasem powsta! tu te# zak!ad od#elaziania 
wody. Pocz&tkowo z sieci wodoci&gowej 
korzysta!o niewielu odbiorców. W 1881 roku 
naliczono tylko 64 prywatnych u#ytkowników, 
ale z ka#dym nast"pnym rokiem ich liczba 
wzrasta!a. Pojawi!y si" wodomierze, gdy# za 
wod" nale#a!o p!aci'. /wier' wieku pó-niej 
sie' wodoci&gowa Elbl&ga wynosi!a 41,6 km. 
W 1913 roku Elbl&g zu#y! 1450 tys. m3 wody, 
z czego prywatni u#ytkownicy wykorzystali 
1034 tys. m3; 130 tys. m3 zu#yto do celów 
kanalizacyjnych, 124 tys. m3 do p!ukania 
rur i na ubytki, a 160 tys. m3 wody posz!o 
na cele publiczne. Budowa i rozbudowa 
sieci wodoci&gowej wymusi!a te# inwestycje 
w sie' kanalizacyjn& i oczyszczalnie $cieków. 

Gdy w innych miastach budowano wo-
doci&gi, to w Olsztynie i E!ku – najwi"kszych, 
poza Królewcem, miastach Prus Wschodnich 
– dopiero dyskutowano nad komunalnymi 
inwestycjami. W Olsztynie w!adze zastanawia!y 
si", czy w pierwszej kolejno$ci zbudowa' 
gazowni", elektrowni" czy wodoci&gi i kanali-
zacj". Wszystkie inwestycje by!y konieczne, ale 
i bardzo kosztowne. Pierwsze(stwo w oczach 
rajców i magistratu uzyska!a gazownia, gdy# 
wiele miast posiada!o ju# gazownie i gazowe 
latarnie uliczne. 

Nast"pnie zacz"to w Olsztynie rozwa#a' 
inwestycje w wodoci&gi i kanalizacj", za 
którymi opowiada! si" przyby!y z Torunia 
architekt miejski, Robert Luckhardt, a tak#e 
olszty(scy lekarze, bij&cy na alarm, #e z!a 
woda wywo!uje liczne choroby. Przestraszeni 
nawrotami cholery rajcy wydawali spore sumy 
pieni"dzy z miejskiej kasy na oczyszczanie 
ulic, odka#anie i zakup kosztownego aparatu 
dezynfekcyjnego dla Szpitala Maria(skiego. 

Nak!ady na oczyszczanie miasta stale ros!y 
i w latach 1892-1893 zamkn"!y si" kwot& kilkuna-
stu tysi"cy marek, tak wi"c budowa wodoci&gów 
i kanalizacji sta!a si" konieczno$ci&. Pod koniec 
nast"pnego roku magistrat nakaza! rozpocz"cie 
prac zwi&zanych z inwestycj& wodoci&gow&. 
Powo!ano specjaln& komisj" maj&c& przygo-
towa' uchwa!" rady miasta o wodoci&gach, 
wybra' projektantów i system kanalizacyjny. 
Na czele komisji stan&! burmistrz, Oskar Belian, 

wraz z przewodnicz&cym rady miejskiej, Karlem 
Roenschem. Do komisji do!&czy! te# architekt 
miejski, wspomniany ju# Robert Luckhardt. 
To on od roku 1895 pracowa! nad projektem 
budowy wodoci&gów i optowa!, by wraz 
z sieci& wodoci&gow& budowa' równocze-
$nie sie' kanalizacyjn&, wraz z oczyszczalni& 
$cieków. Prace przygotowawcze posuwa!y 
si" szybko. Id&c za przyk!adem Bydgoszczy, 
zwrócono si" do in#yniera Ottona Smrekera 
z Manheim, by sporz&dzi! kosztorys i doku-
mentacj" techniczn& wodoci&gów. Za jego 
rad&, miejsce na zbudowanie uj"cia wody 
wybrano nad jeziorem Ukiel. Zakupiono tam 
plac, na którym 2 marca 1897 roku zacz"to 
budowa' stacj" pomp, nazwan& pó-niej 
Stacj& Pomp Zachód.

 Zgodnie z koncepcj& architekta miejskiego, 
budow" uj"cia wody i sieci wodoci&gowej 
miano prowadzi' równocze$nie z budow& 
kanalizacji. Komisja jednak stan"!a przed 
problemem wyboru systemu kanalizacyjnego 
dla miasta. Postanowiono wys!a' delegacj" 
do Anglii, by rozezna!a, czy w Olsztynie 
mo#na zbudowa' system kanalizacyjny, 
oparty na spr"#onym powietrzu, wypycha-
j&cym $cieki – zgromadzone w specjalnych 
zbiornikach – do oczyszczalni. By! to system 
Shone’a. „Gazeta Olszty(ska” 5 maja 1897 roku 
poinformowa!a, #e: Deputacja sk!adaj%ca si" 
z panów burmistrza Beliana, budowniczego 

miejskiego Luckhardta i w!a&ciciela fabryki 
Roenscha uda!a si" w sobot" do Anglii, aby 
obejrze( tamtejsze zak!ady wodoci%gowe. Po 
powrocie z Anglii, delegacja zarekomendowa!a 
komisji, a ta radzie miejskiej, system Shone’a. 

Projekt wraz z kosztorysem opracowa!a 
spó!ka Merten i Comp, a architekt Luckhardt 
mia! sformu!owa' memorandum wodoci&go-
we i wydrukowa' je w 200 egzemplarzach. 
Wreszcie rada miejska na dwudniowym po-
siedzeniu, 16 i 17 grudnia 1897 roku, podj"!a 
uchwa!" o zaopatrzeniu miasta w wod". 
Rajcom koncepcje budowy wodoci&gów 
i kanalizacji wy!o#y! Luckhardt. Postanowiono: 
wybudowa' uj"cie wody nad jeziorem Ukiel, 
magistral" wodn& i odchodz&c& od niej sie'; 
u!o#y' kanalizacj" oraz rury odprowadzaj&ce 
wody deszczowe do %yny. )cieki mia!y tra-
,a' do oczyszczalni, wybudowanej w Lesie 
Miejskim. Koszt inwestycji oszacowano na 
1,5*mln marek, a do sp!aty zaci&gni"tego 
kredytu zobowi&za! si" zak!ad wodoci&gowy. 

Uzgodniony i przyj"ty do realizacji projekt 
mia!a jeszcze zatwierdzi' administracja pa(-
stwowa. Rada miejska powo!a!a te# komisj", pod 
przewodnictwem burmistrza Beliana, maj&c& 
nadzorowa' prace zwi&zane z t& inwestycj&. 
Uchwalono te# statut zak!adu wodoci&gowego. 
Do realizacji przyj"to projekt in#yniera Ottona 
Smrekera, a wykonanie inwestycji powierzono 
berli(skiej ,rmie Erich Merten i Spó!ka.

fot. 1.
Pochodz!cy z XIX w. &ltr wodny, Elbl!g

fot. 2.
Stary Rynek w Olsztynie, studni' wie$czy jeszcze 

Herkules, zast!piony Neptunem w 1866 r.
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Smrekerowi, który by! g!ównym kierowni-
kiem robót, pomaga' mia! architekt miejski 
Luckhardt. Jednocze$nie rada postanowi!a, 
#e wodoci&gi, gazownia, a w przysz!o$ci 
i elektrownia b"d& stanowi' jedno miej-
skie przedsi"biorstwo. Dyrektorem tego# 
przedsi"biorstwa mianowano R. Luckhardta. 
W Olsztynie z niecierpliwo$ci& czekano na 
zatwierdzenie projektu przez w!adze rejencji. 
„Gazeta Olszty(ska” donosi!a, 15 maja 1898 
roku, #e Prezes rejencji pan von Treschowitz 
i kilku urz"dników regencyjnych przyjecha!o 
dot%d w &rod", aby zbada( spraw" wodoci%-
gów i kanalizacji, jakie tu zaprowadzone by( 
maj%. Komisja rejencyjna projekt zatwierdzi!a 
i w lipcu 1898 roku mo#na by!o przyst&pi' 
do prac. Nad jeziorem Ukiel ju# trwa!y roboty 
przy budowie stacji pomp. Wzd!u# brzegu 
jeziora wykonano kilka odwiertów. Wybieraj&c 
w!a$nie to miejsce na studnie, kierowano si" 
mo#liwo$ci& pozyskania brzegowej infiltracji 
z jeziora. Niestety, okaza!o si" to niemo#liwe, 
bowiem warstwy zalegaj&ce na dnie jeziora 
by!y nieprzepuszczalne i skutecznie izolowa!y 
przenikanie wody do nawierconego pozio-
mu wodono$nego. Dzi"ki dwóm ci&gom 
lewarowym, czerpano wod" ze studzien 
i kierowano do studni zbiorczej. Stamt&d, 
przez filtry, za spraw& pomp t!okowych 
dostarczano j& do zbiorników czystej wody. 
Dopiero z tych zbiorników t!oczona by!a do 
sieci wodoci&gowej. 

Wraz z budow& stacji pomp ruszy!y prace 
w samym mie$cie – k!adziono sie' wodo-
ci&gow& oraz kanalizacyjn&. Z Olsztyna sz!y 
zamówienia na kupno #elaznych i ceramicz-
nych rur, hydrantów, zasuw, wodomierzy, 

uszczelek. Przewody rurowe, pod nadzorem 
Smrekera, in#yniera Watzke i Luckhardta, uk!a-
da!a ,rma Friedrich von Hof z Bremerhaven. 
Z kolei berli(ska ,rma Erich Merten i Spó!ka 
wyposa#a!a urz&dzenia techniczne w cz"$ci 
pneumatyczne. Przy sieci kanalizacyjnej oraz 
wodoci&gowej prac" te# mieli olszty(scy 
przedsi"biorcy. Kopi&c rowy, robotnicy natra,ali 
na dawne mogi!y, a czasami ulegali wypad-
kom. Jesieni& 1898 roku przysz!o za!amanie 
pogody. W pa-dzierniku spad! $nieg, nasta! 
mróz, wi"c prace wstrzymano. W listopadzie 
tego samego roku pogoda by!a prawie wio-
senna, tote# prace po ulicach przy kanalizacji 
i zak!adaniu wodoci%gów id% w najlepsze 
z czego ludno&( robocza ma pi"kny zarobek. 

Zima nie by!a !askawa – $nieg i mróz na 
przemian z deszczami i odwil#ami utrudnia!y 
prace. Mimo pogodowych anomalii, w maju 
1899 roku, próby z wodoci%gami ju# dokonano 
w naszym mie&cie. Wypad!a ona zadawalaj%co. 
Na placach i ulicach pojawi!y si" hydranty, 
a poszczególne budynki miejskie oraz szko!y 
pod!&czano do sieci wodnej. W najwy#szym 
punkcie miasta, na wzgórzu $w. Andrzeja, przy 
obecnej ulicy +o!nierskiej, w pobli#u dawnych 
Stawów Rurowych, pobudowano wie#" ci$nie(. 
W „Gazecie Olszty(skiej” napisano wówczas: 
Wie#a wodna za miastem na Andreasberg ma 
s!u#y( zarazem do widoku na miasto i okolic". 
Wie#a b"dzie wysoka 23+m i prowadzi( b"d% 
na ni% wygodne schody. 

fot. 1.
Wie(a ci%nie$ w Mor!gu

fot. 2.
Wie(a ci%nie$ w Gi(ycku

fot. 3.
Wie(a ci%nie$ w Ostródzie

fot. 4.
Wie(a ci%nie$ w E"ku

fot. 5.
Wie(a ci%nie$ w Olsztynie
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Ca!kowite zako(czenie robót nast&pi!o 
1 lipca 1899 roku, a trzy tygodnie pó-niej 
w prasowej notatce pisano: Wodoci%gi i ka-
nalizacja w niektórych ulicach zostan% otwarte 
ju# w sobot" 29 lipca rano o 8. Wcze$niej 
magistrat wyda! specjalne o$wiadczenie 
o oddaniu do u#ytku, w sobot", miejskiej sieci 
wodoci&gowej i kanalizacyjnej z pi"cioma 
stacjami przepompowymi e#ektorowymi. 
W tym samym dniu do u#ytku przekazano 
g!ówn& oczyszczalni" $cieków. O,cjalne 
uruchomienie sieci kanalizacyjnej nast&pi!o 
1 sierpnia 1899 roku, po zatwierdzeniu in-
westycji przez odpowiednich urz"dników 
rejencji. Otwarcie sieci wodoci&gowej uczczo-
no w Olsztynie wspania!ym przyj"ciem na 
Jakubowym Przedmie$ciu licznymi toastami 
i przemówieniami. 

Wodoci&gi, mi"dzy 1 sierpnia a 1 pa--
dziernika 1899 roku, dostarczy!y 105 550 m3 
wody. Przez wodomierze przesz!o 71 793 m3, 
a 36*757*m3 wody posz!o na przep!ukanie kana-
!ów kanalizacyjnych. Zak!ad wodoci&gowy by! 
w stanie dawa' 60 l wody w ci&gu doby na 
jednego mieszka(ca. Niemal od pocz&tku 
zak!ad by! dochodowy, dzi"ki czemu zacz&! 
sp!aca' zaci&gni"ty kredyt. Przez d!ugi czas 
jedno uj"cie, przy jeziorze Ukiel, pokrywa!o 
zapotrzebowanie na wod", któr& wi"kszo$' 
ludzi pobiera!a z czerpalnych zdrojów. Tylko 
bogatsi mieszczanie mogli korzysta' z niej 
w swoich domach. W!adze zdecydowa!y, by 

pozostawi' w u#ytkowaniu pompy uliczne 
i dawne zdroje, zast"puj&c stare, drewniane 
urz&dzenia #elaznymi. 

Dla funkcjonowania miasta istotna by!a tak#e 
sie' kanalizacyjna. Wprawdzie wi"ksze zak!ady, 
jak chocia#by rze-nia, by!y skanalizowane, ale 
sporo fabryczek odprowadza!o $cieki do %yny 
lub jezior. Olsztyn zbudowa! nowoczesny 
system kanalizacyjny, cho' zatwierdzaj&cy 
go urz"dnicy z Królewca mieli zastrze#enia: 
czy ma!o znana technologia odprowadzania 
$cieków b"dzie sprawnie funkcjonowa!a. 
Projektanci, chc&c pokona' du#e ró#nice wyso-
ko$ci poziomów, zbudowali przepompownie 
posadowione na poszczególnych zlewniach. 
W roku 1899 zainstalowano ich pi"', wiedz&c, 
#e nale#y jeszcze zbudowa' przynajmniej 
cztery. Obszar miasta podzielono na siedem 
okr"gów i w ka#dym z nich, w najni#ej po!o#o-
nym miejscu, zbudowano stacj" e#ektorow&. 
Do ka#dej z przepompowni, rurami stalowymi 
o $rednicy 80-200 mm, doprowadzano 
powietrze ze stacji spr"#arek, posadowio-
nej w Stacji Pomp Zachód. )cieki z kolei, 
dwoma ci&gami przewodów o $rednicy 
250 i 400 mm, wt!aczano do oczyszczalni. 
Dzia!anie stacji e#ektorowych opisa! Emil 
Sokal, polski technik, który w 1906 roku, wraz 
z delegacj& warszawsk&, odwiedzi! Olsztyn, aby 
zapozna' si" z tym nowoczesnym systemem 
kanalizacyjnym. Sokal tak opisa! dzia!anie 
e#ektorów: &cieki dop!ywaj%ce grawitacyjnie 

zape!niaj% ca!% przestrze$ woln% w przelewniku 
i podczas wznoszenia si" poziomu wód pod-
nosi si" tak#e miska lub kube!ek z dr%giem, 
na którym jest osadzony, a z chwil% doj&cia 
kube!ka do pokrywy przelewnika otwiera si" 
automatycznie dop!yw powietrza zag"szczo-
nego, które w 20 sekund wyciska zawarto&( 
&cieków, kube!ek z dr%giem opada w dó!, 
dop!yw zag"szczonego powietrza ustaje, 
natomiast otwiera si" wentyl powstrzymuj%cy 
na krótk% chwil" dop!yw &cieków i powtarza 
si" automatycznie czynno&( opisana, do-
dajmy z wielk% dok!adno&ci% i bez udzia!u 
pracy ludzkiej. E#ektor wype!nia! si" $ciekami 
w ci&gu 2-5 minut, a opró#niany by! spr"-
#onym powietrzem, doprowadzanym ze 
stacji wodoci&gowej znad jeziora Ukiel, przez 
15-30 sekund. W przeci&gu godziny $cieki 
wyciskano od 6 do 12 razy, kieruj&c je do 
oczyszczalni. Przepustowo$' oczyszczalni 
wynosi!a 8200 m3 na dob" mechanicznie 
oczyszczonych $cieków. Po przej$ciu $cie-
ków przez oczyszczalni", odprowadzano je 
kana!em grawitacyjnym o $rednicy 600 mm 
do %yny. W!a$nie tak funkcjonowa! system 
Shone’a, zbudowany za 900 tys. marek. Olsztyn 
rozwija! si", mia! gaz, wod" i kanalizacj", 
czeka! na elektrowni" i elektryczne $wiat!o. 

Wraz z rozwojem miasta, powstawaniem 
nowych dzielnic i nowoczesnych bloków 
mieszkalnych, ros!a te# liczba ludno$ci oraz 
zapotrzebowanie na wod", gaz i energi" 
elektryczn&. Stacja pomp przy jeziorze Ukiel, 
dostarczaj&ca 2 tys. m3 wody na dob", ju# 
w latach 20. XX wieku nie pokrywa!a wszyst-
kich potrzeb mieszka(ców. Miasto musia!o 
zatem inwestowa' w nowe uj"cia wody, 
rozbudowywa' sie' wodoci&gow& oraz kana-
lizacyjn&. W*latach 1927-1935 przebudowano 
stacj" pomp i urz&dzenia uzdatniaj&ce wod", 
zwi"kszono liczb" studni do dwudziestu. 

fot. 1-2.
Plany i projekty budowy wie(y ci%nie$ oraz 

wodoci!gów i kanalizacji w I"awie
()ród"o: Internetowe Muzeum I"awy 
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