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Do najwa!niejszych i najwi"kszych rzek 
krainy nale!y Warta (808 km d#ugo$ci), obej-
muj%ca swym dorzeczem 95% regionu, oraz 
inne, w tym: Note& (388 km), Obra (253 km) czy 
Prosna, Drawa, Gwda. Niezliczona ilo$& jezior, 
obecnie ponad 1000 o powierzchni powy!ej 
1 ha, tak!e umo!liwia#a #atwy dost"p do wody.

W 1919 roku, po ponad 125 latach zaborów, 
nieistnienia Polski na mapie Europy, Wielkopolska 
z ponad 2 mln mieszka'ców i 131 miastami 
sta#a si" integraln% cz"$ci% odrodzonego 
pa'stwa polskiego – II Rzeczypospolitej. By#o 
to mo!liwe dzi"ki zbrojnemu powstaniu, 
zwanemu odt%d wielkopolskim, jednym 
z nielicznych zwyci"skich zrywów w naszych 
dziejach. Odt%d ziemie te, wy#%czaj%c czas 
niemieckiej okupacji lat 1939-1945, wchodz% 
w sk#ad pa'stwa polskiego.

Granice terytorialne Wielkopolski w ró!-
nych okresach historycznych – od czasów 
piastowskich po okres nam wspó#czesny 
– ulega#y zmianie. Obecne województwo 
wielkopolskie, powsta#e 1 stycznia 1999 
roku, stanowi w wi"kszo$ci jednolity obszar 
pod wzgl"dem historycznym, etnicznym 
i kulturowym. Powierzchnia jego wynosi 
29 825 km2 (porównywalna z obszarem Belgii lub 
Brandenburgii), co stanowi 9,53% powierzchni 
kraju (drugie co do wielko$ci województwo 
w Polsce). W województwie mieszka 8,9% oby-
wateli Polski, czyli 3 mln 400 tys. osób (trzecie 
pod wzgl"dem liczby ludno$ci województwo 

fot. 1.
Fontanna Neptuna w Poznaniu.

fot. 2.
Pozna! w atlasie Georga Brauna 

i Fransa Hogenberga z 1917 roku.

 

Jan Pawe# II, przemawiaj%c w Poznaniu w 1997 roku, 
powiedzia#: …to wszystkim mówcie: my jeste!my 
z Poznania, my jeste!my st"d, sk"d si# Polska zacz#$a, 
od Mieszka i Boles$awa Chrobrego (…). I zawsze!my o t# 
Polsk# dbali, %eby si# trzyma$a. Z Poznaniem, Gnieznem, 
Kaliszem, krain% Wielkopolsk% zwi%zane s% pocz%tki 
naszej pa'stwowo$ci, narodzin chrze$cija'stwa, 
polskiej cywilizacji. A jednym z jej wa!nych czynników, 
zwi%zanych bezpo$rednio z podtrzymywaniem !ycia, 
by#o rozwi%zanie problemu zaopatrzenia mieszka'ców 
Wielkopolski w wod" oraz w#a$ciwe unieszkodliwianie 
nieczysto$ci, $cieków.

Wodoci!gi 
Wielkopolski
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w kraju). W tym rolniczo-przemys#owym regionie 
znajduje si" a! 5504 miejscowo$ci wiejskich 
i 109 miast. Najwi"ksz% aglomeracj%, licz%c% 
obecnie ponad 500 tys. mieszka'ców, jest 
Pozna' – stolica Wielkopolski, wa!ny o$rodek 
gospodarczy, handlowy i naukowo-kulturalny. 
Do znacz%cych miast województwa zalicza 
si" tak!e: Kalisz, Konin, Pi#a, Gniezno, Leszno, 
Wrze$nia, (rem, Turek, Ostrów Wielkopolski. 
Wiele z nich powsta#o jeszcze w okresie $re-
dniowiecza, w)tym Pozna'.

 
Cugi wodne (…) w tajemno!ci b"d" chowa# 
– staropolskie systemy zaopatrzenia w wod!
Na terenie Wielkopolski najwa!niejsz% rol" 
w)zaopatrywaniu w wod" mieszka'ców wielu 
jej miast przez setki lat pe#ni#a Warta. Rzek# za! 
zwan" Wart", która p$ynie obok pomienionego 
miasta dajemy mieszczanom (…) w wieczyste 
posiadanie na przestrzeni mili w jedn" i drug" 
stron# ze wszystkimi po%ytkami – zapisa# 
w przywileju lokacyjnym z 1253 roku, nadaj%cym 
Poznaniowi prawa miejskie, ksi%!" Przemys# I.

Kolejne wa!ne zobowi%zanie, tym ra-
zem dotycz%ce budowy pierwszego 
w mie$cie otwartego kana#u, którym woda 
p#yn"#a grawitacyjnie, pojawi#o si" w akcie 
nadania ksi"cia Przemys#a II z 1282 roku dla 
„sióstr b#ogos#awionego Dominika”. Poniewa% 
wspomniany (…) klasztor wykazuje zapotrze-
bowanie na wod# bie%"c", dajemy mu pe$n" 
moc wykonania drogi wodnej przez miasto 

a% do klasztoru od naszego naturalnie m$yna 
(…) – napisa# w#adca. Do ko'ca XIII wieku 
korzystano g#ównie z wód Warty i jej odnogi 
(Strugi Karmelickiej), rzeki Bogdanki (zwanej 
wówczas Flis%) i Wierzbaka. Wod" czerpano te! 
z mniejszych zbiorników wodnych, strumieni, 
a tak!e z okalaj%cej miasto fosy.

W $redniowieczu picie wody bie!%cej – z)re-
gu#y brudnej i zanieczyszczonej – wymaga#o 
du!ej odwagi. Dlatego ówcze$ni mieszka'cy 
Poznania spo!ywali g#ównie piwo, o ma#ej 
zawarto$ci alkoholu (ok. 2 litry dziennie), które 
obok wina, miodu pitnego i innych napojów 
nale!a#o do trunków bogatszych warstw 
spo#ecznych. Ale nawet w$ród zamo!nych 
tra*ali si" amatorzy picia wody: król W#adys#aw 
Jagie##o, z obawy przed otruciem, spo!ywa# 
tylko czyst% wod". Z wody przeznaczonej 
do celów konsumpcyjnych, zazwyczaj zanie-
czyszczonej i brzydko pachn%cej, korzysta#y 
ubo!sze grupy spo#eczne. W opinii ówczesnych 
mieszka'ców, najbardziej zdatn% do spo!ycia 
by#a deszczówka, w dalszej kolejno$ci woda 
+ródlana i rzeczna, a na ostatnim miejscu 
woda studzienna.
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(nosid#ami wnosili wod" w wiadrach do 
mieszka'). Oba zawody przetrwa#y w Poznaniu 
a! do po#owy XIX wieku.

Do przesy#u wody z fosy lub innych cie-
ków wodnych – poza otwartymi kana#ami 
– s#u!y#y te! drewniane rynny, uk#adane na 
powierzchni ziemi na tzw. koz#ach. Korzystali 
z)nich g#ównie pozna'scy piwowarzy. Miejskie 
#a+nie publiczne dzia#a#y w Poznaniu od XIII 
do ko'ca XVIII wieku. Do tamtejszych wanien 
i balii bezpo$rednio dop#ywa#a rynnami zimna 
woda, któr% podgrzewano wod% z kot#ów.

W I po#owie XV wieku, do rozsy#ania wody 
pitnej w Poznaniu, zacz"to stosowa& urz%dze-
nia zwane rurmusami, które podnosi#y wod" 
z rzeki, stawu czy te! innego uj"cia do wy!ej 
po#o!onego zbiornika.

Najwa!niejsz% cz"$ci% rurmusa by#o ko#o 
czerpakowe z umieszczonymi na' wiadrami, 
pojemnikami. Ko#o pobiera#o nawet do 500 
litrów wody na minut", a uruchamiane by#o za 
pomoc% kieratu poruszanego przez zwierz"ta 
poci%gowe lub ludzi. (rednice ko#a wynosi#y 
8-14)m i podnosi#y wod" do wysoko$ci 8-25)m. 
Drugim zasadniczym elementem rurmusa 
by#y drewniane zbiorniki, do których wyle-
wano wod" – rz%py (zompy, niem. Sumpf), 
tj. skrzynie o pojemno$ci 100-750 litrów. 
Zbiorniki te, najcz"$ciej d"bowe i smo#owane, 
usytuowane by#y mo!liwie najbli!ej obiektu. 
St%d wod", systemem grawitacyjnym, roz-
prowadzano po mie$cie sieci% wodoci%gow% 
do poszczególnych zbiorników publicznych, 
w tym do studni i fontann.

Krótko przed pojawieniem si" wodoci%-
gów rurmusowych, pod koniec XIV stulecia 
ukszta#towa# si" zawód rurmistrza, którego 
traktowano jako zaufanego urz"dnika miejskie-
go. Piastowa& to stanowisko mog#y jedynie 

osoby o nieskazitelnej opinii. Do obowi%zków 
rurmistrza nale!a#a nie tylko budowa i nadzór 
nad urz%dzeniami wodoci%gowymi. Rurmistrz 
sta# te! na stra!y jako$ci i dostaw wody oraz 
utrzymywa# w tajemnicy plany sieci wodoci%-
gowej, co by#o szczególnie istotne podczas 
obl"!enia miasta przez wroga.

Drewniane rury i rz"pie
W $redniowieczu wod" rozprowadzano równie! 
za pomoc% podziemnych rur drewnianych, acz-
kolwiek zdarza#y si" rury o#owiane i miedziane. 

Wa!nymi elementami ówczesnego systemu 
wodoci%gowego by#y ogólnodost"pne miejsca 
czerpania wody, tzw. rz%pie, !apy, !ompy (z)#ac. 
cistae, cisternae, tj. cysterny, zbiorniki i)skrzynie). 
Te drewniane, zwyk#e skrzynie zaopatrzone 
by#y w tzw. szubieniczki (wydr%!one kolumny), 
przez które wylewa#a si" woda. Wod% z rz%pi 
gospodarowano oszcz"dnie, bo do domów 
dostarczano j% w ograniczonej ilo$ci za pomoc% 
tzw. szand, czyli zawieszonych na drewnianym 
ramieniu wiader.

W XVI stuleciu uj"cia rzeczne okaza#y si" 
niewystarczaj%ce dla niemal 20 tys. miesz-
ka'ców Poznania i przedmie$&. Burmistrz 
i)rajcy miejscy poprosili wi"c, w 1515 roku, 
króla Zygmunta)I Starego o doprowadzenie 
wody z m#yna Wierzbnik, znajduj%cego si" 
na, oddalonym o 3 km od Poznania, Wzgórzu 
Winiarskim (w parku Cytadela), do m#yna miej-
skiego Bogdanka, sk%d woda tra*a#a do studni 
na rynku i w dzielnicy !ydowskiej. Nowe uj"cie 
wody zbudowano te! przy miejskiej cegielni 
(ok. 1,5 km od murów miasta). Zasilane by#o 
przez +ród#a w rejonie przedmie$cia, zwanego 
Kundorfem (dzisiejszy pl. Cyryla Ratajskiego), 
i dostarcza#o wod" do studni na rynku przy 
Wadze Miejskiej.

Nawracaj"ce epidemie
Jako$& wody, rozprowadzanej $redniowieczn% 
sieci% wodoci%gow%, by#a niezwykle niska, 
zanieczyszcza#y j% przede wszystkim $cieki, 
tra*aj%ce do Warty, Bogdanki, fos i)wód pod-
ziemnych. Pozna' by# nara!ony na liczne epi-
demie, m.in.: d!umy, cholery i)duru brzusznego. 
Zarazy poch#ania#y tysi%ce istnie' ludzkich: 
oko#o 10 tys. w 1514 roku, blisko 12)tys. (nieco 
ponad po#ow" populacji) w)latach 1624-1625 
i a! 9 z 12 tys. mieszka'ców w)1709 roku (ok. 
75% populacji).

Powa!nym problemem by#y te! zalewaj%ce 
Pozna' fale powodziowe. Tylko w latach 1501-
-1785 odnotowano a! 39 powodzi. Kroniki 
miejskie wspominaj%, !e po Starym Rynku 
p#ywano czó#nami w latach: 1543, 1551, 1585, 
1599, 1612, 1698. Najwi"ksza w dziejach miasta 
powód+ mia#a miejsce w lipcu 1736 roku, kiedy 
to woda zala#a poziom Starego Rynku powy!ej 
2 m i zniszczy#a prawie 60% zabudowy.

Powodzie, epidemie i wojny spowodowa#y, 
w I po#owie XVIII wieku, drastyczny spadek 
ludno$ci Poznania – z 20 do ledwie 6 tys. 
Miasto by#o zniszczone, a sie& wodoci%gowa 
zaniedbana. Do o!ywienia Poznania dosz#o 
za czasów ostatniego króla Rzeczypospolitej, 
Stanis#awa Augusta Poniatowskiego. W)1768)roku 
Sejm powo#a# Komisj" Dobrego Porz%dku, 
która mia#a podnie$& poziom gospodarczy 
królewskich miast. W Poznaniu Komisja za-
cz"#a dzia#a& dziesi"& lat pó+niej, porz%dkuj%c 

na „szlaku bursztynowym”, wymienianej ju! 
w 145 roku przez greckiego geografa)Ptolemeusza 
(najstarsza wzmianka o osadzie polskiej). 

Kalisz otrzyma# prawa miejskie oko#o 
1257)roku, a par" wieków pó+niej powsta#y 
tam wodoci%gi. Wod" doprowadzano do 
Kalisza rurami drewnianymi z odleg#ej o)oko#o 
1 km miejscowo$ci Korczak (obecnie dziel-
nica Kalisza), ze zbiorników zbudowanych 
na strumieniu Kr"pila. Transportowano j% 
do g#ównego zbiornika, umieszczone-
go na rynku przed ratuszem. St%d wod" 
rozprowadzano dalej pod ulicami miasta, 
zajmuj%cego wówczas wysp", utworzon% 
ramionami rzeki Prosny.

Woda p#yn"#a wewn%trz drewnianych 
rur, wykonanych z przewierconych pni 
(o)$rednicy 8-10 cm), po#%czonych !elazny-
mi #%cznikami. Z tych rur woda trafia#a do 
zbiorników czerpalnych – rz%pi. Budow% 

fot. 1.
Drewniane rury, wykopane na

terenie Kalisza w 1934 roku.
fot. 2.

Maszyna s"u#$ca do wyrobu drewnianych rur.
fot. 3.

Chorzy na d#um% w czasie epidemii.
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W XIV wieku nast%pi# znacz%cy rozwój 
Poznania, a liczba mieszka'ców wzros#a do 
oko#o 4 tys., co wymusza#o wi"ksze zapo-
trzebowanie na wod" pitn%, wi"c w mie$cie 
zacz"#y pojawia& si" nowe studnie publiczne 
i prywatne. Pobudowano je m.in. przy ul. Psiej 
(dzi$ Szkolna), Butelskiej (obecnie Wo+na), na 
dziedzi'cu pa#acu Górków (przy Wodnej), 
niedaleko wie!y zamkowej, a tak!e w obr"bie 
domów mieszczan, klasztorów i ko$cio#ów. 
Z II po#owy XVI wieku pochodz% pierwsze 
wzmianki o fontannach w naro!nikach 
Starego Rynku.

Wod" ze studni gromadzono w drewnianych 
beczkach, korytach i innych zbiornikach. Do 
domów, zak#adów rzemie$lniczych lub #a+ni 
dostarczali j% zawodowi woziwodowie, roz-
wo!%cy wod" beczkowozami i nosiwodowie 

i rozbudowuj%c infrastruktur" miasta, w tym 
wodoci%gi.

Do$& szczegó#owo opisano funkcjonowanie 
systemu wodoci%gowego w Poznaniu, gdy! 
by# on najbardziej rozbudowany, a pewne 
jego elementy stosowano w innych miastach 
regionu. W okresie staropolskim, spo$ród 188 
miast Wielkopolski, tylko pi"& z nich: Kalisz (od 
1543 r.), Pyzdry (1539 r.), (roda (XVI w.), ,nin 
(1528-1530 r.), Leszno (ok. 1673 r.) posiada#o 
urz%dzenia wodoci%gowe.

Najbardziej rozbudowany system wodo-
ci%gowy by# w Kaliszu, s#ynnej osadzie Calisia 

miejskich wodoci%gów i opiek% nad nimi 
zajmowa# si" rurnik, zwany w innych mia-
stach rurmistrzem czy magistrem aquae. 
Koszty budowy, napraw i eksploatacji po-
krywali mieszczanie, p#ac%c odpowiednie 
kwoty pieni"!ne za korzystanie z wody. 
System drewnianych wodoci%gów prze-
trwa# w) Kaliszu prawie do ko'ca XVIII 
wieku i) przez nast"pne stulecia, a! do 
pocz%tków XX wieku, miasto nie posiada#o 
!adnego systemu wodoci%gowego. Wod" 
wydobywano g#ównie z licznych, p#ytkich 
studni – prywatnych i publicznych. 
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Podobnie dzia#o si" w Lesznie, które prawa 
miejskie uzyska#o w 1547 roku. Na pocz%tku 
XVII wieku wybudowano w mie$cie pierwsz% 
drewnian% sie& wodoci%gow% z k#ód d"bo-
wych o $rednicy kilku centymetrów (1637 r.). 
Drewniany wodoci%g prowadzi# wod" z uj"cia 
+róde# Paschla, w ówczesnej podmiejskiej wsi 
Antonin, do drewnianych zbiorników wodnych, 
rozmieszczonych w kilku miejscach Leszna, 
w tym na rynku.

Wcze$niej, bo z XVI wieku pochodz% wodo-
ci%gi w ,ninie – miasta nale!%cego wówczas 
do historycznej Wielkopolski. Fakt ten odkryto 
jednak dopiero niedawno, podczas wykopalisk 
archeologicznych w 2009 roku przy obecnej 
ulicy (niadeckich. Znaleziono tam pozosta#o$ci 
drewnianych rur wodoci%gowych, wykonanych 
z nieokorowanych pni sosnowych o $rednicy 
oko#o 30 cm, niektóre z nich mia#y nawet 8 m 
d#ugo$ci. Prawdopodobnie g#ównym uj"ciem 
wody by#o pobliskie jezioro Czaple. Z niego 
woda sp#ywa#a grawitacyjnie (wykorzystuj%c 
naturalny spadek terenu) ruroci%giem do dworu 
biskupiego lub do ulicy Wodnej, gdzie móg# 
znajdowa& si" ogólnodost"pny zbiornik wody. 
By& mo!e i drewniany wodoci%g mia# te! kilka 
odr"bnych ruroci%gów, doprowadzaj%cych 
wod" do innych rejonów ,nina.

Dopiero niedawno, bo w 2010 roku odkryto 
drewniane wodoci%gi w (rodzie Wielkopolskiej 
– Civitatis &rodensis, lokowanej w 1261 roku. 
W tym, znanym w $redniowieczu, mie$cie 
królewskim od 1496 roku odbywa#y si" sej-
miki szlacheckie, sta#e obrady wielkopolskiej 
szlachty z województwa pozna'skiego i kali-
skiego. Na obrady, jednych z najwa!niejszych 
w Polsce sejmików koronnych, przyje!d!a#o 
przez blisko 300 lat (do 1792 r.) od 100 do 
200 braci szlachty. Miasto liczy#o wówczas 
oko#o 2 tys. mieszka'ców (w 1520 r. – 1500 
osób, 1650 r. – 2 tys., a 1792 r. – 1000 osób).

Prawdopodobnie ze wzgl"du na odbywaj%ce 
si" w (rodzie sejmiki szlacheckie wybudowa-
no w mie$cie – obok pi"knego, gotyckiego 
ko$cio#a pw. NMP oraz Zamku Królewskiego 
(z inicjatywy króla W#adys#awa Jagie##y ) – 
drewniane wodoci%gi, kolejne budowano 
tak!e w wiekach pó+niejszych. Odkryto ich 
obecno$& dopiero we wspomnianym roku 
2010, kiedy podczas prac archeologicznych 
ods#oni"to w centralnym miejscu (rody – pla-
cu targowym w rynku – rur" wodoci%gow% 
datowan% na wiek XVI. Mia#a ona kszta#t wy-
dr%!onej belki o d#ugo$ci 0,5 m, szeroko$ci 
0,26 m i $rednicy otworu 16 cm. Rura by#a 
fragmentem ko'cowego uj"cia wody. Wynika 

z tego, !e na terenie $redzkiego rynku funk-
cjonowa#y wodoci%gi, dostarczaj%ce wod" 
do najwa!niejszych obiektów publicznych, 
czyli ratusza i wagi miejskiej, a by& mo!e i do 
domów zamo!niejszych mieszczan. Trudno 
okre$li&, jak funkcjonowa# oraz ile lat dzia#a# 
ten pierwszy, miejski wodoci%g. By& mo!e 
wykorzystano tutaj zasad" grawitacji lub 
specjalne urz%dzenia do podnoszenia wody, 
tj. rurmusy lub $limacznice (#ac. cochlea). 
G#ównym jednak +ród#em zaopatrzenia w)wod" 
pitn% mieszka'ców (rody i wi"kszo$ci osad 
wielkopolskich (od XIII do XVIII wieku) by#y 
studnie publiczne lub prywatne oraz, le!%ce 
w pobli!u rzek i strug, zbiorniki wodne, w tym 
jeziora i, okalaj%ce miasta, fosy. 

Dzia#aj%ce w XVI i XVII wieku miejskie wo-
doci%gi zosta#y, w przewa!aj%cej wi"kszo$ci, 
zniszczone w wyniku toczonych pó+niej na 
tym terenie dzia#a' wojennych. Ogromne 
spustoszenia i grabie! polskiego maj%tku 
przyniós# potop szwedzki (1655-1660), a tak!e 
wojna pó#nocna (1700-1721), wojna siedmio-
letnia (1756-1763) oraz okres konfederacji 
barskiej (1768-1772). Nic wi"c dziwnego, 
!e z istniej%cych w $redniowieczu miejskich 
wodoci%gów, tylko nieliczne przetrwa#y do 
czasów nowo!ytnych i budowy centralnych 
wodoci%gów w XIX i XX stuleciu.

Plugastwa wszelakie – w kr!gu 
nieczysto#ci, #cieków i nieskanalizowanych
miast staropolskich
Z zaopatrzeniem mieszka'ców w wod" 
bezpo$rednio wi%!e si" drugie zagadnienie 
– próba uporz%dkowania $cieków, nieczysto-
$ci, z)którymi !adne miasto $redniowiecznej 
Europy nie mog#o sobie zadowalaj%co poradzi&. 
Ówczesne miasta, z regu#y o ma#ej powierzchni 
i ciasno zabudowane (ze wzgl"dów obron-
nych), skupia#y w obr"bie murów miejskich 
znaczn% liczb" mieszka'ców i zwierz%t 
hodowlanych, co utrudnia#o bie!%ce pozby-
wanie si" nieczysto$ci. Sytuacj" pogarsza#y, 
dzia#aj%ce tak!e w obr"bie wielkopolskich 
miast, liczne warsztaty rzemie$lnicze, m.in. 
rze+ników, garbarzy, szewców, piwowarów, 
zwi"kszaj%ce ilo$& i stopie' wytwarzanych 
zanieczyszcze'.

Niestety, w wi"kszo$ci miast Wielkopolski, 
tak jak w ca#ej Europie, nieczysto$ci i pomyje 
trafia#y bezpo$rednio na gruntowe ulice 

(nieliczne brukowane), place, podwórza, 
a)tak!e do rzek, stawów rowów i miejskich fos. 
Cz"sto si" zdarza#o, !e nieczysto$ci wylewano 
z)okien domów wprost na przechodz%cego 
mieszka'ca, zamiast do do#ów kloacznych, 
latryn czy rynsztoków lub specjalnych, od-
p#ywowych kana#ów $ciekowych. Te ostatnie 
zainstalowano tylko w niektórych, najbardziej 
zaludnionych miastach. Z wielkopolskich 
aglomeracji jedynie Pozna' posiada# muro-
wane, podziemne kana#y $ciekowe (ogó#em 
cztery) oraz specjalnego pracownika, s#ug" 
rynsztokowego. W#adze miejskie zatrudni#y 
go dopiero w 1623 roku, aby zaradzi&, ci%-
g#ym problemom z utrzymaniem dro!no$ci 
i)czysto$ci rynsztoków i kana#ów $ciekowych. 

W innych miastach Wielkopolski, tak jak 
wcze$niej w Poznaniu, wydawano specjal-
ne wilkierze, uchwa#y, zarz%dzenia w#adz 
miejskich w sprawie utrzymania czysto$ci, 
porz%dku w)mie$cie, w tym obowi%zku 
wywo!enia nieczysto$ci, odpadów poza 
mury miejskie. Niestety, ró!ne zarz%dzenia 
w#adz, aby nigdzie nie by$y rynsztoki zaplu-
gawione pod win" srog", urz#dow", rzadko 
przestrzegano. Konsekwencj% braku sieci 
kanalizacyjnej w)wi"kszo$ci miast i niew#a-
$ciwego unieszkodliwiania nieczysto$ci 
– cz"sto wylewanych blisko +róde# uj"cia 
wody, studni – by#o rozprzestrzenianie si" 
wielu chorób zaka+nych, m.in. d!umy, tzw. 
czarnej $mierci, cholery czy duru brzusznego.

Warto te! zaznaczy&, o czym cz"sto zapo-
minamy, !e w wyniku braku odpowiedniej 
gospodarki wodno-$ciekowej, we wszystkich 
$redniowiecznych miastach panowa# fetor. 
(mierdzia#y ulice, podwórza, klatki schodo-
we, kuchnie, a tak!e ludzie i ich garderoba. 
Cuchn"#o w pobli!u rzeki i w ko$cio#ach. 
Nieprzyjemne, trudne do wytrzymania za-
pachy by#y wówczas, niestety, zjawiskiem 
wszechobecnym. 

Brak odpowiednich systemów wodno-
$ciekowych, po$rednio wp#ywa# na przeci"tn% 
d#ugo$& !ycia $redniowiecznego mieszka'ca. 
W tym czasie dochodzi#a ona do 30-35 lat 
a wiek 60 lat, czyli próg staro$ci przekracza#o 
zaledwie 6% ówczesnej populacji. Dopiero 
wprowadzenie, w drugiej po#owie XIX wieku, 
nowych technologii, budowa nowoczesnych 
wodoci%gów, wraz z uruchomieniem central-
nego systemu kanalizacji z oczyszczaniem 
$cieków, umo!liwi#o skuteczne rozwi%zanie 
problemu zaopatrzenia mieszka'ców w zdat-
n% do spo!ycia wod" oraz unieszkodliwienia 
$cieków i zadbania o $rodowisko.

fot. 1.
&redniowieczna studnia 

'w. Bernarda w Grodzisku Wielkopolskim.
fot. 2.

&redniowieczny zamek w Kórniku.
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fot. Fontanny w Poznaniu: 
Apolla (1), Marsa (2), Prozerpiny (3), 

Neptuna (4), Higiei (5)
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Miejskie Zak$ady Wodoci"gowe
i systemy kanalizacyjne od XIX
do po$owy XX wieku
Wraz z drugim rozbiorem Polski w 1793 roku, 
Wielkopolska zosta#a wcielona do pa'stwa 
pruskiego, przez co znalaz#a si" pod pano-
waniem dynastii Hohenzollernów. Re-gion 
ten otrzyma# od zaborcy najpierw nazw" 
Wielkiego Ksi"stwa Pozna'skiego, a)pó+niej 
miano prowincji pozna'skiej – Provinz Posen. 
Przez ponad 100 lat, nie zrobiono jednak 
prawie nic w celu poprawy zaopatrzenia 
ludno$ci w wod". 

prywatnych by# ma#o sprawny, a woda cz"sto 
zanieczyszczona.

Nowe, +ródlane wodoci%gi, jeszcze drew-
niane, nie wybudowa#y w#adze pruskie a polski 
arystokrata, hrabia Edward Raczy'ski (1786- 
-1845). Z jego inicjatywy i za jego pieni%dze, 
w latach 1840-1846, powstawa#y pozna'skie 
wodoci%gi, maj%ce g#ówne uj"cie wody na 
Wzgórzu Winiarskim (Cytadela). St%d drew-
nianymi ruroci%gami, smaczna, +ródlana woda 
grawitacyjnie sp#ywa#a do czterech studzienek 
– fontann na terenie miasta. -%cznie sie& drew-
nianych ruroci%gów wynosi#a oko#o 10-12 km 

typu urz%dze' wodoci%gowych, w oparciu 
o zdobycze techniczne pierwszej po#owy 
XIX wieku. Dzia#aj%ce bowiem wodoci%gi 
E. Raczy'skiego nie mog#y zaspokoi& ju! 
wszystkich potrzeb mieszka'ców. Zgodnie 
z ówczesnymi tendencjami postanowiono 
wybudowa& wodoci%g centralny, zaopatru-
j%cy mieszka'ców Poznania w wod" pitn% 
z)rzeki. Charakterystycznymi elementami tego 
nowoczesnego wodoci%gu by#y: !elazne ruro-
ci%gi, rozprowadzaj%ce wod" pod ci$nieniem; 
wie!a ci$nie', ze zbiornikiem wody pitnej 
(w Poznaniu o pojemno$ci ok. 4 tys. m3); 

Centralne wodoci%gi miejskie, o d#ugo$ci 
oko#o 20 km, dostarcza#y zaledwie 2,3 tys.)m3 
wody rzecznej na dob" (we Wroc#awiu 
12)tys.)m3). Szybko wi"c okaza#o si", !e s% to 
zbyt ma#e ilo$ci wody w stosunku do potrzeb. 
Poza tym woda by#a niesmaczna i zanieczysz-
czona. Okaza#o si" bowiem, !e woda z Warty 
pobierana by#a za punktem zrzutu do niej 
$cieków, a nie przed nim, co niekorzystnie 
wp#ywa#o na jej jako$&. 

Rozbudowa i modernizacja stacji wodo-
ci%gowej na Grobli nic nie pomog#y. Filtro-
wana woda z Warty nie zawsze odpowiada#a 

rzecznych. W 1902 roku zacz"to eksploatowa& 
uj"cie wód podziemnych, gruntowych, warstw 
wodono$nych w D"binie, le!%cej 6 km od 
stacji wodoci%gowej na Grobli. Uj"cie d"bi'-
skie pocz%tkowo pobiera#o wod" za pomoc% 
18 studni wierconych, za#o!onych wzd#u! linii 
biegn%cej prostopadle do koryta Warty. Przy 
uj"ciu wybudowano budynek mieszcz%cy 
od!elaziacz, konieczny do wytr%cania z wody 
gruntowej !elaza.

Nowe uj"cie dostarcza#o $rednio 25 tys. m3 
dobrej jako$ciowo wody na dob", zaspokajaj%c 
w zupe#no$ci potrzeby mieszka'ców Poznania, 

dob", przez rozleg#% sie& ruroci%gów o d#ugo$ci 
176 km (ok. 60% ludno$ci zaopatrywanych 
w wod"). W jej sk#ad wchodzi#y te! liczne 
hydranty i wodomierze, a przede wszystkim 
Górno$l%ska Wie!a Ci$nie', wybudowana 
w)1911 roku. W wie!y, o wysoko$ci 52 metrów, 
zainstalowano zbiornik wody o pojemno$ci 
4)tys. m3, poprawiaj%cy zaopatrzenie w wod" 
dwóch dzielnic Poznania – Je!yc i -azarza. 
Koszt modernizacji miejskich wodoci%gów by# 
wysoki – zad#u!enie miasta na przesz#o 4 mln 
marek w 1914 roku stanowi#o poka+n% sum". 
Poza tym, nie przynosz%c spodziewanych 
dochodów, zak#ad sta# si" *rm% de*cytow%. 
Nowoczesna infrastruktura wodoci%gowa 
zosta#a przej"ta przez w#adze polskie po 
odzyskaniu niepodleg#o$ci, w 1919 roku. 

Nowe w#adze, pod kierownictwem in!. 
Antoniego Kotowicza, dyrektora w latach 
1920-1939, rozbudowa#y sie& wodoci%gow% 
(ze 176 do 312 km). Przede wszystkim jednak 
wybudowano now% stacj" wodoci%gow% na 
D"bcu, przy ulicy Wi$niowej (na obszarze 
o)pow. 80 ha) – 57 lat od pierwszej stacji na 
Grobli. Prace nad ni% trwa#y w latach 1924-
-1939 (wybudowano m.in. budynek *ltrów, 
od!elaziacz wody, zbiornik do wody czystej, 
nowe ruroci%gi), jednocze$nie te! rozbudowano 
i zmodernizowano uj"cie wody w)D"binie. 
Dzi"ki temu, licz%cy ponad 270 tys. mieszka'-
ców, Pozna' otrzyma# dobrej jako$ci wod", 
dostarczan% w ilo$ci 50 tys. m3 na dob" przez 
pozna'skie wodoci%gi, zaopatruj%c prawie 
78% mieszka'ców. W okresie mi"dzywojen-
nym (1925 r.) wybudowano równie! okaza#% 
siedzib" dla administracji miejskich zak#adów 
Si#y, (wiat#a i Wody – Elektrowni, Gazowni 
i)Wodoci%gów.

Dopiero po 1900 roku, w wi"kszo$ci wiel-
kopolskich miast i miasteczek wybudowano 
nowe, centralne, miejskie wodoci%gi (Städtisches 
Wasserwerke). Wyj%tkiem by# tylko Pozna', 
gdzie realizacj" nowoczesnego wodoci%gu 
rozpocz"to w 1865 roku. Prace zako'czono 
w roku nast"pnym otwarciem Wasserwerke 
– zak#adu wodoci%gowego przy ówczesnej 
Grabenstrasse 10 (obecnie ul.)Grobla). Nast%pi#o 
to zaledwie 10 lat pó+niej ni! w Berlinie 
(1856)r.). Trzeba zaznaczy&, !e wcze$niej, przez 
43 lata (1793-1840), w#adze pruskie w Posen 
nie poprawi#y zaopatrzenia mieszka'ców 
w wod". Natomiast stary system wodoci%gowy, 
oparty de facto na poborze wody z czterech 
studni publicznych na Starym Rynku i kilku 

d#ugo$ci. Do pierwszej studzienki – Priessnitza 
woda pop#yn"#a ju! w 1841 roku. Studzienka 
powsta#a na cze$& $l%skiego ch#opa Winzenta 
Priessnitza, który za pomoc% wody, natrysków 
(nazwa tego zabiegu – prysznic – wywodzi 
si" w#a$nie od jego nazwiska), uratowa# !ycie 
kilkuletniego, ci"!ko chorego syna hrabiego 
Raczy'skiego, któremu nie mogli pomóc 
nawet wybitni lekarze. Studzienka, na której 
znajduje si" te! br%zowy medalion Priessnitza, 
stoi obecnie na placu Wolno$ci przy s#ynnej 
Bibliotece Raczy'skich, jednej z pierwszych 
bibliotek publicznych w kraju, wybudowanej 
przez fundatora wodoci%gów w 1829 roku.

Prawie 19 lat pó+niej niemieckie w#adze 
Poznania zdecydowa#y si" na budow" nowego 

stacja pomp (maszyn parowych), pobieraj%ca 
m.in. wod" z uj"cia nad Wart%; kot#ownia 
z kominem. Do uk#adu technologicznego 
nale!a#y ponadto jeszcze *ltry piaskowe do 
oczyszczania i)uzdatniania wody, zbiornik na 
czyst% wod", hydranty, wodomierze. 

Tego typu wodoci%g zaprojektowa# i wybu-
dowa# w Poznaniu dr in!. John Moore, wybitny 
angielski in!ynier w s#u!bie niemieckiej, który 
wcze$niej wzniós# m.in. zak#ad wodoci%gowy 
w)Berlinie i miejsk% gazowni" w Poznaniu 
(1856)r.). Wiosn%, 29 marca 1865 roku, pozna'ski 
magistrat zatwierdzi# uchwa#" „zaprowadzenia 
wodoci%gów miejskich” na terenie przy ulicy 
Grobla 10 oraz stacj" wodoci%gow%, obok 
dzia#aj%cej tam!e gazowni miejskiej.

wymogom stawianym dobrej wodzie pitnej, 
istnia#a mo!liwo$& rozprzestrzeniania si" wielu 
chorób – w tym cholery i tyfusu. Pierwszym, 
powa!nym ostrze!eniem dla w#adz sta# si" 
rok 1892, po fatalnej w skutkach epidemii 
cholery w Hamburgu, podczas której zmar#o 
a! 8 tys. osób. Badania jednoznacznie wskaza#y 
na negatywn% rol" wodoci%gów, pobiera-
j%cych wod" z rzeki i rozprowadzaj%cych 
zanieczyszczon% drobnoustrojami cholery 
wod" do mieszka'ców Hamburga. Po tym 
oraz innych smutnych do$wiadczeniach 
miast zachodnioeuropejskich wprowadzono 
zmian" uj"& wody – z rzecznej na gruntow%.

W Poznaniu sta#o si" to mo!liwe dopiero 
po 36 latach funkcjonowania wodoci%gów 

licz%cego w 1910 roku 156 tys. osób. W tym 
samym czasie zmodernizowano te! Stacj" 
Wodoci%gow% na Grobli. Wyposa!ono j% m.in. 
w nowoczesne ameryka'skie *ltry pospieszne 
do oczyszczania i uzdatniania wody gruntowej. 
W latach 1909-1911, na uj"ciu w)D"binie, 
wywiercono kolejne studnie (#%cznie 50), 
pobieraj%ce 13 tys. m3 wody, tworz%ce tzw. 
system lewarowy. Wtedy te! powsta#a nowa 
stacja pomp na D"binie. Pracami kierowa# 
in!. Hans Heinrich August Mertens, dyrektor 
Städtischen Gas-und Wasserwerke w latach 
1887-1919. 

Zmodernizowane wodoci%gi zaspokaja#y 
potrzeby mieszka'ców ówczesnego Posen, 
dostarczaj%c $rednio 25-30 tys. m3 wody na 

fot. 1.
Grobowiec hrabiego 

Edwarda Raczy!skiego w Zaniemy'lu.
fot. 2-3.

Wyspa Edwarda na Jeziorze Raczy!skim, 
któr$, w latach 1815-1845, zarz$dza" hrabia, 

a tak#e miejsce jego samobójstwa. 
Zespó" dworski na wyspie wpisano do rejestru 

zabytków, a (or% wyspy uznano za pomnik przyrody.
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W II po#owie XIX stulecia coraz wi"cej uwagi, 
we wszystkich miastach europejskich, po$wi"-
cano zagadnieniom gospodarki $ciekowej. 
Problemem tym zaj"to si" znacznie pó+niej, ni! 
kwesti% zaopatrzenia mieszka'ców w)dobr% 
wod". Podobnie dzia#o si" w)Poznaniu oraz 
innych miastach Wielkopolski. W stolicy re-
gionu budow" kanalizacji rozpocz"to dopiero 
22 lata po powstaniu miejskich wodoci%gów, 
tj.)w)roku 1888. Dot%d $cieki i)wszelkie nieczy-
sto$ci wylewano g#ównie na ulic", sk%d rynsz-
tokami tra*a#y do Warty oraz innych cieków 
wodnych. W latach 1888-1939 wybudowano 
#%cznie 294)km ruroci%gów kanalizacyjnych, 
g#ównie sie& kanalizacji ogólnosp#awnej 
(odprowadzaj%c% wszystkie $cieki, #%cznie 
z opadowymi: deszcz, $nieg). Dzi"ki temu, ju! 
w 1939 roku, oko#o 75% ludno$ci Poznania 
obs#ugiwanych by#o przez sie& kanalizacyjn% 
(w 1914 r. ok. 45%).

W#adze niemieckie zadba#y tak!e o ochron" 
cieków wodnych Poznania, a g#ównie Warty 
przez wybudowanie, pierwszej w historii 
Poznania, oczyszczalni $cieków. Mechaniczn% 
oczyszczalni" $cieków na Szel%gu (obecnie 
okolice ul. Serbskiej) budowano tylko rok 
(1908-1909). W sk#ad g#ównych jej obiektów 
wchodzi#y: budynek krat, osiem osadników, 
z których oczyszczone mechanicznie $cieki 
odprowadzano do Warty, a wytr%cony w)osad-
nikach osad na pobliskie pola. Ta, obecnie 
okre$lana jako Lewobrze!na Oczyszczalnia 

(cieków, po modernizacji, a de facto ca#kowi-
tej przebudowie, nadal dzia#a. Jednocze$nie, 
w)1909 roku, wraz z otwarciem oczyszczalni 
$cieków uruchomiono neogotyck% Stacj" 
Pomp Kana#owych – Przepompowni" (cieków 
przy ówczesnej Gerberdamm, obecnie ulicy 
Garbary 120, gdzie, po gruntownej moder-
nizacji, nadal dzia#a. Nie tylko w Poznaniu 
wybudowano nowe zak#ady wodoci%gowe 
i systemy kanalizacji, ale równie! w wielu in-
nych miastach Wielkopolski, cho& znacznie 
pó+niej.

Centralne wodoci%gi miejskie uruchomiono 
m.in. w: Inowroc#awiu (1880 r., nale!%cym 
wówczas do prowincji pozna'skiej), Gnie+nie 
(1888 r.), Rawiczu (1896 r.), Lesznie (1900 r.), 
(rodzie Wielkopolskiej (1911 r.). Poza tym 
nowego typu wodoci%gi wybudowano 
tak!e)w: (remie (1907 r.), Chodzie!y (1914 r., 
#%cznie z)kanalizacj%), Wrze$ni (1911 r. zak#ad 
wodoci%gowy i kanalizacyjny), Ostrowie 
Wielkopolskim (1903 r.), ,ninie (1901 r.).

Zasadniczy uk#ad technologiczny urz%dze', 
obiektów wodoci%gowych by# w ka!dym 
mie$cie bardzo podobny. Natomiast ró!nice 
dotyczy#y zakresu dzia#ania wodoci%gów czy 
odmiennych uj"& wody i dostosowania ich do 
terenu w poszczególnych miejscowo$ciach. 
Warto te! doda&, !e w kilku wielkopolskich 
miastach te same osoby projektowa#y wodoci%gi 
wraz z systemem kanalizacyjnym, a)nast"p-
nie nadzorowa#y ich budow". Przyk#adowo 

w)Chodzie!y (ówczesny Kolmar in Posen) i (rodzie 
(Schroda), prace wykonywa#a renomowana 
*rma in!. Heinricha Schevena z Düsseldorfu. 
W obu przypadkach zastosowano najlepsze 
materia#y, wi"c wybudowane wodoci%gi 
i)system kanalizacyjny s#u!y#y mieszka'com 
ponad 60 lat, bez wi"kszych awarii.

fot. 1.
Przekrój 'redniowiecznej, drewnianej rury znalezionej 

przez pracowników Aquanet w Poznaniu.
fot. 2.

Dziesi%ciolecie Bratniej Pomocy Zak"adów Si"y, 
&wiat"a i Wody w Poznaniu, 1934 r.

fot. 3, 5.
Park So"acki w Poznaniu, 1927 r.

fot. 4.
Wodotrysk z rze)b$ Perseusza 

na placu Nowomiejskim w Poznaniu, 1891 r.
fot. 6.

Zarz$d i pracownicy przedsi%biorstwa 
wodoci$gowo-gazowego w &remie, 1932 r.

fot. 7.
Oczyszczalnia 'cieków na Szel$gu w Poznaniu, 

lata 40. XX wieku.
fot. 8.

Kalisz – wymiana rur, 1935 r.
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W (rodzie wodoci%gi miejskie uruchomiono 
w 1911 roku. Wybudowano przede wszystkim 
uj"cie wody – trzy studnie artezyjskie o)g#"boko$ci 
120 m z *ltrami studziennymi oraz budynek stacji 
pomp (maszynownia, kot#ownia, od!elaziacze). 
Uj"cie wody nadal istnieje, wraz z dzia#aj%cymi 
obecnie nowoczesnymi urz%dzeniami, przy 
ulicy Kórnickiej. Powsta#a te! Wasserturm (wie!a 
wodna) – wie!a ci$nie' i sie& wodoci%gowa 

z)!elaznych ruroci%gów u#o!onych pod po-
wierzchni% ziemi na poziomie 1-1,5 m o #%cznej 
d#ugo$ci 13 km. W sieci zainstalowano liczne 
hydranty i wodomierze, umo!liwiaj%ce pobór 
op#at za wykorzystan% przez u!ytkownika wod". 
Najbardziej charakterystycznym elementem 
miejskich wodoci%gów sta#a si" wie!a ci$nie', 
która przez d#ugie lata pe#ni#a dwie funkcje: 
dystrybucyjn% (umieszczony zbiornik wodny) 

i hydrostatyczn% – utrzymanie sta#ego ci$nie-
nia w sieci. Wie!a ci$nie', o wysoko$ci 42)m, 
jest nadal jednym z symboli miasta. Niestety, 
w#adze pruskie nie zdecydowa#y si" wówczas 
na budow" kanalizacji, która powsta#a dopiero 
po 1991 roku. 

Natomiast w Chodzie!y, w 1914 roku, uru-
chomiono – obok wodoci%gów o podobnej 
strukturze jak w (rodzie, tyle !e bez wie!y 
ci$nie', zast%pionej zbiornikiem wody na 
wzniesieniu – tak!e rozdzielcz% sie& kanalizacyj-
n%. D#ugo$& grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej, 
wykonanej z rur kamionkowych o $rednicy 
od 200 do 400 mm, wynosi#a 10,3 km. Rury 
k#adziono na g#"boko$ci od 1,20 do 4,50 m. 
(cieki, co godne podkre$lenia, nie tra*a#y do 
cieków wodnych miasta, poniewa! równo-
cze$nie zadbano o wybudowanie pierwszej 
w dziejach Chodzie!y ma#ej oczyszczalni 
$cieków. Funkcj" t" pe#ni# osadnik Imho.a 
o)przepustowo$ci 900 m3 na dob".

Kiedy 1 stycznia 1914 roku uruchomiono, 
pierwszy w dziejach Chodzie!y, centralny 
system wodoci%gowo-kanalizacyjny, miasto 
liczy#o 7400 mieszka'ców i a! 86% ludno$ci 
korzysta#o z obu sieci. Wybudowana w ci%gu 
roku nowa infrastruktura komunalna koszto-
wa#a miasto dosy& du!o, bo 600 tys. marek, 
podczas gdy roczny bud!et Chodzie!y wynosi# 
390 tys. W d#u!szej perspektywie inwestycja ta 
bardzo si" op#aci#a, bowiem zagwarantowa#a 
mieszka'com na przesz#o pó# wieku dobr% 
wod" pitn% i w#a$ciwe zagospodarowanie 
$cieków, #%cznie z ich oczyszczaniem.

Bardziej rozbudowany system wodoci%go-
wo-kanalizacyjny powsta# w Lesznie, mie$cie 
znacznie wi"kszym, zarówno pod wzgl"dem 
ludno$ci (14 tys. mieszka'ców, (roda – 7 tys., 
Chodzie! – 5 tys.), powierzchni, jak i roli spo-
#eczno-gospodarczej w regionie. W Lesznie 
wykorzystano +ród#a uj"cia wody – warstwy 
wodono$ne – znajduj%ce si" w pobliskim 
Zaborowie, obecnie w granicach miasta 
(ul.)1)Maja 17). Wybudowano tam studnie 
rurowe, pobieraj%ce wod" za pomoc% pomp. 
W tym celu powsta# okaza#y budynek stacji 
pomp i kot#owni parowej z kominem, dom 
mieszkalny dla maszynisty i palacza oraz bu-
dynek od!elaziacza ze stacj% *ltrów (proces 
uzdatniania wody), sk%d woda tra*a#a do 
zbiornika wody czystej, znajduj%cego si" przed 
budynkiem. Nast"pnie czyst% wod" pompy 

wysokiego ci$nienia t#oczy#y ruroci%giem do 
sieci wodoci%gowej w mie$cie i pod#%czonych 
do niej odbiorców wody, posiadaj%cych wo-
domierze. System wodoci%gowy uzupe#nia#a 
charakterystyczna wie!a ci$nie', o wysoko$ci 
28,8 m, usytuowana w pó#nocnej cz"$ci 
miasta, przy ulicy Poniatowskiego 1. W wie!y 
zainstalowano !eliwny zbiornik o pojemno$ci 
400 m3 wody. Miejskie Wodoci%gi w Lesznie 
uruchomiono 15 pa+dziernika 1900 roku, 
ca#kowicie zaspokajaj%c zapotrzebowanie 
odbiorców na wod".

Pocz%tkowo sie& wodoci%gowa liczy#a 
oko#o 16 km, dostarczaj%c miastu 215 877 m3 
wody (180 m3/h). Co roku jednak sie& rozbu-
dowywano wraz z przy#%czami domowymi. 
Na ulicach zainstalowano te! 206 hydrantów 
rozmieszczonych w odst"pach co 80-100 m. 
Jednocze$nie, wraz z budow% wodoci%gów, 
rozpocz"to prace nad rozwi%zaniem pro-
blemu kanalizacji miasta. Ostatecznie do jej 
budowy przyst%piono w ko'cu 1912 roku. 
W przededniu I wojny $wiatowej, w 1914 
roku, uda#o si" zako'czy& prace nad budo-
w% centralnej kanalizacji ogólnosp#awnej. 
Umo!liwi#a ona kompleksowe odprowadzanie 
$cieków atmosferycznych, gospodarczych 
i)sanitarnych (najbardziej uci%!liwych) oraz 
ich unieszkodliwienie w oczyszczalni $cieków.

Budowa systemu kanalizacji o d#ugo$ci 
20)km kosztowa#a bardzo du!o, bo 1 mln 
100 tys. marek. Sie& kanalizacyjn% tworzy# 

pier$cieniowy kolektor $ciekowy oraz sie& 
kana#ów, wykonana z ruroci%gów kamionko-
wych 500-1100 mm (o $rednicy rur cemen-
towych od 0,45 do 1,5 m – przekrój jajowy) 
oraz kana#ów z betonu. Sie& kanalizacyjna 
doprowadza#a $cieki do oczyszczalni mecha-
nicznej – budynku oczyszczalni i stacji pomp 
$ciekowych, usytuowanych przy obecnej ulicy 
Kana#owej 7. (cieki, po oczyszczeniu me-
chanicznym (piaskownik, baseny retencyjne, 
tarcza separacyjna – usuwanie organicznych 
i nieorganicznych zanieczyszcze'), tra*a#y 

na poletka irygacyjne o)powierzchni do 
40)h, gdzie przesi%kaj%c przez grunt, ulega#y 
biologicznemu oczyszczeniu. Nast"pnie, ju! 
jako czysta woda, przedostawa#y si" do rowu, 
a st%d dociera#y do zbiorników wodnych. Dzi"ki 
zainwestowaniu w nowoczesne wodoci%gi 
i centraln% kanalizacj", w#adze miejskie znacz-
nie poprawi#y warunki sanitarne i zdrowotne 
mieszka'ców Leszna na wiele dekad.

W Rawiczu budow" centralnych wodoci%-
gów zako'czono w 1896 roku. Wykonawc%, 
na zlecenie magistratu, by# in!. Max Kempel 
z)Berlina, w#a$ciciel zak#adu M. Kempel Zak#ad 
Budowy Gazu, Wody i Kanalizacji w Seegefeld.

Pierwsze uj"cie wody sk#ada#o si" z trzech 
studni g#"binowych, rozmieszczonych poza 
miastem – w rejonie wsi (winiary. Wod" wydo-
bywano za pomoc% pomp parowych o mocy 
14,5 KM ka!da. W 1911 roku zainstalowano 
nowe urz%dzenie parowe, o zwi"kszonej 
wydajno$ci – 23 m3 na godzin". Zaspokaja#o 
to ówczesne potrzeby Rawicza, licz%cego 
ponad 11 tys. mieszka'ców.

fot. 1.
Wie#a ci'nie! w &rodzie Wielkopolskiej.

fot. 2.
Fontanna w Rawiczu, 1918 r.

fot. 3.
Jezioro Strzeleckie w Chodzie#y, 1905 r.
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fot. 1.
Karta projektu oczyszczalni 'cieków 
w Chodzie#y z Osadnikiem Imho*a, 

opracowana w 1909 r. 
fot. 2.

Plany kanalizacji Chodzie#y
fot. 3.

Plany oczyszczalni 'cieków w Lesznie
fot. 4.

Plan wie#y ci'nie! w &rodzie Wielkopolskiej
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Kalisz, przynale!%c w latach 1815-1918 
do pa'stwa rosyjskiego, w porównaniu do 
miast zaboru pruskiego bardzo pó+no zyska# 
nowe zdobycze cywilizacyjne – centralne 
wodoci%gi i kanalizacj". Przez ponad 100 lat 
Kalisz nie posiada# odpowiedniego systemu 
wodoci%gowego. Ten z czasów staropolskich 
ju! nie funkcjonowa#, wi"c coraz liczniej 
mieszka'cy miasta zmuszeni byli korzysta& 

tylko z publicznych i prywatnych studni, 
cz"sto p#ytkich. Brak kanalizacji systema-
tycznie pogarsza# jako$& wód, coraz bardziej 
zanieczyszczanych, stanowi%cych powa!ne 
zagro!enie epidemiologiczne. W#adze rosyjskie, 
w najmniejszym nawet zakresie, nie zadba#y 
o popraw" tej sytuacji. 

Dopiero w II Rzeczpospolitej, w roku 1935, 
wzi"to si" za budow" wodoci%gów. Prace 

fot. 1.
Widoczna odnoga Prosny

na kanale Babinka w Kaliszu, 1918 r.
fot. 2.

Wymiana rur wod.-kan. w Kaliszu, 1935 r.
fot. 3.

Powód) w Kaliszu, 1924 r.
fot. 4.

Dawna siedziba MWiK w Chodzie#y.
fot. 5.

Fragment Gniezna 
widziany znad jeziora Jelonek, 1927 r.
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rozpocz"to od wywiercania studni g#"bi-
nowej o 300 m g#"boko$ci, uj"cia wodnego 
przy ulicy Nowy (wiat 2a, sk%d po kilku 
miesi%cach ruroci%giem pop#yn"#a woda do 
zamieszkuj%cych $ródmie$cie kaliszan. Rok 
pó+niej, 1 kwietnia 1936 roku, uchwa#% Rady 
Miejskiej Kalisza powo#ano zak#ad bud!eto-
wy, pod nazw% Biuro Budowy i Eksploatacji 
Wodoci%gów i)Kanalizacji, który przez trzy 
lata kontynuowa# budow" kolejnych etapów 
sieci wodoci%gowej. W 1937 roku oddano 
do eksploatacji stacj" pomp, a w nast"pnym 
w#%czono do systemu wodoci%gowego miasta 
wzniesiony zbiornik wie!owy, który obecnie 
jest siedzib% placówki kulturalnej. Wodoci%gi 
miejskie w)1939 roku dostarcza#y oko#o 
250)tys.)m3 wody rocznie, co nie zaspokaja#o 
nawet w po#owie potrzeb miasta.

W 1935 roku rozpocz"to te! budow" ka-
nalizacji. Przez trzy lata wybudowano 35 km 
sieci ogólnosp#awnej, obejmuj%cej jedynie 
$ródmie$cie Kalisza. 

Wojna i okupacja oraz pierwsze lata po-
wojenne nie sprzyja#y rozbudowie systemu 
wodoci%gowo-kanalizacyjnego Kalisza, a)tak-
!e innych miast Wielkopolski. G#ówn% tego 
przyczyn% by#y zniszczenia wojenne i)trudna 
sytuacja kraju po 1945 roku, zwi%zana ze 
zmian% systemu spo#eczno-gospodarczego 
i ustrojowego w Polsce. 

32
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fot. 1.
Park Wilsona w Poznaniu, 1934 r.

fot. 2.
+azienki na So"aczu w Poznaniu, 1937 r.

fot. 3.
Zawody p"ywackie w Poznaniu, 1933 r.

fot. 4.
Fragment portu handlowego na Warcie, 1935 r.

fot. 5.
Fontanna Prozerpiny na Starym Rynku 
w Poznaniu, pochodz$ca z XVIII wieku.

fot. 6.
K$pielisko nad Wart$ w Poznaniu, 1927 r.
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wi"kszo$& miast boryka#a si" z deficytem 
wody. Zaniedbania w zakresie infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej dotyczy#y ca#ego kraju, 
tak!e Wielkopolski.

Przez pierwsz% dekad", a nieraz i d#u!ej, nie 
prowadzono prawie !adnych prac inwesty-
cyjnych z zakresu rozbudowy infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej. Koncentrowano si" 
g#ównie na odbudowie ze zniszcze', napra-
wie lub modernizacji istniej%cych urz%dze' 
powsta#ych w czasie zaboru pruskiego 
i)w) latach niepodleg#ej II Rzeczypospolitej 
Polskiej. Tego typu prace prowadzono te! 
na terenie Poznania, gdy! w wyniku dzia#a' 
wojennych oko#o 30% obiektów systemu 
wodoci%gowo-kanalizacyjnego miasta uleg#o 
zniszczeniu, na kwot" oko#o 900 mln z#otych 
(w przeliczeniu na obecn% warto$& pieni%dza).

Do odbudowy ze zniszcze' przyst%piono 
najpierw (jeszcze w trakcie dzia#a' wojennych 
w Poznaniu), na D"bcu, w obr"bie Stacji 
Wodoci%gowej przy ulicy Wi$niowej i uj"cia 
wody D"bina. Przywracanie funkcji tym dwóm 
obiektom odbywa#o si" pod kierunkiem 
in!. Mieczys#awa Nowaka i s*nalizowane 
zosta#o 22 lutego 1945 roku, dwa dni przed 
wyzwoleniem miasta spod hitlerowskiej 
okupacji.

Nieca#y miesi%c pó+niej (16 marca) uru-
chomiono Stacj" Wodoci%gow% na Grobli 
i odt%d mieszka'cy mieli ju! sta#y dost"p 
do wody. Odbudow% tej stacji kierowa# mgr 
in!. Franciszek Zygmanowski, który – tak jak 
wszyscy robotnicy zak#adów wodoci%gowych 
– pracowa# w tym czasie tylko za „kawa#ek 
chleba i jak%$ zup" z kot#a”. Takie wynagrodze-
nie otrzymywali prawie wszyscy podnosz%cy 
z ruin polskie miasta. Rok pó+niej, w 1946 
roku, pracownicy wodoci%gów rozpocz"li 
prac" w systemie gospodarki pa'stwowej, 
realizuj%c zadania w ramach Trzyletniego 
Planu Odbudowy (1947-1949), a nast"pnie 
6-letniego planu „Budowy Socjalizmu” (1950-
-1955). W ramach nacjonalizacji zak#adów 
pracy, 20 pa+dziernika 1950 roku powo#ano 
Miejskie Przedsi"biorstwo Wodoci%gów 
i)Kanalizacji w Poznaniu (MPWiK). Nie wp#yn"#o 
to na podwy!szenie efektywno$ci dzia#ania 
zak#adu, który ci%gle boryka# si" z problemem 
odpowiedniego zaopatrzenia mieszka'ców 
w)wod" i rozbudowy systemu kanalizacyjne-
go. Dzia#o si" tak z powodu z#ej organizacji 

pracy, braku pieni"dzy zarówno na inwestycje, 
jak i odpowiedniej klasy urz%dzenia, a tak!e 
niedoborów materia#owych.

Od 1954 roku w mie$cie wyst"powa# ci%g#y 
de*cyt wody, starano si" temu zaradzi& przez 
rozbudow" Stacji Wodoci%gowej na D"bcu 
i)uj"cia wody w D"binie. Przez 10 lat (do1964)r.), 
pod kierownictwem in!. Mariana Kruszony, 
ówczesnego dyrektora MPWiK w Poznaniu 
rozbudowano oba obiekty (m.in. w uj"ciu 
d"bi'skim postawiono ponad 250 nowych 
studni). Dzi"ki temu wodoci%g pozna'ski, po 
raz pierwszy w historii, uzyska# wydajno$& 
oko#o 100 tys. m3 wody na dob", prawie dwa 
razy wi"ksz%, ni! w 1954 roku. Nadal jednak 
brakowa#o wody dla mieszka'ców, a)to 
z)powodu du!ego wzrostu liczby ludno$ci – 
z 268)tys. do 438 tys. w 1964 roku i budowy 
wielu nowych zak#adów przemys#owych. 

Ci%g#e braki wody zmusi#y w#adze do podj"-
cia decyzji o budowie nowego, najwi"kszego 
uj"cia wody dla Poznania w Mosinie, oko#o 
20 km od stolicy Wielkopolski. To in*ltracyjne 
uj"cie wody podziemnej, zasilane dop#ywem 
wody powierzchniowej z koryta rzeki Warty, 
nadal jest eksploatowane. Przebiegiem prac 
inwestycyjnych kierowa# Ryszard /mielewski, 
dyrektor MPWiK w Poznaniu, przy wsparciu dyrek-
torów ds. inwestycyjnych, najpierw in!. Stefana 
Lenartowskiego, a pó+niej mgr. in!. Andrzeja 
Kruka (w latach 1974-1977 dyrektora MPWiK).

W pierwszym etapie tej inwestycji, w latach 
1964-1967, wybudowano 20 studni wierconych, 
usytuowanych wzd#u! Warty na odcinku oko#o 
2 km, o wydajno$ci rz"du 24-30)tys.)m3 wody 
na dob". W Mosinie, w 1967 roku, oddano do 
u!ytku – na wierzcho#ku Osowej Góry (132)m 
n.p.m.), pe#ni%cej rol" „wie!y ci$nie'” – 12)wiel-
kich kolistych betonowych zbiorników wody 
czystej o #%cznej pojemno$ci 50)tys.)m3. Rok 
pó+niej uruchomiono now% stacj" uzdatniania 
wody z przepompowni%, w tym hal" *ltrów, 
komor" cyklonow%, chlorowni", sie& ruroci%-
gów przesy#owych. Oddano te! do u!ytku 
dwie magistrale wodoci%gowe – zachodni% 
i wschodni% o)$rednicy 1000 mm, dostar-
czaj%ce grawitacyjnie wod" do odleg#ego 
o 20)km Poznania, zaopatruj%c w ni% po drodze 
mieszka'ców Mosiny, Puszczykowa i Lubonia.

Nowe, mosi'skie uj"cie wody ci%gle roz-
budowywano. W 1982 roku oddano do eks-
ploatacji uj"cia brzegowe: Mosina-Krajkowo, 

zlokalizowane w pobli!u Warty (29 studni), 
a rok pó+niej oddano do u!ytku studni" promie-
nist% w Krajkowie, o wydajno$ci 18)tys.)m3 na 
dob". W wyniku tych wieloletnich, z)ogromnym 
rozmachem prowadzonych prac, eksploatacja 
uj"cia mosi'skiego – o wydajno$ci 140)tys.)m3 
wody na dob" – zako'czy#a dominacj" uj"-
cia d"bi'skiego o $redniej wydajno$ci do 
100)tys.)m3 wody na dob".

Spo$ród 587 tys. mieszka'ców Poznania 
(1989 r.), a! 94,7% korzysta#o z wodoci%gów; 
d#ugo$& sieci wzros#a z 325 km do 1188 km, 
w)latach 1946-1989, a $rednia dobowa zu!y-
cia wody, w litrach na jednego mieszka'ca, 
w tym samym czasie skoczy#a z 72 do 165 
litrów. Z)kolei $rednie t#oczenie wody do sieci 
wodoci%gowej podnios#o si" z 55 tys.)m3. do 
217 tys. m3. Mimo podejmowanych wysi#ków, 
a! do 1989 roku odczuwalny by# de*cyt wody 
w stolicy Wielkopolski, gdzie dobowe zapo-
trzebowanie wynosi#o 305 tys. m3, czyli 23%. 
G#ówn% przyczyn% zjawiska by# dynamiczny 
wzrost ludno$ci Poznania – z 438 tys. w 1965 
roku do 591 tys. w 1988 roku. Poza tym, w)okre-
sie gospodarki socjalistycznej op#aty za wod" 
by#y bardzo niskie i pokrywa# je w)zasadniczej 
cz"$ci bud!et pa'stwa. W)zwi%zku z tym 
mieszka'cy Poznania i innych miast w Polsce 
bezzasadnie zu!ywali ogromne ilo$ci wody, 
m.in. podlewaj%c noc% ogródki dzia#kowe. 
Przy rozliczeniu rycza#towym wodomierze 
w gospodarstwach domowych nie mia#y 
wi"kszego znaczenia.

Doda& jeszcze trzeba, !e niewymienione 
przez lata stare ruroci%gi – a zw#aszcza nowe 
o niskiej jako$ci wyrobu – cz"sto ulega#y awa-
riom, co powodowa#o cz"ste i d#u!sze przerwy 
w dostawie wody. Nienajlepszy by# te! stan 
wewn"trznych instalacji wodoci%gowych 
i)mieszka'cy cz"sto narzekali na niesmaczn% 
wod", z posmakiem chloru.

 Nie mniej wa!nym i trudnym do roz-
wi%zania problemem w Poznaniu sta#a si" 
sprawa rozbudowy sieci kanalizacyjnej, 
#%cznie z)modernizacj%, dzia#aj%cej od 1909 
roku mechanicznej oczyszczalni $cieków. 
W latach 1945-1989, niestety, jeszcze mniej 
zrobiono w)tym zakresie, ni! przy rozbudowie 
infrastruktury wodoci%gowej. W zasadzie 
u!ytkowano powsta#% w latach 1888-1939 
sie& kanalizacyjn%, któr% oczywi$cie rozbu-
dowano. Przez 40 lat sie& ta wyd#u!y#a si" 
z 320 do 1213 km w 1989 roku, a procent 
ludno$ci obs#ugiwanej przez pozna'sk% sie& 
kanalizacyjn% wzrós# w tym czasie z 70 do 
96,2% w 1989 roku.

fot. 1.
Otwarcie basenu p"ywackiego

na So"aczu w Poznaniu, 1936 r.
fot. 2.

Jezioro miejskie w Chodzie#y.
fot. 3.

Pompa czystej wody w maszynowni wodoci$gów 
pozna!skich, lata 1943-1945.
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W latach realnego socjalizmu
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
(1945-1989)
Sze$cioletni, tragiczny okres wojny i)okupacji 
(1939-1945) spowodowa# wiele zniszcze' 
w) infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej 
wielkopolskich miast. Ponadto wprowa-
dzenie po wojnie nowego systemu spo-
#eczno-politycznego, podporz%dkowanego 
planowej, socjalistycznej gospodarce mia#o 
tak!e negatywny wp#yw na funkcjonowanie 
zak#adów wodoci%gowo-kanalizacyjnych, 
dzia#aj%cych przez kolejne ponad 40 lat 
w)Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – PRL. 
W ramach zmian systemowych, dotycz%cych 

omawianej bran!y, zlikwidowano miejskie 
zak#ady wodoci%gowo-kanalizacyjne, a w ich 
miejsce powo#ano pa'stwowe przedsi"bior-
stwa. Dzia#a#y one ju! w ramach zmienionych 
warunków ustrojowych, doprowadzaj%c 
do wielu zaniedba', zw#aszcza nierozwi-
jania sieci kanalizacyjnej, niebudowania 
oczyszczalni $cieków, co doprowadzi#o do 
drastycznego pogorszenia stanu $rodowiska 
przyrodniczego, w tym du!ych zanieczysz-
cze' ekosystemów wodnych. Wi"ksza cz"$& 
rzek i jezior ulega#a degradacji, staj%c si" po 
prostu zbiornikami $cieków. Wi"cej uwagi, 
$rodków finansowych po$wi"cano rozbu-
dowie infrastruktury wodoci%gowej, ale i tak 
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Dane statystyczne nie daj% jednak pe#nego 
obrazu rzeczywisto$ci, gdy! a! 60% $cieków, 
prawie bez oczyszczania, poza tylko mecha-
nicznym, tra*a#o do Warty lub innych cieków 
wodnych miasta i okolic. Nie pomog#y w)tym 
zakresie te! i nowo wybudowane du!e kolektory 
sanitarne, w tym: prawobrze!ny dla ponad 
300 zak#adów przemys#owych, odprowadzaj%-
cych wówczas $cieki bezpo$rednio do Warty 
(budowa 1949-1958); junikowski (1961-1982); 
naramowicki – sanitarny o d#ugo$ci 1,8 km, 
$rednicy 800-1000 mm i deszczowy o d#ugo$ci 
2,5 km i $rednicy 1800 mm oddane w 1986 
roku; podola'ski, umo!liwiaj%cy przyj"cie 
$cieków z osiedla Bonin i dzielnicy Podolany 
oraz kolektor sanitarny tzw. swarz"dzki, wybu-
dowany w latach 1970-1980, umo!liwiaj%cy 
przej"cie $cieków ze Swarz"dza.

W Poznaniu, do 1985 roku, funkcjonowa#a 
jedynie Lewobrze!na Oczyszczalnia (cieków 
(LO() typu mechanicznego przy ulicy Serbskiej. 
Oczyszczalnia ta, dzia#aj%ca od 1909 roku, 
mimo modernizacji w latach 1946-1949 
i 1968-1972, nie by#a w stanie przyj%& bardzo 
du!ych ilo$ci wytwarzanych $cieków, a po-
nadto mechaniczne oczyszczanie w bardzo 
ma#ym stopniu redukowa#o ró!norodne zanie-
czyszczenia. W#adze miejskie i wojewódzkie 

zdawa#y sobie z tego spraw" i postanowi#y 
wreszcie wybudowa& now% oczyszczalni" 
$cieków. Budow" mechaniczno-biologicznej 
Centralnej Oczyszczalni (cieków (CO() dla 
miasta Poznania rozpocz"to w 1974 roku na 
terenie gminy Czerwonak w Kozieg#owach, 
na prawym brzegu Warty. Pierwszym kie-
rownikiem „CO( w Budowie” zosta# in!. Jacek 
Ponicki, pó+niejszy dyrektor MPWiK (1982- 
-1999). Dopiero po 11 latach uruchomiono 
pierwszy etap oczyszczania mechanicznego 
i 31 grudnia 1985 roku pop#yn"#y pierwsze 
$cieki w ilo$ci 27 tys. m3 na dob", a par" lat 
pó+niej w ilo$ci ok. 50 tys. m3.

Zarówno Lewobrze!na Oczyszczalnia 
(cieków, jak i CO( oczyszcza#y – i to tylko 
mechanicznie – zaledwie 100 tys. m3 $cieków 
na dob", gdy tymczasem mieszka'cy oraz 
zak#ady przemys#owe wytwarzali ponad 260 
tys. m3 $cieków. Wi"kszo$& z nich nadal nie 
by#a wi"c oczyszczana. Zanieczyszczone $cieki 
zawiera#y du!e ilo$ci metali ci"!kich, kwa-
sów, t#uszczów, olejów, $rodków pior%cych, 
zarazków chorobotwórczych. Efektem tego 
by# fatalny stopie' zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych Poznania i okolic. Rzeki: 
Warta i jej dop#ywy, Cybina, Bogdanka sta#y 
si" kana#ami $ciekowymi. Ju! w 1956 roku 

zabroniono w Warcie k%pieli, a wy#owione 
z niej ryby cuchn"#y i zawiera#y du!% ilo$& 
metali ci"!kich. Zanieczyszczone cieki wod-
ne negatywnie te! oddzia#ywa#y na jeziora 
w)Poznaniu i okolicach – Strzeszy'skie, Rusa#ka, 
Malta'skie czy Kierskie, których wody te! 
uleg#y powa!nej degradacji. 

G#ówn% tego przyczyn% by#o niedo-
inwestowanie systemu kanalizacyjnego 
i prowadzenie niew#a$ciwej gospodarki 
wodno-$ciekowej w)okresie 44 lat realnego 
socjalizmu – byle jak wykonywanej pracy 
przez nisko wynagradzanych pracowników, 
przydzia#ów do$& niskiej jako$ci surowców, 
materia#ów i urz%dze', a)tak!e reglamentacji 
w ramach systemu nakazowo-rozdziel-
czego charakterystycznego dla Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej (PRL). Nieod#%czn% 
cz"$ci% tego systemu by#o najpierw Miejskie 
Przedsi"biorstwo Wodoci%gów i)Kanalizacji 
w Poznaniu (1950-1976, deficytowe, jak wy-
nika z poufnych dokumentów, zatrudniaj%ce 
360 pracowników w 1950 r. a w 1976) r. – 
780), a pó+niej do ko'ca PRL, Wojewódzkie 
Przedsi"biorstwo Wodoci%gów i Kanalizacji 
w Poznaniu (WPWiK), czyli wielozak#adowe 
przedsi"biorstwo pa'stwowe o zwi"kszonym 
zakresie terytorialnego dzia#ania.

W sk#ad nowego przedsi"biorstwa w#%czo-
no, samodzielnie dotychczas funkcjonuj%ce, 
Przedsi"biorstwo Wodoci%gów i Kanalizacji 
w)Gnie+nie, któremu podlega#y z kolei za-
k#ady we: Wrze$ni, Skokach, Pobiedziskach, 
Murowanej Go$linie, K#ecku oraz Nowym 
Tomy$lu w)tym m.in. zak#ady w Opalenicy, 
Grodzisku; równie! w (remie z zak#adami 
w (rodzie, Kórniku; a)tak!e w Szamotu#ach 
z zak#adami w)Sierakowie, Pniewach, Obornikach. 
Zgodne to by#o z)ówczesnymi tendencjami 
spo#eczno-gospodarczo-politycznymi aparatu 
partyjnego PZPR. W ca#ym kraju przekszta#cano 
wówczas przedsi"biorstwa pa'stwowe w tzw. 
wielkie organizacje gospodarcze WOG. Wi%za#o 
si" to z, przeprowadzonymi rok wcze$niej, 
zmianami w strukturach administracji kraju, 
gdy z 17 du!ych województw utworzono a! 
49 mniejszych (1 czerwca 1976 r.). Znacznie 
uszczuplono te! województwo pozna'skie, 
w stolicy którego, w latach 1976-1989, funk-
cjonowa#o WPWiK zatrudniaj%ce w 1989 roku 
#%cznie oko#o 1400 pracowników, w wi"kszo$ci 
(800) w Poznaniu.

Funkcjonowanie innych zak#adów wodo-
ci%gowych na terenie Wielkopolski w czasach 
realnego socjalizmu zasadniczo nie ró!ni#o si", 
zarówno pod wzgl"dem etapów dzia#ania (od 
odbudowy do likwidacji miejskich zak#adów), 
jak i zmian organizacyjnych czy zaniedba' 
w)infrastrukturze wodno-$ciekowej. Natomiast 
inny nieco – ze wzgl"du na wielko$& miasta, 

jego mo!liwo$ci *nansowe, szans" dotarcia do 
w#adz centralnych, decyduj%cych o inwesty-
cjach – by# zakres ich dzia#ania, zwykle mniejszy 
ni! w Poznaniu. Gnie+nie'skie wodoci%gi, 
której siedziba mie$ci si" przy obecnej ulicy 
,wirki i Wigury)28, po 1945 roku korzysta#y 
z)infrastruktury wodoci%gowej wybudowanej 
jeszcze przez zaborc" pruskiego. Decyzj" 
w tej sprawie podj"#y ówczesne w#adze miej-
skie. W) latach 1881-1887 wykonano liczne 
badania, zwi%zane z lokalizacj% wydajnych 
uj"& wody dla miasta i wybrano miejsce blisko 
jeziora Winiary, ze wzgl"du na „ob*to$& +ród#a”. 
Budow% wodoci%gów zaj"#a si" niemiecka 

*rma Maschinen-Aktiengesellschaft z Królewca. 
Prace budowlane rozpocz"to i zako'czono 
w 1888 roku.

W sk#ad pierwszego miejskiego wodo-
ci%gu wchodzi#y: jedna studnia g#"binowa, 
stacja uzdatniania wody, pompownia, wie!a 
ci$nie', powsta#a trzy lata pó+niej, i ruroci%g 
do $ródmie$cia. Po uzdatnieniu woda t#o-
czona by#a – przy pomocy pompy t#okowej 
z nap"dem parowym – na wie!" ci$nie', 
sk%d grawitacyjnie dostarczano j% do mia-
sta. Wytwarzano wówczas 40 m3 wody na 
godzin", co zaspokaja#o potrzeby Gniezna. 
Troch" pó+niej powsta# system kanalizacyjny. 
Pierwsz% sie& z tego zakresu i oczyszczalni" 
$cieków wybudowano w latach 1904-1905. 
Ten ostatni obiekt zlokalizowano w pó#nocnej 
cz"$ci miasta, przy ko'cu obecnej ulicy Wodnej.

fot. 1.
Wn%trze hali pomp w Przepompowni &cieków 

przy ul. Garbary w Poznaniu, pocz. XX w.
fot. 2-3.

Budowa oczyszczalni 'cieków w Chodzie#y.
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W latach II Rzeczypospolitej, a tak!e w)cza-
sie II wojny $wiatowej modernizowano ten 
system, m.in. buduj%c baterie trzech *ltrów 
pospiesznych, by ju! po wojnie, w latach 
1947-1949, zainstalowa& kolejne trzy takie 
*ltry. Rozbudowywano te! sie& wodoci%gow% 
i zwi"kszano produkcj" wody przez stworze-
nie, w latach 1952-1954, nowego jej uj"cia 
i)stacji uzdatniania przy jeziorze Jelonek. Prace 
kontynuowano w latach 1975-1980. Powsta#y 
wówczas: napowietrzalnia, nowe stacje pomp, 
chlorownia i nowe zbiorniki czystej wody.

W latach 1982-1984 zbudowano te! drugie 
uj"cie wody – Winiary II (We#nica). Mimo to 
zapotrzebowanie na wod" przewy!sza#o 
mo!liwo$ci produkcyjne wodoci%gów, wi"c 
wyst"powa# problem de*cytu wody, podob-
nie jak w Poznaniu. To samo te! dotyczy#o 
przeci%!onej sieci kanalizacyjnej Gniezna, 
zak#adanej od 1904 roku, a pó+niej zbyt wolno 
rozbudowywanej w stosunku do wzrostu 
liczby mieszka'ców i nowych zak#adów 
produkcyjnych. Dzia#aj%ca tu od 1905 roku 
mechaniczna oczyszczalnia $cieków, cho& 
wiele razy modernizowana, a zw#aszcza po 
1980 roku, kiedy to unowocze$niono mecha-
niczny i biologiczny cykl oczyszczania, nie 
mog#a zredukowa& wszystkich zanieczyszcze'. 
Pobliskie cieki wodne, jeziora gnie+nie'skie 
by#y powa!nie zdegradowane.

Wrze$nia, za#o!ona w $redniowieczu na 
lewym brzegu rzeki Wrze$nicy, równie! nie 
odbiega#a w okresie Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej od typowego obrazu funkcjonowa-
nia wodoci%gów i kanalizacji. Tak jak w wielu 
innych miastach wielkopolskich, pierwsze 
centralne wodoci%gi zbudowano we Wrze$ni 
jeszcze pod pruskim zaborem, w)1911 roku, 
a system kanalizacyjny rok pó+niej. Zaspokaja#y 
one wówczas i w latach II)RP potrzeby miesz-
ka'ców. Jednak ju! w)1953 roku – z braku 
dobrego nadzoru konserwatorskiego, syste-
matycznych napraw, by#y w)stanie „katastrofy”. 
Wobec cz"stego braku wody mieszka'cy 
musieli u!ywa& pomp miejskich, a przecie! 
fekalia – wobec niewydolno$ci mechanicz-
nej oczyszczalni – spuszczano okresowo do 
Wrze$nicy. Dopiero w 1956 roku wybudowano 
dwie nowe studnie g#"binowe, które tylko na 
pewien czas poprawi#y zaopatrzenie miasta 
w wod". Na pocz%tku 1960 roku, z powodu 
ogromnego de*cytu wody, miasto zdecydowa#o 

si" na remont i u!ytkowanie miejskich studni 
publicznych – jak za czasów $redniowiecza. 

Jeszcze w 1960 roku 34% ulic w mie$cie nie 
by#o pod#%czonych do wodoci%gu. Jednocze$nie 
w latach 1963-1976 powstawa#y nowe osiedla 
mieszkaniowe, zak#ady produkcyjne, a)system 
wodoci%gowo-kanalizacyjny pozosta# w)miejscu. 
Dosz#o do tego, !e w 1976 roku we Wrze$ni 
wprowadzono ograniczenia zu!ycia wody 
pitnej. W#adze zmuszone zosta#y do dzia#ania 
i w roku nast"pnym uruchomiono cztery 
nowe studnie g#"binowe i wybudowano, 

swoj% rol", powoduj%c, !e tamtejsze cieki 
wodne i jeziora sta#y si" zbiornikami wszelkich 
zanieczyszcze'.

W (remie stan infrastruktury wodoci%go-
wo-kanalizacyjnej nie odbiega# zasadniczo od 
innych miast regionu. Bardziej mo!e dbano 
o)utrzymanie i rozwój infrastruktury wodoci%-
gowej, budowanej od roku 1907. Natomiast 
w roku nast"pnym dosz#o do uruchomienia 
miejskiego zak#adu wodoci%gowego dla 
7-tysi"cznego, a przystosowanego do ob-
s#ugi 15 tys. mieszka'ców. G#ówne obiekty 

przy istniej%cej od 1912 roku wie!y ci$nie', 
dwa zbiorniki na wod" o pojemno$ci 1000)m3 
ka!dy. Zaniedbania w rozbudowie sieci ka-
nalizacyjnej by#y jeszcze wi"ksze i do upadku 
realnego socjalizmu we Wrze$ni nie powsta#a 
oczyszczalnia $cieków.

Podobnie by#o w (rodzie Wielkopolskiej, 
Chodzie!y, gdzie mimo istnienia ma#ych 
mechanicznych oczyszczalni $cieków – 
oczywi$cie z czasów zaborów – to w wyniku 
wieloletnich zaniedba' przesta#y spe#nia& 

wodoci%gowe powsta#y obok gazowni miejskiej, 
gdzie w pobli!u usytuowano równie! uj"cie 
wody i stacj" wodoci%gow%. W odleg#o$ci 
oko#o 1800 m od uj"cia wody, oddano do 
u!ytku w 1909 roku kolejn% cz"$& sk#adow% 
wodoci%gów – wie!" ci$nie', ulokowan% na 
lewym brzegu Warty, o wysoko$ci 43,7 m wraz 
ze zbiornikiem wody o pojemno$ci 250 m3. 

Budow" kanalizacji w mie$cie rozpocz"to 
ju! po odzyskaniu przez Polsk" niepodleg#o$ci. 
Najpierw, w 1925 roku, prace kanalizacyjne 

rozpocz"to od placu rynkowego, a pó+niej 
skanalizowano kolejne obszary (remu. Do 1930 
roku skanalizowano oko#o 50% wszystkich 
ulic miasta. Potem prac nie kontynuowano 
z powodu kryzysu gospodarczego i braku 
$rodków *nansowych. Uda#o si" tak!e w)latach 
II RP zmodernizowa& infrastruktur" wodoci%-
gow%, w sk#ad której wchodzi#y nast"puj%ce 
obiekty: uj"cie wody z czterema studniami 
g#"binowymi do g#"boko$ci 21 m, po#%czone 
lewarem ze studni% zbiorcz%; pompowania 
wody (dwa silniki gazowe); dwa zbiorniki 

podziemne o pojemno$ci ok. 100 m3 oraz 
zbiornik wie!owy na wie!y ci$nie' o pojem-
no$ci 250 m3; sie& wodoci%gowa o d#ugo$ci 
oko#o 8 km. Wodoci%g ów dostarcza# wod" 
do 468 odbiorców, zu!ywaj%cych rocznie 
11)500 m3 wody.

Podczas okupacji lat 1939-1945 obiekty 
wodoci%gowe w (remie nie uleg#y zniszczeniu. 
Pierwsze prace, zwi%zane z ich modernizacj%, 
podj"to ju! dwa lata po wojnie. W okresie 
1947-1949 odrestaurowano budynek *ltrów 

stacji uzdatniania wody, który uruchomiono 
w 1954 roku. Wzrost nak#adów na inwestycje 
komunalne, w tym na sie& wodoci%gow%, na-
st%pi# od 1955 roku. Do roku 1960, dokonano 
gruntownej przebudowy sieci wodoci%gowej, 
wymieniono silniki gazowe, wraz z pompami 
t#okowymi, na pompy wirowe, nap"dzane 
elektrycznie, a tak!e dokonano odwiertów 
dwóch studni g#"binowych.

Wzrost zapotrzebowania na inwestycje 
komunalne zapocz%tkowany zosta# budow% 
Odlewni ,eliwa, która zlokalizowana zosta#a na 

peryferiach lewobrze!nej cz"$ci ówczesnego 
(remu. Decyzj" o budowie zak#adu podj"to 
w 1963 roku. Zaistnia#a wtedy konieczno$& 
ci%g#ego dostarczania wody i odbioru $cieków, 
zarówno na potrzeby samego zak#adu, jak 
i powstaj%cego przy nim osiedla mieszka-
niowego. Przewidywania dotyczy#y 2,5 tys. 
mieszka' i oko#o 16 tys. mieszka'ców, a wi"c 
tylu, ilu liczy# (rem w 1970 roku. Rozbudowa 
wodoci%gów oraz doprowadzenie wody do 
Odlewni ,eliwa zosta#y zrealizowane do ko'ca 

1967 roku. System wodoci%gowy, który przy 
tak dynamicznym rozwoju miasta nie zaspo-
kaja# potrzeb ludno$ci i przemys#u, wymaga# 
dodatkowo modernizacji.

W roku 1967 pobudowano zbiornik wody 
czystej o pojemno$ci 500 m3, a na stacji uzdat-
niania wody wykonano drugi stopie' *ltrów 
zamkni"tych. Do ko'ca 1968 roku, w ramach 
rozbudowy kanalizacji, przeprowadzone zo-
sta#y nowe kolektory, odprowadzaj%ce $cieki 
z Odlewni ,eliwa i osiedla na Jezioranach. 
-%cznie w latach 1966-1970 wybudowano 
5,8)km kolektorów kanalizacyjnych oraz 4,7)km 
sieci wodoci%gowej. Dodatkowo, w 1968 roku, 
w lewobrze!nej cz"$ci (remu, w rejonie ulicy 
Zachodniej, rozpocz"to budow" mechanicz-
no-biologicznej oczyszczalni $cieków, która 
zako'czona zosta#a w 1977 roku. Sze$& lat 
wcze$niej uda#o si" w#%czy& do eksploatacji 
cz"$& mechaniczn%. By# to zak#ad komunalny 
o bardzo wa!nej roli, zw#aszcza z punktu 
widzenia dba#o$ci o czysto$& $rodowiska.

W latach 1973-1974 w#%czono do eksplo-
atacji uj"cie wody przy ulicy Parkowej oraz 
hydroforni" wraz z przepompowni% przy ulicy 
1 Maja, a tak!e kilka kilometrów sieci przesy-
#owych od osiedla Jeziorany i Odlewni ,eliwa.

Pod koniec lat 70. XX wieku borykano 
si" z zapewnieniem ci%g#o$ci dostaw wody. 
Przyczyn% braku wody by#a zbyt ma#a wydaj-
no$& urz%dze' wodoci%gowych. Prowadzono 
wówczas badania hydrogeologiczne po obu 
stronach rzeki Warty, w rejonie Kawcza, by 
w)roku 1985 rozpocz%& budow" nowego 
wodoci%gu w (remie. Zadanie to nie zosta#o 
jednak zrealizowane z uwagi na negatywn% 
opini" geologiczn%, zgodnie z któr% eksploata-
cja uj"cia w tym rejonie mo!e spowodowa& 
zanieczyszczanie wód, sp#ywaj%cych ze sta-
rego wysypiska $mieci. Wobec niepomy$lnej 
opinii ekspertów, w ko'cu lat 80. XX wieku, 
przeprojektowano dokumentacj" techniczn% 
stacji uzdatniania wody z rejonu Kawcza na 
uj"cie w (remie przy ulicy Parkowej. Niestety 
i to przedsi"wzi"cie, tym razem ze wzgl"dów 
ekonomicznych, nie zosta#o rozpocz"te.

fot. 1.
Spartakiada ,rm wodoci$gowych 

w Poznaniu, I po". XX w.
fot. 2.

Budowa sieci wod.-kan., w Poznaniu.
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W 1987 roku – po 80 latach funkcjonowa-
nia)– pa'stwowe przedsi"biorstwo zatrudnia#o 
87 pracowników, a w sk#ad infrastruktury 
wodoci%gowej wchodzi#y: dwa uj"cia wody 
z)ponad 20 studniami g#"binowymi. W ramach 
systemu dzia#a#a równie! zmodernizowana 
stacja uzdatniania wody, wie!a ci$nie' oraz 
nowy zbiornik wody czystej o pojemno$ci 
500 m3 wody.

Niestety, mimo tych inwestycji i 42 km sieci 
wodoci%gowej (w 1946 r. by#o zaledwie 8 km), 
w dalszym ci%gu w mie$cie odnotowywano 
okresowe braki w dostawach wody. Wynika#y 
one ze zbyt ma#ej zdolno$ci produkcyjnej 
urz%dze' uzdatniaj%cych wod". Zdolno$& 
ta od wielu lat utrzymywa#a si" na poziomie 
5-400)m3 na dob", cho& produkowano a! 
9000)m3 na dob", a potrzeby odbiorców wy-
nosi#y 11)000 m3 na dob". De*cytu wody nie 
uda#o si" zlikwidowa&, a! do ko'ca 1989 roku. 
Sporym problemem by#a tak!e infrastruktura 
kanalizacyjna, nienad%!aj%ca za rozwojem 
miasta. Mimo rozbudowy sieci kanalizacyjnej 
do cz"stych przypadków nale!a#o wówczas 
nielegalne zrzucanie $cieków do Warty. 

Dopiero budowa mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni $cieków, w latach 1968-1972, 
spowodowa#a zaniechanie tych nielegalnych 
praktyk i odpowiedni% redukcj" zanieczyszcze'.

Z problemami odbudowy i rozwoju infra-
struktury wodno-$ciekowej w okresie Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej boryka#y si" te! 
inne miasta, jak cho&by: Jarocin, Ostrów 
Wielkopolski, Konin, Pi#a, Rawicz. W tym 
ostatnim mie$cie zdecydowane dzia#ania 
podj"to prawie 20)lat po wojnie.

W Rawiczu, w latach 1960-1970, rozbu-
dowano przede wszystkim uj"cie wody. 
Powsta#y nowe studnie i rozbudowano sie& 
wodoci%gowo-kanalizacyjn%. W po#owie lat 
70. ubieg#ego wieku uruchomiono te! now% 
oczyszczalni" $cieków typu mechanicznego. 
Dekad" pó+niej oddano do eksploatacji stacj" 
uzdatniania wody dla Rawicza, w Za#%czu. 
W)tym czasie zak#ad wodoci%gowo-kanaliza-
cyjny prowadzi# dzia#alno$& w ramach Woje-
wódzkiego Przedsi"biorstwa Wodoci%gów 
i)Kanalizacji w Lesznie (od 1982 r.).

Jaroci'skie zak#ady wodoci%gowo-kana-
lizacyjne po 1945 roku równie! korzysta#y 

z infrastruktury wybudowanej pod pruskim 
zaborem, bo ju! w 1903 roku. Po wojnie przy-
st%piono do rozbudowy obu sieci. W)1939 roku 
sie& wodoci%gowa mia#a 21,7)km, a)dziesi"& 
lat pó+niej 49,4 km, natomiast sie& kanali-
zacyjna wzros#a w tym samym czasie z 23,3 
do zaledwie 31,8 km, przy du!ym przyro$cie 
liczby mieszka'ców i zak#adów przemys#o-
wych. Do 1989 roku nie zosta# rozwi%zany 
problem kompleksowego oczyszczania 
$cieków. W latach 1976-1988 najwi"cej, bo 
a! 89,6%, nieoczyszczonych $cieków do wód 
powierzchniowych dostarcza#y ró!ne zak#ady 
przemys#owe, w)tym Cukrownia „Witaszyce” 
czy Jaroci'ska Fabryka Mebli „Jaroma”. 

Ostrów Wielkopolski – le!%cy nad O#obokiem, 
lewym dop#ywem Prosny – w porównywalnym 
czasie równie! mia# problemy z gospodark% 
wodno-$ciekow%. Wybudowana bowiem 
w)1903 roku sie& wodoci%gowa z wie!% 
ci$nie', a)w)1909 roku sie& kanalizacyjna, 
po prawie pó# wieku eksploatacji, by#a nie 
w)pe#ni sprawna, a jednocze$nie przeci%-
!ona. Pomimo rozbudowy i modernizacji 
obu sieci, w nast"pnych dekadach realnego 

socjalizmu (1955-1989) nie uda#o si" zaspokoi& 
narastaj%cych potrzeb mieszka'ców Ostrowa 
Wielkopolskiego.

Zaopatrzenie miasta w wod" nie by#o 
zadowalaj%ce. Ostrów odczuwa# jej de*cyt 
w)zwi%zku z opó+nieniami w budowie nowych 
uj"& wodnych i stacji uzdatniania. Trudno$ci 
w rozbudowie wodoci%gów wi%za#y si" z za-
nieczyszczeniem rzeki O#obok, p#yn%cej przez 
teren uj"cia wody. Ponadto sie& ta wymaga#a 
dalszej rozbudowy, modernizacji, a miejscami 
wymiany, zw#aszcza w starych budynkach. 
Wodoci%gi, licz%ce w 1989 roku ponad 80 lat, 
ze wzgl"du na zu!ycie, skorodowanie cz"$ci 
rur i urz%dze' nie nadawa#y si" ju! w zasadzie 
do eksploatacji. 

Istniej%ca sie& kanalizacyjna typu rozdziel-
czego swym zasi"giem nie obejmowa#a ca#ego 
miasta, cho& znacznie j% rozbudowano. W)1989 
roku korzysta#o z niej oko#o 70% ludno$ci 
miasta. Sporym problemem Ostrowa by#y 
nieczysto$ci, bowiem do istniej%cej mecha-
niczno-biologicznej oczyszczalni $cieków 
dociera#o ich zbyt du!o, zarówno komunal-
nych, jak i przemys#owych. Oczyszczalnia by#a 
w stanie obs#u!y& tylko 40% dostarczanych 

$cieków. Pozosta#a ich cz"$& powodowa#a 
bardzo powa!n% i narastaj%c% degradacj" 
wód powierzchniowych.

W Pile – mie$cie powsta#ym w dolinie rzeki 
Gwdy, w pobli!u jej uj$cia do Noteci – po 1945 
roku korzystano z obiektów sieci wodno-ka-
nalizacyjnej, wybudowanej tak!e pod koniec 
XIX stulecia. W ówczesnym Schneidemuhl, 
znajduj%cym si" w pa'stwie niemieckim do 
zako'czenia II wojny $wiatowej, pierwsze obiekty 
wodoci%gowe powsta#y w latach 1890-1900. 
Wybudowano wtedy uj"cie wody, sk#adaj%ce 
si" ze studni g#"binowych, pobieraj%cych 
wod" ze z#ó! czwarto- i trzeciorz"dowych. 
Zlokalizowano je w Parku Miejskim i)na te-
renie Zak#adu Wodoci%gów, przy obecnej 
ulicy Chopina, gdzie wybudowano te! Stacj" 
Uzdatniania Wody, sk%d ze zbiornika wody czy-
stej o pojemno$ci 640)m3 przepompowywano 
j% do sieci miejskiej o)d#ugo$ci oko#o 40)km. 
Ci$nienie w sieci regulowano przez wie!" ci-
$nie', usytuowan% przy obecnej ulicy Lotniczej 
w Pile. (cieki natomiast odbiera#a kanalizacja 
rozdzielcza, sk%d kierowano je na pola iryga-
cyjne w rejonie Leszkowa, natomiast $cieki 
deszczowe tra*a#y bezpo$rednio do rzeki Gwdy.

Po przej"ciu przez w#adze polskie zniszczone-
go miasta, system zaopatrywania mieszka'ców 
w wod" znajdowa# si" w stanie katastrofalnym, 
a! do 1948 roku. Pracuj%cy wówczas w Pile in!. 
Piotr Zaremba, jako dyrektor Biura Planowania 
Regionalnego, tak we wspomnieniach pisa# 
o)roku 1945: Musia$em jeszcze ingerowa' w(nie-
które problemy komunalne Pi$y, gdzie trzej nasi 
technicy nie mogli sobie ju% da' rady. Odbywaj"c 
d$ugie marsze piesze, lustrowa$em z in%ynierem 
Henrykiem Sypniewskim stacje wodoci"gowe 
oraz szuka$em z kilku robotnikami miejsc, gdzie 
prawdopodobnie powinny by' zasuwy uliczne. 
Zosta$y one bowiem celowo zabrukowane przez 
uchodz"cych Niemców w(sposób uniemo%li-
wiaj"cy ich odszukanie, a tym samym otwarcie 
zablokowanych ruroci"gów. Przez kolejne 
miesi%ce wody nadal brakowa#o.

fot. 1-2.
Witra#e przedstawiaj$ce widok ratusza, wie#y ci'nie!, 

stacji wodoci$gowej i obiektów gazowni, znajduj$ce 
si% w oknach zabytkowej hali przepompowni 'cieków 

w Ostrowie Wielkopolskim.
fot. 3.

Uj%cie wody w dolinie rzeki O"obok, 
Ostrów Wielkopolski, 1903 r.1 2
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Wychodz%c naprzeciw próbie rozwi%zania 
tego fundamentalnego problemu, 20 maja 
1947 roku og#oszono przetarg i rozpocz"to 
akcj" odbudowy miejskich wodoci%gów. 

W latach 1955-1957 oddano do eksplo-
atacji nowe studnie artezyjskie o g#"boko$ci 
148 m ka!da, pobieraj%ce wody z warstwy 
oligocenu – trzeciorz"du. Jako$& wody by#a 
na tyle dobra, !e nie wymaga#a procesów 
uzdatniania. W 1973 roku wod" pobiera#o ju! 
14 studni g#"binowych, w tym trzy z warstw 
czwartorz"dowych, o ponadnormatywnej 
zawarto$ci !elaza i manganu, co wymusi-
#o uruchomienie stacji uzdatniania wody. 

Istniej%cy od 1945 roku Zak#ad Wodoci%gów 
i Kanalizacji w Pile zosta# w#%czony do, po-
wo#anego 12 grudnia 1950 roku, Miejskiego 
Przedsi"biorstwa Gospodarki Komunalnej 
w)Pile. Po utworzeniu 49 nowych województw 
(1975 r.), w tym województwa pilskiego, 
utworzono Wojewódzkie Przedsi"biorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w)Pile 
(WPGKiM), w którego strukturach znalaz# si" 
te! pilski Zak#ad Wodoci%gów i)Kanalizacji. 
W)ramach nast"pnych zmian organizacyjnych 
wyodr"bniono ze struktur WPGKiM dzia#alno$& 
wodoci%gowo-kanalizacyjn% i)utworzono 
Wojewódzkie Przedsi"biorstwo Wodoci%gów 
i Kanalizacji (WPWiK). W sk#ad tego przedsi"-
biorstwa wesz#o 12 zak#adów rejonowych, 
zlokalizowanych w)miastach województwa 
pilskiego: Chodzie!y, Czarnkowa, Jastrowia, 
Krzy!a, Pi#y, Trzcianki, Rogo+na, Wa#cza, 
W%growca, Wronek i Z#otowa. WPWiK w Pile 
funkcjonowa#o a! do przemian spo#eczno-
-ustrojowych, które nast%pi#y po 1989 roku.

Scharakteryzowane powy!ej miasta wiel-
kopolskie, jeszcze przed 1945 rokiem, mia#y 
poprowadzon% sie& wodoci%gowo-kanaliza-
cyjn%. Inaczej by#o w przypadku znacz%cego 
o$rodka regionu – Konina, gdzie infrastruktur" 
tego typu budowano dopiero po 1950 roku. 
Wcze$niej, przez stulecia, mieszka'cy pobierali 
wod" cz"$ciowo z rzeki Warty, a g#ównie z)tra-
dycyjnych studni o niewielkich g#"boko$ciach, 
wi"c woda by#a cz"sto zanieczyszczona i z#ej 
jako$ci. Dopiero w 1910 roku uruchomiono na 
Rynku G#ównym ósm% z kolei, ale pierwsz% arte-
zyjsk% studni" g#"binow%, wyposa!on% w)dwie 
pompy o du!ej wydajno$ci (ok.)800 wiader 
na godzin"). Wod" w wiadrach, drewnianych 
lub blaszanych, noszono do domów jeszcze 
po 1945 roku, prawie do po#owy XX wieku. 

Wtedy to wybudowano i uruchomiono 
w)obu cz"$ciach Konina, pierwsze w dziejach 
miasta, wodoci%gi, pracuj%ce na bazie uj"cia 
wody Kurów. W kolejnych latach rozbudo-
wywano sie& wodoci%gow% i tworzono od 
podstaw sie& kanalizacyjn%, jednak do ko'ca 
istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
nie wybudowano w Koninie !adnej oczysz-
czalni $cieków.

Miasto, licz%ce w 1950 roku zaledwie 12)tys. 
mieszka'ców, w nieca#e 40 lat osi%gn"#o 
79 tys. ludno$ci, staj%c si" zarazem znacz%-
cym o$rodkiem przemys#owym w)regionie 

wielkopolskim. Równie wa!nym o$rodkiem 
Wielkopolski jest Leszno, którego infrastruk-
tura wodoci%gowo-kanalizacyjna, w latach 
1945-1989, tak!e nie odpowiada#a rozwojowi 
miasta.

W pierwszym okresie Polski Ludowej, 
w) latach 1945-1954, tak!e w Lesznie nie 
prowadzono wi"kszych inwestycji w zakresie 
gospodarki wodno-$ciekowej. Nadal korzystano 
tylko z) jednego uj"cia wody w Zaborowie, 
rozbudowuj%c jedynie sie& wodoci%gow% 
(z)28)km w 1946 r. do ponad 70 km w 1970)r.) 
i kanalizacyjn% (z 23 km w 1946 r. do ponad 
30 km w 1970 r.).

W latach 1950-1981 pracownicy wodo-
ci%gów i kanalizacji w Lesznie wchodzili 
w)sk#ad wielobran!owego przedsi"biorstwa 
pa'stwowego – Miejskiego Przedsi"biorstwa 
Gospodarki Komunalnej (MPGM). W stolicy 
nowo powsta#ego (1975 r.) województwa 
leszczy'skiego utworzono w po#owie 1982 
roku Wojewódzkie Przedsi"biorstwo Wodo-
ci%gów i Kanalizacji w Lesznie, z bran!owymi 
oddzia#ami terenowymi w: Gostyniu, Górze, 
Ko$cianie, Rawiczu, Wschowie i oczywi$cie 
w)stolicy regionu. W tym czasie, wraz ze wzro-
stem liczby mieszka'ców, zaobserwowano 
w)Lesznie systematyczne pogarszanie si" jako$ci 
wody. Konieczne sta#o si" wi"c przeprowadze-
nie kilku inwestycji wodno-kanalizacyjnych, 
w)tym uruchomienie nowych uj"& wody oraz 
budowa nowoczesnej oczyszczalni $cieków. 
Zrealizowano je dopiero po 1989 roku.

W Kaliszu, bezpo$rednio po wojnie, dzia-
#a#o jedyne pa'stwowe Przedsi"biorstwo 
Miejskie, w ramach którego funkcjonowa#y: 
elektrownia, gazownia, wodoci%gi i kanaliza-
cja. W)styczniu 1952 roku, powsta#o MPGM 
w)Kaliszu, w sk#ad którego wchodzi#y te! 
wodoci%gi i)kanalizacja. Dopiero, prawie 
20 lat po wojnie, od 1961 roku utworzono 
samodzielne pa'stwowe przedsi"biorstwo pod 
nazw% Miejskie Przedsi"biorstwo Wodoci%gów 
i)Kanalizacji w Kaliszu.

W latach 1945-1960, równie! w Kaliszu nie 
wykonywano wi"kszych inwestycji, ze wzgl"du 
na brak pieni"dzy, fachowców, materia#ów 
i)sprz"tu – nadal wykorzystywano m.in. tabor 
konny, a podstawowym narz"dziem by# kilof, 
#opata, m#otek, taczka. Nic wi"c dziwnego, !e 
prawie 20 lat po zako'czeniu wojny, jedyne 
istniej%ce uj"cie wody, z którego wydobywano 

oko#o 200 m3 cieczy na godzin", przesta#o 
zaspokaja& potrzeby odbiorców rozwijaj%-
cej si" aglomeracji. Niewiele te! pomog#o 
wywiercenie kolejnych studni przy ulicach 
Pozna'skiej i Warszawskiej, oddanych do eks-
ploatacji w)1958 roku. Wody nadal brakowa#o, 
a do tego by#a z#ej jako$ci. Zdecydowanie 
przekracza#a dopuszczalne ilo$ci !elaza 
i)manganu, co widoczne by#o „go#ym okiem”. 
Ca#y czas poszukiwano nowych uj"& wody.

Wreszcie w 1972 roku rozpocz"to budow" 
nowego, drugiego uj"cia wody w)miejscowo$ci 
Lis pod Kaliszem. Prace przy najwa!niejszej 
dla miasta inwestycji, stacji uzdatniania 
wody – LIS, uko'czono dopiero po 9 latach, 
a uruchomiono w sierpniu 1982 roku. Ca#y 
system wodoci%gu LIS dzia#a# w oparciu 
o)barier" 28 studni, znajduj%cych si" wzd#u! 
Prosny, eksploatowanych za pomoc% pomp 
g#"binowych (o g#"boko$ci 10-18 m). St%d 
ruroci%giem woda tra*a#a do stacji uzdatniania, 
a nast"pnie zbiorników wody oraz pompowni 
przy ulicy Smolnej i dalej do sieci miejskiej.

W 1982 roku Wojewódzkie Przedsi"biorstwo 
Wodoci%gów i Kanalizacji w Kaliszu (WPWiK), 
dzia#aj%ce przez 6 lat, zmieni#o nazw" i)zakres 
dzia#ania. Od lipca 1982 roku dzia#a#o pod nazw% 
Przedsi"biorstwo Wodoci%gów i)Kanalizacji 
w Kaliszu (zatrudniaj%c ponad 190 pracowników). 
Odt%d *rma prowadzi#a prace tylko w mie$cie. 
Powstanie nowych osiedli mieszkaniowych, 
zw#aszcza kilkunastotysi"cznych Dobrzec, 

Jednocze$nie w)latach 1950-1989 rozbudowano 
sie& wodoci%gow% i kanalizacyjn%. W 1950 
roku d#ugo$& sieci wodoci%gowej wynosi#a 
55 km, a)w)1989 – 95 km. W analogicznym 
okresie sie& kanalizacyjna wynosi#a: 45 i 67)km. 
Mimo to system wodno-kanalizacyjny nie 
gwarantowa# mieszka'com Pi#y zaspokoje-
nia w pe#ni ich potrzeb dotycz%cych wody 
pitnej i)w#a$ciwego odprowadzania $cieków 
komunalnych. Te inwestycje nie nad%!a#y za 
wzrostem liczby mieszka'ców – z 21 tys. w 1950 
roku do 71)tys. w 1989 i liczb% oddawanych 
do u!ytku mieszka', budynków u!yteczno$ci 
publicznej i zak#adów przemys#owych.

w po#%czeniu z)zawieszeniem inwestycji 
w wodoci%gi i kanalizacj" spowodowa#o 
kolejny kryzys ju! w 1985 roku. Woda znów 
sta#a si" dobrem de*cytowym, ograniczano jej 
zu!ycie. Narastaj%cy, coraz bardziej dotkliwy 
brak wody zadecydowa# o)podj"ciu przez 
w#adze miasta i *rmy decyzji o budowie 
I etapu II zadania Uj"cia Wody LIS – ZADOWICE. 
Dzi"ki temu, do 1989 roku, uda#o si" zaspokoi& 
podstawowe potrzeby mieszka'ców w wod" 
pitn%. Stan infrastruktury wodno-$ciekowej 

Kalisza i samego przedsi"biorstwa by#, jak 
napisano w)jednym z opracowa': „mizerny”, 
a i poziom techniczny maj%tku przedsi"biorstwa 
powodowa# du!e utrudnienie w)dzia#alno$ci 
eksploatacyjnej. Objawia#o si" ono brakiem 
rezerw w ilo$ci wydobywanej wody, s#ab% 
dystrybucj%, du!% awaryjno$ci% sieci, z#% 
jako$ci% wody w znacznej cz"$ci miasta oraz 
tragicznym stanem kanalizacji w (ródmie$ciu. 
Konieczne sta#y si" dzia#ania strategiczne, 
oparte o)planowanie wieloletnie i gwaran-
towane $rodki przychodów niezb"dne do 
realizacji zamierze' inwestycyjnych.

Te wnioski mog#yby dotyczy& wi"kszo$ci 
stanu infrastruktury wodoci%gowo-$ciekowej 
pa'stwowych przedsi"biorstw wodoci%gowo-
-kanalizacyjnych nie tylko miast Wielkopolski, 
ale i kraju – ówczesnej Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. Dopiero powrót do gospodarki 
rynkowej, strefy cywilizacji zachodnioeuro-
pejskiej, umo!liwi# podj"cie strategicznych 
inwestycji, podnosz%cych jako$& us#ug oraz 
odpowiednie zaopatrzenie mieszka'ców 
w)wod" i w#a$ciwy system kanalizacyjny. 

fot. 1.
Wie#a ci'nie! w &miglu, 1913 r.

fot. 2.
Górno'l$ska wie#a ci'nie! w Poznaniu, 1911 r.

fot. 3.
Wie#a ci'nie! w K%pnie, 1905 r.
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