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WSTĘP

Problem zaopatrywania mieszkańców Poznania w wodę w li-
teraturze poruszany był już niejednokrotnie. Najwięcej opra-
cowań tego tematu ukazało się w związku ze 100–leciem 
działalności nowoczesnych wodociągów. Kwestię zaopatrze-
nia miasta w wodę poruszali w swoich artykułach m. in. An-
toni Kotowicz1, Witold Engel2, Jerzy Cwojdziński3 i Aleksandra 
Czarnecka4, którzy bazowali przede wszystkim na materiałach 
źródłowych, czasopismach oraz biuletynach technicznych. 
Do tej pory temat ten najbardziej gruntownie został potrak-
towany w pracy Alfreda Kanieckiego, Poznań. Dzieje miasta 
wodą pisane5. Jednak żadne z dotychczasowych opracowań 
poznańskich wodociągów nie przedstawia tego zagadnienia 
całościowo. Wyniki badań archeologicznych, w trakcie któ-
rych natrafiono na relikty urządzeń związanych z wodocią-
gami, również zostały potraktowane bardzo marginalnie. Są 
to zwykle skąpe informacje odnotowane w sprawozdaniach 
z badań wykopaliskowych dostępne dla nielicznego grona 
odbiorców.

HISTORIA POZNAŃSKICH WODOCIĄGÓW

W początkowym okresie istnienia miasta zaopatrzenie 
w wodę stanowiło osobny problem każdego gospodarstwa 
domowego. Prawdopodobnie do połowy lub końca XIV w. 
podstawę zaopatrzenia stanowiły wody Warty, jej dopływy 
oraz mniejsze cieki wodne przepływające przez tereny przy-
ległe do miasta, a także fosy miejskie. W okresie później-
szym, gdy wraz ze wzrostem gęstości zabudowy zapotrzebo-
wanie na wodę zwiększyło się, rozpoczęto budowanie studni 
zarówno publicznych jak i prywatnych.

Najdawniejsze wzmianki o wodociągach w Poznaniu się-
gają XIII w. W roku 1282 książę Przemysł II wydał dokument 
fundacyjny, zezwalający dominikankom na przeprowadze-
nie „akweduktu” (wodociągu) od młyna książęcego (stawu 
młyńskiego) do klasztoru położonego przy Bramie Wroniec-

1 Kotowicz 1923: 190.
2 Engel 1959: 45–60.
3 Cwojdziński 1964: 21–29.
4 Czarnecka 1984: 87–96.
5 Kaniecki 2004: 592–648.

kiej. Miał on postać otwartego kanału, o umocnionych brze-
gach, który grawitacyjnie doprowadzał wodę ze stawu, wy-
korzystując częściowo dawny bieg rzeki Bogdanki. W 1296 r. 
nastąpiło powtórzenie oraz rozszerzenie nadań z poprzed-
niego dokumentu.

Powszechnie przyjmuje się, że zaopatrzenie w wodę 
mieszkańców miasta, obejmujące studnie publiczne i zasi-
lające je wodociągi, istniało w Poznaniu już w końcu XIV w. 
Wprawdzie w dokumentach miejskich nie podano roku bu-
dowy wodociągów, istnieją jednak informacje pośrednie, 
pochodzące z 1. połowy XV w., które świadczyć mogą o ich 
funkcjonowaniu. Są to na przykład imiona rurmistrzów, czyli 
specjalistów czuwających nad budową i konserwacją wodo-
ciągów6. W pierwszej połowie XV w., a niewykluczone, że już 
pod koniec wieku XIV, wodę na terenie miasta rozprowadza-
no rurami drążonymi bądź wypalanymi w pniach sosnowych 

6 Kaniecki 2004: 599.

Aleksandra Maron

Poznańskie wodociągi  
w świetle badań archeologicznych

153–161

Ryc. 1.  Przekrój rury wodociągowej, Poznań ul. Wroniecka, 1981 r. 
© Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (fot. 
K. Kucharska) 

Fig. 1.  Cross–section of the water main pipe, Poznań ul. Wroniecka, 
1981 © Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu 
(photo by K. Kucharska)
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lub dębowych (ryc. 1). Ze zbiornika na wodę usytuowane-
go w najwyższym miejscu urządzenia zwanego rurmusem, 
woda drewnianymi rurami spływała głównie do zbiorników 
publicznych. W owym czasie w Poznaniu znajdowało się 
przynajmniej pięć studzien publicznych – cztery usytuowane 
w narożnikach Rynku oraz jedna na cmentarzu, za murami 
miasta, na Piaskach7. Zbiorniki te miały większe rozmiary 
niż prywatne studnie. Często obmurowywano je cegłą, wy-
kładano drewnem i kamieniami8. Innym sposobem dystry-
buowania wody, przede wszystkim do celów produkcyjnych 
(głównie do browarów, które położone były zwykle w pobliżu 
cieków wodnych) było rozprowadzanie jej powierzchniowo 
za pomocą drewnianych rynien, które wykonywano z czte-
rech dranic ułożonych na kształt przykrytego koryta. W stre-
fach przyległych do murów obronnych pobierano również 
wodę z fosy miejskiej za pomocą kanałów9.

W XVI w. rozpoczęto projektowanie budowy wodocią-
gów, które dostarczałyby wodę ze źródeł zamiast rzeki. Za 
najodpowiedniejsze uznano źródła usytuowane za miastem, 

7 Kaniecki 2004: 601.
8 Sikorska-Ulfik 1972: 205–211; Wawrzyniak 2002: 2–4.
9 Kaniecki 2004: 604.

na południowej skarpie Wzgórza Winiarskiego oraz przy 
dawnej cegielni, w miejscu obecnego placu Cyryla Ratajskie-
go10. Woda źródlana była doprowadzana do publicznych stu-
dzien podziemnymi, drewnianymi rurami. Ze źródeł pisanych 
wynika, że w ten sposób zaopatrywano miasto w wodę od 
XVI do XVIII w.11

Na początku XIX w. w związku ze znacznym powiększe-
niem się terytorium miasta, konieczne stało się dostarczenie 
wody pitnej do ludności mieszkającej z dala od tych miejsc, 
gdzie dotychczas była doprowadzana. W tym czasie miesz-
kańcy zaopatrywali się w wodę z czterech fontann na Rynku, 
fontanny znajdującej się na dziedzińcu dawnego kolegium 
jezuickiego (obecnie Muzeum Etnograficzne), 12 studzien 
publicznych oraz 26 prywatnych. Na przedmieściach nato-
miast znajdowało się 88 studzien12. Problem stanowił nie 
tylko dostęp, ale również poziom zanieczyszczenia wody. Ze 
względu na fakt, że w obrębie doliny Warty wody podziemne 
zalegały stosunkowo płytko, przy braku kanalizacji dostawały 
się do nich zanieczyszczenia, m.in. z dołów kloacznych oraz 
kanałów ściekowych. Nieczystości płynęły również obfitym 
strumieniem do rzek, z których nadal czerpano wodę.

Problem ten rozwiązano dopiero z inicjatywy Edwarda 
Raczyńskiego. W marcu 1840 r. zaczęto prace nad budo-
wą nowego wodociągu. W maju 1841 r. została oddana do 
użytku pierwsza studzienka – fontanna umieszczona przy 
skrzyżowaniu ulic Friedrichstrasse i Wilhelmstrasse (obecnie 
ul. 23 Lutego i al. Karola Marcinkowskiego; ryc. 2). Raczyń-
ski postanowił wydłużyć trasę wodociągu i wznieść jeszcze 
trzy dodatkowe fontanny: na Wzgórzu Świętego Wojciecha, 
na Placu Świętokrzyskim (obecnie Plac Wiosny Ludów) oraz 
przy Szpitalu Sióstr Miłosierdzia (obecnie Szpital Przemienie-
nia Pańskiego) przy Placu Bernardyńskim. Prace trwały w la-
tach 1844–1845 i były już na ukończeniu, kiedy przerwała je 
samobójcza śmierć hrabiego. Dokończenia przedsięwzięcia 
podjęła się wdowa Konstancja Raczyńska oraz syn hrabiego, 
Roger Raczyński. Pismem z dnia 28 października 1846 r. Kon-
stancja przekazała miastu fontanny i wodociąg. Drewniany 
wodociąg, zbudowany w latach 1840–1841 i rozbudowany 
w latach 1844–1846, przebiegał od źródła na stoku Cytadeli 
przez Bramę Młyńską, Wzgórze św. Wojciecha, Plac Wielko-
polski do al. Marcinkowskiego, skąd zboczem doliny Warty, 
przez grunty zakonu franciszkańskiego do południowo-za-
chodniej studni na Rynku, a następnie ul. Szkolną, Strzelecką 
i Długą do Placu Bernardyńskiego. U zbiegu ul. 23 Lutego i al. 
Marcinkowskiego stanęła wspomniana już wcześniej studnia 
– fontanna Priessnitza. Kolejne fontanny stanęły u zbiegu ul. 
św. Wojciecha i pl. Działowego oraz przy zbiegu obecnych ulic 
Święty Marcin i Podgórnej. W punkcie końcowym wodocią-
gu, w miejscu dzisiejszego wejścia do Szpitala Przemienienia 
Pańskiego, zbudowano basen i kapliczkę z piaskowca, w któ-
rej stała spiżowa Madonna z Dzieciątkiem13. Łączna długość 
wodociągów Raczyńskiego wynosiła ok. 2,5 km14. Studzienki 

10 Kaniecki 2004: 606–607 ryc. 200.
11 Kaniecki 2004: 605–611.
12 Kaniecki 2004: 631.
13 Kaniecki 2004:638 ryc. 214.
14 Kaniecki 2004: 635–636.

Ryc. 2.  Zabytkowa studnia (drewniana rura wodociągowa), Poznań 
ul. 23 Lutego, 1963 r. © Archiwum Muzeum Archeologicznego 
w Poznaniu (fot. C. Czub) 

Fig. 2.  Historic well (wooden main pipe), Poznań ul. 23 Lutego, 1963 
© Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (photo by 
C. Czub)
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działały długo, ostatnia z zachowanych aż do 1971 r. System 
drewnianych rurociągów natomiast funkcjonował znacznie 
krócej, bo ok. 20 lat (do 1866 r.), z czasem okazał się mało 
praktyczny. Do rur przedostawał się piasek i muł, a dopływ 
wody niejednokrotnie tamowały liście i żaby. W 1862 r. 
drewniane rury zastąpiono żelaznymi, które dodatkowo wy-
posażono w metalowe sita, aby uniemożliwić ich zatkanie.

Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców Poznania koniecz-
na stała się budowa nowego ujęcia wody. Wykorzystano pro-
jekty inż. Johna Moore z Berlina, który był już wówczas twór-
cą gazowni w Głogowie, a w kolejnych latach zasłynął również 
jako współtwórca, m.in. gdańskich oraz wrocławskich wodo-
ciągów15. Budowę zakładu wodociągowego, bazującego na 
przefiltrowanych wodach z Warty, przeprowadzono w latach 
1865–1866 na terenie gazowni na Grobli. Stąd pierwsza 
wspólna nazwa zakładu: Gas und Wasserwerke – Zakład Ga-
zowni i Wodociągów. Znaczne zanieczyszczenie Warty ścieka-
mi oraz powtarzające się przypadki epidemii tyfusu zmusiły 
władze miasta do rezygnacji z tego ujęcia. W roku 1892 zaczę-
to ponownie wykorzystywać źródła na Winiarach, a później 
również wodę ze studzien głębinowych w Urbanowie, Nie-
stachowie i Dębinie16. Po roku 1900, kiedy zburzono mury 
forteczne, nastąpił rozwój sieci wodociągowej również na 
obszarach dawnych przedmieść. W kolejnych latach rozbudo-
wywano istniejące, a także uruchamiano nowe ujęcia wody.

Kwestia budowy wodociągów oraz zaopatrywania 
w wodę mieszkańców prawobrzeżnej części Poznania, czy-
li Ostrowa Tumskiego, rozpoznana jest znacznie gorzej. 
Z materiałów źródłowych dowiadujemy się, że na Ostrowie 
Tumskim założycielem sieci wodociągowej był biskup Jan 
Lubrański. Budowę wodociągów rozpoczęto w 1502 r. Woda 
dostarczana była do studni i fontann również drewnianymi 
rurami. Z kolei nieliczne znaleziska archeologiczne, z których 
najstarsze datowane są na przełom XIV i XV w., mogą świad-
czyć o działaniu wcześniejszego systemu wodociągowego17. 
Niestety tych nie ma zbyt wiele, co uniemożliwia rekonstruk-
cję sieci wodociągowej. Dotyczy to także miejsc ujęcia wody, 
których lokalizacja jest trudna do ustalenia.

ROZWÓJ ARCHEOLOGII HISTORYCZNEJ 
POZNANIA

Przez długi czas późnośredniowiecznym i nowożytnym ma-
teriałom znajdowanym podczas badań archeologicznych nie 
poświęcano należytej uwagi. Leszek Kajzer pisał, że początki 
archeologii średniowiecznej i nowożytnej w Polsce przypa-
dają na przełom lat 40. i 50. XX w., kiedy to zainteresowa-
nia badaczy przekroczyły magiczną granicę połowy XIII w.18 
Początkowo większość znalezisk o młodszej chronologii (czę-
stokroć były to przedmioty wydobyte przypadkowo przez 
samych budowniczych podczas różnego rodzaju inwestycji) 
trafiało do magazynów muzealnych bez należytego zabez-
pieczenia, inwentaryzacji i opracowania. Nie wszystkie zatem 

15 Urbaniak 2012: 28.
16 Kaniecki 2004: 637.
17 Hensel, Niesiołowska i Żak 1959: 16–17.
18 Kajzer 1984: 11.

dotrwały do dnia dzisiejszego. Informacje o większości zna-
lezisk nowożytnych zachowały się jedynie dzięki wzmiankom 
prasowym umieszczanym najczęściej w rubryce „sensacje”, 
bądź notatkom sporządzonym przez pracowników muzeum 
w trakcie interwencji. Przykładem może być informacja 
o odnalezieniu w 1908 r. podczas prac na Ostrowie Tumskim 
750–metrowego odcinka drewnianych rur wodociągowych – 
zostały one przekazane przez inżyniera prowadzącego prace 
do Muzeum Cesarza Fryderyka, jednak niestety nie zacho-
wały się do czasów obecnych19.

W drugiej połowie lat 30. XX w. sformułowano pierwszy 
program badawczy dla Poznania, w ramach którego podjęto 
prace na Ostrowie Tumskim i Zagórzu. Badania te miały na 
celu odnalezienie grodu poznańskiego, a odkryte w trakcie 
prac materiały nowożytne w najlepszym przypadku trafiały do 
magazynów bez należytego opracowania. W roku 1946 z ini-
cjatywy Witolda Hensla z okazji nadchodzącego tysiąclecia 
istnienia Państwa Polskiego rozpoczęła się akcja badań mile-
nijnych. Od 1946 do 1961 r., z różną intensywnością badano 
Ostrów Tumski, prace archeologiczne podjęto również w le-
wobrzeżnej części miasta. W 1948 r. rozpoczęto badania na 
Górze Przemysła. W 1949 r. Hensel zaproponował, aby oprócz 
badań na Ostrowie Tumskim podjąć prace w innych rejonach 
miasta, m. in. na wzgórzu św. Wojciecha, przy dawnym koście-
le dominikanów, wokół kościoła św. Marcina; na Rybakach, 
nad strumieniem Rudnik/Bogdanką, na Śródce i Ostrówku 
oraz na Winiarach-Winogradach. Niestety tych szeroko zakro-
jonych planów nie udało się zrealizować. Przebadano jedynie 
osadę św. Gotarda przy kościele dominikanów, a także stano-
wiska pradziejowe i średniowieczne przy kościele św. Jana 
i przy ul. Krańcowej/Mińskiej. W 1964 r. przeprowadzono 
badania Starego Rynku w Poznaniu pod kierownictwem 
Bogdana Kostrzewskiego z Muzeum Archeologicznego w Po-
znaniu. Wykonano dokumentację polową, a materiały zostały 
złożone w magazynach, jednak bez wpisu do inwentarza.

W roku 1969 na stanowisko dyrektora Muzeum Archeolo-
gicznego w Poznaniu powołany został Włodzimierz Błaszczyk, 
który na przełomie lat 60. i 70. XX w. wspólnie ze Zbigniewem 
Karolczakiem przeprowadził badania ratownicze w rejonie 
dawnego kościoła dominikańskiego, ul. św. Wojciecha, Stare-
go Miasta, Góry Przemysła oraz Śródki. Archeolodzy usiłowali 
również kontynuować program badawczy z 1949 r. W tym 
celu wznowiono prace na osadzie św. Gotarda oraz przy ko-
ściele św. Marcina i przy Bramie Wronieckiej. Niestety, w przy-
padku tych badań również brakuje pełnej dokumentacji.

Pod koniec lat 80. i na początku 90. XX w. archeologią 
miejską/historyczną zainteresowały się państwowe Pracow-
nie Konserwacji Zabytków oraz powstające w tym czasie 
prywatne firmy archeologiczne. Muzeum Archeologiczne 
w tym czasie brało udział w badaniach na szerszą niż dotąd 
skalę. To zainteresowanie przełożyło się na znaczny wzrost 
wiedzy o mieście, choć była to często wiedza dostępna je-
dynie dla wąskiego grona badaczy prowadzących prace. Do 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przekazywano naj-
częściej gotowe opracowania, a nie dokumentację. Kwestią, 

19 Kaczmarek 2008: 38.
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która stanowiła najpoważniejszy problem, było przechowy-
wanie materiałów. Część zbiorów trafiała do przypadkowych, 
niewielkich muzeów, część przechowywali właściciele firm. 
Materiały, które przynajmniej w teorii powinno składać się 
w instytucjach publicznych wskazanych przez konserwato-
ra zabytków, deponowano w nieodpowiednich warunkach, 
co sprawiało, że niektóre uległy całkowitemu zniszczeniu. 
W drugiej połowie lat 90. XX w. pojawiły się nowe inicjatywy, 
które nie miały charakteru ściśle ratowniczego, ale wynikały 
z badań realizowanych w ramach różnych projektów (poszu-
kiwanie pozostałości dawnej fary pod wezwaniem św. Marii 
Magdaleny na Placu Kolegiackim, badania na Ostrowie Tum-
skim, gdzie natrafiono na relikty palatium).

STAN BADAŃ NAD WODOCIĄGAMI

Do jednych z pierwszych, odnotowanych odkryć pozostało-
ści wodociągów poznańskich zarejestrowanych podczas ba-
dań archeologicznych, bądź inwestycji związanych z pracami 
budowlanymi, ale podlegającymi nadzorom konserwatorskim 
na Starym Mieście, możemy zaliczyć ciągi drewnianych (so-
snowych) rur o średnicy ok. 40 cm, ufundowanych przez E. Ra-
czyńskiego. Relikty te zostały odkryte w 1930 r. w trakcie prac 
budowlanych stacji transformatorowej na Starym Rynku20.

W roku 1964 na Starym Rynku przeprowadzono badania 
wykopaliskowe pod kierownictwem B. Kostrzewskiego z Mu-
zeum Archeologicznego w Poznaniu21. Na płycie Starego Ryn-
ku założono osiem wykopów. W wykopie 5a natrafiono na re-
likty konstrukcji związanych z zaopatrzeniem miasta w wodę22. 
W trakcie prac, w obrębie wykopu odsłonięto narożnik zbior-
nika na wodę – zbudowany w dolnej części z kamieni, w gór-
nej natomiast z cegieł. Do fundamentu narożnika, wewnątrz 
zbiornika, przylegała ścianka zbudowana z poziomo ułożo-
nych dranic wzmocnionych pionowo wbitymi kołkami. Na głę-
bokości ok. 1,55 m odkryto trzy rury drewniane, wykonane 
z sosnowych okrąglaków wydrążonych wewnątrz, biegnące 
równolegle po osi N–S w odległości 20 i 60 cm od siebie. Ich 
średnice wynosiły ok. 35 cm. Rury doprowadzały wodę do 
zbiornika z jednej z odnóg Warty. Nad jedną z rur odkryto 
dwie kolejne ułożone pionowo. Przypuszczalnie mur z kamieni 
i część cegieł narożnika zostały wykonane w XV lub na począt-
ku XVI w. – wskazywałyby na to fragmenty ceramiki znalezio-
ne na spodzie konstrukcji. Drewniana obudowa, górna część 
narożnika oraz drewniane rury ułożone na równym pozio-
mie pochodzą prawdopodobnie z XVIII w. Fragmenty naczyń 
oraz moneta znaleziona w zbiorniku świadczą, że pozostawał 
w użyciu przez cały XVIII w. Na głębokości 3,90 m odkryto ko-
lejną drewnianą belkę lub rurę. Być może są to pozostałości 
najstarszego zbiornika na wodę (ryc. 3). Jednakże brak pełnej 
dokumentacji uniemożliwia ustalenie dokładniejszych szcze-
gółów na temat tych odkryć. Podczas badań natrafiono rów-
nież na żelazny uchwyt do rur wodociągowych. Podobny zo-
stał znaleziony w Poznaniu w czasie prac wykopaliskowych na 

20 Wawrzyniak 2003: 9–10.
21 Sikorska-Ulfik 1972: 183.
22 Sikorska-Ulfik 1972: 205–211.

Ryc. 3.  Wykop 6, rury wodociągowe i zbiornik na wodę, Poznań – 
Stary Rynek, 1964 r. © Archiwum Muzeum Archeologicznego 
w Poznaniu (fot. Z. Ratajczak) 

Fig. 3.  Excavation 6, water main pipes and a water tank, 
Poznań – Old Market Square, 1964 © Archiwum Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu (photo by Z. Ratajczak) 

Ryc. 4.  Wykopaliska w 1974 roku, Poznań-Stary Rynek © Archiwum 
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (fot. K. Kucharska)

Fig. 4.  Excavations in 1974, Poznań-Old Market Square © 
Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (photo by 
K. Kucharska)
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Placu Katedralnym i datowany 
jest na XIV–XV w.23

Ponowne badania arche-
ologiczne przeprowadzone na 
Starym Rynku w roku 1974 
przez w. Błaszczyka i Z. Karol-
czaka podjęto w związku z pra-
cami inwestycyjnymi „Światło 
i Dźwięk” dla poznańskiego 
Ratusza24. Wykop przebiegał 
od wschodniej ściany Ratusza 
do wschodniej pierzei Rynku 
(ryc. 4). W trakcie badań na 
stanowisku natrafiono między 
innymi na relikty drewnianych 
wodociągów. W obiekcie nr 
6 odkryto drewnianą rurę 
o średnicy 40 cm, biegnącą 
z południa na północ. Praw-
dopodobnie jest to fragment 
XVI-wiecznego rurociągu. 

Również w 1974 r. zanoto-
wano ponowne odkrycia relik-
tów wodociągów na stanowi-
sku Poznań-Stare Miasto, st. 9, 
ul. Wolnica25. Badania także prowadzone przez W. Błaszczyka 
i Z. Karolczaka, podjęte zostały w związku z realizacją projektu 
rozpoznania urządzeń obronnych towarzyszących bramie i bar-
bakanowi u wylotu ul. Wronieckiej. Koncentrowały się głównie 
na terenie fosy staromiejskiej. W wykopie wyróżniono cztery 
warstwy, które zalegały do 2,8 m. W warstwie IV odsłonięto 
pozostałości konstrukcji drewnianych związanych z regulacją 
rzeki Bogdanki, a w części północnej wykopu fragment wału 
glinianego. Wspomniane urządzenia należy prawdopodob-
nie wiązać z działalnością Komisji Dobrego Porządku (1779–
1780)26. Koryto zbudowane było z grubo ciosanych dranic, 
wzmocnionych kołkami o wysokości 1,5 m. Konstrukcja miała 
2 m szerokości i zachowała się na całym badanym odcinku, tj. 
5 m. Prace przerwano z powodu zalania wykopu wodą.

Badania na stanowisku Poznań-Stare Miasto 9 kontynuowa-
no w latach 1975–1981. W czwartym sezonie prac, w 1978 r. 
objęto badaniami obszar ok. 1000 m², położony u wylotu ul. 
Wronieckiej przy ul. Solnej27. Wykopy eksplorowane były do 
głębokości od 3 do 5 m. Odkryte zostały wówczas trzy nitki 
rurociągów drewnianych ułożonych w dwóch poziomach, 
po osi NE–SW oraz jedna nitka rurociągu biegnąca wzdłuż 
ul. Stawnej po osi N–W. Pochodzą one najprawdopodobniej 
z XIII–XVIII w.28 Według informacji prowadzących badania, 
zamieszczonych w „Informatorze Archeologicznym” rurociągi 
zostały zabezpieczone i poddane konserwacji (ryc. 5)29.

23 Hensel, Niesiołowska i Żak 1959: 13–57.
24 Błaszczyk i Karolczak 1974a: 252–254.
25 Błaszczyk i Karolczak 1974b: 254–255.
26 Kaczmarek 2008: 242.
27 Błaszczyk i Karolczak 1978: 241–243.
28 Błaszczyk i Karolczak 1978: 243.
29 Błaszczyk i Karolczak 1978: 243.

Kolejny sezon badań przypadł na rok 1979. Prace arche-
ologiczne były prowadzone na dwóch stanowiskach: Poznań-
Stare Miasto, st. 9 oraz Poznań – Stare Miasto, st. 9a. Obszar 
badań koncentrował się w rejonie wylotu ul. Wronieckiej, 
ul. Wolnica i ul. Stawnej. Łącznie powierzchnia badań wyno-
siła 2085,8 m². Wykopy eksplorowano do głębokości 5–6 m 
poniżej ówczesnego poziomu gruntu30. Oprócz odsłoniętych 
elementów architektonicznych systemu obronnego Bramy 
Wronieckiej natrafiono na pozostałości drewnianych wodocią-
gów: sześć ciągów rur drewnianych, w tym cztery magistralne 
o długości 42 m oraz dwa ciągi odsłonięte na odcinku 22 m. 
Najstarszy jest ciąg rury pojedynczej, datowany na XVI w. Trzy 
ciągi dalsze, składające się z rur podwójnych, biegnących rów-
nolegle obok siebie, datowane są na XVII–XVIII/XIX w. Dwa 
pozostałe są ciągami rur pojedynczych datowanych na XVI/
XVII–XVIII w. Ponadto, na stanowisku 9a przy ul. Wronieckiej 
9 odsłonięto fragment przepustu akweduktu wodnego z XIII/
XIV w. (najprawdopodobniej jest to wymieniony w źródłach 
pisanych z 1282 r., „akwedukt” doprowadzający wodę do 
klasztoru dominikanek)31. Jest to obustronnie odeskowane 
koryto, wzmocnione pionowo wbitymi w grunt palami.

W sezonach 1980 i 1981 wyeksplorowano odcinki drew-
nianych rur i oddano je do konserwacji oraz badań specja-
listycznych. Do badań laboratoryjnych skierowano również 
kilka prób osadów namuliskowych pochodzących z różnych 
poziomów drewnianych rur wodociągowych32.

W latach 1992–1993 przeprowadzono bardzo szeroko za-
krojone badania archeologiczne na Starym Mieście w Pozna-

30 Błaszczyk i Karolczak 1979: 229–230.
31 Błaszczyk i Karolczak 1979: 230.
32 Błaszczyk i Karolczak 1981: 244.

Ryc. 5.  Widok ogólny na teren prowadzonych prac wykopaliskowych,widok od SW, Poznań ul. Wroniecka, 
1980 r. © Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (fot. K. Kucharska)

Fig. 5.  General view on the area of the conducted excavation work, Poznań ul. Wroniecka, 1980 © 
Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (photo by K. Kucharska)
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niu, w związku z zakładaniem instalacji wodociągowej. Objęły 
one swoim zasięgiem obszar od ul. Grobla przez ul. Wodną, 
Stary Rynek, ul. Paderewskiego do Placu Wolności33. Dzięki za-
krojonym na tak szeroką skalę pracom archeologicznym (któ-
re w centrum miasta należą do rzadkości) uzyskano przekrój 
obrazujący kształtowanie się osadnictwa w obrębie murów. 
Badania te pozwoliły spojrzeć szerzej na początki rozwoju śre-
dniowiecznego miasta. Podczas badań na ul. Wodnej natra-
fiono na pozostałości drewnianych wodociągów założonych 
w XVIII w. Na ul. Paderewskiego odkryto pozostałości średnio-
wiecznej studni drewnianej, które można łączyć z fazą lokacji 
miasta lub nieco wcześniejszym traktem prowadzącym z osa-
dy św. Marcin przez osadę św. Gotarda na Ostów Tumski34.

Kolejne badania archeologiczne, przeprowadzone na Sta-
rym Rynku w Poznaniu w roku 2002, związane były z budową 
fontanny Apollina. Prace pod kierownictwem Piotra Wawrzy-
niaka ujawniły obecność reliktów urządzeń zaopatrujących 
mieszkańców miasta w wodę35. Natrafiono na fragmenty mu-
rowanej konstrukcji, były to zapewne pozostałości fundamen-
tów jednej z czterech XIX-wiecznych fontann. Zbudowana była 
z cegieł spojonych zaprawą wapienną. Zachowany wierzchołek 
muru zalegał na głębokości ok. 55–60 cm. Teren wokół funda-
mentu został ustabilizowany kamieniami oraz palami z drew-
na dębowego o średnicy od ok. 45 cm do 1 m. Na głębokości 
ok. 1,10 m od obecnego poziomu terenu zaobserwowano 
biegnący po linii N–S dobrze zachowany fragment drewniane-
go wodociągu, zbudowanego z przewierconych w środku pni 
(prawdopodobnie sosnowych) o długości 2,20–2,60 m każdy, 
które połączone były żelaznymi złączkami (wewnątrz) oraz 
klamrami (na zewnątrz). Są to zapewne relikty wodociągu 
fundacji hrabiego E. Raczyńskiego36. Zarówno wodociąg, jak 
również pozostałości fundamentów, zabezpieczono przed wy-
laniem betonowego fundamentu pod zbiornik fontanny war-
stwą ziemi i folią. Wśród materiału ruchomego pozyskanego 
w trakcie badań znalazły się m. in. klamry żelazne spajające 
drewniane rury wodociągowe. W wykopie założonym pod 
instalacje doprowadzające wodę do fontanny na głębokości 
ok. 1 m odnotowano pozostałości drewnianego rurociągu. 
Według autora sprawozdania, rura wodociągowa obsługiwała 
jedną ze studni rynkowych w wiekach XVI–XVII. Rura zosta-
ła poddana badaniom dendrochronologicznym przez Marka 
Krąpca z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej (wyniki ba-
dań okazały się jednak niewiarygodne)37.

W 2015 r. na zlecenie Urzędu Miasta Poznania – Biura 
Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w związku z pla-
nami rewitalizacji Rynku i wymianą jego nawierzchni, przez 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu został przygotowany 
program badań archeologicznych. Prace wykopaliskowe roz-
poczęto w kwietniu 2015 r.38 W wykopie nr 1 (o powierzchni 
120 m², 10 x 12 m) zlokalizowanym między wschodnią pierze-
ją zabudowy a Ratuszem natrafiono na fragment drewnianej 

33 Stepnik 1993: 336.
34 Stępnik 1993: 339.
35 Wawrzyniak 2002: 2–4.
36 Wawrzyniak 2002: 3.
37 Wawrzyniak 2002: 4, 2003: 16.
38 Zisopulu-Bleja 2015: 1–2.

instalacji wodociągowej przebiegającej wzdłuż zachodniego 
profilu wykopu. Rury wykonano z drążonych pni sosnowych 
łączonych na styku poszczególnych odcinków metalowy-
mi złączkami. Według autorki sprawozdania, „miejsce od-
słonięcia wskazuje, że natrafiono na system wodociągowy 
sprowadzający wodę źródlaną z południowej skarpy Wzgórz 
Winiarskich. Przebiegający przez Grochowe Łąki do Bramy 
Wronieckiej przez ul. Wroniecką do Rynku. W konstrukcji 
wodociągu wykorzystano spływ grawitacyjny wody wynika-
jący z różnych poziomów, dzięki czemu nie było konieczności 
stosowania urządzeń do jej podnoszenia. Źródlane ujęcia na 
Wzgórzach Winiarskich zaopatrywały w wodę studnie we 
wschodniej części rynku”39.

Prawdopodobnie wodociąg ten można datować na XVI w. 
Źródła pisane (głównie rachunki) wskazują, że rury musiały 
być często wymieniane i naprawiane, w związku z tym po-
szczególne ich odcinki mogą być zróżnicowane pod wzglę-
dem chronologicznym.

W związku z wymianą uzbrojenia w ul. Kramarskiej, 
w 2005 r. przeprowadzono badania archeologiczne, którymi 
kierował Tomasz Stępnik z Pracowni Archeologicznej UNI-ART. 
W trakcie prowadzonych prac przebadano odcinek całej ul. 
Kramarskiej, od ul. Wielkiej do ul. 23 Lutego, o łącznej dłu-
gości ok. 245 m. Wykop zlokalizowany był w środkowej części 
jezdni, obejmując swym zasięgiem prawie całą jej szerokość 
(ok. 2,5–3 m). Głębokość wykopu wahała się od ok. 1,5 do 
ok. 4,2 m poniżej poziomu terenu40. Również podczas tych 
badań w czterech obiektach natrafiono na pozostałości zwią-
zane z dawnymi wodociągami poznańskimi. W obiekcie nr 1, 
który zlokalizowany był w wykopie budowlanym w środko-
wej części ul. Wielkiej naprzeciwko wylotu ul. Kramarskiej, 
na głębokości ok. 1,2 m natrafiono na fragment nowożytnej 
(XIX w.) drewnianej rury wodociągowej o średnicy ok. 50 cm, 
odsłonięto ją na długości ok. 1,6 m. W trakcie dalszych prac 
ziemnych udało się wydobyć cały fragment rury wraz z żela-
znym kołnierzem, łączącym poszczególne segmenty wodo-
ciągu. W Obiekcie 14 podczas kontynuowania prac, w odle-
głości ok. 13 m na wschód od narożnika kamienicy nr 2 przy 
ul. Kramarskiej odsłonięto fragment systemu wodociągowego 
w postaci dwóch fragmentów rur drewnianych, złączonych ze 
sobą za pomocą żelaznej złączki. Rury te znajdowały się na 
głębokości ok. 1,95 m. Obie były silnie zniszczone; pierwszy 
z zachowanych fragmentów miał ok. 75 cm długości i średni-
cę 35 cm. Długość drugiego fragmentu wynosiła ok. 1,10 m, 
średnica również 35 cm. Zniszczenia rur spowodowane były 
najprawdopodobniej przez współczesne (XIX w.) wkopy pod 
instalacje wodno-kanalizacyjne. W jednej z rur na szczycie, 
mniej więcej w środkowej części fragmentu, zanotowano pro-
stokątny otwór o wymiarach 10 x 24 cm, wycięty dłuższym 
bokiem wzdłuż rury41. W odległości ok. 66 cm na zachód od 
opisanych wyżej rur znajdował się kolejny fragment silnie 
zniszczonej przez współczesne wykopy (XIX–XX w.) rury drew-
nianej (prawdopodobnie dalszy ciąg tego samego systemu 

39 Zisopulu-Bleja 2015: 8–9.
40 Stępnik, Pawlak i Mikuła 2005: 43–49 .
41 Stępnik, Pawlak i Mikuła 2005: 45 ryc. 33.
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wodociągowego). Jej długość wynosiła ok. 90 cm. Pozostałości 
opisanego systemu wodociągowego datowane są źródłowym 
materiałem archeologicznym na XVI w. W obiekcie nr 16, na 
głębokości około 1,30 m odsłonięto kolejny fragment instalacji 
wodociągowej w postaci dwóch rur drewnianych połączonych 
ze sobą za pomocą żelaznej złączki. Znajdowały się one nie-
daleko narożnika kamienicy nr 1 przy ul. Kramarskiej. Jedna 
z rur miała długość około 3,30 m i średnicę około 50 cm; śred-
nica otworu wynosiła ok. 18 cm. Druga z kolei miała długość 
około 1,20 m i średnicę ok. 45 cm. Kraniec zachodni tej rury 
stykał się z konstrukcją ceglaną, która przebiegała ukośnie do 
linii przebiegu wykopu, na osi SE–NW. Owa konstrukcja prze-
cinała obie rury, niszcząc je. Odkryty fragment systemu wo-
dociągowego zalegał w warstwie, którą za pomocą materiału 
źródłowego datowano na XVI/XVII w. W obiekcie 17 również 
natrafiono na podobną ceglaną konstrukcję – na głębokości 
ok. 1,40 m odkryto fragmenty kolejnej drewnianej rury (znisz-
czonej m.in. przez współczesne wykopy pod instalacje gazo-
we). Miała ona długość około 1,85 m oraz 40 cm średnicy; 
średnica wewnętrznego otworu wynosiła ok. 12 cm. Krańcem 
wschodnim wchodziła w konstrukcję ceglaną, można nawet 
stwierdzić, że konstrukcja ta była budowana prawdopodobnie 
na rurze. Przeznaczenie tej konstrukcji nie jest znane42.

W trakcie prac w związku z budową przyłącza cieplnego 
do budynku mieszkalnego przy ul. św. Marcin 11 w Poznaniu, 
u zbiegu ulic Podgórnej i św. Marcin zarejestrowano studnię 
ceglaną, będącą najprawdopodobniej pozostałością po jednej 
z czterech studni – fontann hr. Raczyńskiego. Badaniami kiero-
wał Henryk Klunder z Pracowni Archeologiczno-Konserwator-
skiej. Wykop budowlany przebiegał od zbiegu ulic Podgórnej 
i św. Marcin, tuż przy pomniku Hipolita Cegielskiego, do posesji 
św. Marcin 11, sąsiadującej z placem przykościelnym kościoła 
Św. Marcina. Ze studni zachowała się cembrowina w bardzo 
dobrym stanie. Z fragmentu zachowanego w zachodniej ścia-
nie wykopu uzyskano kilka parametrów: średnica wewnętrzna 
wynosiła 2 m, średnica zewnętrzna – 2,8 m, grubość ścianki 
– 40 cm. Ceglane relikty studni odkryte zostały na głębokości 
75 cm, licząc od powierzchni współczesnego chodnika43.

Jeśli chodzi o znaleziska archeologiczne związane z wodo-
ciągami na prawobrzeżnej części miasta Poznania, czyli tere-
ny Ostrowa Tumskiego, w roku 1938 w trakcie prac archeolo-
gicznych na placu Katedralnym odkryto w warstwie IV żelazne 
spoidło rury wodociągowej o średnicy 12,8 cm44. W trakcie 
badań w ogrodzie przy ul. Ostrów Tumski 10, przeprowa-
dzonych przez Witolda Hensla i Włodzimierza Szafrańskiego 
w roku 1946, w warstwie IV natrafiono na rurę wodociągo-
wą. Ze względu na fragmenty ceramiki oraz kafle znalezione 
w warstwie IV, datować ją należy na drugą połowę XV do po-
czątków XVI w.45 Kolejne badania podjęte przez archeologów 
na Placu Katedralnym w latach 1958–1959 również przynio-
sły ciekawe odkrycia związane wodociągami46. W warstwie III 
odkryto część drewnianej rury. Jeden z końców rury zamknię-

42 Stępnik, Pawlak i Mikuła 2005: 49–51.
43 Klunder 2015: 9–10.
44 Hensel, Niesiołowska i Żak 1959: 16–17.
45 Żak 1959: 101, 105.
46 Malinowska 1974: 24, 46.

ty był drewnianym czopem obitym miedzianą blachą. W od-
ległości około 50 cm od drewnianego czopu znajdowało się 
zwrócone ku górze żelazne spoidło drewnianej rury wodocią-
gowej. Długość zachowanego fragmentu rury wynosiła 3,5 m, 
zaś jej średnica ok. 25 cm. Odkryte części rur stanowią frag-
ment arterii kanalizacyjnej, jaka w owym czasie obejmować 
musiała znaczną część Ostrowa Tumskiego. Potwierdzeniem 
tego są znaleziska żelaznych spoideł pochodzących z dwóch 
innych punktów Ostrowa, datowane w obydwu przypadkach 
na koniec XIV lub początek XV w. (ryc. 6).

Od dłuższego czasu w dokumentach wydawanych przez 
UNESCO, Radę Europy czy Komisję do Parlamentu Europej-
skiego pojawia się sformułowanie/refleksja, że kultura i dzie-
dzictwo kulturowe to podstawy postępu cywilizacji ludzkiej. 
Waldemar Affelt przytacza ustalenia konwencji Rady Europy 
z Faro, która „definiuje dziedzictwo kultury jako «zbiór zaso-
bów odziedziczonych z przeszłości, które ludzie identyfikują, 
niezależnie od stanu własności, jako dowód i reprezentację 
swoich nieustannie ewoluujących wartości, wierzeń, wiedzy 
i tradycji»”47. Tempo, w jakim rozwija się nasza cywilizacja 
sprawia, że krajobraz kulturowy oraz otoczenie wokół nas 
zmieniają się równie szybko. Powstają nowe budynki i coraz 
nowocześniejsza infrastruktura – innowacyjne rozwiązania, 
które wypierają stare. Wobec tego szczególnie ważna wyda-
je się być troska o zachowanie tych elementów dziedzictwa 
kulturowego, które mogą zostać bezpowrotnie zniszczone, 
szczególnie z myślą o przyszłych pokoleniach. W tym celu, 
pozostałości wodociągów poznańskich pozyskane w trakcie 
badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie Stare-
go Miasta i Ostrowa Tumskiego na przestrzeni kilkudziesięciu 
lat jako przykład dziedzictwa techniki wymagają z pewnością 
pilnego opracowania.

47 Affelt 2009: 5.

Ryc. 6.  Pierścień metalowy od rur wodociągowych © Archiwum 
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (fot. K. Kucharska)

Fig. 6.  Metal ring from water main pipes © Archiwum Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu (photo by K. Kucharska)
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Poznańskie wodociągi w świetle badań archeologicznych

The article discusses the Medieval and modern remains of 
waterworks discovered during archaeological research in 
the area of the Old Town and Ostrów Tumski in Poznań. The 
discovered traces of devices supplying water to the inhabi-
tants of Poznań were only mentioned in the reports, rarely 
in archaeological literature. There has never been a mono-
graphic study, covering, above all, the oldest finds. The arti-
cle presents the history of waterworks, starting with remarks 
in historical sources from the 13th century, until the construc-
tion of the first waterworks plant in 1866. The purpose of 
undertaking the work aiming at summarising the research 

on waterworks – which undoubtedly are one of the essential 
elements of technical heritage – is the progress of historical 
archeology, and the researchers’ changing approach to arti-
facts about younger than the 12th century. 

Remains of Poznań waterworks obtained during archaeo-
logical research carried out in the area of the Old Town and 
Ostrów Tumski over several decades certainly require urgent 
case studies.

Translated by Aleksandra Maron

Aleksandra Maron

Poznań waterworks in the light of archaeological research

Summary
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