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DAWNE WODOCI�GI W KALISZU

Streszczenie

Pierwsza wzmianka o kaliskich wodoci!gach pochodzi z roku 1543. Najstarszy wodoci!g mia" swój 

pocz!tek od rzeki Kr#picy nast#pnie poprowadzony by" k"adk! drewnian! rzek! Prosn! i przechodzi" 

przez mury miejskie, a ko$czy" si# przy zbiorniku wodnym zlokalizowanym przy ratuszu. Pierwszy 

miejski wodoci!g zbudowa" Jakub Szyma"a z Nak"a w roku 1574 z dr!%onymi wewn!trz otworami w 

drewnianych klockach (balach) "!czonych ze sob! blaszanymi pier&cieniami wype"nionymi przelotkami 

drewnianymi tak%e z otworami. Wodoci!g ten najprawdopodobniej przetrwa" oko"o 200 lat. W roku 

1753 rury wodoci!gowe wydr!%one w drewnie wymieniono na nowe.

S owa!kluczowe:!wodoci!g, rury drewniane, zbiornik wodny, rzeka, grobla.

WPROWADZENIE

Geograf z Aleksandrii egipskiej Klaudiusz Ptolemeusz (ur. ok. 100 r., zm. W 168 

r.n.e., astronom, matematyk, geograf i teoretyk muzyki) w swom dziele pt. �Wst#p 

do geogra' i� wymieni" w ksi#dze drugiej, rozdziale jedenastym po"o%enie na mapie 

Calisi (Kalisi) le%!cej na 430 � 450 szeroko&ci geogra' cznej. Ponad 18 wieków pó*-

niej polski uczony Broni"aw Bili$ski, d"ugoletni kierownik stacji archeologicznej 

Polskiej Akademii Nauk w Rzymie, po wnikliwym badaniu zidenty' kowa" Kalisz z 

Calisi! Ptolemeuszow!. Badania archeologiczne potwierdzaj!, %e okres czasów Calisii 

sko$czy" si# oko"o V w., wraz z zako$czeniem wielkich w#drówek ludów. Dopiero 

na prze"omie IX-X w. pojawi" si# kaliski gród Piastów na Zawodziu z forty' kacjami 

drewniano-ziemnymi. Wzniesienie grodu przyczyni"o si# do rozwoju istniej!cej osady 

rzemie&lniczej z ko&cio"em pw &w. Wojciecha. Przez pewien czas gród na Zawodziu 

by" siedzib! ksi#cia Mieszka III Starego, a ufundowana przez niego kolegiata &w. 

Paw"a sta"a si# miejscem pochówku syna Mieszka, a potem samego ksi#cia w 1202 

roku [Ko&cielniak W"., 2010]. 

Rzeka Prosna w ci!gu wieków zmienia"a swoje koryto odsuwaj!c si# od grodu, 

co zmniejszy"o jego obronno&+. Ksi!%e &l!ski Henryk Brodaty zmierzaj!cy do opano-

wania Wielkopolski, wykorzystuj!c odsuni#cie si# rzeki od grodu zdoby" go w 1233 

r. i zarazem zniszczy" w wyniku spalenia. Natomiast nowy gród zosta" pobudowany 

w innym miejscu, znacznie oddalonym od poprzedniego. Od tego momentu zacz!" 
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si! rozwija" Kalisz, tym bardziej, #e sama rzeka Prosna wraz z jej odnogami sta$a 

si! sprzymierze%cem wznoszonych murów obronnych, za którymi kry$a si! ludno&" 

&redniowiecznego miasta.

W XIV wieku król Kazimierz Wielki wyda$ przywilej datowany na rok 1333 

jako uzupe$nienie do wcze&niejszego nadanego przez niego przywileju z 1312 r. Ten 

przywilej m.in. obci'#a$ w$a&cicieli grobli konserwacj' urz'dze% na w$asny koszt oraz 

zobowi'zywa$ do budowania upustów dla sprawno&ci Prosny na odcinku jednej mili od 

klasztoru cystersek w O$oboku do granic miasta Kalisza. G$ówn' cz!&ci' forty( kacji 

by$ kaliski zamek )nieistniej'cy* w formie zamkni!tego czworoboku z wewn!trznym 

niewielkim dziedzi%cem, rozbudowany za czasów Kazimierza Wielkiego, na którym 

cz!sto bywa$ król W$adys$aw Jagie$$o. W 1792 r. po#ar zniszczy$ wielowiekowy do-

robek mieszka%ców Kalisza. Z kolei XIX stulecie odmieni$o wygl'd starego grody 

nad Prosn'. Po drugim rozbiorze Polski Kalisz na krótki okres tra( $ pod panowanie 

pruskie. Natomiast od 1813 r. by$ pod panowaniem zaborcy rosyjskiego. W tym te# 

okresie miasto dwukrotnie by$o siedzib' rosyjskiego gubernatora. W sierpniu 1914 r. 

&ródmie&cie miasta zosta$o zbombardowane i spalone przez Prusaków [Ma$ecki Z., 

2008; Ko&cielniak W$., 2010].

Fot. 1. Makieta Kalisza � XVI w.



32   

ZESZYTY NAUKOWE � IN�YNIERIA L�DOWA I WODNA W KSZTA�TOWANIU �RODOWISKA  Nr 4, 2011

ZARYS HISTORYCZNY ROZWOJU WODOCI�GÓW   
NA �WIECIE I W KRAJU

Woda od tysi!cy lat traktowana by"a jako jeden z czterech #ywio"ów obok ognia, 

ziemi i powietrza. Ju# ok. 3000 lat przed nasz$ er$ zastosowano nilometry (staro#ytne 

wodowskazy) do rejestracji poziomu wody w Nilu, prowadz$c zaawansowan$ go-

spodark! wodn$. W tym samym czasie król Menes zatamowa" Nil a zarazem zmieni" 

jego bieg. Natomiast w staro#ytnej Persji, Armenii i Egipcie powsta"y poziome kana"y 

doprowadzaj$ce wod! zwane kanatami. Opisaniem cyklu hydrologicznego, zbli#onego 

w znacznym stopniu do obecnego rozumienia zajmowa" si! Witruwiusz w staro#ytnym 

Rzymie ok. 15 r. p.n.e. Natomiast wed"ug Nace [Nace R.L., 1975], wcze%niej pogl$dy 

podobne do badacza Witruwiusza prezentowa" Grek Teofrast (IV-III w. p.n.e.), a praw-

dopodobnie znacznie wcze%niej Chi&czycy. T$ tematyk$ zajmowa" si! tak#e Leonardo 

da Vinci opisuj$c bardzo szeroko m.in. natur! wody Kundzewicz Zb. W., 2000].

W roku 1709 przypadkowo odnaleziono ruiny Herkulanum, które uleg"o zag"a-

dzie, podobnie jak Pompeje 24 sierpnia 79 r. n.e. w nast!pstwie erupcji Wezuwiusza. 

W Herkulanum istnia"a instalacja techniczna wodoci$gów i kanalizacji. Akweduktem 

woda sp"ywa"a do miasta do tzw. wie#y wodnej usytuowanej w najwy#szym po"o#eniu 

terenu. Wi!ksza ilo%' domów w Herkulanum posiada"a odp"ywow$ instalacj! i sie' 

kanalizacyjn$.

W Grecji zachowa"y si! akwedukty ("ac. aquae ductus � ci$g wodny) na Samos z VI 

w. p.n.e. oraz w Koryncie i Atenach z V w. p.n.e. Staro#ytny Rzym zaopatrywano akwe-

duktami licz$cymi 420 km, w tym 47 km sieci przebiega"o ponad terenem [Encyklopedia 

Popularna PWN, 2004, Yves Lacoste 2003]. Woda akweduktami by"a dostarczana do "a*ni 

i szaletów publicznych oraz fontann. Po upadku Imperium Rzymskiego sieci akweduk-

tów zosta"y zrujnowane, poza dzia"aj$cymi lokalnymi akweduktami. W %redniowieczu 

wi!kszo%' miast europejskich pozyskiwa"o wod! z rzek, jezior, stawów i naturalnych 

*róde". W po"owie XVI wieku do zasilania miejskich sieci wodoci$gowych zacz!to 

u#ywa' pomp. W roku 1548 w Augsburgu po raz pierwszy do pompowania wody w sieci 

wodoci$gowej, wykorzystywano energi! wodn$. Natomiast w roku 1582 holenderski 

(niemiecki) in#ynier Peter Morice w Londynie po raz pierwszy wykorzysta" energi! 

dop"ywów i odp"ywów wód morskich (ko"o wodne pracuj$ce w obu kierunkach), do 

podniesienia rz!dnej poziomu wody w ruroci$gach. W roku 1682, w Marly na Sekwanie 

we Francji zastosowano uk"ad (zespó") sk"adaj$cy si! z 14 kó" wodnych nap!dzaj$cych 

225 pomp t"ocz$cych w wod! rurami #eliwnymi królewski Wersal a przede wszystkim 

fontanny, wed"ug projektu Rennequina Sualema. W roku 1713 w Londynie, angielski o+ -

cer marynarki Thomas Savery zastosowa" pomp! parow$ do t"oczenia wody ruroci$gami. 

Po ponad 10 latach w roku 1725 zast$piono pomp! parow$ tzw. maszyn$ parow$ Thomasa 

Newcomena. W roku 1829 James Simpson zastosowa" + ltr piaskowy do oczyszczania 

wody w wodoci$gach londy&skich. Natomiast w roku 1857, zastosowana zosta"a metoda 

oczyszczania wody wodorotlenkiem #elazowym. W roku 1896 we W"oszech (Pola) oraz 

w 1897 roku w Anglii (Maidstone) zastosowano technologi! dezynfekcji wody przed 

chlorowanie. Natomiast w 1906 roku we Francji (Nicea) zastosowano ozonowanie wody 

w oparciu o metod! opracowan$ przez M.P. Otto. 
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W Polsce pierwsze wodoci!gi pojawi"y si# w XIII w, m.in. we Wroc"awiu (1272 r.), 

Poznaniu (1282 r.), w Mydlnikach ko"o Krakowa (1286 r.). W roku 1570 do zasilania wo-

doci!gu w Gda$sku a w roku 1572 we Fromborku do zasilania wodoci!gu wykorzystano 

tzw. ko"o wodne. W latach 1845 � 1849 wybudowano w Polsce kana" na wzór rzymskich 

akweduktów w Fojutowie w województwie kujawsko � pomorskim, w powiecie tuchol-

skim na po"udniowym obrze%u Borów Tucholskich. Budowla wodna (hydrotechniczna) 

stanowi skrzy%owanie dwóch cieków wodnych: Czerskiej Strugi, p"yn!cej do"em i 

Wielkiego Kana"u Brdy, p"yn!cego gór!. Ró%nica poziomów dna obydwu rzek wynosi 

11 metrów. Budowla wodna maj!ca d"ugo&' 75 m jest najd"u%szym takim obiektem w 

Polsce. Pod sklepieniem budowali kana"u znajduje si# k"adka, po której mo%na przej&' 

na drug! stron#. W roku 1901 uruchomiono wodoci!gi miejskie w Krakowie. Pompa 

t"oczy"a wod# pod ci&nieniem 6,3 atm. do zbiornika wodnego zbudowanego pod kopcem 

Tadeusza Ko&ciuszki na wysoko&ci 49 m powy%ej Rynku i 28 m powy%ej Wawelu. Woda 

sp"ywa"a grawitacyjnie ruroci!giem o &rednicy 0,70 m, który dalej by" rozga"#ziony, 

tworz!c sie' wodoci!gow! o d"ugo&ci 66 km. 

DAWNE WODOCI�GI KALISKIE

Pierwsza wzmianka o kaliskich wodoci!gach pochodzi z roku 1543. Najstarszy 

wodoci!g mia" swój pocz!tek od rzeki Kr#picy, lewostronnego dop"ywu Prosny o 

ca"kowitej d"ugo&ci 7.3 km i powierzchni zlewni 17.5 km2, p"yn!cej z okolic Biskupic 

poprzez osiedle Korczak. W tamtych czasach na Korczaku, w najw#%szym miejscu rzeki, 

usypano grobl#, która wyznacza"a zbiornik wodny o wymiarach ok. 38 x 14 m (76 "okci 

d"ugo&ci x 27 "okci szeroko&ci). Od powsta"ego zbiornika wodnego na Kr#picy u"o%ono 

rury wodoci!gowe dr!%one w drewnie (fot. 2) w kierunku do Prosny. Nast#pnie rury 

drewniane przechodzi"y po k"adce nad rzek! i przez mury miejskie tra* a"y do zbiorni-

ka zlokalizowanego przy ratuszu, sk!d rozprowadzano wod# rurami drewnianymi po 

mie&cie. Jak wynika z najstarszych zapisków kaliskich, miejski wodoci!g wykona" dla 

Kalisza w 1574 r. Jakub Szyma"a z Nak"a [Ko&cielniak W"., 2010]. 

W roku 1600 kolegium jezuickie u"o%y"o w"asny wodoci!g od rzeki Kr#picy do 

budynków kolegium. Rury, z których wykonano wodoci!g by"y dr!%one z drewnianych 

klocków (fot. 3) "!czonych ze sob! blaszanymi pier&cieniami z wype"nion! przelotk! 

drewnian! (fot. 5). Specjalist# od projektowania i wykonywania ruroci!gów nazywano 

rurmistrzem, rormagistrem lub magistrem canalium. Eksploatacj! wodoci!gów zajmo-

wa" si# dozorca wodoci!gu, który dba" o czysto&' i zabezpieczenia drewnianych rur 

wodoci!gowych przed zniszczeniem i zamarzni#ciem. 

Wodoci!g zbudowany przez Jakuba Szyma"# z Nak"a najprawdopodobniej przetrwa" 

oko"o 200 lat. W roku 1763 wodoci!gowe rury wydr!%one w drewnie wymieniono na 

nowe.

W 1933 r. w Kaliszu powsta" pierwszy, nowoczesny projekt budowy sieci wodoci!-

gowej i kanalizacyjnej, której budow# zako$czono w roku 1937.

Dzisiejszy, ponad 100-tysieczny Kalisz posiada rozbudowan! podziemn! sie' wo-

doci!gow!, a tak%e w"asne uj#cia wody wraz ze stacjami jej uzdatniania. 
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Fot. 2. Sie! wodoci(gowa Kalisza, XVI � XVIII w.

Legenda: 

 � znaleziska drewnianych rur wodoci(gowych,

1 � k#adka na której  u#o%ono drewniane rury,

2 � Ratusz,

3 � zbiornik wody,

4 � wodoci(g � rury drewniane rozprowadzaj(ce.

NAJSTARSZE ZAPISKI DOTYCZ�CE WODOCI�GÓW 
KALISKICH

Intercyza z rurnikiem uczyniona dnia 12 kwietnia 1574 roku

�Przyszli panowie szafarze miasta Kalisza, przy obecno�ci panów: burmistrza i 

rady kaliskiej (i) Jakuba Szyma�y z Nak�a na robot�, który póty, póki si� panom wy�ej 

omienionym b�dzie podoba�o ma robi� oko�o rur miejskich, od których jemu wed�ug 

tej niniejszej intercyzy powinni b�d� p�aci� od wiercenia ka�dej rury po trzy grosze, od 

wk�adania ich w ziemi� po dwa grosze, a gdy kopie rur wprawi, tedy od ka�dej kopy 

powinni mu b�d� da� nad pieni�dze omienione trzy wiertle: dwa j�czmienia, wiertel 
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rozmiar: mas�a gomó�ek dziesi��, mi�sa wieprzowego pó� strony: a na ka�de Suche dni 

myta - póki robi� b�dzie � po kopie pieni�dzy. �A dla lepszej pewno�ci panowie mi�dzy 

sob� a mi�dzy nim intercyz� uczynili i on� do Ksi�g wpisa� kazali�.

�Stan�wszy oblicznie u akt niniejszych s�awnych panów: burmistrza i rajców miasta 

Kalisza, uczciwi: Stanis�aw Fiemka, Klemens rze!nik, Wojciech Skubrych i Szymon Ja-
kubowski, obywatele kaliscy, w swojem i s�siadów z ulicy Krowiej imieniu dzia�aj�cych, 
o�wiadczyli, �e zobowi�zali si� i niniejszym obowi�zuj� si� p�aci� corocznie za ka�dy 
kwarta� z tytu�u u�ytkowania kana�ów i wody, b�d�cej na ulicy Krowiej, po groszu jednym 
pieni�dzmi, które to pieni�dze za ten czas uczciwy Jakubowski winien b�dzie odbiera� 
i oddawa� kwartalnie panom szafarzom miejskim. � Dzia�o si� to w Kaliszu, w �rod� 
najbli�sz� przed �wi�tem �w. Filipa i Jakuba, roku Pa"skiego tysi�cznego pi��setnego 
czterdziestego trzeciego.�

�Stan�wszy oblicznie u akt niniejszych niewierni #ydzi: Daniel i Jakub z Sieradza, 
miasta Kalisza mieszka"cy, maj�cy od innych #ydów miasta Kalisza ca�kowite pe�no-
mocnictwo i zlecenie, zobowi�zali si� w ich i swem imieniu i niniejszym obowi�zuj� 
si� p�aci� z tytu�u korzystania ze stoj�cej i przep�ywaj�cej kana�ami wody cztery z�ote 
rocznie, p�ac�c jeden z�oty, równy trzydziestu groszom, za ka�dy kwarta�, a panowie 
rajcy powinni dostarczy� im wod� ze zbiorników publicznych w rynku na ulic� #ydowsk�. 
Które to zobowi�zanie przerzeczeni #ydzi winni przed aktami pana podwojewodziego 
uczyni�. � Dzia�o si� to w Kaliszu w czwartek, najbli�szy przed �wi�tem �w. Wojciecha 
Biskupa, roku Pa"skiego tysi�cznego pi��setnego czterdziestego trzeciego.�

Przysi�ga rurmistrza w brzmieniu z XVI w.

�Przysi�gam panu bogu wszechmog�cemu,
Urz�dowi miasta i jego pospólstwu,
#e b�d�c na s�u�bie rurmistrzowskiej
W tym mie�cie, któr� mi polecono,
Chc� i b�d� powinien przemy�liwa� i starannie czyni�
Wed�ug najwi�kszej umiej�tno�ci i mo�liwo�ci mojej,
Stara� si� o przywodzenie czystej wody
I dostatku jej do cugów wszystkich
Miasta tego, i takowych wód
B�d� dobrym i pilnym stró�em i sprawc�.
O naprawie cugów za czasem starac si� pilnie b�d�,
I bez pozwolenia pp. Radzie� nikomu wody rozdawa�,
Ujmowa� albo przyczynia�, ani szafowa� ni� nie b�d�,
Szubieniczki wodne przy rurach odcina� powinien b�d�,
A nowych ani sam przez si�, a nie przez czelad! moj�
Czyni� nie b�d�. Do tergo regestra i sugi wodne,
Jako i któr�dy id� do miasta, w tajemno�ci b�d� chowa�
I o miejscach cugów, albo krynic,
Z których idzie woda do miasta nikomu krom woli
I wiadomo�ci panów na to ku mnie przystawionych
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Fot. 3. Rury wodne wydr!"one w drewnie z okresu od XVI � XVIIIw. odnalezione w centrum 

Kalisza, w ulicy Z#otej, podczas robót ziemnych zwi!zanych z modernizacj! sieci wodoci!gowej

Dogl�da� b�d�. Naczynia wszystkie miejskie i rury
Miejskim groszem pokupione i mojej mierze powierzone
Pilnie i wiernie strzec b�d�.
I co jedno powinno�ci rurmistrzowskiej nale�y
To wszystko z pilno�ci� i wierno�ci�,
Jako b�d� móg� najwieksz�,
Odprawowa� b�d�.

Tak mi panie bo�e pomó� i wszyscy �wi�ci�.
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Fot. 4. Drewniana rura wodna (wodoci!gowa) z okresu XVI do XVIII w. z widocznym naci"-

ciem na metalow! z#!czk" wykonan! z wypro$ lowanej blachy wype#nionej w %rodku przelotk! 

drewnian!, #!cz!c! ze sob! drewniane rury wodne (tzw. rury miejskie)

Fot. 5.  Elementy rury wodnej: (1) drewniany element rury wodnej (wodoci!gowej), 

(2) metalowy pier%cie& z wypro$ lowanej blachy wype#nionej przelotk! drewnian! 

#!cz!cy z sob! drewniane rury wodne (3) styk po#!czenia ze sob! drewnianych rur 

wodnych
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EHEMALIGE WASSERLEITUNGEN IN KALISZ

Zusammenfassung

Erste Erwähnung über Kaliszer Wasserleitung stammt aus dem Jahr 1543. Die älteste Wasserleitung 

hatte ihren Anfang am Fluss Kr%pica und führte weiter mit dem Steg zum Fluss Prosna und dann durch 

die Stadtmauer und damit nahm ihr Ende am Wasserbehälter am Rathaus. Die erste Stadtwasserlei-

tung wurde1574 von Jakub Szyma"a aus Nak"o gebaut. Die aus Holz gebaute Wasserleitung hatte 

ausgesparte Löcher in Holzbalken, die miteinander dank Blechringen ausgefüllt und mit Holzringen 

verbunden waren. Diese Wasserleitung blieb zirka 200 Jahre erhalten. 1753 wurden die ausgesparten 

Wasserleitungsrohre durch neue ersetzt.

Schlüsselworte: Wasserleitung, Rohre, Wasserbehälter, Fluss, Damm

FORMER WATER PIPES IN KALISZ

Summary

The & rst mention of Kalisz water pipes goes back to 1543. The oldest water pipe originated from the 

Kr%pica river, ran along a wooden footbridge over the Prosna, through the town walls and ended at the 

water reservoir located next to the town hall. The & rst municipal water pipe built by Jakub Szyma"a 

from Nak"o in 1574 had drilled holes inside wooden blocks interconnected using tin rings & lled with 

wooden holed leads. This water pipe most probably worked for about 200 years. In 1753 wooden water 

pipes were replaced with new ones.

Kew words: water pipe, wooden pipes, water reservoir, river, dyke


