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Nie bez powodu woda nazywana jest źródłem 
życia. Od początków ludzkości osadnictwo lokowano 
w pobliżu jej naturalnych ujęć. Gdy tylko technika 
osiągnęła odpowiedni poziom, człowiek sam zaczął 
szukać wody w miejscach, gdzie chciał się osiedlić, 
uczył się jednocześnie dostosowywać otaczające go 
środowisko naturalne do własnych potrzeb. Woda 
dawała też schronienie, była naturalną barierą, za 
którą – na wyspie lub naturalnym cyplu – można było 
umieścić osadę. Dostarczała pożywienia w postaci 
ryb i innych zamieszkujących ją zwierząt. Była nie-
zbędna w wielu gałęziach produkcji, choćby w tak 
ważnych jak garbarstwo i rzemiosła tekstylne. Wraz 

z wynalezieniem koła wodnego, urządzenia rozpo-
wszechnionego zwłaszcza w wiekach średnich, woda 
stała się istotnym źródłem energii dla gospodarki. 
Wreszcie w czasach, gdy sieć dróg nie była zbyt 
rozwinięta, a podróż lądowa trwała bardzo długo, 
rzeki stały się ważnymi arteriami komunikacyjnymi. 
Woda to jednak żywioł, który pochłonął niejedno ist-
nienie i zalał niejedno osiedle. Niniejsza część pracy 
traktuje o średniowiecznych metodach pozyskiwania 
wody do celów spożywczych i produkcyjnych oraz 
o urządzeniach służących do dystrybucji wody w ob-
rębie miasta, a także o związanych z tym pobocznych 
zagadnieniach.

3.1. ŹRÓDŁA WODY
Możemy wyróżnić kilka podstawowych źródeł 

wody dla miasta. Są to cieki wodne (rzeki i strumie-
nie), zbiorniki wodne (stawy i jeziora), wody źró-
dlane oraz gruntowe. Woda źródlana była dostępna 
w nielicznych miejscach, a źródła o małej wydajności 
nie mogły zaspokoić potrzeb wszystkich mieszkań-
ców. Najpowszechniejszą dostarczycielką wody do 
celów spożywczych i produkcyjnych była rzeka, więc 
z pewnością umiejscowienie miasta względem niej 
miało duże znaczenie. Miasta strefy bałtyckiej miały 
zwykle bezpośrednią styczność z rzeką. Było tak 
w Gdańsku, Elblągu (Nawrolska 2004, s. 304, mapa), 
Kołobrzegu (Rębkowski 1996, s. 14), Rostocku 
(Mulsow 2004, s. 221) czy Lubece, która została 
wzniesiona na wyspie (Gläser 2004, s. 174). Woda 
mogła także płynąć bezpośrednio przez miasto, jak to 
często miało miejsce w dużych ośrodkach portowych 
(Brugia, Antwerpia). Wokół miejskich obwarowań 
kopano fosy zasilane zwykle przez wody rzeczne. 
Zdarzało się, że fosę zasilała miejska młynówka (np. 
w Krakowie, gdzie w stronę miasta skierowano wody 
Rudawy). I młynówki, i fosy mogły być wykorzy-
stywane jako zbiorniki wody pitnej. Miejskie stawy 

powstawały przez spiętrzenie wody przy młynach 
lub były naturalnymi zbiornikami. Mogły służyć za 
zbiornik wody dla miasta, jak np. w Kołobrzegu, 
gdzie taki staw był jednym z alternatywnych źródeł 
wody (Rębkowski 2004, s. 364). Wody gruntowe 
– mające stałą temperaturę i, w przeciwieństwie 
do wód podskórnych, pozbawione zanieczyszczeń 
– wykorzystywano powszechnie od czasów neolitu. 
Dla niektórych miast były jedynym źródłem wody, 
uzyskiwanym dzięki kopaniu studni.

Najprostszym sposobem gromadzenia wody było 
zbieranie deszczówki. Wystarczyło postawić koło 
domu, lub przy wylocie rynny, beczkę. Zwyczaj ten 
potwierdzony jest w Londynie (Holt 2000, s. 97), któ-
ry miał wiele problemów z zaopatrzeniem w wodę. 
Także XVI-wieczne zapiski wiertelnicze Krakowa 
wspominają o beczkach z deszczówką na działkach 
mieszczańskich (Sowina 2009, s. 143). Robiło tak 
zapewne bardzo wielu mieszkańców miast, jednak 
jest to zjawisko właściwie nieuchwytne w źródłach 
archeologicznych. Cysterny na wodę deszczową 
wznoszono w niektórych miastach mających proble-
my z pozyskaniem wody gruntowej, jak np. Tabor 
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w Czechach (Sowina 2009, s. 140). Nie były one 
jednak na tyle liczne, by miały szczególne znaczenie 
dla omawianego zagadnienia.

Powszechne było, zwłaszcza w początkowym 
okresie istnienia miasta, przynoszenie wody bezpo-
średnio z rzeki lub kanału. O ile w początkach miast 
było to zapewne normą, o tyle w późniejszych cza-
sach działalność nosicieli wody zależała od konkret-
nych warunków. W Londynie, mieście o dużych roz-
miarach i znacznym zagęszczeniu ludności, z usług 
nosicieli wody korzystali mieszkańcy, którzy nie 
mieli dostępu do wodociągów. Nosiciele natomiast 
czerpali wodę z publicznych studni lub bezpośred-
nio z Tamizy (Holt 2000, s. 97; Sloane 2004, s. 91). 
W źródłach pisanych nosiciele wody występują także 
w XIII-wiecznym Paryżu oraz w Budzie i Lubece 
(Grewe 1991, s. 29). W południowej, nisko położonej 
części Hamburga niemożliwe było kopanie studni ani 
instalowanie urządzeń wodociągowych, co zmuszało 
do przynoszenia wody bezpośrednio z rzeki (Busch 
2004, s. 166). Także w miastach nadmorskich nie-
zbędni byli nosiciele wody; w Wenecji dostarczano 
ją łodziami, a dostarczyciele byli zrzeszeni w cechu 
(Braudel 1992, s. 194). W Stralsundzie, który borykał 
się z zaopatrzeniem w wodę, gdy zdano sobie sprawę 
ze związku między zdrowiem mieszkańców a jako-
ścią wody, zaczęto ją przywozić z pobliskiej Rugii. 
W nowożytnych wypełniskach tamtejszych latryn 
znajdowano duże ilości butelek po wodzie mineralnej 
(Schneider 2004, s.278). Co ciekawe, dostarczanie 
wody mogło być też usługą luksusową, jak w Stade, 
gdzie wodę przynoszono z jeziora poza miastem ze 
względu na jej zalety, cena jednak sprawiała, że nie 
każdy mógł sobie na nią pozwolić (Lüdecke 2004, s. 
198). Na ziemiach polskich problemy z dostępem do 
wody gruntowej miał, położony na wysokiej skarpie 
nad Wisłą, Płock. Źródła pisane pochodzące z XVI 
w. mówią o konieczności przynoszenia wody do ce-
lów spożywczych i gospodarczych z rzeki (Sowina 
2009, s. 63–66).

Wody gruntowe pobierano za pomocą studni czer-
palnych. Było to jedno z podstawowych źródeł wody, 
często jedyne do czasu zbudowania wodociągu, 
a konstrukcje takie znajdujemy w większości miast. 
Mogło się zdarzyć, że dostęp do wód gruntowych 
był bardzo utrudniony, jak np. w Rostocku, gdzie 
obszar średniowiecznego miasta jest położony na 
bloku margla, którego twardość bardzo utrudniała 
kopanie studni (Mulsow 2004, s. 222). Natomiast 
w wypadku Soestu brak cieków wodnych wokół 
miasta rekompensowały liczne źródła wody wy-
pływające z warstw górnokredowych. Budowane 
w tym mieście studnie zapewniały dostateczną ilość 

wody aż do czasów budowy pierwszego wodociągu 
w XIX w. (Thiemann 2004, s. 287–288). Wody grun-
towe mogły z powodzeniem zaspokajać potrzeby 
nawet tak dużego miasta jak Kolonia, gdzie pierwszy 
wodociąg także powstał dopiero w XIX w. (Gechter 
1987, s. 221).

Wraz z rozwojem przestrzennym i wzrostem 
liczby mieszkańców miasta inwestowały w budowę 
wodociągów. Zwykle ujęcie wody dla wodociągu 
znajdowało się w bliskim sąsiedztwie miasta. Były 
to rzeki, młynówki, stawy i fosy. W przeciwieństwie 
do czasów antycznych sporadycznie korzystano 
z ujęć odległych, ponieważ utrzymanie długiego 
wodociągu było kosztowne. Z tego też powodu 
wodociąg w Stralsundzie, doprowadzający wodę 
z odległości zaledwie 3 km, przestał funkcjonować 
dosyć szybko po jego uruchomieniu (Schneider 2004, 
s. 277). Inną przyczyną takiego stanu rzeczy była 
konieczność zabezpieczenia miast średniowiecznych 
przed zagrożeniami, jakich nie znały miasta rzym-
skie. Wynikało to z odmiennej sytuacji politycznej: 
nie funkcjonowało pojęcie pax romana, nie było 
silnej władzy centralnej. Miasta zamknęły się na 
małej przestrzeni wewnątrz murów, by chronić swą 
niezależność. Stały się twierdzami, które musiały 
być w pełni samowystarczalne. Nie mogły dopuścić 
do odcięcia od odległych źródeł wody, co zapewne 
miałoby miejsce w razie oblężenia (Dirlmeier 1986, 
s. 147).

Większość miast opisywanej tutaj części północ-
nej strefy sudecko-karpackiej, których wodociągi 
powstały między XIII a 2. połową  XVI w., czerpała 
wodę z rzek. Wrocław korzystał z wód Oławy i Odry, 
Opole i Racibórz – Odry (Pomianowska 1996, s. 
109, tab. 1), Legnica – Młynówki, jednego z łożysk 
Kaczawy (Firszt 1999, s. 134); z rzeki korzystały: 
także Kraków, Pilzno, Lublin, Krosno, Koprzywnica, 
Opatów, Wiślica, Przemyśl, Proszowice, Ciężkowi-
ce i Czchów. Z wód gruntowych korzystał Biecz, 
a z ujęcia wód źródlanych – Nowy Sącz (Pomianow-
ska 1999, s. 109, tab. 1).

W strefie bałtyckiej natomiast z wód powierzch-
niowych korzystały Gdańsk, Płock (Pomianowska 
1996, s. 109, tab. 1), Elbląg – z Kanału Kumieli 
zasilanego z rzeki (Nawrolska 2004, s. 315), Koło-
brzeg (Rębkowski 2004, s. 364), Olsztyn, Reszel, 
Frombork (Włodarski 2005, s. 391) i Lubeka (Gläser 
2004, s. 187). Toruń natomiast korzystał z ujęcia wód 
gruntowych (Pomianowska 1996, s. 109, tab. 1). 
W Greifswaldzie (Schäfer 2004, s. 268) i Stralsun-
dzie wodę pobierano ze stawów przy murach miasta 
(Schneider 2004, s. 276). Są to oczywiście tylko 
niektóre z miast interesujących nas stref, a ich lista 
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opiera się w znacznej mierze na zestawieniu Haliny 
Pomianowskiej z 1996 r.

Strefa Europy Środkowej obfitowała w różne źró-
dła wody, a miasta od Karpat po wybrzeża Bałtyku 

nie miały problemu z jej uzyskaniem. Kolejną godną 
poruszenia kwestią jest jakość wody, jaką mieli do 
dyspozycji mieszkańcy średniowiecznych miast.

3.2. JAKOŚĆ WODY
W starożytnej Grecji najbardziej ceniona była 

woda źródlana, na drugim miejscu znajdowała się 
woda rzeczna, a na trzecim – woda studzienna. 
Trochę odmiennie oceniali źródła wody Witruwiusz 
i lekarz Celsus, których opinie były cytowane aż po 
czasy nowożytne. Na pierwszym miejscu stawiali 
wodę deszczową, która jako najlżejsza najlepiej 
wpływała na trawienie, pod warunkiem, że nie nio-
sła żadnych zanieczyszczeń, gdyż wtedy mogła stać 
się źródłem choroby. Na drugiej pozycji wymieniali 
wodę źródlaną. Właśnie te dwa źródła wody użytko-
wano w państwie rzymskim najczęściej. Dopiero na 
trzecim miejscu znajduje się woda rzeczna.

W XIII w. Bartłomiej Anglik w swojej ency-
klopedii odradzał spożywanie wody studziennej, 
„ponieważ między innymi wodami jest grossiorum 
et indigestibiliorum [gęsta i niestrawna – P.C.], a to 
z powodu tak zasolenia ziemi, jak i oddalenia żyły 
wodnej studziennej od powietrznej” (Sowina 1999, 
s. 27–29). W średniowieczu, pomimo iż wielkie 
znaczenie przywiązywano do czystości powietrza, 
zwracano też uwagę na jakość wody, którą określano 
na podstawie pochodzenia i cech zewnętrznych, jak 
zapach, wygląd i smak. Wiedziano, że brudna woda 
może wywoływać choroby. Może o tym świadczyć 
oskarżanie Żydów o zatruwanie studni, co miało 
doprowadzić do wybuchu epidemii dżumy (Czaja 
2005, s. 343–344), czy też wydzielenie osobnej 
studni dla trędowatych w Krakowie (Sowina 2005, 
s. 329, przyp. 88)2.

W średniowieczu nie dostrzegano związku mię-
dzy usuwaniem nieczystości, wodą pitną i zdrowiem 
ludzkim, co wpływało na jakość wód dostępnych 
w ówczesnych miastach. Usytuowanie latryn w po-
bliżu studni sprawiało, że wody gruntowe były często 
zanieczyszczone przez płynną treść wydostającą 
się z latryn. Stawy miejskie także były narażone na 

zatrucie, jak np. w Kołobrzegu, gdzie w źródłach 
pisanych z XVI w. odnotowano konflikt między radą
a cechami o zanieczyszczanie stawu przez pasące 
się krowy (Rębkowski 2004, s. 366). Wszystkie 
„brudzące” rzemiosła znajdowały się nad brzegami 
cieków wodnych, a najpopularniejszym sposobem 
usuwania odpadów było wrzucanie ich do wód pły-
nących, co zostanie dokładnie omówione w następ-
nych rozdziałach. W wyniku zanieczyszczania rzek 
woda stawała się niezdatna do spożycia przez ludzi 
i zwierzęta, z tego też powodu jej ujęcia musiały być 
instalowane w górnym biegu, powyżej zakładów 
rzemieślniczych. Innym sposobem radzenia sobie 
z kiepskiej jakości wodą była jej dezynfekcja za 
pomocą alkoholu. Jednym z podstawowych napojów 
produkowanych i pitych w dużych ilościach było 
piwo. Jego produkcja rozwinęła się zwłaszcza w mia-
stach hanzeatyckich i częściowo w miastach strefy 
sudecko-karpackiej. Od późnego średniowiecza do 
piwa dodawano chmiel, który poza smakowymi miał 
także właściwości antyseptyczne (Holt 2000, s. 97). 
Zachodnia Europa piła zdecydowanie więcej wina, 
o czym świadczą np. rachunki miejskie Duisburga 
dotyczące handlu tym napojem, wedle których był 
on najpopularniejszym trunkiem (Bechert 2004,  
s. 153).

Trudno precyzyjnie stwierdzić, na ile wodę z wo-
dociągów i studni uważano za zdatną do picia. Wie-
my, że np. we Wrocławiu w czasach nowożytnych 
przedkładano wodę ze studni nad wodociągową 
(Brzezowski 2005, s. 306). Wydaje się jednak, iż wy-
bór źródła zaopatrzenia w wodę zależał od lokalnych 
warunków. Większe problemy miały z pewnością 
miasta nadmorskie, a to ze względu na duże zasolenie 
wód przy ujściu rzeki, jak w Stralsundzie (Schneider 
2004, s. 276).

3.3. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ

 2  Szczegółowe opracowanie średniowiecznych opinii na temat 
jakości wody znaleźć można w pracy Urszuli Sowiny o wo-
dzie w średniowiecznym mieście (Sowina 2009, 19–39).

Podstawowym użytkownikiem wody w mieście 
były gospodarstwa domowe. Stale rosnąca liczba 

ludności w miastach wymuszała na władzach rozwi-
janie systemu zaopatrzenia w wodę pitną; zwierzęta 
można było poić w kanałach przepływających przez 
miasto i w młynówkach, nie bacząc na jakość wody. 
Kolejnym użytkownikiem były łaźnie, powszechne 
w średniowiecznej Europie jako publiczne zakłady 
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i pomieszczenia w prywatnych domach. Miały po-
stać kabin parowych, wanien, łóż do odpoczynku, 
a czasem wielkich basenów. Były naturalnym miej-
scem spotkań i rozrywki. Od XVI w. liczba łaźni, 
zwłaszcza w Europie Zachodniej, stopniowo malała, 
aż zaniknęły prawie zupełnie (Braudel 1992, s. 272). 
Wodę do łaźni dostarczano albo wodociągiem, albo 
z pobliskiej studni.

Dużych ilości wody o możliwie dobrej jakości 
potrzebowali browarnicy i słodownicy. W czasie 
warzenia piwa zużywali oni w ciągu tygodnia średnio 
3 do 5 tysięcy litrów (Grabowski, Mührenberg 1994, 
s. 27). Z tego też powodu piwowarzy byli często ini-
cjatorami i współfundatorami budowy wodociągów, 
jak np. w Lubece, gdzie w 1294 r. powstał pierwszy 
w mieście wodociąg zaopatrzony w koło wodne, 
doprowadzający wodę do browarów (Dirlmeier 1986, 
s. 150; Gläser 2004, s. 187). Także w Stralsundzie 
pierwszy wodociąg zaopatrywał browary i słodownie 
(Schneider 2004, s. 277). W miastach pozbawionych 
wodociągu zauważalna jest koncentracja browarów 
w pobliżu studni, jak w Legnicy (Firszt 1999, s. 

130). Natomiast ze Świdnicy, śląskiego potentata 
w produkcji piwa, pochodzi wiele dokumentów re-
gulujących sprawy współużytkowania studni przez 
piwowarów (Goliński 2004, s. 76).

Ogromnych ilości wody potrzebowali zwłaszcza 
garbarze oraz farbiarze. Ci pierwsi w procesie pro-
dukcji – polegającym na czyszczeniu zwierzęcych 
skór z resztek innych tkanek i ich płukania podczas 
wapnienia (w celu usunięcia włosów), a także w trak-
cie wyprawy tłuszczowej (przy produkcji wyrobów 
zamszowych) – zużywali około 1000 l wody na 
jedną skórę. Najlepiej do tych celów nadawała się 
woda rzeczna, gdyż w przeciwieństwie do studzien-
nej była miękka i pozbawiona minerałów (Sowina 
2005, s. 324; 2009, s. 52–53). Warsztaty garbarskie 
były z reguły umieszczone w bezpośredniej bliskości 
wody: rzeki, młynówki albo fosy (Sowina 2009, s. 
81–82). Jednym ze skutków ich działalności było 
wytwarzanie ogromnych ilości płynnych odpadów, 
które trafiały bezpośrednio do rzeki, wpływając na 
jakość wody (zob. rozdział 4. Nieczystości).

Wykres 1. Liczba studni czerpalnych z terenu strefy bałtyckiej

3.4. STUDNIE CZERPALNE

Katalog obejmuje 100 studni czerpalnych z tere-
nów objętych tematem niniejszej pracy. Z tej grupy 
zaledwie osiem pochodzi z terenów strefy bałtyckiej 
(Gdańsk – 3, Kołobrzeg – 1, Koszalin – 1, Lidzbark 
Warmiński – 1, Morąg – 1, Pyrzyce – 1), a aż 92 ze 
strefy sudecko-karpackiej, w znacznej mierze ze 

Śląska (Bielsko-Biała – 2, Brzeg – 1, Chełm – 1, 
Głogów – 12, Głubczyce – 1, Jelenia Góra – 1, Kro-
sno – 1, Legnica – 2, Lubań – 1, Lwówek Śląski – 3, 
Mysłowice – 1, Namysłów – 1, Nysa – 3, Olesno – 1, 
Opole – 1, Paczków – 1, Racibórz – 4, Środa Śląska 
– 1, Wrocław – 51, Żmigród – 2).

3.4.1. TERMINOLOGIA CIESIELSKA

Różni autorzy piszący o konstrukcjach drewnia-
nych odkrywanych podczas badań archeologicznych 
używają różnego nazewnictwa dla poszczególnych 
elementów i połączeń ciesielskich. W katalogu, 
w opisach konstrukcji, pozwoliłem sobie cytować 
nazwy techniczne za autorami publikacji. Jednak róż-

norodność używanych elementów konstrukcyjnych, 
a więc także i ich nazw, wymaga usystematyzowania 
tegoż nazewnictwa.

Prostokątne ramiaki i kwadratowe graniaki to 
elementy konstrukcyjne stosowane jako rozpórki 
i wzmocnienia ścian. Belki to wedle współczesnej 
nomenklatury elementy z drewna tartego lub ocio-
sanego o przekroju o wymiarach 120–220×200–280 
mm (zamiennie bywa stosowane określenie „bal”), 
natomiast bierwiona to elementy o przekroju okrą-
głym, ociosane lub przetarte, używane do budowy 
ścian wieńcowych i sumikowo-łątkowych (Tłoczek 
1980, s. 185). Występujące w literaturze tzw. okrą-
glaki i kanciaki to określenia elementów o przekro-
ju kolistym lub czworokątnym o zróżnicowanych 
wymiarach. Pale to ustawiane pionowo elementy 
okrągłe lub kwadratowe w przekroju. Połowizny 
natomiast są to połowy bierwion otrzymane przez 
rozcięcie ich wzdłuż. Ściany cembrowiny studni 
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wykonywano zwykle z desek, czyli tartego drewna 
o grubości 12–50 mm, lub z dranic, które były des-
kami wyrabianymi ręcznie, łupanymi promieniowo. 
W elementach tych wykonywano pazy, czyli bruzdy 
służące jako wpust, w którym umieszczano pióro, 
czyli występ w bocznej krawędzi kolejnej deski 
(Tłoczek 1980, s. 185, 188).

Wykres 2. Liczba studni czerpalnych z terenu strefy sudecko-karpackiej

Ryc. 5. Połączenia ciesielskie (wg Wiśniewski 1991, s. 137–138). I: a – ramiak; b – graniak; c – dranica; d – połowizna; 
e – połączenie stykowo-teowe (e – pionowe, e’ – poziome); f – połączenie stykowe równoległe (f – pionowe, f’ – poziome); 

g – złącze na wpust trójkątny; h – połączenie narożnikowe ramowo-nakładkowe; i – połączenie ramowo-słupowe na prosty poje-
dynczy czop przelotowy; j – złącze na wpust i własne trójkątne pióro; k – złącze narożnikowe bez czopa, tzn. widlicowe; 

l – złącze narożnikowe czopowo-widlicowe na prosty pojedynczy czop przelotowy; m – połączenie na szeroki wpust prostokątny 
(m – pionowe, m’ – poziome). II: a – złącze na wpust prostokątny i własne pióro; b – złącze wręgowe proste; c – przelotowe połą-

czenie nakładkowo-teowe; d – połączenie narożnikowe krzyżowe proste; e – połączenie narożnikowe kątowo-ramowe 
zakładkowe; f – złącze narożnikowe czopowo-widlicowe kryte na prosty pojedynczy czop; g – połączenie ramowo-słupowe 

z gniazdem przelotowym poprzecznie klinowane; h – połączenie równoległe za pomocą poprzecznego klina

I II
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Prostym i powszechnie wykorzystywanym w bu-
downictwie wiązaniem ciesielskim jest połączenie 
zrębowe zwane także węgłowym, polegające na 
nakładaniu na siebie leżących prostopadle bali, które 
w narożu łączono na obłap lub za pomocą bardziej 
skomplikowanego zamka ciesielskiego. Połączenia 
takie mogły mieć ostatki, czyli wychodzące poza za-
mek części poziomych belek, lub być ich pozbawione 
(tzw. węgieł gładki). Poziome elementy mogły być 
w narożach łączone połączeniem ramowo-nakładko-
wym, dającym w efekcie płaską konstrukcję ramy. 
Jego udoskonalona wersja zaopatrzona była w otwory 

na czop przelotowy, który utrzymywał słup w pio-
nie. Narożne elementy mogły być także złączone 
połączeniem widlicowym krytym bądź widlicowym 
z czopem przelotowym. Niektóre elementy monto-
wano za pomocą gniazda przelotowego, w którym 
poprzeczny element był blokowany klinem. Deski 
łączono połączeniem stykowym, gdy jedna do drugiej 
przylegała węższą krawędzią, lub stykowo-teowym, 
gdy wąska krawędź jednej deski przylegała do pro-
stopadłej szerszej strony drugiej deski (w narożach). 
Łączono je także połączeniem na wpust (trójkątny 
lub prostokątny) i pióro własne (ryc. 5).

3.4.2. STUDNIE WCZESNOŚREDNIOWIECZNE

Studnia w późnym średniowieczu nie była, rzecz 
jasna, nowym wynalazkiem, jej historia sięga wiele 
stuleci wstecz. Stosowane na omawianym obszarze 
typy konstrukcji mogły mieć jednak dwojakie ko-
rzenie. Kolonizacja niemiecka sprawiła, że ludność 
pochodzenia germańskiego napłynęła na obszary 
zajęte we wczesnym średniowieczu przez Słowian. 
Należałoby rozważyć, na ile wykorzystywano wzor-
ce przyniesione przez przybyszów z Zachodu, a na 
ile wzory lokalne, a wraz z nimi być może i usługi 
słowiańskich cieśli.

Między Łabą a Bugiem we wczesnym średnio-
wieczu najpopularniejszym budulcem studni było 
drewno dębowe, choć zdarzały się także studnie 
z drewna brzozy, sosny, jesionu i buku. Czasami 
w konstrukcji łączono dwa gatunki surowca. Do jego 
obróbki najpowszechniej używano siekiery, która 
była uniwersalnym narzędziem ciesielskim, służącym 
zarówno do rozłupywania pnia na mniejsze elementy, 
jak i do obróbki jego powierzchni. Piły nie używano 
w ogóle, a nożem bądź dłutem wykonywano jedynie 
zastrzały (Biermann 2001, s. 231–232; Słota 2006, 
s. 192, 204).

Budowę studni rozpoczynano od wykopania 
szerokiego, często o znacznych rozmiarach, wkopu. 
Kształt i nachylenie ścianek zależały od podłoża, 
a głębokość – od poziomu wód gruntowych, na któ-
rym przerywano kopanie. We wkopie instalowano 
konstrukcję cembrowiny, która mogła być przygoto-
wana wcześniej w formie gotowych elementów. Jeśli 
poziom wody był bardzo niski, a studnia musiała być 
głęboka, zmieniano technikę budowy. W przygoto-
wanym wkopie montowano elementy cembrowiny, 
a następnie wkop pogłębiano tak, że konstrukcja 
opadała pod własnym ciężarem. Wtedy montowano 
kolejny poziom konstrukcji i powtarzano te czyn-
ności aż do osiągnięcia poziomu wód gruntowych. 
Technika ta jest znana zarówno z obszaru Niemiec, 

jak i z terenów Słowiańszczyzny Zachodniej. Trze-
ba jednak dodać, że nie wszystkie typy konstrukcji 
nadawały się do takiego montażu (Biermann 2001, 
s. 236; 2005, s. 160).

Najpowszechniej stosowano konstrukcję zrębo-
wą. Na omawianym obszarze pierwsze znaleziska 
tak budowanych studni są związane z ludnością 
kultury ceramiki wstęgowej rytej (obiekt datowany 
dendrochronologicznie na lata 5090–5065 BC); 
odkrywane są także na stanowiskach z epoki brązu 
i żelaza. Budowano je z okrąglaków lub kanciaków 
z zaciosem w formie prostego wgłębienia lub bardziej 
zaawansowanego zamka (Słota 2006, s. 198). We 
wczesnym średniowieczu mogły mieć także formę 
skrzyń z dranic ułożonych poziomo i połączonych 
krzyżowo w narożach. Wiele z takich studni mogło 
mieć dodatkowe, wspierające konstrukcję od we-
wnątrz słupy, między którymi znajdowały się pozio-
me poprzeczki dodatkowo stabilizujące konstrukcję 
(Biermann 2001, s. 216) (ryc. 6:A I.1–4).

Kolejną konstrukcją, mniej jednak popularną, 
była konstrukcja sumikowo-łątkowa. W pazy w pio-
nowych palach wsunięte były poziomo układane, 
zaciosane na końcach okrąglaki lub dranice. Technika 
ta była znana już w epoce brązu, a pośród Słowian 
Zachodnich pojawiła się we wczesnym średniowie-
czu (Biermann 2001, s. 216; Słota 2006, s. 198–201) 
(ryc. 6:A II).

Inny sposób budowy polegał na wykonaniu cem-
browiny z poziomo ułożonych dranic, połączonych 
w narożach na styk i wspartych palami umieszczo-
nymi albo od środka w narożach, albo w połowie 
długości ścian po stronie wewnętrznej i zewnętrznej. 
Dranice nie były konstrukcyjnie połączone ze słupa-
mi; utrzymywał je napór ziemi (Biermann 2001, s. 
218) (ryc. 6:A III.1–3).

Prostą metodą szalowania ścian wkopu studni 
była konstrukcja składająca się z pionowo ustawio-
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Ryc. 6. Typologia konstrukcji studni od przełomu VII i VIII w. do XIII w.  
na obszarach Słowiańszczyzny Zachodniej wg F. Biermanna (zestawienie za Słota 2006, s. 203)
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nych pali lub dranic wbitych w podłoże lub po prostu 
ustawionych przy ścianach. Studnia taka mogła mieć 
w rzucie poziomym kształt czworokąta lub koła. Od 
środka ściany cembrowiny mogły być stabilizowane 
poziomymi deskami (Biermann 2001, s. 218) (ryc. 
6:A IV.1–2).

Konstrukcja tzw. wertykalno-horyzontalna skła-
dała się z dranic łączonych na styk, przy czym w jed-
nej parze naprzeciwległych ścian dranice ustawione 
były pionowo, a w drugiej poziomo (Biermann 2001, 
s. 216; Słota 2006, s. 201) (ryc. 6:A V).

Kolejną konstrukcją, niezbyt może popularną, 
ale jednak rozpowszechnioną na dużym obszarze 
na przestrzeni wielu stuleci, była studnia wykonana 
z wydrążonego pnia. Ściany takiej studni mogły, 
ewentualnie, składać się z dranic połączonych od 
zewnątrz jak w konstrukcji beczki (Biermann 2001, 
s. 216; Słota 2006, s. 192) (ryc. 6:A VI.1–2).

Niekiedy łączono cechy różnych konstrukcji 
– w ten sposób powstawały studnie o podwójnej, 
zewnętrznej i wewnętrznej, cembrowinie. Obie cem-
browiny mogły być zrębowe lub wewnętrzna była 
sumikowo-łątkowa, a zewnętrzna zrębowa. Znane 
są także przypadki obudowywania wydrążonej kło-
dy zrębową skrzynią (Biermann 2001, s. 220; Słota 
2006, s. 201) (ryc. 6:B I.4–5, B II.1–2, B III).

Obok wymienionych mniej lub bardziej skom-
plikowanych konstrukcji ze sztywnych drewnianych 
elementów istniały także cembrowiny wykonywane 
z plecionki (Biermann 2001, s. 221; Słota 2006, s. 
201) (ryc. 6:C).

Dno studni zabezpieczano przed zapiaszczeniem, 
układając na dnie dranice. Na nich z kolei często kła-
dziono duże kamienie, co miało zapobiec wybijaniu 
„podłogi”. Powszechne było także umieszczanie na 
dnie filtra z kamieni, żwiru, kory lub gałęzi. W celu
uszczelnienia ścian studni szpary w nich utykano 
mchem i trawą (Biermann 2001, s. 233; Słota 2006, 
s. 202).

Omówione pokrótce konstrukcje były bardzo 
rozpowszechnione na dużym obszarze. Określenie 
dokładnych ram chronologicznych funkcjonowania 

konkretnych typów wydaje się niemożliwe. Wynika 
to w pewnym stopniu z niewielkiej liczby źródeł (W. 
Słota opracowała zbiór 54 studni, a F. Biermann 126), 
a poniekąd zapewne też stąd, że zastosowanie kon-
kretnej konstrukcji zależało nie tylko od lokalnych 
warunków hydrograficznych i glebowych, ale i od
umiejętności cieśli, który budował studnię.

Na terenach na zachód od Łaby sytuacja pod pew-
nymi względami wyglądała podobnie. Najpowszech-
niejsze były studnie skrzyniowe, czyli wzniesione 
w technice zrębowej lub sumikowo-łątkowej. Istnia-
ło, tak jak na obszarach Słowiańszczyzny, wiele wa-
riantów tej konstrukcji. Stosowano także, zwłaszcza 
we wczesnych miastach, studnie wykonane z wtórnie 
użytych beczek. Od wczesnego średniowiecza aż do 
XV w. budowano studnie z wydrążonej kłody. Spo-
radycznie znajduje się szalunki w postaci plecionki, 
bardzo skądinąd rozpowszechnionej w Skandynawii. 
Jak już wspomniano, konstrukcje drewniane były do-
syć uniwersalne i stosowane od bardzo wielu stuleci, 
a metoda ich budowy wygląda bardzo podobnie na 
terenie Niemiec i na wschód od Łaby.

Pewną różnicę na ziemiach na zachód od Łaby 
stanowi obecność studni o cembrowinie kamiennej. 
W rzucie poziomym miały one kształt okrągły. Cem-
browina była osadzona na drewnianej podstawie, 
która miała zwykle postać skrzyni. Ściany wykony-
wano z kamienia łamanego lub otoczaków, w tech-
nice suchego muru. Jej niewątpliwą zaletą była duża 
odporność na działanie wody, jednak wykazywała 
małą wytrzymałość na naprężenia. Najwcześniejsze 
średniowieczne przykłady takiej konstrukcji po-
chodzą z czasów merowińskich i karolińskich, ale 
wydaje się, że technika ta została przejęta z czasów 
późnego antyku. Przemawia za tym także lokaliza-
cja najwcześniejszych znalezisk na terenie objętym 
bezpośrednim wpływem państwa rzymskiego. Takie 
studnie bardzo się rozpowszechniły i stały się typowe 
dla wsi niemieckiej między XIII a XV w. Kamienne 
konstrukcje były z czasem udoskonalane. W XIII w. 
zaczęto budować cembrowiny z cegły (Biermann 
2005, s. 153–160).

3.4.3. KONSTRUKCJA

Można wyróżnić kilka faz budowy studni czerpal-
nej. W pierwszej fazie powstawał wkop, w drugiej 
instalowano w nim konstrukcję cembrowiny dolnej. 
Trzecia faza polegała na montażu elementów cem-
browiny górnej i pracach wykończeniowych. Na koń-
cu instalowano urządzenie podnoszące wodę – czy 
to w formie żurawia, czy też kołowrotu. Zgodnie 

z tym porządkiem omówione zostaną poniżej typy 
konstrukcji studni.

Wkop
Jak już wspomniano, pierwszą czynnością pod-

czas budowy studni było wykonanie wkopu. Udało 
się określić jego wymiary i rodzaj dla 33 badanych 
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obiektów. Występują dwa rodzaje wkopu – wąsko- 
i szerokoprzestrzenne.

Ten drugi rodzaj reprezentowany jest przez zna-
leziska studni z ul. Bernardyńskiej we Wrocławiu, 
jak studnia 48, posadowiona we wkopie o rzucie 
owalnym i wymiarach 1,9×2,6 m, przy czym sama 
cembrowina miała szerokość 1,22×1,5 m. Studnia 
49 umieszczona była we wkopie o rzucie kwadratu 
o boku 2,8 m, przy wielkości cembrowiny 1,6×1,2 m. 
Podobnie wyglądały wkopy studni 50, 51, 52, 53 i 54 
(ryc. 7). Wkopy obiektów z ul. Bernardyńskiej miały 
w rzucie poziomym kształt czworokąta (studnie 49 
i 53) o wymiarach około 2,8×2,8 m, owalu (studnie 
48 i 50) bądź nieregularnego koła o średnicy docho-
dzącej do 3,3 m (studnie 51, 52 i 54).

Wymiary studni posadowionych w tych wkopach 
wahały się od 0,9×0,9 m (studnia 53) do 1,6×1,2 m 
(studnia 51). Za studnie z wkopem szerokoprze-
strzennym możemy też uznać inne obiekty zlokalizo-
wane we Wrocławiu, a mianowicie: obiekt z działki 
przy ul. Ofiar Oświęcimskich 35 (studnia 59), a także
studnię 67 z działki przy ul. Kazimierza Wielkiego 
27A, studnię 72 z działki przy ul. Kacerska Górka 12 
(obecnie pl. Dominikański), studnię 79 z ul. Kacerska 

Górka (ryc. 8), studnię 83 i studnię 84 na zapleczu 
działek przy ul. Kacerska Górka 11–17, studnię 90, 
położoną na wrocławskim Rynku, i być może studnię 
94 z działki przy ul. Wierzbowa 3. Średnia głębokość 
wkopów (ich zachowanej części) wynosiła około 
2 m, a najgłębsze nie przekraczały 3 m.

Wkopy wąskoprzestrzenne reprezentowane są 
przez kamienną studnię 2 z Rynku w Bielsku-Białej 
oraz studnię 10 z ul. Grodzkiej 10 w Głogowie, 
której wkop miał kształt kwadratu o boku około 2,4 
m i zwężał się ku dołowi tak, że cembrowina o wy-
miarach 1,75 x 1,75 m w dolnej partii przylegała do 
jego ścian. Także z Głogowa pochodzą studnia 17 
oraz studnia 18, obie o wkopach wąskoprzestrzen-
nych. Do tej grupy możemy zaliczyć także studnię 
39 z pl. Wolności w Opolu oraz znaleziska z terenu 
Wrocławia: studnię 55 i studnię 56 z posesji przy ul. 
św. Marii Magdaleny 3, studnię 57 z ul. Łaciarskiej 
62, studnię 58 z działki przy ul. Ofiar Oświęcimskich
35, studnię 60 z parceli przy ul. Igielnej 16/17, stud-
nię 62 z działki przy ul. Więziennej 29/30, studnię 66 
z działki przy ul. św. Mikołaja 48, studnię 73 z parceli 
przy ul. Kacerska Górka 16, studnię 77 z ul. Kacer-
ska Górka, studnię 78 i studnię 92 z działki przy ul. 

Ryc. 7. Wrocław, ul. Bernardyńska. Studnia 52, wkop szerokoprzestrzenny: 1 – piasek calcowy; 2 – wkop (szary  
piasek z próchnicą); 3 – wypełnisko studni (czarna, ilasta próchnica); 4 – słup drewniany; 5 – wkop  

pod studnię (szary piasek); 6 – obiekt 21; 7 – dranice (Wiśniewski 1991, s. 132)
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Kacerska Górka 11. Podobne do nich są także dwie 
studnie z ul. Rybackiej 18A w Żmigrodzie – studnia 
98 i studnia 99. Wkopy te mają zazwyczaj kształt 
czworoboczny (poza studnią 78, która jest okrągła) 
i osiągają znaczne głębokości, dochodzące nawet do 
ponad 7 m (studnie 2 i 10). Jeśli chodzi o znaleziska 
ze strefy bałtyckiej, tylko w wypadku studni 6 z ul. 
Szklary 5 w Gdańsku udało się ustalić, iż jej wkop 
był wąskoprzestrzenny.

Co do pozostałych zgromadzonych w katalogu 
studni, na podstawie danych z publikacji trudno 
określić, w jakim wkopie były posadowione.

Za wkopy szerokoprzestrzenne możemy uznać 
konstrukcje o pochyłych ścianach i płaskim z reguły 
dnie, na którym mocowana była cembrowina studni. 
Wydaje się, że montowano ją tak, by prace przy niej 
dało się prowadzić, stojąc poza cembrowiną, a nie 
w jej środku. Szerokoprzestrzenne wkopy stosowano 
przy budowie studni we wczesnym średniowieczu. 
Mogły one mieć nawet 10 m średnicy (Biermann 
2005, s. 160). Takie rozwiązanie można było stoso-
wać przy dostępie do dużej przestrzeni, z tego też 
powodu metoda ta jest znana ze studni budowanych 
na osadach otwartych. W miastach, gdzie z czasem 
zapewne zaczynało brakować miejsca, zaczęto tak-
że zwężać wkopy. Gdy natomiast przestrzeni było 
więcej, jak np. na wrocławskim Rynku, można 

było kopać szerzej. Ilustruje to przypadek studni 
90, której wkop miał szerokość 3,36 m, przy czym 
cembrowina miała wymiary 1,2×1,3 m. Technikę tę 
stosowano także w miastach na terenie Niemiec, np. 
w Hanowerze, gdzie zaniechano jej ostatecznie około 
roku 1600 na rzecz pogłębiania studni od środka. 
Podobnie było także we Frankfurcie nad Menem 
(Grewe 1991, s. 30).

Jako wkop wąskoprzestrzenny możemy określić 
obiekt o ścianach stromych (lub nawet pionowych, 
jak w studni 73), w którym posadowiona jest studnia 
o wymiarach zbliżonych do wymiaru wkopu. Wkopy 
takie osiągały znaczne głębokości dzięki zastoso-
waniu techniki „podkopywania” studni od środka, 
w wyniku czego konstrukcja opadała pod własnym 
ciężarem. W Lubece studnie czerpalne budowano 
w ten sposób już w latach 1155/1156 (Grewe 1991, 
s. 29). Wydaje się, że formy wąskoprzestrzenne były 
znacznie bardziej rozpowszechnione.

Niestety niejednokrotnie, w wyniku późniejszych 
działań, wkopy były niszczone i często zachowały się 
tylko w partii przydennej. Głębokość wkopu zależała 
od warunków panujących w danym miejscu, przez co 
studnie mogły mieć bardzo różne głębokości nawet 
w obrębie jednego miasta. Zaprzestawano zwykle 
pogłębiania wkopu tuż nad poziomem warstwy wo-
donośnej i po zmontowaniu konstrukcji przebijano 

Ryc. 8. Wrocław, pl. Dominikański (dawniej ul. Kacerska Górka). Studnia 79, wkop wąskoprzestrzenny (Dwojak 1993, s. 264)
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ją wewnątrz studni (Wiśniewski 1991, s. 136). We 
Wrocławiu głębokość studni wahała się zazwyczaj 
od 1,5 do 3 m (Buśko 1995, s. 90).

Budulec
Ściany studni były wznoszone na różne sposoby, 

głównie z drewna, a także z kamienia lub cegły. 
Spośród 100 znajdujących się w katalogu studni 89 
zbudowano z drewna, a 11 z kamienia bądź cegły. 
Jedna studnia była natomiast wykuta w skale kredo-
wej (studnia 4). Dla 16 studni drewnianych udało się 
ustalić gatunek użytego drewna. W 13 wypadkach 
był to dąb (studnie 3, 32, 41, 56, 62, 72, 73, 77, 79, 
88, 89, 91 i 95), w trzech natomiast drzewa iglaste 
– jodła (studnia 1), sosna (studnia 97) i nieokreślone 
(studnia 75). Dąb wydaje się najpopularniejszym 
materiałem, co jest zrozumiałe ze względu na jego 
doskonałe właściwości techniczne i dużą odporność 
na oddziaływanie wody. Zgromadzony materiał nie 
pozwala niestety na określenie różnic i specyfiki
regionalnej w doborze surowca budowlanego. Jeśli 
chodzi o studnie murowane, to trzy wykonano z ka-
mienia łamanego (studnie 2, 21 i 28), trzy z ciosów 
piaskowca (studnie 29, 30 i 31), dwie w technice 
mieszanej z kamienia i cegły (studnie 5 i 33), a trzy 
z cegły (studnie 38, 47 i 63). Studnie z kamienia 
łamanego znane są także z Legnicy (Firszt 1999, s. 
134) i Świdnicy (Chorowska i in. 1998, s. 164).

Cembrowina
Wyróżniamy wiele typów konstrukcji drewnia-

nych – od prostych do bardzo zaawansowanych, 
wymagających dużej wiedzy w zakresie obróbki 
drewna. W miastach wznoszono także konstrukcje 
murowane, które też zostaną poniżej omówione.

Jedną z najprostszych konstrukcji, stosowanych 
już we wczesnym średniowieczu, była studnia wy-
konana z wydrążonego pnia drzewa. Mogła być wy-
konana z dwóch zestawionych ze sobą połówek pnia, 
jak studnia 40 odkryta w Paczkowie, lub z całego 
pnia, jak studnie w Morągu (studnia 32) i Lidzbarku 
Warmińskim (studnia 27). W ten sposób budowano 
tam, gdzie woda gruntowa znajdowała się płytko. 
Konstrukcje takie stosowano na bardzo dużym obsza-
rze, znane są z terenów Danii i Niemiec (Grewe 1991, 
s. 31). Nie były chyba jednak zbyt powszechne.

Co do stosowanej we wczesnym średniowieczu 
konstrukcji plecionkowej, nie jest potwierdzone jej 
dalsze funkcjonowanie w późnym średniowieczu. 
Niemniej jednak z Lwówka Śląskiego znane są z tego 
okresu latryny wykonane właśnie w konstrukcji 
plecionkowej (latryny 45, 46 i 47), co wskazuje na 
możliwość szalowania dołów w ten sposób. Wydaje 

się jednak, że taka technika nie zapewniała ochrony 
przed osypywaniem się ziemi do wnętrza studni. 
Z drugiej strony brak studni plecionkowych może być 
spowodowany ich zupełnym zniszczeniem w wyniku 
oddziaływania czynników podepozycyjnych.

Dosyć prostą i szybką metodą budowy studni było 
wzniesienie jej z wtórnie użytych beczek. Z badanego 
obszaru znamy sześć takich obiektów. Trzy z nich 
(studnie 35, 36 i 37) znajdowały się w Nysie, na 
Rynku Garncarskim. Studnię 35 wykonano z dwóch 
beczek nałożonych jedna na drugą. Od zewnątrz 
opleciono je giętkimi gałęziami, a ich średnica wy-
nosiła około 0,75 m (ryc. 9). Z Wrocławia, z działki 
przy ul. Ofiar Oświęcimskich 35, pochodzi studnia
59 – jej średnica wynosiła 1,2 m. Podobną studnię 
zlokalizowano na posesji Kacerska Górka 11 (studnia 
78). Natomiast beczkę tworzącą studnię 75 z parceli 
Kacerska Górka 8 obudowano zewnętrzną cembrowi-
ną, wykonaną z grubych desek łączonych w narożach 
na zrąb. Żaden z tych obiektów nie miał dna. Beczki 
były przedmiotem dosyć uniwersalnym, stosowano je 
do budowy studni, cystern, latryn i drenów, dlatego 
bardzo trudno określić ich pierwotną funkcję. Będzie 
o tym jeszcze mowa w następnych rozdziałach.

Konstrukcją znaną już od czasów dużo wcześniej-
szych, bardzo prostą w budowie i w miarę trwałą, 
była konstrukcja zrębowa. W ten sposób zbudowano 
studnię 88 z placu Nowy Targ we Wrocławiu, której 
ściany wykonano z dranic o szerokości 0,3 m i grubo-
ści 0,1 m. Być może w technice zrębowej wykonano 

Ryc. 9. Nysa, Rynek Garncarski. Studnia 35, zbudowana z be-
czek (Krawczyk, Romiński 1997, s. 101)
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także dwie studnie czerpalne z pl. Dominikańskie-
go we Wrocławiu (studnia 95), dwie studnie z ul. 
Mlecznej w Brzegu (studnia 3) i studnię 1 z Rynku 
w Bielsku-Białej. Zaawansowane technicznie stud-
nie zrębowe znane są z Lubeki już z XII w.; sięgały 
do głębokości ponad 10 m, przy wewnętrznych 
wymiarach około 1,5 x 1,5 m. Mniej więcej co 1 m 
znajdowały się grubsze, wystające z lica ściany 
belki – być może wsporniki pod pomosty potrzebne 
podczas napraw bądź oczyszczania obiektu (ryc. 10) 
(Grewe 1991, s. 30; Grabowski, Mührenberg 1994, 
s. 23; Gläser 2004, s. 183). Wydaje się, że za skon-
struowane w takiej technice możemy uznać studnie 
o ścianach wzniesionych ze znacznej grubości belek 
(okrągłych lub czworokątnych w przekroju), połą-
czonych w narożach na zrąb, bez wewnętrznej ramy 
z pionowych słupów i poziomych rozpórek. Łączenie 
na zrąb było często wykorzystywane w budowie 
studni w konstrukcji słupowo-ramowej, gdzie w taki 
sposób łączono w narożach ściany cembrowiny 
wykonane z desek o niewielkich grubościach, które 
samodzielnie, bez oparcia na ramie, nie mogłyby 
stanowić trwałej konstrukcji. Być może pewną formę 
pośrednią stanowi studnia 58 z Wrocławia, w któ-
rej czoła poziomych dranic, najpewniej łączonych 
w narożach na zrąb, przybito w dwóch narożnikach 
do grubej dranicy i trójkątnego kanciaka w celu 
wzmocnienia konstrukcji.

Bardziej zaawansowane technicznie były studnie 
wznoszone w konstrukcji słupowo-ramowej. Naj-
prostszy typ takiej budowli składał się z czterech 
pionowych słupów wbitych w dno wkopu, tak by 
tworzyły zarys kwadratu lub prostokąta, o które 
opierały się ułożone poziomo dranice, w narożach 
połączone na styk lub na zrąb. Nie były one połączo-
ne konstrukcyjnie ze szkieletem. Pomiędzy słupami 
wklinowane były poprzeczne rozpórki, powstrzymu-
jące słupy przed zawaleniem się pod naporem ziemi. 
Tego typu studnie odkryto na ul. Grodzkiej 7 w Gło-
gowie (studnia 8; prawdopodobnie także studnie 18 
i 19 z  Głogowa), w Kołobrzegu na parceli Rynek 2A 
(studnia 22), na Rynku w Krośnie (studnia 24), w Le-
gnicy na zapleczu działki przy ul. Rycerskiej (studnia 
25) oraz w rejonie ul. Środkowej i Szpitalnej (studnia 
26), w Namysłowie na ul. Harcerskiej (studnia 34), 
w Opolu na pl. Wolności (studnia 39), w Raciborzu 
na ul. Rzeźniczej (studnia 42, 43 i 44), w Środzie Ślą-
skiej na ul. Matuszewskiego (studnia 46), a także we 
Wrocławiu: na działce przy ul. św. Marii Magdaleny 
3 (studnie 55 i 56), przy ul. Henryka Pobożnego 10 
(studnia 68), przy ul. Więziennej 11 (studnia 89) i na 
pl. Dominikańskim (studnia 96). Wymiary w rzucie 
poziomym wahały się między 0,95×0,7 m (studnia 

Ryc. 10. Studnia zrębowa z Lubeki, 1155/1156 r.  
(Grewe 1991, s. 30)
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44) a 1,1×1,4 m (studnia 55), z wyjątkiem studni 8, 
o wymiarach 1,75×2 m. Ściany wykonano z dranic 
o szerokości dochodzącej do 30 cm i grubości 2–4 
cm lub dranic o przekroju trójkątnym. Dranice były 
ułożone poziomo i daszkowato na siebie nachodziły. 
W narożach łączyły się na styk lub, jak w wypadku 
studni 46, na zrąb. Interesujący jest przypadek studni 
56 z ul. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, której 
narożne słupy składały się z członów połączonych na 
trójkątny wpust i poprzeczny klin (ryc. 11).

Konstrukcja słupowo-ramowa mogła być wznie-
siona w wariancie zdecydowanie bardziej zaawanso-
wanym technicznie. W narożnych, wbitych w pod-
łoże słupach wykonywano naprzeciwległe gniazda 
przelotowe z otworem na osadzenie poprzecznego 
klina. W gniazda wsuwano końce poprzecznych 
rozpórek, a następnie je klinowano. W każdej z roz-
pórek znajdowały się rozmieszczone w równych 
odstępach otwory, w które wkładano kliny mocujące 
pionowo ustawione deski ścian cembrowiny (ryc. 
12). Konstrukcję taką reprezentują: studnia 7 z ul. 
Powroźniczej 3 w Gdańsku, studnia 52 z ul. Ber-
nardyńskiej i studnia 79 z ul. Kacerska Górka we 
Wrocławiu oraz dwie studnie z ul. Rybackiej 18A 
w Żmigrodzie (studnie 98 i 99). Wymiary w rzucie 

poziomym oscylowały – podobnie jak w wypadku 
prostszej formy konstrukcji słupowo-ramowej – mię-
dzy 1×1,1 m (studnia 52) a 1,2×1,2 m (studnia 99). 
Jedynie gdańska studnia 7 miała zachowane wymiary 
2×2 m. Ściany były wzniesione z pionowo ustawio-
nych dranic, o przekroju w kształcie wydłużonego 
trójkąta, łączonych na wpust i pióro własne (studnie 
52 i 79), lub z pionowo ustawionych desek łączą-
cych się na styk (studnie 98 i 99). W studni 7 ściany 
wykonano z dranic ułożonych w poziomie. W dolnej 
części dranice były skośnie ścięte w celu wbicia 
ich w podłoże. W wypadku studni 52 i studni 79 
zachowała się część cembrowiny górnej, najpewniej 
wzniesionej także w konstrukcji słupowo-ramowej, 
o ścianach z poziomo ułożonych dranic.

Ciekawą konstrukcją jest studnia 51 z ul. Ber-
nardyńskiej we Wrocławiu. Miała ona w narożach 
cztery pionowe słupy, między którymi znajdowały 
się ściany z pionowo ustawionych dranic o trójkąt-
nym przekroju, które połączono na wpust i pióro 
własne. Dranice te klinowały się między słupami. 
Wydaje się, że niewielkich rozmiarów słupy nie 
miały funkcji nośnej, a konstrukcja spajającej całość 
ramy opierała się na ścianach. Wokół górnej części 
cembrowiny ułożono poziomo dwa rzędy dranic 

Ryc. 11. Wrocław, ul. św. Marii Magdaleny 3. Studnia 56, cembrowina wzniesiona  
w technice słupowo-ramowej (Wiśniewski 1994a, s. 122)
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dodatkowo wzmacniających konstrukcję. Do grupy 
studni słupowo-ramowych możemy prawdopodob-
nie dołączyć także obiekty gorzej zachowane, jak 
studnia 76 z parceli Kacerska Górka 18, która miała 
ściany z pionowych dranic łączonych na wpust i pió-
ro oraz narożne słupy, a także studnię 90 z Rynku 
we Wrocławiu i studnię 97 z ul. św. Antoniego we 
Wrocławiu.

Studnie w konstrukcji słupowo-ramowej budo-
wano także w Elblągu, gdzie również miały różne 
wymiary (np. 1,32×1,4 m; 1,65×1,75 m; Nawrolska 
2004, s. 317). O popularności tej konstrukcji może 
świadczyć jej obecność w Lundzie w południowej 
Szwecji, gdzie była podstawowym typem cembrowi-
ny w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych 
(Carelli 2004, s. 455). W Rostocku konstrukcja słu-
powo-ramowa wydaje się miejscowym standardem. 
Szerokość studni wahała się tu między 1,1 a 1,65 m. 
Niski poziom wód gruntowych sprawiał, że miały 
one średnio 12–15 m głębokości, a narożne słupy 
musiały być sztukowane przez układanie jednego 
na drugim (Mulsow 2004, s. 225–226). Analogiczne 
obiekty znane są z Bergen w Norwegii (Øye 2004, 

s. 519), a także z odległej Brugii (Veeckman 2004, 
s. 97). Konstrukcja ta była wykorzystywana także do 
budowy latryn, z których część mogła być wcześniej 
studniami (zob. rozdział  4.4. Latryny).

Następnym wariantem cembrowiny jest konstruk-
cja ramowa. Znaleziska takie, w liczbie 12, pochodzą 
tylko z Wrocławia. W tej technice budowy wznoszo-
no najpierw ściany, z pionowo wbitych w podłoże 
dranic, na planie kwadratu lub prostokąta. W tak 
przygotowaną konstrukcję poziomo wkładano czwo-
rokątną ramę, która klinowała się między deskami. 
Rama nie opierała się na żadnych palach. Taki typ 
reprezentuje studnia 53 z ul. Bernardyńskiej. Jej rama 
wykonana była z połowizn połączonych w narożach 
na nakładkę z klinem. Dodatkowo jej konstrukcja 
była spięta od zewnątrz ramą z graniaków. Także 
w studni 54, pochodzącej z tego samego stanowiska, 
wklinowana była pojedyncza rama z graniaków po-
łączonych złączem czopowo-widlicowym. Na tak 
usztywnionej cembrowinie opierała się podwalina 
cembrowiny górnej, wykonanej z ramiaków połą-
czonych w narożach złączem ramowo-zakładkowym. 
W konstrukcjach z podwójną ramą, na dolnej ramie 

Ryc. 12. Wrocław, ul. Bernardyńska. Studnia 52, cembrowina wzniesiona  
w technice słupowo-ramowej (Wiśniewski 1991, s. 134)
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ustawiano pionowe paliki, dodatkowo wspierające 
ramę górną. Typ ten, występujący częściej, repre-
zentują: studnia 48 z ul. Bernardyńskiej (ryc. 13), 
studnia 49 i studnia 50, również z ul. Bernardyńskiej, 
na których były ustawione także górne cembrowiny 
wykonane w innej technice, studnia 57 z działki Ła-
ciarska 62, studnia 77 z ul. Kacerska Górka, studnia 
81 i studnia 82 z działki Kacerska Górka 13, studnia 
93 z posesji Kacerska Górka 17–19 oraz studnia 94 
z ul. Wierzbowej 3. Taki typ budowy cembrowiny 
stosowano tylko w jej najniższej partii. Wymiary wa-
hały się między 0,9×0,9 m (studnia 53) a 1,8×1,6 m 
(studnia 81), przy czym długość ścian zwykle była 
dłuższa niż 1 m. Pionowo ustawiane dranice ścian 
łączyły się ze sobą na wpust i pióro własne. Na koń-
cu były albo zaostrzone prostopadle do dłuższej osi 
dranicy, albo zaciosane w trójkąt.

Konstrukcja zwana w niniejszej pracy słupo-
wo-rozporową jest dosyć niejasna w interpretacji. 
W takiej technice ściany wznoszono z poziomo 
ułożonych dranic, które w narożach łączyły się na 
styk lub zrąb. Pośrodku każdej ze ścian znajdował się 
pionowy słup. Pomiędzy naprzeciwległymi słupami 
wklinowywano poziome rozpory, w taki sposób, że 
krzyżowały się nad środkiem światła studni. W li-

teraturze konstrukcje takie określane są często jako 
studnie, jednak interpretacja ta jest kwestionowana 
(Piekalski 2004, s. 11–12). Argumentem przeciwko 
niej ma być kiepskiej jakości konstrukcja oraz po-
tencjalne problemy z wyciągnięciem wiadra z wodą. 
Do tego typu konstrukcji możemy zaliczyć studnię 9 
z ul. Grodzkiej 9 i studnię 10 z posesji Grodzka 10 
w Głogowie oraz znaleziska z Wrocławia: studnię 60 
z działki Igielna 16/17, studnię 62 z działki Więzien-
na 29/30, studnie 64 i 65 z działek Wita Stwosza 4–5, 
studnię 66 z posesji św. Mikołaja 48, studnię 67 z ul. 
Kazimierza Wielkiego 27A oraz studnię 84 z działki 
Kacerska Górka 11–17. Wszystkie one zostały w li-
teraturze określone jako studnie czerpalne. Wielkości 
obiektów w rzucie poziomym wahały się między 
1,4 x 1,5 m (studnia 84) a 1,95×1,83 m (studnia 62). 
Ciekawy jest przypadek studni 10, która zachowała 
się do głębokości 7 m od poziomu odkrycia, przy 
wymiarach w rzucie poziomym 1,75×1,75 m (ryc. 
14). Jest to znaczna głębokość, a trzeba zaznaczyć, 
że latryny odkryte na sąsiednich posesjach mają 
głębokości dochodzące najwyżej do 2,1 m latryna 
27). Studnie 60 i 62 miały otulinę z gliny, a studnie 
64, 65, 66, 67 były wokół cembrowiny obsypane 
czystym piaskiem. Według niektórych teorii jest to 

Ryc. 13. Wrocław, ul. Bernardyńska. Studnia 48, cembrowina wzniesiona w technice ramowej (Wiśniewski 1991, s. 112)
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wyznacznik studni, jednak niezbyt przekonywający 
(Buśko 1995, s. 89; 1996, s. 96). Na dnie studni 84 
znajdowała się warstwa piasku charakterystycznego 
dla wypełnisk studni. Fekalia znajdowały się w wy-
pełnisku studni 62, a brunatna próchnica w studni 
67. W wypadku studni 84 i 60 autorzy opracowań 
dopuszczali możliwość, iż konstrukcje te od począt-

ku były latrynami i nigdy nie pełniły funkcji studni 
czerpalnych. Kwestia pierwotnej funkcji obiektów 
o konstrukcji słupowo-rozporowej pozostaje nadal 
dyskusyjna.

Tylko dwa obiekty można zaliczyć do wznie-
sionych w tzw. konstrukcji ścianowej, czyli takiej, 
w której nie korzystano z pali ani ram wzmacniają-

Ryc. 14. Głogów, ul. Grodzka 10. Studnia 10, cembrowina wzniesiona  
w technice słupowo-rozporowej (Wiśniewski 1992, s. 213)

Ryc. 15. Wrocław, pl. Dominikański (dawniej ul. Kacerska Górka 11–17). Studnia 83,  
cembrowina wzniesiona w technice ścianowej (Łaciuk, Wolfram 1993, s. 323)
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cych cembrowinę. W studni 41 z Pyrzyc układane 
poziomo, ściśle do siebie dopasowane dranice wza-
jemnie się rozpierały. Dodatkowo wzmocniono je 
pionowymi deskami. Podobnie wyglądała studnia 
83 z działki Kacerska Górka 11–17 we Wrocławiu, 
w której ściany wykonano z dranic ułożonych pozio-
mo. W dwóch naprzeciwległych ścianach zrobiono 
pionowe wpusty, w które wchodziły trójkątne pióra 
pozostałych ścian. W ten sposób ściany nawzajem 
się stabilizowały (ryc. 15).

Dosyć nietypowy był obiekt z posesji Kacerska 
Górka 16 we Wrocławiu (studnia 73), w którym 
wewnątrz szalunku z czterech wieńców poziomo 
ułożonych dranic ustawiono cembrowinę skonstru-
owaną z pionowo wbitych dranic łączących się ze 
sobą na wpust i pióro własne (ryc. 16). Wewnątrz 
nie znaleziono śladów po słupach ani po ramie roz-
pierającej konstrukcję. Mimo zewnętrznego szalunku 
taka konstrukcja wydaje się mało wytrzymała. Być 
może powyżej znajdowała się niezachowana część, 
spajająca ją w całość.

Za relikt konstrukcji sumikowo-łątkowej możemy 
uznać studnię 72 z posesji Kacerska Górka 12 we 
Wrocławiu. W czterech narożnych słupach wycięte 
były od strony zewnętrznej pazy, w które wchodziły 
równo przycięte dranice (ryc. 17).

W badanej grupie 17 obiektów reprezentuje nie-
określoną konstrukcję. Część obiektów zachowała się 
albo w postaci szczątków dranic ułożonych poziomo 
albo w postaci śladów po zupełnie zbutwiałych dra-
nicach. Być może pierwotnie opierały się na kon-
strukcji słupowo-ramowej. Możemy do nich zaliczyć 
znaleziska z Gdańska, z ul. Szklary 5 (studnia 6), 

z Głogowa, z kwartału A-20 z posesji 1a (studnie 13 
i 14) oraz z posesji 5 (studnia 16), z Wrocławia, z ul. 
Nożowniczej 27 (studnia 61), z ul. Zaułek Niski 31 

Ryc. 16. Wrocław, pl. Dominikański (dawniej ul. Kacerska Górka 16). Studnia 73,  
cembrowina wzniesiona w technice ścianowej (Berduła i in. 1993, s. 105)

Ryc. 17. Wrocław, pl. Dominikański (dawniej ul. Kacerska 
Górka 12). Studnia 72, cembrowina wzniesiona w technice  

sumikowo-łątkowej (Berduła i in. 1993, s. 104)
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(studnia 69), z działek Kacerska Górka 16 (studnia 
74) oraz Kacerska Górka 11 (studnia 92). Niejasne 
jest określenie „solidna konstrukcja drewniana” użyte 
w stosunku do obiektu z ul. Kozielskiej w Głub-
czycach (studnia 20). Konstrukcje ośmiu obiektów 
nie zachowały się wcale (studnie 12, 15, 45, 71, 85, 
86 i 87).

Na badanym obszarze występowały także stud-
nie murowane, wzniesione z kamienia bądź cegły. 
W katalogu znalazło się 11 tego typu obiektów. 
Z kamienia wiązanego zaprawą glinianą wzniesiono 
studnię 2 z Bielska-Białej i studnię 28 z Lubania. 
Studnię 21 z ul. Krótkiej 5 w Jeleniej Górze wznie-
siono w technice suchego muru, podobnie jak górną 
część cembrowiny studni 38 z ul. Lompy w Ole-
śnie Śląskim. Trzy studnie z Lwówka Śląskiego 
były wykonane z ciosów piaskowca (studnie 29, 30 
i 31). Z cegły i kamiennych łuków wzniesiono na-
tomiast studnię na Rynku w Mysłowicach (studnia 
33). Wszystkie te studnie w rzucie poziomym były 
koliste, a ich średnica wahała się od 1,6 m do 2 m, 
przy czym cembrowina mogła zwężać się ku dołowi. 
Górna, kamienna cembrowina studni 38 była oparta 
na cembrowinie dolnej, wzniesionej z drewnianych 
bali w konstrukcji zrębowej. W Świdnicy podczas 
badań prowadzonych w latach 90. XX w. odkryto 
13 studni o cylindrycznym kształcie, wykonanych 
z łamanego granitu (Chorowska i in. 1998, s. 164). 
Także w Legnicy odkryto studnię z kamienia łama-
nego (Firszt 1999, s. 134), a w Elblągu odkrywane 
były studnie kamienno-ceglane (Nawrolska 2004, s. 
317). Trzy spośród zgromadzonych w katalogu studni 
murowanych były wzniesione na planie kwadratu: 
studnia 5 z klasztoru Dominikanów w Gdańsku, 
studnia 63 z ul. Więziennej 30 we Wrocławiu oraz 
studnia 47, która znajdowała się przy Bramie Pia-
skowej we Wrocławiu. Dwie ostatnie wzniesiono 
w wątku gotyckim. Studnie murowane były szeroko 
rozpowszechnione w miastach, zwłaszcza na terenie 
Niemiec. W Getyndze wznoszono je z lokalnych wa-
pieni na zaprawie glinianej. Miały przeciętną średnicę 
0,8 m i głębokość minimum 8,5 m. Lico ścian we-
wnętrznych cembrowiny zaczęto obrabiać w czasach 
wczesnonowożytnych (Arndt 2004, s. 137). Ceglane 
i kamienne studnie wznoszono także w Brugii (De 
Witte 2004, s. 107), a w Antwerpii większość studni 
budowano z cegły (Veeckman 2004, s. 98). Były one 
także w Lubece (Gläser 2004, s. 184) i w Stade, gdzie 
budowano je z kamieni polnych oraz cegieł (Lüdecke 
2004, s. 198), oraz w Uelzen, gdzie posadowione 
były na drewnianym fundamencie (Mahler 2004, s. 
215). Podobne konstrukcje odkryto na terenie Czech 
w trakcie badań w Moście (Klápště 2002, s. 189). 

Konstrukcje te, dużo trwalsze od drewnianych, były 
też od nich znacznie droższe w wykonaniu, zwłasz-
cza tam, gdzie nie było dostępnych złóż kamienia. 
W szczególnych przypadkach studnie drążono w ska-
le, czego przykładem jest studnia 4, znajdująca się  na 
pl. Łuczkowskim w Chełmie, którą wykuto w kredo-
wej skale. Miała około 21 m głębokości, a w rzucie 
poziomym kształt kwadratu o wymiarach 3,8 x 3,9 
m. W jej niższej partii zaobserwowano pozostałości 
szalowania z dębowych belek. Częściowo w skale 
wykuta była studnia z Krosna (studnia 24). Studnie 
takie charakterystyczne są dla miast czy zamków 
położonych na z natury obronnych często skalistych 
szczytach, które wymuszały kopanie niejednokrotnie 
bardzo głębokich szybów studziennych (Sowina 
2009, s. 152–154).

Dosyć nietypowym obiektem odkrytym na ul. Ka-
cerska Górka podczas badań na pl. Dominikańskim 
we Wrocławiu jest studnia 80. Był to rodzaj cysterny 
wykonanej z kamiennych członów o kształcie elipsy, 
które układane były jeden na drugim i tak obrobione, 
aby wzajemnie do siebie pasowały. Dolny człon miał 
formę misy. Konstrukcja ta służyła jako publiczny 
zbiornik na wodę.

Filtr
Umieszczanie studni w bezpośredniej bliskości 

źródeł nieczystości, jak latryny i rynsztoki, a także 
wkopywanie ich w nawarstwienia mierzwy sprawia-
ło, że zgromadzona w studni woda narażona była na 
zanieczyszczenie. Aby częściowo temu zapobiec, wo-
kół cembrowiny usypywano filtr o grubości od kilku
do kilkunastu centymetrów. Mógł on być wykonany 
z piasku lub gliny. Tego typu filtry odkryto wokół 12
studni. Czystego piasku użyto do utworzenia filtra
studni 39 z Opola oraz studni wrocławskich (studnie 
56, 59, 61, 64, 65, 66, 83 i 89), gliny natomiast użyto 
w obiektach w Głogowie (studnia 19) oraz Wrocła-
wiu (studnie 60 i 62). W wielu wypadkach wkop pod 
studnię wypełniony był piaskiem z domieszkami 
żwiru, humusu (studnia 6), próchnicy lub węgla 
drzewnego (studnia 17). Materiał z wypełniska mógł 
być przypadkowy, ale mógł też być dobrany celowo, 
by służył jako filtr.

We wczesnym średniowieczu na dnie studni 
często układano warstwę kamieni zapobiegającą 
szybkiemu zamulaniu studni. Pośród zgromadzonych 
w katalogu obiektów tylko w jednym przypadku 
potwierdzono zastosowanie takiej techniki (studnia 
77). Na dnie studni wydzielono dwa kolejne pozio-
my kamieni, nad którymi znajdowały się warstwy 
użytkowe studni.
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Cembrowina górna i urządzenia służące do 
wyciągania wody

Części nadziemne studni oraz urządzenia służące 
do wyciągania wody niestety z reguły ulegały znisz-
czeniu przy okazji likwidacji obiektu. Nie udało się 
znaleźć elementów nadziemnej cembrowiny żadnego 
z obiektów zgromadzonych w katalogu. Zapewnie 
miały one postać niewysokiej bariery chroniącej 
przed wpadnięciem do środka. Nad niektórymi stud-
niami mogła znajdować się konstrukcja dachu.

Z płytszych studni wodę wyciągano za pomocą 
wiadra na sznurze, który czasem mógł być zawie-
szony na bloczku przymocowanym do konstrukcji 
znajdującej się nad studnią. Gdy pozwalało na to 
miejsce, stosowano także żurawie. W wypadku 
głębszych szybów studziennych do wyciągania wody 
mógł służyć poziomy wał umieszczony nad studnią, 
na który nawijała się lina z wiadrem. Urządzenie ta-
kie „napędzane” było za pomocą ręcznej korby, która 
mogła być wyposażona w koła zębate ułatwiające 
podnoszenie ciężaru (Sowina 2009, s. 192–195). 
W Lubece, w studni datowanej na lata 1155/1156, 
odkryto belki pochodzące z nadziemnej części, 
wzniesionej w technice zrębowej, oraz pozostałości 
liny i ręcznej korby (Gläser 2004, s. 184) (ryc. 18).

Być może za pozostałość urządzenia służącego 
do wyciągania wody można uznać klepkowe wia-
dro znalezione na dnie studni 77 we Wrocławiu. 
Nadziemne części studni możemy rekonstruować 
na podstawie ikonografii. Na miniaturze z Kodeksu
Baltazara Behema przedstawiającej pracę garbarza 
widoczna jest studnia z żurawiem (ryc. 19).

Analogiczne urządzenie widoczne jest na ilustra-
cji w Biblii Króla Wacława IV. Natomiast na mozaice 
z kościoła Sant’Apollinare Nuovo w Rawennie, 

pochodzącej z VI w., przedstawione jest urządzenie 
z wałem, na który nawijana jest lina (Grewe 1991, s. 
31). Kamienna cembrowina wyobrażona jest w go-
tyckim kościele Saint-Aignan w Chartres, na witrażu 
z początku XVI w. postacią  Jezusa i Samarytanki 
(Sowina 1999, s. 27). Przykłady zapewne można by 
mnożyć.

Ryc. 18. Cembrowina górna wraz z urządzeniem  
do podnoszenia wody z Lubeki  

(Grabowski, Mührenberg 1994, s. 23)

3.4.4. CHRONOLOGIA

Zebrane w niniejszej pracy obiekty mieszczą się 
w ramach czasowych między początkiem XIII a koń-
cem XVI w. Niektóre z nich funkcjonowały dużo 
dłużej. Dla 28 obiektów data powstania określana 
jest na XIII w. Są to znaleziska studni z Gdańska 
(studnia 5), Głogowa (studnie 8, 11 i 17), Legnicy 
(studnia 25), Lwówka Śląskiego (studnie 29, 30 i 31), 
Pyrzyc (studnia 41), Raciborza (studnie 42, 43, 44 
i 45) i Wrocławia (studnie 55, 56, 59, 66, 68, 69, 70, 
72, 73, 74, 76, 77, 88, 89 i 93). Na XIV w. datowa-
nych jest  39 studni, z czego 35 ogólnie na wiek XIV  
– studnie z Brzegu (studnia 3), Głogowa (studnie 
12, 13, 16 i 18), Kołobrzegu (studnia 22), Krosna 
(studnia 24), Lidzbarka Warmińskiego (studnia 27), 

Lubania (studnia 28), Morąga (studnia 32), Nysy 
(studnie 35, 36 i 37), Olesna Śląskiego (studnia 38), 
Środy Śląskiej (studnia 46), Wrocławia (studnie 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 62, 63, 71, 75, 79, 
81, 82, 90, 91 i 94), a cztery na 2. połowę XIV w. 
– obiekty z Gdańska (studnie 6 i 7), Głogowa (studnia 
14) i Wrocławia (studnia 95). Na wiek XV datowano 
15 obiektów, są to studnie z Chełma (studnia 4), Jele-
niej Góry (studnia 21), Wrocławia (studnie 61, 64, 65, 
67, 83, 84, 85, 86, 87, 92 i 96) i Żmigrodu (studnie 
98 i 99). Jako „średniowieczne” lub „późnośrednio-
wieczne” określane są studnie z Głubczyc (studnia 
20), Namysłowa (studnia 34), Paczkowa (studnia 40), 
Wrocławia (studnia 97). Na przełom XV i XVI w. 
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datowano studnię 23 z Koszalina. Na wiek XVI 
datowane są studnie z Bielska-Białej (studnie 1 i 2), 
Legnicy (studnia 26), Opola (studnia 39) i Wrocławia 

(studnia 60). Trzy studnie – dwie z Głogowa (studnie 
9 i 10) i jedna z Wrocławia (studnia 80) – powstały 
zdaniem autorów badań (Wiśniewski 1992, s. 207, 

Ryc. 19. Pracownia garbarza na rycinie z kodeksu Baltazara Behema

Wykres 3. Zestawienie chronologii studni czerpalnych

.
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212; Dwojak 1993, s. 277) w renesansie, co wydaje 
się nie najlepszym określeniem datowania obiektów 
archeologicznych. Nie udało się określić datowania 
czterech studni: dwóch z Głogowa (studnie 15 i 19) 
i po jednej z Mysłowic (studnia 33) i Wrocławia 
(studnia 78).

Nierównomierny rozkład ilościowy opubliko-
wanych studni nie pozwala na określenie różnic po-
między strefą bałtycką a sudecko-karpacką. Powyż-
szy wykres, zestawiający wszystkie zgromadzone 
w niniejszej pracy obiekty, wydaje się – ze względu 
na dużą liczbę studni z Wrocławia – przedstawiać 
fałszywy obraz badanego zjawiska. Jednak można 
na jego podstawie można zauważyć pewne tenden-
cje związane z budową i funkcjonowaniem studni 
czerpalnych.

Jak widać, większość obiektów powstała w XIII 
i XIV w. Za terminus post quem dla najwcześniej-
szych zgromadzonych w katalogu studni możemy 
prawdopodobnie uznać datę lokacji miasta, a co za 
tym idzie – wymierzenia działek, na których się one 
znajdowały. Dostęp do wody musiał być dla miesz-
kańców priorytetem, przez co starali się budować 
studnie możliwie szybko. Zapewne pojawiały się 
one już w momencie lokacji i były przewidziane 
w planie zagospodarowania parceli (Buśko 1996, s. 
94). Było tak w Lubece, gdzie daty dendrochronolo-
giczne niejednokrotnie wykazywały, że studnia była 
starsza od domu tylko o 2–3 lata (Gläser 2004, s. 
184). Być może tak dużą liczbę studni powstających 
w XIII i XIV w. możemy wiązać z intensywnym ru-
chem budowlanym w miastach w momencie lokacji, 
i w pierwszych dziesięcioleciach po niej.

Z. Wiśniewski, badając studnie z ul. Bernardyń-
skiej we Wrocławiu, poczynił spostrzeżenia nad 
korelacją typu konstrukcji z datą budowy studni. 
Za najstarsze uznał studnie zrębowe, które później 
były wzmacniane przez wewnętrzną konstrukcję 
słupowo-ramową. Następnym etapem miałaby być 
konstrukcja słupowo-ramowa ze ścianami z dranic 
oraz jej warianty z pionowymi dranicami. Efektem 
tych przemian miała być konstrukcja ramowa (Wi-
śniewski 1994, s. 74). Większość badanych studni 

wzniesionych między 1. połową XIII w. a wiekiem 
XVI ma ściany z dranic. Można to tłumaczyć chęcią 
zaoszczędzenia materiału, który w wyniku dużego 
ruchu budowlanego był z pewnością bardziej kosz-
towny. Konstrukcja ramowa pojawia się dopiero 
w XIV w., znikoma liczba obiektów tego typu, 
znanych jedynie z różnych części Wrocławia, może 
fałszować wnioski. Pozostałe typy konstrukcji są 
stosowane od XIII do XVI w.

Wiele datowań konstrukcji drewnianych opiera 
się na dendrochronologii. Metoda ta kryje w sobie 
jednak pewne pułapki. Po pierwsze do budowy studni 
(a także kloak i rynsztoków) często stosowano drew-
no użyte wtórnie, jeżeli więc nie zostanie przepro-
wadzone dokładne badanie wszystkich elementów, 
wnioski mogą okazać się błędne. Zdarzało się tak 
zwłaszcza w starszych badaniach, gdy dendrochro-
nologia była w Polsce jeszcze metodą raczkującą. 
Drugą pułapką są możliwe remonty obiektu. W Ros-
tocku na ul. Körpeliner odkryto drewnianą studnię, 
która funkcjonowała ponad 200 lat. Udało się ustalić, 
że remontowano ją czterokrotnie (Mulsow 2004,  
s. 226).

Studnie kamienne pojawiają się w wieku XIII 
(studnie 29, 30 i 31 z Lwówka Śląskiego). Studnie 
ceglane są natomiast późniejsze – w miastach na 
terenie Niemiec pojawiają się w XIII i XIV w. (Bier-
mann 2005, s. 155). Studnia 63 z Wrocławia dato-
wana jest ogólnie na wiek XIV, a studnia 47, także 
z Wrocławia, na okres między 1318 a 1348 r., czyli 
czas przebicia bramy w Baszcie Piaskowej i budowy 
drugiej linii fortyfikacji we Wrocławiu.

Niekiedy trudny do określenia jest czas funkcjo-
nowania studni. Studnie mogły istnieć bardzo krótko, 
jak studnie z Greifswaldu, które były czynne 10–20 
lat (Schäfer 2004, s. 267), lub bardzo długo, jak ka-
mienne studnie z XVI w. z Uelzen, użytkowane aż do 
1945 r. (Mahler 2004, s. 215). Czas funkcjonowania 
wielu obiektów trudno określić ze względu na duże 
zniszczenia przez późniejsze wkopy, które poważnie 
zaburzają stratygrafię. Wydaje się, że w wypadku
studni, których czas funkcjonowania dało się w przy-
bliżeniu określić, wynosi on poniżej 100 lat.

3.4.5. LOKALIZACJA STUDNI

W początkach istnienia miast zaopatrzenie w wodę 
pitną i na potrzeby gospodarstwa domowego leżało 
w gestii prywatnych właścicieli działek (Dirlmeier 
1981, s. 131). Prywatne studnie umieszczano zwy-
kle na zapleczu działki. C. Buśko wydzielił cztery 
strefy działki mieszczańskiej. W pierwszej, fronto-

wej, stał dom mieszkalny, w drugiej, gospodarczej, 
znajdowały się urządzenia produkcyjne, trzecią 
zajmowały budynki zatylne, a czwartą urządzenia 
kloaczne i związane z zaopatrzeniem w wodę (Buśko 
1995, s. 89). Na zapleczu działki mogły się ponadto 
znajdować piwnice wolno stojące (ziemianki i pół-
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ziemianki), magazyny żywności (jamy zasobowe, 
chłodnie i beczki), rowy odprowadzające nieczy-
stości i odwadniające, beczki odwadniające, obiekty 
związane z placem budowy (wybierzyska piasku, 
doły na wapno, doły z gliną) czy obiekty związane 
z produkcją rzemieślniczą (jamy garbarskie, kadzie 
piwowarskie, piecowiska do obróbki cieplnej i płucz-
ki) (Konczewski 2007, s. 57).

Studnię w tylnej strefie działki zaobserwowano
w Gdańsku na działce Szklary 5 (studnia 6), oraz 
na działce Powroźnicza 3, gdzie obiekt znajdował 
się zapewne przy tylnej granicy działki (studnia 7). 
W Głogowie na zapleczu parceli Grodzka 7 zlokali-
zowana była studnia 8, na parceli Grodzka 9 studnia 
9, a na Grodzkiej 10 studnia 10. Na zapleczu mieściła 
się studnia 25 w Legnicy i studnia 40 w Paczkowie. 
Zapewne w strefie tylnej znajdował się zespół stud-
ni (i latryn) zlokalizowany na Rynku Garncarskim 
w Nysie (studnie 35, 36 i 37). Prawdopodobnie za 
położoną w tylnej części parceli możemy uznać stud-
nię 41 z Pyrzyc. Zespół studni zlokalizowano także 
w Raciborzu na zapleczu posesji przy ul. Rzeźniczej 
(studnie 42, 43, 44 i 45). Najpewniej analogicznie 
położony był zespół studni na ul. Bernardyńskiej we 
Wrocławiu (studnie 48, 49, 50, 51, 52, 53 i 54), nie 
jest jednak znany podział parcel w tym rejonie. Dwie 
studnie czerpalne zlokalizowane były na działce św. 
Marii Magdaleny 3 we Wrocławiu (studnie 55 i 56). 
Obie pochodziły prawdopodobnie z 2. połowy XIII 
w. i były od siebie oddalone o kilka metrów. Studnia 
57 znajdowała się na zapleczu parceli Łaciarska 62, 
tuż przy jej zachodniej granicy, w maksymalnym 
możliwym oddaleniu od pobliskich latryn. Na działce 
przy ul. Ofiar Oświęcimskich 35 zlokalizowano dwa
obiekty (studnie 59 i 58). Pierwszy z nich, powstały 
w 2. połowie XIII w., znajdował się w odległości 
10 m od frontu parceli, natomiast drugi, młodszy 
(XIV/XV w.), ulokowany był w tylnej części, 23,8 
m od frontu parceli. Obiekt drugi zastąpił zapewne 
starszy. Studnia zlokalizowana na zapleczu działki 
Igielna 16/17 we Wrocławiu być może w rzeczywi-
stości leżała na zapleczu działki przy ul. Więziennej 
(studnia 60). Natomiast na zapleczu parceli Wię-
zienna 29/30 leżała studnia 62. Na granicy działek 
Więzienna 29 i 30 we frontowej części parceli, 
w piwnicy gotyckiego domu, zlokalizowana była 
studnia 63. Także na ul. Więziennej, na zapleczu 
posesji 11, umieszczono studnię 89. Na działkach 
Wita Stwosza 4 oraz Wita Stwosza 5/Szewska 71 
studnie zlokalizowane były na zapleczu (studnie 64 
i 65). Analogiczną sytuację spotykamy na parcelach 
św. Mikołaja 48 (studnia 66), Kazimierza Wielkiego 
27A (studnia 67) i Henryka Pobożnego 10 (studnia 

68) oraz na działkach Zaułek Niski 31 (studnia 69) 
i Zaułek Koci 28 (studnia 70). Studnia 72 na ul. 
Kacerska Górka 12, położona właściwie tuż przy 
ulicy, pierwotnie prawdopodobnie znajdowała się na 
parceli, która obejmowała działki Kacerska Górka 6, 
8, 10 i 12 (Konczewski 2007, s. 33). Mogła wtedy 
znajdować się na zapleczu. Na tej połączonej parceli 
(pod numerem 8) leżała także studnia 75. Ostatnie 
drewno wykorzystane do budowy studni 72 ścięto 
około 1205 r., natomiast studnia 75 pochodzi z 2. 
połowy XIV w. Podobna sytuacja dotyczy studni 73 
i studni 74 położonych na działce Kacerska Górka 16, 
która prawdopodobnie wchodziła w skład większej 
parceli, obejmującej numery 14, 16 i 18. Działki te, 
mieszczące się między dawną fosą a ulicą, miały 
niewielką głębokość, więc połączenie ich w całość 
znacznie rozszerzało parcelę (Konczewski 2007, 
s. 33). Na tej parceli pod numerem 18 leżała także 
studnia 76. Wszystkie trzy zlokalizowane tu studnie 
pochodzą mniej więcej z połowy XIII w. W tylnej 
strefie działki Kacerska Górka 11 umieszczona była
studnia 78. W 2/3 głębokości działki Kacerska Górka 
13 umieszczone były studnia 81 oraz studnia 82; obie 
powstały mniej więcej w tym samym czasie i zostały 
równocześnie zasypane. Kolejną grupę obiektów 
odkryto na zapleczu działek przy ul. Kacerska Górka 
11–17 (studnie 83, 84, 85, 86, 87 i 92) oraz Kacer-
ska Górka 17–19/Nowa 40 (studnia 93). Również 
na zapleczu wzniesiono studnię czerpalną na ul. 
Wierzbowej 3 (studnia 94). Natomiast w Żmigrodzie 
studnia 98 i studnia 99 znajdowały się na terenie 
położonym blisko miejskich fortyfikacji, zapewne
na zapleczu działek Rynku bądź którejś z bocznych 
ulic. W centralnej partii posesji przy ul. Grodzkiej 11 
w Głogowie położona była studnia 11.

Jak wynika z powyższego, w miarę wyczerpujące-
go omówienia, 54 spośród 57 studni zgromadzonych 
w katalogu mieściło się na zapleczu działek, a tylko 
dwie w ich frontowej części. Podobnie usytuowane 
były murowane studnie na działkach karczmarzy 
w Świdnicy (Chorowska i in. 1998, s. 161–162). 
Takie umiejscowienie studni było dosyć powszechne 
i znane jest np. z Hanoweru, gdzie na kilku przyle-
głych działkach znaleziono studnie leżące dokładnie 
w tej samej odległości 60 stóp od lica ścian fronto-
wych (Grewe 1991, s. 53), czy z Getyngi (Arndt 
2004, s. 137). Studnie z położonego w Czechach Mo-
stu zlokalizowane były w środkowej lub tylnej partii 
działki (Klápště 2002, s. 189). Studnie w piwnicach 
domów znane są z Ratyzbony (Grewe 1991, s. 54) 
i węgierskiej Budy (Kubinyi 1981, s. 181).

Nie da się niestety ustalić całkowitej liczby studni 
prywatnych. W miastach niemieckich pomocne przy 
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próbach szacowania ich liczby są przepisy prze-
ciwpożarowe i różne dokumenty z tym związane. 
W Monachium ustalono, że na ul. Dienerstrasse 
spośród 33 znajdujących się tam domów, 18 miało 
własną studnię, (co stanowi 54%). Na początku 
XIX w. w mieście naliczono 2000 tego typu urządzeń 
(Dirlmeier 1981, s. 133). Koszty budowy sprawiały, 
że nie każda działka miała własną studnię. W Rostoc-
ku występują one licznie na działkach browarników, 
którzy należeli do elity społecznej miasta, ze wzglę-
du na znaczenie produkcji piwa w jego gospodarce 
(Mulsow 2004, s. 226).

Drugą grupę studni znaną z miast tworzą studnie 
publiczne. Zazwyczaj znajdowały się one na placach, 
w pobliżu urządzeń handlowych. Taką lokalizację 
ilustrują dwie studnie z Rynku w Bielsku-Białej 
(studnie 1 i 2), studnia 4 z Chełmu, która znajdowała 
się w pobliżu nieistniejącego już dziś ratusza staro-
miejskiego, studnia 33 z Mysłowic, także położona 
obok ratusza, studnia 90 ulokowana na Rynku Wroc-
ławia, po północnej stronie bloku śródrynkowego, 
oraz studnia 88 zlokalizowana na placu Nowy Targ 
we Wrocławiu. Podobne studnie istniały w Środzie 
Śląskiej czy Lelowie (Sowina 1999, s. 34). Według 

badań Urszuli Sowiny w Krakowie w połowie 2. de-
kady XV w. funkcjonowało minimum 25 publicznych 
studni kopanych (Sowina 2009, s. 220). Umieszczone 
były wzdłuż pierzei Rynku i na skrzyżowaniach ulic 
(Sowina 2009, wkładka). Ujęcia wody na placach 
miejskich częściej miały jednak formę studzienek 
wodociągowych, o czym traktować będzie następna 
część tej pracy.

Oprócz placów studnie publiczne lokalizowano 
także w ciągu ulic. Do tak ulokowanych studni mo-
żemy najpewniej zaliczyć studnię 77, odkrytą przy 
południowej pierzei ul. Kacerska Górka, studnię 
79, umiejscowioną w ciągu ulicy Kacerska Górka, 
przed posesją 15, oraz studnię 97, umieszczoną na 
ul. św. Antoniego, także we Wrocławiu. Ciekawym 
przykładem jest studnia 47, położona obok Bra-
my Piaskowej we Wrocławiu, którą wzniesiono po 
tym, jak przebito wspomnianą bramę, tworząc tym 
samym trakt z Piasku na Nowy Targ. Także w Ko-
łobrzegu publiczne studnie ustawione były w ciągu 
ulic (Rębkowski 2004, s. 364). Liczba publicznych 
studni czerpalnych jest trudna do ustalenia. Niektóre 
ze studni wspominanych w źródłach były zapewne 
studniami wodociągowymi.

3.4.6. FUNKCJONOWANIE STUDNI

Studnie znajdowały się w mieście w dwóch prze-
strzeniach – prywatnej i publicznej. Zamożni budo-
wali studnie na swoich działkach, biedota chodziła 
do studni publicznych. Wraz z narastaniem liczby 
mieszkańców i gęstnieniem zabudowy dochodziło 
do sporów o korzystanie i utrzymywanie urządzeń 
studziennych. Władze miejskie, często nieposiadają-
ce funduszy na budowę miejskiego systemu zaopa-
trzenia w wodę, wolały radzić sobie z problemem 
raczej przez regulacje prawne istniejącej sytuacji 
niż przez wprowadzanie zaawansowanych i drogich 
technologii wodociągowych (Grewe 1991, s. 54; Holt 
2000, s. 98). Dzielenie działek na mniejsze części 
i ich sprzedaż sprawiły, że konieczne stało się regu-
lowanie dostępu do studni i wykupywanie udziałów 
majątkowych umożliwiających korzystanie z nich. 
Sporo informacji dostarczają nam księgi ławnicze 
ze Świdnicy. Dostęp do studni w mieście, w którego 
gospodarce istotną gałęzią była produkcja piwa, był 
sprawą najwyższej wagi. Istniały trzy warianty udzia-
łu we własności studni: 1/4, 1/3 lub ½, określony był 
także sposób dostępu do studni („wolna doń brama”, 
„bramy i wolnego doń przejścia dniem i nocą” lub 
„w trakcie warzenia piwa środkowa brama otwarta 
dniem i nocą, aby nosić wodę poprzez dwór”). Z góry 

ustalano obowiązek pokrywania kosztów naprawy 
urządzenia oraz informowania o terminie warzenia 
piwa, zapewne w celu uniknięcia wykonywania tej 
czynności jednocześnie przez wszystkich współwła-
ścicieli studni (Goliński 2003, s. 66; 2004, s. 76). 
Z Krakowa znane są dokumenty z wyrokami sądów 
miejskich dotyczące podziału kosztów utrzymania 
studni położonej na granicy działek (Sowina 2009, 
s. 179–181). Wspólne korzystanie ze studni na jednej 
z działek jest poświadczone także w Stade (Lüdecke 
2004, s. 198) czy Deventer (Spitzers 2004, s. 123). 
Można domniemywać, że w późnośredniowiecznym 
mieście była to praktyka powszechna.

Studnie publiczne znajdowały się w ważnych 
dla miejskiej społeczności miejscach, zwłaszcza na 
placach. Ich lokalizacja w tym miejscu jest zrozu-
miała z uwagi na licznie tam przebywających ludzi 
i zwierzęta. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców, 
a co za tym idzie zapotrzebowania na wodę, zaczę-
to kopać studnie publiczne w innych miejscach. 
Obowiązek dbania o takie urządzenia spoczywał 
na ich użytkownikach, którzy w tym celu zakładali 
w miastach wspólnoty odpowiedzialne za studnie. 
We Frankfurcie, Kolonii i Monachium znane są już 
z XIV w., ich funkcjonowanie potwierdzone jest 
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do XIX w. (Dirlmeier 1981, s. 132; 1986, s. 149). 
Wspólnota odpowiadała za czyszczenie studni, utrzy-
manie porządku w jej otoczeniu i przygotowanie wia-
der pełnych wody na wypadek pożaru (Kłoskowski 
1972, s. 107). Pieniądze na utrzymanie studni mogła 
wykładać rada miejska, jak np. w Stade (Lüdecke 
2004, s. 198). Studnie wymagały zapewne częstych 
napraw; z zapisków z księgi prowadzonej przez 
miejskiego mistrza budowlanego z Norymbergi, 
Endresa Tuchera, wynika, że musiał on wymieniać 
konopne liny służące do wyciągania wody średnio 
co 16–18 tygodni (Dirlmeier 1981, s. 132). Studnie 
takie zaopatrywały w wodę uboższych mieszkańców, 
rzemieślników i niektóre łaźnie, a także dostarczały 
wodę potrzebną do gaszenia pożarów.

* * *
Studnie czerpalne stanowiły bardzo istotny ele-

ment infrastruktury miejskiej. Pojawiały się zaraz 
po lokacji miasta i funkcjonowały, często równole-
gle z innymi źródłami wody, aż do czasu budowy 

wodociągów w XIX w. Wydawano szereg chronią-
cych je dekretów. Studnie były stałym elementem 
krajobrazu publicznej strefy miasta. Znajdowały się 
zawsze tam, gdzie były potrzebne, czyli na placach 
handlowych i przy ważnych arteriach. Przedstawione 
w tej części pracy konstrukcje studni należy trak-
tować jako techniki stosowane przy ich budowie, 
częstokroć łączone ze sobą. Widoczna jest dbałość 
o jakość konstrukcji, którą z pewnością wykonywali 
zawodowi cieśle. Zebrany materiał koncentruje się 
niestety głównie na terenie Śląska, a zwłaszcza we 
Wrocławiu, co jest wynikiem liczby opublikowanych 
materiałów. Z drugiej strony wiadomo, że nadmor-
skie miasta strefy bałtyckiej miały poważne problemy 
z jakością wody gruntowej. Możliwe jest, iż brak 
większej liczby studni w dostępnych publikacjach 
jest częściowo odbiciem stanu faktycznego. Miasta 
północne musiały zapewne korzystać z innych źródeł 
wody, dostarczanej przez nosiwodów lub przewody 
wodociągowe.

3.5. WODOCIĄGI

Miasta do rozwoju potrzebowały stałego dopły-
wu ludności. W XIII i XIV w. zabudowa gęstniała, 
a mieszkańców było coraz więcej, co sprawiało, 
że wzrastała konsumpcja wody. Nastąpił moment, 
w którym rada miejska nie mogła dłużej zrzucać 
kwestii zaopatrzenia w wodę na barki obywateli. 
Potrzebny stał się wodociąg. Przyczyną nie musiał 
być wcale wzrost zaludnienia. Na terenach położo-
nych blisko morza wody gruntowe niejednokrotnie 

miały kiepską jakość, co zmuszało społeczność do 
poszukiwania innych źródeł. Było tak np. w Stralsun-
dzie, gdzie wodociągi powstały stosunkowo szybko 
po lokacji miasta (Schneider 2004, s. 276). Wzrost 
zagęszczenia ludności prowadził ponadto do szyb-
szego narastania warstw odpadków i stopniowego 
przenikania nieczystości do wód gruntowych, co 
negatywnie wpływało na ich jakość.

3.5.1. POCZĄTKI WODOCIĄGÓW

Jak już wspominałem, antyczna wiedza o technice 
budowy wodociągów przetrwała w klasztorach. Mni-
si, którym reguła zakazywała kontaktów ze światem 
zewnętrznym, także i gospodarczych, nakazywała 
natomiast pracę fizyczną i miłosierdzie wobec bliź-
nich (a co za tym idzie – rozdział żywności wśród 
ubogich), mieli powody, aby ulepszać narzędzia 
pracy i technikę (Le Goff 2002, s. 251–252). Mieli 
także odpowiedni do tego potencjał ekonomiczny. 
W dobrach klasztornych powstały pierwsze młyny 
wodne i wiatraki, a w samych klasztorach pierwsze 
wodociągi. Wspólnotom zakonnym wystarczały 
wodociągi wykonane z ołowiu, o niewielkiej przepu-
stowości, które nie byłyby w stanie zapewnić odpo-
wiedniej ilości wody większym skupiskom ludzkim. 

Wodociągi te były zapewne dosyć liczne, jednak 
ołów z rur często wykorzystywano wtórnie np. do 
pokrycia dachu, przez co są dość ubogo reprezen-
towane w materiale archeologicznym (Grewe 1991, 
s. 34). Pierwsze konstrukcje znamy jeszcze sprzed 
roku 1000 (zob. rozdział 2.2. Czasy przełomu).

W miastach pierwsze wodociągi są związane 
z fundacjami kościołów. Ołowiany wodociąg odkryto 
w Ratyzbonie, w klasztorze św. Emmerama. Datowa-
no go na lata 1179/1180. Ołowiane rury o niewielkiej 
średnicy leżały w warstwie gliny i były nakryte ka-
miennymi płytami (Grewe 1991, s. 33–34). Inskryp-
cja na nagrobku opata owego klasztoru, Peregrina II, 
zmarłego w 1201 r., wspomina o podjętej przez niego 
budowie. O randze tego przedsięwzięcia może świad-
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czyć brak wzmianki o jakimkolwiek innym dokona-
niu opata (Grewe 2000, s. 137). W Bazylei pierwszy 
wodociąg powstał w 1265 r. i wiódł do klasztoru św. 
Leonarda, a drugi, prowadzący do kapituły katedral-
nej, wybudowano w 1266 r. Wodociąg ten w 1316 r. 
przeszedł pod władzę miasta (Grewe 1991, s. 56), co 
bardzo dobrze obrazuje moment, w którym miasto 
zaczęło troszczyć się o zaopatrzenie w wodę.

We Fryburgu Bryzgowijskim, lokowanym w 1120 
r., w planie miasta przewidziano otwarte kanały, któ-
rymi płynęła woda, biegnące przez główne ulice. Ich 
podstawową funkcją wydaje się odprowadzanie nie-
czystości i dostarczanie wody na wypadek pożarów, 
jednak możliwe, że pierwotnie miały zaopatrywać 
w wodę pitną (Grewe 1991, s. 54). Kanałem przez 
miasto płynęła także rzeka Gose w Goslarze. Jed-
nak jej wody szybko uległy zanieczyszczeniu przez 
nieczystości spływające z rejonu samego miasta 
i ze wzgórza z cesarskim pfalzem. Rzeka została 
spiętrzona powyżej Goslaru i zaczęła zaopatrywać 
w wodę drewniany wodociąg. Jego pozostałością jest 
wciąż działająca fontanna na głównym placu miasta, 
pochodząca z około 1200 r., zwieńczona figurą brązo-
wego orła z 1220 r. (Grewe 1991, s. 55). W Elblągu 
istniał Kanał Kumieli, otwarty ciek wodny biegną-
cy między działkami. Prawdopodobnie pełnił on 
funkcję źródła wody; przypuszczenie to w pewnym 
stopniu poświadcza wydany w 1393 r. przez radę 
miasta nakaz zamknięcia okien nad kanałem i zakaz 
wrzucania do niego jakichkolwiek odpadków. Być 
może wiązało się to z dbałością o jakość wody dla 
piwowarów (Nawrolska 2004, s. 316). Takie otwarte 
cieki płynące przez miasto mogły z powodzeniem 
służyć jako źródło wody użytkowej, jednak dosyć 
szybko, mimo starań władz miejskich, ulegały za-
nieczyszczeniu. W takiej sytuacji niezbędne okazały 
się wodociągi zamknięte.

Na północy, na terenach nadmorskich, gdzie 
woda gruntowa była kiepskiej jakości, dość szybko 
pojawiły się pierwsze wodociągi. Daty dendrochro-
nologiczne pierwszych urządzeń wodociągowych 
odkrytych w Stralsundzie, położonym na wybrzeżu 
morskim, pochodzą z lat 1263, 1284, 1291. Także 
Królewiec dosyć szybko, już w 1255 r., otrzymał 
wodociągi. W Lubece pierwszy wodociąg powstał 
pod koniec XIII w. Tu jednak jego budowa wynikała 
nie ze złej jakości wód, lecz z braku odpowiedniej 
ilości wody potrzebnej do celów produkcyjnych. 
Inicjatywa budowy wodociągu wyszła od piwowa-
rów, którzy zwrócili się z prośbą o pozwolenie na 
jego budowę do rady miejskiej i otrzymali jej zgodę 
w 1294 r. (Grewe 1991, s. 62; Gläser 2004, s. 187). 
Inicjatywa budowy wodociągu często wychodziła od 

prywatnych użytkowników. Mogli oni prosić radę 
o pomoc lub – zrzeszeni w spółce – sami finansowali
inwestycję. Było tak np. w Bremie, gdzie wodociąg 
powstał pod koniec XIV w. z inicjatywy spółki, 
w której znajdowali się także rajcy. Ze względu na 
duże koszty podłączenia zaopatrywał głównie za-
możnych mieszkańców miasta (Grewe 1991, s. 66). 
Podobnie było w Rostocku, gdzie odbiorcy wody 
(przeważnie browarnicy) byli zrzeszeni w trzech 
spółkach, po jednej w każdej części miasta (Mul-
sow 2004, s. 228). Najczęściej jednak wodociągi 
były finansowane przez miasta. Mogły sobie na nie
pozwolić tylko bogate ośrodki lub zamożne spółki. 
Jeśli miasto nie miało wystarczającego potencjału 
ekonomicznego, a w pewnym stopniu zapewne i po-
litycznego, do budowy wodociągu wymagany był 
przywilej króla bądź księcia, a także niejednokrotnie 
jego wsparcie finansowe.

Liczne wodociągi powstały w ciągu XIV i XV w. 
Pierwsza wzmianka o urządzeniach wodociągowych 
w Schaffhausen pochodzi z 1315 r., a we Frybur-
gu Bryzgowijskim z 1317 r. (Grewe 1991, s. 57). 
Brunszwik otrzymuje pierwsze wodociągi około 
1332 r. (Grewe 1991, s. 57), Norymberga między 
1332 a 1339 r. (Dirlmeier 1981, s. 134; Grewe 1991, 
s. 59), Ulm w 1340 r. (Grewe 1991, s. 64), Frankfurt 
nad Menem w 1342 r. (Grewe 1991, s. 57), Berno 
w 1392 r. (Dirlmeier 1981, s. 134), Lucerna w 1395 
r., Lüneburg w 1397 r. (Grewe 1991, s. 61), Augsburg 
w 1412 r., Zurych w 1421 r. (Dirlmeier 1981, s. 134), 
Hanower około 1423 r. (Grewe 1991, s. 64), Getynga 
w 1429 r. (Arndt 2004, s. 137), Konstancja w 1442 
r. (Grewe 1991, s. 61), Ratyzbona w 1449/1450 r. 
(Dirlmeier 1981, s. 134), Bielefeld w 1452 r. (Grewe 
1991, s. 61), Monachium 1467/1471 r. (Dirlmeier 
1981, s. 134), a Budziszyn w 1496 r. (Grewe 1991, 
s. 69).

W Czechach wodociągi powstawały od XIV w. 
Wodociąg grawitacyjny w Starym Mieście w Pradze 
powstał około 1331 r., a w Nowym Mieście w 2. 
połowie XIV w., w Moście urządzenia wodociągowe 
wzniesiono w 1377 r., w Brnie w 1415 r. (być może 
już w 1354 r.), w Hradcu Králové w 1. połowie XV 
w., w Taborze pomiędzy rokiem 1492 a 1507 (Sowina 
2009, s. 256–257).

W kontekście tych dat badany obszar nie pozo-
staje w tyle. Pierwsza wzmianka o urządzeniach do 
dystrybucji wody we Wrocławiu pochodzi z 1272 r., 
jest jednak falsyfikatem z XIV w. (Buśko, Piekalski
1993, s. 172; Buśko 1996, s. 100). Istnienie urządzeń 
doprowadzających wodę poświadczone jest jednak 
w roku 1386 (Grewe 1991, s. 65; Buśko 1995, s. 92; 
1996, s. 101; Goliński 1997, s. 79). W XIV w. po-
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wstały wodociągi w Krakowie (Ligęza 1971, s. 28). 
W 1. połowie XIV w. Gdańsk czerpał wodę z Raduni, 
powstały wtedy pierwsze wodociągi (Grewe 1991, s. 
58; Paner 2004, s. 323). W Elblągu wodociągi były 
być może nawet wcześniejsze i pochodziły z 1275 
r., gdy wielki mistrz zakonu krzyżackiego, Henryk 
von Thierborg, wydał pozwolenie na czerpanie wody 
na potrzeby miasta z rzeki (Nawrolska 2004, s. 315). 
Znaleziska urządzeń wodociągowych z Kołobrzegu 
datowane są na 2. połowę XIV w. (Wywrot-Wy-
szkowska 2010, s. 84). Być może w XIV w. również 
Toruń, Grudziądz i Poznań otrzymały wodociągi 
(Pomianowska 1996, s. 109, tab. 1). Z 1337 r. pocho-
dzą pierwsze wzmianki o wodociągach w Legnicy 
(Firszt 1999, s. 134). Więcej wodociągów pojawiło 
się w wieku XV, otrzymały je takie miasta, jak Lublin 
(1438), Krosno (po 1461) (Muzyczuk, Garncarski 
2007, s. 433), Biecz (1464), Nowy Sącz (1465), 
Pilzno (1487), Koprzywnica (1497) (Pomianow-
ska 1996, s. 109, tab. 1). Wraz z rozkwitem miast 
w XVI w. powstaje coraz więcej urządzeń wodocią-
gowych. Między rokiem 1500 a 1650 około 40 miast 

uzyskało przywilej na ich budowę. W tym czasie 
na ziemiach Królestwa Polskiego istniało ponad 60 
miast posiadających wodociągi (Kalinowski, Kec-
kowa 1978, s. 381).

Z pewnością jedną z przyczyn budowy wodo-
ciągów była kwestia prestiżu, co miało swój wyraz 
w budowie bardzo okazałych ujęć wody (Grewe 
1991, s. 33). Szybkość powstania urządzeń zależała 
od dostępności innych źródeł wody. Soest korzystał 
z obfitych zasobów z warstw górnokredowych,
co zaspokajało potrzeby mieszkańców tak długo, 
że pierwszy wodociąg wybudowano tam dopiero 
w XIX w. (Thiemann 2004, s. 288). Wydaje się, że na 
północy, w strefie bałtyckiej, zwłaszcza w miastach
położonych blisko morza, wodociągi pojawiły się 
wcześniej niż w strefie sudecko-karpackiej. Dużą
rolę odgrywał rozwój rzemiosła, zwłaszcza piwo-
warstwa, które potrzebowało większych ilości wody. 
Wreszcie wzrost liczby ludności i gęsta zabudowa 
sprawiały, że niezbędne były powszechnie dostępne 
źródła wody.

3.5.2. SIEĆ WODOCIĄGOWA NA TERENIE MIAST

W średniowieczu funkcjonowały dwa zasadni-
cze typy wodociągów. Wodociągi pierwszego typu, 
grawitacyjne, czerpały wodę z miejsca położonego 
wyżej niż punkt odbioru. Na tej samej zasadzie dzia-
łały rzymskie akwedukty. Taki typ wodociągu był 
zdecydowanie tańszy w budowie, gdyż nie wymagał 
urządzeń podnoszących wodę na odpowiednią wyso-
kość. Nie wszędzie jednak dało się go zainstalować. 
Dlatego też wodociągi grawitacyjne pojawiają się na 
terenach wyżynnych. Drugim typem, powszechnie 
używanym, był wodociąg o konstrukcji wykorzy-
stującej zasadę naczyń połączonych. Wymagał on 
budowy kunsztu wodnego, czyli urządzenia pod-
noszącego wodę do zbiornika znajdującego się na 
odpowiedniej wysokości. W zbiorniku zaczynały się 
przewody wodociągowe rozchodzące się po obszarze 
miasta. Typ ten stosowano zwłaszcza na terenach 
nizinnych, gdzie brakowało wygodnych źródeł wody. 
Urządzenia takie pojawiają się na terenach na północ 
od Alp w XIII i XIV w., fakt ten można uznać za 
początek epoki kunsztów wodnych. Zwykle miasta, 
które posiadały wodociąg grawitacyjny, budowały 
w późnym średniowieczu także wodociąg zaopa-
trzony w kunszt wodny (Grewe 1991, s. 55–56). 
U schyłku średniowiecza zaczęły rozpowszechniać 
się wodociągi ciśnieniowe, pobierające wodę za 
pomocą pompy (Kubinyi 1981, s. 181).

Punkt czerpania wody
Miejsca czerpania wody do wodociągów są po-

świadczone głównie w źródłach pisanych, a rza-
dziej w archeologicznych. W wypadku wodociągów 
grawitacyjnych ujęcie wody mogło być odległe od 
miasta lub znajdować się w spiętrzonym stawie za 
jego murami. W Stralsundzie wodę pobierano ze 
Stawu Frankońskiego, gdzie na brzegu wzniesiono 
drewniane skrzynie, do których wpływała woda. 
Zbiorniki wzniesiono w konstrukcji przypomina-
jącej technikę budowania studni. W ich ścianach 
znajdowały się otwory, w które wprowadzono prze-
wody wodociągowe wykonane z wydrążonych pni 
nakrytych deskami. Kolejny wodociąg grawitacyjny 
wzniesiono w Stralsundzie w 1418 r., doprowadza-
jąc wodę źródlaną z najwyższego punktu w okolicy 
miasta, odległego o 3 km wzgórza Galgenberg. Woda 
przy źródle była zbierana do drewnianego zbiornika, 
skąd prowadzono ją do miasta. Wodociąg, ze wzglę-
du na duże koszty utrzymania, funkcjonował dosyć 
krótko (Grewe 1991, s. 56–57; Schneider 2004, s. 
276–277). Podobnie było w Rostocku, gdzie przed 
1448 r. spiętrzono wodę w stawach położonych na 
południowy zachód od miasta. Znajdował się tam 
wlot sieci wodociągowej prowadzącej do browarów, 
do którego wlewano wodę za pomocą skórzanych 
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pojemników (Mulsow 2004, s. 228). Także Gdańsk 
korzystał na podobnej zasadzie z wód kanału Raduni 
(Grewe 1991, s. 58; Paner 2004, s. 323). Wody źró-
dlane czerpał wodociąg Brunszwiku prowadzący do 
dzielnicy Hagen. Przy źródle znajdował się zbiornik 
o wymiarach 24 x 5,6 m i głębokości 1,3 m. Teren 
wokół zbiornika otoczono kamiennym murem o gru-
bości 0,7 m i wysokości 2,3 m. Podobnie wyglądało 
ujęcie wody drugiego wodociągu, prowadzącego na 
rynek Starego Miasta (Grewe 1991, s. 57–58). Dosyć 
interesujące jest także ujęcie wody w węgierskiej 
Budzie, które znajdowało się na stoku wzgórza odda-
lonego od miasta o mniej więcej 4 km. Miało postać 
sklepionej ceglanym łukiem sztolni o długości 30 m, 
w której zbierała się woda. Konstrukcję wzniesiono 
najpewniej w 2. połowie XIV w. (Kubinyi 1981, s. 
182). Podobna sytuacja miała miejsce w Norymber-
dze, gdzie wodociągi pobierały wodę z podziemnych 
galerii drążonych w skale pod zamkiem (Grewe 
1991, s. 60).

Kunszt wodny, zwany także domem wodnym 
lub rurmusem, to urządzenie mające za zadanie 
podnoszenie wody na odpowiednią wysokość, by 
możliwe było rozprowadzenie jej do punktów po-
boru umieszczonych poniżej zbiornika. Średnio-
wieczna technika podnoszenia wody opierała się na 
wynalazku koła wodnego, które było znane już od 
starożytności. Dom wodny bywał umieszczany jak 
młyn, nad ciekiem wodnym – rzeką lub fosą. Jego 
podstawową częścią było koło czerpakowe, które 
nabierało wodę za pomocą kubłów, wiader bądź 
nieruchomych skrzyń umieszczonych na obwodzie 
(ryc. 20). Pojemniki te mogły być zawieszone na 
linach, skórzanych pasach bądź łańcuchach. Koło 
czerpakowe było napędzane za pomocą drugiego koła 
wodnego, kieratu konnego lub tzw. kół deptakowych 
(napędzanych przez chodzących wewnątrz nich lu-
dzi). Odpowiednie przekładnie przekazywały energię 
na koło czerpakowe, które podnosiło zbiorniki wody 
na odpowiednią wysokość, gdzie woda wpadała do 
zbiornika rozdzielczego (Ligęza 1971, s. 16–22).

Rurmusy z kołem wodnym były dosyć licznie 
reprezentowane w miastach północnoniemieckich, 
a to ze względu na ukształtowanie terenu. Jednym 
z pierwszych miast z takim urządzeniem była Lubeka. 
Z inicjatywy piwowarów zaraz po budowie tamy na 
rzece Wakenitz, niewiele po 1294 r. powstał Kunszt 
Wodny przy Hüxtertor (Grewe 1991, s. 62; Gläser 
2004, s. 187). Już w 1302 r. Lubeka zaczęła budować 
kolejny rurmus. W efekcie w czasach nowożytnych 
istniało ich aż sześć, a funkcjonowały do 1867 r. 
(Gläser 2004, s. 190). Miasta położone w południo-
wej części Niemiec nie pozostawały w tyle. W Ulm 

pierwszy kunszt wodny z kołem czerpakowym po-
wstał w 1340 r. (Grewe 1991, s. 64).

We Wrocławiu poświadczone w źródłach są 
trzy domy wodne. Pierwszy, określany jako Wielki 
Kunszt, identyfikowany ze wzmianką o wodociągach
z 1386 r., znajdował się nad Odrą, przy wylocie ul. 
Kiełbaśniczej. W 1479 r. zbudowano na jego miejscu 
nowy kunszt (Goliński 1997, s. 78–79). W 1538 r. 
budynkowi domu wodnego nadano formę murowa-
ną, a zainstalowane w nim koło wodne miało mieć 
15 m wysokości i czerpać 500 l wody na minutę. 
W kunszcie tym zaczynało się pięć nitek wodociągu 
(Grewe 1991, s. 65). Drugi znajdował się przy Ka-
cerskiej Górce nad Oławą, na granicy z zewnętrzną 
częścią Starego Miasta. Prawdopodobnie istniał już 
w połowie XIV w. (Piekalski 2004, s. 13). W 1596 
r. wzniesiono w tym miejscu murowany rurmus 
(Goliński 1997, s. 208). Ta nowożytna forma była 
badana archeologicznie. Według źródeł pisanych 
w rurmusie tym znajdowały się dwa koła wodne, 
o średnicach 16 i 20 m, które napędzały cztery pom-
py. Budynek składał się z dwóch części: w jednej, 
wzniesionej nad korytem Białej Oławy, znajdowały 
się pompy, a w drugiej, mającej formę wieży, mieścił 
się zbiornik. Urządzenie działało do XIX w. Badania 
odsłoniły część uregulowanego i spiętrzonego przy 
rurmusie kanału, który miał ściany wymurowane 
z piaskowca, a dno wyłożone drewnem. Trzeci dom 
wodny powstał na Wyspie Świętego Macieja, u pół-
nocnego wylotu ul. Szewskiej, w 1529 r. (Piekalski 
2004, s. 14). Znany z wykopalisk archeologicznych 
jest także kunszt wodny w Legnicy (Firszt 1999, 
s. 137).

Ryc. 20. Koło wodne na rzece Limmat w Zurychu,  
fragment planu Murera z 1576 r. (Oexle 1993, s. 373)
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Krakowski rurmus, znajdował się przy wylocie 
ul. Sławkowskiej, niedaleko bramy miejskiej. Po-
wstał zapewne przed 1431 r. Według źródeł z XVI 
w. Rudawa była w tym miejscu podzielona na trzy 
kanały, z których jeden doprowadzał wodę do koła. 
Kanały oddzielono solidnie umocnionymi drewnem 
wałami, a sam kanał przykryto dodatkowo poło-
wiznami. Zimą natomiast przykrywano go jeszcze 
mierzwą, w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem. 
Koło czerpakowe było napędzane przez drugie koło 
wodne, połączone z nim przekładnią. W 1511 r. koło 
czerpakowe zamieniono na pompę (Ligęza 1991, 
s. 43–57).

W Bremie koło wodne, umieszczone przy moście 
na Wezerze, powstało pod koniec XIV w. i funkcjo-
nowało, przeżywając liczne naprawy, aż do 1822 r. 
Czerpało wodę za pomocą pojemników przymoco-
wanych do konstrukcji samego koła łańcuchami. 
Około 1412 r. kunszt wodny wzniesiono w Augsbur-
gu, a w 1496 r. w Budziszynie na Łużycach; rurmus 
znajdował się tu w ciągu murów. W wyniku pożarów, 
a później nadmiaru wilgoci pierwotna drewniana 
budowla zawaliła się. W jej miejsce postawiono 
murowaną wieżę o wysokości około 47 m, w której 
znajdowało się początkowo jedno, a później dwa koła 
wodne pompujące wodę na wysokość 35 m powyżej 

Ryc. 21. Kunszt wodny zaopatrzony w pompy, wzniesiony w 1525 r. w Brunszwiku (Rötting 2004, s. 258)
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rzeki. Wieża i umieszczone w niej urządzenia zacho-
wały się po dziś dzień (Grewe 1991, s. 65–69). Wy-
soka cena budowy rurmusa sprawiała, że nie każde 
miasto mogło sobie na niego pozwolić. Na terenach 
nizinnych Królestwa Polskiego tylko Stara i Nowa 
Warszawa, Płock oraz Łomża miały takie urządzenia 
(Kalinowski, Keckowa 1978, s. 382). Około końca 
XV w. do użycia wchodzą pompy, urządzenia o wie-
le bardziej zaawansowane i niestosowane szeroko 
(ryc. 21).

Urządzenia do poboru wody, zwłaszcza koła 
wodne, były sercem całego systemu i wymagały 
ciągłych remontów i konserwacji, dlatego informacje 
o nich pochodzą głównie z rachunków miejskich. 
Nie wiemy do końca, jak wyglądały domy wodne 
przed XVI w. Większość informacji pisanych oraz 
ikonografii odnosi się niestety do budowli później-
szych. Z reguły znajdowały się one możliwie blisko 
miasta, gdyż położone w znacznej odległości mo-
głyby w przypadku ataku ulec zniszczeniu, a miasto 
zostałoby pozbawione dostaw wody.

Przewody wodociągowe
Przewody wodociągowe możemy podzielić na 

grupy w zależności od sposobu wykonania lub użyte-
go materiału. Mamy wodociągi drewniane, w formie 
koryta lub wydrążonej belki, ceramiczne, których 
elementy toczono na kole, oraz ołowiane, o których 
nie będę tu pisał ze względu na ich brak na omawia-
nym terenie (jak już wspominałem, pojawiały się 
w klasztorach w Europie Zachodniej). Co do innych 
materiałów, jak miedź czy żelazo, zdarzały się eks-
perymenty z ich wykorzystaniem, niemające jednak 
wpływu na ogólny obraz  wodociągów.

W katalogu zebrano 37 odcinków wodociągów. 
Pochodzą z Brzegu – 2 sztuki, Kołobrzegu – 2, 
Koszalina – 2, Krosna – 1, Legnicy – 4, Nysy – 3, 
Wrocławia – 20, Ziębic – 1 i Żar – 2. Zbiór ten, 
podyktowany stanem publikacji, nie jest może ob-
szerny, ale powinien dobrze ukazać pewne tendencje 
w budowie wodociągów.

Najliczniejszą grupę stanowią przewody wodo-
ciągowe wykonane z drewna. Jest ich 22. Dzielą się 
na dwie grupy.

Do pierwszej należą rury wykonane w drewnianej 
belce przez wycięcie w niej koryta w kształcie lite-
ry U, nakrywano je dranicą. Do tego typu zaliczyć 
możemy znaleziska z Kołobrzegu (wodociągi 3 i 4), 
Koszalina (wodociąg 6), Legnicy (wodociąg 8), Nysy 
(wodociągi 13 i 14), Wrocławia (wodociągi 17, 24 
i 30) i z Żar (wodociąg 36). Odkryte odcinki miały 
średnią długość około 2,5 m, w każdym wyżłobiono 
kanał o szerokości dochodzącej maksymalnie do 

kilkunastu centymetrów. Ich datowanie jest dosyć 
szerokie, między XIII a XVI w. Analogiczne zna-
leziska są znane z Krakowa, gdzie podczas badań 
w latach 60. XX w. odsłonięto „ciągnące się setkami 
metrów” drewniane wodociągi złożone z wydrążo-
nej belki i przykrywającej ją deski. Datowano je na 
XIV w. (Ligęza 1971, s. 28). Podobne przewody 
znane są z Elbląga (Nawrolska 2004, s. 316) oraz 
Kołobrzegu, gdzie także datowano je na XIV w. 
(Rębkowski 2004, s. 366). W obu miastach określane 
są jako „najstarsze”. Także w Greifswaldzie odkry-
wano tego typu rury datowane na XIV w. (Schäfer 
2004, s. 268). Kolejne rury „rynnowe” łączono na 
wpust (ryc. 22) lub za pomocą metalowych złączek 
uszczelnianych gliną, jak w wodociągu 17. Nie były 
jednak szczelne w miejscu łączenia z przykrywającą 
je deską (Grewe 1991, s. 36). Z tego też powodu 
mogły być z powodzeniem wykorzystywane tylko 
w wodociągach grawitacyjnych, gdzie woda nie 
płynęła pod ciśnieniem. Pnie wykorzystywane do 
takich przewodów nie musiały być idealnie proste, 
dzięki czemu mogły być znacznie dłuższe niż odcin-
ki jednoelementowych rur drążonych (Grabowski, 
Mührenberg 1994, s. 41).

Jeśli woda płynęła pod ciśnieniem lub po więk-
szym spadku terenu, trzeba było zamontować bardziej 
wytrzymałe przewody. Wykonywano je z drewnianych 
kłód o kolistym przekroju, które przewiercano wzdłuż, 
tworząc tym samym „klasyczną” rurę (ryc. 23). Taki 
typ reprezentują znaleziska z Brzegu (wodociągi 1 
i 2), Krosna (wodociąg 7), Wrocławia (wodociągi 26, 
27, 28 i 29) i Ziębic (wodociąg 35). Średnica otworu 
wynosiła od 0,06 do 0,22 m, a długość odcinków była 
bardzo różna; kolejne segmenty łączono metalowymi 
złączami. Datowane są od XIV w. aż do czasów nowo-
żytnych. Analogiczne znaleziska znamy z Krakowa, 
gdzie odcinki miały 2 m długości, 0,25 m średnicy 
i otwór o średnicy 0,1 m. Łączono je metalowymi 
obręczami i uszczelniano mchem i smołą. Znaleziska 
te są datowane na XV w. i czasy nowożytne (Ligęza 
1971, s. 29–30). Tego typu rurociągi znajdowano 
także w Elblągu, gdzie segmenty były połączone 
elementami ołowianymi, żelaznymi lub drewnianymi 
(Nawrolska 2004, s. 316). Tak samo wyglądały rury 

Ryc. 22. Połączenie segmentów wodociągu 
 (Kaźmierczyk 1970, s. 69)
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z Gdańska (Paner 2004, s. 323; Maciakowska 2005, 
s. 335), Rostocku, gdzie odcinki miały 6 m długości 
i były datowane na XVI w. (Mulsow 2004, s. 227), 
Lubeki (Gläser 2004, s. 190) i Lüneburga, gdzie da-
towano je na XIV w. (Ring 2004, s. 237). Taki typ rur, 

drążonych w pniu i łączonych za pomocą ołowianych 
lub żelaznych muf, rozpowszechniony był na całym 
badanym obszarze i funkcjonował od czasów późnego 
średniowiecza aż do XIX w., wówczas  to zaczęto 
instalować nowoczesne wodociągi.

Ryc. 23. Wrocław, ul. Wita Stwosza. Drewniana rura wodociągowa drążona w pniu, koniec XV w.  
(Zbiory Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Ryc. 24. Drążenie drewnianych rur na rycinie z dzieła Agricoli z 1556 r. (Grewe 1991, s. 38)



  47

3. WODA

Trwałość drewnianych rur zależała od podłoża 
i użytego materiału. Według różnych źródeł rury 
trzeba było wymieniać średnio co 20 lat (Dirlmeier 
1981, s. 138; Grewe 1991, s. 36; Pomianowska 1996, 
s. 113; Muzyczuk, Garncarski 2007, s. 433). Najlep-
szym materiałem było drewno sosnowe i dębowe. 
Czasem korzystano też z drewna olchowego (Grewe 
1991, s. 36) lub modrzewiowego (Pomianowska 
1996, s. 110). Drewno sosnowe nadawało się idealnie 
ze względu na jego miękkość i równy, długi rdzeń. 
Dodatkową zaletą była powszechność występowania 
sosny (Krzywdziński 2006, s. 243).

Technika wytwarzania rur drążonych znana jest 
z ikonografii. Na pochodzącej z 1430 r. ilustracji
z Norymbergi widnieje drążarka napędzana przez ko-
łowrót, która wierci otwory w rurach ułożonych po-
ziomo, natomiast na ilustracji z 1420 r. przedstawiono 
urządzenie, w którym pień drzewa umieszczony jest 
w pionie. Świder, napędzany przez horyzontalne koło 
wodne, znajduje się poniżej przyszłej rury, dzięki 
czemu trociny spadają, nie przeszkadzając w pracy 
urządzenia. Na widoku Lubeki wyobrażony jest 
świder poziomy, wsparty na drewnianej podporze 
i napędzany ręcznie za pomocą krzyżaka. Prostsza, 
jednoosobowa wersja takiego świdra, w kształcie 
litery T, przedstawiona jest w książce Georgiusa 
Agricoli z 1556 r. (Grewe 1991, s. 37–38) (ryc. 24). 
Wedle XVI-wiecznych opisów rurmusów zakłady 
produkujące rury znajdowały się często w bezpo-
średniej bliskości kunsztu wodnego (Kalinowski, 
Keckowa 1978, s. 384).

Wodociąg 5 z Koszalina i wodociąg 12 z Nysy 
zostały określone jako drewniane, a stan zachowania 
wodociągu 37 z Żar był na tyle zły, że nie dało się 
stwierdzić, czy był wodociągiem rynnowym, czy 
drążonym. Dosyć nietypowym przypadkiem jest 
wodociąg 25 z Wrocławia, wykonany z sosnowych 
dranic. Jedna z nich tworzyła dno, do którego były 
dostawione, ułożone poziomo, dwie deski tworzące 
ścianki. Całość przykryto kolejną dranicą. Wodociąg 
był wiązany z Wielkim Kunsztem, czyli wodocią-
giem funkcjonującym we Wrocławiu od 2. połowy 
XIV aż  po XIX w.

Z badanego obszaru publikowane były jedynie 
odcinki wodociągów ceramicznych z Legnicy (wo-
dociągi 9, 10 i 11) oraz szereg znalezisk z różnych 
punktów we Wrocławiu (wodociągi 15, 16, 18, 20, 
21, 22, 23, 31, 32, 33 i 34). Rury ceramiczne nie były 
odlewane w formie, lecz toczone przez rzemieślnika 
na kole, stąd znamy bardzo wiele ich wariantów 
(ryc. 25–27).

Generalna zasada ich montażu polegała na jak 
najszczelniejszym dopasowaniu rur przez wsuwanie 

ich jedna w drugą, zgodnie z kierunkiem płynącej 
wody. Możemy zaobserwować dwa sposoby łącze-
nia. Pierwszy stosowano do łączenia rur bosych, czyli 
pozbawionych mufy. Rury takie miały zwykle kształt 
kielichowato rozszerzający się na jednym końcu 
i zwężający na drugim. Węższy koniec jednego seg-
mentu wkładano w szerszy koniec drugiego. Dzięki 
takiemu zabiegowi wytwórca nie musiał trzymać 
się dokładnych norm, gdyż segmenty i tak do siebie 
szczelnie pasowały. Do tego typu możemy zaliczyć 
segmenty wodociągów 10, 15, 16, 18 i 21 oraz część 
segmentów z wodociągu 23. Drugi sposób łączenia 
polegał na wylepieniu na końcu członu mufy, która 
szczelnie obejmowała prosty wpust. Rury takie mo-
gły mieć kształt cylindryczny. Do tego typu możemy 
zaliczyć segmenty z wodociągów 9 i 11 oraz po kilka 
segmentów z wodociągu 16 i wodociągu 23.

Dobrym przykładem zróżnicowania formalnego 
segmentów ceramicznych są cztery podstawowe typy 

Ryc. 25. Wrocław, ul. Szewska. Ceramiczna rura  
wodociągowa (Zbiory Instytutu Archeologii  

Uniwersytetu Wrocławskiego)
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(posiadające liczne warianty) wydzielone przez An-
drzeja Dwojaka w magistralnym odcinku wodociągu 
z ul. Zaułek Niski we Wrocławiu (wodociąg 23). Do 
typu 1 zaliczały się rury cylindryczne, nieprofilowane
lub lekko profilowane z wpustem prostym lub lekko
rozchylonym i kołnierzem wyraźnie wyodrębnionym 
(ryc. 26). Typ 2 reprezentowały segmenty proste, wal-
cowate, nieznacznie rozszerzające się ku kołnierzowi, 
z wpustem nachylonym do wewnątrz i kołnierzem nie-
wyodrębnionym lub słabo zaznaczonym (ryc. 26). Typ 
3 to rury lekko profilowane, o różnych proporcjach
i silnie wydłużonym, dzwonowatym kształcie, których 
wpust nachylony do wewnątrz płynnie rozszerzał się 
w lekko rozchylony kołnierz, a partia wpustowa była 
wyraźnie wyodrębniona (ryc. 26–27). Typ 4 reprezen-

towały człony lekko profilowane, krótkie, z wpustem
nachylonym do wewnątrz i podkreślonym kryzą, 
z kołnierzem niewyodrębnionym z korpusu i kryzą na 
wewnętrznym obwodzie (ryc. 27). W sumie istniało 17 
wariantów rur w tym odcinku wodociągu. Rury typu 1 
były lepione ręcznie, z płata gliny wykonanego z taśm. 
Aby nadać mu oczekiwany kształt, nakładano go na 
drewniany walec (Dwojak 1993, s. 292–295). Prze-
ciętna długość członów wynosiła około 35 cm, przy 
czym zdarzały się człony o długości 50 cm (wodociągi 
11 i 16). Ich średnica na węższym końcu wahała się 
między 8 a 12 cm, a na szerszym – między 12 a 15 
cm. Miejsca łączeń były uszczelniane gliną.

Rury z Legnicy datowane są na XIV i XV w., 
z Wrocławia na okres od 2. połowy XIV aż do końca 

Ryc. 26. Typy rur ceramicznych z wodociągu 23 (magistrala na dawnej ul. Zaułek Niski we Wrocławiu):  
a–d – typ 1; e–f – typ 2; g–h – typ 3 (Dwojak 1993, s. 293)
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XVI w. Ceramiczny wodociąg znajdował się praw-
dopodobnie także w Reszlu (Pomianowska 1996, 
s. 110). Wzmianki o wodociągach ceramicznych 
pochodzą z Augsburga z 1412 r. (Dirlmeier 1981, 
s. 138) i Fryburga Bryzgowijskiego z 1501 r. (Gre-
we 1991, s. 57). Wodociąg z ceramicznych członów 
funkcjonował w węgierskiej Budzie (Kubinyi 1981, 
s. 184). Przynajmniej od XIII w. ceramiczne ruro-
ciągi instalowano w miastach północnej Francji np. 
w Chartres i Rouen (Sowina 1997, s. 147).

Rury ceramiczne były znane już od antyku, 
a w średniowieczu przeżywały kolejny etap rozwo-
ju. Było to możliwe dzięki postępowi w technice 
wytwarzania ceramiki, którego przykładem jest pro-
dukcja wyrobów kamionkowych w Nadrenii. Glina 
nie była jednak najlepszym materiałem na przewody 
wodociągowe ze względu na jej niską rozciągli-
wość i związaną z nią małą odporność na działanie 
ciśnienia, któremu znacznie łatwiej mogło sprostać 
drewno (Grewe 1991, s. 34). Rury ceramiczne z pew-
nością były też mniej odporne na nacisk i musiano 
często je wymieniać. Licznymi remontami można 

prawdopodobnie tłumaczyć tak dużą różnorodność 
wariantów wykonania, które reprezentują być może 
różnych rzemieślników. Z kolei niewątpliwą zaletą 
takich przewodów musiała być duża elastyczność 
w kwestii omijania przeszkód znajdujących się na 
trasie wodociągu.

Studnie wodociągowe
Studnie wodociągowe, zwane rząpiami, możemy 

podzielić na dwa typy w zależności od ich umiejsco-
wienia. Do pierwszego należą studnie przepływowe, 
umieszczane w głównej linii przesyłowej, zazwyczaj 
na ulicy. Studzienki takie miały za zadanie nie tylko 
dostarczać wodę do celów spożywczych i produkcyj-
nych, ale także zapewniać możliwość kontroli prze-
pływu wody w magistrali. Do drugiego typu należą 
rząpie końcowe, często prywatne, umieszczane na 
zapleczach budynków. Studnie wodociągowe z regu-
ły miały postać beczki zaopatrzonej w dno, która była 
posadowiona w drewnianej skrzyni. Skrzynia nie 
tylko szalowała wkop i zabezpieczała samą beczkę, 
ale także pozwalała na usypanie wokół beczki filtra

Ryc. 27. Typy rur ceramicznych z wodociągu 23 (magistrala na dawnej ul. Zaułek Niski we Wrocławiu): 
 i–p – typ 3; r – typ 4 (Dwojak 1993, s. 294)
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z piasku. Do beczki był wprowadzony wodociąg, któ-
ry w wypadku studzienek przepływowych wychodził 
z drugiej strony. Rząpie takie mogły pełnić funkcję 
zbiornika rozdzielczego, w którym zaczynały się 
odnogi wodociągu zaopatrujące różne części miasta. 
Nad beczką znajdowała się z reguły cembrowina gór-
na, zapewne przypominająca wyglądem cembrowinę 
studni czerpalnej.

W katalogu znalazło się 17 studni wodociągo-
wych: 1 z Kołobrzegu, 1 z Raciborza, 13 z Wrocławia 
i 2 z Żar.

Do studni przepływowych możemy zaliczyć zna-
leziska z Wrocławia: z ul. Bernardyńskiej (studnia 
wodociągowa 3), z działki przy ul. Łaciarskiej (stud-
nia wodociągowa 6) i trzy studzienki z ul. Zaułek 
Niski (studnie wodociągowe 9, 10 i 11) (ryc. 28).

Wszystkie były wykonane z beczek. Studzienka 
z działki przy Łaciarskiej miała średnicę 0,9 m i nie 
posiadała dodatkowego szalunku, a studzienki z Za-
ułka Niskiego, o średnicy około 1 m, były szalowane 
przez elementy drewnianej obudowy magistrali 
wodociągu. Studzienka z ul. Bernardyńskiej miała 
niski szalunek zewnętrzny z poziomo ułożonych 
desek, połączonych stykowo z narożnymi słupami. 
W dnie tej beczki znajdował się prostokątny otwór 
– wpust osadnika nieczystości naniesionych przez 
wodę. Datowane były na XV–XVI w. (studnie wodo-
ciągowe 6, 9, 10 i 11), poza studzienką z ul. Bernar-
dyńskiej (studnia wodociągowa 3), która pochodziła 
z XIV w.

Do rząpiów końcowych możemy zaliczyć znale-
ziska z Kołobrzegu, z działki przy ul. Armii Krajo-
wej 5 (studnia wodociągowa 1), z Wrocławia: z ul. 
Bernardyńskiej (studnie wodociągowe 4 i 5) (ryc. 
29), z działki Ofiar Oświęcimskich 39 (studnia wo-
dociągowa 7), z parceli Kacerska Górka 20 (studnia 
wodociągowa 8), z Igielnej 18 (studnia wodociągowa 
13) i działki Biskupia 1a (studnie wodociągowe 14 
i 15), oraz dwie studnie z Żar, z parceli Rynek 34 
(studnie wodociągowe 16 i 17). W tej grupie dwie 

studzienki, z Kołobrzegu (studnia wodociągowa 
1) i z Wrocławia (studnia wodociągowa 14), miały 
formę czworokątnej skrzyni. Pozostałe zbudowano 
z beczki. Spośród nich cztery (studnie wodociągowe 
4, 5, 7 i 15) miało zewnętrzną cembrowinę w postaci 
skrzyni z belek połączonych w narożach na zrąb, bez 
wsparcia pionowych słupów, bądź też wzniesioną 
z pionowo ustawionych desek, połączonych stykowo 
i rozpartych poziomą ramą. Pozostałe rząpie miały 
postać beczki bez szalowania. Wrocławskie beczki 
miały średnicę około 1 m, mniejsze natomiast były 
beczki z Żar (0,65 i 0,5 m). W czterech wypadkach 
zachowały się dochodzące do studzienki odcinki ru-
rociągu. Obiekt z Kołobrzegu datowano na 2. połowę 
XIV w., studzienki z Wrocławia na XIV–XVI w., 
a z Żar na XIII–XV w. Użycie beczek jako studzie-
nek wodociągowych poświadczone jest w Gdańsku 
(Paner 2004, s. 323) i w Krakowie (Ligęza 1971, s. 
28). Beczki były szczelnymi pojemnikami, służącymi 
do przechowywania i przewozu płynów, nie dziwi, 
zatem użycie ich w wodociągu. Mogły zapewnić, 
wraz z piaskowymi filtrami, ochronę wody pit-
nej przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi. Przy 
okazji studzienki takie pełniły funkcję zbiorników 
osadnikowych, z których można było łatwo usunąć 
nagromadzony piasek i ił.

Sytuacja obiektu z pl. bpa Nankera we Wrocławiu 
(studnia wodociągowa 12), który był identyfikowany
jako studnia wodociągowa, wydaje się niepewna. 
Materiał zabytkowy z zasypiska obiektu wskazu-
je, że został on zniszczony w 1. połowie XIII w. 
Wydaje się, że w tym czasie w obrębie miasta nie 
funkcjonował żaden wodociąg. Obiekt ten mógł być 
zbiornikiem na wodę lub mieć jakąś inną funkcję 
użytkową. Obiekt z Raciborza (studnia wodociągo-
wa 2) z powodu braku danych poświadcza jedynie 
istnienie wodociągów w tym mieście.

Publiczne studnie wodociągowe pełniły funkcję 
nie tylko czysto użytkową, ale w niektórych sytu-
acjach mogły stać się oznaką prestiżu i bogactwa. 

Ryc. 28. Wrocław, pl. Dominikański (dawniej ul. Zaułek Niski).. Studnia wodociągowa 10, 
 rzut poziomy studzienki przepływowej  (Dwojak 1993, wklejka)
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Wraz ze wzrostem zamożności miast nadziemne 
części studni publicznych nabrały charakteru mo-
numentalnego. W Bazylei w XV w. studnie otrzy-
mały kapliczki, w Bernie posągi, w XVI-wiecznym 
Augsburgu drewniane średniowieczne studnie za-
stępowano marmurowymi,  kwota wydana przez 
władze Monachium na przebudowę studni na ryn-
ku w 1511/1512 r. stanowiła 15–18% rocznych 
wydatków budżetu tego miasta. Najwspanialszym 
przykładem monumentalnej studni miejskiej jest 
gotycka studnia Schönen Brunnen w Norymberdze, 
wzniesiona w latach 1385–1396 (Dirlmeier 1981, s. 
136–137) (ryc. 30).

Przebieg sieci wodociągowych
Na omawianym obszarze zdecydowanie najlepiej 

przebadana jest średniowieczna sieć wodociągowa 
Wrocławia. Jak już wspomniano, w okresie między 
XIV a XVI w. powstały tam trzy rurmusy. Jeden 
z nich znajdował się przy Kacerskiej Górce nad Oła-
wą. Przebieg wodociągu zaczynającego się właśnie 
w tym domu wodnym znany jest z dokumentu z 1499 
r., który był aktualizacją wcześniejszego dokumentu 
z lat około 1477–1480. Według dokumentu obok 
domu wodnego znajdowała się skrzynka rozdziel-
cza, w której zaczynały się przewody biegnące pod 
wodami Oławy. Główna magistrala znajdowała się 
między pierwotnym murem miejskim a korytem 

Czarnej Oławy i prowadziła w kierunku południowo-
-zachodnim. Na odcinku do Łaźni Oławskiej, która 
mieściła się w pobliżu Bramy Oławskiej, miało być 
zlokalizowanych dziewięć rząpiów (Goliński 2001, 
s. 109–110). Podczas badań terenu pl. Dominikań-
skiego natrafiono na pozostałości tego wodociągu,
biegnące dawną ul. Zaułek Niski (wodociąg 23, 
studnie wodociągowe 9, 10 i 11).

Magistrala składała się z trzech nitek złożonych 
z ceramicznych rur. Położono je we wkopie o pier-
wotnej głębokości 3,7 m. Aby uchronić go przed 
zniszczeniem, zbudowano wokół niego drewnianą 
obudowę. Ścianki z dranic oraz drewniane przy-
krycie oparto na ramach wykonanych z pionowo 
wbitych słupków, które następnie połączono od 
góry nakładaną na nie poprzeczką. Całość zasypano 
czystym piaskiem (ryc. 31). Trzy odkryte studzienki 
to prawdopodobnie rząpie trzeci, czwarty i piąty 
w opisie. Znajdowały się w odległościach 36,9 m 
i 34,25 m od siebie. Dziesiąta studzienka, znajdująca 
się przy łaźni, służyła jako rozdzielnik. Od wodocią-
gu odchodziła jedna z nitek, która przechodziła pod 
Furtą Płaszczarzy (na końcu obecnej ul. Krawieckiej) 
i kierowała się w głąb miasta. Tam skręcała w ul. 
Oławską, a następnie w bliżej nieokreśloną w doku-
mencie uliczkę, być może była to Biskupia. Znalezio-
no tam na działkach prywatne przyłącza wykonane 
z ceramicznych rur (wodociągi 31, 32, 33 i 34) (ryc. 

Ryc. 29. Wrocław, ul. Bernardyńska. Studnia wodociągowa 5, przekrój aksonometryczny  
rząpia końcowego (Wiśniewski 1991, s. 115)
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32). Następnie wodociąg biegł ul. Kaznodziejską 
i kończył się gdzieś w okolicach plebanii kościoła św. 
Marii Magdaleny (Goliński 2001, s. 111–112).

Magistrala biegła dalej pomiędzy murem a dawną 
fosą. W następnym odcinku, od Bramy Oławskiej 
do wylotu ul. Łaciarskiej, miało się znajdować pięć 
rząpiów, a szósty mieścił się przy wylocie tejże uli-
cy. Pełnił funkcję rozdzielnika, jednak odchodząca 

z niego nitka nie została opisana w dokumencie. 
Przewód główny poprowadzony był dalej, między 
murem a fosą, w kierunku Przedbramia Świdnickie-
go. Na tym odcinku miało znajdować się od sześciu 
do ośmiu studzienek (Goliński 2001, s. 113). Jego 
fragment (zob. wodociąg 16), złożony z dwóch 
równoległych nitek ceramicznych, odkryto podczas 
badań prowadzonych w latach 1994–1995 w kwartale 
między ulicami Kazimierza Wielkiego, Szewską, 
Ofiar Oświęcimskich a Łaciarską. Biegł on wzdłuż
muru obronnego w obrębie koryta dawnej suchej 
fosy, przy jej krawędzi. Znajdował się o około 30 cm 
niżej niż odcinek z ul. Zaułek Niski. W jego ciągu 
umieszczony był rząp (studnia wodociągowa 6). 
Dalszy przebieg wodociągu kierującego się w głąb 
miasta nie jest znany. Prawdopodobnie biegł on ul. 
Szewską bądź Świdnicką.

Z rurmusem przy Kacerskiej Górce związany jest 
także wodociąg odkryty na działkach Kacerska Górka 
17, 19 i 20 (wodociąg 22) (Goliński 2001, s. 109) 
(ryc. 33). Jego odcinki wybudowano analogicznie 
do wodociągu z ul. Zaułek Niski, choć jako lokalne 
przyłącza miały tylko jedną nitkę z ceramicznych 
członów.

Możliwe, iż od kunsztu przy Kacerskiej Górce 
w kierunku Nowego Miasta odchodził odcinek wo-
dociągu, który mógł biec ul. Bernardyńską. Od niego 
odgałęziało się pojedyncze przyłącze (wodociąg 19) 
biegnące ze wschodu na zachód do studni wodocią-
gowej 3, za którą omijało studnię wodociągową 4 
(nieudaną poprzedniczkę studni wodociągowej 3) 
i biegło do końcowego rząpia (studnia wodociągo-
wa 5) (Goliński 1997, s. 209, 233).

Budowa wodociągu z ul. Zaułek Niski określana 
jest na lata po 1420 r., data dendrochronologiczna 
ze wschodniego rząpia (studnia wodociągowa 11) 
wskazuje na rok 1520, przy czym badania wykaza-
ły, że w pewnym momencie cały rząp wymieniono. 
Na planie Weinerów z 1562 r. studzienki te nie są 
ukazane, więc możliwe, iż ich zniszczenie nastąpiło 
w ciągu XVI w. Za datę końcową funkcjonowania 
ceramicznego wodociągu przyjmuje się rok 1596, 
kiedy to zburzono stary rurmus przy Kacerskiej 
Górce, a na jego miejscu postawiono pompę wodną. 
W XVI–XVII w. ceramiczny wodociąg zastąpiono 
drewnianym (Goliński 2001, s. 114). Chronologia 
wszystkich rząpiów i przechodzących przez nie 
rurociągów ceramicznych związanych z rurmu-
sem przy Kacerskiej Górce zamyka się w ramach 
XIV–XVI w.

Wielki Kunszt, czerpiący wodę z Odry, zaopa-
trywał prawdopodobnie najbogatszą część miasta 
– Rynek, pl. Solny, ulice Kiełbaśniczą i Ofiar Oświę-

Ryc.30. Studnia Schönen Brunnen  w Norymberdze   
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/

N%C3BCrnberg_Sch%C3%, dostęp: 27.07.2008 r.)
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Ryc. 31. Wrocław, pl. Dominikański (dawniej ul. Zaułek Niski). Wodociąg 23,  
przekrój poprzeczny przez magistralę wodociągową (Dwojak 1993, s. 290)

Ryc. 32. Wrocław, ul Biskupia 1a. Wodociąg 32 i studnia wodociągowa 15,  
odcinek wodociągu wraz z rząpiem końcowym (Konczewski 2007, s. 68)

cimskich (Piekalski 2004, s. 13). Początek miał 
w rurmusie przy wylocie ul. Kiełbaśniczej, z którego 
w XVI w. odchodziło pięć nitek wodociągów (Grewe 
1991, s. 65). Nie wiadomo, ile było ich wcześniej. 
Jedną z nitek zwano wodociągiem świdnickim; od 
rurmusu biegł on ul. Kiełbaśniczą, następnie, po 
dotarciu do pl. Solnego, okrążał go z dwóch stron, 
biegnąc jego północną i wschodnią pierzeją. Następ-
nie biegł obecną ul. Ofiar Oświęcimskich, na której
skręcał na południe. Przebiegał przez tzw. kładkę 
Doroty, przerzuconą nad Czarną Oławą, i prowadził 
ul. św. Doroty w kierunku kościoła pod tym wezwa-

niem. Przed kościołem skręcał w ul. Franciszkańską, 
którą dochodził do ul. Świdnickiej. W tym miejscu 
rozgałęział się i biegł wzdłuż ulicy na północ i po-
łudnie. Taki przebieg trasy nie jest w pełni potwier-
dzony i stanowi poniekąd rekonstrukcję. Być może 
południowy rejon miasta był zaopatrywany przez 
rurmus z rejonu Kacerskiej Górki (Berduła 1994, 
s. 90). Najpewniej właśnie z wodociągiem „świdnic-
kim” związany jest ceramiczny rurociąg odkryty na 
działce Świdnicka 21/23 (wodociąg 15). Składał się 
on z dwóch nitek o różnej chronologii i prowadził na 
zaplecze posesji. Wkop, w którym go ułożono, był 
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ciągowa. Bliskość domu wodnego położonego nad 
Odrą może sugerować, iż była to jedna z linii, którą 
zaopatrywał Wielki Kunszt (ryc. 34).

Dla Krakowa w XIV i XV w. sieć wodociągową 
rekonstruowała E. Ligęza. Z najstarszej sieci znane są 
dwa odcinki: jeden biegnący ul. Szpitalną od miesz-
czącego się przy tej ulicy domu rajcy Mikołaja Dą-
browy do fosy miejskiej oraz drugi, biegnący wzdłuż 
zachodniej pierzei Rynku. Oba istniały w XIV w. 
W XV w. wzniesiono wodociąg zaopatrujący Kwartał 
Sławkowski oraz Rynek. W początku tego stulecia 
wodę doprowadzono także do łaźni żydowskiej przy 
furcie św. Anny, która znajdowała się przy wylocie 
ul. św. Anny. Wodociągi mogły, zatem biec na Ry-
nek ul. św. Jana i Sławkowską oraz w stronę furty 
św. Anny uliczką położoną przy murach. Możliwe, 
iż wodociąg znajdował się także na ul. Szewskiej. 
Już w połowie XV w. rury położono na ul. Siennej 
i Stolarskiej, gdzie dochodziły do klasztoru Domi-
nikanów (Sowina 2009, s. 328). Rząpie najpewniej 
funkcjonowały na Rynku. Tyle udało się zrekonstru-
ować na podstawie wzmianek w źródłach pisanych. 
Być może wodociągi znajdowały się także na innych 
ulicach. W XVI w. sieć zapewne objęła całe miasto. 
Wodociągi biegły prawdopodobnie większością 
głównych ulic (Sławkowską, św. Jana, Floriańską, 
Szpitalną, św. Krzyża, Mikołajską, częściowo św. 
Tomasza i św. Marka, Szczepańską, Szewską, Go-
łębią, Wiślną, Bracką, Grodzką, Sienną, Stolarską 
i Franciszkańską) i docierały aż w okolice kościoła 
św. Andrzeja (Ligęza 1971, s. 35–38, tabl. I–II). 
W XVI i 1. połowie XVII w. na Rynku znajdowały 
się cztery rząpie (Kalinowski, Keckowa 1978, s. 
385) (ryc. 35).

W Gdańsku, jak wynika z zapisów w najstarszej 
księdze kalmarskiej, sieć wodociągowa w Głów-
nym Mieście istniała już w końcu lat 70. XIV w. 
Brak niestety innych wzmianek ze średniowiecza. 
Z XVI w. mamy informacje o budowie pierwszego 
koła wodnego na kanale Raduni. W XVIII w. ist-
niały w mieście trzy sieci wodociągowe. Analiza 
rozlokowania działek browarników wymienionych 
w spisie szosu z 1416 r. w kontekście rozmieszczenia 
XVIII-wiecznych wodociągów i studzienek wyka-
zała, że działki te grupują się właśnie wokół studni 
publicznych, co świadczy o kontynuacji przebiegu 
sieci przynajmniej od XV w. Pewne informacje 
o rozmieszczeniu wodociągów i studzienek możemy 
czerpać także z dokumentów dotyczących umów 
o przeprowadzenie wodociągu przez parcelę sąsiada 
(Maciakowska 2005, s. 331–333). W Elblągu na-
tomiast poświadczony jest rurociąg, którym woda 
płynęła z głównej studni, umieszczonej w młynie 

Ryc. 33. Wrocław, pl. Dominikański (dawniej ul. Kacerska 
Górka). Wodociąg ceramiczny (wodociąg 22) 

 (Dwojak 1993, s. 278)

zapewne szalowany plecionką, a zasypano go czy-
stym piaskiem calcowym. Na podstawie przesłanek 
o zabudowie działki przyłącze datowane jest na XIV 
lub 1. połowę XV w. (Berduła 1994, s. 91).

Z wodociągiem znanym jako Wielki Kunszt 
identyfikowane są także przewody odkryte na ul.
Kotlarskiej i Purkyniego (wodociągi 24, 25 i 30), 
dochodzących do placu Nowy Targ. Pierwszy był wy-
konany z drewnianych rur typu rynnowego, a drugi 
z połączonych ze sobą dranic. Taki sposób wykonania 
może świadczyć o ich dawnej metryce. Na planie 
Weinerów w narożach pl. Nowy Targ widoczne są 
studnie, więc w późniejszym okresie na pewno wodo-
ciąg przebiegał tą trasą. Niestety, nie jest znany jego 
dokładny przebieg w tej części miasta. Nie wiadomo 
także, z którego kunsztu był zaopatrywany wodociąg 
biegnący wzdłuż północnej pierzei Rynku (wodociągi 
26, 27, 28 i 29).

Na działce Białoskórnicza 1 zlokalizowano odci-
nek ceramicznego wodociągu (wodociąg 20), który 
biegł z zachodu na wschód, pod dawnym murem 
obronnym, w kierunku ul. Rzeźniczej. Datowany był 
na początek XV w. Możemy, więc uznać, że miał swo-
je źródła na uliczce biegnącej między murem a fosą. 
Być może, analogicznie do południowo-wschodniej 
części miasta, znajdowała się tam magistrala wodo-
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należącym do szpitala Ducha Świętego, do centralnej 
publicznej studni (Pfeiffenbrunn) na Starym Rynku 
(Nawrolska 2004, s. 316).

Pierwszy wodociąg Lubeki, wzniesiony z inicja-
tywy browarników kunszt browarników przy Hüxter-
tor, zaopatrywał przede wszystkim browary. W po-
czątkowej fazie swojego istnienia prowadził wodę 
do zaledwie 200 gospodarstw domowych. Z czasem 
był rozbudowywany, aż osiągnął 3000 m długości 
i zaopatrywał około 1800 gospodarstw domowych 
położonych w południowo-wschodniej części miasta. 
W 1302 r. zaistniała konieczność budowy drugiego 
wodociągu. Zwano go kunsztem wodnym piwowa-
rów przy Burgtor. Dzięki wysokiemu poziomowi 
spiętrzonej wody nie wymagał budowy koła wodne-
go. Zaopatrywał północno-zachodnią część miasta. 
Centralna część miasta położona była najwyżej, przez 
co żaden z istniejących wodociągów nie był w stanie 
zaopatrzyć jej w wodę. Dopiero w latach 1531–1533 
wzniesiono kolejny rurmus przy Hüxtertor, zwany 

kunsztem wodnym kupców, ze zbiornikiem na wodę 
położonym 4 m ponad najwyższym punktem miasta. 
Zaopatrywał on centralną i zachodnią część Lubeki. 
W sumie od 1302 r. powstało sześć kunsztów, co łącz-
nie dało sieć o długości 10 km, obejmującą prawie 
całe miasto. W jej biegu istniały liczne studnie pu-
bliczne oraz prywatne odgałęzienia biegnące wprost 
do piwnic domów. System ten zlikwidowano dopiero 
w 1867 r. (Grewe 1991, s. 62–64; Grabowski, Müh-
renberg 1994, s. 30–39; Gläser 2004, s. 187–190) 
(ryc. 36).

Dosyć istotne jest pytanie, czy wodociąg zaspoka-
jał zapotrzebowanie miasta. Trudno określić, jak gęstą 
siecią studnie publiczne pokrywały obszar miast. Na 
pewno instalowano je na głównych placach, w pobli-
żu urządzeń handlowych, jak np. na pl. Solnym we 
Wrocławiu (Goliński 1997, s. 46). Wraz z rozrostem 
miasta zwiększała się zapewne liczba publicznych 
studni wodociągowych. W Bazylei w 1266 r. istniała 
tylko jedna, a w 1440 r. było już 40 studni publicznych 

Ryc. 35. Sieć wodociągowa Krakowa w XIV–XV w. (Ligęza 1971, tabl. I,  
z uzupełnieniami na podstawie Sowina 2009)
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i 22 prywatne. We Fryburgu Bryzgowijskim w 1318 r. 
rząp znajdował się tylko w ratuszu, a w 1553 r. było 
już 20 rząpiów publicznych i 11 prywatnych. W No-
rymberdze pierwszą studnią była Schönen Brunnen. 
Endres Tucher, miejski mistrz budowlany, odpowie-
dzialny za utrzymanie dobrego stanu wodociągów, 
po połowie XV w. naliczył ich 17, a przejeżdżający 
przez miasto w 1495 r. Konrad Celtis – aż 23. Także 
w Ulm było ich w 1488 r. 23 (Dirlmeier 1981, s. 134). 
Dane te wydają się zaniżone w kontekście wspomi-
nanego opisu wodociągu wrocławskiego zawartego 
w dokumencie z 1499 r. Według tego dokumentu na 
odcinku magistralnym między rurmusem przy Ka-
cerskiej Górce a Przedbramiem Świdnickim miało 
znajdować się od 22 do 24 rząpiów (Goliński 2001, 
s. 110–113), a była to przecież tylko jedna z kilku 
funkcjonujących linii wodociągowych. Być może 
dane dotyczące studni z miast niemieckich odnoszą 
się tylko do ujęć końcowych.

Możliwe, iż w wypadku budowy wodociągu 
przez prywatną spółkę w ogóle nie budowano studni 
publicznych, tylko prywatne przyłącza. Liczba od-
biorców prywatnych jest trudna do ustalenia, w nie-
których okresach pomocne mogą być spisy podatku 
płaconego za korzystanie z wody (rurne, rorgeld), 
jakie znamy np. z XVI i XVII w. z Krakowa; są one 
niestety bardzo niedokładne. Wszyscy mieszkańcy 
byli zobowiązani do płacenia za korzystanie z wo-
dociągu, ale właściciele własnego przyłącza płacili 
mniej (Ligęza 1971, s. 36). Zupełnie inne stawki obo-
wiązywały browary, ze względu na duże ilości zu-
żywanej przez nie wody (Kłoskowski 1972, s. 105). 
Koszty przyłącza były niejednokrotnie bardzo wy-
sokie i tylko zamożni mogli sobie na nie pozwolić. 

Było tak np. w Bremie, gdzie wodociąg należał do 
prywatnej spółki (Grewe 1991, s. 66). Posiadanie 
prywatnego przyłącza było także oznaką bogactwa 
i znaczenia. O prestiżowej roli wodociągów, a zara-
zem o relacjach panujących wewnątrz społeczności 
miast może świadczyć przykład Bazylei. Miasto już 
w XIII w. miało pierwsze wodociągi i słynęło z boga-
tych, wystawnych studni publicznych, jednak jedna 
z dzielnic otrzymała pierwszy wodociąg dopiero 
w 1492/1493 r. (Dirlmeier 1981, s. 137).

Bardzo trudno określić zapotrzebowanie na 
wodę i jej rzeczywiste dzienne zużycie oraz, co za 
tym idzie, wydajność wodociągu. Przyjmuje się, 
iż w 1595 r. dobowe zużycie wody we Wrocławiu 
wynosiło 3000 m3 (Buśko 1996, s. 93). Wiemy, że 
Wielki Kunszt w XVI w. czerpał 500 l na minutę, 
a kunszt Macieja wzniesiony w 1529 r. czerpał za 
pomocą czterech pomp maksymalnie 900 l na minutę 
(Grewe 1991, s. 65), i przyjmiemy, że kunszt wodny 
przy Kacerskiej Górce, posiadający także cztery 
pompy, był w stanie czerpać maksymalnie 900 l wody 
na minutę, to suma dobowych możliwości kunsztów 
wodnych musiałaby wynosić ponad 4000 m3. Byłoby 
to zatem więcej, niż miało wynosić dobowe zapo-
trzebowanie. Jednocześnie potwierdzone jest w tym 
czasie istnienie wielu studni czerpalnych. Być może 
dane o możliwościach wydajności rurmusów są prze-
sadzone. Do tego dochodzić mogła częściowa utrata 
wody w transporcie z racji nieszczelnych przewodów, 
a każda naprawa urządzeń czerpakowych wymaga-
ła ich zatrzymania, co powodowało wstrzymanie 
dostaw wody. Wydajność spadała także w okresie 
niższego stanu wód rzeki.

Instytucje odpowiedzialne za budowę wodo-
ciągów znalazły się w źródłach około XIV w. We 
Fryburgu Bryzgowijskim Brunnenmeister pojawił 
się już w 1333 r., w Bernie pierwsza wzmianka 
pochodzi z 1406 r., od początku XV w. urząd taki 
istniał w Bazylei. W Norymberdze odpowiedzialny 
za studnie i wodociągi był miejski mistrz budow-
lany. Zachowała się księga z dobrymi radami dla 
następców, jaką prowadził piastujący to stanowisko 
w latach 1464–1470 Endres Tucher (Dirlmeier 1981, 
s. 135). W Krakowie pierwsze wzmianki o rur-
mistrzu pochodzą z 1385 r. Wynajęty specjalista 
miał wznieść koło wodne, wszelkie urządzenia je 
napędzające oraz przewody wodociągowe i rząpie. 
Z pewnością budowniczy tego typu urządzeń musiał 
mieć znacznie bardziej zaawansowaną wiedzę o tym 

zagadnieniu niż ktoś, kto układał wodociągi grawita-
cyjne (Sowina 1997, s. 149). Obowiązki rurmistrza 
zostały spisane w dokumencie wydanym przez radę 
miejską Krakowa w 1436 r.: miał dbać o fosę miej-
ską w okolicach kunsztu wodnego, w razie potrzeby 
służyć przy rząpiach i w rurmusie, wiercić rury za 
własne pieniądze, budować i naprawiać samodzielnie 
wszystkie studnie wodociągowe. Wraz z rozwojem 
sieci rurmistrz zaczął zatrudniać własnych pracow-
ników (wcześniej przysyłało i opłacało ich miasto) 
(Ligęza 1971, s. 56). Różnie przedstawiała się kwe-
stia płac dla rurmistrzów. Raz dostawali oni wypłatę 
ryczałtem, innym razem płacono im za wykonaną 
pracę. Często musieli z własnych środków pokrywać 
koszty materiału niezbędnego do budowy (Ligęza 
1971, s. 57; Dirlmeier 1981, s. 136). Byli rzemieśl-

3.5.3. BUDOWNICZOWIE WODOCIĄGÓW
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Ryc. 36. Sieć wodociągowa Lubeki: 1 – obszary wykopów i badań ratowniczych, gdzie odkryto fragmenty wodociągów;  
2 – kunszt browarników przy Hüxtertor, około 1291–1294 r.; 3 – kunszt browarników przy Burgtor, około 1302 r.;  

4 – kunszt mieszczan bądź kupców, około 1531–1533 r.; 5 – mniejsze kunszty (Gläser 2004, s. 185)
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nikami wędrownymi, których w razie konieczności 
ściągano do miasta. W Budziszynie, na Dolnych 
Łużycach, wodociąg wznosił Martin Gregor z Wroc-
ławia, a w Lubece w 1532 r. kunszt wodny budował 
Claus Moller z Hanoweru, który wcześniej wzniósł 
takie urządzenie w Lüneburgu (Grewe 1991, s. 64, 
69). Na terenach Królestwa Polskiego początkowo 
w dokumentach pojawiały się nazwiska niemieckie 
i czeskie, w XVI w. wszyscy rurmistrzowie byli Po-
lakami (Kalinowski, Keckowa 1978, s. 387).

* * *
Nie wydaje się, aby miejska sieć wodociągowa 

mogła w pełni zaspokoić zapotrzebowanie na wodę 
gospodarstw domowych i rzemieślników. Z pewno-
ścią była ważnym dostarczycielem wody o jakości 
trochę lepszej niż jakość wody ze studni, skoro 
często korzystali z niej piwowarzy. Sieć, być może, 
była w stanie zaspokoić podstawowe wymagania 
gospodarstw domowych, a w razie pożaru zapew-
niała łatwy dostęp do wody. Wydaje się, iż decyzja 
o jej budowie rzadko była podejmowana przez radę 
w ramach działań zmierzających do podniesienia 
prestiżu miasta. Niejednokrotnie sami użytkownicy 
brali sprawy w swoje ręce, co świadczy o tym, że 
wodociągi wznoszono z konieczności. Pokazują to 

także przykłady miast o dużych zasobach dobrych 
wód gruntowych, w których metryka wodociągów 
była dosyć późna. Późne średniowiecze to czas 
eksperymentów z materiałem i techniką. Dopiero 
w czasach nowożytnych powszechnie weszły w uży-
cie przewiercane drewniane rury, będące formą o naj-
lepszym stosunku jakości do ceny. Początkowo sieci 
wodociągowe zaopatrywały nieliczne punkty. Wraz 
ze wzrostem zapotrzebowania rosła liczba miejsc, 
gdzie można było czerpać wodę. Z pewnością cie-
kawe mogłyby być wyniki badania rozmieszczenia 
wodociągów i rząpiów w kontekście socjotopografii
średniowiecznego miasta. Zapewne najczęściej wo-
dociągi znajdowały się tam, gdzie trzeba było dużo 
świeżej wody, czyli przy browarach, łaźniach i na 
placach handlowych, oraz tam, gdzie ludzi było na 
to stać. Interesującą kwestią jest, w jakim stopniu 
własny wodociąg był luksusem.

Stan badań nad wodociągami na badanym ob-
szarze jest niestety bardzo nierównomierny. Dobrze 
poświadczone w materiale archeologicznym wodo-
ciągi wrocławskie kontrastują ze wzmiankami i po-
jedynczymi znaleziskami z innych miejsc. Wpływ na 
to mają liczne przebudowy ulic i wymiany starszych 
instalacji, które utrudniły lub wręcz uniemożliwiły 
badanie przebiegu najstarszych wodociągów.


