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Jerzy Paluch

Dziewiętnastowieczna regulacja 
rzeki Wełny

Pierwszą informację o rzece Wełnie, stanowiącej w średniowieczu jeden z waż-
niejszych na terenie Wielkopolski prawobrzeżnych dopływów rzeki Warty, podał 
Jan Długosz w Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae1 . Źródła rzeki kronikarz 
wskazał na terenie wsi Jankowo, natomiast ujście do Warty poniżej miasta i zamku 
Oborniki2. Nazwa cieku występuje w ówczesnych dokumentach: w 1136 roku jako 
Vna, a w latach 1255, 1302, 1319 i 1517 jako Welma (Velma) 3 . Brak źródeł nie pozwala 
na precyzyjne ustalenie od kiedy zaczęła obowiązywać obecna nazwa, można tylko 
przypuszczać, iż nastąpiło to w XVII lub dopiero w XVIII wieku. W opracowaniach 
pochodzących z wieku XIX występuje już tylko obecna nazwa rzeki4.

W Polsce szlacheckiej
Porównując obecny bieg rzeki oraz układ sieci hydrograficznej jej dorzecza 

ze stanem istniejącym w okresie średniowiecza5 oraz z opisem sporządzonym 
w 1893 r. przez E. Calliera6, możemy zauważyć występowanie w nich wielu zna-
czących zmian. Stanowią one wynik dwóch, ściśle ze sobą związanych czynników: 
zmian klimatycznych zachodzących w okresie od XV do XIX wieku oraz gospo-
darczej działalności człowieka. Zachodząca w okresie od XV do XIX wieku zmiana 
klimatu polegała na nadejściu, po ociepleniu klimatu w XV wieku, okresu chłodne-
go (tzw. małego glacjału) . Przeplatanie się lat nadmiernie uwilgotnionych z latami 
występowania uciążliwych susz, długotrwałe utrzymywanie się pokrywy śnieżnej, 
niskie temperatury zimą i niewielkie wahania temperatury w okresie lata, w istotny 
sposób wpływały na mikroklimat oraz warunki wodne i gospodarcze w dorzeczu. 
Trwająca od XVI wieku koniunktura na eksport polskiego zboża na rynki europej-
skie stała się powodem zwiększania powierzchni gruntów rolnych w drodze defo-

1 Jana Długosza Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, t. I, księga 1, Warszawa 1961, s. 122.
2 Miejsce ujścia w średniowieczu Wełny do Warty stanowi obecnie przedmiot sporu dotyczącego 

braku jasności co do tego, czy Wełna opływała wtedy miasto od północy, czy tylko sam gród, a po-
tem zamek, patrz: Polemiki w sprawie tekstu Długosza o Obornikach, <www.oborniki.com.pl, dostęp: 
18.06.2013>.

3 Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski [dalej: KDW], t. I, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1877, nr 7, 88, 
330; KDW, t. II, Poznań 1878, nr 857, 1007; KDW, t. III, Poznań, 1879, nr 1517.

4 Np. L. Plater, Opisanie jeograficzno-historyczno-statystyczne Województwa Poznańskiego, Paryż 1841; J. N. 
Bobrowicz, Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księztwa Poznańskiego, Lipsk 1846, Suchodolski, 
Obraz statystyczny powiatu wągrowieckiego z uwzględnieniem dokonanego w roku 1864 spisu statystycznego, 
Wongrowitz 1864; H. Hockenbeck, Beiträge zur Geschichte des Klosters und der Stadt Wongrowitz, t. I, 
Lepizig.1879.

5 F. Woliński, Sieć hydrograficzna regionu gnieźnieńskiego w wiekach średnich, Studia i materiały do dzie-
jów Wielkopolski i Pomorza, t.14, z.1, 1980.

6 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich [dalej: SGKP], t. XIII, Warszawa 
1893, s. 201-203.
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restacji . Zmieniła się także powierzchnia lasów i bagien7, nastąpiło zwiększenie in-
tensywności i szybkości spływu wód opadowych, obniżenie zdolności infiltracyjnej 
gleb, zwiększanie nie tylko obszarów nadmiernie uwilgotnionych, ale też obszarów 
przesuszania terenów wyżej położonych, najczęściej pochodzenia poleśnego. Zasad-
niczo zmieniły się warunki przepływu wód w rzece. Stał się on, wskutek zależności 
od intensywności i czasu trwania opadów, bardziej nieregularny. Większe znacze-
nie zyskał również okres utrzymywania się pokrywy śnieżnej w okresie przedwio-
sennym. Czynnikami wpływającymi na swobodny przepływ wód rzecznych Weł-
ny, a tym samym na stosunki wodne gruntów położonych w jej dolnie, były:

– sprzyjający meandrowaniu niewielki spadek podłużny (0,14 promila w górnym 
biegu; 0,52 promila w środkowym; od 0,75 do 1,3 promila w dolnym)8,

– retencjonowanie wód rzecznych w okresie niskich stanów przez szereg jezior 
znajdujących się na trasie jej biegu9,

– brak przepisów prawnych wymuszających na właścicielach rzeki (gruntów 
do niej przylegających) oczyszczania koryta rzecznego z roślinności, gałęzi i pni 
drzew oraz regulujących stawianie młynów wodnych, zastaw i tam kierujących 
wodę na potrzeby stawów rybnych.

Sprawę zapewnienia dostępu do rzek oraz zapewnienia swobodnego odpływu 
wód regulowały w okresie Polski przedrozbiorowej akty prawne dotyczące tylko 
wymienionych w nich rzek żeglownych i spławnych. Akt prawny z 1447 roku, wy-
dany przez Kazimierza Jagiellończyka, zabraniał wstrzymywania biegu, utrud-
niania dostępu i pobierania opłat za używanie ich do transportu towarów jedynie 
na Wiśle, Warcie, Dunajcu, Bugu, Dniestrze, Dnieprze, Wisłoku, Wisłoce Pilicy, Sa-
nie, Wieprzu, Tymienicy, Nidzie i Prośnie oraz na rzekach królewskich. W 1496 roku 
Jan Olbracht dopisał do tej listy: Odrę, Noteć i Drwęcę. Nakazy oczyszczenia rzek 
Wisły i Warty z wszelkich przeszkód wydali królowie Zygmunt I oraz Zygmunt 
III10. I chociaż zdawano sobie sprawę, że „przy zatopach i bagnach, tak powietrze iako 
też rośliny pospolicie są szkodliwe, wszystko to, co żyje naokoło wód gnijących iest zwyczaj-
nie rzędne, chrobne i schorzałe, ludzie i zwierzęta połykając wyziewane stąd jady, podlegają 
tysiącznym schorzeniom”11, to nakaz konserwacji nie był przestrzegany nawet w sto-
sunku do rzek żeglownych. W sporządzonym bowiem w 1800 roku przez Augusta 
Holschego opisie rzek Wisły i Warty pisał on, iż obie rzeki „są od wieków zatarasowane 
drzewami i kamieniami, zabudowane groblami i młynami, a posiadając poza korytem głów-
nym wiele bocznych odnóg, zabagniających stale lub okresowo całe doliny”12. Trudno więc 
przypuszczać, aby stan koryt niewielkich (i najczęściej prywatnych) rzek niespław-
nych (np. Wełny) był lepszy, zwłaszcza że obowiązku ich konserwacji nie regulowa-

7 O ile w latach 1370-1400 lasy i bagna zajmowały na terenie powiatu kcyńskiego ok. 40%, to pod ko-
niec XVI wieku wielkość ta wynosiła ok. 30% obszaru a pod koniec XVIII wieku już tylko ok. 27% 
w powiecie kcyńskim i ok. 20% w pow. gnieźnieńskim, patrz: K. J. Hładyłowicz, Zmiany krajobrazu 
i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku, Lwów 1932, s. 78, tab. 5.

8 Spadek 1 promila odpowiada różnicy rzędnych dna równej 1 mm na 1 m, patrz: R. Ingarden, Rzeki 
i kanały żeglowne w b . trzech zaborach i znaczenie ich gospodarcze dla Polski, Warszawa [ca. 1922], s.386-387.

9 W XIX w. były to jeziora: Łęg, Jeziorzańskie, Piotrowskie, Zioło, Rogowskie, Tonowo, Łęgowskie.
10 W. Surowiecki, O rzekach y spławach Kraiów Xięstwa Warszawskiego z zlecenia J . W . Łubieńskiego, Ministra 

Sprawiedliwości, Warszawa 1813, s. 47-64; Polska Jana Długosza, red. H. Samsonowicz, Warszawa 1984, 
s. 393.

11 Ibidem, s. 24-25
12 J. Paluch, Wpływ działalności spółek wodnych istniejących w XIX i na początku wieku XX na terenie zlewni 

rzeki Wełny na stan jej hydrografii i stosunków wodnych, [w:] Materiały z konferencji „Problemy ekologiczne 
dorzecza rzeki Wełny – stan i kierunki działań”, Wągrowiec 2009, s. 6.
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ły żadne przepisy. Sytuację pogarszały również liczne młyny wodne. Piętrząc wodę 
nie tylko wstrzymywały jej swobodny odpływ, ale często powodowały na długości 
tzw. cofki, zalewanie lub podtopienie przyległych terenów. Na rzece Wełnie zna-
ne są młyny: Orchol, Biskupice, Rogowo, Ławiczyn, Gorzewo, Ruda k. Mieściska, 
Straszewo, Wągrowiec, Ostrowo, Wiatrowo, Pruśce, Cieśle, Ruda k.Rogoźna, Nowy 
Młyn, Wełna, Jaracz, Rożnowo, Kowanówko, Słoniawy, a na jej dopływach: Smo-
larz (na Flincie), Zaganka (na Zagance), Słomowo oraz na Małej Wełnie: Budzisze-
wo, Borowiec, Jagniewice, Kasztelan w Rakojadach, Młynki, Nadmłyn, Niedarzyn, 
Owczegłowy, Piła, Raczkowo, dwa w Skokach, a na jej dopływach młyny: dwa 
w Dąbrówce Kościelnej, Dzwonowo, między Kiszkowem a Popkowicami, między 
Dąbrówką Kościelną a Turostowem, Kakulin, Rybno i Ujazd13. Warto wspomnieć, 
iż źródła historyczne wspominają o istnieniu w Wągrowcu młyna wodnego już 
w roku 1381, w 1451 r. młyna Walwark oraz o posiadaniu w 1. poł. XVI wieku przez 
cystersów wągrowieckich młynów: Wągrowieckiego, Straszewskiego, Ostrowskie-
go i istniejącego od 1536 roku młyna słodowego, położonego na odpływie z Jeziora 

13 J. Gołaski, Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i części Baryczy w okresie 1790-
1960, cz. 2, Poznań 1980, ark. 6; SGKP, t. XIII, Warszawa 1893, s.201-202.

Rys. 1. Sieć hydrograficzna dorzecza górnej Wełny w XV wieku. Skala 1:300 000. Źródło: 
F. Waliński - Sieć hydrograficzna regionu gnieźnieńskiego w wiekach średnich, w: Studia i 
materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza, 1980 t. 14, s. 143.
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Durowskiego14 . Wszystkie one przynosiły ich właścicielom znaczny i stały dochód, 
uzyskiwany przy stosunkowo niewielkich nakładach. W efekcie, aż do III rozbioru 
Polski, nie podjęto żadnych prac regulacyjnych rzeki Wełny i melioracji jej doliny. 
Zmianę w tym zakresie przyniosło dopiero ustanowienie w 1815 roku Wielkopolski, 
na ponad wiek, jedną z prowincji państwa pruskiego.

Zasady korzystania z wód płynących, obowiązujące 
w latach 1815-1918

Jednym z warunków przekształcenia istniejącego ekstensywnego rolnictwa w rol-
nictwo intensywne, stosujące nowoczesne odmiany roślin, techniki upraw i nawoże-
nie, było uporządkowanie stosunków wodnych. Jednym z pierwszych działań admi-
nistracji pruskiej, które miały na celu uregulowanie tej kwestii na obszarze Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego, było wprowadzenie postanowień rozkazu gabinetowego 
króla pruskiego z dnia 24.02.1816 roku, nakazującego, aby „kanałów i rzek spławnych 
niczem nie zaprzątać”15 oraz ustawy z dnia 15.11.1811 r. „w sprawie zatrzymywania wód 
i ułatwiania odpływu”16. Wprowadzała ona: obowiązek ustalania, w formie decyzji ad-
ministracyjnej, rzędnej maksymalnego piętrzenia wody przez młyny i inne budowle 
piętrzące i oznaczania jej w sposób trwały; możliwość ograniczenia prawa piętrzenia, 
jeżeli powodować będzie ono szkody u osób trzecich oraz nakładało na policję (lan-
drata) obowiązek egzekwowania od właścicieli rzek i rowów obowiązku utrzymy-
wania posiadanych urządzeń wodnych w stanie zapewniającym swobodny odpływ 
wód17. Uzależniała więc działalność prywatnych właścicieli wód (np. piętrzenie wody, 
obniżanie poziomu jezior, pobieranie wód rzecznych dla stawów rybnych) od uzyska-
nia zgodny władz administracyjnych powiatu. Właśnie na jej podstawie Skoraczew-
ski, właściciel majątku Wysoka, zmuszony został w 1824 roku do wyczyszczenia ko-
ryta rzeki Małej Wełny. O obowiązku „corocznego czyszczenia i chędożenia wód na młyny 
idących, ścieków, rowów, kanałów, strumieni i rzek” przypominały ich właścicielom oraz 
właścicielom terenów nad nimi położonych rozporządzenia rejencyjne18.

Podstawy prawne działalności melioracyjnej
Całokształt spraw dotyczących zasad korzystania z rzek będących własnością 

osób fizycznych uregulowały: ustawa z dnia 28.02.1843 r. „o użytkowaniu rzek prywat-
nych” 19 oraz ustawa z dnia 23.01.1846 r. „o postępowaniu wywoławczo-prekluzyjnym”20 . 
Sprecyzowały one nie tylko zasady korzystania z wód rzek prywatnych zarówno 
przez ich właścicieli, jak i przez osoby trzecie i możliwość tworzenia w celu nawad-

14 Patrz: M. Moeglich, Młyny wągrowieckie w „czasach cysterskich” – zarys problemu [w niniejszym tomie]; 
M. Krzepkowski, M. Moeglich, Kondycja gospodarcza miasta Wągrowca w czasach nowożytnych – dwa 
niepublikowane źródła z 1611 r . i 1739 r . [w niniejszym tomie].

15 Zbiór Praw Państwa Pruskiego, karta 108 z 17.03.1816; Amtsblatt Bromberg, nr 30, 16.07.1816 [dalej: AB].
16 Gesetz wegen des Wasserstaues bei Muehlen und Verschaffung vom Vorfluth . Vom 15-ten November 1811, 

Gesetz-Sammlung [dalej: GS], nr 23, s. 352-325.
17 J. Paluch, Wielkopolskie spółki wodne 1842-1918, Wągrowiec 2006, s. 27-28.
18 Np. Rozporządzenia Rejencji Bydgoskiej z dnia 31.03.1821 i z dnia 19.03.1822, [w:] AB, nr 15, 13.04.1821 

i nr 14 z 5.04.1822; Rozporządzenia Rejencji Poznańskiej z dnia 26.05.1825 [w:] Amtsblatt der Koeni-
glichen Preussischen Regierung zu Posen [dalej: AP], nr 21, 24.05.1825.

19 Gesetz, ueber die Benutzung der Privatfluesse . Vom 28 .Februar 1843, GS, nr 6, poz. 2328, 1843 r.
20 Gesetz, betreffend das fuer Entwaesserungsanlagen einzufuchrende Aufgrbots –und Praeklusionsverfahren . 

Vom 23 .Januar 1846, GS, nr 4, poz. 2675, 1846 r.



Jerzy Paluch54

niania gruntów dobrowolnych spółek wodnych, ale ustaliły tryb postępowania przy 
ich tworzeniu. Reaktywowano więc, stosowaną w VIII wieku przez Maurów na tere-
nie południowej Hiszpanii, ideę stowarzyszeń wodno-prawnych opartych na prawie 
wodnym, którego szereg zasad znalazło się w XIII i XIV wiecznym „prawie medio-
lańskim” (np. zasada dyspensy, czyli pozwolenia wodno-prawnego czy możliwość 
ograniczenia dla korzyści publicznych prawa własności)21. Zaistniała także potrzeba 
prawnego uregulowania sytuacji, gdy występował konflikt interesów pomiędzy ini-
cjatorami powołania nowej spółki wodnej, a miejscowymi właścicielami gruntów. 
Sprawę uregulowano wydając rozporządzenie z dnia 28.05.1867 r., wprowadzające 
możliwość tworzenia „przymusowych spółek wodnych od – i nawadniających, kiedy ich 
powstanie jest konieczne dla utrzymania już istniejących urządzeń wodno-melioracyjnych”22 . 
Chociaż z pełnej treści nazwy rozporządzenia wynikało, iż dotyczyło ono nowo po-
zyskanych części państwa pruskiego, znaczenie jego było znacznie większe. Roz-
porządzenie potwierdziło bowiem konieczność przygotowania jednego aktu praw-
nego, regulującego zasady prawno-organizacyjne działalności wodno-melioracyjnej 
dla potrzeb rolnictwa. Aktem tym stała się ustawa z dnia 1.04.1879 r. „o tworzeniu 
spółek wodnych”23 . Dzieliła ona spółki wodne na spółki działające na podstawie pra-
wa cywilnego (tzw. spółki wolne) i na spółki wodne publiczne, posiadające osobo-
wość prawną z mocy tej ustawy oraz tworzone i działające na zasadach przez nią 
ustalonych. Ustawa wyodrębniała cele, dla których spółki wodne mogły być two-
rzone. Wyszczególniono m.in. spółki tworzone dla regulacji rzek i utrzymywania 
ich brzegów, których powstanie stanowiło, w istniejących stosunkach wodnych, 
podstawowy warunek dla ich uporządkowania – wykonania pozostałych rodzajów 
melioracji (nawadniania, drenowania, zagospodarowania torfowisk itp.).

Zasady pomocy finansowej państwa dla działalności 
melioracyjnej

Przyjęta przez państwo pruskie hierarchia zaspokajania potrzeb w zakresie go-
spodarki wodnej uważała finansowe wspieranie prowadzonej w Wielkim Księstwie 
Poznańskim działalności melioracyjnej za podstawowy warunek przeobrażenia 
tamtejszego rolnictwa. Dążąc do umożliwienia uzyskania przez powstające spółki 
wodne zdolności kredytowej, traktowano finansową pomoc budżetu państwa nie 
tylko jako instrument wsparcia finansowego i środek służący budzeniu aktywności 
lokalnej, lecz jako metodę wspierania najbardziej potrzebnych dla interesu państwa 
rodzajów działalności melioracyjnej. Formami pomocy finansowej budżetu pań-
stwa po roku 1842 były:

– obligacje melioracyjne (udzielane początkowo przez króla pruskiego, a od 1858 
roku przez Prowincjonalne Kasy Pomocy, na podstawie uchwały samorządu 
danej prowincji),

– środki tworzonego od 1850 roku, w ramach budżetu Ministerstwa Rolnic-
twa Państwowego Funduszu Melioracyjnego (Staatlicher Meliorationsfonds)24. 

21 J. Paluch, Wielkopolskie spółki wodne…, s. 16-17.
22 Verordnung, betreffend die Bildung von Genossenschaften zu Ent-und Bewaessrungsanlagen den neu erwor-

denen Landestheilen . Vom 28 .Mai 1867, GS, nr 50, poz. 6673, 1867.
23 Gesetz, betreffen die Bildung von Wassergenossenschaften . Vom 1 .April 1879, GS, nr 19, poz. 8640.
24 W rozdziale 52., tytuł 18 jako tzw. fundusz zwyczajny i w rozdziale 13 tytuły 1 i 2 jako tzw. dodatek 

nadzwyczajny (extraordinaere Zuschuesse). W 1870 roku fundusz ten dla prowincji poznańskiej wy-
nosił 44.300 talarów, patrz: J. Paluch, Wielkopolskie spółki wodne…, s. 93-95.
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Wprowadzona w latach 1873-1875 zmiana systemu finansowania prowincji 
(tzw. ustawy dotacyjne z 30.04.1873 i 8.07.1875), przeniosła obowiązek wspie-
rania działalności melioracyjnej z budżetu centralnego na budżety prowincji. 
Utworzone zostały wtedy przez państwo „fundusze celowe”, mające służyć 
wspieraniu spółek realizujących preferowane przez państwo rodzaje robót me-
lioracyjnych. Były to, przeznaczone głównie dla spółek wodnych i związków 
gminnych: Prowincjonalny Fundusz Melioracyjny (tzw . Zwyczajny), Nadzwyczajny 
Fundusz Melioracyjny, Państwowy Fundusz Regulacji Rzek, Fundusz na pokrycie kosz-
tu prac przedwstępnych i kosztów administracyjnych przy melioracjach rolniczych i przy 
budowie wałów oraz Fundusz melioracji i zagospodarowania torfowisk . Dla umożli-
wienia uzyskania przez spółki wodne długoterminowego kredytu melioracyj-
nego, ustawą z dnia 13.05.1879 roku stworzona została możliwość powoływania 
przez samorządy prowincji tzw. banków rentowych (Landeskultur Rentenban-
ken)25. Stworzenie przez państwo podstaw prawnych i finansowych tworzenia 
i działalności spółek wodnych pozwoliło na powstanie spółek mających na celu 
regulację Wełny i meliorację gruntów położonych w jej dolinie. Wspomnieć na-
leży, iż o sfinansowanie przez państwo regulacji Wełny i uczynienie z niej rzeki 
spławnej zabiegał już przed 1831 rokiem pierwszy naczelny prezes prowincji 
poznańskiej, Józef Zerboni di Sposetti26.

25 Bank rentowy dla prowincji poznańskiej, utworzony w dniu 24.04.1885 r., a zatwierdzony został 
przez króla pruskiego w dniu 17.06.1885 roku, patrz: J. Paluch, Wielkopolskie spółki wodne..., s.107.

26 Archiwum własne autora. Patrz też: M. Moeglich, Powódź zalała Wągrowiec, Głos Wągrowiecki, 
27.05.2010 (http://www.gloswagrowiecki.pl, dostęp: 18.06.2013).

Ryc. 2. Zlewnia Wełny.
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Spółki regulacji rzeki Wełny powstałe w latach 1860 -1918
Celem dziewiętnastowiecznej regulacji rzeki było zapewnienie szybkiego od-

pływu nadmiaru wód. Jeżeli dolina była wykorzystywana na cele rolnicze, dążono 
do dostosowania jej warunków wodnych do wymagań wodnych uprawianych ro-
ślin. Dlatego pod względem technicznym regulacja rzeki polegała na prostowaniu 
i skracaniu biegu rzeki, usuwaniu z jej biegu naturalnych i sztucznych przeszkód 
w spływie wód powodziowych oraz na zmianie, w razie potrzeby, miejsca ujścia 
dopływów. Podstawowym efektem miała być nie tylko ochrona przez wodami po-
wodziowymi, ale również maksymalne wykorzystanie położonych w dolinie rzeki 
żyznych łąk. Szacowany w tych czasach tzw. czysty dochód z łąki lub pastwiska był 
porównywalny z dochodem z gruntu ornego III klasy27. Właśnie dla tak rozumia-
nych celów regulacji zostały zaprojektowane rozwiązania techniczne w dziewiętna-
stowiecznych dokumentacjach projektowych spółek wodnych prowadzących prace 
w dolinie Wełny.

Pierwszą spółką wodną, która powstała w dolinie rzeki Wełny, było zatwierdzo-
ne przez króla pruskiego Wilhelma 27.02.1860 roku Towarzystwo dla melioracji grun-
tów przy Wielkiej Wełnie między Zrazimskim a Rogowskim młynem (die Genossenschaft 
zur Melioration der Laendereien an der grossen Welna zwischen der Zrazim und der Rogo-
wo’er Muehle)28. Obszar konkurencyjny spółki obejmował grunty wsi: Tonowo, Żer-
niki i Skórki (pow. wągrowiecki) oraz Grochowiska Szlacheckie, Izdebno Rogowo, 
Wiewiórczyn i Złotniki (pow. mogileński)29. Projekt techniczny, opracowany przez 
miernika rejencyjnego Schulze’go, przewidywał po wykupieniu młyna w Zrazimiu 
(lub obniżeniu wysokości piętrzenia) regulację lub wyczyszczenie rzeki Wełny aż 
do Jeziora Rogowskiego oraz odbudowę istniejących rowów30. Przewidywany koszt 
robót miał wynosić 22.800 marek, obszar zmeliorowany 395,56 ha. Ponieważ, mimo 
wzrostu przewidywanego obszaru zmeliorowanych gruntów do 405 ha, koszt robót 
wyniósł tylko 22.250 marek, zapewne wykonano tylko gruntowną konserwację ko-
ryta Wełny. Dla pokrycia kosztu robót spółka uzyskała w 1862 roku pożyczkę z bu-
dżetu państwa w wysokości 5.000 talarów oraz dotacje: 3.000 marek ze zwyczajnego 
funduszu melioracyjnego i 3.575 marek z nadzwyczajnego funduszu melioracyjnego31.

W dniu 4 marca 1868 roku król pruski Wilhelm zatwierdził statut Towarzystwa me-
lioracyjnego łąk ponad górną Wełną pomiędzy jeziorem Wierzbiczańskim a młynem Orchol 
(Wiesen-Meliorations Genossenschaft an der oberen Welna zwischen der Wierzbiczany’er 
See und der Orchol-Muehle)32 . Autorem dokumentacji spółkowej z dnia 26.10.1870 roku 
oraz dodatku do niej z dnia 26.06.1871 roku był radca melioracyjny Adalbert Schu-
lemann z Bydgoszczy. Dodatek ten stał się podstawą do zatwierdzenia przez króla 
pruskiego w dniu 22.07.1872 roku rozwiązania dotychczasowej spółki i powołania 
nowej, pod nazwą Towarzystwo ku melioracji doliny Wełny powyżej Rogowa położonej 

27 Czysty dochód z 1 morgi łąki lub pastwiska I klasy szacowano w 1864 roku na 5 talarów 23 srebr-
nych groszy i 1 fenig, a z 1 morgi roli II klasy na 7 tal. 3 sgr i 10 fen., patrz: S. Krzyżański, Szacowanie 
dóbr, czyli wyśledzenie czystego dochodu z ról, łąk i pastwisk, Ziemianin, nr 45, 5.11.1864.

28 GS, nr 8, 1860. Statut ten w dniu 15.04.1861 r. został, na wniosek zarządu spółki, uchylony, a w dniu 
3.02.1872 roku został przez króla ponownie zatwierdzony: GS, poz. 7960, 1872. Polska nazwa spółki 
zatwierdzona decyzja starosty żnińskiego z dnia 7.05.1935 roku (Poznański Dziennik Wojewódzki 
[dalej: PDW], nr 19, 1935 r.

29 Przewodniczącym zarządu spółki był do 1887 roku landrat powiatu wągrowieckiego.
30 § 1-3 statutu spółki, patrz: GS, poz. 5191, 1860 r.
31 J. Paluch, Wielkopolskie spółki wodne…, s. 194.
32 GS, nr 19, 1868.
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Ryc. 3. Środkowy bieg rzeki Wełny przed wykonaniem regulacji, wg Generalstabskarte - 
No 17 Wongrowitz, Berlin, przed 1850 r.

Ryc. 4. Ujście rzeki Nielby do rzeki Wełny po wykonaniu regulacji, wg Topographische 
Karte Wongrowitz, Berlin 1911.
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(die Genossenschaft zur Melioration des Welna – Thales ober halb Rogowo)33 . Obejmowała 
ona grunty powyżej jeziora Zioło, położone na terenie miasta Gniezna oraz wsi: 
Biskupice Bożacik, Choryń, Dembowice, Jankowo, Kołdrąb, Kowalewo, Krzyszczew, Kusto-
dia, Lubcz, Łabiszynek, Michałowo, Mielno, Modliszewko, Niedźwiady, Ochodza, Orchol, 
Pyszczyn, Pyszczynek, Recz, Rogowo, Sarbinowo, Strzyżewo Kościelne, Wełnica i Winiary 
w powiatach gnieźnieńskim i wągrowieckim . Siedzibą zarządu spółki było Gnie-
zno, a przewodniczącym zarządu landrat powiatu gnieźnieńskiego. Projekt prze-
widywał wykonanie 25 km regulacji rzeki Wełny powyżej Rogowa (kosztem 94.800 
marek), likwidację młynów wodnych: Biskupice, Ławiczyn, Orchol i Rogowo oraz 
osuszenie 811,834 ha gruntów w dolinie Wełny, aż do Gniezna34. Faktyczny koszt 
robót wyniósł 172.000 marek. Na jego pokrycie spółka uzyskała pożyczkę w wyso-
kości 97.000 marek i otrzymała 8.000 marek ze zwyczajnego funduszu melioracyjnego 
oraz 6.500 marek z nadzwyczajnego funduszu melioracyjnego35 .

W dniu 8.02.1877 roku, w oparciu o statut zatwierdzony przez króla pruskie-
go Wilhelma, rozpoczęła działalność Spółka dla melioracji obszarów nad Wełną między 
Zrazimiem a Janowcem (die Genossenschaft zur Melioration des Welna-Thales zwischen der 
Zrazim – Janowitz)36 . Siedzibą zarządu spółki było miasto Janowiec. Dokumentacja 
projektowa przewidywała wykonanie konserwacji rzeki Wełny oraz odwodnienia 
66,44 ha gruntów miasta Janowca, Janowca Wsi, Wełny i Zrazimia (kosztem 15.000 
marek) . Faktyczny koszt robót przekroczył założony fundusz i wyniósł 22.000 ma-
rek za zmeliorowanie 16,87 ha gruntów. Środki własne spółki uzupełniło 200 marek 
ze zwyczajnego funduszu melioracyjnego i 6.000 marek z funduszu regulacji rzek37 .

Statut Spółki dla melioracji niziny Wełny między Janowcem a młynem w Straszewie (die 
Genossenschaft zur Melioration des Welna-Thales zwischen der Janowitz und Straszewo’er 
Muehle)38 został opracowany przez radcę Adalberta Schulemanna z Bydgoszczy. 
Projekt zakładał wykonanie, za 247.358 marek, regulacji 20,5 km Wełny oraz odwod-
nienie 537,67 ha gruntów w jej dolinie, położonych na terenie miasta Janowca i wsi: Go-
rzewo, Łaziska, Ruda Koźlanka, Zakrzewo i Zbietka39. Koszt wykonanych robót wyniósł 
317.241 marek i obejmował również wykupienie i rozebranie młynów w Gorzewie 
i w Straszewie oraz zapłatę odszkodowania młynarzowi w Rudzie za zmniejsze-
nie do 1,80 m wysokości maksymalnego piętrzenia wody. Podczas regulacji Wełny 
rozbudowany został kanał obiegowy przy młynie w Rudzie oraz tzw. kanał ulgi, 
odprowadzający wielkie wody wiosenne (powodziowe)40. Na pokrycie kosztu robót 
spółka uzyskała 139.500 marek pożyczki, 24.744 marek ze zwyczajnego funduszu me-
lioracyjnego i 131.137 marek z funduszu regulacji rzek .

Podstawą działalności Spółki dla od- i nawodnienia niziny Wełny między Straszew-
skim a Ciesielskim młynem (die Genossenschaft zur Ent- und Bewaesserung des Welna-

33 Polska nazwa spółki według decyzji starosty gnieźnieńskiego z dnia 26.60. 1925 r., patrz: Dziennik 
urzędowy Województwa Poznańskiego [dalej: DUWP], nr 28, 1925.

34 § 4. statutu z dnia 22.07.1872 r., AB, nr 42, 1872 r.
35 J. Paluch, Wielkopolskie spółki wodne…, s. 327.
36 GS z 1877 r. polska nazwa spółki wg decyzji Wojewody Poznańskiego z dnia 8.11.1923 r., patrz: 

DUWP, nr 47, 1923.
37 Lagerbuch „A” der im Regierungsbezirke Bromberg bestehende oeffentlichen Wassermelioration Verbande 

(1875/1911), Archiwum Państwowe w Bydgoszczy.
38 GS, nr 33, 1879: polska nazwa spółki wg decyzji starosty wągrowieckiego z dnia 24.10.1924 r., patrz: 

DUWP, nr 50, 1924.
39 AB, nr 36, 5.09.1879.
40 Opis objaśniający do projektu ponownej regulacji strumienia Wielka Wełna w obrębie spółki Janó-

wiec-Straszewo, Poznań 1923 (w archiwum autora).
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Thales zwischen der Straszewo’er und Ciesla’er Muehle) był statut zatwierdzony w dniu 
13.08.1883 roku przez króla pruskiego Wilhelma41. Siedzibą zarządu spółki, na cze-
le którego stał landrat powiatu wągrowieckiego, było miasto Wągrowiec. Projekt 
opracowany przez radcę Adalberta Schulemanna z Bydgoszczy zakładał wykona-
nie, kosztem 404.500 marek, 16,1 km regulacji Wełny wraz ze zmianą miejsca ujścia 
do niej rzeki Nielby oraz wykonanie urządzeń melioracyjnych do od– i nawodnienia 
447,69 ha gruntów miasta Wągrowca oraz wsi: Jakubowo, Łęgowo, Pruśce, Pokrzywnica, 
Ostrowo i Straszewo oraz Cieśle i Marlewo . Rzeczywisty koszt robót wyniósł 408.402 
marek i został sfinansowany z 150.000 marek kredytu, 235.487 marek dotacji z fun-
duszu regulacji rzek, 19.713 marek ze zwyczajnego funduszu melioracyjnego i 2.000 marek 
z nadzwyczajnego funduszu melioracyjnego42 . Zmiana lokalizacji ujścia Nielby w miej-
sce, gdzie rzeka Wełna rozdziela swój bieg na dwa ramiona (północne i południowe), 
miało na celu stworzenie węzła wodnego, pozwalającego na sterowanie przepływa-
mi obu rzek przy pomocy kamienno-betonowego jazu. Jaz znajdował się na połu-
dniowym ramieniu rzeki Wełny, ok. 35 m od miejsca rozdzielenia się jej biegu43. 
Otwarcie jazu w okresie prowadzenia przez Wełnę i Nielbę wód powodziowych 
41 GS, nr 31, 1883 r., polska nazwa spółki wg decyzji z dnia 11.05.1927 r. starosty powiatu wągrowiec-

kiego, patrz: DUWP, nr 21, 1927.
42 Lagerbuch „A” Archiwum Państwowe w Bydgoszczy.
43 J. Paluch, Zagadka skrzyżowania rzek Wełny i Nielby w Wągrowcu, Wągrowiec 2004, s.16.

Ryc. 5. Mapka poglądowa strumienia Rudka oraz rowów B i C łączących jeziora Wiatrow-
skie i Prusieckie z W. Wełną. Podziałka 1:25 000.
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pozwalało na rozdzielenie ich na dwa strumienie i zmniejszenie groźby zalania ni-
żej położonych części miasta oraz wykluczenie ryzyka zniszczenia urządzeń młyna 
wodnego, istniejącego w centrum miasta i przebudowanego w nowoczesny zakład 
ok. 1858 r.44 Zamknięcie jazu przy niskich stanach wody pozwalało na skierowanie 
wody obu rzek na wyżej wymieniony młyn, zapewniając niezbędny dla jego pracy 
stan wody i wielkość przepływu wody w Nielbie45.

W latach 70. XX wieku członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów 
UAM w Poznaniu przeprowadzili, pod kierunkiem Waldemara Balcerowicza, bada-
nia składu wody w obu ramionach Wełny. Stwierdzono wówczas, że południowym 
ramieniem płyną wody Nielby, a nie Wełny46. Wynika z tego, że wykonana przez spół-
kę zmiana ujścia rzeki Nielby do Wełny stworzyła unikatowe w skali europejskiej 
zjawisko krzyżowania pod kątem prostym biegu rzek Wełny i Nielby . Nazywanie go 
przez autorów tablicy informacyjnej „Bifurkacją wągrowiecką” nie jest uzasadnione pod 
względem naukowym, co wykazała już w 1985 roku praca magisterska J. Jakubiaka47.

Podjęta przez istniejące od 1865 roku Towarzystwo odwodnienia Rogoźna (Entwaes-
serungs -Genossenschaft von Rogasen)48 próba regulacji odcinka rzeki Wełny o długości 
6,45 km (między młynem Cieśle a młynem w Rudzie k. Rogoźna) nie powiodła się. 
Wnioski w tej sprawie, składane do rejencji poznańskiej od 1889 roku, nie zostały 
uznane za pilne i odłożone na lata późniejsze. Wybuch I wojny światowej spowodo-
wał, że dopiero w 1923 roku sprawa stała się ponownie aktualna.

Podsumowanie
Przeprowadzona w XIX wieku przez spółki wodne regulacja rzeki Wełny wraz 

z odwodnieniem jej doliny i przyległych użytków rolnych miała charakter melio-
racji przeobrażeniowych . Skrócenie biegu rzeki o 10,25 km, pogłębienie i zmiana 
wymiarów przekroju poprzecznego i jednostronny charakter i zakres wykonanych 
melioracji na terenie jej doliny, przyniosło założone zmiany stosunków wodnych 
dorzecza i efekty gospodarcze. Działalność spółki miała istotny wpływ na zmiany 
krajobrazu: zmniejszenie powierzchni i ilości jezior i bagien, zmianę roli lub zanik 
wielu lokalnych cieków. Odcięcie zakoli, starorzeczy i ślepych odnóg rzeki od głów-
nego koryta rzeki, wzrost siły jej nurtu oraz zmiana poziomu wód gruntowych, 
przyniosło w wielu miejscach pogorszenie warunków bytowania organizmów ży-
wych i w efekcie zmianę rzecznej oraz dolinowej flory i fauny. Zjawiska te stały się 
zapewne powodem wykonania w latach 1919-1939 uzupełniających prac melioracyj-
nych.

44 Operat wodno-prawny dla zakładu „Młyny Centralne” w Wągrowcu, 1927, s. 1 (archiwum autora). 
Na temat chronologii młyna miejskiego, patrz: M. Moeglich, Młyny wągrowieckie w czasach cysterskich 
[w niniejszym tomie].

45 Warunki pracy młyna regulowało, wydane przez władze rejencji bydgoskiej kolejnym właścicielom 
młyna, pozwolenie wodno-prawne, ustalające maksymalne rzędne piętrzenia wody w okresie zimo-
wym i letnim i odpowiadające im długości cofki nie powodującej wylewania się wody z koryta rzeki 
oraz obowiązki właściciela młyna i osób trzecich w zakresie utrzymania koryta rzeki (np. w 1895 r. 
właścicielem młyna był Gumpert).

46 W. Kicman, Ciekawe zjawisko hydrograficzne – krzyżowanie się rzek – Wełny i Nielby w Wągrowcu, Byd-
goszcz, 1984, s. 2-4.

47 J. Jakubiak, Charakterystyka hydrologiczna i geneza krzyżowania się cieków Wełny i Nielby pod Wągrowcem, 
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The Nineteenth-Century Regulation of the River Wełna

The river Wełna is the most prominent element of the hydrographic network 
Wągrowiec and its vicinity. The results of a 19th century regulation of Wełna’s cur-
rent, carried out by water companies, reflect the changes of water relations in this 
micro-region.

Regulation of water relations was the condition for changing the existing, exten-
sive farming into intensive farming, which applied modern types of plants and tech-
niques of plantation. All of the issues connected with the regulation of rivers owned 
by private owners was governed by state bills. These specified the ability to create 
voluntary water companies in order to irrigate land and specified the course of their 
creation. The aim of the 19th century river regulation was to ensure a quick outflow 
of water surplus. If a valley was being used for farming purposes, aligning its water 
conditions to water requirements of specific plants was the top priority. In terms 
of technology, the regulation of a river involved straightening and shortening its 
course, removing natural and artificial obstacles from its current and changing the 
place of tributary mouths, should such need arise. The desired effect encompassed 
not only the protection from flood waters, but also the most efficient usage of fertile 
meadows situated within the river valley. One of the results of water companies 
endeavours was the change of location of the mouth of Nielba into a place, where 
Wełna is divided into its northern and southern arms. The aim of this endeavour 
was to create a water junction that allowed to steer the flow of both rivers by means 
of stone-concrete weir. The change of location of the mouth of Nielba into Wełna, 
carried out by one of the water companies, created a phenomenon of a right-angle 
river crossing, unique on European scale.

The 19th century regulation of Wełna river, carried out by water companies, was 
a transformational drainage. The company’s enterprise had a major influence on the 
changing landscape: decreasing the area size and the number of lakes and swamps, 
changing the role or disappearance of numerous local watercourses. The separation 
of wimples, oxbow lakes and dead-end river arms from the riverbed, strengthening 
of its current and the change of the level of groundwater resulted in deterioration 
of living conditions of life forms and eventually shifted river and valley flora and 
fauna.


