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Zarys treści : Jedną z największych i najpiękniejszych budowli średniowiecznego Poznania
były mury miejskie. Otoczone fosą, do czasów nowożytnych były miarą statusu miasta
i świadczyły o jego potędze. W wyniku spustoszenia i zaniedbania, mury te w XVIII
i XIX w. zostały rozebrane, a fosę zasypano, wskutek czego fortyfikacje te możemy podziwiać
tylko na starych rycinach i planach miasta. Zachowały się niewielkie relikty murów miejskich oraz baszta narożna. Poszukując warstw i osadów związanych z początkami miasta
lokacyjnego, autorka wykonała 13 sondażowych odwiertów geologicznych we wschodnim
fragmencie Placu Kolegiackiego, w obrębie Bramy Wodnej. Pozwoliło to jej rozpoznać dwie
serie osadów różniące się środowiskiem sedymentacyjnym. Analizy wykazały, że podłoże
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badanego obszaru stanowią głównie utwory piaszczyste, II poziomu terasowego Warty,
a jego strop osady o genezie antropogenicznej, charakteryzujące się znaczną miąższością
oraz występowaniem artefaktów (fragmentów kości, naczyń, łańcuszków).
Słowa kluczowe : zapis litologiczny, warstwy antropogeniczne, fortyfikacje miejskie, fosa,
Poznań
Abstract : Example of the most significant and most beautiful buildings in the medieval
city of Poznan were the city walls. Surrounded by a moat, city walls were a measure of
the city status and testified about its power until modern times. As a result of ravages and
neglect those walls were demolished in the 18th and 19th centuries, and the moat was filled
up. Nowadays, we can admire this fortification only in old engravings and city plans. But
small fragments of the walls and one bastion have been preserved. To explore the layers and
sediments associated with the city’s beginnings, the author has made 13 geological drillings
in the eastern portion of the Kolegiacki Square, in the Water Gate area. The method used in
the research allowed her to recognize two series of sediments, differ in the sedimentation
environment. The substrate of this area is mainly sandy, which builds the second level of
the Warta terrace system and the roof is built of sediments with anthropogenic origin,
considerably thick, with artefacts (fragments of bones, vessels and chains).
Keywords : lithological description, anthropogenic layers, fortification, moat, Poznan

Wstęp
Dogodne położenie w zbiegu dolin Warty i Cybiny sprzyjało obronności oraz
zapoczątkowało powstanie Poznania, jednego z najpiękniejszych miast Polski
będącego stolicą wielkopolskiej linii Piastów. Od czasów średniowiecznych aż do
nowożytnych, ze względu na swoje położenie, był to m.in. ważny ośrodek służący
obronności Polski. Niestety w wyniku spustoszenia i zaniedbania fortyfikację
te w XVIII i XIX w. zostały rozebrane, a fosy zasypano. O świetności tych umocnień
dowiadujemy się z książek oraz zachowanych rycin i planów miasta. Dokładniejsze informacje, głównie historyczne, odnajdziemy w Kronice Miasta Poznania,
w numerze Mury miejskie z 1996 r. oraz w książce autorstwa Józefa Łukaszewicza
pt. Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach po raz
pierwszy wydanej w 1838 r.
Zachowały się tylko niewielkie relikty murów miejskich Poznania (np. przy
ul. Ludgardy) oraz baszta narożna przy ul. Masztalarskiej i 23 Lutego. Świadectwem
po dawnych murach są chociażby nazwy ulic (np. ul. Murna), tablice pamiątkowe
oraz oznaczenia przebiegu dawnych murów na nawierzchni ulic (np. ul. Wodnej). W związku z rewitalizacją Placu Kolegiackiego przeprowadzono badania
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wyprzedzające. Jednym z nich były odwierty geologiczne, które umożliwiły dotarcie
do warstw i osadów związanych z początkami miasta lokacyjnego.
Celem autorki było określenie, jak w osadach fosy, przed i poza murami miejskimi, zapisały się w litologii najważniejsze wydarzenia z dziejów miasta oraz
główne etapy jego zagospodarowania. Zaprezentowane w jej artykule analizy
wchodzą w skład szerszego opracowania, będąc elementem składowym prac
badawczych prowadzonych na Placu Kolegiackim (ryc. 1), które mają na celu
odkrycie reliktów Kolegiaty pw. św. Marii Magdaleny, jednego z najważniejszych
kościołów lewobrzeżnego miasta Poznania. Plan i program badań powstał decyzją Miejskiego Konserwatora zabytków, w porozumieniu z Biurem Koordynacji
Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania, Urzędu Miasta Poznania. Wykonawcą
prac był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a głównym ich koordynatorem dr Marcin Ignaczak.

Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badań na ortfotomapie
Źródło : http : /  / geopoz.geoportal2.pl.

Fig. 1. The investigated area on the orthophotomap
Source : http : /  / geopoz.geoportal2.pl.
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Charakterystyka obszaru badań
Obszar badań obejmuje wschodni fragment Placu Kolegiackiego aż do skrzyżowania ul. Wodnej z ul. Garbary (rejon Bramy Wodnej), znajdującego się na Starym
Mieście w Poznaniu (ryc. 1).
Według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego (2000), Poznań leży
w makroregionie Pojezierza Wielkopolskiego (315.5), na styku mezoregionów
Pojezierza Poznańskiego (315.51), Pojezierza Gnieźnieńskiego (315.54), Równiny
Wrzesińskiej (315.56) oraz Poznańskiego Przełomu Warty (315.52). W ujęciu
geologiczno-tekstualnym obszar miasta znajduje się na pograniczu monokliny
przedsudeckiej oraz synklinorium szczecińsko-łódzko-miechowskiego (Pożaryski
1974 ; Milecka i in. 2010 ; Hildebrandt-Radke 2016b ; Galas 2017). Podstawowym
poziomem morfologicznym analizowanego terenu jest wysoczyzna dyluwialna
wznosząca się ok. 80 – 100 m n.p.m. (ryc. 2). W poziomie wysoczyzny występują
liczne formy erozyjne, tj. rynny glacjalne, zagłębienia bezodpływowe oraz doliny
rzeczne, wśród których najważniejszą i największą jest dolina Warty. W swoim
odcinku przełomowym wcina się ona w poziom wysoczyzny na 20 – 40 m (Żynda
1996). W omawianej dolinie wyznaczono aż VII poziomów terasowych (Bartkowski
1957, 1973). Wspomniany już Plac Kolegiacki i rejon Bramy Wodnej, leżą na terasie II, a jego podłoże stanowią osady piaszczyste oraz mułki (Hildebrand-Radke
2016a ; Galas 2017).

Metody
Podstawą prowadzonych prac było wykonanie na Placu Kolegiackim 13 sondażowych odwiertów geologicznych o różnej głębokości (6–8 m). W tym celu posłużono
się wiertnią mechaniczną z wiertłem ślimakowym o długości wiertła 2 m.
Na potrzeby tego opracowania wybrano cztery odwierty nr 5, 6, 11 i 12
(ryc. 3) w obrębie Bramy Wodnej, które w swoim przekroju geologicznym wykazują
dwudzielność pobranych osadów, stanowiąc szczegółowe źródło do prowadzenia
dalszych badań.
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Ryc. 2. Lokalizacja obszaru badań na mapie geomorfologicznej w skali 1 :50 000
Objaśnienia : 1 – wysoczyzna morenowa płaska, 2 – wysoczyzna morenowa falista, 3 – pagórki morenowe – akumulacyjne, 4 – rynny, 5 – wyniosłości i progi w dnach rynien, 6 – doliny wód roztopowych,
7 – erozyjne równiny sandrowe, 8 – zagłębienia powstałe po martwym lodzie, 9 – terasa erozyjno-akumulacyjna wyższa, 10 – terasa erozyjno-akumulacyjna niższa, 11 – dolinki i młode rozcięcia erozyjne, 12 – dolinki denudacyjne, 13 – dolinki denudacyjne na zapleczu dolinek erozyjnych, 14 – stożek
napływowy, 15 – długie stoki, 16 – rzeki i cieki wodne, 17 – wysokości bezwzględne.
Źródło : Galon 1960.

Fig. 2. Site of investigated area on the geomorphological map in 1 :50 000 scale
Explanations : 1 –the flat moraine upland, 2 –undulating moraine upland, 3 – accumulative moraine
hills, 4 –troughs, 5 – elevation and thresholds in trough bottoms, 6 –meltwater valleys, 7 – erosion
outwash plain, 8 – hollows generated by dead ice, 9 – erosive-accumulation higher terrace, 10 – erosive-accumulation lower terrace, 11 – valleys and young erosive slits, 12 – denudation valleys, 13 – small
denudation valleys in the back of the erosive ones, 14 –inflow cone, 15 – long slopes, 16 – rivers and
watercourses, 17 – absolute altitudes .
Source : Galon 1960.
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Ryc. 3. Lokalizacja odwiertów na planie sytuacyjno-wysokościowym
Źródło : Mackiewicz, Myślecki 2016.

Fig. 3. Location of drilling points on the planigraphic map
Source : Mackiewicz, Myślecki 2016.

Pobrane próby osadów zostały poddane analizom tekstualnym. Wstępnym etapem prac laboratoryjnych było określenie składu granulometrycznego osadów
metodą sitową. Po wysuszeniu prób w suszarce laboratoryjnej przesiano je przez
sita o standaryzowanych wielkościach oczek (10000 – 2000 µm). Następnie
materiał drobniejszy (<2000 µm) poddany został analizom uziarnienia metodą
dyfrakcjometrii laserowej, która pozwoliła określić udział cząstek w zakresie
frakcji od 0,2 do 2000 µm w poszczególnych próbach. Do przeprowadzenia tej
analizy posłużono się analizatorem firmy Malvern Instruments : Malvernsize 2000
HydroG z przystawką wodną. Urządzenie to wykorzystuje zjawisko dyfrakcji
wiązki światła przechodzącej przez zawiesinę. Pozyskane w ten sposób pomiary
posłużyły do obliczenia podstawowych wskaźników uziarnienia metodą Folka
i Warda (1957 ; Racinowski i in. 2001) : średniej średnicy ziaren (Mz), odchylenia standardowego (δ1), skośności rozkładu uziarnienia (Sk) oraz kurtozy (KG).

Wskaźniki uziarnienia obliczono w programie Gradistat 5.11 (Blott, Pye 2001,
Juśkiewicz 2006).
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Historia murów miejskich Poznania
Lokacja średniowiecznego Poznania w roku 1253, na lewym brzegu Warty, za
panowania księcia Przemysła I, pod względem obronności nie była zadaniem
łatwym. Dużego nakładu pracy wymagało bowiem włączenie w system obronny
naturalnych biegów rzeczek (Bogdanki, Kamionki) oraz pozyskanie surowców
do budowy fortyfikacji (Wiesiołowski i in. 1996). Powstała w ten sposób mocna
warownia, otoczona fosami i parkanami świadczyła nie tylko o statusie miasta, lecz
przede wszystkim pozwalała przez długie wieki skutecznie odpierać ataki oblegających Poznań nieprzyjaciół. Jak podaje J. Łukaszewicz (1838, 1998) : warownie
Przemysława I., aczkolwiek zapewne drewniane, musiały być mocne, gdy w roku
1331 Jan, król czeski, sprzymierzeniec Krzyżaków, obległszy Poznań, nie mógł go
dobyć, (…) musiał się hańbą cofnąć, co stanowi dowód znaczenia doskonałej potęgi
poznańskich umocnień (ryc. 4). Za Kazimierza Wielkiego drewniane parkany
zastąpiły grube mury, z 4 bramami (Łukaszewicz 1996). Na północy była to Brama
Wroniecka, na południu Wrocławska, na wschodzie Wodna oraz Tumska, później
nazwana Wielką (Warschauer 1996).
Na temat Bramy Wodnej mamy niewiele informacji o jej historii. Jednak ze
względu na jej usytuowanie można domniemywać, że funkcjonowała ona od
początków istnienia fortyfikacji (Pilarczyk 1988 ; Pilarczyk, Karolczak 1996).
Informacji o wyglądzie tej Bramy miejskiej szukać możemy głównie z miedziorytu
Brauna i Hogenberga z 1618 r. (ryc. 5 i 6) (Pilarczyk 1988 ; Pilarczyk, Karolczak
1996) oraz panoramy Poznania sporządzonej przez Wernera ok. 1740 r. (ryc. 7)
(Ryżycki 1996). Oba te wizerunki przedstawiają Bramę Wodną w innym ujęciu,
co może wynikać z jej przebudowywania lub zamierzeń artystycznych autorów
tych rycin. Wjazd do Bramy Wodnej odbywał się po moście drewnianym, który
prawdopodobnie w razie niebezpieczeństwa był palony (Pilarczyk 1988 ; Pilarczyk,
Karolczak 1996). Od strony południowej i wschodniej brzegi fosy były wzmocnione zabudową oraz tamami, celem spiętrzenia wody dla młynów działających
w tej części Poznania (Kaniecki 2015). Potwierdzają to przeprowadzone przez
Z. Karolczaka (Pilarczyk, Karolczak 1996) badania archeologiczne w obrębie Bramy
Wodnej ; w wykopach odkryto bowiem pozostałości drewnianej obudowy fosy.
W dokumentach zachowały się zaś wymiary Bramy Wodnej z roku 1795, kiedy
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Ryc. 4. Mury miejskie Poznania
Objaśnienia : 1 – obszar badań, 2 – mury miejskie, 3 – Bramy : a – Wroniecka, b – Tumska (Wielka),
c – Wodna, d – Wrocławska.
Źródło : Mackiewicz, Myślecki 2016.

Fig. 4. City wall in Poznań
Explanations : 1 – investigated area, 2 – course of medieval city walls 3 – Gate: a – Wroniecka, b – Tumska
(Great), c – Water, d – Wroclawska.
Source : Mackiewicz, Myślecki 2016.
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Ryc. 5. Brama Wodna. Fragment miedziorytu
z Civitates Orbis Terrarum autorstwa
G. Brauna i F. Hogenberga, ok. 1618 r.

Ryc. 6. Brama Wodna z XIV i XV w. –
rekonstrukcja

Źródło : Pilarczyk 1996.

Fig. 6. Water Gate from 14th – 15th centuries – reconstruction

Fig. 5. Water Gate on the part of copperplate
from Civitates Orbis Terrarum by G. Braun
and F. Hogenberg, approx. 1618

Źródło : Pilarczyk 1996.

Source : Pilarczyk 1996.

Source : Pilarczyk 1996.

to władze pruskie podjęły decyzje o wyburzeniu murów miejskich. Brama miała
wtedy 12 stóp szerokości oraz 10 stóp wysokości. Na niej wznosił się trzon 15 stóp
wysokości oraz 5 stóp średnicy. Grubość muru wynosiła ok. 75 cm (Pilarczyk 1988 ;
Pilarczyk, Karolczak 1996).
Kolejnym elementem obrony, będącym jednocześnie dużym utrudnieniem dla
najeźdźców, była fosa miejska. Od południa od Bramy Wrocławskiej aż do Bramy
Wielkiej, fosa zasilana była wodą pochodzącą z rozlewiska Warty (Kaniecki 1993 ;
Ryżycki 1996), natomiast od północy od Bramy Wronieckiej zasilała fosę Bogdanka
(dopływ Warty). Od strony zachodniej miasto fosy nie posiadało, lecz z zachowanych przekazów wnioskujemy, iż mury miejskie okalała tam sucha fosa, okresowo
napełniana wodami spiętrzonej Bogdanki. Możliwość wejścia lub opuszczenia
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Ryc. 7. Baszta Katowska, Brama Wodna oraz Grobla – na fragmencie panoramy Poznania
F. E. Wernera, ok 1740 r.
Źródło : Pilarczyk 1996.

Fig. 7. Katowska Bastion, Water Gate and Grobla – part of panorama of Poznan city by
F. E. Werner, approx. 1740
Source : Pilarczyk 1996.

miasta tylko 4 głównymi bramami stanowiła duże utrudnienie, powstawały więc
mniejsze „bramki” dla pieszych (np. Ciemna Bramka łącząca Nowy Rynek z placem
przy Kościele Bernardynów – Ryżycki 1996).
Mosty nad fosą był drewniane, o długości zależnej od szerokości fosy. Szacuje się,
że przy Bramie Wodnej taki most mógł liczyć ok. 10 m, a przy Bramie Wrocławskiej
nawet ok. 20 m. Stan techniczny mostów zależny był od trwałości drewna, ich
lokalizacji oraz nakładów finansowych przeznaczonych na remont. Przykładowo
mosty zlokalizowane nad Wartą, ze względu na nurt tej rzeki oraz niesiony przez
nią materiał, ulegały szybszemu zniszczeniu (Ryżycki 1996).
W kolejnych latach, wraz z rozwojem techniki wojennej, miała miejsce kilkukrotna modernizacja poznańskich obwarowań. Lata świetności, przeplatane latami
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oblężeń, wojen, katastrof naturalnych czy zmian władzy przyczyniły się do stopniowego niszczenia tej warowni. Spustoszona i zaniedbana, przeszła w ręce władz
pruskich, które w roku 1793 przystąpiły do jej rozbiórki. Pierwszy etap tych prac
objął zasypanie fosy (głównie śmieciami oraz gruzem) oraz mostów znajdujących
się nad nią (Ryżycki 1996).

Analiza cech teksturalnych osadów
Analiza składu granulometrycznego osadów z czterech profili wykazała, że podłoże
badanego stanowiska budują osady piaszczyste oraz mułki. W profilach odnotowano również występowanie dużej domieszki gruzu oraz tłoku ceglanego, głównie
w częściach stropowych profili (ryc. 8A, 10A i 11A). Wyjątek stanowi profil nr 6
(ryc. 9A) pobrany w miejscu przebiegu dawnej fosy. W całym profilu zauważamy
znaczne domieszki gruzu, jednak jego udział procentowy wyraźnie wzrasta poniżej
400 cm głębokości. Tak duże nagromadzenie tego materiału dowodzi zasypanie
fosy w wyniku rozbiórki murów miejskich, prawdopodobnie na początku rządów
pruskich (Ryżycki 1996). Dowodem potwierdzającym ten zmienny charakter
depozycji materiału są wartości wskaźników uziarnienia (ryc. 9B). W profilu nr 6
poniżej 400 cm zauważamy niższe wartości średniej średnicy ziaren (Mz) wskazujące na wzrost frakcji osadów, oraz niższe wartości odchylenia standardowego
potwierdzające ich słabe wysortowanie osadów. Wskazuje to pośrednio na szybką
depozycję, która może wynikać z zasypania fosy. Znaleziona w tym profilu duża
liczba artefaktów (fragmentów kości i naczyń) potwierdza teorię o pełnieniu
przez fosę funkcji nie tylko obronnej, lecz i gospodarczo-użytkowej. Początkowo
stanowiła ona źródło wody, ale z upływem lat i rozwojem osadnictwa zamieniła
się w miejsce odprowadzania nieczystości oraz wyrzucania śmieci.
W pozostałych profilach (ryc. 8, 10 i 11), zlokalizowanych w obrębie oraz poza
murami miejskimi, wyznaczyć można wyraźną granicę pomiędzy dwoma typami
osadów różniących się środowiskiem sedymentacji. Część spągową tych profili
budują głównie osady piaszczyste oraz mułki związane z depozycją materiału
rzecznego, stanowiącego II poziom terasowy Warty. Osady te w badanym obszarze
znajdują się na głębokości 400 – 500 cm, w zależności od profilu. Charakteryzuje
je spadek wartości odchylenia standardowego (1 – 2 phi) świadczący o słabym
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Ryc. 8. Wyniki analiz teksturalnych osadów z profilu 5 : A. Udział poszczególnych typów
frakcji ; B. Udział podstawowych wskaźników uziarnienia
Objaśnienia : 1 – gruz, 2 – piaski, 3 – mułki, 4 – średnia średnica ziaren, 5 – wysortowanie, 6 – skośność,
7 – kurtoza.
Źródło : opracowanie własne.

Fig. 8. Results of the analysis obtained from the core No. 5 : A. Share of individual fractions
types ; B. Share of basic graining indicators
Explanations: 1 – rubble, 2 – sands, 3 – muds, 4 – average grain size, 5 – sorting, 6 – skewness, 7 – kurtosis.
Source : author’s own work.
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Ryc. 9. Wyniki analiz teksturalnych osadów z profilu 6 : A. Udział poszczególnych typów
frakcji ; B. Udział podstawowych wskaźników uziarnienia.
Objaśnienia : 1 – gruz, 2 – piaski, 3 – mułki, 4 – średnia średnica ziaren, 5 – wysortowanie, 6 – skośność,
7 – kurtoza.
Źródło : opracowanie własne.

Fig. 9. Results of the analysis obtained from the core No. 6 : A. Share of individual fractions
types ; B. Share of basic graining indicators
Explanations: 1 – rubble, 2 – sands, 3 – muds, 4 – average grain size, 5 – sorting, 6 – skewness, 7 – kurtosis.
Source : author’s own work.
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Ryc. 10. Wyniki analiz teksturalnych osadów z profilu 11 : A. Udział poszczególnych typów
frakcji ; B. Udział podstawowych wskaźników uziarnienia.
Objaśnienia : 1 – gruz, 2 – piaski, 3 – mułki, 4 – średnia średnica ziaren, 5 – wysortowanie, 6 – skośność,
7 – kurtoza.
Źródło : opracowanie własne.

Fig. 10. Results of the analysis obtained from the core No. 11 : A. Share of individual fractions
types ; B. Share of basic graining indicators
Explanations: 1 – rubble, 2 – sands, 3 – muds, 4 – average grain size, 5 – sorting, 6 – skewness, 7 – kurtosis.
Source : author’s own work.
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Ryc. 11. Wyniki analiz teksturalnych osadów z profilu 12 : A. Udział poszczególnych typów
frakcji ; B. Udział podstawowych wskaźników uziarnienia
Objaśnienia : 1 – gruz, 2 – piaski, 3 – mułki, 4 – średnia średnica ziaren, 5 – wysortowanie, 6 – skośność,
7 – kurtoza.
Źródło : opracowanie własne.

Fig. 11. Results of the analysis obtained from the core No. 12 : A. Share of individual fractions
types ; B. Share of basic graining indicators
Explanations: 1 – rubble, 2 – sands, 3 – muds, 4 – average grain size, 5 – sorting, 6 – skewness, 7 – kurtosis.
Source : author’s own work.
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wysortowaniu materiału. Również wskaźnik skośności przyjmuje niższe wartości
(poniżej 2 phi), cechując rozkład uziarnienia jako nieznacznie oraz umiarkowanie skośny dodatnio. Następuje również niewielki wzrost parametrów kurtozy,
spłaszczenie rozkładu uziarnienia. Powyżej serii fluwialnej znajdują się osady, które
można określić mianem warstwy antropogenicznej. Sięga ona od stropu do głębokości 400 – 500 cm (w zależności od profilu), charakteryzując się dużą domieszką
gruzu oraz występowaniem artefaktów związanych z działalnością człowieka.
Dodatkowo, odnotowany w profilach nr 5 i 12 gruz z domieszką tłoku ceglanego
i zaprawy murarskiej może świadczyć o występowaniu w tym miejscu zabudowy.
Potwierdzeniem tej dwudzielności osadów są również wartości wskaźników
uziarnienia, które do głębokości 400 – 500 cm nie wykazują większej zmienności.
Stwierdzone w warstwach antropogenicznych wartości odchylenia standardowego
wykazują bardzo słabe wysortowanie osadów. Parametry skośności oraz kurtozy
także są niskie. Odpowiadają one rozkładowi symetrycznemu bądź nieznacznie
skośnemu dodatniemu.

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania dały podstawę do interpretacji zróżnicowania cech
litologicznych osadów w obrębie Bramy Wodnej. Uzyskane wyniki pozwoliły
wyznaczyć granice litologiczną pomiędzy dwoma typami osadów różniącymi się
środowiskiem sedymentacji. Warstwy stropowe profili stanowią osady antropogeniczne, natomiast spąg – osady rzeczne z II poziomu terasowego Warty. Również
odnotowane w częściach stropowych profili nr 5, 11 i 12 artefakty, fragmenty gruzu
oraz tłoku ceglanego świadczą o gospodarczym wykorzystywaniu tego miejsca.
Z kolei profil nr 6 zlokalizowany na zewnątrz murów miejskich (w fosie), w swoim
przekroju litologicznym doskonale oddaje historię tego miejsca. Duże nagromadzenie
tam gruzu potwierdza zapisaną na kartach historii rozbiórkę murów obronnych oraz
zasypanie fosy na początku rządów pruskich. Znalezione tam artefakty dowodzą
pełnienia przez fosę funkcji nie tylko obronnej, lecz również gospodarczo-użytkowej.
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