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Pa∏ac Âlubów. Na jego Êcianie mo˝na znaleêç
„powodziomierz”, wskazujàcy rekordowe poziomy wylewów Wis∏y w XIX wieku.
Mimo jak najlepszych intencji swoich ojców, oba wodociàgi postarza∏y si´ szybciej ni˝
oni. Jak pisze biograf Lindleyów, Ryszard ˚elichowski: Niemal nazajutrz po uruchomieniu wodociàgów Marconiego, w warszawskiej prasie pojawi∏y si´ g∏osy domagajàce si´ poprawienia jakoÊci dostarczanej wody. [...] W czasie przyboru
rzeki, na wiosn´ i jesieƒ, brudna i m´tna woda
p∏ynàca z rur, nie ró˝ni∏a si´ niczym od tej czerpanej prosto z Wis∏y. Krytycy nie mieli litoÊci
zw∏aszcza dla dzie∏a Marconiego. Permanentnie
domagali si´ jego rozbudowy, przebudowy albo
likwidacji.
Trudno im si´ dziwiç, bo mimo ˝e instalacja
Marconiego prze˝y∏a niektórych ze swych niezadowolonych recenzentów, od poczàtku by∏a
doÊç prowizorycznym rozwiàzaniem niezaspokajajàcym faktycznych potrzeb miasta. Wody nie
starcza∏o dla wszystkich, prasa przy byle okazji
postulowa∏a jej racjonowanie: Poniewa˝ woda
nie dochodzi nawet do pierwszego pi´tra, a przy
ulicznych kranach ju˝ od Êwitu stojà d∏ugie kolejki, nale˝y wstrzymaç nowe po∏àczenia z siecià,
zamknàç fontanny, zabroniç polewania ulic
i ogrodów. To, co p∏yn´∏o z ulicznych zdrojów
i nielicznych domowych kranów, by∏o pod∏ej jakoÊci, bo zaprawione rozcieƒczonymi fekaliami
(uj´cie wodociàgów by∏o usytuowane tu˝ pod
ujÊciem kana∏ów miejskich, a dodatkowo w pobli˝u rzeêni spuszczajàcej swoje Êcieki do rzeki).
Zdarza∏o si´ ˝e woda tràci∏a siarkowodorem,
kwasem karbolowym. Miasto wcià˝ by∏o spragnione i ton´∏o w b∏ocie.

4.
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Ze zmianà na lepsze (i na czystsze) trzeba by∏o
czekaç jeszcze ponad 30 lat. Na w∏aÊciwy moment i w∏aÊciwego cz∏owieka. Dzi´ki jego talentowi i uporowi Warszawa zosta∏a pierwszà metropolià rosyjskiego imperium zaopatrzonà
w nowoczesny system wodociàgowo-kanalizacyjny. Szybciej ni˝ Petersburg czy Moskwa.

O Sokratesie Starynkiewiczu pe∏niàcym
obowiàzki prezydenta miasta mówi∏o si´, ˝e
zosta∏ do stolicy „przywieziony z Petersburga
w teczce”. To by∏a jedna z najlepszych decyzji
w∏adz rosyjskich. Starynkiewicz, emerytowany
wojskowy i przedstawiciel liberalnej szlachty rosyjskiej, okaza∏ si´ byç charyzmatycznym przywódcà i zdolnym, dalekowzrocznym organizatorem. Ale te˝ nieskazitelnie uczciwym urz´dnikiem, stawiajàcym swoje interesy na ostatnim
miejscu. Prezydent Warszawy by∏ do tego stopnia oddany zarzàdzanemu przez siebie miastu,
˝e przez niektórych swych rodaków zosta∏ obwo∏any zdrajcà rosyjskiej sprawy w okupowanej
Polsce. W Rosji wytykano mu liberalizm, przyt´piony patriotyzm i „opolaczenie”, sentyment
do okupowanego kraju. Ale tym, co najbardziej
dra˝ni∏o pobratymców Starynkiewicza, by∏y
czyste r´ce prezydenta. Jego wstr´t do korupcji
i Êcis∏a kontrola nad miejskimi wydatkami.
A zacz´∏o si´ tak: Sokrates Starynkiewicz
Êciàgni´ty przez ówczesnego namiestnika Królestwa Polskiego i Genera∏a-Gubernatora hrabiego Paw∏a Kotzebue przyjecha∏ do Warszawy
1 grudnia 1875 roku, jako nast´pca Kaliksta
Witkowskiego. To, co zasta∏, nie wyglàda∏o zach´cajàco. G∏ówna metropolia Królestwa Polskiego wyglàda∏a jak n´dzarka pogrà˝ona
w przewlek∏ej chorobie. Niemrawa, nieÊwie˝a,
utyt∏ana b∏otem, przyodziana w zapyzia∏e elewacje, a do tego bez grosza przy duszy. W kasie
miasta sm´tnie brz´cza∏o 21 rubli, którà to sum´, po akceptacji Genera∏a-Gubernatora, mo˝na by∏o powi´kszyç do 1000 rubli i przeznaczyç
na komunalne wydatki. Ka˝da inwestycja (czyli
zarówno naprawa rynsztoka, jak i budowa miejskiej sieci wodociàgowej) przekraczajàca t´ sum´ musia∏a uzyskaç zgod´ samego cara. Warszawa, miasto o trudnej, powstaniowej przesz∏oÊci, wydawa∏a si´ nie mieç perspektyw.
Urz´dnicy magistratu ograniczali si´ do
Êciàgania podatków i zarzàdzania urzàdzeniami
komunalnymi, w tym dwoma szczàtkowymi, ledwo zipiàcymi wodociàgami. Starynkiewicz zaczà∏ wi´c od rewolucji w administracji i finan-

nadziemnej: kot∏owni, maszynowni i budynków
mieszkalnych przy Koszykowej zosta∏ Polak –
Julian Herde, wyszkolony na Politechnice
w Charlottenburgu, autor trasy kolejowej z D´blina do Dàbrowy Górniczej. Niektórzy w∏aÊnie
jemu przypisujà autorstwo patentu na wizualne
wykoƒczenie budynków. Segmentacja, która polega∏a na tym, ˝e elewacje budynków sk∏adano
z identycznych modu∏ów i dekorowano identycznymi ozdobami, by∏a wówczas bardzo Êwie˝ym trendem, w stolicy jeszcze niestosowanym
na wi´kszà skal´. Dzi´ki niej wszystkie rozrzucone po Warszawie budynki – zarówno na Stacji
Filtrów, jak i na Stacji Pomp Rzecznych – wyglàda∏y, jakby nale˝a∏y do jednej architektonicznej rodziny.
Prezydent Starynkiewicz przed rozpocz´ciem budowy publicznie obieca∏ warszawiakom,
˝e nowy zak∏ad wodociàgowy b´dzie upi´ksza∏
miasto. I s∏owa dotrzyma∏. Miasto wzbogaci∏o
si´ nie tylko o nowoczesny zak∏ad przemys∏owy,
ale i wartoÊciowà architektur´. Jej urod´ szybko
dostrze˝ono i doceniono. Ilustrowany Przewodnik po Warszawie, który wyszed∏ pod koniec
XIX wieku, opiewa∏ architektoniczny wdzi´k
Stacji Filtrów (zauwa˝ajàc, ˝e jest ona „istnà
ozdobà” miasta), a ponad trzydzieÊci hektarów
zielonego, zadrzewionego terenu pomi´dzy ulicami Filtrowà i Koszykowà zosta∏o jednym
z ulubionych rekreacyjnych adresów warszawiaków. Mi´dzy drzewami ustawiono ∏aweczki,
ukwiecono rabaty, a pod koniec XIX wieku zbudowano nawet oran˝eri´. Miastu przyby∏ kolejny wypiel´gnowany park, w którym mo˝na by∏o
si´ umawiaç na randki i ploteczki, co warszawiacy skwapliwie wykorzystywali.

11.
3 lipca 1886 roku zakoƒczono pierwszy etap budowy i wreszcie uruchomiono pierwsze filtry
powolne. Do mieszkaƒ w ÂródmieÊciu pop∏yn´∏a czysta, zdrowa woda. Lewobrze˝na Warszawa
wreszcie otrzyma∏a d∏ugo oczekiwany prezent –
oczekiwany w boleÊciach, bo sytuacja miasta
by∏a ju˝ tragiczna. Prus pisa∏, ˝e z inauguracji

Uk∏adanie „smoka” wodociàgowego
na WiÊle
Budowa osadników wody surowej
na Stacji Filtrów

[35]

[12]

[23]

[18]

Prus wiernie odda∏ rzeczywistoÊç. W po∏owie
XIX wieku sytuacja sanitarna stolicy by∏a bowiem alarmujàco fatalna. Ros∏a iloÊç zachorowaƒ na choroby brudnych ràk, ros∏a Êmiertel-

u˝ytku zak∏ad wodociàgowy w Hamburgu, zaprojektowany przez najbardziej rozchwytywanego wówczas europejskiego specjalist´ – Brytyjczyka Williama Lindleya.
Podró˝ Marconiego zaowocowa∏a b∏yskawicznie przygotowanym przezeƒ projektem,
który zosta∏ szybko wcielony w ˝ycie. 16 czerwca
1855 roku uroczyÊcie oddano warszawski wodociàg do u˝ytku – by∏ festyn, loteria fantowa
i wodny strza∏ z pierwszej sto∏ecznej fontanny

mi nietypowa, wdzi´czna wie˝a ciÊnieƒ stojàca
na pagórku w Ogrodzie Saskim, zbudowana na
wzór rzymskiej Êwiàtyni Westy.
Praga d∏ugo pozostawa∏a w tyle za lewobrze˝nà Warszawà. Dopiero w 1869 roku, po po˝arze, który strawi∏ pokaênà cz´Êç dzielnicy,
przystàpiono tu do prac nad systemem rozprowadzajàcym wod´. Autorem projektu by∏ Alfons
Grotowski. Trzy lata póêniej otwarto pierwszy
praski wodociàg – poczàtkowo skromny, o ∏àcz-

noÊç, która nale˝a∏a do najwy˝szych w Europie.
Miasto zaczyna∏o umieraç z pragnienia i jednoczeÊnie topiç si´ w zanieczyszczeniach. W 1851
roku car Miko∏aj I nakaza∏ rozpocz´cie prac nad
budowà wodociàgu, który zaspokoi∏by sto∏eczny
apetyt na wod´. Projekt zlecono Henrykowi
Marconiemu, który przed jego oddaniem wybra∏ si´ w delegacj´ do Francji, Anglii i Niemiec, by na miejscu zapoznaç si´ z najnowszymi
trendami w dziedzinie in˝ynierii wodociàgowo-kanalizacyjnej. Szczególne wra˝enie zrobi∏ na
nim supernowoczesny, dopiero co oddany do

na Placu Saskim. Wodociàg, opracowany z myÊlà o zdrojach ulicznych (16), wodotryskach (4)
i hydrantach do gaszenia po˝arów (32), w zwiàzku z rosnàcym pragnieniem miasta zaczà∏ dostarczaç wod´ do budynków przemys∏owych
i mieszkalnych, wypuszczaç kolejne odnogi
i obejmowaç siecià kolejne ulice: od Alej Jerozolimskich po ˚elaznà i Dzielnà. 34 lata póêniej,
gdy odchodzi∏ na emerytur´, mia∏ ponad 43 km
d∏ugoÊci i korzysta∏a z niego jedna czwarta
mieszkaƒców lewobrze˝nej Warszawy. Cz´Êç jego zabudowaƒ przetrwa∏a do dziÊ, mi´dzy inny-

nej d∏ugoÊci nieca∏ych 10 kilometrów, obs∏ugujàcy 12 zdrojów, 28 hydrantów i jednà fontann´.
W przeciwieƒstwie do instalacji Marconiego,
zaopatrzonej w prymitywne filtry, praski wodociàg w ogóle nie oczyszcza∏ wiÊlanej wody. Ciàgnà∏ jà z rzeki i t∏oczy∏ bezpoÊrednio do zbiornika – za pomocà kieratu zaprz´˝onego w konie
i lokomobili, a póêniej pomp parowych. I tak
do 1896 roku. DziÊ jedynym architektonicznym
Êladem po zak∏adzie jest ex-s∏u˝bówka i jednoczeÊnie miejsce pobierania myta za przejazd
mostem ∏y˝wowym, przekszta∏cona na praski

Na kilkumorgowej przestrzeni wznosi∏ si´ tu pagórek najobrzydliwszych Êmieci, cuchnàcych, nieomal ruszajàcych si´ pod s∏oƒcem, a o kilkadziesiàt kroków dalej le˝a∏y zbiorniki wody, którà pi∏a Warszawa.
O tutaj – myÊla∏ – jest ognisko wszelkiej
zarazy. Co cz∏owiek dziÊ wyrzuci∏ ze swojego
mieszkania, jutro wypije; póêniej przenosi si´ na
Powàzki z drugiej strony miasta razi bliênich pozosta∏ych przy ˝yciu.

Bulwar tutaj, kana∏y i woda êródlana na
górze i – mo˝na by ocaliç rokrocznie kilka tysi´cy ludzi od Êmierci, a kilkadziesiàt tysi´cy od
chorób...

Krakowskie PrzedmieÊcie
oraz Nowy Âwiat w XIX wieku.
Na obu zdj´ciach widoczne sà rynsztoki
z k∏adkami dla pieszych

3.
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poszczególnych elementów budowy, wreszcie
kontrolowaç jej przebieg. By∏ namiastkà samorzàdu. Jak zauwa˝y∏a biografistka prezydenta,
Anna S∏oniowa, Starynkiewiecz powo∏ujàc Komitet Budowy Kanalizacji: uczyni∏ rzecz znacznie donioÊlejszej wagi niêli decydujàc si´ na
zwyczajne konsultacje u specjalistów. Wytràci∏
wrogom broƒ z r´ki. Z∏agodzi∏ (jak historia póêniej pokaza∏a: chwilowo) ich opór.

[22]

dziç takà kanalizacj´ jaka mu si´ podoba∏a. On
tymczasem rozes∏a∏ jej projekt do wszystkich
organów prasy, odpowiada∏ w niej na wszystkie
zarzuty, nawet potwarze, pisa∏, t∏umaczy∏ ustnie,
usprawiedliwia∏ si´ przed ka˝dym. Zdawa∏o si´,
˝e gdyby us∏ysza∏, ˝e stra˝ak na ratuszu ma
przeciwne zdanie, poszed∏by na czatowni´, a˝eby
go przekonaç. RzeczywiÊcie tak by∏o. Prezydent
cierpliwie polemizowa∏ z krytykami, a najzacieklejszych przeciwników projektu (czyli g∏ównie
kamieniczników) ob∏askawi∏ za pomocà genialnego w swej prostocie posuni´cia: zaproponowa∏
im fotele w Spo∏ecznym Komitecie Budowy
Kanalizacji i Wodociàgów miasta Warszawy.
Oprócz samego prezydenta i Wiliama H. Lind-

leya oraz ich najgroêniejszego opozycjonisty,
czyli Jana Blocha, w komitetowym gronie zasiedli mi´dzy innymi: hrabia Ludwik Krasiƒski,
piekarz Karol Szlenkier, Edward Lilpop, architekt Leonard Marconi, starszy in˝ynier miasta
Alfons Grotowski i lekarz miejski Stanis∏aw
Markiewicz, autorytet w dziedzinie higieny,
który uwa˝a∏ wprowadzenie kanalizacji za jedynà skutecznà metod´ ograniczenia roznoszenia
si´ chorób zakaênych i ÊmiertelnoÊci. Ta druga
by∏a w owym okresie monstrualna: 41,5 osoby
na 1000 mieszkaƒców.
Komitet mia∏ wyjàtkowo du˝e kompetencje;
móg∏ samodzielnie kupowaç grunty na potrzeby
budowy, przeprowadzaç licytacje na wykonanie

Detale budowy akweduktu
nad strumieniem w pobli˝u Marymontu.
Fragment projektu g∏ównego
bielaƒskiego kolektora

[19]
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7.
Czas oczekiwania na projekt, który zosta∏ wydany drukiem (po polsku i rosyjsku) w kwietniu
1879 roku, by∏ wype∏niony spekulacjami, dyskusjami na temat sensownoÊci zastosowanych
technologii i materia∏ów.
Projekt zak∏ada∏ wykorzystanie najlepszych
materia∏ów, poddawanych wieloetapowej kontroli – bez znaczenia, czy mia∏y one byç u˝yte do
budowy ciàgu technologicznego, czy budynków
pomocniczych. O kompromisach nie by∏o mowy.
Roz∏o˝one w ziemi rury musia∏y mieç odpowiednià gruboÊç – mimo ataków polskich polemistów Lindley nie ustàpi∏ ani o milimetr. Nauczony doÊwiadczeniami z Wiednia, gdzie zbyt
cienkie rury nie wytrzyma∏y ciÊnienia wody
i masowo pop´ka∏y, na próby wymuszania materia∏owych oszcz´dnoÊci reagowa∏ jednakowo:
Zarzàd miejski powo∏a∏ mnie tutaj w charakterze
in˝yniera nie po to, abym za pieniàdze obywateli
miasta robi∏ próby. To samo tyczy∏o si´ cegie∏
u˝ytych do budowy systemu filtrów. Odporna na
wilgoç licówka, pozbawiona margla, z której
zbudowano mi´dzy innymi komory osadników
i filtrów powolnych, by∏a dostarczana przez firm´ Granzowa z Kaw´czyna, która jako jedyna
ze startujàcych w przetargu polskich fabryk
cegie∏ uzyska∏a aprobat´ projektantów. Gdy powa˝nie zachorowa∏ jej w∏aÊciciel, budowa zosta∏a wstrzymana. DziÊ dostarczana przez nich
ceg∏a, mimo up∏ywu 120 lat, wcià˝ wyglàda jak
Êwie˝o wyciàgni´ta z pieca.
Lindleyowie podeszli do zadania z rozmachem godnym wizjonerów, a jednoczeÊnie z pokorà. Wykorzystali naturalne ukszta∏towanie
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Dla dobra
publicznego
William Heerlein Lindley z córkà Julià Fanny i bratem Josephem
na budowie kana∏u burzowego pod ulicà Karowà

120 lat Wodociàgów
Warszawskich
1886-2006

ok 1606 obfitowa∏ w wydarzenia – zarówno
dla Warszawy, Polski, jak i dla Europy.
W Londynie skazano na Êmierç Guya Fawkesa,
zamaskowanego przywódc´ spisku prochowego,
w Rosji zrzucono z tronu cara Dymitra Samozwaƒca I. Galileusz wymyÊli∏ termometr, Szekspir skoƒczy∏ Makbeta, zaÊ niejaki Jakub CieÊla
przeprowadzi∏ prze∏omowà inwestycj´: dostarczy∏ wod´ do ∏azienek i kuchni Zamku Królewskiego w Warszawie. Pod ubità powierzchnià
placu, póêniej nazwanego Zamkowym, po∏o˝y∏
wodociàg sk∏adajàcy si´ z kilkudziesi´ciu rur
wywierconych w sosnowych pniach, uszczelnianych na stykach targaƒcem, czyli nasmo∏owanymi paku∏ami, dzi´ki któremu Zamek zyska∏ sta∏y dost´p do bie˝àcej wody – o êródlanym pochodzeniu. Monarszymi salonami kàpielowymi
zachwyca∏ si´ Adam Jastrz´bski, piszàc w swoim
GoÊciƒcu albo krótkim opisaniu Warszawy
z okolicznoÊciami... o techniczno-higienicznym
cudzie, jakim by∏a zamkowa
∏aênia, [co] do niej woda
Rurami bie˝y, nie szkoda
Przypomnieç, ˝e do cynowej
Jakby sadzawki coÊ nowej;
W tej si´ Paƒstwo zwyk∏o kàpaç,
W wodzie p∏ywaç, wolno stàpaç.
Mo˝na by pomyÊleç, ˝e z uruchomieniem Wodociàgu Zamkowego rozpocz´∏a si´ nowa era
w funkcjonowaniu miasta. Niestety. Z wy˝yn
królewskich komnat na niziny nie pop∏ynà∏ ani
dobry przyk∏ad, ani sama woda.
Reszta Warszawy musia∏a uzbroiç si´
w cierpliwoÊç na 280 lat, bowiem dopiero
w 1886 roku stolica dorobi∏a si´ kompleksowego
systemu dystrybuujàcego wod´ – wodociàgów
z prawdziwego zdarzenia, demokratycznych
i dost´pnych dla wszystkich, niezale˝nie od stanu urodzenia czy portfela. Zanim to nastàpi∏o,
najwy˝szy przedstawiciel miasta – prezydent
Sokrates Starynkiewicz – musia∏ stoczyç d∏ugà
batali´, przekonaç mieszkaƒców i finansistów, ˝e
w dziedzinie wodociàgowo-kanalizacyjnej nowoczesny, zorganizowany monopolista op∏aci si´
Warszawie bardziej ni˝ chaotyczna demokracja.

R

Warszawa od strony Pragi,
chromolitograﬁa Juliana Cegliƒskiego,
1859 rok

[4]

Szcz´Êliwie dla miasta, ten odwa˝ny urz´dnik-rewolucjonista pociàgnà∏ innych za swojà
wizjà i zainicjowa∏ epok´ megainwestycji
w miejskà infrastruktur´. Sprawi∏, ˝e Warszawa, z pomocà drobnych, ale konsekwentnych
kroków, wykona∏a cywilizacyjny sus.

Ulica Szeroki Dunaj,
akwatinta Zoﬁi Stankiewicz,
przed 1913 rokiem

Wodotrysk na Rynku Starego Miasta.
Julian Cegliƒski i Wojciech Gerson,
ok. 1856 roku

1.
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Od poczàtku swojego istnienia Warszawa boryka∏a si´ z problemem zaopatrzenia w wod´.
W XIV i XV wieku mieszkaƒcy Êwie˝o za∏o˝onych miast – zarówno Starej Warszawy, jak i jej
m∏odszej siostry, Nowej Warszawy – czerpali
wod´ prosto z Wis∏y i jej dop∏ywów, ledwo ciurkajàcych rzeczek, po których dziÊ ju˝ nie ma Êladu. Wod´ transportowali na w∏asnych plecach,
kilka razy dziennie wspinajàc si´ stromymi
uliczkami do po∏o˝onych na nadwiÊlaƒskiej
skarpie domostw. Wybraƒcy ciàgn´li wod´ z po∏o˝onych na klasztornych podwórzach studni –

nielicznych jednak i skàpych. Jeszcze inni korzystali z naturalnych êróde∏, po∏o˝onych mi´dzy
innymi wzd∏u˝ dzisiejszej ulicy Franciszkaƒskiej; p∏ynàcà z nich wod´ magazynowano
w ogólnodost´pnych zbiornikach, zwanych rzàpiami albo krynicami.
Pierwszy prymitywny rurociàg warszawski
powsta∏ prawdopodobnie pod koniec XVI wieku
i rozprowadza∏ w∏aÊnie êródlanà wod´; opisany
tu Wodociàg Zamkowy po∏o˝ony przez Jakuba
CieÊl´ by∏ jego powsta∏à póêniej odnogà. Woda
tryskajàca ze êróde∏ by∏a najpierw zbierana

w rzàpiach. Przewód u∏o˝ony z drewnianych rur
przysypanych 6 ∏okciami ziemi transportowa∏
jà z ulicy D∏ugiej a˝ na Rynek Starego Miasta
i wlewa∏ do murowanego zbiornika, z którego
z pomocà ko∏owrotów mogli jà do woli czerpaç
mieszczanie
JednoczeÊnie powstawa∏y studnie publiczne,
takie jak zbudowana w 1780 roku i zachowana
do dzisiejszych czasów Gruba KaÊka na T∏omackiem. W 1846 roku by∏o ich w sumie 65. Wiele
powsta∏o bez poszanowania zasad sztuki in˝ynierskiej, dostarczana przez nie woda by∏a z∏ej
jakoÊci. Ale przede wszystkim by∏o jej wcià˝ za
ma∏o.
Wraz z rozwojem miasta narasta∏ te˝ problem produkowanych przez nie odpadków. Ju˝
w XVI wieku w∏adze próbowa∏y sobie jakoÊ
radziç z wyrastajàcymi na dziko toaletami –
z miernym jednak skutkiem. W 1597 roku rajcowie miasta Warszawy, zaniepokojeni faktem,
˝e nieczystoÊci z ulicznych kloak usytuowanych
tu˝ obok ulicy Krzywe Ko∏o nie doÊç, ˝e zatykajà
uliczny rynsztok, to osadzajàc si´ na murach
miejskich wywierajà na nie destrukcyjny
wp∏yw, wydali rozporzàdzenie: kloaki zdemontowaç. Na dobre i na zawsze, pod karà 10 grzywien. Kloaki jednak, usuwane z jednych miejsc,
pojawia∏y si´ w nast´pnych.
Podobnie by∏o z rynsztokami. Ich n´dzna
sieç rozprzestrzenia∏a si´ w niekontrolowany,
chaotyczny sposób. Oprócz Êcieków prywatnych,
p∏yn´∏y nimi nieczystoÊci fabryczne: z pralni,
garbarni, browarów. W przeciwieƒstwie do wielu zachodnich miast, takich jak Pary˝, warszawskie rynsztoki rzadko by∏y przykryte. Wyeksponowane, brukowane kamieniem polnym albo
cembrowane drewnem, wylewa∏y podczas obfitszych deszczów, pokrywajàc ca∏e ulice i place Êliskà, Êmierdzàcà warstewkà rozcieƒczonej gnojówki, która na d∏ugo wgryza∏a si´ w bruk.
W niektórych z warszawskich rynsztoków mo˝na si´ by∏o z sukcesem utopiç. By∏y tak szerokie
i g∏´bokie (na Marsza∏kowskiej si´ga∏y nawet do
1,5 metra w g∏àb), ˝e stawiano nad nimi mostki.
Pod koniec XIX wieku, tu˝ przed kanalizacyjnà

„Gruba KaÊka” na T∏omackiem w 1900 roku.
Zosta∏a odrestaurowana w 2004 roku
dzi´ki warszawskiemu MPWiK SA
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Panorama Warszawy ze szczytu Wie˝y Zamkowej.
Drzeworyt wg rysunku Adolfa Kozarskiego
z 1875 roku

Na prawej stronicy:
wn´trze ﬁltra powolnego bez z∏o˝a
Wn´trze ﬁltra powolnego nape∏nionego
wodà i oÊwietlonego przez górne otwory
wentylacyjne

Budowa osadników wody surowej
William Heerlein Lindley,
Joseph Lindley i Alfons Grotowski
na budowie ﬁltrów powolnych
Tynkowanie sklepieƒ ﬁltrów
powolnych
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wdzi´cznoÊç w oficjalnym liÊcie do G∏ównego
In˝yniera, wr´czonym mu na 25-lecie inwestycji:
„Czcigodny Panie! Min´∏o çwierç wieku od
chwili gdy objà∏eÊ kierownictwo i wykonanie jednego z najwybitniejszych dzie∏ sztuki in˝ynierskiej w Warszawie. Za Twojà radà miasto podj´∏o
t´ olbrzymià prac´ na w∏asne ryzyko, i tem da∏o
pochop do zdumiewajàcego, w tak krótkim czasie,
rozwoju krajowego przemys∏u i techniki. Otoczy∏eÊ si´ ca∏ym zast´pem krajowych si∏ technicznych i powo∏anych do budowy kana∏ów i wodociàgów pracowników, taktownym i szlachetnym
post´powaniem przywiàza∏eÊ do siebie, i z w∏aÊciwà Sobie energià wdro˝y∏eÊ do pracy planowej
i sumiennej, przekonawszy ich Êwietnymi wynikami, ˝e tylko taka – stwarza wszelkie dzie∏a.
Przy Tobie zakwit∏y setki biur technicznych, tysiàce techników znalaz∏o prac´, a niektóre ga∏´zie
przemys∏u mia∏y mo˝noÊç wydoskonaliç si´ tak,
˝e obecnie dobroç ich wyrobów dorównywa,
a niekiedy przewy˝sza, podobne wykonywane
w najwi´kszych przemys∏owych ogniskach zachodu. Dla tego my, którzy mieliÊmy zaszczyt pra-

Grupa pracowników Stacji Filtrów
w hali elektropomp

16.
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Z okràg∏ymi rocznicami warszawskiego przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego od
poczàtku by∏y problemy; zdarza∏y si´, ˝e fetowano je podwójnie, a nawet potrójnie. Wszystko
dlatego, ˝e ustalano je w oparciu o ró˝ne daty:
z∏o˝enia projektu, rozpocz´cia budowy, uruchomienia wodociàgów, a nawet po∏o˝enia pierwszego odcinka kanalizacji. W 1907 roku Filtry
po raz pierwszy uroczyÊcie obchodzi∏y okràg∏e,
bo 25. urodziny (liczone od momentu rozpocz´cia budowy w 1882 roku). Dwa lata póêniej,
w 1909 roku po raz kolejny Êwi´towano çwierçwiecze, tym razem za dat´ wyjÊciowà uznajàc

moment uzyskania przez miasto pierwszej po˝yczki na budow´.
W momencie Êwi´towania 25. urodzin
inwestycji, z czterech cz∏onków wielkiego in˝ynierskiego rodu Lindleyów zaanga˝owanych
w jej realizacj´ ˝y∏o tylko dwóch: William
Heerlein i jego m∏odszy brat Robert Searles.
Ojca Williama i najm∏odszego z braci
– Josepha, który równie˝ poÊwi´ci∏ Warszawie
kilkanaÊcie lat swojego ˝ycia – ju˝ nie by∏o na
Êwiecie. W tym okresie – pisze Ryszard ˚elichowski – w Warszawie wyros∏a nowa kadra fachowców, którzy potrafili ju˝ samodzielnie kierowaç najbardziej z∏o˝onymi zadaniami technicznymi. Wielu z nich doskonale zdawa∏o sobie spraw´ z tego, ˝e wiedz´ i doÊwiadczenie zawdzi´czajà w du˝ym stopniu wspó∏pracy z Williamem Heerleinem. W∏aÊnie oni wyrazili swojà

która dzi´ki nietypowej budowie dzia∏a jak drena˝. Pod∏og´ rzadko mo˝na oglàdaç w oryginalnej postaci, bo na ogó∏ jest zasypana warstwami
piasku, ˝wiru oraz w´gla aktywowanego i zalana g∏´bokà na pó∏tora metra wodà. Cisza, plusk
wody, panujàcy tu pó∏mrok, przyt∏umione kolory sklepieƒ, chodnik, który nagle rozpuszcza si´
w b∏yszczàcej tafli wody – wszystko to dodaje
komorom filtracyjnym tajemniczoÊci i mrocznego uroku. Wyobraênia pracuje. Podsuwa skojarzenia: z zatopionymi nawami gotyckiej katedry
albo... piwnicami do przechowywania wina.

Murowane sklepienia mia∏y zabezpieczaç
przed przymrozkami i letnim upa∏em (w praktyce jednak latem woda w komnatach filtracyjnych a˝ parowa∏a, a zimà zbiera∏a si´ na niej lodowa kasza). Wlewana do komór woda oczyszcza∏a si´ naturalnie, powoli przesàczajàc si´ –
z pr´dkoÊcià 10 cm na godzin´ – przez wszystkie
warstwy u∏o˝one na pod∏odze: od drobnego piasku po najgrubszy ˝wir. Przefiltrowana, czysta
jak kryszta∏ woda by∏a nast´pnie zbierana
w trzech podziemnych zbiornikach, skàd p∏yn´∏a do miejskiej sieci – grawitacyjnie (wykorzystujàc po∏o˝enie Stacji Filtrów) albo z pomocà
pomp parowych. Niedowiarkom serwowano od
czasu do czasu przed wejÊciem na teren stacji
próbki wody w szklankach. Mogli organoleptycznie przekonaç si´ o jej jakoÊci.
Ca∏oÊç dzie∏a wieƒczy∏a ceglana, stylizowana na obronnà wie˝a, wysoka na 39 metrów,
ustawiona na miejscu dawnej miejskiej szubienicy, na której stracono powstaƒca listopadowego Artura Zawisz´. Jej murowana skorupa kry∏a
kominy dyskretnie odprowadzajàce spaliny z po∏o˝onych na terenie stacji kot∏owni.
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wà wartoÊç jej rozumieç b´dà tylko tysiàce.
Niech˝e mi wolno b´dzie w imieniu tej garsteczki
z∏o˝yç pierwsze podzi´kowanie panu Starynkiewiczowi za jego po˝ytecznà i uczciwà prac´ dla
naszego miasta.
Starynkiewicz nigdy nie traktowa∏ Warszawy jako miejsca zes∏ania, mia∏ dla miasta i jego
mieszkaƒców du˝o szacunku i zrozumienia. Odchodzàc z urz´du w 1892 roku na w∏asne ˝yczenie, prezydent nie opuÊci∏ ukochanej przez siebie
Warszawy i do koƒca d∏ugiego ˝ycia interesowa∏
si´ dobrobytem i wzrostem naszego miasta.
Warszawiacy mu tego nie zapomnieli.
W dniu pogrzebu emerytowanego prezydenta,
26 sierpnia 1902 roku, gazety wydrukowa∏y
dziesiàtki nekrologów, a w kondukcie ˝a∏obnym
odprowadzajàcym go na wolski cmentarz pra-

cowaç pod Twoim kierunkiem, przej´ci g∏´bokim
uznaniem dla Twojej dzia∏alnoÊci technicznej
i obywatelskiej, wyra˝amy Ci, niniejszym, s∏owa
najg∏´bszego szacunku i wysokiego powa˝ania,
chlubiàc si´, ˝e jako wykonawcy Twoich projektów, choç w drobnej cz´Êci, przyczyniliÊmy si´ do
podniesienia dobrobytu, rozwoju i upi´kszenia
naszego ukochanego Miasta.”
Z okazji 50. urodzin Filtrów, wypadajàcych
w 1936 roku, Lindley doczeka∏ si´ tablicy pamiàtkowej ustawionej na Stacji Pomp Rzecznych na Czerniakowie. Tablica odlana przez
Zofi´ Wendrowskà-Soboltowà, wciÊni´ta
w ogromny g∏az, stoi tam do dziÊ. Pami´ç
o wielkim konstruktorze i wspó∏pracujàcym
z nim prezydencie przetrwa∏a te˝ w nazwach
poÊwi´conych im miejsc w Warszawie: ulicy
Lindleya i zroÊni´tego z nià placu Starynkiewi-

Hall budynku
Dyrekcji Wodociàgów i Kanalizacji
przy placu Starynkiewicza 5

Baza Inspekcji Wodociàgowej
przy ulicy Lipowej 2
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wos∏awny sz∏y tysiàce ludzi – Polaków i Rosjan.
Wszyscy zgodni, zjednoczeni w szczerej ˝a∏obie
po prezydencie, który, mimo ˝e narzucony miastu komisarycznie, okaza∏ si´ jednym z najwybitniejszych i najsprawniejszych urz´dników
w historii Warszawy. A w XIX wieku z pewnoÊcià nie mia∏ sobie równych.
Marta Sapa∏a

UroczystoÊç 50. rocznicy Wodociàgów
i Kanalizacji w 1936 roku.
W centrum Zoﬁa Soboltowa-Wendrowska,
autorka p∏askorzeêby – portretu Williama
Heerleina Lindleya umieszczonej na
g∏azie na Stacji Pomp Rzecznych z okazji
rocznicy, po jej lewej stronie ówczesny
dyrektor Wodociàgów i Kanalizacji
W∏odzimierz Rabczewski, po prawej
in˝. Zygmunt Wendrowski

Laboratorium
na Stacji Filtrów
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Budowa ﬁltrów powolnych – po prawej
Alfons Grotowski
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Marsza∏kowska, lata 30. – jedna z najpi´kniejszych ulic w Europie

Powstanie
Warszawskie

Wrzesieƒ 1939 roku. Naloty na Warszaw´,
spadajàce bomby, zniszczenia i ofiary – poczàtkowo nieliczne, ale ju˝ po kilku dniach,
gdy Niemcy w∏àczyli do bombardowaƒ artyleri´, sytuacja sta∏a si´ dramatyczna dla ludnoÊci
i miasta. Dosz∏o do pierwszych uszkodzeƒ
urzàdzeƒ wodociàgowych i kanalizacyjnych.
Napraw dokonywano z ogromnym poÊwi´ceniem, nara˝ajàc ˝ycie.
Okres od 23 do 25 wrzeÊnia by∏ w historii
Warszawy dniami po˝ogi. Bezustanne bombardowanie z powietrza i ogieƒ niemieckiej
artylerii doprowadzi∏y do niewyobra˝alnych
zniszczeƒ. P∏on´∏y ca∏e dzielnice. Po raz pierwszy w swej historii Warszawa pozosta∏a bez
gazu, pràdu i wody z wodociàgów...
27 wrzeÊnia podpisano kapitulacj´.
Po ustaniu dzia∏aƒ wojennych przystàpiono
do napraw przewodów t∏oczàcych wod´,
przewodów kanalizacyjnych i usuni´cia skutków zniszczeƒ na Stacji Filtrów. Pracowano
non stop. Ju˝ po kilku dniach, 4 paêdziernika
1939 roku, ze Stacji Filtrów do warszawskich
mieszkaƒ ponownie pop∏yn´∏a woda. Ogromny wysi∏ek pracowników Warszawskich Wodociàgów pozwoli∏ na przywrócenie normalnoÊci chocia˝ w tym zakresie.
Przez cztery lata okupacji przedsi´biorstwo
pracowa∏o praktycznie bez zak∏óceƒ. Uda∏o
si´, mimo wzmo˝onej kontroli, dodatkowo
zatrudniç oko∏o 160 pracowników ratujàc
ludzi od wywiezienia na roboty do Niemiec.
W ramach tej akcji znalaz∏o zatrudnienie wielu
wybitnych naukowców.
1 sierpnia 1944 roku. Powstanie Warszawskie.
Exodus mieszkaƒców Warszawy, gehenna
kana∏ów, zag∏ada miasta...
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Stukas nad Warszawà.
Prawdopodobnie widok z domu
„Krisa” Brauna przy ulicy Kopernika 28.
Rejon pomi´dzy Placem Napoleona,
Wareckà, Âwi´tokrzyskà i Nowym Âwiatem

Ulica ˚abia przy Placu ˚elaznej Bramy.
Obs∏uga dzia∏a. Szli butni do Placu Teatralnego,
skàd ostrzeliwali Redut´ Ratusz
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W akcie zemsty za powstanie Niemcy przystàpili do systematycznego niszczenia bohaterskiego miasta, w tym infrastruktury wodociàgowo-kanalizacyjnej. Wybierali newralgiczne
punkty sieci i kosztowne urzàdzenia majàce
kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ca∏ego systemu zaopatrzenia w wod´ i odbioru
Êcieków. Doszcz´tnie zniszczyli Stacj´ Pomp
Kana∏owych, przelew burzowy pod Karowà,

burzowiec ˝oliborski pod placem Wilsona.
18 wrzeÊnia 1944 roku pot´˝ne detonacje
wstrzàsn´∏y okolicà Stacji Pomp Rzecznych,
miejscem, w którym odbywa∏ si´ pobór wody
transportowanej nast´pnie do Filtrów przy
ulicy Koszykowej. Newralgiczny dla normalnego funkcjonowania stolicy punkt pad∏
w gruzach. Dzie∏o zniszczenia trwa∏o a˝ do
usuni´cia hitlerowców z Warszawy.

WyjÊcie z kana∏u na ulic´
Nowy Âwiat przy Wareckiej.
Na zdj´ciu z lewej:
majster kana∏owy Leon Rydzyƒski,
pseudonim „Dziobaty”
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Ogrom strat w infrastrukturze przedsi´biorstwa spowodowa∏, ˝e ponownie woda pop∏yn´∏a siecià wodociàgowà dopiero w maju
1945 roku.

Kana∏y
Spojrzenie w dó∏ przez otwarty w∏az budzi ju˝
obawy, nawet doÊwiadczonego przewodnika
kana∏owego, u niego jeszcze wi´ksze i odmienne. Wie, co czeka ich wszystkich tam, na
dole. Pozostali widzà tylko g∏´bokà na wiele
metrów studni´ i pokryte zesch∏ym b∏otem,
˝elazne, zardzewia∏e stopnie, po których majà
zejÊç ku wolnoÊci oraz po∏yskujàcà daleko
w dole wod´. Dalej czeka ju˝ tylko ciemnoÊç
i... nag∏y, wszechogarniajàcy, zupe∏nie inny,
nieznany dotychczas strach.
Ju˝ po pierwszych metrach odczuwa∏o si´
brak tlenu. Powietrze stawa∏o si´ coraz ci´˝sze, wysycha∏y wargi, pod stopami chlupota∏a
cuchnàca breja. Zaczyna∏y piec oczy. Pot zalewa∏ cia∏o. Dra˝ni∏a woƒ chloru i amoniaku,
który zmieszany z ciÊni´tym przez Niemców
w wod´ karbidem zaczà∏ fermentowaç, tworzàc trujàce opary i zarazem wybuchowà mieszank´. Obowiàzywa∏ zakaz u˝ywania zapa∏ek, palenia papierosów – tylko latarki elektryczne, ale na krótko – brakowa∏o baterii.
Nakaz bezwzgl´dnej ciszy, pod groêbà kary
Êmierci, ∏ama∏y j´ki rannych, p∏acz dzieci, nawo∏ywania matek, a raczej ich rozpaczliwe
wycie za zaginionymi dzieçmi. W nieprzeniknionych ciemnoÊciach, ot´pieni unoszàcym si´
gazem, ludzie doznawali halucynacji, prze˝ywali potworne wizje. Zdarza∏o si´, ˝e zaczynali
do siebie strzelaç i obrzucaç si´ granatami,
bioràc swoich za Niemców.
Odg∏os wybuchajàcych na ulicach bomb zrzucanych przez Stukasy tutaj w kana∏ach, nabiera∏ upiornego wymiaru, tworzàc przera˝ajàce,
pozazmys∏owe, nieznane nigdy cz∏owiekowi
dêwi´ki, pot´gujàce panik´ i strach. Ludzie
t∏umnie brn´li w g´stej mazi, jeden przez drugiego, depczàc innych, Êlizgajàc si´ i padajàc
twarzà w cuchnàce wydzieliny niosàce gaz

Grupa przewodników
kana∏owych z Mokotowa

WyjÊcie z kana∏ów powstaƒców z Mokotowa.
Aleje Ujazdowskie, róg ulicy Wilczej
Pluton 227
„Szczury Kana∏owe”.
Patrol przed wyprawà
z amunicjà na Stare Miasto,
ok. 23 sierpnia 1944
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WyjÊcie prosto w ∏apy Niemców.
Ulica Pu∏awska prawdopodobnie niedaleko
Dworkowej. Druga dekada wrzeÊnia
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PonieÊli wielkà ofiar´

Robotnicy kana∏owi i wodociàgowi:
Henryk Domaƒski
Józef Ga∏kowski
Wac∏aw Gregorek
Antoni Jurek
Edward Kobler
Franciszek Kopczyƒski
Micha∏ Moroz
Antoni Perdubiƒski
Stanis∏aw Pilarski
Jan Sachanowski
Franciszek Soko∏owski
Stefan Sztolcman
Wac∏aw Wilczyƒski
Wac∏aw Ziàtek
Micha∏ Zwierzchowski

Powstaƒcy ze Starówki po wyjÊciu z kana∏ów.
Odpoczynek na posesji przy ulicy Wareckiej,
31 sierpnia lub 1 wrzeÊnia 1944 roku
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Miejskiego Przedsi´biorstwa Wodociàgów
i Kanalizacji, tysiàcom powstaƒców i cywilnej
ludnoÊci Warszawy uda∏o si´ przedostaç z obl´˝onych dzielnic.
To oni wytyczyli pierwsze, podziemne trasy
dla kurierów przenoszàcych meldunki i broƒ,
dla wycofujàcych si´ oddzia∏ów i ludnoÊci cywilnej. Udaremniali, ryzykujàc ˝yciem, zbrodnicze plany Niemców majàce na celu zatopienie przebywajàcych w kana∏ach ludzi. Pod
groêbà kary Êmierci przemycili z dyrekcji, tak

wa˝ne dla losów powstania plany kanalizacji.
I znowu, nara˝ajàc ˝ycie, zagro˝eni bezustannym ostrza∏em, mieszkaƒcom Warszawy dali
ukojenie – bezcennà wod´ – budujàc dziesiàtki studzien.
Kana∏y budowano z myÊlà dla dobra publicznego, dla mieszkaƒców Warszawy, rozwoju
miasta. Pó∏ wieku póêniej sta∏y si´ bezmiernie
tragicznà, wstrzàsajàcà drogà ku wolnoÊci,
ku ˝yciu. Wielu na tej drodze zosta∏o.
Piotr Stankiewicz

Ruiny Starego Miasta
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Na stronie 80 – Exodus,
4-5 paêdziernika 1944 roku,
Aleje Jerozolimskie róg Kruczej
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W powstaniu zgin´∏o i zosta∏o zamordowanych ok. 120 pracowników wodociàgów,
m.in.:
in˝. Tadeusz Go∏da
Antoni Grzymalski – kierownik zak∏adu
wodomierzowego
in˝. Tadeusz Jab∏czyƒski
in˝. Witold Jaworski
in˝. Ludwik Krawcewicz
in˝. Jerzy Lenczewski – starszy podmajstrzy
in˝. Mieczys∏aw Pojawski
in˝. Stanis∏aw Raczyƒski
Stanis∏aw Pustelnik
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dbanym parkiem, zabytkowymi, Êwietnie utrzymanymi budynkami, przestrzenià, porzàdkiem
i spokojem. Wokó∏ warszawskie wie˝owce, uliczny chaos, t∏umy na chodnikach, przepe∏nione
jezdnie, a tu – bukoliczne obrazki. Flirtujàce
w zaroÊlach ptaki, m∏ode kacz´ta p∏awiàce si´
w fontannie, aleja jedenastu wiekowych platanów, kasztany, cisy, jawory, magnolie. Geometryczne p∏aszczyzny szmaragdowych trawników.
S∏oƒce. Cisza. Po prostu sielanka: niezale˝nie od
pory roku. W dwudziestoleciu mi´dzywojennym by∏ to jeden z popularniejszych zielonych
adresów w stolicy – na spacery z wózkami, zabawy, randki. Wystarczy∏o wykupiç bilet abonamentowy i do woli cieszyç si´ parkowym krajobrazem. DziÊ spacery sà reglamentowane, ograniczone do letnich weekendów.
Liczba wejÊç (w lipcu i sierpniu) na Stacj´ Filtrów jest limitowana; przepustki, po które trzeba si´ zg∏aszaç z wyprzedzeniem, szybko si´
koƒczà. WÊród oko∏o 800 szcz´Êliwców miesi´cznie sà zagraniczni turyÊci, warszawiacy i ich goÊcie, ale tak˝e byli pracownicy, którzy przychodzà tu ze wzgl´dów sentymentalnych. Pe∏en
przekrój wiekowy: od Êwie˝o narodzonych „turystów” przywo˝onych w wózkach po najstarszych mieszkaƒców stolicy, którzy pami´tajà
Filtry sprzed wojny i zasypujà grup´ anegdotkami na temat przedsi´biorstwa. Tak jak pewna
80-latka, która, gdy pochwali∏a si´ pracownikom, ˝e w latach 20. umawia∏a si´ tu na randki
z synem jednego z kierowników, zosta∏a potraktowana jak goÊç specjalny i zaproszona na przeja˝d˝k´ meleksem.

Wschodnia fasada budynku Wystawy Wodociàgów i Kanalizacji (dawniej II Maszynownia).
Przyk∏ad architektonicznej segmentyzacji

Od Filtrów do Czajki
Stacja Filtrów to miejsce magiczne, tajemnicze,
na co dzieƒ schowane przed ciekawskimi spojrzeniami, otoczone wysokim p∏otem. Otwiera
si´ tylko przy wyjàtkowych okazjach, takich jak
letnie soboty, rocznice czy wizyty specjalnych
goÊci. Kiedy w 1994 roku Stacj´ odwiedzi∏a
wnuczka Lindleyów, Maria, ówczesny dyrektor

MPWiK ˝artowa∏, ˝e mieszkaƒcom nazwisko jej
wielkich przodków kojarzy si´ g∏ównie ze szpitalem chirurgicznym na ulicy Lindleya. To nieprawda. Warszawiacy sà i zawsze byli ciekawi
spraw dotyczàcych ich miasta.
Maria Lindley przyjecha∏a do Warszawy z prywatnà wizytà, z potrzeby serca. Chcia∏a zobaczyç
legendarny zak∏ad, owoc pracy jej przodków –
in˝ynierów z rodu Lindleyów, którzy oddali
warszawskiemu przedsi´biorstwu kawa∏ swojego
˝ycia. Jestem pod du˝ym wra˝eniem wybornej
jakoÊci materia∏ów i pracy ludzkiej z tamtych
czasów, która do dziÊ s∏u˝y Warszawie – wpisa∏a
w ksi´dze pamiàtkowej.
To regu∏a. GoÊcie, po otrzymaniu przepustki
i przekroczeniu ˝elaznej kutej bramy, sà bowiem
zawsze – i to bez wyjàtków – zachwyceni. Za-

Wie˝a ciÊnieƒ, kiedyÊ bardzo wa˝ny
element systemu t∏oczenia wody,
obecnie ozdoba i symbol
Po prawej: zabytkowy zegar wskazujàcy
poziom lustra wody i nape∏nienie zbiornika
wody czystej nr 2

[81]

Wystawa armatury wodociàgowej i kanalizacyjnej
na terenie Stacji Filtrów

[110]

Po prawej: zasuwa o Êrednicy 1400 mm do odcinania
przep∏ywu wody

Czwórnik kulowy,
umo˝liwiajàcy rozdzia∏ wody na cztery przewody

[111]

[112]

Po prawej: model „lindleyowskiego” kana∏u jajowego trzypierÊcieniowego. Nazwa pochodzi od kszta∏tu i iloÊci warstw ceg∏y
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Jest najstarsza, naj∏adniejsza i najcenniejsza.
Wyjàtkowa – nie ma sobie równych ani w Polsce, ani w Europie, ani gdziekolwiek indziej na
Êwiecie. Warszawska Stacja Filtrów to dziewi´tnastowieczny in˝ynierski fenomen, funkcjonujàcy w rytmie XXI wieku. Klasyczny i nowoczesny jednoczeÊnie. A do tego odznaczajàcy si´
niezwyk∏à urodà.

[115]

Kana∏ pod ulicà Karowà

[119]
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Po∏àczenie kana∏ów pod ulicà Karowà i Krakowskim PrzedmieÊciem
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ZejÊcie do kana∏u

Centralna Dyspozytornia Zak∏adu Wodociàgu Praskiego

[139]
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wapienne i zawiesina pylistego w´gla) sprawia,
˝e w wodzie tworzy si´ zawiesina podobna do
k∏aczków bawe∏ny, mlecznych ob∏oków albo...
kisielu, która absorbuje prawie wszystkie niepo˝àdane dodatki (bakterie, metale ci´˝kie, pestycydy). Oczyszczona woda utrzymuje si´ nad zawiesinà. Zebrana z wierzchu jest nast´pnie posy∏ana na filtry poÊpieszne, które pracujà – ju˝
w tradycyjny sposób – nad usuni´ciem reszty
zanieczyszczeƒ.
Na ogó∏ w∏aÊnie nad pulsatorami pada najcz´Êciej zadawane przez turystów pytanie: Czy
w Warszawie mo˝na piç wod´ prosto z kranu?
Mo˝na – odpowiadajà przewodnicy (na co dzieƒ

pracownicy Filtrów), po czym, dla poparcia swoich s∏ów, zapraszajà do degustacji Êwie˝o przefiltrowanej i odka˝onej wody. Krystalicznie czysta
woda smakuje jak z butelki. Odkàd dezynfekuje
si´ jà dwutlenkiem chloru, straci∏a charakterystyczny zapach. Woda przechodzi smakowà metamorfoz´ dopiero w rurach nabiera ˝elazistego
posmaku po d∏ugiej podró˝y miejskimi rurami
(które nie zawsze znajdujà si´ w idealnej kondycji) do domowego kranu.
Wod´ przeznaczonà do chemicznego oczyszczania czerpie si´ z Osadnika Czerniakowskiego na
Stacji Pomp Rzecznych. Osadnik ma 17,8 hektarów powierzchni i 4 metry g∏´bokoÊci. W nim

miesza si´ woda pobrana spod dna Wis∏y z niewielkà iloÊcià wody z jej nurtu. Osadnik jest oddzielony od rzeki wrotami Êluzowymi, które
otwiera si´, ˝eby mi´dzy osadnikiem i Wis∏à
móg∏ przemieszczaç si´ sprz´t p∏ywajàcy (pog∏´biarki, spulchniacze hydrauliczne, holownik
i bunkierka, czyli zbiornik z paliwem). W czasie
powodzi wrota zabezpiecza si´ zaporà, której
wysokoÊç mo˝na dowolnie regulowaç za pomocà
szandorów, czyli kanciastych belek uk∏adanych
jedna na drugiej. Na zdj´ciu lotniczym, zrobionym podczas powodzi w 1997 roku, Wis∏a toczy
swoje m´tne, brunatne wody, a obok migocze
b∏´kitna tafla osadnika.

Pompownia Wysokiego CiÊnienia
na Stacji Pomp Rzecznych t∏oczàca wod´ inﬁltracyjnà

Elementy pomp t∏oczàcych wod´ do uzdatniania
ze Stacji Pomp Rzecznych na Stacj´ Filtrów

[124]

Elementy pomp t∏oczàcych wod´ do uzdatniania
ze Stacji Pomp Rzecznych na Stacj´ Filtrów

Akwarium na pompowni t∏oczàcej wod´ do uzdatniania
ze Stacji pomp rzecznych na Stacje Filtrów.
Monitoring biologiczny jakoÊci wody

[127]
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spadajàcà na ∏eb, na szyj´ wydajnoÊç. WczeÊniej
oczyszczana przez nie woda by∏a ciàgni´ta prosto z Wis∏y. Z powodu organicznych zanieczyszczeƒ (g∏ównie planktonu, obecnego w rzece od
wczesnej wiosny do póênej jesieni) piaskowe
filtry notorycznie si´ zatyka∏y i w rezultacie dostarcza∏y tyle przefiltrowanej wody, co kot nap∏aka∏. Postanowiono wi´c zmieniç charakter
wst´pnego surowca i zamiast wiÊlanego koktajlu
czerpanego prosto z nurtu, filtrom podano wod´
infiltracyjnà – ciàgni´tà spod piaszczystego dna
rzeki. Dodatkowo nakryto w´glem aktywnym
warstwy piasku i ˝wiru u∏o˝one w komorach filtrujàcych. To wystarczy∏o. Efekt przerós∏ oczekiwania; zmodernizowane staruszki nabra∏y krzepy i produkujà teraz tyle czystej, doskona∏ej wody, ˝e miasto nie nadà˝a z jej spijaniem.
Raz na kilkanaÊcie lat ka˝dy z filtrów powolnych przechodzi kuracj´ odm∏adzajàcà. Piach,
˝wir i w´giel wype∏niajàce komor´ filtracyjnà
sà wywo˝one, wn´trze zamiatane, po czym powoli, warstwa po warstwie znów zasypywane.
To rzadka okazja, ˝eby wejÊç do komory suchà
nogà i podziwiaç ceglanà podziemnà konstrukcj´ w pe∏nej krasie, bez lustrzanego odbicia
sklepieƒ na miejscu pod∏ogi.
W 1972 roku Stacja Filtrów wzbogaci∏a si´
o drugi ciàg technologiczny, zbudowany na
miejscu jednego z lindleyowskich osadników.
Tutaj – w przeciwieƒstwie do pierwszego ciàgu,
pracujàcego naturalnymi metodami – stawia si´
na chemi´: wst´pne utlenianie, koagulacj´
z u˝yciem siarczanu glinowego, filtracj´ pospiesznà i wreszcie dezynfekcj´ dwutlenkiem
chloru. Kubki smakowe przeci´tnego po∏ykacza
wody nie sà w stanie wychwyciç ró˝nicy pomi´dzy wodà z pierwszego a drugiego ciàgu, znawcy
jednak twierdzà, ˝e naturalnie filtrowana woda
jest smaczniejsza.
Na czym polega koagulacja? W uproszczeniu:
wiÊlana woda, po odbyciu d∏ugiej podró˝y rurami wp∏ywa do czterech zbiorników, nazywanych
pulsatorami, g∏´bokich na ponad 5 m. Dodanie
zwiàzków chemicznych (takich jak wspomniany
siarczan glinowy, krzemionka aktywna, mleko

„Chude Wojtki” i pog∏´biarki przy wrotach ∏àczàcych Wis∏´ z Osadnikiem Czerniakowskim

Najwi´ksza w Europie studnia inﬁltracyjna „Gruba KaÊka”
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Zbiornik wód opadowych na ˚eraniu

[163]

[180]

Najlepszy przyjaciel KaÊki, Chudy Wojtek cumuje na ogó∏ w porcie Stacji Pomp Rzecznych
na Czerniakowie. Ca∏a stacja, równie˝ zaprojektowana przez Williama Lindleya, w czasie II
wojny Êw. zosta∏a zrównana z ziemià. Z oryginalnych zabudowaƒ osta∏a si´ jedynie „lindlejówka”, murowana, dwupi´trowa willa przy
Czerniakowskiej, poroÊni´ta dzikim winem,
w której kiedyÊ mieszka∏o kierownictwo Stacji.

Na obu zdj´ciach instalacja suszarni osadu w Oczyszczalni Âcieków „Po∏udnie”
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wym laboratorium pracowa∏a Magda Karwowska), równie˝ Gruba KaÊka ma na koncie rol´
filmowà. W latach 60. nakr´cono tu komedi´
Pieczone go∏àbki, w której zatrudniony na etacie poeta Êpiewa∏ pracownikom piosenki przez
radiow´ze∏, ˝eby w trakcie s∏u˝by nie zasypiali,
znu˝eni jednostajnym szumem pomp. DziÊ KaÊka jest ca∏kowicie zautomatyzowana i samodzielna. Zatrudnienie jest symboliczne i ogranicza si´ do jednej osoby.
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Sielskie otoczenie oczyszczalni Êcieków

[194]

Oczyszczalnia Âcieków „Czajka”,
pochodnia spalajàca nadmiar biogazu

rezydent Sokrates Starynkiewicz i in˝ynier
Wiliam Heerleyn Lindley zapoczàtkowali
w Warszawie er´ wspó∏czesnych us∏ug wodociàgowo-kanalizacyjnych. Dzi´ki ich zaanga˝owaniu miasto dêwign´∏o si´ na wy˝szy poziom
cywilizacyjny. ˚ycie mieszkaƒców sta∏o si´
∏atwiejsze i bezpieczniejsze. Wystarczy wspomnieç, ˝e ÊmiertelnoÊç wÊród warszawiaków
spad∏a po wybudowaniu wodociàgów i kanalizacji z 33 osób na 10 000 mieszkaƒców w roku
1880 do 19 w 1910, a liczba zgonów na tyfus
zmala∏a ponad pi´ciokrotnie.
Dzie∏o zapoczàtkowane przez te dwie wielkie
postacie, choç ca∏y czas by∏o i jest rozbudowywane oraz modernizowane, nie zosta∏o jednak
do tej pory zwieƒczone zamkni´ciem procesu
obiegu wody tak, by zu˝yta przez mieszkaƒców
nie czyni∏a szkody Êrodowisku. Pierwsza oczyszczalnia Êcieków w Warszawie ruszy∏a dopiero
w ostatniej dekadzie XX. wieku. „Czajka”, takà
nosi nazw´, oczyszcza Êcieki z prawobrze˝nej
cz´Êci stolicy. W 120. rocznic´ pop∏yni´cia wody
z Filtrów do sieci miejskiej prac´ rozpocz´∏a
Oczyszczalnia Po∏udnie. Trafiajà do niej nieczystoÊci z Ursynowa, Wilanowa i cz´Êci Mokotowa.
Z wi´kszoÊci lewobrze˝nej Warszawy Êcieki
wcià˝ jednak wpadajà wprost do Wis∏y – to niemal 50% wszystkich sto∏ecznych nieczystoÊci.
Warszawskie Wodociàgi realizujà projekt, który
ma zmieniç t´ sytuacj´. Kosztem ponad pó∏tora
miliarda z∏otych, z czego 62% wy∏o˝y Unia Europejska z Funduszu SpójnoÊci, zostanie zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia
„Czajka”. Po tej inwestycji wp∏ynà do niej pozosta∏e nieczyszczone Êcieki z lewobrze˝nej cz´Êci
stolicy. Wielu ludzi musi w∏o˝yç du˝o serca
i pracy, aby jubileusz 125-lecia Warszawskich
Wodociàgów by∏ obchodzony z dzia∏ajàcà rozbudowanà „Czajkà”. Wówczas wszystkie warszawskie Êcieki b´dà oczyszczane. Tym samym zostanie zwieƒczone dzie∏o zapoczàtkowane przez
Sokratesa Starynkiewicz i Wiliama Heerlaina
Lindleya...
S∏awomir Szczepankiewicz
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Oczyszczalnia Âcieków „Czajka” – szyb windy komór fermentacyjnych
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[204]

Planowany wyglàd Oczyszczalni Âcieków „Czajka” po rozbudowie i modernizacji.
Projekt: Architektura Pawlikowski – Maciej Pawlikowski
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Dla dobra publicznego
120 lat Wodociàgów
Warszawskich
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