
O tym jak dzieci ze szkoły nr 177 w Warszawie zwiedzały Filtry Warszawskie 

 

W czerwcu 1962 roku dzieci ze szkoły nr 177 w Warszawie odbyły wycieczkę do Filtrów 

Warszawskich. Należy pamiętać, iż pracownicy wspomnianych zakładów należeli do Komitetu 

Opiekuńczego szkoły natomiast dyrekcja Filtrów sponsorowała coroczną zabawę choinkową. 

Budowę na obecnym miejscu zespołu stacji filtrów rozpoczęto w 1883 roku za zgodą cara 

Aleksandra II wydaną w kwietniu 1882 roku. Wcześniej bo w 1876 roku William Lindley 

przygotował projekt budowy miejskich wodociągów i kanalizacji. Ostatecznie jednak za 

realizację zawartych w projekcie założeń odpowiedzialny był 28-letni syn angielskiego 

architekta - William Heerlein Lindley. W pierwszej kolejności powstały filtry powolne oraz 

zbiorniki wody czystej i osadniki wody surowej (wzniesione w latach 1883-1926 i istniejące 

do dziś). Wracając do relacji zawartej w kronice szkolnej należy zauważyć, iż zgodę na 

zwiedzenie zakładu władze szkoły otrzymały bez problemu co nie dziwi zważywszy na w/w 

związki pomiędzy szkołą nr 177 a Filtrami Warszawskimi. Autor opisu zwraca uwagę na 

nietypowy wygląd zabudowań i urządzeń na terenie Filtrów. Cyt. „Na zewnątrz widać domki  

i kominy ukryte w zielni trawy i kwiatów, a gdy się wejdzie do środka tych domków – ciekawe 

widzi się zjawiska”. Mowa w tym miejscu oczywiście o ukrytych pod ziemią urządzeniach  

i instalacjach służących do filtrowania wody. Jak zauważa w kolejnym fragmencie autor relacji 

„woda w zbiornikach pod wpływem ciśnienia atmosferycznego ogrzewa się, przepływa rurami 

do dalszych zbiorników w których się oczyszcza przez odpowiednie pokłady żwiru, kamieni  

i piasku”. Tak przefiltrowana woda była następnie za pomocą pomp dostarczana do kanałów 

skąd docierała do indywidualnych odbiorców. Oczywiście mamy w tym wypadku jedynie do 

czynienia z opisem teoretycznym procesu, zapewne streszczeniem informacji podanych przez 

przewodnika. W rzeczywistości dzieci miały okazję oglądać zaledwie jeden z etapów 

wzmiankowanego procesu filtrowania – zgromadzoną w zbiornikach wodę. Jak stwierdza autor 

w podsumowaniu: „Filtry – to chyba najważniejszy skarb dla naszej stolicy, bo bez czystej 

wody – ciężkie było by życie ludzi w mieście”. Do relacji został dołączony również 

okolicznościowy rysunek na którym widać budynek administracyjny Filtrów (w prawym 

dolnym rogu), wieżę ciśnień wybudowaną w latach 1885-1886 (lewa część rysunku), grupę 

szesnaściorga dzieci ustawionych w trzy równoległe kolumny czekających na wejście do 

filtrów powolnych. W pobliżu dwóch niezależnych od siebie wejść oglądający zauważy dwóch 

pracowników Filtrów w niebiskich mundurach pełniących funkcję przewodników. Dwóch 

kolejnych pracowników rozmawiających ze sobą uwiecznił artysta obok budynku 

administracyjnego. 



 

 

Il. 2. Stacja Filtrów Warszawskich – wikipedia.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


