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Wodociągi
województwa
łódzkiego
Łódź, miasto które w XIX stuleciu, w iście amerykańskim
tempie przeistoczyło się z małej osady w potężną
przemysłową metropolię i jedno z największych skupisk
ludzkich na ziemiach polskich, ma własną historię tworzenia
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Studnie, rurmusy, rząpie,
czyli trudne początki...
Bogata sieć rzek, rzeczek i strumieni oraz
obfitość wód podziemnych sprawiła, iż
obszary, które dziś znajdują się w granicach
województwa łódzkiego, od najdawniejszych
czasów sprzyjały osadnictwu. Pierwsze stałe
osady powstawały na nich już blisko 3 tys. lat
temu – zarówno nad strumieniami, rzekami
i źródłami, z których osadnicy czerpali wodę
bezpośrednio, jak i wokół drążonych studni,
których solidność i wydajność warunkowała
przetrwanie skupiska.
Istnienie dużej ilości studzien potwierdzają
liczne odkrycia archeologiczne. Najstarsze
spośród nich, odkopane na terenie województwa łódzkiego, pochodzą z okresu
kultury łużyckiej, czyli sprzed 2,5 tys. lat. Ich
drewniane konstrukcje odkryto w czasie
budowy drogi S8, w okolicach Ldzania koło
Łasku. Z kolei w Jankowie, w gminie Piątek,
odsłonięto ludne osiedle z czasów tzw. kultury
przeworskiej, z okresu cesarstwa rzymskiego.
Jego mieszkańcy korzystali z kilkunastu studzien o drewnianych cembrowinach, które
stanowiły albo wydrążone pnie grubych
drzew, albo konstrukcje z solidnych dranic.
Studnie te, datowane na III-IV wiek, mogły
z naddatkiem zabezpieczyć miejscowym
dostęp do wody.
Studnie publiczne w osadach, grodach,
wreszcie we wsiach i miastach, na terenie
obecnego województwa łódzkiego, budowano
w średniowieczu oraz czasach nowożytnych

na głównym placu, dziedzińcu lub w rynku,
aby wszyscy mieszkańcy mieli zapewniony
dostęp do wody. W publicznych punktach
poboru wody obowiązywały specjalne
przepisy, mające pomóc w utrzymaniu ich
czystości. Zakazane było m.in. pranie w nich
odzieży czy pojenie zwierząt gospodarskich.
Budowano jednocześnie prymitywne kanały, odprowadzające płynne nieczystości.
Obok studni drewnianych – okrągłych lub
kwadratowych – coraz częściej powstawały
też kamienne.
Do czerpania wody ze studni wykorzystywano żurawie, składające się z pionowo
wbitego pala oraz prostopadłej do niego,
ruchomej żerdzi, obciążonej na jednym
końcu ciężarkiem, a na drugim wiadrem.
W przypadku studni głębokich, podobnie jak
we wcześniejszych stuleciach, instalowano
nad studnią drewniane koło zębate i naczynie
do czerpania wody.
W średniowieczu, w granicach dzisiejszego
województwa łódzkiego – podobnie jak na
obszarze całego kraju – zaczęto kłaść prymitywne wodociągi, nazywane dziś uczenie
grawitacyjnymi. Tę szumną nazwę nadano
dość prostemu połączeniu pni z wydrążonymi
bruzdami i dopasowanymi belkami (zakrywającymi je od góry), którymi doprowadzano
wodę do ludzkich siedzib z przepływających
wyżej strumieni i rzek.
Wodę rozprowadzano także, wykorzystując
system przemyślnie sprzężonych beczek,
z których każda kolejna usytuowana była
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nieco niżej. Beczki te – dokładnie zakryte,
o pojemności kilkunastu wiader, nawiercane
w dolnej części i umieszczane w tzw. dołach
chłonnych, celem odprowadzenia nadmiaru
wody – łączone były rurami, wykonanymi
z drewna, zakopanymi na głębokości około
metra i ocieplanymi mchem. Do uszczelnienia
spojeń pomiędzy beczkami i rurami stosowano
darte szarpie, z lnianego płótna oraz wosk.
Na początku XV stulecia pojawiły się na
ziemiach polskich wodociągi, transportujące
wodę pod niewielkim ciśnieniem. Jej doprowadzanie do wyżej położonego zbiornika,
wytwarzającego ciśnienie, odbywało się tzw.
rurmusem, zaopatrzonym w drewniane koło,
wyposażone w czerpaki – kubły lub wiadra do
nabierania wody – i napędzane za pomocą
koła wodnego. Woda rozprowadzana była
do odbiorców rurami, wykonanymi z pni
sosnowych, drążonych ręcznymi świdrami,
bądź (rzadziej) prymitywnymi wiertarkami,
poruszanymi kołem wodnym o pionowej
osi. Rury te spajano następnie metalowymi
łącznikami, uszczelniając łącza konopiami
lub mchem oraz smołą.
Średniowieczne urządzenie wodociągowe
składało się zatem ze źródła, czyli czerpalni
i instalacji rozprowadzającej. Skuteczność
tego układu była zależna od kilku czynników:
obfitości wody w źródle i szybkości nurtu
rzeki, efektywności urządzenia czerpalno-podnoszącego, wysokości i objętości zbiornika,
wreszcie przepustowości rurociągów. Jeśli
ujęcie znajdowało się nad poziomem rzeki,
jej nurt w znaczącym stopniu decydował
o wydajności instalacji, gdyż moc napędu uzależniona była od obrotów koła napędowego,
przenoszonych następnie na koło czerpalne
(czerpakowe). Na obwodzie takiego koła, jak
już wspomniano, umocowane były wiadra
(kubły) lub zamontowane na stałe drewniane
skrzynki, tzw. koła skrzynczaste, pełniące funkcję
nabieraków, oddające nabraną wodę do koryta.
Koła czerpakowe, stosowane w rurmusach,
były zdolne podnosić wodę na potrzebną
wysokość. Wlewały one wodę do zbiornika,
z którego następnie była rozprowadzana.

fot. 1.
Rurmus – urządzenie do podnoszenia wody na
wysokość 20 m do zbiornika w wieży ciśnień.
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Sieć rurociągów doprowadzała wodę
do – ustawionych w wielu punktach osady
czy miasta – tzw. rząpi, czyli pomniejszych
zbiorników o kształcie koryt, skrzyń, lub
beczek, częściowo wkopanych w ziemię,
z których następnie czerpano wodę na potrzeby warsztatów bądź prywatnych siedzib
przez „szubieniczki” – wydrążone kolumny,
zaopatrzone w zamykany, boczny wylew.
Z czasem pobór wody z rząpi ułatwiano przez
zamontowanie przy nich ręcznych pomp,
które przyspieszały jej przepływ. Te pierwsze,
średniowieczne rurociągi wyposażone były
również w proste zawory. W drewnianym
przewodzie wycinano niewielki otwór,
w którym, w razie potrzeby, osadzano dopasowany, drewniany klocek, odcinający
skutecznie przepływ wody.
Rozmaicie bywało z jakością dostarczanej
wodociągami wody. Jej przydatność do
spożycia, w wielu przypadkach, pozostawiała
wiele do życzenia. Dotyczyło to szczególnie
osad, pobierających wodę z rzek czy strumieni,
przepływających przez sieć wodociągową.
Ujęcia bywały często zanieczyszczane przez
rzemieślniczą produkcję i ścieki, spływające
do tych wód. Rury wodociągowe nie były
również w pełni szczelne, co zwiększało
możliwość zanieczyszczenia wody ściekami.
W średniowieczu instalacje wodociągowe nie
posiadały przy tym systemów filtracyjnych.
Ich funkcję pełniły studnie osadnikowe,
gromadzące szlam. Lokalizowano je poniżej
przewodów wodociągowych.
Każdy z mieszkańców średniowiecznego miasta, który chciał mieć „prywatne
przyłącze” do rurociągu, musiał uzyskać na
jego doprowadzenie zezwolenie od rady
miejskiej. Za regularne korzystanie z wody,
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doprowadzanej do miasta, pobierano przy
tym specjalny podatek, zwany rurnym. Musieli
go uiszczać zarówno ci spośród mieszczan,
którzy eksploatowali własne, wcześniej
„zalegalizowane”, przyłącza, lub pobierali
wodę bezpośrednio z rząpi, jak i korzystający z dobrodziejstwa studni miejskich lub
prywatnych. Z płacenia rurnego zwolnieni
bywali rajcowie, biskupi, klasztory oraz
znaczniejsi mieszczanie, przedstawiciele
stanu rycerskiego (szlacheckiego) i królewscy urzędnicy.
Równolegle powstawały – początkowo
prymitywne – urządzenia kanalizacyjne.
Rolę kanałów odprowadzających nieczystości pełniły przede wszystkim rynsztoki,
biegnące po obu stronach ulicy lub jej
środkiem. Mogły nimi być – stosowane
również do przepływu wody – drewniane
kanały, wydrążone w sosnowych, okrągłych
lub czworobocznych w przekroju pniach,
zakrytych od góry deskami. Jako lepiszcza,
łączącego elementy takiego przewodu kanalizacyjnego, używano również dziegciu.

fot. 1.
Maszyna służąca do wyrobu drewnianych rur.
fot. 2.
Wodociąg z XV w. – drzeworyt z 1550 r.
fot. 3.
Zamek w Uniejowie, 1846 r.
fot. 4.
Park w Arkadii niedaleko Łowicza, 1846 r.
fot. 5.
Skierniewice, lata 50. XX w.
fot. 6.
Skierniewice, koniec XIX w.
fot. 7.
Zduńska Wola, XIX w.
fot. 8.
Sulejów, koniec XIX w.
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fot. 1-2.
Zamek w Łęczycy z XIV w.
fot. 3.
Zamek w Basiekierach z XV/XVI w.
fot. 4.
Archikolegiata NMP i św. Aleksego w Tumie,
kościół wzniesiony w XII w.
fot. 5.
Obwarowania zespołu klasztornego opactwa cysterskiego
w Sulejowie z XII w.
fot. 6.
Zamek w Oporowe z XV w.
fot. 7.
Zamek Książąt Mazowieckich w Rawie Mazowieckiej, z XIV w.
fot. 8.
Brama Krakowska w Wieluniu.
fot. 9.
Zamek w Drzewicy z XVI w.
fot. 10.
Dwór obronny Kapituły Krakowskiej w Pabianicach, powstał w XVI w.
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Ziemia obiecana, zapach wielkich pieniędzy i... odór ścieków
Spośród wszystkich wielkich miast na ziemiach
polskich, najpóźniej system miejskich wodociągów i nowoczesnej kanalizacji powstał
w Łodzi. Z drugiej strony przyznać trzeba, iż
w XIX stuleciu miasto nad Łódką rozrastało się
w oszałamiającym, niespotykanym wówczas
w Europie i na świecie, iście ekspresowym
tempie. Z miasteczka liczącego, w pierwszych dekadach wieku, zaledwie kilkuset
mieszkańców, w ciągu stu lat (do wybuchu
I wojny światowej) wyrósł potężny ośrodek
przemysłowy, blisko trzykrotnie większy od
historycznych polskich stolic – Poznania
i Krakowa. Rozbudowująca się, w sposób
niekontrolowany i spontaniczny, Łódź była
jedynym tak dużym miastem przemysłowym w Europie, które nie miało kanalizacji
w momencie, gdy liczba jego mieszkańców
osiągnęła, na początku XX wieku, krytyczne pół
miliona. Co więcej – było to wówczas miasto
najgęściej zaludnione na ziemiach polskich.
Historia bajecznej kariery Łodzi przemysłowej (nazywanej ziemią obiecaną przedsiębiorczych „lodzermenschów”, polskim
Manchesterem, perłą w koronie Romanowów)
rozpoczęła się w początkach XIX stulecia.
Ta niewielka wówczas osada, ze względu
na swoje niezwykle korzystne położenie
– usytuowanie przy ważnych szlakach
komunikacyjnych, obfitość gliny i drzewa
w okolicy, a przede wszystkim bogactwo
mniejszych i większych strumieni i rzeczek,
przepływających przez samo miasteczko lub

w jego bezpośrednim sąsiedztwie – zaczęła
stawać się dynamicznie rozwijającym się
centrum przemysłu włókienniczego.
Spośród wymienionych czynników, sprzyjających karierze miasta, to trzeci z nich był
zdaniem historyków zdecydowanie najbardziej
istotny. Podkreślają oni, iż Łódź przekształciła
się w wielkoprzemysłową metropolię, dzięki
gęstej sieci rzecznej i licznym źródłom, wypływającym w okolicy oraz bogactwu wód
podziemnych, co umożliwiało czerpanie wody
w celach przemysłowych i to już z głębokości
kilkunastu metrów. W tym samym celu kopano
studnie, ułatwiające ludziom dostęp do wody
pitnej. O ile jednak system ten dość dobrze
sprawdzał się w przypadku rozwijającego
się miasteczka, o tyle metropolia z szybko
rozwijającym się przemysłem włókienniczym
i przedsiębiorstwami, dającymi pracę setkom,
a później tysiącom robotników, błyskawicznie

wyczerpała zapasy wodne, zamieniając przy
tym rzeczki w cuchnące ścieki.
W konsekwencji fabrykanci zaczęli nawiercać studnie głębinowe. Silna konkurencja
pomiędzy „lodzermenschami” sprawiała,
że studnie te powstawały, a następnie były
stopniowo pogłębiane, w wielkim sekrecie.
Przedsiębiorstwo, którego pracownicy wiercili
studnię na terenie fabryki przemysłowego
potentata, Izraela Kalmanowicza Poznańskiego,
zostało zmuszone do zobowiązania się,
w szczegółowo spisanym kontrakcie, że po
ukończeniu robót nie wybuduje w Łodzi,
dla żadnego konkurenta łódzkiego „króla
włókna”, podobnego ujęcia, ani też nikomu
nie zdradzi żadnych szczegółów inwestycji.
Natomiast same prace wiertnicze prowadzone
były pod ścisłym nadzorem grupy strażników,
którzy zdecydowanie usuwali ciekawskich
przechodniów, a wśród nich ewentualnych
szpiegów z sąsiednich przedsiębiorstw,
daleko od miejsca prac.
Konkurencyjne podejście do zasobów
wodnych doprowadziło do tego, że łódzkich
fabrykantów właściwie nie interesowała budowa wodociągów komunalnych – z obawy
o zmniejszenie się ilości wody na potrzeby
fabryk. Z kolei z problemem produktu ubocznego – wielkich ilości płynnych nieczystości
i ścieków – radzili sobie dość skutecznie,
choć w sposób iście barbarzyński, czyli
doprowadzając je bezpośrednio do rynsztoków, strumieni i rzek, płynących w pobliżu
należących do nich zakładów. Karol Scheibler
– rywalizujący z I.K. Poznańskim o miano największego łódzkiego przedsiębiorcy – posunął
się nawet do tego, że ścieki ze swej tkalni

spuszczał, bez dodatkowych kosztów i inwestycji, bezpośrednio do kanału rzeki Jasień,
znajdującego się na terenie samej fabryki.
W Łodzi, na przełomie XIX i XX stulecia, tylko
nieliczne, najbardziej luksusowe kamienice
bądź reprezentacyjne, fabrykanckie rezydencje posiadały własne wodociągi, czerpiące
wodę z prywatnych studni głębinowych, oraz
systemy odprowadzania nieczystości poza
obręb budynku. Przytłaczająca większość
mieszkańców miasta korzystała z publicznych ujęć wody, usytuowanych na łódzkich
placach i ulicach lub też z płytkich studni,
wykopanych na podwórkach poszczególnych
posesji. W części z nich woda pozostawiała
wiele do życzenia, czasami nie nadawała się
do spożycia ze względu na znajdujące się

projektu nowoczesnej kanalizacji i systemowego zaopatrzenia miasta w wodę. Zadanie
to powierzono inżynierowi Wiliamowi
Heerleinowi Lindleyowi, jednemu z najlepszych
ówczesnych europejskich fachowców w tej
dziedzinie, synowi Wiliama Lindleya (obaj
opracowali wcześniej projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, m.in. dla Warszawy),
który – z upoważnienia seniora – miał nad
jego realizacją bezpośrednią pieczę.
W 1909 roku gotowy był już projekt z przebiegiem planowanych linii wodociągowych
i kanalizacyjnych. Bogata dokumentacja
– niezwykle szczegółowa i dopracowana –
została przetransportowana do miasta nad
Łódką w skrzyniach, ważących razem prawie
130 kilogramów. Rzetelne plany i wyliczenia
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w niej zanieczyszczenia chemiczne, pochodzące z miejscowych fabryk, albo bakterie
chorobotwórcze, których obecność wynikała
z bliskiego sąsiedztwa studzien z ustępami
i dołami kloacznymi, zapełniającymi się
ekskrementami i innymi brudami w coraz
szybszym tempie.
Na skutek nacisków mieszkańców, społeczników i lekarzy, w 1901 roku, ówczesny
prezydent Łodzi, Władysław Pieńkowski,
zgodził się na opracowanie wstępnego

Brytyjczyka przyczyniłyby się do szybkiej
realizacji projektu, gdyby nie fakt, iż kasa
miejska świeciła pustkami i zabrakło środków finansowych na drogą, ale jakże bardzo
pożądaną inwestycję. Brytyjczyk jednak nie
próżnował. Zastój w realizacji planów, opracowanych dla Łodzi, przysłużył się budowie
wodociągów i kanalizacji w dalekim kaukaskim
Baku. Wybuch I wojny światowej (1914 r.),
odsunął, w bliżej nieokreśloną przyszłość,
wszelkie plany i projekty.

fot. 1.
Fabryka sztucznego jedwabiu
w Tomaszowie Mazowieckim, 1927 r.
fot. 2.
Spółka Akcyjna Wyrobów Bawełnianych Izraela
Kalmanowicza Poznańskiego w Łodzi, pocz. XX w.
fot. 3.
Młyn w Wodzieradach, 1916 r.
fot. 4.
Wieża wodna na dziedzińcu
Widzewskiej Manufaktury w Łodzi, lata 30. XX w.
fot. 5.
Łódź, lata 1925-1929.
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Na kłopoty? Inżynier Skrzywan!
Do sprawy stworzenia systemu kanalizacyjnego
i sieci wodociągów dla miasta powrócono
w Łodzi natychmiast po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości. Decyzja o tym, że
w stolicy polskiego włókna powstanie w końcu
sieć kanalizacyjno-wodociągowa zapadła na
powrót już w 1919 roku. Wystarczyło kilka
miesięcy, aby władze miejskie uchwaliły realizację pełnych planów kanalizacji. Zgodnie
z nimi wszystkie miejskie posesje miały być
podłączone do sieci kanalizacyjnej w ciągu
6 lat – od momentu jej położenia w okolicy
starych domów – oraz jednocześnie, gdy
budowany jest nowy dom. Jednak, jak się
okazało, uznanie projektu za punkt wyjściowy
prac, nie oznaczało początku ich realizacji.
Tymczasem sytuacja sanitarna Łodzi stawała
się coraz gorsza: wodę do picia w mieście
czerpano wówczas ze studni o głębokości
zaledwie kilku lub kilkunastu metrów; studnie znajdowały się często w pobliżu dołów
kloacznych; nieczystości, tylko w nieznacznej
ilości, wywożone były poza obręb miasta;
większość ścieków domowych i wszystkie
fabryczne spływały ulicznymi rynsztokami.
Włodarze Łodzi kierowali liczne pisma do
posłów i senatorów, w których powtarzała
się wspólna konkluzja – trzeba zapewnić
miastu fundusze niezbędne do budowy
kanalizacji, której powstanie jest nie tylko
odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne,
lecz potrzebą chwili, wynikającą z zagrożeń
sanitarnych i epidemiologicznych.
Kiedy wreszcie zebrano środki finansowe
i zdecydowano się rozpocząć budowę sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej, zadbano także
o fachowca, godnego śmiałości i rozmachu
planów W. H. Lindleya. Wybór padł na inżyniera Stefana Skrzywana. Kiedy otrzymał
on od miasta zlecenie na realizację projektu
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, był już
postacią szeroko znaną wśród specjalistów
i cenioną w branży.
Budowa systemu wodociągów i kanalizacji
w mieście nad Łódką okazała się przedsięwzięciem nadspodziewanie trudnym.
Wysokie koszty inwestycji, wymuszające na
władzach miejskich zaciągnięcie pożyczki,
a także ograniczenie części wydatków budżetowych, stanowiły tylko jeden z problemów.
Prace nad doprowadzeniem wody i kanałów

6

napotkały przeszkody, wynikające także
z fatalnego stanu technicznego budynków,
usytuowanych przy ulicach, wzdłuż których
prowadzono wykopy. Domy te, budowane
szybko i z materiałów pozostawiających
wiele do życzenia, groziły teraz zawaleniem.
W sytuacji, gdy realizm nakazywał selekcję
planów i ich stopniowe wdrażanie, inżynier
S. Skrzywan wystąpił z propozycją, aby w pierwszym rzędzie urzeczywistnić część projektu,
odnoszącą się do systemu kanalizacyjnego.
Ówczesny prezydent Łodzi, Marian Cynarski,
poparł przedstawione rozwiązanie i we wrześniu 1924 roku, uchwałą Rady Miejskiej, zdecydowano o rozpoczęciu budowy kanalizacji
w mieście. Na realizacje tego celu z kasy miejskiej
wyasygnowano niebagatelną sumę, 5 mln zł.
Jednak – pomimo finansowych problemów, przeszkód architektonicznych oraz,
podejmowanych przez malkontentów prób
upolitycznienia przedsięwzięcia – w 1925 roku
ruszyła budowa sieci kanalizacyjnej, a już 2 lata
później zaczęto przyłączać do niej pierwsze
budynki. Prace budowlane zainaugurowano
dość nietypowo, bo ułożeniem ponad 4 km
torów tramwajowych. Tym właśnie środkiem

transportu dowożono później materiały budowlane na właściwe miejsce i w krótkim czasie.
Przy budowie kanalizacji pracę znalazły
tysiące łódzkich robotników. Na potrzeby
tej inwestycji rozpoczęto nawet produkcję cegły klinkierowej, która miała nadać
kanałom trwałość, zachowując odporność
na nasiąkanie wodą. Uruchomiono również
własną betoniarnię i kopalnię piasku na
Polesiu Konstantynowskim. By przewozić
materiał na budowę, kładziono – obok
sieci tramwajowej – tory dla kolejek
wąskotorowych.

fot. 1-2.
I Pułk Szwoleżerów kąpiący się w Bzurze, 1929 r.
fot. 3.
Rzeka Bzura, 1929 r.
fot. 4.
Główna ulica w Koluszkach, lata 1918-1939.
fot. 5.
Łowicz, 1910 r.
fot. 6.
Budowa zbiorników wody w Łodzi, lata 1935-1937.
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Nowy naczelny inżynier, pasjonat pracy,
angażował się w sprawę osobiście, w sposób który znacznie wykraczał poza ramy
nakreślonych obowiązków. Pielgrzymował
wielokrotnie do Warszawy i wydeptywał
drogi do Ministerstwa Finansów, by – dzięki
swym wpływom, poważanemu nazwisku
i talentom negocjacyjnym – pozyskać pieniądze na łódzką kanalizację. Z drugiej strony
cieszył się dużą sympatią robotników. Wielu
z nich, dzięki fenomenalnej pamięci, znał po
imieniu, wiedział o ich kłopotach i sytuacji
rodzinnej. Chętnie rozmawiał z pracownikami,
fotografował się z nimi, znajdował czas na
wspólne jedzenie posiłku, motywując ich
przy każdej okazji do lepszej pracy.

fot. 1.
Budowa kanału burzowego w Łodzi, 1931 r.
fot. 2.
Budowa zbiorników wody w Łodzi, lata 1935-1937.
fot. 3.
Kolejka dowożąca materiały potrzebne do budowy
łódzkiej kanalizacji., 1928 r.
fot. 4-5.
Budowa wodociągów i kanalizacji w Łodzi, 1938 r.
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fot. 1.
Prace przy zakładaniu kanalizacji na ul. Piotrkowskiej
w Łodzi, lata 20. XX w.
fot. 2.
Dźwig do budowy sieci wod.-kan., Łódź,
lata 20. i 30. XX w.
fot. 3.
Robotnicy przy studzience kanalizacyjnej
na ul. Kopernika w Łodzi, 1925 r.
fot. 4.
Gmach wydziału Kanalizacji i Wodociągów
w Łodzi, 1938 r.
fot. 5.
Drzwi kanałowe w kolektorze ogólnospławnym w Łodzi.
fot. 6.
Zakładanie sieci kanalizacyjnej w Łowiczu, 1935 r.
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fot. 1.
Studnia głębinowa w Łodzi, 1934 r.
fot. 2.
Budowa wielkiego kolektora ściekowego w Łodzi, 1925 r.
fot. 3.
Montaż zasuw na magistrali wodociągowej,
podczas budowy SUW Dąbrowa w Łodzi, 1937 r.
fot. 4.
Budowa wodociągów i kanalizacji w Łodzi, 1938 r.

Na efekty dobrego planu i osobistego zaangażowania S. Skrzywana nie trzeba było długo
czekać. W pierwszym etapie wybudowano
w systemie akordowym ponad 100 km kanałów
głównych oraz burzowych. Skanalizowano
też śródmieście: od ulicy Legionów i Placu
Wolności po ulice: Kopcińskiego, Obywatelską
i Żeromskiego. Pierwszy w Łodzi budynek
(przy ulicy Gdańskiej 106) podłączono do
kanalizacji miejskiej już 3 września 1927
roku. Niestety, łódzcy kamienicznicy nie odnieśli się z entuzjazmem do realizowanego
projektu. Niewielu z nich decydowało się na
skanalizowanie swojej posesji, o czym może
świadczyć fakt, iż w 1931 roku w zasięgu sieci
kanalizacyjnej było około 2 tys. nieruchomości,
spośród których podłączono doń zaledwie 300
domów. Sytuację zmieniło dopiero zarządzenie wojewody łódzkiego, nakazujące w ciągu
jednego roku, na koszt właściciela, podłączenie
do kanalizacji każdej posesji, znajdującej się
w zasięgu rozbudowywanej sieci.
Duże znaczenie dla powodzenia planów
S. Skrzywana miało wybudowanie stacji
mechanicznego oczyszczania ścieków na
Lublinku. Oczyszczanie mechaniczne polegało w niej przede wszystkim na wyławianiu
piasku i pływających w ściekach przedmiotów
oraz odsiewaniu ich na wielkich, ruchomych
sitach. Oczyszczalnię oddano do użytku
w 1930 roku i działała aż do lat 90. minionego
stulecia. Nie wdrożono natomiast, bardzo
istotnego dla jakości wody, oczyszczania
biologicznego, proponowanego jeszcze
w planach W. H. Lindleya. Zaniechanie to
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znacząco przyczyniło się do ekologicznej
dewastacji rzek Warty i Neru. Choć w centrum
Łodzi przestały wreszcie płynąć cuchnące
rynsztoki, brak mechanizmu oczyszczania
biologicznego spowodował, że wprawdzie
miasto pozbyło się charakterystycznego,
drażniącego odoru, lecz w zamian skutecznie
zatruwało ekosystem rzeczny Neru i Warty.
Nie wszystkie rozwiązania zaproponowane
i wdrażane przez S. Skrzywana były zatem
bezdyskusyjne i idealne. System kanalizacyjny,
według forsowanych przez niego planów,
opierał się na korytach dawnych łódzkich rzek,
zamienionych w kanały ściekowe. Powielając
zamysł W. H. Lindleya, S. Skrzywan – ze względu
na niższe koszty oraz ówczesną niemożność
podczyszczania ścieków deszczowych – wybrał
2

formułę kanalizacji ogólnospławnej, a nie tzw.
rozdzielczej. Oznaczało to, ni mniej, ni więcej,
że główne kolektory w sąsiedztwie rzek miały
zamontowane przelewy burzowe, z których
ścieki, po opadach deszczu, przelewały się
do koryta rzeki. Mocno już zanieczyszczone
rzeczki łódzkie wprowadzono pod ziemię, a ich
koryta betonowano, całkowicie odcinając od
ekosystemu.
Kiedy S. Skrzywan zmarł, Łódź miała już
wyznaczone i wybudowane dwie strefy,
objęte tzw. przymusem kanalizacyjnym. Pod
groźbą surowej kary, kamienicznicy musieli
podłączyć swoje nieruchomości do kanału
głównego, po ogłoszeniu przez miasto oddania danego ciągu do użytku. Od każdego
zlewu płacono 10 zł rocznie, od ustępu – po
30 zł, za jedno tzw. oczko (ogólny wpust
podwórzowy), gdzie mieszkańcy mogli wylewać pomyje – 30 zł każdego roku. Koszty
nie były więc niskie.
Do II wojny światowej w Łodzi wybudowano
blisko 200 km kanalizacji z przyłączami, prawie
100 km sieci wodociągowej, 2 zbiorniki wody
na Stokach i stację pomp na Dąbrowie. Wodę
dla miasta czerpano ze studni głębinowych.
Do wybuchu wojny powstało ponad 100 km
kanalizacji ogólnospławnej, którą ścieki sanitarne i deszczowe trafiały do, wybudowanej na
Lublinku, mechanicznej oczyszczalni ścieków.
Nadmiar tych ścieków – nim dopłynęły do
oczyszczalni – przez przelewy burzowe był
odprowadzany do rzek, włączonych w system
kanalizacji ogólnospławnej.
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Budowa wodociągu łódzkiego, lata 30 XX w.
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Budowa krytego koryta rzeki Łódki, lata 30. XX w.
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Działania te wpłynęły na częściową poprawę warunków sanitarnych w mieście,
zwłaszcza na obszarze śródmiejskim, który
skanalizowano w największym zakresie. Sieć
ta obejmowała łącznie około 1/3 łódzkich
ulic, a przyłączonych do niej było blisko
3 tys. posesji. Przypomnieć wypada, że
w latach 1938-1939, spośród polskich miast
skanalizowano 130, co stanowiło około 1/5
ich ogólnej liczby. Łódź zatem znalazła się
wśród „miejskiej elity” II Rzeczypospolitej.
Po 8 latach pracy S. Skrzywana, z centrum miasta zniknęły ścieki, ale palącym
problemem pozostał wodociąg. Lata 30. XX
wieku okazały się trudne dla realizacji tego
projektu, a wybuch światowego kryzysu
nadszarpnął budżet miasta. Kiedy podjęto
działania, zmierzające do budowy wodociągów, władze Łodzi nabyły, położone pod
Tomaszowem Mazowieckim, tzw. Niebieskie
Źródła, z których miały być zasilane łódzkie wodociągi. Jednakże ze względu na
światowy kryzys, zapoczątkowany w 1929
roku, podjęto decyzję o realizacji tańszego
projektu, opartego na ujęciach wody ze
studni głębinowych.
Projekt powierzono profesorowi doktorowi inżynierowi Romualdowi Rosłońskiemu,
który przyjął wstępnie, że sieć wodociągowa
w Łodzi obejmie prawie 6 km2 w granicach
kolei obwodowej, zaś od północy sięgnie
ulic Pojezierskiej i Kniaziewicza oraz parku
im. A. Mickiewicza. Na Dąbrowie planowano instalację stacji pomp, połączonych ze
studniami i zbiornikiem wody na Stokach
przy pomocy rurociągów. Stamtąd woda
miała grawitacyjnie docierać do miasta.
Studnie głębinowe zaczęto wiercić w 1935
roku. Zakładano, że muszą być one lokowane poza miastem, żeby nie zakłócać pracy
studni fabrycznych, a łączna ich wydajność

fot. 1.
Zbiorniki wodne na Stokach, 1938 r.
fot. 2.
Wnętrze zbiorników wodnych w Łodzi, nazywane
„podziemną katedrą”, lata 1935-1938.
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osiągnie 40 tys. m3. Do wybuchu II wojny
światowej uruchomiono trzy spośród planowanych, natomiast nie zainaugurowano
pracy wodociągu, którego otwarcie miało
nastąpić w 1941 roku.
Warto zatrzymać się chwilę przy zbiornikach
czystej wody na Stokach, wybudowanych
w okresie sprawowania przez Romualda
Rosłońskiego pieczy nad tworzeniem łódzkiej
sieci wodociągowej. Zaprojektowane jeszcze
przez W. H. Lindleya, nazywane są – ze względu
na swoją monumentalną, neogotycką architekturę – podziemną katedrą. Ich charakterystyczny sufit i posadzka są wybudowane
w kształcie łuków, aby zmniejszyć ciśnienie
wody. Na sufit każdego zbiornika składa się
100 ceglanych kopuł, wspartych na 81 kolumnach. Ponieważ zbiorniki wybudowano
w jednym z najwyższych punktów Łodzi
(260 m n.p.m.), miały pełnić rolę naturalnej
wieży ciśnień – różnica między położeniem
1

zbiornika, a najniższym punktem miasta, zasilanym stąd w wodę, to blisko 100 m. Każdy
z 4 zbiorników mieścić miał 15 tys. m3 wody.
Wysokie koszty inwestycji spowodowały, że
pierwsze 2 zbiorniki zbudowano dopiero
w latach 1935-1937. Zbiorniki powstały na
planie kwadratów o 60-metrowych bokach.
Zasilano je wodą, pochodzącą ze studni głębinowych, usytuowanych w Łodzi i okolicy.
W okresie okupacji Niemcy ograniczyli się
jedynie do dokończenia tego, co rozpoczął
wcześniej S. Skrzywan i R. Rosłoński. Wojna nie
sprzyjała inwestycjom w łódzkie wodociągi
i kanalizację, choć miasto zostało włączone
do Rzeszy, a dla jego nowych władz zapewnienie komfortu niemieckim mieszkańcom
Litzmannstadt stało się priorytetowym
zadaniem. Pierwsza woda popłynęła do
kranów w 1943 roku, a 2 lata później sieć
wodociągowa liczyła blisko 90 km, podczas
gdy kanalizacyjna prawie 200.

2
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fot. 1.
Uregulowane koryto rzeki Łódka, 1938 r.
fot. 2.
Łazienka w szkole powszechnej
im. Stanisława Staszica w Łodzi, 1935.
fot. 3-4.
Basen pływacki Łódzkiego Klubu Sportowego w Łodzi,
lata 1921-1933.
fot. 5.
Park im. księcia Józefa Poniatowskiego w Łodzi,
lata 1918-1939.
fot. 6.
Fontanna źródlana w Ozorkowie, 1931 r.
fot. 7.
Studnia uliczna w Radomsku, 1935 r.
fot. 8.
Łaźnia referatu policji kobiecej Centralnej Służby
Śledczej w Łodzi, 1937.
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Od maratonu do sprintu –
łódzkie wodociągi i kanalizacja
po II wojnie światowej
Pierwsze pięciolecie po zakończeniu wojny
nie zaznaczyło się w dziejach łódzkich wodociągów i kanalizacji żadnymi znaczącymi
przedsięwzięciami. Sytuacja miasta w tym
zakresie, wobec napływu ludności, uległa
nawet pogorszeniu. Wody pilnie potrzebował
również przemysł włókienniczy. W socjalistycznej Polsce Łódź miała kontynuować
tradycje stolicy polskiego włókiennictwa,
stając się branżowym centrum produkcyjnym, nie tylko w kraju, ale i w państwach
zrzeszonych w Radzie Wzajemnej Pomocy
Gospodarczej. W 1950 roku sytuacja w mieście, pod względem zaopatrzenia w wodę
była tak zła, że postanowiono ją racjonować.
W roku następnym rząd podjął decyzję
o budowie wodociągu Łódź-Pilica, którego
zadaniem było doprowadzanie do miasta
około 130 tys. m3 wody na dobę. Jej transport
miał się odbywać imponującymi, 50-kilometrowymi rurociągami. Dwa kolejne zbiorniki
wodne powstały też w latach 1949-1953
1
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na łódzkich Stokach. Jednakże już po kilku
latach od uruchomienia nowego rurociągu
i rozbudowie kompleksu zbiorników na
Stokach, w początkach siódmej dekady
minionego stulecia, głównie ze względu
na rozwijający się przemysł, rozwiązania te
okazały się dalece niewystarczające. Przed
miastem ponownie stanął problem ciągłych
dostaw wody.
W wielkim przemysłowym mieście, w 1969
roku, wobec narastającego zapotrzebowania na wodę, rozpoczęto budowę Zalewu
Sulejowskiego. Po 4 latach napełniono go
wodą i uruchomiono specjalne, potężne
pompy we wsi Bronisławów. Nowym wodociągiem Sulejów-Łódź zaczęto dostarczać
wodę do tej ważnej aglomeracji. Jednocześnie
zainaugurowano wykonanie planu systematycznego budowania studni głębinowych
w okolicach Łodzi.
Po zakończeniu inwestycji, związanej
z wodociągami, w 1974 roku ruszyła budowa
Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej
Aglomeracji Miejskiej (słynnej „GOŚ-ki”).
Stara oczyszczalnia na Lublinku nie była
2

w stanie oczyścić ścieków spływających
z rozwijającego się miasta. Podjęto zatem
decyzję o budowie nowej – nie tylko dla
Łodzi, ale dla całej aglomeracji – oczyszczalni. W latach 60. XX wieku rozpoczęto jej
projektowanie, w połowie lat 70. ubiegłego
stulecia zainaugurowano budowę, by pod
koniec ósmej dekady uruchomić mechaniczną
część oczyszczalni.
Po blisko 30 latach od rozpoczęcia inwestycji w ramach GOŚ-ki, w 2002 roku
uruchomiono w Łodzi nową oczyszczalnię.
Długi czas budowy spowodowany był ciągłym
brakiem pieniędzy. Już dwa lata później, za
sprawą dotacji unijnych, rozpoczęto dalszą
rozbudowę i modernizację obiektu, które
miały doprowadzić do stworzenia jednej
z największych i najnowocześniejszych
oczyszczalni kraju. Miała ona spełniać oczekiwania inicjatorów budowy wodociągów
i kanalizacji sprzed blisko wieku, którzy, wraz
z następcami, przez lata konsekwentnie dążyli
do realizacji tego projektu, mimo licznych
przeciwności. Równocześnie dzięki studniom
głębinowym oraz rezygnacji w 2004 roku

z ujęcia w Sulejowie, Łódź uzyskała jedną
z najlepszych pod względem jakości wód
w Polsce.
W 2004 roku Komisja Europejska przyznała
Łodzi ponad 70 mln euro, na realizację projektu
w ramach Funduszu Spójności „Wodociągi
i Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi II”. Zakładał on
wybudowanie, w ciągu niespełna czterech lat,
blisko 260 km sieci kanalizacyjnej i położenie
ponad 60 km wodociągów. W wyniku tych
działań prawie 100% łodzian miało uzyskać
dostęp do wody z wodociągów, a także do
kanalizacji. Ta ostatnia budowana była na
obrzeżach miasta, gdzie szamba i nielegalnie
odprowadzane ścieki zanieczyszczały wody
gruntowe i rzeki. Modernizowano również
istniejącą już sieć kanałów. W Łodzi, która na
przestrzeni ostatnich kilku dekad podwoiła
terytorium, sieć kanalizacyjna nie nadążała za
ekspansją miasta. Rocznie budowano 20 km
sieci, co sprawiało, że przewidywany termin
skanalizowania całej aglomeracji przesunąłby się o ćwierć wieku. Koniecznie należało
zatem zwiększyć tempo prac.
Modernizacja i rozbudowa łódzkiej sieci
kanalizacyjnej okazała się nie lada wyzwaniem,
nie tylko ze względu na uwarunkowania czysto inżynieryjne i technologiczne. Istotnym
czynnikiem, wpływającym na przebieg prac
i towarzyszącą im atmosferę, był stosunek
łodzian i mediów do tej inwestycji, w związku z utrudnieniami m.in. komunikacyjnymi
w życiu codziennym miasta. Całe przedsięwzięcie było dla Łodzi wielkim zadaniem
logistycznym – kilometry podziemnych
sieci odpowiadały długości drogi z Łodzi do
Warszawy i z powrotem. Wyjątkowa w skali
kraju była też modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w centrum Łodzi. Polegała ona
na budowie, na granicy zlewni, ogromnych
kanałów deszczowych, które przejmą wody
opadowe z centrum miasta, dotychczas
wpadające do kanalizacji ogólnospławnej. Do
budowy podziemnych kanałów wykorzystywane były najnowocześniejsze technologie.
Dostępność środków finansowych, pozyskanych w ramach Unii Europejskiej, pozwoliła
nie tylko na przyspieszenie budowy sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej, ale także na
zastosowanie nowoczesnych technologii
oczyszczania ścieków, pozwalających m.in.
na usunięcie z nich związków fosforu i azotu,

które dotychczas wpływały na degradację
rzeki Ner, będącej głównym odbiornikiem
łódzkich ścieków. Do rzeki tej wróciło życie,
pojawiła się roślinność i ryby, a nawet bobry.
Równocześnie tereny nad Nerem odzyskały
walory turystyczno-rekreacyjne.
Już wcześniej, w 1996 roku, miasto, zapraszając do współpracy ekspertów: biologów,
inżynierów sanitarnych, meliorantów, rozpoczęło pracę nad tak zwaną renaturyzacją,
zaniedbanych do tej pory, łódzkich rzek. Jej
celem było przywrócenie uregulowanych
i zabetonowanych rzek, wraz z ich korytami,
do stanu naturalnego. Równocześnie – aby
zatrzymać i recyrkulować wodę w mieście
– zainaugurowano „Program Małej Retencji”,
czyli budowy na rzekach zbiorników wodnych,
pełniących nie tylko funkcje retencyjne, ale
także krajobrazowe i rekreacyjne.
Program akcentuje m.in. zasadność –
w warunkach funkcjonowania nowoczesnego
zamkniętego systemu kanalizacyjnego –
rozszczelnienia nawierzchni i tworzenia tzw.
zielonych dachów (zagospodarowywania
ich zielenią). Tego rodzaju działania mają
zatrzymywać wody deszczowe w miejscach,
w których one powstają, wpływając korzystnie zarówno na łódzki mikroklimat, jak
i stan zdrowia mieszkańców. Z działaniami
tymi powiązane było również przystąpienie Łodzi do elitarnego w skali światowej
projektu „Switch”, zakładającego podobne
cele i wdrażanie programu „Life+”, opartego
m.in. na pomyśle rekultywacji zbiorników na
terenach miejskich. Do działań tych pozyskano, jako partnera, Europejskie Regionalne
Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii
Nauk w Łodzi.

fot. 1.
Wieża ciśnień w Ozorkowie z 1928 r.
fot. 2.
Wieża ciśnień w Piotrkowie Trybunalskim z 1926 r.
fot. 3.
Łódź – wieża wodna dawnej fabryki wyrobów
bawełnianych F. Ramischa.
fot. 4.
Wieża ciśnień w Wieruszowie z 1925 r.
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fot. 1-6.
Przez ostatnie kilka lat w Łodzi przeprowadzono
wiele zmian w krajobrazie miasta, rewitalizacji oraz
kosztownych inwestycji. Wszystko to ma wpływ na
coraz ładniejszy obraz Łodzi i jest jednym z powodów,
że z roku na rok przybywa nowych, młodych jej
mieszkańców.
fot. 7.
Łódź - narożna wieża wodna z 1913 r. stanowiąca
część budynku składu w fabryce Schweikerta.
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