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HrsToRrA BUDOWY IdRZbDZEN NATRYSKOWYCH
NA POLKOLONII <KOLO>
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Na pocz4tku 1939 roku zwr6cil sig do mnie, jako wlascieiera przedsiqbiorstwa instalacji sanitarnych pod firm4,,Biuro Instalaeyjno-Techniczne, in2. Roman Pujdak, 'warszawa, ul. Twarda b0", pan stanislaw
Tazbir, 6wczesny dyrektor stotrecznego Komitetu pomocy Dzieciom i MlodzieLy, maj4cego swoje biuro przy ul. Sienkiewicza 14, proponujqc mi
zaprojektowanie i wykonanie urz4dzefi natryskowych dla dzieci w lasku
na Kole, gdzie miescil sig duZy obiekt p6ikolonijny Komitetu. po obejrzeniu terenu i ustaleniu miejsca na przyszLe urz4dzenia, wysluehalem
za(oLeh i 2yczefi dyr. Tazbira, kt6re pokr6tce sprowadzaiy siq do nastgpuj4cych punkt6w:
L. Nale2y wz4dztt natryski dla dzieci, dziewczynek i chlopc6w, w
liczbie okoio 800 os6b dziennie.
2. Natryski bede czynne po poludniu, przed. powrotem dzieci do dom6w.

3. urz4dzenia powinny by6 gotowe na 20 czetwca 193g roku, aby zaraz po zakoficzeniu roku szkolnego mozna bylo je uruchomi6 Tilcznie z p6Lkoloni4.
4. urzqdzenia musz4 byd praktyczne i tanie, gdyL na ten cel Komitet
posiada na razie tylko 15 000 zl.
Dyrektor Tazbir rozmawiaN ze mnq z przekonaniem i zaparem. przedstawil mi r6wnie? organiz,acjq p6lkolonii. w ten spos6b i mnie udzielil
siq jego zapal.. Podi4trem sig opracowania projektu i kosztorysu
bezpiatnie.
Zaprojektowalem lekki budynek w ksztalcie latawca, gdy| ta forma
naiiepiej spelniala wszystkie warunki. Ka2de skrzydlo latawca podzielone bylo wzdNu| sciank4 o wysokosci do 2 m, mielismy wiee szes6 r6wnych pomieszezeh natryskowych dla 2b dzieci kazde. Jednoczesnie moglo
bra6 natryski 150 dzieci. Srodkowa czqs6 latawca przeznaczona byl.a na
rozbieralnig i ,,wycieralniq" po natryskach.
Kaide pomieszczenie natryskowe posiadaro mieszacz wody zimnej

Histori,a budousg urzqdzeft natrAskolrJgeh...

termometr.. Temperaturq wody regulowal kierawnik grupy dzieciqcej. Porz4dek brania natrysk6w odbywal sig w ten spos6b, 2e grupa
25 dzieci po rozebraniu sie wychodzila na zewnqtrz budynku i od ,,sztorca" skrzydla wchodzila do natryskowni. Po natryskach dzieci wchodzily
ju2 bezpoSrednio do czqsci Srodkowej i po wytarciu siq i ubraniu wychodaly na zewlri4trz, Tyle co do funkcjonalnoSci budynku.
Je/eli chodzi o urz4dzertia natryskowe, to w kaZdej czq$ci natryskowni, na wysokosci 2,5 wt, przechodzily wzdLuh dwie rury od mieszacza, kt6re doprowadzaly wodq cieptra do dysz tak rozmieszczonych, 2e w caNym
pomieszczeniu r6wnomiernie spadala woda w postaci gqstego, drobnego
deszczu. Efekt taki dal siq uzyska6 dziqki specjalnym dyszom. Byly to
cylinderki o Srednicy okoio 3 cm i wysokoSci okolo 5 cm. G6rnq czq$ci4
przykrqeatro siq dyszq do rury, a w jej dotrnej czqSci byl otworek o Srednicy okolo 3 mm, i to wszystko. Po puszczeniu wody do dyszy, woda wydostawala siq otworkiem z lekkim szumem, tworz4e od razu wodny stohek.Przez regulacjq rno|na bylo zwiqkszy6 lub zmniejszy6 k4t tego sto2ka
i regulowad rozpylanie wody a2 do stanu mgtry lub spadania grubymi icoplami. Ustawilem dysze w ten spos6b, 2e sto2ki spadaj4cej wody przecinaly siq turorz4e r6wnomi.erny deszcz. Dziecko, stojqc w kt6rymkolwiek
rniejscu pomieszczenia, bytro j ednakowo natryskiwane wod4.
w du2ych
Pozostala jeszcze kwestia wody zimnej i gor4eej i to
mySl
odrzucilem
nastqpuj4co:
rozwi4zalery
problemy
ilo6ciach. Oba te
(dla
oszczqdzenia
wady
budowania studni i instalacji o du2ej wydajnoSci
koszt6w). Z tych samych powod6w zrezygnowalern z budowania kctlowni z kotlem parowym dla podgrzewania wody, wykorzystui4c du24 kuchniq p6lkolonijn4 przez zamontowanie w jej trzonie kuchennym wgZownic
miedzianych o du2ej powierzchni ogrzewalnej oraz pod ka2dym kotlem
warzeln;rm (kt6ry mial osobne palenisko) wq2ownic spiralnych o duzej
wydajnoSci. Wszystkie te wq2ownice polqczylem w jeden system z doprowadzeniem do dw6ch cylindryeznych zasobnik6lr wody, o pojemnodci 1000
litr6w kaady. Byly to zwykle bojlery (nie wymienniki z wq2ownicami
wewn4trz), umocowane przy kominie.
Byla to jedyna czq56 murowana kuchni, gdya ealy budynek kuchni
stanowil tylko zad.aszenie z lekkimi przewiewnymi Sciankami zewnqtrznymi. Budynek natryskowni byl r6wnie2 drewnianej konstrukcji, batdzo
lekkiej, z dachem z eternitu i Scianami wy\o2onymi od wewn4trz eter
nitem.
przed budynkiem natryskowni zaprojektowalem basen betonowy
o duiej powierzchni, ale plytki, co wi4zalo siq z koncepcj4, jak4 przyi4\em. zatozylem bowiem, 2e wywierci sig mal4 studniq i pompq o niewielkiej wydajnorici bqdzie siq przez urz4dzenie hydroforowe pompowa6 wodq
do zbiornika po zakorlczeniu dzialania natrysk6w lub te2 rano.
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Zbiornik ten bytr jednocze$nie pewnym akcentem dekoracyjnym, gdyz
napelni,anie go odbywalo siq za pomoc4 kilku splaszczonych rurek wylotowy,ch, ,ustawrionych pod pewnym k4tern i ru,rnooowarrych,po6rodku dlubszej krawqdzi basenu tak, 2e woda napelniajqca basen wypiywala w postaci efektownego wachlarza-wodotrysku
OczywiScie i ten fakt nie byl bez celu techniczneg o. Zalo|yN.em, 2e
woda o temperaturze okolo +8oC ze studni, wyplywaj4c w postaci wodotrysku, ogrzewala siq juZ czqSciowo w powietrzu, a potem w basenie
o duZej powierzchni miala czas po poludniu i rano (do chwili pobierania
natrysk6w) agrzat, siq ord rtrpwietrza i 'prornie,ni slooreczriych do p,orrad
+20oC w zalelnasci od pogody i cieploty dnia. Dla uzyskania wody do
natrysk6w o temperaturze ponad 30oC niewiele ju2 trzeba bylo wody
gor4cej.
. Dla pompowania wody z basenu zaprojektowalem drug4 pompq
o wiqkszej wydajnoSci, kt6rej kosz ssqcy z filtrem byl zapuszczony w specjalnie glqbokiej studzienee zrobionej w jednym rogu basenu.
Caly proces wyglqdal wiqc w ten spos6b: po poludniu i nastgpnego
rana uzupelnialo siq basen wod4 ze studni o niedu2ej wydajnoSci i malq
pomp4. Rano rozpalano w trzonie kuchennym, a p6Zniej pod kotlami
i bardzo szybko na skutek bardzo duZej powierzchni grzejnej miedzianych wq2ownic - otrzymywalo siq 2000 litr6w wody prawie wrz4cej.
- woda w basenie nagrzewala siq powy2ej 20oC i naleW czasie dnia
LaNa teraz tylko dobrad do 2qdanej temperatury wod5z gorqcej. Urz4dzenia te byly tanie i ptoste, a ptzy tym efektowne (ladny basen z wodotryskiem). Ogrzewanie wody gor4cej nic nie kosztowalo, bo ogrzewalo jq
s?ofce i powietrze oraz kuchnia przy okazji gotowania posilk6w.
Obliczenia i szkice projekt6w oraz kosztorys przedstawilem dyrektorowi Tazbirowi. Koszt urz4dzeh zamykal siq w kwocie okolo 18 tys. zl.
Kosz ten nie obejmowal sumy wydatkowanej przez Komitet na budynek
natryskowni (okotro 20 tys. ztr).
Dyrektor Tazbir, nile znaj4c siq na tego rodzaju urz4dzeniach technicznych, chcial uslysze6 opiniq fachowe6w. Bylo to zrozumiale tym bardziej, ze reprezentowalem mlod4 jeszeze firmq i 2e mieliSmy ze sob4
pierwszy kontakt (i niestety ostatni, na skutek wypadk6w dziejowych).
W tym celu pojechaliSmy z projektem do Komisariatu Rz4du (na ul. Dtrugq 169 Nalewek) i tam udaliSmy siq do Wydzialu Inwestycyjno-Budowlanego. Kierownik sekcji instalaeyjnej, in2. Stankiewicz, po obejrzeniu projektu i obliezeri oraz wysluchaniu mcjej opinii oSwiadczyl, 2e caly i,en
pr,ojeht jest, kr6tko m6,wi4c, nic niewart, 2e to jakiS eksperyrr,e,nt, kt6ry
na pewno nie da spodziewanego efektu i natazi instytucjg tylko na klopoty i straty materialne. In2ynier dodal tak2e, 2e urz4dzenie takie nalezy
zrobid tak, jak siq robi zawsze, tzn. musi byd solidny budynek z zagtq-
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.bionq w piwnicy kotlowniq, muszq byd kotly parowe, wymienniki z wQzownicami o duZej wydajnoSci, studnia i pompy o odpowiedniej wydajnoSci.

Nie bqdq opisywa6, jaka byia nasza konsternacja. Bronilem swojego
projektu, uzasadnialem go obliczeniami, ale na nic siq to nie zdaio' Wyclrodzitrem zNy po tej rozmowie, przekonany, 2e to klapa. Wr6ciliSmy do
biura Komitetu, komentujqc cal4 sprawg. Wreszcie dyrektor Tazbfu zapytal mnie powaZnie, czy obliczenia moje s4 dobre i czy wierzq, 2e to
wszystko bqdzie tak dzialat, jak przedstawilem. Gdy odpowiedzialem
pozytywnie, dyrektor Tazbir oSwiadczyl mi: ,,Prosze pana, ja panu wierzq, prosze, niech pan wykoriczy projekt i przystqpuje do pracy. Proszq
mi tylko zagwarantowad swoim slowem, ze wszystko bqdzie na czas zrorozumie pan * i nie
bione. Biore cal4 odpowiedzialno66 na siebie
chciaibym mie6 z tego powodu klopot6w. Widziai pan, jak nas Zyczliwie
zalatwiono."
Do prac w terenie przyst4pilem wczesnq wiosn4, a w polowie ezerwea urz4dzeniabyty gotowe i oddane do u2ytku.
Efekty przesz\y najSmielsze oezekiwania. Prysznice dzialaly doskonale. Okazalo siq przy tym, Ze wody gor4cej i zwyklej bylo nadmiar
chacia? natryski dla ka2dej grupy dzieci trwaiy 15*20 rninut.
W kr6tkim ezasie z natrysk6w korzystala (wyaz z s4Siedniq p6lkoLani4 z Powqzek) okolo 3000 dzieci, a nie 6001800, jak przewidywano
pierwotnie. Natryskownia dzialala codziennie (bez niedziel) od potrudnia
do korlca zajqe, tj. do odjazdu dzieci.
W czasie dziahatr wojennyeh wszystkie zabudowania na Kole strllongly, a utz1dzenia natryskowe stanowily jedno rumowisko. Na wigsnq
1940 roku dyrektor Tazbir polecil mi zdemontowad wszystko to, co moglo siq jeszcze przyd.at i.ztozy6 we wskazanym miejscu. okazalo siq, 2e
azgi;b urz4dzen zctaLa rozkradziona, a czqsb zniszczona i nie nadaj4ca siq
do uzytku. Pozostale czqsci (wraz z mieszaczami) zdemontowalem i aczy-'
szczorLe przekazaLem do magazynu Komitetu. Niestety, nigdy jut potem
nie byiy one uZyte. Zginqly w czasie Powstania.

