
Woda – bez niej nie ma życia, 
czyli słów kilka o wodzie w Gdańsku 

Jak ujmuje to noblista Czesław Miłosz w wierszu pt. Rzeki : 

Pod rozmaitymi imionami was tylko sławiłem, rzeki!
Wy jesteście i miód i miłość i śmierć i taniec.
Od źródła w tajemnych grotach bijącego spośród omszałych kamieni,
Gdzie bogini ze swoich dzbanów nalewa wodę żywą,
Od jasnych zdrojów na murawach, pod którymi szemrzą poniki,
Zaczyna się wasz bieg i mój bieg, i zachwyt i przemijanie […].
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Quiz
1  Wymień zbiorniki wody w kolejności powstania:

 a) „Kazimierz”, „Stara Orunia”, „Stary Sobieski”

 b) „Stara Orunia”, „Stary Sobieski”, „Kazimierz”

 c) „Stary Sobieski”, „Kazimierz”, „Stara Orunia”

2  Wymień obiekty małej retencji:

 a) ogrody deszczowe, parki i skwery, zielone dachy

 b) muldy chłonne, ogrody deszczowe, przepompownie,  

     niecki trawiaste 

 c) stacje uzdatniania wody, ogrody deszczowe, skwery i parki

3  Przyporządkuj zakres działania do przedsiębiorstw w kolejności: 

Gdańskie Wody, GIWK, Saur Neptun

 a) gospodarowanie wodami opadowymi, rozwój i modernizacja 

      systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, użytkowanie syste- 

      mu wodociągowo-kanalizacyjnego

 b) gospodarowanie wodami opadowymi, utrzymywanie stref 

       bezpośredniej ochrony ujęć wody, rozwój i modernizacja  

       systemu wodociągowo-kanalizacyjnego

 c) gospodarowanie wodami opadowymi, tworzenie zbiorników 

     małej retencji, utrzymywanie stref bezpośredniej ochrony  

      ujęć wody

Czy wiesz, że...?
Od niedawna na terenie stacji uzdatniania wody „Czarny Dwór” 

znajdują się miejskie ule. Pasieka z pięcioma ulami to niezwykły 

wkład w miejskie działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska. 

W ulach mieszkają łagodne rodziny pszczół miodnych. Gatunek 

ten jest najważniejszym zapylaczem roślin uprawnych w Euro-

pie, a wprowadzony do przestrzeni miejskiej, w sposób pośredni 

wpływa na bioróżnorodność miast. Naukowcy dowiedli, że rośliny 

zapylane przez te potrzebne i ważne dla nas stworzenia wydają 

liczniejsze i dorodniejsze owoce. Pszczołami opiekuje się Pszcze-

larium. Znajdźcie ule podczas spaceru i zastanówcie się, gdzie 

jeszcze można takie spotkać. Czy widzieliście ule na skarpie przy 

Hevelianum? 

Czy słyszeliście o NARRACJACH w Gdańsku? To festiwal sztuki 

współczesnej, prezentowanej w przestrzeni publicznej miasta. 

I to właśnie ta przestrzeń jest siłą napędową dla artystów, którzy 

za pośrednictwem sztuki poruszają ważne tematy. Scenografię za 

każdym razem stanowi inna dzielnica Gdańska. Nieograniczona jest 

wyobraźnia twórców. Wykorzystują dowolne techniki, prowokują, 

zmuszają do refleksji, zadają pytania. Ostatnia, dwunasta już edy-

cja odbyła się pod hasłem: Gdańsk 2080. Kongres Futurologiczny. 

Zapowiedź brzmiała następująco: „(...) wybieramy się w rok 2080, 

kiedy znaczna część terenów Gdańska zostanie pochłonięta przez 

Morze Bałtyckie. Wzrost poziomu wody o jeden metr nie wywoła 

jednak ekologicznej katastrofy, jaką wieszczą czarne scenariusze 

początku XXI stulecia”. Zostały przedstawione wizjonerskie obra-

zy przyszłości. Była to podróż śladem hydrologicznym. 

Gdański Szlak Wodociągowy prezentuje osiągnięcia gdańskiej 

myśli technicznej i przybliża wiedzę przyrodniczą związaną z na-

szym najbliższym otoczeniem. W zbiorniku wody „Stara Orunia” 

panuje specyficzny mikroklimat, który przypadł do gustu nietope-

rzom. To tu chętnie hibernują, czyli zapadają w sen zimowy, takie 

gatunki, jak nocek duży, nocek rudy i nocek Natterera. 

Owocnych poszukiwań życzą

z partnerami

Wystawa rzeźb Wielcy gdańszczanie w Parku Reagana



Jak przyjemnie jest nalać zimnej wody z kranu i ugasić nią 

pragnienie w upalny dzień. Ktoś płacze, gdy deszcz zepsuje mu 

plany na wakacyjny piknik, a ktoś inny cieszy się, że skończyła się 

susza i wreszcie pola uprawne zostaną podlane. Miło wskoczyć 

do morza czy jeziora, plażując w słoneczny dzień, gorzej, gdy 

sztorm zabiera statki, a fale tsunami niszczą w mgnieniu oka 

to, co przez lata stworzył człowiek. Woda to dar, cud natury, 

ale i żywioł, wobec którego zawsze trzeba zachować pokorę. 

Ale przede wszystkim woda to po prostu życie. Bez niej ono 

nie istnieje. 

A czym na przestrzeni wieków była woda dla gdańszczan? Gdzie 

bogini ze swoich dzbanów ją nalewała? I gdzie wciąż nalewa? 

aki łatwy mamy do niej dostęp, pojawia się w kranach, kiedy 

tylko najdzie nas ochota, żeby z niej skorzystać. A skąd się tam 

bierze? Czy jest czysta? Na jak długo jej starczy? Zostanie coś dla 

naszych wnuków, prawnuków? Tego spróbujemy się dowiedzieć 

podczas naszej wędrówki. Chodźmy na spacer! Przejrzyjmy się 

w kroplach wody, poznajmy różne jej oblicza i odczytajmy, cóż 

ona ma nam do powiedzenia. 

Rozejrzyjmy się dookoła. Nie sposób nie zachwycić się staw-

kiem z wysepką, tutejszą bujną roślinnością i dzikimi ptaka-

mi. Znajdujemy się w odległości zaledwie kilkuset metrów od 
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brzegu Morza Bałtyckiego, na skraju Parku Przymorze i Parku 

Nadmorskiego im. Ronalda Reagana, przy Potoku Oliwskim. Ten 

rzekomy stawek to tak naprawdę zbiornik retencyjny „Orłowska”, 

jeden z wielu znajdujących się na terenie Gdańska, a wyspa 

nazywana jest Wyspą Oliwską w Parku Tysiąclecia. 

Czym jest zbiornik retencyjny? To zespół obiektów i urządzeń 

umożliwiających zmagazynowanie określonej ilości wody w ce-

lach użytkowych, takich jak rekreacja czy nawadnianie. Przede 

wszystkim ma za zadanie zgromadzić na jak najdłuższy czas 

wody deszczowe, czyli deszczówkę, i spowolnić jej odpływ 

tak, aby w razie intensywnych ulew miasto nie zostało zalane. 

Zwróćcie uwagę na śluzę – to ona reguluje przepływ wody. 

Zbiorniki retencyjne pełnią zatem bardzo ważną funkcję, a do-

datkowo stanowią niezwykłą ozdobę miasta. Często nazywane 

stawami lub jeziorami, budowane z wykorzystaniem rzeźby 

terenu, dobrze wpływają na mikroklimat i bioróżnorodność, 

są świetnym miejscem spacerów oraz wędkowania, a także 

obiektem chętnie uwiecznianym przez fotografów. Najwięcej 

takich zbiorników znajdziemy właśnie przy Potoku Oliwskim. 

Warto przespacerować się wzdłuż niego i obejrzeć je wszystkie, 

odkrywając przy okazji okoliczne skarby. Inne zbiorniki ulokowa-

no między innymi na rzece Strzelence, na potokach Strzyża czy 

Potok Oliwski i zbiornik retencyjny „Orłowska”

http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202201/cz1.mp3
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Oruńskim. Wszystkie razem zajmują całkiem sporą powierzchnię. 

Są w stanie pomieścić tyle wody opadowej, ile zmieściłoby się 

w 186 basenach olimpijskich. To jeden ze sposobów, by chronić 

miasto przed powodziami, i to z korzyścią dla klimatu. 

Jak wiemy, klimat drastycznie się zmienia, a zmiany te są po-

wszechne i coraz gwałtowniejsze. Ziemia się ociepla i ogromny 

wpływ na to ma działalność człowieka. Wiele z tych zmian ma 

charakter nieodwracalny. Najwyższy czas podjąć intensywne 

działania, aby chronić klimat i ratować środowisko. Na całym 

świecie obserwujemy coraz dotkliwsze susze i powodzie, pożary 

i huragany. A będzie jeszcze gorzej, jeśli nie zaczniemy z czuło-

ścią myśleć o każdym drzewie, cieku wodnym czy stworzeniu. 

Co robi w tym zakresie miasto Gdańsk? W związku ze zmianami 

klimatu pojawiło się nowe podejście do zarządzania wodami 

opadowymi: najważniejsze jest, aby jak największa ilość wód 

była retencjonowana w krajobrazie, zatrzymywana w zbiornikach 

wodnych, a dopiero jej nadmiar był kierowany do kanalizacji 

deszczowej. Zagospodarowanie wód opadowych opiera się na 

ich wykorzystaniu w zieleni miejskiej, czyli obiektach zielonej 

infrastruktury. A tych, dla bezpieczeństwa każdego miasta, 

potrzebnych jest jak najwięcej. Nie betonu. Zieleni. 

Gdańsk ze względu na swoje specyficzne położenie geograficzne, 

ukształtowanie terenu: od terenów depresyjnych po wysoczyznę, 

liczne potoki o charakterze górskim, napotykające przeszkody 

w postaci dróg i linii kolejowych, bliskość Morza Bałtyckiego 

oraz duże nachylenie stoków jest szczególnie narażony na wy-

stępowanie powodzi. Oprócz wymienionych wyżej zbiorników 

retencyjnych tworzone są obiekty małej retencji, takie jak zie-

lone dachy, ogrody deszczowe, parki i skwery retencyjne, które 

gromadzą i oczyszczają deszczówkę, a także opóźniają jej spływ. 

Tu ciekawostka. Czy wiecie, jak działają deszczowe ogrody i jak 

je założyć? To najprostszy sposób zagospodarowania wody 

na działce, w przydomowym ogródku. Możecie je tworzyć 

obok swoich domów sami lub z pomocą architekta krajobrazu. 

Przypominają zwykłe ogrody, ale składają się z roślin, które 

nie tylko zdobią, lecz również oczyszczają wodę. Ogród desz-

czowy gromadzi wodę, która trafia do niego bezpośrednio, oraz 

tę, która trafia do niego z powierzchni nieprzepuszczalnych,  

np. z dachów, chodników, jezdni. Rośliny ograniczają spływ 

wód do kanalizacji, a potem częściowo oddają ją atmosferze. 

Poradniki opisujące, jak założyć taki ogród, znajdziecie m.in. 

na stronie przedsiębiorstwa Gdańskie Wody, zajmującego się 

w szerokim zakresie wodami opadowymi.

Gdy spojrzymy na drugą stronę ulicy Pomorskiej, zobaczymy 

tam kolejny zbiornik retencyjny na Potoku Oliwskim, noszący 

nazwę „Jelitkowska”. Na nim także pływają kaczki. Stąd blisko 

już do Parku Jelitkowskiego i do Morza Bałtyckiego, gdzie potok 

uchodzi. Warto przyjrzeć się ujściu z bliska. Miejsce jest urokliwe. 

Potok Oliwski jest najdłuższym z wielu innych występujących 

w Gdańsku. Ma aż 9,7 kilometra i bierze początek w okolicach na 

północ od Matarni. To przy nim w XII wieku osiedlili się cystersi 

i to na nim zakładano liczne młyny.

My jednak udajmy się kilkadziesiąt metrów w dół ulicy Pomorskiej, 

w stronę dawnej przepompowni. To niewielki budynek z czerwo-

nej cegły, trochę zapomniany, skryty wśród drzew i ogrodzony 

płotem. Wybudowana w latach 30. XX wieku przepompownia 

dziś jest już nieczynna. Na ogrodzeniu wisi tabliczka z napisem: 

„Właścicielem jest GIWK – Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-

-Kanalizacyjna”. Przedsiębiorstwo GIWK jest właścicielem całej 

infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, odpowiada za jej 

rozwój i modernizację. Mówiąc prościej, zajmuje się w Gdańsku 

wodą pitną i ściekami komunalnymi. Wodą, która trafia do kranów 

w domach, jest używana do mycia i prania, a która potem staje 

się ściekiem. W Gdańsku już od 1905 roku funkcjonuje system 
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Dawna, nieczynna już przepompownia przy ulicy Pomorskiej

http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202201/cz2.mp3
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202201/cz4.mp3
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202201/cz2_woda.docx
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kanalizacji rozdzielczej – ściekowej i deszczowej. Oznacza to, 

że osobno odprowadzane są ścieki komunalne, trafiające do 

oczyszczalni, a osobno wody opadowe. 

Odpowiedzmy sobie na pytanie, do czego służą przepompownie. 

Na pewno coś pompują, czyli tłoczą z jednego miejsca w drugie. 

Ale jak i po co? W Gdańsku cały system kanalizacji sanitarnej 

zbierający i odprowadzający ścieki z naszych domów jest obsługi-

wany przez aż 130 przepompowni. Przetłaczają one ścieki, gdy te, 

na przykład z powodu ukształtowania terenu, nie mogą odpłynąć 

grawitacyjnie, czyli jakby naturalnie, samoistnie, zgodnie z pra-

wem powszechnego ciążenia. Do przepompowni ścieki trafiają 

specjalnym przewodem kanalizacji grawitacyjnej, następnie 

z niższego poziomu na wyższy są tłoczone pompami o różnej 

budowie wirników, znajdującymi się w zbiorniku przepompowni. 

Stojący przed nami budynek z czerwonej cegły mieści nieczynną 

przepompownię. Duża część działających dziś obiektów tego typu 

wygląda inaczej. Są otoczone ogrodzeniem z furtką, składają 

się z niewielkiej części nadziemnej z włazem prowadzącym do 

części podziemnej. Widzieliście kiedyś takie? Spróbujcie wy-

mienić miejsca, w których się znajdują. Ponieważ mówiliśmy już 

o gospodarowaniu wodami opadowymi, jako ciekawostkę podam, 

że i Gdańskie Wody mają swoje przepompownie. Ich głównym 

zadaniem jest sztuczna regulacja przepływu wody z miejsc za-

grożonych jej nadmiernym zbieraniem się i zalewaniem poprzez 

przepompowywanie jej w dalsze, bezpieczne rejony. 

Skierujmy się w stronę Parku im. Ronalda Reagana, by tu cof-

nąć się w czasie, ale także zapytać o przyszłość. Park ten jest 

obecnie jednym z ulubionych miejsc spacerów i wypoczynku nie 

tylko gdańszczan, lecz również licznie przybywających turystów. 

Rozciąga się w zachodniej części pasa nadmorskiego, od Brzeźna 

aż po Jelitkowo. Dawniej były tu łąki i ogródki działkowe, dziś 

to 90 hektarów pięknych terenów zielonych z dwoma stawami, 

ścieżkami pieszo-rowerowymi, placami zabaw, stołami do gry 

w szachy i tenisa, ławkami, wybiegami dla psów i stanowiskami 

na ogniska. W kilku słowach: brzmi jak świetna zabawa! A co 

jeszcze? Częściowo park stanowi strefę bezpośredniej ochrony 

ujęcia wodnego. Spacerując, natykamy się na tabliczki z hasłem: 

„Bieg do źródeł. Trasa biegu ciągnie się wśród źródeł wody pitnej. 

Dbałość o strefy ochronne ujęć i zasoby wody pitnej to obowiązek 

wszystkich mieszkańców. Chrońmy wodę dla przyszłych poko-

leń”. Poszukajmy tych źródeł. Kiedy już miniemy pierwszy staw, 

zaraz za nim wyłoni się drugi, a wraz z nim miejsce na ognisko 

i wystawa rzeźb z granitu kaszubskiego: Wielcy gdańszczanie. 

Wśród wyrzeźbionych postaci są m.in.: prezydent Lech Wałęsa, 

pisarz Günter Grass, filozof Arthur Schopenhauer, ale i urodzeni 

wcześniej, w XVI wieku, admirał polskiej floty wojennej Arend 

Dickman czy geograf Philipp Clüver. 

Jak za ich czasów pozyskiwano wodę pitną? Skąd się ona brała? 

Przenieśmy się do początków Gdańska, który powstał ponad 

tysiąc lat temu. W średniowieczu, do XIV wieku, gdańszczanie 

czerpali wodę ze studni kopanych na terenie miasta, ale korzy-

stali także z zasobów Potoku Siedleckiego. Ten wytworzony 

naturalnie układ hydrologiczny został wzbogacony o Kanał 

Raduni, przekopany z inicjatywy Krzyżaków w XIV wieku, któ-

ry prawie dwunastokilometrowym korytem doprowadzał do 

Gdańska część zasobów rwącej rzeki Raduni. Wody z Raduni 

miały przede wszystkim napędzać turbiny krzyżackich zakła-

dów przemysłowych, głównie Wielkiego Młyna, w którym dziś 

mieści się Muzeum Bursztynu. Również w XIV stuleciu i również 

z inicjatywy Krzyżaków Gdańsk otrzymał sieć wodociągową 

zasilaną wodą z tego kanału. 

Na sieć składały się dwa systemy: jeden rozprowadzał wodę 

do celów konsumpcyjnych, a drugi – do celów „niekulinarnych”, 

m.in. przemysłowych. Ten pierwszy tworzyły drewniane rury, 

drążone bale, najczęściej sosnowe, ukryte pod ziemią, łączone 

metalowymi kołnierzami. Płynąca rurami woda zdatna do spo-

życia wpadała do rząpiów rozmieszczonych wzdłuż ulic. Rząpie 

5 ↣GDAŃSKIE MINIATURY #5 – WODA – BEZ NIEJ NIE MA ŻYCIA, CZYLI SŁÓW KILKA O WODZIE W GDAŃSKU

Opisy zbiorników retencyjnych na Potoku Oliwskim

http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202201/cz5.mp3
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http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202201/cz5.docx
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202201/cz6.docx


to studnie tworzone z beczek wkopanych w ziemię, do których 

woda docierała podziemną siecią. Drugi system rozprowadzał 

wodę naziemnymi korytami, które zabezpieczano przed zanie-

czyszczeniem osłoną z dylów, czyli belek, grubych desek. Badacze 

twierdzą, że najprawdopodobniej miasto posiadało kilka syste-

mów zaopatrzenia w wodę. Jeden czerpał ją ze wspomnianego 

Kanału Raduni, drugi – z Potoku Siedleckiego, ale korzystano 

także ze studni zbierających wody gruntowe. Taki dostęp do wody 

ułatwiał ponadto walkę z pożarami. Ten system działał aż do 

drugiej połowy XIX wieku. Wraz z rozwojem miasta przybywało 

w nim budynków i dołów kloacznych. Grunty nasączone były 

substancjami powodującymi straszny smród i stanowiącymi 

źródło zarazków. Do miejskiego wodociągu dostawały się za-

nieczyszczenia z warsztatów rzemieślniczych. Stan sanitarny 

miasta w XVI wieku był zatrważający. Szerzyły się choroby. 

Poszukiwano rozwiązania, by poprawić ten stan i pozyskać 

zdrową wodę. Zaczęto czerpać ją ze stawu młyńskiego zasila-

nego przez jezioro Jasień, znajdującego się we wsi Krzyżowniki. 

Utworzono także kunszt wodny, czyli przepompownię, który miał 

wtłaczać wodę czerpaną z kanału do wodociągów. 

Jeszcze w połowie XIX stulecia Gdańsk był pod wieloma wzglę-

dami zacofany. Jego mieszkańcy, jak dawniej, czerpali wodę 

z ulicznych rząpiów, fos miejskich i kanału Raduni. Z powodu 

braku dostępu do zdrowej wody i kanalizacji doświadczali epi-

demii cholery, tyfusu i krwawej biegunki. 

Miasto rozbudził i unowocześnił Leopold von Winter, który w 1863 

roku zaczął pełnić funkcję nadburmistrza. Postanowił działać 

i odmienić Gdańsk w wielu sferach życia miejskiego. Zaplanowano 

i zrealizowano wielkie inwestycje. Doprowadzono wodę z odle-

głego o czternaście kilometrów Pręgowa, utworzono nowoczesną 

sieć kanalizacyjną, zaplanowano budowę oczyszczalni ścieków 

i osuszanie części podmokłych terenów na obrzeżach miasta. 

Do sieci podłączano kolejne domy i całe ulice. W 1875 roku aż 

90 procent zabudowań korzystało z nowoczesnych wodociągów. 

By to uczcić, oddano do użytku piękną, nieistniejącą już dziś 

fontannę na Targu Maślanym, upamiętniającą to niebywałe 

przedsięwzięcie. To był prawdziwy skok cywilizacyjny, który 

sprawił, że Gdańsk stał się jednym z najnowocześniejszych 

miast w Europie. Ujęcie wody w Pręgowie zostało uruchomione 
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w 1869 roku. Sposób pobierania wody opierał się na systemie 

drenów. Woda była odprowadzana grawitacyjnie do zbiorni-

ka „Orunia”, skąd wędrowała do miejskiej sieci wodociągowej.

Ujęcie to pracuje do dzisiaj. Zbiornik wody „Stara Orunia” jest

wyłączony z eksploatacji, ale można go zwiedzić. Wnętrza tego 

pierwszego zbiornika, z którego nowoczesnymi wodociągami 

płynęła do gdańszczan woda, są imponujące. Zarówno ten, jak 

i inne zbiorniki: „Stary Sobieski” – wybudowany w 1911 roku 

z niezwykłym rozmachem architektonicznym i konstrukcyjnym,

a także „Kazimierz” – czynny zbiornik pełniący przede wszystkim 

funkcję techniczną, wybudowany w 2015 roku, znajdują się na 

Gdańskim Szlaku Wodociągowym. Każdy z tych obiektów jest

inny, ale każdy warto odwiedzić podczas wakacji, zapoznając 

się przy tym z bardzo ciekawą wystawą stałą ukazującą historię 

gdańskich wodociągów. 

 

 

 

 

Potok Oliwski ze zbiornikiem retencyjnym „Orłowska”

Studnia głębinowa ujęcia wody „Czarny Dwór”
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Wiemy, skąd dawniej czerpali wodę mieszkańcy Gdańska. A skąd 

dziś bierze się woda w kranie? Nawet do 75 procent wody po-

chodzi z ujęć głębinowych. Reszta – z ujęcia powierzchniowe-

go w Straszynie oraz ujęcia drenażowego w Pręgowie. Brzmi 

może trochę skomplikowanie, ale wcale takie nie jest. To trzy 

różne sposoby pobierania wody: pierwszy – z wód głębinowych, 

drugi – z wody powierzchniowej, w tym wypadku ze zbiornika 

zaporowego elektrowni wodnej w Straszynie, zlokalizowanego 

na rzece Raduni, i trzeci – za pomocą dwóch ciągów drenarskich 

w Dolinie Pręgowskiej i Dolinie Ostróżek, w których rurociągami 

woda spływa grawitacyjnie do studni zbiorczej. Bez względu 

na sposób jej pobierania woda musi następnie przejść procesy 

uzdatniania, czyli przystosowania jej do picia. 

Na terenie Parku Reagana znajduje się jedno z ośmiu ujęć wody 

głębinowej – „Czarny Dwór”, położony na Tarasie Nadmorskim 

w odległości 600–900 metrów od brzegu morza. Składa się z 38 

studni głębinowych o bardzo charakterystycznym wyglądzie. 

Łatwo zauważyć białe punkty, ogrodzone zielonym płotem 

z tablicą o treści: „Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody 

podziemnej. Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. 

Podejdźmy do jednej z nich. Woda ujmowana jest za pomocą 

pomp głębinowych i pochodzi w większości z czwartorzędowe-

go poziomu wodonośnego, w mniejszym stopniu – z warstwy 

kredowej i trzeciorzędowej. Co to oznacza? Woda pobierana 

jest z miejsc składających się z warstw pochodzących z różnych 

okresów geologicznych historii ziemi. Na stan i jakość wód wpływ 

ma budowa geologiczna rejonu Gdańska, czyli historia zapisana 

w skałach, oraz sąsiedztwo brzegu morskiego. Aby do kranów 

gdańszczan trafiała woda pitna dobrej jakości, wody podziemne 

zostały objęte monitoringiem, czyli stałą obserwacją i kontrolą.

Celem jest także ochrona wód dla przyszłych pokoleń. Utworzona 

sieć obserwacyjna dostarcza informacji o zmianach zachodzących 

w środowisku wodnym, co umożliwia prognozowanie zagrożeń 

i w razie potrzeby podejmowanie działań zapobiegawczych. Jak 

to wygląda w praktyce?

Rozpoznanie stanu chemicznego wód podziemnych w obszarach 

badawczych odbywa się na podstawie próbek wody pobranych 

z istniejących studni i piezometrów na terenie Gdańska, Sopotu 

i gminy Pruszcz Gdański. Studnia głębinowa jest otworem wier-

conym, sięgającym z powierzchni ziemi do poziomu wodonośnego. 

Za pomocą specjalnych urządzeń otwór przystosowany jest do 

trwałego poboru wody podziemnej. Piezometr to otwór mniejszy, 

wiercony również z powierzchni ziemi do poziomu wodonośnego 

tak, by można było pobrać próbkę wody do badania i sprawdzić 

np. jej skład chemiczny, temperaturę, kierunek i prędkość filtracji. 

Woda ujmowana jest ze studni przy użyciu pomp głębinowych. 

Czy na tym etapie jest już zdatna do picia?

Oczywiście nie. Musi przejść szereg procesów uzdatniających, 

dopiero wtedy może się pojawić w kranie. Wody głębinowe mają 

zbyt wiele związków żelaza i manganu. Mniejsze stężenie nie jest 

szkodliwe, ale większe zmienia zabarwienie, smak i zapach wody. 

By usunąć z niej żelazo i mangan, trzeba utlenić ich związki do 

postaci trudno rozpuszczalnych, czyli napowietrzyć. W pierwszej 

kolejności zatem woda jest napowietrzana, potem uzdatniana 

w specjalnych filtrach, a następnie kierowana do zbiorników 

wody czystej. Stamtąd przetłaczana jest do sieci miejskiej. Tak 

Studnia głębinowa ujęcia wody „Czarny Dwór”
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przebiega ten proces w bardzo dużym uproszczeniu. Miłośników 

chemii, laboratoriów i eksperymentów zachęcamy do zapoznania 

się z procesami odżelaziania i odmanganiania wody. Gdzie ten 

proces się odbywa? Tego dowiemy się na zakończenie spaceru. 

Dodajmy jeszcze, że ujęcie „Czarny Dwór” zaopatruje w wodę 

pitną mieszkańców osiedla Przymorze, części Żabianki i Zaspy.

Skierujmy się do stacji uzdatniania wody przy ulicy Czarny Dwór 5. 

Po drodze mijamy kolejne studnie głębinowe, czyli tereny ochrony 

bezpośredniej ujęcia wody podziemnej. O strefy ochronne ujęć 

i o zasoby wody pitnej należy dbać, aby nie zostały w żaden 

sposób zanieczyszczone czy skażone i mogły służyć następnym 

pokoleniom. Spacerując po parku, przestrzegajmy regulaminu.

Jesteśmy już przy ostatnim punkcie naszej wędrówki. I tu czas 

poznać trzecie przedsiębiorstwo zajmujące się wodą w Gdańsku. 

To Saur Neptun Gdańsk. Jak już wspomnieliśmy, GIWK jest 

właścicielem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, z kolei 

Saur Neptun Gdańsk jest jej operatorem (czyli ją obsługuje). 

Odpowiada za jakość i ciągłość usług, za dostawę wody oraz za 

odbiór ścieków, gwarantując ich oczyszczanie zgodnie z obowią-

zującym prawem i wymogami. Utrzymuje strefy bezpośredniej 

ochrony ujęć wody. Tu, gdzie się właśnie znajdujemy, działa 

stacja uzdatniania wód pobieranych z 38 pobliskich studni głę-

binowych. To stąd woda, przebadana wcześniej pod względem 

bakteriologicznym i fizykochemicznym, trafia do zbiorników 

wody czystej, a dalej do sieci miejskiej. Ponadto Saur Neptun 

wciela w życie ideę zrównoważonego rozwoju w dziedzinie eko-

logii zgodnie ze swoim hasłem: „Mniej wpływu na środowisko. 

Więcej natury. Lepiej dla człowieka”. „Mniej wpływu na środo-

wisko” – poprzez minimalizowanie emisji CO  i zdecydowane ²
ograniczanie wszelkich zrzutów do środowiska naturalnego, 

w tym związków azotu i fosforu, oraz szanowanie wszystkich 

zasobów naturalnych. „Więcej natury” – dzięki mądremu i prze-

myślanemu korzystaniu z tychże zasobów, np. wykorzystywaniu 

żywych organizmów do badania czystości wody w miejscu jej 

ujęcia. A także poprzez organizowanie festynów „Wodna Kraina 

Zabawy”, w czasie których promowane jest racjonalne zużycie 

wody oraz przeprowadzane są konkursy ekologiczne dla dzieci 

i dorosłych. Hasło „Lepiej dla człowieka” wyraża się nie tylko 

w poszanowaniu dla własnych pracowników, ale też w pro-

mowaniu picia wody z kranu. Przedsiębiorstwo Saur Neptun 

montuje w gdańskich szkołach i przedszkolach źródełka do 

picia wody. Zdroje posiadają już 172 placówki oświatowe! Te 

hasła z powodzeniem możemy stosować i promować w naszym 

codziennym życiu, wpływając korzystnie na swoje zdrowie i na 

stan środowiska, przede wszystkim jakość i przyszłość wody. 

Co dokładnie możemy robić? Korzystać z komunikacji miejskiej, 

rowerów i hulajnóg, używać do prania i sprzątania środków, 

które nie zawierają szkodliwych fosforanów, kupować warzywa 

i owoce z upraw ekologicznych, zużywać tylko tyle wody, ile jest 

naprawdę potrzebne, pić wodę z kranu zamiast tej butelkowanej, 

mniej kupować, więcej naprawiać i odzyskiwać. A to tylko kilka 

z pomysłów. 

W trakcie naszego spaceru poznaliśmy podstawowe działa-

nia związane z gospodarowaniem wodami opadowymi oraz 

z metodami pozyskiwania wody pitnej. Jeszcze innymi bardzo 

ciekawymi tematami są: gospodarka ściekami, fontanny, rzeki, 

potoki i inne formy, w jakich występuje w mieście woda. Ale to już 

pomysły na kolejne pasjonujące wędrówki. Teraz jednak warto 

mocno podkreślić, że przyszłość wody jest w rękach człowieka 

i zależy od jego codziennego postępowania. Pamiętajcie! Woda 

jest zasobem naturalnym, który kiedyś może się wyczerpać. 

Każdy mały wielki krok ma znaczenie! Bo bez wody nie ma życia. 
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