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„PRACA KONKURSOWA SKŁADANA W KONKURSIE 
NA OPRACOWANIE KONCEPCJI FORMY POIDEŁKA 

DLA M.ST. WARSZAWY”



„WARSZAWSKIE KAŚKI”

Założenia formalne, idea
Inspiracją dla formy poidełka jest funkcjonujący w Warszawie system poboru wody oparty o tzw. ujęcia infiltracyjne. Polega on na pobiera-
niu wody powierzchniowej z gruntu poprzez system poziomych drenów umieszczony w warstwach gruntu o wysokiej przepuszczalności. 
Woda przenikając przez warstwy gruntu pozostawia w nich znaczną część zanieczyszczeń, dzięki czemu na głębokości ujęcia jej standard 
jest znacznie lepszy niż wody pobieranej bezpośrednio z powierzchni. Innowacyjność systemu warszawskiego, zaprojektowanego w latach 
60-tych ubiegłego wieku przez Włodzimierza Skoraszewskiego, polegała na zastosowaniu studni ujęciowej w dnie rzeki. Warstwę filtrującą 
wodę przenikającą do gruntu stanowią piaski denne, które poprzez działanie nurtu rzeki są regularnie wymieniane, odmiennie do rozwiązań 
gdy studnia znajduje się na lądzie (w których nie ma naturalnej wymiany złoża). W ten sposób udało się rozwiązać problem kumulacji 
zanieczyszczeń w warstwach filtrujących gruntu. Zastosowana w Warszawie nowatorska metoda poboru wody spod dna rzeki przeszła do 
historii inżynierii pod pojęciem ujęcia warszawskiego. Widocznymi elementami warszawskiego systemu ujęcia wody są 3 obiekty w formie 
wież, z których najbardziej znana jest powstała w 1964 roku studnia w korycie rzeki nazywana Grubą Kaśką. W projekcie poidełka starano 
się nawiązać do architektury tych obiektów, będących jedyną widoczną (i z pewnością powszechnie znaną warszawiakom) częścią systemu 
zapewniającego miastu wodę.

Założenia funkcjonalno-użytkowe oraz materiałowe
Poidełko zaprojektowano w formie kolumny z betonu architektonicznego z głowicą w kształcie walca, w której górnej części znajduje się 
misa z podstawowym wylotem wody służącym do bezpośredniego picia (wprost ze strumienia, skierowanego do góry lekko pod kątem w 
kierunku użytkownika). Kierunek wylotu wody został “wskazany” użytkownikowi poprzez umieszczony z jednej strony w wyższej części ściany 
głowicy przycisk czasowy zaworu czerpalnego. Użytkownik podchodzi do poidełka, wciska przycisk, który otwiera zawór na kilka sekund. 
Sposób umiejscowienia przycisku (lekko z boku w stosunku do kierunku wypływu strumienia wody) pozwala użytkownikowi na jednoczesne 
trzymanie przycisku i picie. Użytkownik na wózku inwalidzkim będzie korzystał z ujęcia podjeżdżając do kolumny poidełka bokiem. Może on 
dla wygody użyć żłobionej formy głowicy do przyciągnięcia się do wodopoju. Górną płaszczyznę głowicy zaprojektowano na wysokości 90 
cm ponad płaszczyzną chodnika. Taka wysokość umożliwia swobodny dostęp osobom starszym, dorosłym i starszym dzieciom. Woda jest pita 
bezpośrednio z ujęcia, bez kontaktu z jakimikolwiek elementami zewnętrznymi poidełka, który mogły by być zanieczyszczone.
W poidełku zastosowano dodatkowy wylot wody w celu umożliwienia łatwego napełnienia butelki lub bidonu. Wylot ten umiejscowiono po 
przeciwnej stronie w stosunku do miejsca odbioru wody z górnego wylotu, tak aby z poidełka mogły korzystać w sposób bezkolizyjny dwie 
osoby jednocześnie. Wylot do napełnienia butelek znajduje się w podstawie głowicy i jest skierowany pod kątem na podstawę poidełka. 
W podstawie przewidziano wyżłobienie na całej wysokości, którego funkcją jest przejęcie wody niewykorzystanej przy napełnianiu butelki. 
Zawór jest otwierany przyciskiem czasowym umieszczonym w niższej części głowicy, tuż nad wylotem.
Obudowa głowicy wykonana ma być z blachy miedzianej, pokrytej naturalną zielonkawą patyną lub z blachy stalowej malowanej w kolorze 
RAL 6000. Blacha powinna posiadać zagięcia, tworzące charakterystyczną pionowa artykulacje głowicy. Zróżnicowana ziarnista struktura 
betonu kolumny nawiązuje do warstw ziemi i piachu w dnie rzeki. Pozioma płaszczyzna podstawy wykonana z blachy nierdzewnej może 
stanowić odniesienie do płaszczyzny wody w architekturze obiektów nadwiślańskich. Istnieje możliwość wygrawerowania informacji lub 
elementów identyfikacji wizualnej na podstawie poidełka.

Odprowadzenie wody
Woda z misy górnej zostanie ujęta poprzez syfon i odprowadzona rurą elastyczną wewnątrz podstawy betonowej, aż do skrzynki hydran-
towej. W skrzynce hydrantowej należy wykonać odwodnienie (jeżeli nie jest wykonane) tak aby umożliwić swobodne przeciekanie wody do 
warstw gruntu. Podobnie rozwiązano odwodnienie z wylotu do napełniania butelek – woda spływająca w rowku w kolumnie poprzez otwór 
w podstawie poidełka wcieka do skrzynki hydrantowej, przez którą powinna przeniknąć do gruntu. Ilość wody koniecznej do odprowadzenia 
z poidełka będzie stosunkowo niewielka ze względu na efektywność przycisków czasowych i nieduże ciśnienie na wylotach wody z poideł-
ka. Grunt w okolicy skrzynki hydrantowej powinien z łatwością przejąć powstałą wodę. Odwodnienie poidełka rozwiązano tak, aby woda nie 
gromadziła się na posadzce wokół poidełka.

Konstrukcja
Poidełko będzie posadowione na fundamencie skrzynki hydrantowej. Konieczne będzie nadbudowanie fundamentu wokół skrzynki poprzez 
nadlanie istniejącego fundamentu skrzynki. Do tak przygotowanego fundamentu zostanie przykręcona podstawa poidełka (w kształcie koła z 
centralnie przyspawanym trzpieniem) wykonana ze stali nierdzewnej. Podstawa powinna zostać umiejscowiona w taki sposób aby trzpień do 
osadzenia kolumny poidełka znajdował się dokładnie nad wylotem hydrantu, a otwór rewizyjny – nad nasadą trzpienia zasuwy. Po zdemon-
towaniu klapy skrzynki hydrantowej podstawę we wskazanym miejscu należy przykręcić śrubami do przygotowanego fundamentu. Kolumna 
poidełka w dolnej części będzie wyposażona w reduktor średnicy i złącze strażackie. Montaż poidełka odbywa się poprzez nasadzenie kol-
umny na trzpień (co jednocześnie ustawia rurę zasilającą w wylocie hydrantu) i przekręcenie kolumny poidełka o 1/4 obrotu. Tak podłączoną 
kolumnę należy dokręcić śrubami do trzpienia stalowego. Podstawa kolumny poidełka ma zostać osadzona na górnej płaszczyźnie skrzynki 
hydrantowej, a zatem powinna się licować z nawierzchnią urządzonego wokół terenu. Przed montażem poidełka konieczne będzie rozebra-
nie nawierzchni na rzucie podstawy z możliwością zostawienia niewielkiego marginesu nawierzchni, który zostanie przykryty płaszczyzną 
stalowej podstawy.


