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Konkurs Metro 2034 #3

Zadanie: Opisz (max. A4) gdzie w swoim miejscu zamieszkania schroniłbyś się, gdyby doszło 
do jakiejś apokalipsy. Dokumentacja zdjęciowa mile widziana, ograniczenie A4 dotyczy tylko 
objętości tekstu ;-) 

Autor: Bartosh

„Ocaleni Mieszkańcy Warszawy! Od poniedziałku do środy w Fortecy Filtry ogłoszono dzień  
targowy! Przynieście rzeczy na wymianę oraz puste pojemniki na wodę. Zakaz wnoszenia  
broni  na  teren  targowiska  fortecy  Filtry.  Złamanie  prawa  karane  jest  śmiercią.  Lista  
potrzebnych towarów oraz ich cena w czystej wodzie oraz rybach podana jest na wielkiej  
tablicy handlowej przy północnym wejściu. Osoby zarażone nie mają prawa wstępu i zostaną  
zastrzelone  przez  snajperów  przy  próbie  wejścia  na  strefę  <bzzzz…bzzz..wzzz>  Ocaleni  
Mieszkańcy Warszawy! Od poniedziałku do środy…” 

Głośniki na wieży ciśnień wypluwały komunikat. Pomimo zawiei dźwięk daleko roznosił się 
po  okolicy.  Piotr  Machalski  poprawił  karabin  wyborowy  Dragunova,  dając  wypocząć 
zmęczonemu ramieniu.  Lornetką lustrował gruzowiska stolicy w poszukiwaniu zagrożenia. 
Grupa przymusowych robotników reperowała ogrodzenie, owijając kute pręty zwojami drutu 
kolczastego.

Warszawa, wzorem wszystkich europejski metropolii,  legła w gruzach.  Lecz Forteca Filtry,  
największe zorganizowane skupisko ludności po tej stronie Wisły, będzie trwało tak długo,  
dopóki zbiorniki  na czystą wodę dadzą się uzupełniać, a w stawach hodowlanych wesoło 
pluskają ryby.

Plan Ratunkowy: Filtry

Warszawskie  Filtry  to idealne miejsce na  przetrzymanie  ogólnoświatowej  katastrofy.  Gdy 
będzie gorąco,  ukryci  w podziemnym kompleksie ludzie,  mający dostęp do świeżej  wody 
pitnej, przetrwają największą zawieruchę. Najważniejsze, aby w pierwszej kolejności odciąć 
filtry i zabezpieczyć wejścia, aby potencjalne skażenie nie dostało się do środka. W czasie gdy 
mieszkańcy  stolicy  będą  masowo  migrować  lub  umierać  wśród  walących  się  osiedli  
mieszkalnych, nowi kolonizatorzy upadłego miasta będą tkwić pod powierzchnią. W końcu 
wszystko się kiedyś kończy. Nawet apokalipsa.

Gdy  tylko  ogień  się  wypali,  a  uszkodzone  budynki  zamienią  się  w  sterty  bezkształtnego 
betonu,  czas  przystąpić  do dzieła.  Podziemne laboratorium pozwoliły  utrzymać wodę we 
względnej  czystości  a filtry  podłączone do wewnętrznych generatorów, oczyszczą  brudne 
ścieki zwane niegdyś Wisłą. Czas naprawić mury i dziękować Bogu, że wieża ciśnień ocalała.  
Jest potrzebna, poza tym nie ma lepszego miejsca dla strażników niż położony na wysokości, 
solidny punkt obserwacyjny.

Trawiaste tereny skrywające instalacje wodociągowe, zostaną rozminowane i oczyszczone. 
Ukryci między gruzami ludzie, za niewielki przydział  wody i  żywności,  będą w pocie czoła 
dbać o te niewielkie farmy, licząc na to, że skażona ziemia obrodzi czymś nadającym się do 
jedzenia.  Obywatele  Fortecy  Filtry  mieszkać  będą pod ziemią,  na  zewnątrz  wypuszczając  
tylko  niezbędny  personel.  Część  zbiorników  wodnych  zostanie  zarybiona,  dzięki  czemu 
zawsze  pod  ręką  będzie  źródło  proteinowej  żywności,  tak  potrzebnej  aby  odzyskać  siły. 



System zasieków,  pole  minowe,  mury,  strażnicy  –  to  wszystko  zapewni  bezpieczeństwo. 
Chronione wyprawy będą wypuszczały  się  wgłąb dawnego miasta,  aby zdobyć  paliwo do 
agregatów  oraz  cenne  przedmioty  wyciągane  z  gruzu  przez  usłużnych  nieobywateli.  Dla 
najwytrwalszych  spośród  nich,  wyróżniających  się  ciężką  pracą  i  spełniających  normy 
zdrowotne,  przeznaczono nagrodę  w postaci  obywatelstwa drugiej  kategorii  i  możliwości 
osiedlenia się i płodzenia dzieci ( Tylko obywatelami drugiej kategorii) na terenie Fortecy.

Fotografie ważnych miejsc w przyszłej fortecy:

http://img.naszemiasto.pl/grafika2/nowy/fb/9f/4b827817e5975_o.jpg

# Przyszłe pomieszczenia dla ludności

http://accommo.pl/zdjecia/e2e9425cda2bdaa02d0e003f18ca4a8b.jpg

# Zbiorniki na wodę i stawy rybne
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# Wieża ciśnień – główny punkt strażniczy 


