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Wstęp

     W publikacji przedstawiono rozważania na temat zagadnień 
zagospodarowywania wybranych rzek i ich fragmentów, w dolinach rzecznych 
oraz w miastach.  Wybór tematów jest wynikiem różnych doświadczeń 
autorskich i powstał w wyniku współpracy interdyscyplinarnej przy 
opracowywaniu materiałów studialno - projektowych związanych z 
projektowaniem obiektów w obszarach stykowych lądowo – wodnych. 
     Zagadnienia Wielkiego Łęgu Obrzańskiego stanowiły pasję badawczą od lat 
siedemdziesiątych, kiedy to planowano podnieść poziom wód w jeziorach 
boszkowsko - przemęckich w ramach planowania przestrzennego Wojewódzkiej 
Dyrekcji Rozwoju Miast i Wsi w Lesznie pod kierunkiem dr E. Asta, dążącego 
do poprawienia spławności jezior i kanałów obrzańskich. Od końca lat 
siedemdziesiątych pod kierunkiem prof. Lecha Zimowskiego prowadzono na ten 
temat projekty z przedmiotu planowanie regionalne w Instytucie Architektury i 
Planowania Przestrzennego na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki 
Poznańskiej.  
     Problematykę wielkiego transportu śródlądowego oraz przekształcenia biegu 
rzeki Warty w Poznaniu, autor opracowywał na podstawie pionierskiej pracy 
prof. B. J. Lewandowskiego i Rembezy z 1969r, oraz w ramach wspólnych 
projektów planistycznych, np. Studium rzeki Warty w Poznaniu wraz z 
Ostrowem Tumskim i Śródką. Na temat zagospodarowania brzegów rzeki Warty 
w Poznaniu prowadzone są permanentne rozważania i studia projektowe w 
Instytucie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego WAPP. Zespół urbanistów 
pod kierunkiem prof. M. Mladenowicza oraz autora i studentów opracowuje 
corocznie projekty w obszarach stykowych, nie tylko w Poznaniu, lecz również 
w miastach europejskich, np. Belgradzie, Podgoricy.
     Projekty portów jachtowych i przystani powstawały we współpracy z 
partnerami naukowymi w Hanowerze i Wiedniu (zespoły pod kierunkiem prof. 
L. Zimowski, prof. G. Harder, prof. H. Knoflacher) oraz w zespołach 
projektowych (M. Szymankiewicz, M. Bilski).
     Studia lokalizacyjne powstawały w oparciu o własne doświadczenia 
planistyczne, a przede wszystkim nawigacyjne, jako użytkownik dróg wodnych 
morskich i śródlądowych.
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1. DROGI WODNE W EUROPIE – WYBRANE PRZYKŁADY

1.1. Wielki tranzyt

     

     Drogi wodne w Europie Zachodniej rozwinięte są na kanwie dorzecza Renu i 
Rodanu. W basenie reńskim poza Renem połączono z nim nowoczesne drogi 
wodne wschodniej Francji, Belgii, Holandii, Szwajcarii i Niemiec. System ten 
jest dostosowany do żeglugi barkami o ładowności od 135 do 5000 ton. 
Największy europejski port śródlądowy Duisburg przeładowuje rocznie ponad 
60 mln ton towarów w obrocie barkami śródlądowymi.
     W dorzeczu Dniepru, który z natury jest mało wodny, drogi wodne 
dostosowane są do żeglugi barkami 600 tonowymi. Sama rzeka Dniepr jest 
skanalizowana i stanowi drogę wodną dla barek o ładowności powyżej 3000 ton 
tak jak pozostałe główne drogi wodne Białorusi i Ukrainy. Jednak nie są one 
połączone z innymi europejskimi systemami dróg wodnych.

Rys.1. Główna sieć rzeczna w Europie środkowej. [3]

     Klamrą spinającą nowoczesny system dróg zachodnioeuropejskich z 
naturalną siecią żeglowną Europy wschodniej są drogi wodne dorzecza Łaby, 
Odry, Wisły i Niemna. Charakteryzują się one małymi głębokościami – na Łabie 
ok. 150 cm, na Odrze 125-140 cm, na Wiśle 100-125 cm. Odcinki 
skanalizowane mają głębokość poniżej 200 cm. Małe głębokości tych dróg 
wodnych to główna przyczyna hamująca żeglugę śródlądową. Obecnie brak jest 
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podstawowej infrastruktury spiętrzającej poziom rzek do standardów 
europejskich.
     Szlakiem najtańszego transportu między Wschodem a Zachodem może być 
polski szlak wodny wiodący od Kostrzyna nad Odrą do Brześcia nad Bugiem. 
Odpowiednie inwestycje modernizacyjne mogłyby w czasie kilku lat pozwolić 
na przepływ barek nawet 1000 tonowych. Realne stałoby się połączenie 
europejskich i azjatyckich dróg wodnych: od Bordeaux nad Atlantykiem, 
Marsylii nad Morzem Śródziemnym, Centrum Francji i od Rotterdamu nad 
Morzem Północnym przez niemiecki Mittellandkanal, kanał Odra-Szprewa, 
Odrę, Wartę, Noteć, Wisłę, drogę wodną Bug-Prypeć, Desnę, Okę na 
rozgałęziony układ wodny łączący Wołgę, Morze Białe i Bałtyk z Morzem 
Kaspijskim i Czarnym.

Rys.2. Drogi wodne w Niemczech, pomiędzy Renem, a Odrą. [14]

     Alternatywne połączenia wodne wschód-zachód to zamarzający szlak morski 
łączący Kanał Kiloński z Zatoką Fińską oraz śródlądowy dubajski szlak rzeczny, 
który trzeba uzupełniać odcinkami morskimi przez Morze Czarne. Eliminuje to 
transport płaskodennymi Barkami rzecznymi oraz wymaga przeładunków na 
statki morskie.
     Podobną analizę można przeprowadzić na szlaku północ-południe, od 
Skandynawii przez dziewięć krajów europejskich z rozgałęzieniami na Adriatyk 
(najkrótsze połączenie Szczecin-Triest), Morze Czarne i dalej na kanał Sueski.
     Sprawę Wielkiego Transportu należy widzieć jako rynek pracy i impulsy 
koniunktury, dotyczy ona nowoczesnych technologii inżynierskich, 
konkretyzacji urbanistycznych, architektonicznych, krajobrazowych ze 
szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarczych i ekologicznych. 
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Potrzebne są impulsy międzynarodowe i zaangażowanie gremiów Unii 
Europejskiej.
     

Rys.3. Drogi wodne w Polsce. Rzeka Warta w europejskim systemie dróg 
wodnych. [3]

1.2. Regulacje rzek – przykłady

 1.2.1. Odra we Wrocławiu

    Wielka powódź w 1736 r. była przyczyną zlecenia przez Izbę Śląską 
generalnego objazdu Odry. Protokół z tego objazdu zalecający między innymi 
przeprowadzenie rzeki obok jazu w Ścinawie, wyprostowanie łuku koło 
Chobieni i przełożenie koryta Odry w kierunku głogowskiej fortecy, gdzie 
zimowa powódź w 1583 r. zmieniła koryto rzeki.
     W 1801 r. państwo pruskie wzięło na siebie obowiązek finansowania robót 
regulacyjnych na Odrze. Postanowiono, że nawet "... brak kredytów nie może 
stanowić powodu do zaprzestania potrzebnych i pożytecznych robót 
naprawczych na rzece ...". W konsekwencji powstał protokół stanowiący 
pierwszy jednolity plan regulacji całej Odry. Zakładał on zmniejszenie 
szkodliwego działania przekopów poprzez zaprojektowanie trasy regulacyjnej 
zgodnej z naturalnym biegiem rzeki, usunięcie płycizn, wytworzenie rosnącej 
szerokości normalnej i wykonanie całości robót przez państwo, co zapewniało 
jednolitość i stałe finansowanie robót. Osiągnięto poprawę głębokości 
tranzytowych i wydłużenie okresu nawigacyjnego. Wzrosła ładowność 
odrzańskich barek z 500 cetnarów na początku XVIIIw. do 1800 w 1860 r.
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     „W latach 1891-1895 pomiędzy Koźlem a ujściem Nysy Kłodzkiej 
wybudowano 12 stopni wodnych złożonych z jazu kozłowego systemu Poire i 
śluzy komorowej o parabolicznym przekroju poprzecznym. W latach 1907-1918 
wybudowano kolejnych 10 stopni kanalizując Odrę do Rędzina. W 1890 r. 
powstał projekt budowy 13 zbiorników retencyjnych na odrzańskich dopływach 
w celu ochrony od powodzi, zasilania Odry w czasie niżówek, produkcji energii 
elektrycznej, zwany od nazwiska autora planem Donata. Do końca II wojny 
światowej oddano do użytku 9 zbiorników. W latach 1904-1919 
zmodernizowano największy na Odrze wrocławski węzeł wodny. W 1958 r. 
Oddano do użytku stopień wodny w Brzegu Dolnym.” 

Rys.4. Regulacja Odry polegała na utworzeniu kanału ulgowego z meandrów 
Starej Odry. [14]

Rys.5. Bezpośredni kontakt rzeka – śródmieście tworzy specyficzną atmosferę i 
klimat miasta. Wrocław 2014. [14]
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1.2.2. Dunaj w Wiedniu

Rys.5. Wiedeń nad Dunajem w1867r. z naniesioną trasą przebudowy rzeki (stan 
w 1996r.). [14]

     W wyniku stu letniej regulacji Dunaju od końca XIX wieku wyodrębniono 
kilka atrakcyjnych obszarów rekreacyjnych dla mieszkańców Wiednia. Np. były 
główny nurt zwany Starym Dunajem został zamknięty tamą, co spowodowało 
powstanie w tym miejscu jeziora będącego ulubionym miejscem rekreacji.
     Wyspa Dunajska - została sztucznie nasypana celem regulacji Dunaju i 
bardzo szybko przekształciła się w ulubiony teren rekreacyjny. Niedaleko 
znajduje się „las wodny” Lobau jako obszar 22 km² rozlewisk dunajskich 
(wpisany w 1978 r. na listę UNESCO jako Park Narodowy Łęgi Naddunajskie).
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2. WIELKI ŁĘG OBRZAŃSKI

2.1. Fenomen rzeki Obry 

     Rzeka Obra w dorzeczu Warty stanowi potencjalny teren rozwoju turystki 
wodnej jako południowej pętli wielkopolskiej - alternatywy dla istniejącego 
szlaku Notecią, kanałem Bydgoskim, jeziorem Gopło, Wartą, nazywanego 
północną pętlą wielkopolską.

Uwaga: 

przyjęto długość mili polskiej geograficznej jako 7146 metrów,
powierzchnię polskiej morgi dawnej jako 0.5985 hektara, która obowiązywała do 1819 roku i 
została zastąpiona w Królestwie Polskim przez morgę nowopolską.

  Jan  Długosz  w  kronice "Roczniki,  czyli  kroniki  słynnego  Królestwa 
Polskiego" pisał, że król polski Kazimierz Jagiellończyk grzmiał na Sejmie, iż 
jedna trzecia Rzeczypospolitej znajduje się pod wodą. W skład dzieła Długosza 
wchodzi „Chorographia Regni Poloniae”, która stanowi dokument ówczesnych 
czasów  przedstawiający  dokładniejszy  obraz  ziemi,  a  zwłaszcza  hydrografię 
ziem polskich. Gospodarka  wodna była  niewątpliwie poważnym wyzwaniem 
dla średniowiecznych państw europejskich. Holandia wytworzyła na gospodarce 
wodnej swoje bogactwo, a inne jak Anglia, Niemcy, Francja opierały transport 
na spławie towarów rzekami i kanałami. Osuszanie bagien przysparzało nowych 
gruntów rolnych i łąkowych oraz uprawnych, które w zależności od poziomu 
kultury rolnej danego kraju przyczyniało się do wzrostu gospodarczego. 
     Na ziemiach polskich  za  morze  wewnętrzne  uchodziło  Gopło,  które  w 
dawnych  czasach  posiadało  powierzchnię  lustra  jeziora  o  ponad  trzy  metry 
wyżej niż obecnie. Potężna kotlina była wypełniona wodą i tworzyła jezioro o 
długości trzech mil (ok.21 kilometrów) i szerokości pół mili (3,5 km). Stanowiło 
to powierzchnię ponad 63 kilometrów kwadratowych. Dla porównania obecnie 
jezioro Śniardwy uznane za największe w Polsce posiada powierzchnię około 
100  kilometrów  kwadratowych.  W  południowo-zachodniej  Wielkopolsce 
obszary  pomiędzy  Wartą,  a  Odrą  zwaną  wielkim  łęgiem  obrzańskim  miały 
jeszcze  większą  powierzchnię  pokrytą  wodą.  Obecne  największe  jeziora 
wielkopolskie: Zbąszyńskie (7,42 km²), Sławskie (8,28 km²), Dominickie (3,44 
km²),  zespół  jezior  przemęckich  są  pozostałością  obszarów  zalewowo-
bagiennych, które na przełomie XVIII i XIX wieku zostały osuszone. Osuszone 
tak mocno, że Dezydery Chłapowski już w drugiej połowie XIX wieku pisał o 
stepowieniu wielkopolski.
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Rys.7.  Lokalizacja  Łegu  Obrzańskiego. 
Źródło: Geograficzny Atlas Świata
Warszawawa, 1991. [16]

"W  obrzańskiej  części  pradoliny  (warszawsko-berlińskiej)  starsze  podłoże  
położone  jest  miejscami  poniżej  poziomu  morza.  Przykryte  ono  jest  do  
wysokości  100  m  n.p.m.  utworami  dyluwialnymi,  zdenudowanymi  i  
porzeźbionemi przez bifurkacje wielkiej masy wód warciańskich. Rezultatem ich  
niszczycielskiej działalności są również zalegające pradolinę obrzańską zwały  
piasków ściągnięte przez nie ze wschodu ku zachodowi." 

2.1.1. Fizjografia

Teren cechuje się różnorodną rzeźbą. Obfituje w liczne, niewysokie pagórki 
polodowcowe, środek stanowi obniżenie obrzańskie, które jest włączone w ciąg 
pradoliny warszawsko-berlińskiej. Obszar położony jest na granicy dwóch epok 
glacjalnych – starszą część stanowi równina wschowska, młodszą jest równina 
leszczyńska, pagórki lgińskie i obszar obniżenia obrzańskiego. 

Ciekawym  reliktem  pozostałym  po  ostatnim  zlodowaceniu  są  ostańce 
erozyjne na południe od pradoliny warszwsko-berlińskiej.

Układ ten powstał prawdopodobnie przez naniesienie miałkiej warstwy skał 
przez nasuwający się lodowiec, która później, w wyniku gwałtownego spływu 
wód  z  roztapiającego  się  lodowca  została  silnie  zerodowana,  a 
charakterystyczny układ wzgórz powstał w wyniku oderwania się bryły lodu, 
która chroniła wzgórze przed wymyciem i stwarzała osłonę, za którą osadzały 
się niesione z wodą drobiny piasków i glin.

Okoliczne jeziora powstały w wyniku wytopienia się pozostawionych przez 
lądolód brył lodu oraz wypełnienia rynien rzek, które płynęły tędy podczas jego 
wycofywania.  Stąd niewielka  głębokość  jezior.  Najgłębsze  w okolicy  są  jez. 
Dominickie (17,3 m) i jez. Lgińskie (16,9m). One też należą do najczystszych. 
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Otaczające  pradolinę  pagórki  powstały  w wyniku nasunięcia  warstwy glin 
przez spychający materiał skalny przed sobą lodowiec, oraz z nagromadzonych 
przez  wody  roztopowe  piasków  i  glin.  Z  powodu  małej  zwartości  gruntu 
podlegają one bardzo szybkiej erozji. Stąd liczne doliny rzeczne. 

2.1.2. Stosunki wodne

Część  z  cieków  pełni  rolę  kanałów  zbierających  ścieki  –  są  one  bez 
oczyszczenia  spuszczane  powodując  jej  przeżyźnienie  i  intensywne 
namnarzanie się fitoplanktonu. Jest to główny powód braku przejrzystości wody 
i jej brunatnej barwy.

Zły stan wód w ciekach odbija się na jakości wód w zbiornikach, w których 
wiele ma wody pozaklasowe. Zanieczyszczenia zbierają się na dnie i ulegają 
procesom  gnilnym  wytwarzając  toksyczne  gazy,  jak  np.  siarkowodór  trując 
żywe organizmy tlenowe. Zanieczyszczone wody powierzchniowe oddziaływają 
negatywnie na wody podziemne. Na większości terenu stan wód podziemnych 
jest  bardzo  wysoki  i  występuje  intensywna  rotacja  między  wodami 
powierzchniowymi  i  podziemnymi.  Wprowadzane  zanieczyszczenia  do  wód 
podziemnych  odbijają  się  negatywnie  ma  możliwości  wykorzystania  ich 
gospodarczo do użytku domowego bez oczyszczenia. 

W okolicach ujęć wodnych i wyrobisk (żwirownie, cegielnie) występują leje 
depresyjne. Powszechne są przerzuty czystej wody na znaczne odległości.

Jeziora Przemęckie zasilane są głównie z wód podziemnych źródeł i z rowów 
irygacyjnych.  Wody  podziemne  to  zbiorniki  związane  z  warstwami  iłów 
plioceńskich, formacjami węgla brunatnego i podłożem kredowo – jurajskim. 
Tylko  lata  najwilgotniejsze  przynoszą  znaczne  podniesienie  stanu  wód 
powierzchniowych. 

Przypuszcza się, że w czasach najdawniejszych na Obrze i jej odpływach z 
przyczyn  naturalnych  porobiły  się  zapory,  które  spiętrzyły  wodę  w  dolinie. 
Utworzyło  to  wielkie  rozlewiska  i  trzęsawiska.  Prawdopodobnie  wcześniej, 
czyli  w  wiekach  XVI  i  XVII  wody  ulegały  sztucznemu  obniżaniu. 
Przeobrażenia  wodne,  dokonane  przez  człowieka,  na  omawianym  obszarze 
zaczęły się już w XVIII wieku. Prace trwały przez większość wieku XIX. Ich 
efektem było meliorowanie doliny rzeki Obry i uzyskanie znacznych obszarów 
łąk. W tej chwili teren jest osuszany systemem kanałów i rowów sterowanych 
systemem jazów i zastawek. Większość nich pochodzi z XIX i XX wieku. Część 
obszarów została zdrenowana. Ważniejsze cieki są obwarowane groblami, mimo 
to wody często wylewają na pobliskie łąki. Stan urządzeń hydrotechnicznych 
jest  zdewastowany  i  zdecydowanie  zbyt  wolno  następuje  postęp  w  tej 
dziedzinie.
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Rys.8. Obszary w dolinach rzecznych pokryte gruntami organicznymi jako 
pozostałościami pojeziornymi, rys. ŁM. [16]

Rys.9. Obszar wód podziemnych na głębokości jednego metra poniżej terenu. 
Nałożenie danych hydrograficznych wód powierzchniowych i podziemnych, 
rys. ŁM. [16]
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2.2. Układ jezior w Krainie Przemęckiej w okresie XIII do XIX wieku 
według S. Malepszaka

    "Poziom jezior był wówczas wyższy niż obecnie, a co za tym idzie jeziora były  
znacznie większe. O pojezierzu Krainy Przemęckiej pisze Długosz: "Dominice,  
jezioro  niezmierne  w  Wielkopolsce,  rozpoczyna  się  od  miasteczka  Brenno  
(Miastko) a kończy przy klasztorze cysterskim w Przemęcie."
Z mapy Freudenhamera z 1645 roku mimo niedokładności i zniekształceń widać  
jeden wielki akwen na południe od Przemętu. Za to znacznie dokładniej pokazał  
rozległy zalew na Obrze rozciągający się od Przemętu aż po Wilkowo Polskie. W 
sprawie  zalewu obrzańskiego  wypowiadał  się  też  Sejm nakazując  w 1773  r.  
rozebrać  młyny  i  groble  na  Obrze  ponieważ  "dwadzieścia  mil  kraju  jest  
zatopionego".  Nawet  nie  tak  stara  mapa  Fabriciusa  z  1861  r.  pokazuje,  że  
jezioro Zapowiednik było dwa razy większe niż dzisiaj." 

Dwa  największe  zalewy  zatorowe:  Przemęcki  i  Ziemiński  powstały 
prawdopodobnie  we  wczesnym średniowieczu.  Przemęcki  około  X  wieku,  a 
Ziemiński  w XIII  wieku. Dopiero prace Cystersów i  właścicieli  ziemskich z 
Przybysławem Gryżyńskim z Brenna na czele, doprowadziły w XV wieku do 
obniżenia dna w zatorze IV o 60 cm. Spowodowało to podział zbiornika A na 
mniejsze akweny i umożliwiło połączenie lądowe pomiędzy Brennem a nowo 
założonym Miastkiem.

W XVIII wieku uchwała sejmowa nakazała rozebranie młynów wodnych i 
grobli  tamujących  bieg  wody  w  Obrze.  Uchwała  zapewniała,  że  właściciele 
rozebranych młynów dostaną od króla odszkodowanie za poniesione straty w 
pełnej wysokości. Natomiast ci właściciele gruntów, którzy na skutek obniżenia 
wód osiągną z łąk większe dochody, będą proporcjonalnie obciążeni.

Cały XIX wiek następowało osuszanie doliny Obry,  co przyczyniło się do 
wykształcenia  się  mniejszych  jezior  w  zarysie  odpowiadających  obecnemu 
stanowi. Mapa (rys.9) pokazuje obszary zalane wodą w okresie średniowiecza 
oraz proces osuszania poprzez likwidację zatorów. 

  Zalew Ziemiński rozciągał się pomiędzy Wielichowem, Wilkowem Polskim, 
a  Zieminem.  Obecnie  nie  istnieje,  chociaż  stanowi  korzystne  miejsce  dla 
utworzenia  sztucznego  zbiornika  retencyjnego.  Zalew  Przemęcki  był 
największy, o wymiarach około dziesięć na dwanaście kilometrów co stanowiło 
powierzchnię  około  sto  dwadzieścia  kilometrów  kwadratowych.  Obecnie 
stanowi  unikalną  enklawę  łąk  poprzecinanych  kanałami  Obry.  Pomiędzy 
Przemętem,  a  Błotami  istnieje  grobla  ponad  dziesięciokilometrowej  długości 
umożliwiająca penetrację tego niezwykłego uroczyska.

Zalew pomiędzy Wieleniem, Lginiem, Wierzchujami, Przemętem umożliwiał 
transport wodny na dużym obszarze Krainy Przemęckiej, w kierunku płn.-płd. 
miał długość około dwudziestu kilometrów i łączył się z Zalewem Przemęckim. 
Obecnie stanowi zespół jezior Boszkowsko-Przemęckich połączonych kanałami 
w szlak konwaliowy.
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2.3. Rzeka Obra. Stan istniejący z końca XVIII wieku 
według W. Surowieckiego

     Pierwszy opis w języku polskim dokonań hydrotechnicznych z przełomu 
wieków na badanym obszarze wykonał W. Suchorzewski w charakterystyce rzek 
polskich z początku XIX wieku. 

     "Odra około Cylichowa leży wyżej od Warty przed Poznaniem, doliny które  
przedzielają te dwie rzeki, i które zalewa Obra, tak mało mają spadku na jedną i  
na drugą stronę, że za miernem zatamowaniem, pierwsza (Odra, przyp. autora) 
łatwo się może wcisnąć w koryto Obry i przedrzeć nim do samej Warty.
     O podobieństwie tego przypadku wiedzieli już dawniej Polacy, albowiem  
Długosz opisując rzeki i jeziora krajowe, dodaje uwagę, że Odra płynie niekiedy  
w górę Obry. I ta to jest przyczyna dziwnego biegu ostatniej tej rzeki  (Obry, 
przyp. autora). Podczas gdy inne w swym biegu mają zwyczajnie jeden pewny,  
ona w trzech osobnych miejscach, ma trzy osobne spadki, za którymi rozlewa  
swoje wody na różne strony.
     Jedna odnoga głównych błot Obry zaczyna sie pod Śremem, druga pod  
Mosiną. Od tych punktów, krążąc rozmaicie, schodzą się obie pod Kościanem,  
skąd  połączone  ciągną  się  dalej  przez  Wielichów,  Przemęt,  Kębłów,  około  
klasztoru  Oberskiego  do  Kopanicy.  Między  temi  ostatniemi  miejscami  leżą  
ogromne te strugi i błota, które zowią Obrą. Od Kościana z prawej strony błot  
ukazują  się  dopiero  ślady  rzeki,  lecz  koryto  jej  aż  do  Kopanicy,  tak  jest  
nikczemne, i w wielu miejscach tak zatarte, że się go tylko domyślać potrzeba.
     Pod Piotrowem koło Kościana jest pierwszy punkt, od którego spadek Obry  
waży  się  na  dwie  strony:  jeden  słabszy  przez  Mosinę  do  Warty,  a  drugi  
mocniejszy  do  Wielichowa  i  dalej.  Pod  Kopanicą  jest  inny  podobny  punkt  
przeważenia,  z  którego  jedna  część  wód  leje  się  ku  Zbąszyniu,  a  druga  
podmakając niezmiernie smugi dolin, do Kargowy. Z tych tu błot i od folusza  
Kargowskiego poczyna się właściwie ta odnoga, która się nazywa zgniłą Obrą, i  
która  leniwym  bardzo  biegiem,  wylewa  się  niedaleko  Cylichowa  do  Odry.  
Poziom wód przy wspomnianym foluszu jest prawie ten sam, co pod Kopanicą;  
zatem spływ łatwo może być obrócony w tę, albo w ową stronę.
Od Kopanicy koryto Obry, zasilone mnogimi wodami tak licznych jezior, jako  
też rozległych strug i bagien ciągnących się od Kargowy i Przemętu, jest już  
porządniejsze  i  dosyć  znaczne.  Zalewając  gdzieniegdzie  tylko  wąskie  niziny  
przyległych brzegów, idzie przez jezioro Zbąszyńskie na Trzciel,  Międzyrzecz,  
Bledzew do Warty pod Skwierzynę, i płynie z tą do Odry. W całej tej przestrzeni  
wynoszącej  mil  14,  dostatek  wody,  jej  głębokość  i  spadek  od 5  cali  na  100  
prętach, czyni tę rzekę sposobną tak do spławu, jako też do żeglugi.
Pomimo  powtarzanych  nalegań,  i  szczerych  życzeń  wielu  obywatelów  
województwa niegdyś Poznańskiego, osuszenie niezmiernych strug i błot Obry,  
nigdy do skutku przywiedzionym być nie mogło. Niezliczone szkody, jakie stąd  
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kraj cały ponosił, i wszelka łatwość uwolnienia się od nich, nie powinny jednak  
były, jak tylko przyspieszyć zbawienny ten zamiar. Ale te są skutki zwyczajnej  
słabości rządu, że w ten czas, gdy chodzi o ocalenie praw ogółu, jednego trudno  
mu  jest  przymusić  do  posłuszeństwa.  Gdy  większa  część  chętnie  dla  dobra  
pospolitego ofiarowała składki i pracę, mniejsza wyłamując się ze wszystkiego,  
oporem i zabiegami niszczyła najchwalebniejsze ich układy."

2.3.1. Starania Komisji Skarbowej o osuszenie bagien

     "Komisja Skarbowa, dopełniając włożonych na siebie obowiązków, starała  
się usilnie w ostatnich czasach, ażeby do niezmiernych psot, jakie w tym miejscu  
wyrządzała  natura,  ludzie  nie  przyczyniali  jeszcze  swoich.  Tym  końcem,  po  
przejrzeniu całego położenia, postanowiła, ażeby wszelkie groble, jazy i młyny,  
tamujące spadek wód Obry, zniesione zostały. Środek ten, choć nie mógł jeszcze  
być dostatnim, byłby jednak z wielu względów użytecznym, ułatwiając znacznie  
dalsze zamiary.  Większa część właścicieli  nadbrzeżnych,  posłuszna rozkazom,  
uprzątnęła na swych dziedzinach wszelkie zawady, reszta stała uporczywie przy  
obronie tych, które im ze szkodą powszechną przynosiły zyski. Między innymi  
młyn Zbąszyński był jedną z najgłówniejszych przyczyn zatopów równin wyżej  
leżących; albowiem podniósłszy wody do 6. stóp nad poziom zwyczajny koryta,  
hamował cały ich spadek na 9000 sążni w górę. Komisja czyniła, co należało,  
ażeby szkodliwa ta zawała uprzątniętą była porówno z innymi; lecz dziedzicy  
znajdowali zawsze dosyć silne środki na zasłonienie się przeciw ich wyrokom."

2.3.2. Realizacja projektu przez władze pruskie

"W takim stanie  rząd pruski  znalazł  rzeczy przy zajęciu tej  Prowincji,  a nie  
chcąc patrzyć, ażeby kraj i przylegli obywatele dla prywatnego interesu dłużej  
cierpieli, chwycił się silniejszych środków do uprzątnienia złego. Te od samego  
zaraz  początku  tak  się  udawały  szczęśliwie,  że  każdy  z  ochotą  chciał  się  
przykładać do ich popierania, i każdy pragnął widzieć jak najrychlej cały skutek  
zamiaru.
Po  zważeniu  i  dokładnem  przemierzeniu  tak  samego  koryta  Obry,  jako  też  
przyległych smugów dolin, postanowiono rozlanym na nich wodom nadać od  
trzech  różnych  punktów  spadku,  trzy  osobne  odpływy:  jeden  od  Kopanicy  
zwyczajnym łożem przez Zbąszyń, Międzyrzecz, do Warty pod Skwierzyną, drugi  
przez Kargowę, nową Marchię do Odry pod Cichercig,  a trzeci  od Sepienka  
blisko Kościana przez Mosinę do Warty.
Po  zniesieniu  młyna  Zbąszyńskiego,  obwarowanie  i  wyprawienie  koryta  od  
Kopanicy  aż  do  Skwierzyny,  a  gdzie  wypadało,  porobienie  przekopów,  
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zastrzałów i rowów pobocznych, miało w tę stronę przeważyć główny spadek  
wody:  wykopany  zaś  kanał,  jeden  z  południowej  strony,  od  Kargowy  do  
Kościana, drugi z północnej od Kopanicy do przez Sepienko do Mosiny, miał  
ułatwić osuszenie błot bliżej i dalej leżących. Za pomocą pobocznych rowów,  
można się było spodziewać, że smutne te pustynie wkrótce zamienione zostaną w  
najweselsze pastwiska, łąki i pola.
Przy wykonaniu dzieła Inżynierowie mieli rozkaz tak urządzać kanały, ażeby te  
w przyszłości mogły być usposobione do żeglugi od Odry przez zgniłą Obrę, na  
Kargowę, Kościan, Mosinę aż do Warty. Projekt ten połączenia w tem miejscu  
dwóch głównych rzek krajów wówczas pruskich, wydawał się rządowi z wielu  
względów bardzo użytecznym; lecz po dokładniejszym zważeniu rzeczy, okazał  
się niebezpiecznym."
Wspomniało  się  już,  że  spadek  wód Odry  chyli  się  mocno na koryto  zgniłej  
Obry, i że przypadkowe zaparcie mogłoby je łatwo zwrócić w tę stronę. Zatem  
nowa  Marchia  straciłaby  na  zawsze  tę  rzekę,  która  zamiast  pod  Krossen  i  
Frankfort, płynęłaby potem na Kargowę, Kopanicę, Międzyrzecz i Skwierzynę  
do Warty, a stamtąd dopiero do dawnego koryta pod Kistrn. Ten przypadek tem  
łatwiej mógłby się wydarzyć, że Odra tocząc niezmierne zawały piasków, przy  
najmniejszym wyboczeniu, w momencie by zasypała opuszczone koryto, a z tego,  
któreby sobie łatwo wydarła na mulistym gruncie Obry, nigdyby się już wydrzeć  
nie dała.

2.3.3. Bilanse

"...okazało się, że wyprawienie koryta Obry od Kopanicy do Skwierzyny, na 14  
milach miało kosztować 4400 tal. Urządzenie zgniłej Obry, od Odry przez nową  
Marchyą do Kargowy, do 7000. Wykopanie trzech głównych kanałów, dwóch z  
obu stron zalanych równin, a jednego od Sepienka do Mosiny, od 60. do 70.  
tysięcy talarów.  Ogółem,  rachując hojnie  bonifikacje  za najmniejsze  kawałki  
gruntu,  którego  mórg  ceniono na 50.  tal:  dalej  koszta  główniejszych  rowów  
pobocznych, mostów, grobel, dróg, narzędzi, opłat oficjalistów i inżynierów, toż  
nadzwyczajne  wydatki,  cała  suma  potrzebna  na  osuszenie  błot  i  urządzenie  
Obry ledwie przewyższyła 120,000 talerów.
     Za wyłożeniem tej sumy miało się osuszyć, w samej tylko bliskości brzegów  
Obry  120,788  morgów  najżyźniejszych  gruntów.  Prócz  tego  na  pobocznych  
smugach błot, które stykając się z Oberskimi, ciągną się za Wschowę, Gostyń,  
Krzywiń i t.d. miało się jeszcze ułatwić osuszenie od 20 do 30 tysięcy morgów  
dalej zalanych nizin. Jeden przekop od Krzywinia, prócz wyżej rachowanych,  
sam miał  osuszyć  7,858,  inny z  dóbr  Rakoniewickich  8048 morgów.  Można,  
przeto  przypuścić,  że  urządzenie  Obry,  i  utrzymywanie  jej  w  dobrej  porze,  
przyczyni Obywatelom i  krajowi  najmniej  140,000 morgów  (83790 hektarów, 
przyp.  autora) najużyteczniejszej  ziemi.  Choćby,  zatem  właściciele  na  
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wyprowadzenie rowów pobocznych dołożyli jeszcze od 20 do 50 tysięcy talerów,  
koszta na osuszenie jednego morgu pewnieby nie przenosiły talara."

2.3.4. Efekty

W czerwcu 1806 roku główne prace były ukończone. Koszty nie przekroczyły 
sumy  80 tysięcy  talarów  wobec  zaplanowanych  120  tysięcy.  Były  one 
ponoszone przez  rząd w jednej  trzeciej  a  przez właścicieli  zalanych ziem w 
dwóch trzecich całej sumy. Osuszono 140 tysięcy mórg, co stanowi 83 tysiące 
hektarów ziemi leżącej dotychczas beż użytku na potrzeby gospodarki rolnej. 
Np.  na  ziemi  przemęckiej  osuszono   15524  mórg  (ok.9291  hektarów),  na 
dobrach wolsztyńskich  5159 mórg,  na  Błocku 4715 mórg,  Wronczynie 2554 
morgi, Jarogniewicach 1522 morgi, Siekowie i Siekówku 7174 morgi itd.  
 Utrzymywanie w dobrym stanie tego systemu wodnego powierzono dozorcom i 
strażnikom opłacanym z podatków. Ich obowiązkiem było pobieranie opłat od 
mostów  i  grobli,  utrzymywanie  skarp  i  wałów  nadwodnych,  zapewnianie 
właściwego spadku wody, odnawianie pobocznych rowów.

Obliczono, że gospodarowanie na jednym morgu osuszonej ziemi przynosi od 
sześciu  do  dwunastu  złotych,  a  niekiedy  nawet  dwa  razy  więcej  czystego 
dochodu lub czynszu rocznie. Do obliczeń przyjęto mniejszą sumę, bo cztery 
złote na rok. W ten sposób otrzymano sumę 560 tysięcy dochodu właścicieli 
osuszonych  ziem  oraz  11  milionów  dwieście  tysięcy  kapitału  krajowego  z 
podwyższonej  wartości  osuszonych  dóbr.  Jak  konkluduje  autor:  "Zatem 
wyłożona  suma na osuszenie  Obry,  nie  tylko  się  wraca  w jednym roku,  ale  
nadto, za jej pomocą nowo odkryty kapitał od kilkunastu milionów wartości,  
zabezpiecza się na wieczne czasy."

2.4. Zjawiska odwrotnego biegu spływu wód w dolinie Obry

Józef Krasoń opisuje zjawisko odwrotnego biegu rzeki Obrzycy jaki wydarzył 
się jeszcze w 1854 roku:

"Wody toczące się ze wschodu pradoliną Obry zbaczają na najdalej wysuniętym  
przełomie  w okolicach  Kopanicy  w kierunku  północnym i  wydłużoną  doliną  
Obry  dalej  przechodzą  przez  Zbąszyń,  Trzciel,  Skwierzynę  do  Warty.  Część  
jednak mas wodnych odchodzi ze wspomnianego przełomu dalej na zachód i  
przedostaje  się  do  Obrzycki,  której  nurtem zmierza  wprost  do  Odry.  W tym  
właśnie rejonie występuje charakterystyczne zjawisko bifurkacji rzeki. Wiedział  
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już o niem Długosz w XV wieku, kiedy pisał, że Odra płynie niekiedy w górę  
Obry. Przy wysokim stanie wody w Odrze, nawet w nowszych czasach, w 1854,  
zdarzył  się  wypadek  powrotnego  biegu  rzeki  Obrzycki.  Wody  mianowicie  
przeszły z Odry przez Obrzyckę do Obry i stąd dopiero poszły dolną Obrą przez  
Zbąszyń do Warty. Zjawisko to powstać mogło, dlatego, że spadek dolnej Obry  
jest  większy,  niż  Odry  na  tej  samej  szerokości  geograficznej,  jak  również  i  
Obrzycki, której nachylenie spadku jest minimalne."

Z ostatnich lat  znane  jest  zjawisko cofki  wód spowodowane zamknięciem 
śluz  w  Kościanie  i  Mosinie.  Nastąpiło  to  zimą  2010  roku  w  celu 
przeciwdziałania  zalaniu  tych  miast  falą  powodziową.  Wysoka  woda  została 
skierowana  na  jeziora  przemęckie  oraz  dominickie,  które  wypełniły  się 
pozaklasową  wodą  rzeczną.  Zalane  zostały  tereny  nadbrzeżne  i  zniszczeniu 
uległy pomosty rekreacyjne.

2.5. Aspekt Turystyczny

W dwudziestoleciu międzywojennym tereny Wielkiego Łęgu Obrzańskiego 
stanowiły strefę nadgraniczną. Wraz z rozwojem turystyki masowej jeziora były 
pożytkowane jako zagłębie sportów wodnych. Np. nad jeziorem Dominickim, w 
Boszkowie,  istniał  uznany  ośrodek  sportów  wodnych  -  Centralny  Ośrodek 
Żeglarski  szkolący  żeglarzy  z  całego  kraju.  Towarzystwo  sportowe  Sokół 
szkoliło młodzież w zajęciach wioślarskich i pływackich. Natomiast po stronie 
niemieckiej  nad  jeziorem  sławskim  istniały  ośrodki  treningowe  dla  sportów 
żeglarskich i motorowodnych. 

Po scaleniu tych ziem po drugiej wojnie światowej, od lat sześćdziesiątych 
nastąpił  dynamiczny  rozwój  turystyki  w  oparciu  o  budowę  nadjeziornych 
ośrodków.  Państwowe  zakłady  pracy  z  wielkopolski  oraz  z  Dolnego  Śląska 
zlokalizowały  kilkadziesiąt  ośrodków  nadbrzeżnych.  Pod  koniec  lat 
dziewięćdziesiątych  nastąpiła  częściowa  prywatyzacja  miejsc  wczasów 
pracowniczych oraz dodatkowo, rozpoczęta już w latach siedemdziesiątych XX 
wieku zabudowa wybrzeży indywidualnymi domkami weekendowymi. 

Nadmierne  użytkowanie  turystyczne  oraz  niewłaściwe  nawożenie 
nadjeziornych pól przyczynił się do eutrofizacji jezior i kanałów. Niektóre z nich 
drastycznie utraciły walory rekreacyjne. 
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Rys.10. Jakość wód w ciekach i jeziorach Wielkiego Łęgu Obrzańskiego,
rys. ŁM. [16]

W latach siedemdziesiątych pojawiły się projekty spiętrzenia wód kanałów 
Obry o około jeden metr. W Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w 
Lesznie  powstawały  plany  przestrzenne  przekształcenia  terenów  w  aspekcie 
spiętrzenia  wód  i  utworzenia  dodatkowych  zbiorników  retencyjno-
rekreacyjnych, [2].  Na tych planach opiera się wybudowany w 2012 roku na 
rzece Kłodzie zbiornik w Rydzynie. Niestety bezpośrednio na rzece Obrze plany 
spiętrzeń nie zostały jeszcze rozpoczęte.

Powstają różne rozwiązania projektowe, m. in. studenckie prace dyplomowe, 
które mogłyby zachęcić władze lokalne i regionalne do utworzenia sprawnego 
systemu hydrologicznego dorzecza Obry jako Południowej Pętli Wielkopolskiej.
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Rys. 11. Włoszakowice. Koncepcja przekształcenia torfowisk w jeziora, 
wykorzystanie potencjału turystycznego, inwestycje edukacyjne itp. [16]

Rys.12. Obecny widok na łąki stanowiące pozostałość po Zalewie Przemęckim, 
fot. RA, 2011

24



3. WARTA W POZNANIU – ZMIANY PRZEBIEGU KORYT 
RZECZNYCH

3.1. Informacje o Warcie pod Poznaniem wg J.B.Lewandowskiego, 
L.Rembezy na podstawie analizy porównawczej map z epoki
  
   „Od strony południowej koryto Warty dzieliło się na dwie odnogi zachodnią i 
wschodnią. Odnoga wschodnia przebiegała mniej więcej zgodnie z 
dotychczasowym korytem Warty, z okresu przed przebudową z 1969r., ale 
jeszcze w XV w. odnoga zachodnia, zwana później „Zgniłą Wartą”, uważana 
była za włąściwe koryto Warty. Odnogi te łącząc się na północy miasta tworzyły 
wyspę zwaną Groblą. 
     Ponadto od odnogi zachodniej odchodziło dodatkowe koryto zwane Strugą 
Karmelitańską, które łączyło się ponownie z odnogą zachodnią na wysokości 
Grobli. Natoniast od odnogi wschodniej odchodziło koryto biegnące między 
Chwaliszewem, a Ostrowem Tumskim i łączące się z odnogą wschodnią na 
wysokości Winiar. Odnoga między Chwaliszewem, a Ostrowem Tumskim była 
niegdyś właściwym korytem Warty, gdyż jeszcze w XIII w. nazywano tę odnogę 
„Starą rzeką”.
     Na wschód od Ostrowa Tumskiego płynęła korytem mniej więcej dzisiejszym, 
rzeka Cybina, która łączyła się z Wartą na północ, a także na południe od 
Ostrowa Tumskiego, który w tem sposób stawał się wyspą. Poza tym były 
jeszcze inne pomniejsze połączenia odnóg Warty z Cybiną oraz wyspy 
najprawdopodobniej w postaci łach piaszczystych. Układ ten nie był stabilny, 
Warta bowiem często zmieniała swój bieg, czyniąc to zwłaszcza po powodziach, 
ponieważ tworzące jej koryto iły poznańskie są materiałem mało odpornym na 
erozję.”

Rys.13. Porównanie map z 1704 – 1734 r., regulacje rzeki na polecenie 
Stanisława Leszczyńskiego. [13]
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     „Porównując położenie koryta Warty w 1704r. i 1734r. można stwierdzić, że 
w granicach ówczesnego miasta nie ma w nim istotnych różnic, natomiast dość 
znaczne zmiany widoczne są na południe i na północ od obszaru miejskiego.
     Na południu koryto Strugi Karmelitańskiej i kryto Warty przesunięte  są  w 
kierunku południowo-zachodnim oraz tworzą dodatkowe połączenie między 
odnogami Warty. Na północy koryto Warty na wysokości mostu kolejowego 
przesuwa się nieco na zachód, natomiast bardzo znacznie na zachód przesunięty 
jest ujściowy odcinek Cybiny w stosunku do przypuszczalnego jej położenia, 
wynikającego z planu z 1704. W wyniku tego odnoga łącząca Wartę z Cybiną 
ulega znacznemu skróceniu i łączy Cybinę już nie z właściwym korytem Warty, 
lecz z jej odnogą między Chwaliszewem a Ostrowem Tumskim. W tym miejscu, 
w korycie Warty widoczne są trzy wyspy, które w stosunku do wyspy 
zaznaczonej na planie z 1704r. Są przesunięte w kierunku północno-zachodnim.”
      Po przeanalizowaniu trzech map Poznania z okresu 1655 do 1734 autorzy 
doszli do wniosku, że  w obrębie miasta koryto Warty nie uległo zasadniczej 
zmianie ponieważ było chronione przy pomocy wałów i murowanych tam. 
Natomiast poza miastem, gdzie brzegi nie były chronione zaszły zmiany 
spowodowane powodziami o dużej wysokości wezbrań. Ich przyczyną była 
nadmierna zabudowa koryta Warty dwunastoma większymi mostami oraz 
wieloma młynami, których jazy i groble zbytnio ścieśniały koryto rzeki.    

Rys.14. Porównanie map z 1734 -1780 r. [13]

     „Z porównania układów hydrograficznych planu z 1734r. oraz planu z 1780r. 
(Stanisław August Poniatowski) wynika, że w obrębie miasta bieg Warty nie 
ulega zmianie, natomiast na południe i na północ od obszaru miasta koryto Warty 
przesuwa się w kierunku wschodnim. Znacznym zmianom ulega bieg Cybiny na 
ujściowym swym odcinku. W tym miejscu koryto Cybiny przesuwa się znacznie 
w kierunku wschodnim.” 
     „Na ten okres przypada większa ze znanych powodzi, jakie nawiedziły 
Poznań, mianowicie powódź z 1736r., po której zaczęto usuwać z koryta Warty 
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obiekty utrudniające przepływ. Także do 1780r. zniknęła na Warcie większość 
młynów, dzięki czemu wysokość wezbrań maleje, przy czym jednocześnie 
częstotliwość powodzi rośnie.”

Rys.15. Porównanie map z 1780 – 1830 r. [13]

„Porównując dalej układ hydrograficzny Poznania z 1780r. z układem (…) planu 
miasta z około 1830r., zauważamy, że Warta płynie już korytem zwartym, które 
na obszrze Starego Miasta stanowi dawne koryto wschodnie. Odnoga zachodnia 
oraz Struga Karmelitańska stanowią wąskie, zanikające strugi. Zanika odnoga 
Warty między Chwaliszewem a Ostrowem Tumskim, pozostając w postaci 
podłużnych stawów i bagien.”
„...zburzono w 1800r. fortyfikacje średniowieczne i w tym czasie została 
zasypana fosa okalająca miasto. Między 1929 a 1939 zbudowano nowe 
fortyfikacje obejmujące cytadelę winiarską oraz obwarowania na prawym brzegu 
Warty, na której (…) zbudowano śluzę tzw. wielką, mogącą w razie potrzeby 
spiętrzyć wodę na rzece dla wytworzenia zalewów dookoła miasta od strony 
wschodniej i południowej.”

Rys.16. Porównanie map z 1896 -1830 r. [13]
     Na planie Poznania z 1896r. „nie znajdujemy koryta zgniłej Warty ani koryta 
Strugi Karmelitańskiej. Natomiast w miejscu gdzie było zanikające połączenie 
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Warty z Cybiną na południe od Ostrowa Tumskiego znajduje się tzw. II kanał 
ulgowy Warty, łączący Wartę z Cybiną i stanowiący koryto o regularnych 
kształtach. Na zachód od niego usytułowany jest tzw. I kanał ulgowy Warty, 
przebiegający w początkowym swym odcinku w miejscu dawnego koryta między 
Chwaliszewem a Ostrowem Tumskim, ścinający w linii nieomal prostej zakole 
Warty od Chwaliszewa aż do Winiar..... Koryto Starej Warty oraz Strugi 
Karmelitańskiej, w których woda była nieomal stojąca, zasypano ze względów 
sanitarnych w 1888r. po wielkiej powodzi, jaka miała miejsce w tym roku.” 
     „Kanały ulgowe I i II wykonano w celu ochrony miasta przed powodziami. 
Okazało się, że miasto w dalszym ciągu nękane jest przed powodzie, do 
zwiększenia, których przyczyniła się śluza wielka na Warcie oraz śluza Tumska 
na Cybinie i śluza na Bogdance, zbudowane w latach 1830-1870 przez Prusaków 
dla celów fortyfikacyjnych.”
 

 Rys.17, 18. Zamknięcie tam na Warcie i Bogdance miało spowodować zalanie 
łożysk rzek Bogdanki i Warty, rys. RA na podstawie mapy Poznania z 1890r.

Rys.19. Stan współczesny. [13]
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     Po powodziach w 1988 i 89 roku zbudowano nowe i podniesiono istniejące 
obwałowania, wybudowano port handlowy na lewym brzegu Warty.
     W 1911r. przystąpiono do realizacji nowego projektu, którego autorem był 
Schultz. Projekt ten zakładał przeprowadzenie nowego koryta żeglownego 
wzdłuż I kanału ulgowego, wykształconego w łagodnych łukach, którego brzegi 
miały być wykorzystane dla budowy nadbrzeży przeładunkowych. Stare koryto 
miało być przecięte koło gazowni groblą, zaopatrzoną w śluzę płuczącą dla 
odświeżania wody w porcie. Nowe koryto żeglugowe miało przeprowadzić 
połowę wielkiej wody, zaś drugą połowę – II kanał ulgowy, który z tego względu 
miał ulec przebudowie. … Z projektu Schultza wykonano część robót ziemnych, 
głównie w II kanale ulgowym, mniej w korycie żeglugowym, następnie między 
1911-1913r. zbudowano most Św. Rocha, a w 1913r. nowy most Śródecki.”
      „Po odzyskaniu niepodległości od 1919r. miasto przystępuje do realizacji, w 
zasadzie w dalszym ciągu, projektu Schultza z pewnymi zmianami wynikającymi 
z faktu zbędności budowli fortyfikacyjnych. Dlatego też w latach 1919-1921, ze 
względów powodziowych, rozebrano śluzę Wielką i Tumską oraz część murów 
fortecznych.”
     „W 1929r., po wzmożeniu żeglugi na Warcie, powstał projekt rozbudowy 
portu...”.Zasadnicza różnica w stosunku do koncepcji Schultza polegała na tym, 
że nowy projekt przewidywał utworzenie basenu portowego przez zasypanie 
starego koryta żeglugowego od gazowni do mostu Chwaliszewskiego, który w 
ten sposób stawał się zbędny oraz wykorzystanie części zasypanej dla 
przeprowadzenia magistrali komunikacyjnej. Dalej, nowy projekt przewidywał 
usytuowanie między nowym korytem żeglugowym a II kanałem ulgowym nowej 
części portu składającego się z dwóch basenów wewnętrznych i jednego 
zewnętrznego utworzonego przez część II kanału ulgowego, pogłębioną 
odpowiednio w tym miejscu.”
     W połączeniu z przebudową tras komunikacyjnych przystąpiono w 1965r. do 
przebudowy węzła wodnego. Ze względu na małe zainteresowanie rozwojem 
żeglugi przez państwowe przedsiębiorstwa, zrezygnowano z rozbudowy portu 
rzecznego na Warcie, pozostawiając dla tego celu miejsce.
     W planach na latach 1975-1990 przewidywano spiętrzenie Warty koło 
Naramowic, tak że średni poziom rzeki miał się zwiększyć o dwa metry. Nie 
zrealizowano tego zamierzenia.....”
Wybudowano trasę  chwaliszewską, która rozcięła historyczny Trakt Królewski, 
łączący Zamek Przemysła, przez Stary Rynek, ulicę Wielką, most Wielki, 
Chwaliszewo z Katedrą na Ostrowie Tumskim. Obecnie mówi się o rewitalizacji 
tej części miasta, poprzez odbudowę Zakola Warty i przebudowy transportu 
pomiędzy Śródką, a Garbarami.
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3.2. Poznań nad Wartą – fotografie historyczne

3.2.1. Zakole Warty – nieistniejące

Rys.20. Zawody wioślarskie skupiały tłumy kibiców zgromadzonych na brzegu i 
na moście. Fotografia, lata 30-te XX w. [11]

Rys.21. Statek wycieczkowy przy nabrzeżu – przystani dopełniał widoku tego 
urokliwego miejsca. [11]
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Rys.22. Holowanie barek pod prąd rzeki. Po lewej zabudowa Chwaliszewa. Po 
prawej kaponiera wodna. W tle Fort Radziwiłł na Ostrowie Tumskim. [11]

Rys.23. Bulwar Ewangelicki widok z okien tzw. kamienicy robotniczej. [11]
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3.2.2. Port miejski

Rys.24. Barki oczekujące na załadunek na pierwszym planie (wysoka wolna 
burta), w głębi wyładunek towarów. [11]

Rys.25. Widok przez port rzeczny w stronę Starego Miasta. [11]
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Rys.26. Spichlerz magazynowy na nabrzeżu portowym. [11]

Rys.27. Wyładunek towarów przy nabrzeżu portowym. W głębi widoczny most 
chwaliszewski. [11]
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Rys.28. Załadowana po falszburtę barka czeka na rozładunek. [11]

Rys.29. Dźwig bramowy na nabrzeżu portowym w Poznaniu. [11]
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3.2.3. Szeląg

Rys.30. Barki w awanporcie na Szelągu. [11]

Rys.31. Restauracja ogrodowa na Szelągu. [11]
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3.2.4. Kluby wioślarskie

Rys.32. Budynek klubu wioślarskiego. [11]

Rys.33. Kąpielisko rzeczne na Wildzie. [11]
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3.2.5. Życie towarzyskie nad Wartą

Rys.34. Członkowie klubu wioślarskiego, fotografia zbiorowa. [11]

Rys.35. Budynek klubowy z hangarem, łódź wiosłowa ośmioosobowa, 
członkowie i sympatycy klubu. [11]
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4. MARINY I PRZYSTANIE

4.1. Koncepcje marin - udział autorski

     Autor pełnił funkcje promotora prac dyplomowych magisterskich na temat 
portów jachtowych, m.in.: Rozbudowa portu jachtowego w Gdyni, dyplomat 
Joanna Łobodzińska, Adaptacja basenu północnego na marinę w Świnoujściu, 
dyplomant Bartosz Fąfara, Budowa portu jachtowego w Ustce, dyplomant 
Kaczmarek, Projekt Olimpijskiego Centrum Żeglarskiego w Cetniewie, 
dyplomant Michał Szymankiewicz, Projekt rozbudowy portu jachtowego w 
Pucku, dyplomant Maciej Bilski, Projekt przystani pasażerskiej na Odrze we 
Wrocławiu, Karolina Jankowska, i inne.
     Jako czynny żeglarz morski, od 1978r., odwiedzał wielokrotnie duże porty i 
mariny jachtowe, np.: europejskie – basenu Bałtyku, Morza Północnego, 
Atlantyku, Morza Egejskiego, Adriatyku, a także Morza Karaibskiego, Oceanu 
Spokojnego oraz jako użytkownik śródlądowych dróg wodnych - mariny 
rzeczne na Dunaju i dopływach, w dorzeczu Renu, Sekwany, Tagu, Douro, 
Dniepru i inne.
     Projekty koncepcyjne architektoniczne marin i przystani wykonywał w 
ramach pobytów na praktykach studentów i kadry trzech uczelni TU Hannover, 
TU Vien, PP  Poznań: Regensburg Marina, Braunau Marina, Bunde Przystań, 
Villach nabrzeże, Middelburg nabrzeże.
     W konkursie na studium zagospodarowania brzegów rzeki Warty w Poznaniu 
wraz z Ostrowem Tumskim i Śródką uzyskał w 2007r. pierwsze miejsce jako 
kierownik zespołu projektowego i główny projektant w składzie R.Ast, 
D.Mladenowicz, B.Lewandowski (hydrotechnika), B.Siewczyński i inni.
      Brał udział w wykonywaniu projektów portów, marin i przystani 
wykonanych w zespołach projektowych (Szymankiewicz M. - główny 
projektant, Ast R., Bilski M.) w ramach konkursów lub umów zawodowych, 
m.in. Żeglarskie Centrum Przygotowań Olimpijskich Nieporęt (Jarosław 
Kaniewski), Marina Zborowo, Pogoń Szczecin – marina, Frombork Marina, 
Puck Marina, Projekt zagospodarowania nabrzeża w Giżycku, Marina w 
Kołobrzegu. Niektóre projekty powstały w ramach prac na rzecz rozwoju 
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. 
     Ponadto uczestniczył we wstępnych opracowaniach dotyczących 
zagospodarowania nabrzeży w Koninie (K. Borowski), Sierakowie nad Wartą 
oraz mostu przez Odrę w Ciechanowie.
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4.2. Wybrane przykłady

     W Regensburgu nie było mariny, istniało specjalne miejsce na rzece Drawie, 
w którym właściciele trzymali jachty leżące w nurcie rzeki, przycumowane 
jeden za drugim. Budowa nowej mariny wynikała z potrzeb armatorów. Prace 
wstępne przeprowadzono w czasie warsztatów studenckich.

Rys.36. Marina w Regensburgu na rzece Drawie przy ujściu do Dunaju, proj. 
RA.91. [3]

Rys.37. Marina w Regensburgu, rys. RA.91. [3]
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Właściciele jachtów z miasta Braunau byli zrzeszeni w klubie jachtowym, 
niestety z powodu braku mariny swoje łodzie trzymali w odległym o 
czterdzieści kilometrów mieście. Rozpoznania wstępne możliwości budowy 
przystani odbyły się poprzez prace studenckie w czasie warsztatów 
projektowych.

Rys.38. Marina w Braunau na rozlewiskach rzeki Inn, rys. RA. [3]

     W Bunde planowano sztuczny zalew dla podniesienia atrakcyjności miasta. 
Na pobrzeżach planowano małe przystanie klubowe.

Rys.39. Marina w Bunde na projektowanym sztucznym zbiorniku, rys. RA. [3]
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    Władze miasta Villach planowały zwiększenie ilości bulwarów nad Drawą 
oraz zbudowania mostu z funkcją placu.

Rys.40. Nabrzeża w Villach na rzece Drawie, rys. RA. [3]

     Groningen po zniszczeniach wojennych odbudowało zabudowę wokół 
basenu portowego. Utrzymuje układ fortyfikacji wodnych i kanałów z 
malowniczymi przystaniami i ruchem małych statków pasażerskich.

Rys.41. Basen portu w Groningen, rys. RA. [3]
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     W ramach programu Warta 2000 powstały pomysły zagospodarowania 
brzegów rzeki Warty.

Rys.42. Marina i nowe osiedle nad Wartą, rys. RA 00. [3]

     W Middelburgu stary basen Molenwater zaproponowano przekształcić w 
park miejski. Wzdłuż istniejących nabrzeży atrakcje w postaci domów – łodzi.

Rys.43. Propozycja zagospodarowania Molenwater w Middlelburgu, rys. RA 95. 
[3]
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Rys.44. Breganz na jeziorem Bodeńskim, poszukiwanie związków 
przestrzennych pomiędzy starym miastem a portem, studia do projektu 
koncepcyjnego, rys. RA. [3]

Rys.45. Marina rzeczna w Regensburgu, rys. RA 94. [3]
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Rys.46. W marinie, rys. R.A. Regensburg 94. [3]

Rys.47. Dom w kształcie łodzi, rys. R.A. Middelburg 95. [3]
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Rys.48. Projekt mariny w Nieporęcie, rys. MS.

Rys.49. Projekt mariny Pogoni Szczecin na wodach Dębskiej Strugi, pomiędzy 
jeziorem Dąbie a Martwą Wodą, odnogą Odry, rys. MS.
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Rys.50. Projekt rozbudowy mariny w Pucku, na płytkich wodach Zalewu 
Puckiego, rys. MB.

Rys.51. Rozbudowa portu nad Zalewem Wiślanym we Fromborku, rys. MS.
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Rys.52. Marina nad jeziorem Niepruszewskim, rys.MS.

4.3. Wyposażenie mariny

4.3.1. Port/marina a przystań

      Nazwa mariny lub przystani używana jest w zależności od wielkości 
zagospodarowywanych terenów oraz wyposażenia infrastrukturalnego i 
hotelowo – rekreacyjnego. 
     Marina jako miejsce zmiany transportu z wodnego na lądowy oraz 
schronienie dla żeglarzy powinna posiadać urządzenia techniczne jak również 
socjalne, np:
Nabrzeża stałe
Pomosty ruchome
Dźwig do wyciągania jachtów o udźwigu od kilku do kilkudziesięciu ton w 
zależności od wielkości cumujących jednostek
Slip dla mniejszych jednostek
Droga dojazdowa
Stacja paliw
Warsztat naprawczy silników
Szkutnik
Kapitanat
Pomieszczenia gospodarcze dla przyjezdnych: pralnia, kuchnia, jadalnia, sala 
pobytowa, świetlica.
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Rys.53. Schemat portu na rzece. Koncepcja Mariny rzecznej zlokalizowanej na 
pontonach pływających, w przypadku wysokiego brzegu. Jest to wersja 
zewnętrznego basenu portowego. Rys. MS. 

4.3.2. Elementy przystani / portu jachtowo – motorowodnego, 

według M.Szymankiewicza

1. Basen portowy

- wewnętrzny (wytworzony w lądzie)

- zewnętrzny (wytworzony z pomostów stałych, pływających lub nowych 
falochronów)
2. Nabrzeże przystani

- budynek główny (restauracja/tawerna, pokoje sypialniane, bosmanat/sale 
szkoleniowe/ sanitariaty/przebieralnie/suszarnia/żaglownia)

- hangar główny  min.5m wysokości (do ewentualnych napraw łodzi)

- hangary miń. 3m wysokości  (do przechowywania osprzętu i małych jednostek 
pływających)

- stojaki (do przechowywania małych jednostek na brzegu)

- slip/pochylnia (prowadzący do głównego hangaru)

- wyciągarka (umieszczona w hangarze głównym)

- slip/pochylnia (do bezpośredniego wyciągania łodzi, kajaków itp. za pomocą 
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wózków lub przyczep samochodowych.) 
- dźwignice stacjonarne, samojezdne, pływające (do podnoszenia lub 
spuszczania łodzi do wody)

- plac (dla łodzi do postoju stałego, czasowego, remontowego, zimowania)

- plac (do składowania przyczep)

- parking dla samochodów osobowych

- boisko sportowe (wydzielone na różne dyscypliny sportowe np. tenis, 
siatkówka, koszykówka)

- teren piknikowy (zadaszone miejsce do organizacji ogniska, grilla, ławki, 
stoły)

- pole namiotowe

- pole kamperowe

- domki letniskowe

- zbiornik stacji paliw (dla łodzi motorowych lub łodzi używających silniki 
spalinowe)

- zbiorniki na odpady stałe

- pojemniki na przepracowane oleje

- tereny zielone  (do rozkładania i suszenia np. żagli)

- usługi uzupełniające (warsztat szkutniczy, bankomat, sklep spożywczy, punk 
pomocy medycznej, punkt ładowania butli gazowych, sklep sprzętu 
żeglarskiego/motorowodnego, punkt naprawy żagli, wypożyczalnia rowerów)

3. Pomosty

- pływające

- stałe

4. Wyposażenie pomostów

- stanowiska postojowe

- koła ratunkowe

- drabinki wyjściowe

- dalby

- pale

- pławy cumownicze

- punkt tankowania (w najmniej kolizyjnym miejscu przystani)

- punkt zasilania i poboru elektrycznego

- punkt zasilania w wodę

- punkt odbioru ścieków 

- łańcuchy lub liny kotwiczne (w przypadku pomostów pływających)

- krawędzie pomostów wyposażone w elastyczne odbojnice (np. gumowe)
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- knagi, polery, obręcze cumownicze

5. Falochrony (wielkość i rodzaj uzależniona od lokalizacji i relacji z akwenem 
wodnym)

6. Instalacje 

- wodna

- kanalizacyjna

- elektryczna

- informatyczna (stacjonarna Wi-fi)

- przeciwpożarowa

- telekomunikacyjna

- pogodowa (prędkość i siła wiatru, ciśnieniomierz itp.)

7. Oświetlenie i oznakowanie

- terenu

- pomostów

- wejścia do portu

- tablice informacyjne

- wodowskazy o głębokości

     Przed przystąpieniem do lokalizacji portu/przystani należy pamiętać o wielu 
czynnikach wpływających na funkcjonalność, a przede wszystkim o 
bezpieczeństwie użytkowania.

Rys.54. Projekt zagospodarowania nabrzeża w Giżycku, proj. MS, praca 
konkursowa, 2014r.
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4.3.3. Propozycje klasyfikacji obszarów nadwodnych:

1. STANICA - pomieszczenia noclegowe, pole namiotowe, sanitariaty, slip, 
pomost.

2. PRZYSTAŃ (budynek klubowy bez dodatkowych funkcji, slipy, pomosty, 
sanitariaty, mały hangar, wydzielony basen dla jednostek pływających)

3. PORT - budynek główny, w którym jest klub, tawerna/restauracja, sale 
wykładowe, bosmanat, sanitariaty, żaglownia, hangary, slipy, pomosty, 
urządzenia do obsługi portu, basen portowy.

4. MARINA - wydzielony obszar, w którym znajduje się budynek portu 
jachtowego, basen lub baseny portowe, slipy, pomosty, handel, usługi, część 
hotelowa, część mieszkalna itp.

5. WATERFRONT - duży otwarty obszar, na którym mogą się znajdować: 
budynek portu jachtowego, basen lub baseny portowe, slipy pomosty, handel, 
usługi, plaże, parki, obiekty mieszkalne, obiekty kulturalne itp. wzdłuż linii 
brzegowej.

Obiekty można podzielić na:
- oceaniczne
- morskie
- śródlądowe
Inna klasyfikacja to:
- jachtowe
- motorowodne
- jachtowo - motorowodne
- kajakowe
- wielofunkcyjne
     Oczywiście pojęcie przystani może się przenikać, z portem jachtowym czy 
mariną  i nie można określić konkretnej różnicy pomiędzy podziałami, ale 
posługiwanie się klasyfikacją ułatwia wyobrażenie sobie o wielkości 
przedsięwzięcia. 
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5. POZNAŃ - MIASTO NA PIĘCIU WYSPACH

5.1.  Historyczny  kontekst  znaczenia  Warty  dla  dotychczasowego  rozwoju 
miasta, a także jego dalszego rozwoju

   Tekst jest opisem projektu, który zdobył pierwsze miejsce w konkursie 
urbanistycznym nt.: Studium programowo – przestrzenne rzeki Warty wraz z 
Ostrowem Tumskim i Śródką. Autorzy projektu: R.Ast, D.Mladenowicz, 
J.B. Lewandowski, z zespołem. Poznań 2007r.

5.1.1. W sensie przestrzennym:

Podstawowy  temat  „Warta  Poznania  warta”  podkreśla  idee  powrotu  miasta 
Poznania do swej rzeki Warty jako czynnik integrujący przestrzeń, jako artefakt 
historycznego i  bardzo atrakcyjnego makroprzestrzennego elementu kompozycji 
miasta.  Podkreśla  się  wartość  symboliczną  rzeki  oraz  wartość  przestrzeni 
utraconych w wyniku zmiennych losów miasta. Decyzje przestrzenne wpływające 
na przeobrażenia  Doliny Warty i  Cybiny opierały się  na założeniu ujarzmiania 
przyrody.  Człowiek  udowodnił,  że  potrafi  nawet  zmieniać  bieg  rzeki. 
Dotychczasowe ingerencje nie wytworzyły lepszych i wartościowszych przestrzeni 
pod  względem estetycznym i  artystycznym.  A 90 metrowe  zestawy barek,  dla 
których wyprostowano Koryto Warty już po niej nie pływają. Więc, po co była ta 
gigantyczna praca w 1968 roku?

Obecnie, ponad czterdzieści lat  później chcielibyśmy zaprojektować dzielnice 
Poznania  jako  zwarte  struktury  urbanistyczne  rozlokowane  na  pięciu  wyspach 
rozlokowanych  naokoło  Wyspy  Ostrów  Tumski  i  podporządkowanych 
przestrzennie  Katedrze  i  zabudowie  przykatedralnej.  Odtwarzamy  Wyspę 
Chwaliszewo  z  zabudową  mieszkaniowo-usługową,  tworzymy  małą  Wyspę 
Środkową ze Świątynką Zadumy, przez wprowadzenie wody do Drugiego Kanału 
Ulgi  odtwarzamy  Wyspę  Artystów  z  Galeriami  Sztuki  i  Teatrami  w 
przebudowanej Elektrociepłowni, Śródkę traktujemy jako półwysep i uzupełniamy 
zabudowę, północną część Ostrowa Tumskiego przeznaczamy pod nową dzielnicę 
mieszkaniową  –  Nowy  Ostrów,  na  Wyspie  Parkowej  tworzymy  Park 
Krajobrazowy z Kopcem Piastów jako dominantą.

Dla  wszystkich  wysp  staramy  się  utworzyć  frontony  urbanistyczne  tzw. 
waterfront  z  linią  zabudowy  tzw.  skyline  nieprzewyższającą  wież  Katedry 
Poznańskiej.
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5.1.2. W sensie symbolicznym:

Podstawowym tematem dla  całego  przebiegu  Warty,  w granicach  opracowania 
konkursowego,  jest  temat  Wielkiej  Osi  Symbolicznej,  która  metaforycznie 
przedstawiana jest trzema punktami największego znaczenia. Są to:
1.  Sanktuarium  Kultur  im.  Jana  Pawła  II  i  Ołtarz  na  otwartym  powietrzu  na 
miejscu pielgrzymki w 1983 roku – na Dolnej Wildzie na Błoniach.
2.  Katedra  na  Ostrowie  Tumskim,  najważniejszy  punkt  historyczny  w rozwoju 
Poznania.
3.  Kopiec  Piastów  –  nowy  punkt  symboliczny  przy  moście  Lecha  w  otwartej 
krajobrazowej przestrzeni o wielkiej wartości krajobrazu naturalnego.
Te  trzy  punkty  największego  znaczenia  tworzą  warunki  do  kształtowania  ich 
bezpośredniego, a nawet i szerszego otoczenia, bo mogą być (Ostrów Tumski już 
jest) dominantami układu przestrzennego.

5.1.3. Układ komunikacyjny:
Tranzyt:

Odtwarzamy Szlak Tysiąclecia łączący Zamek Przemysła II, Stary Rynek, Most 
Wielki,  Chwaliszewo,  Ostrów  Tumski,  Śródkę,  Kościół  Św.Jana.  W  tym  celu 
dotychczasową ulicę Solną - Estkowskiego - St.Wyszyńskiego przekształcamy w 
Promenadę Tysiąclecia. W tym celu ruch tranzytowy przenosi się omijając rondo 
Śródka od ul.Warszawskiej w ulicę Małachowskiego, Wincentego do ulicy Armii 
Poznań w szew infrastruktury wzdłuż torów kolejowych. Natomiast  Promenada 
Tysiąclecia posiada Aleję Dębową, linię tramwajową, pasma spacerowo-handlowe, 
spowolniony ruch samochodowy (jeden pas jezdny w obu kierunkach) na zewnątrz 
promenady.  Rondo  Śródka  ulega  przekształceniu,  a  ulica  St.Wyszyńskiego 
przywraca  się  węższe  linie  zabudowy,  nawiązującej  do  istniejącej  struktury 
urbanistycznej.

Planuje się drogi główne obwodowe na terenie Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej 
połączone  przejazdem  przez  Cybinę  z  ulicą  Prymasa  A.Hlonda.  Na  Wildzie 
planujemy  drogę  główną  po  trakcie  obecnej  ulicy  Droga  Dębińska.Natomiast 
Dolna Wilda powinna posiadać charakter lokalny.
Na terenie Śródki, Ostrowa Tumskiego, Chwaliszewa planuje się drogi lokalne.

5.1.4.  Wykorzystanie Doliny rzeki  Warty i  terenów przyległych na funkcje 
sportowe i rekreacyjne o znaczeniu ogólnomiejskim, ogólne dostępne, będące 
alternatywą dla Malty

W projektowanej  dolinie  rzeki  Warty  rozróżnia  się  łożysko  rzeki  od  koryta 
rzecznego. Przekształcenia koryt i kanałów ulgi na przestrzeni wieków dotyczyły 
jedynie zmian powierzchniowych widocznych na powierzchni.  Natomiast  wody 
podziemne nadal  przepływają łożyskiem rzeki.  Zasypanie Zgniłej  Warty,  Starej 
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Warty, przesunięcie głównego koryta z obszarów Wildy w obecne, zlikwidowanie 
Strugi  Karmelitańskiej,  Kamionki  i  innych  wód  powierzchniowych  nie 
zlikwidowało  przepływu wód podziemnych,  które  nadal  żłobią  łożysko.  Ma  to 
wpływ  na  koszty  inwestowania  na  tych  terenach  oraz  strukturę  planowanej 
zabudowy.

W  projekcie  planujemy  dwa  duże  zespoły  parkowo-ogrodowo-krajobrazowe 
jako  alternatywa  wypoczynku  i  spędzania  wolnego  czasu  dla  poznaniaków. 
Jednym są Błonia Wildeckie zaprojektowane wokół Sanktuarium Kultur. Drugim 
Śródrzeczny  Zespół Krajobrazowy  na  półwyspie  pomiędzy  rzekami  Cybiną, 
Wartą, Główną a zaprojektowany wokół Kopca Piastów.

5.1.5.  Zagospodarowanie  terenów  o  szczególnym  znaczeniu  dla  przestrzeni 
miasta

Obszar  nr  1  zlokalizowany  jest  pomiędzy  wodami  Cybiny  i  Głównej. 
Przepływają  przez  ten  teren  stare  rozlewiska  Cybiny.  Obecnie  postępuje  tam 
proces  zasypywania  tych  rozlewisk.  Szczególnie  silnie  występuje  to  zjawisko 
wzdłuż ulicy Prymasa A.Hlonda.  Na tym terenie silny drzewostan oraz łęgi od 
strony  leniwie  płynącej  Cybiny.  Teren  kształtuje  wał  przeciwpowodziowy 
biegnący od Mostu Lecha na północy do torów kolejowych na południu oraz taras 
osiedla  Główna.  Istnieje  tendencja  zasypywania  wód  istniejących  jeszcze 
pomiędzy tymi wyniesieniami. Teren dzieli się wyraźnie na część nadającą się pod 
inwestycje budowlane wzdłuż ulicy Prymasa A. Hlonda oraz tereny krajobrazowe, 
na  których  ze  względu  na  trudności  z  posadowieniem budynków zaplanowano 
zespół pejzażowo – wodny zmierzający ku dominancie, jaką stanowiłby Kopiec 
Piastów.  Park  nawiązuje  funkcjonalnie  do  założeń  krajobrazowych  np.  Parku 
Werlitz.  Stanowiłby  alternatywę  dla  poznaniaków  spędzania  wolnego  czasu. 
Kompozycja  opiera  się  Kopcu  Piastów  jako  zamknięcia  Wielkiej  Osi 
Symbolicznej łączącej Sanktuarium Kultur im. Jana Pawła II, Katedrę Poznańską 
oraz Kopiec Piastów. Do niej nawiązują osie mniejsze kompozycji promieniście 
rozchodzące  się  na  zakole  Cybiny  wpadającej  w  tym  miejscu  do  Warty.  Te 
sztywne  osie  kompozycji  zmiękczone  zostały  renaturalizowanymi  ciekami 
wodnymi oraz drogami  i  ścieżkami  spacerowymi i  rowerowymi.  W wybranych 
miejscach  zaplanowano  obiekty  kubaturowe  takie  jak  restauracje,  kawiarenki, 
kluby, obiekty sportowe rozlokowane w zieleni. Ten teren nadaje się znakomicie 
do uprawiania spacerów, biegów, jazdy na rowerze. Cieki wodne mogą stanowić 
tereny  na  pływanie  łodziami  i  kajakami  a  nawet  windsurfing.  Zimą  należy 
propagować bezpieczne łyżwiarstwo, ponieważ kanały wewnętrzne zaplanowano 
jako  płytkie  ok.80  cm.  Na  tym  terenie  można  przywrócić  tradycje  biegów 
masowych:  narciarskich  i  łyżwiarskich.  Na  styku  leniwej  Cybiny  można 
wyznaczyć miejsca  kontemplacji  i  wędkowania.  Cyple pomiędzy łączącymi  się 
wodami posiadają niezwykłe genius loci. 

54



Natomiast  Obszar  wzdłuż  ulicy  Prymasa  A.  Hlonda  podlega  współczesnym 
procesom urbanizacyjnym. Zaplanowano tam zabudowę wielorodzinną i usługową 
o wysokości do sześciu kondygnacji. Dachy powinny tarasowo opadać ku Dolinie 
Warty  i  Cybiny  zapewniając  mieszkańcom  widok  na  park  krajobrazowy.  Na 
skrzyżowaniu  ulic  Nowej  Małachowskiego-Wincentego-Armii  Poznań  oraz 
nowego odcinka Prymasa A. Hlonda zaplanowano centrum rekreacyjno-sportowy 
z  basenami  i  parkiem  wodnym.  Powierzchnia  biologicznie  czynna  powinna 
stanowić ok. 50%.

Teren  nr  2  zaplanowano  jako  dzielnicę  mieszkaniową  –  Nowy  Ostrów 
zaprojektowaną  z  bloków  klasycznych  urbanistycznych  dostosowanym  do 
krajobrazowego  przebiegu  rzeki  Cybiny  i  Warty.  Wysokość  zabudowy 
podporządkowano  dominancie  wież  Katedry  Poznańskiej.  Przewiduje  się 
wysokość  zabudowy  cztery  kondygnacji,  a  wokół  Nowego  Rynku  pięć. 
Powierzchnia  zabudowy  ok.25%.Powierzchnia  biologicznie  czynna  50%.Resztę 
powinny stanowić tereny publiczne-place i ulice. Komunikacja poprowadzona jest 
obwodowo. Tramwaj przjeżdża przez Ostrów Tumski (Sakrum) dowożąc ludzi pod 
Katedrę, przejeżdża przez Wrota Czasu pod torami kolejowymi i trasą tranzytową 
wjeżdża  do  Nowego  Ostrowa  (Profanum)  przejeżdża  przez  Nowy  Rynek  i 
przebiega  dalej  do Kopca Piastów.  Następnie  wraca  ulicą  Prymasa  A.Hlonda i 
Promenadą Tysiąclecia do Starego Miasta.

Obszar nr 4 leży w przestrzeni lewobrzeżnej od Dolnej Wildy do rzeki. Całość 
stanowi  jedynie  częściowo  zorganizowaną  część  Poznania,  posiada  wartości 
krajobrazowe,  ale  jest  mało  wykorzystana  przez  mieszkańców  miasta  (za 
wyjątkiem  obszaru  działek).Oprócz  proponowanej  budowy  Sanktuarium, 
proponuje  się  ażeby  Górna  i  Dolna  Wilda  częściowo urbanizowanymi  klinami 
zbliżyła się do rzeki Warty. Planuje się budowę obiektów użyteczności publicznej, 
pawilonowej,  która zachęcałaby na większe kontakty mieszkańców z tą częścią 
terenów nadwarciańskich. Linia zabudowy ma być podporządkowana czytelnej i 
dominującej  pozycji  Sanktuarium i  od  niej  prowadzącej  drodze w kierunku na 
Ostrowie  Tumskim.  Obszar  biologicznie  czynny  mógłby  stanowić  35% 
powierzchni.

Obszar nr 8 zawiera teren planowany pod port rzeczny i dynamiczną zabudowę 
usługowo-mieszkaniową  wokół.  Na  tym  terenie  planuje  się  uzupełnienie 
zabudowy i wykreowanie frontu nadrzecznego.

Środkowa  część  Warty  posiada  największe  przestrzenne  walory  i  wartości 
zabudowy.  Ostrów,  Śródka,  Chwaliszewo  stanowią  dziedzictwo przeszłości.  W 
tych  częściach  Poznania  projekt  przewiduje  powrót  (  w  granicach  realnych 
możliwości)  do  przestrzennych  rozwiązań,  które  opierają  się  o  najlepsze 
kulturalno-historyczne wzory minionych lat,  do matrycy urbanistycznej  albo jej 
logiki,  która  w  sensie  budowli  preferuje  język  kulturalnych  wzorów  we 
współczesnej  interpretacji  i  która przyjmuje logikę z życia w swoim bogactwie 
form.  Uważamy,  że  w  tej  fazie  rozważania  problemu  transformacji  tej  części 
Poznania  naszą  powinnością  jest  wskazać  na  wszystko,  co  mogłoby  formować 
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ogólne  a  istotne  wartości.  Zapis  graficzny  wyjaśnia  główne  przesłanki  tej 
propozycji. 

W projektowaniu Śródki też przewiduje się nienaruszanie zastanych wartości. 
Dopełnienie zabudowy planuje się na terenach najmocniej podkreślających walory 
historyczne  cennych  budowli  i  tkanki  urbanistycznej.  Dlatego  planuje  się  dwa 
mosty jako logiczne i lepsze powiązania z Ostrowem Tumskim. W południowej 
części Śródki proponuje się zabudowę bloku urbanistycznego nad Wartą w stylu 
architektury  rzeźbiarskiej  jako  nowej  dominanty  oraz  nadbudowę  dworca 
autobusowego  o  funkcje  usługowe.  Nowa  dominanta  nie  jest  konkurencją  dla 
Katedry. Pomiędzy tym budynkiem a ulicą Jana Pawła II proponuje się program 
inwestowania według układu regulacyjnego, który podkreśla kierunki zabudowy 
oraz osi pieszych ukierunkowanych ku Katedrze.
Obiekt Elektrociepłowni przebudowujemy na Galerię Sztuki i Teatrów.

Na środku kwartału znajduje się zespół obserwacyjno-gastronomiczny Komin 
Gazowni.  Może  on  stanowić  atrakcję  ponadregionalną  i  symbol  Poznania. 
Tradycyjna  forma  komina  jest  opleciona  nowoczesną,  lekką  konstrukcją 
strukturalną  z  metalu  i  szkła.  Wewnątrz  znajdują  się  nowoczesne  windy  do 
przewozu  turystów  do  restauracji  na  kominie  lub  do  punktu  widokowego  na 
wysokości ok.60 metrów.

5.1.6. Konkluzje:

Utworzenie  wzdłuż  rzeki  przestrzeni  publicznych  w postaci  placów,  portów, 
nabrzeży  cumowniczych  i  bulwarów.  Place  nadwodne  już  wg.  Witruwiusza 
stanowiły najwyższą formę przestrzeni publicznych i od pokoleń przyciągały ludzi 
i zachęcały do obcowania z przyrodą i wodą.
Place i przestrzenie publiczne łączone są poprzez rzekę mostami projektowanymi 
wg projektów indywidualnych jako dzieła  sztuki,  a  nie  tylko inżynierii.  Mosty 
miałyby  spełniać  funkcję  komunikacyjne,  ale  również  widokowe  oraz  scen  w 
czasie  Teatrów  Maltańskich.  Akwatorium  powstałe  przy  rozwidleniu  Starego 
Koryta  Warty  i  Kanału  Ulgowego  miałoby  spełniać  funkcje  Teatru  Wodnego 
miasta  Poznania.  Widownia  znajdowałaby  się  na  Rynku  Wodnym,  Schodach 
Monumentalnych,  Moście  Berdychowskim,  Moście  Pieszym  Czartoria,  Moście 
Ewangielickim przy Bulwarze oraz wałach nadrzecznych. 

Przy  placu  muzealnym  zaplanowano  Muzeum  Rzeki  Warty  i  Żeglugi 
Warciańskiej  oraz  Akwarium  Miejskie  z  funkcjami  promocji  miasta  i 
konferencyjnymi. 

Planuje się zapewnić odpowiednich ilość mostów dla pieszych i rowerzystów. 
Forma przestrzenna powinna być płaska, bez dominant konstrukcyjnych, aby nie 
przesłaniać  frontów  urbanistycznych  wysp.  Elewacje  wysp  i  bulwarów 
stanowiłyby  oprawę  kompozycyjną  dla  podłogi  urbanistycznej,  jaką  jest  lustro 
wodne  i  posadzki  mostów.  Te  zabiegi  mają  na  celu  zabezpieczenie  bardzo 
atrakcyjnych  warunków przestrzennych dla  mieszkańców i  przybyszów.  W ten 
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sposób w Poznaniu powstałoby nowe atrakcyjne place-akwatoria  ku pożytkowi 
ogólnemu „pro publico bono”.
Bulwary nadrzeczne powinny stanowić główny czynnik atrakcyjności w strukturze 
urbanistycznej  Poznania.  Planuje  się  bulwary  klasyczne  z  dwupoziomowym 
przebiegiem  ciągów  spacerowych  obsadzone  drzewami.  Bezpośredni  kontakt  z 
wodą zapewnia dolny bulwar połączony w wielu miejscach z górnym schodami 
lub pochylniami. Bulwary wykonane powinny być z bloków piaskowca o jasnych 
odcieniach. Posadzka brukowana regularnymi kostkami granitu. Drzewa sadzone 
w równych odstępach tworzące miejsca zacienione i  osłonę przed wiatrami  dla 
spacerowiczów. W szczególnych miejscach bulwaru należałoby ustawić zespoły 
ławek  kamiennych.  W wybranych  miejscach  np.  w odkopanym korycie  Warty 
dolny  bulwar  może  być  częściowo  trawiasty  z  wytyczonymi  ścieżkami 
spacerowymi.  Dolne  Bulwary  winny  stanowić  rodzaj  esplanad  i  piacetty  dla 
pasantów.  Atrakcyjność  wynikałaby  też  z  nabrzeży  cumowniczych  dla  barek, 
jachtów motorowych i łodzi. Naprzeciwko Placu Wodnego i Placu Skrzydła Orła 
należałoby ustawić tradycyjne barki przebudowane na funkcje restauracyjne lub 
muzealne. Zejścia do tych obiektów zapewniłyby schody monumentalne – służące 
również jako miejsca spotkań i kontemplacji widoków nadrzecznych.
Planuje się bulwary dwupoziomowe w następujących miejscach:

1. Skrzydła Orła jako wnętrze sprzężone z Placem Katedralnym jako forum na 
skrzyżowaniu Szlaku Tysiąclecia oraz bulwaru biegnącego naokoło Ostrowa 
Tumskiego.Bulwar  jako  symboliczne  „Skrzydła  Orła”  stanowi  bardzo 
atrakcyjne zadanie  rzeżbiarsko-krajobrazowe łączące podłogę urbanistyczną, 
rzeżbę terenu i lustra wodnego.

2. Bulwar Akademicki biegnący wzdłuż zabudowań Politechniki Poznańskiej od 
Mostu Królowej Jadwigi do miejsca wpadania Cybiny do Kanału Ulgi.

3. Bulwar Chwaliszewski biegnący naokoło Wyspy Chwaliszewo, a po stronie 
północnej łączący się z promenadą Tysiąclecia.

4. Bulwar  Portowy  wzdłuż  nabrzeży  pozostałych  po  starym porcie  rzecznym 
przechodząc dalej w Bulwar Szelągowski.

5. Bulwar Szelągowski również dwupoziomowy. W celu przywrócenia widoków 
na  Dolinę  Warty  należałoby  oczyścić  ten  bulwar  z  dzikiej  zieleni  i  w  jej 
miejsce wprowadzić zieleń plantowaną.

6. Bulwar  Staromiejski  biegnący od Mostu Św.Rocha poprzez Rynek Wodny, 
wzdłuż Starego Miasta i łączący się z Promenadą Tysiąclecia.

7. Wyspa Środkowa w całości jest placem umożliwiającym oglądanie panoramy 
360  stopni  na  rozdrożu  Starego  Koryta  Warty,  Głównego  Koryta  Warty  i 
Pierwszego Kanału Ulgi

8. Wzduż Drugiego Kanału Ulgi planowane są bulwary – przedłużenie Skrzydeł 
Orła na Wyspie Ostrów Tumski oraz bulwar krajobrazowy na Wyspie Galerii 
Sztuki.

9. W  Nowej  Dzielnicy  Mieszkaniowej  zlokalizowanej  na  północnej  części 
Ostrowa  Tumskiego  planuje  się  bulwary  krajobrazowe  malowniczo 
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wkomponowane w skarpy nadrzeczne oraz biegnące wzdłuż brzegów Warty i 
Cybiny.

10. Bulwar  nad  Pierwszym  Kanałem  Ulgi  zaplanowano  jako  krajobrazowy  z 
wykorzystaniem istniejących skarp.

11. Śródka  jako  półwysep  otoczony  powinien  być  bulwarem  krajobrazowym 
biegnącym wzdłuż Cybiny i Łączący się z Promenadą Tysiąclecia.

12. Wody Cybiny oraz Głównej tworzą Śród-rzeczny Park Krajobrazowy wiodący 
do Kopca Pierwszych Piastów.

13. Na południe od Mostu Królowej Jadwigi planuje się oczyścić z dzikiej zieleni 
Bulwar  Ratajski,  aby  przywrócić  możliwość  penetracji  optycznej  na  lewy 
brzeg Warty i panoramę Wildy.

14. Na lewym brzegu Warty planuje się bulwary krajobrazowe wzdłuż terenów 
zalewowych w postaci ścieżek i pomostów drewnianych nadwieszonych nad 
wodą.  Na  wale  przeciwpowodziowym  również  zaplanowano  bulwar 
spacerowy obsadzony regularnie zwartymi drzewami.

15. Proponuje  się  renaturalizację  brzegu  rzeki  poprzez  likwidację  betonowych 
opasek  i  w  to  miejsce  wprowadzenie  bloków  kamiennych  lub  kamienia 
łamanego zblokowanego w koszach z siatki stalowej. Takie zespoły obiektów 
wzdłuż linii brzegowej mogą stanowić bulwary bezpośredniego styku wody i 
lądu.

16. W  miejscu  zasypanej  Zgniłej  Warty  na  wodach  podziemnych  zasypanej 
Kamionki i  Strugi Karmelitańskiej  planuje się zespoły wodne podkreślające 
założenie centralne Mauzoleum Kultur im.Jana Pawła II. Całość tego założenia 
parkowo-wodnego miałaby funkcjonować jako alternatywa wypoczynkowa dla 
Jeziora Maltańskiego.

5.1.7. Ukształtowanie klinów zieleni

Pojęcie  Klinów  zieleni  zostało  ukształtowane  na  początku  XX  wieku  po 
likwidacji  fortyfikacji  miejskich.  Po  latach  traktowania  miasta  jako  zwartego  i 
obronnego  posiadającego  pełną  kontrolę  nad  mieszkańcami  nastąpił  etap 
otwierania miasta na tereny obrzeżne i żywicielskie. Następowała demokratyzacja 
przestrzeni poprzez wprowadzanie zabudowy jednorodzinnej opartej na matrycy 
urbanistycznej.  Zaczęto  myśleć  nie  tylko  o  funkcji  obronnej  miast,  ale  taż 
higienicznej. Powstało pojęcie higiena miast. Ponadto technologie uniemożliwiały 
zabudowę na gruntach nienośnych. 

Rzeki  obawiano się  ze  względu na zagrożenie  powodzi.  Pozostawiano,  więc 
rezerwy  terenowe  jako  poldery  zalewowe.  Z  rozbieranych  fortyfikacji 
kształtowano wały przeciwpowodziowe. Przestrzenie pomiędzy wałem a tarasem 
miasta zasypywano gruntami nasypowymi, nienośnymi.
Współcześnie  rozwijające  się  miasto  nie  zagospodarowało  tych  terenów 
pozostawiając je jako częściowo dzikie.
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W projekcie planujemy stworzenie matrycy urbanistycznej na całym obszarze 
objętym  konkursem.  Matryca  urbanistyczna  utworzona  jest  z  przestrzeni 
publicznych  ogólnodostępnych  w  postaci  ulic,  placów,  bulwarów,  promenad, 
kanałów, koryt rzecznych. Pomiędzy którymi znajdują się tereny otwarte, tereny 
zabudowane, ogólnodostępne, zamknięte.

W  dotychczasowej  formie  kliny  zieleni  nie  spełniają  funkcji  przyjaznej  dla 
mieszkańców.  Spełniają  natomiast  funkcje  ekologiczne  i  klimatyczne  dla 
istniejącej zabudowy. Należy dokonać wyboru, co jest ważniejsze?
Zdaniem projektantów kliny zieleni należy zorganizować poprzez wprowadzenie 
matrycy urbanistycznej. Obszar nr 1,który jest nieprzystosowanym na pobyt ludzi 
należy udostępnić poprzez zaprojektowanie Parku Krajobrazowego. Obszar nr 2 
stanowi kontynuację Ostrowa Tumskiego odciętego torami kolejowymi. Ten teren 
był  systematycznie  nadsypywany i  obecnie jego poziom podniósł  się  o ok.8 m 
ponad lustro wody. Planujemy utworzenie tam Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej w 
bezpośrednim kontakcie z Cybiną, Wartą i Kanałem Ulgi nr 2. Na terenie nr 4 
planujemy Mauzoleum Kultur  im.  Jana Pawła  II,  ku pamięci  pamiętnej  wizyty 
Ojca Świętego w Poznaniu bezpośrednio po stanie wojennym w Polsce. Planujemy 
też  zabudowę  mieszkaniowo-usługową  z  liną  zabudowy  ustanowioną  przez  oś 
kompozycyjną  biegnącą  od  Mauzoleum  ku  Katedrze.  Taka  zabudowa 
nawiązywałaby do Ringu Poznańskiego i miękko łączyłaby się z zabudową Wildy 
na wysokości ulicy Jerzego. Odrębną sprawą są wysokie koszty takiej zabudowy 
wynikającej z trudności z posadowieniem. Teren nr 6 stanowi tereny otwarte Parku 
Wildeckiego  bez  możliwości  zabudowy  mieszkaniowej  a  jedynie  pawilonów 
parkowych.  W  przyszłości  należałoby  rozważyć  możliwość  utworzenia  parku 
nadrzecznego z kompozycjami ogrodowymi na terenach nr 7 i 5.

Rys.55. Rysunek koncepcyjny zagospodarowania terenu nad Wartą w Poznaniu, 
rys. RA 07
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Rys.56. Rysunek podstawowy projektu urbanistycznego, część północna. 

Rys.57. Wizualizacja zagospodarowania terenu, wizualizacja konkursowa.
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Zagadnienia hydrotechniczne:

Planuje  się  szereg  budowli  hydrotechnicznych  pozwalających  na  właściwe 
funkcjonowanie rzeki Warty w Poznaniu.

1.  Planuje  się  utworzenie  progu wodnego w celu utrzymywania  poziomu rzeki 
Warty na stałym poziomie a przynajmniej ograniczenia wahań poziomu wód.

2. Na wysokości mostu Lecha planuje się zespół śluz umożliwiający spław barek i 
jachtów.

3. Według projektantów łożysko rzeki winno być chronione przed niepotrzebną 
zabudową. Chodzi o koryto rzeki oraz tereny zalewowe podczas wysokiej wody. 
W przyszłości powinno dążyć się do spiętrzenia rzeki Warty na terenie Poznania 
zaporą  w  okolicy  Szeląga.  Zdecydowanie  uatrakcyjniłoby  to  przestrzennie  i 
widokowo śródmieście Poznania. Przyczyniłoby się do podniesienia komfortu 
klimatycznego – przewietrzanie, wilgotność, wahania temperatur. Nawiązano by 
w ten  sposób  do miast  europejskich  o  podobnej  wielkości,  które  świadomie 
gospodarują zasobami wód rzecznych w swoich miastach. 
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5.1. STUDIUM PROGRAMOWO PRZESTRZENNE RZEKI WARTY 
WRAZ Z OSTROWEM TUMSKIM I ŚRÓDKĄ

Część północna i południowa

Rys.58. Widok na wyspy Ostrów Tumski i Chwaliszewo. Na drugim planie 
nowa część ostrowa – profanum. Śródka połączona ze Starym Miastem 
promenadą pieszą w miejscu obecnej arterii samochodowej. Wyspy: 
Chwaliszewo, Artystów, Ostrów Tumski, Teatralna, półwysep Śródka z lotu 
ptaka. Widoczna część południowa Ostrowa Tumskiego – sacrum i część 
północna – profanum. Śródkę, Ostrów Tumski i Chwaliszewo oraz Stare Miasto 
i Wzgórze Św. Wojciecha łączy promenada Tysiąclecia. Tranzyt Wschód – 
Zachód planowany w szwie międzyosiedlowym zintegrowany z obwodnicą 
kolejową, rys. RA 06

Rys.59. Widok z mostu Św. Rocha w stronę Ostrowa tumskiego. W 
perspektywie Cybiny widać Kopiec Piastów, a w perspektywie Warty Wyspę 
Teatralną z Galeriami Sztuki, salami teatralno - operowymi w 
przeprojektowanych budynkach elektrociepłowni, rys. RA 06
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Rys.60. Widok z Bulwaru Akademickiego na Ostrów Tumski, rys. RA 06

Rys.61. Widok z Bulwaru Krajobrazowego przy Moście Hetmańskim w stronę 
Mostu Królowej Jadwigi. Widoczna renaturalizacja brzegów rzeki, styk woda-
ląd poprzez brzeg trawiasty, pas kabionów wypełnionych gruzem kamiennym, 
pas trawy, drugi pas kabionów, chodnik z płyt kamiennych, łęgi zielone aż do 
skarpy tarasu ratajskiego z bulwarem, rys. RA 06
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Rys.62. Bulwar Chwaliszewski - schody pomiędzy dolnym a górnym 
poziomem, rys. RA 06

Rys.63. Bulwar Akademicki – detal, rys. RA 06
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Rys.64. Bulwar Akademicki – detal, rys. RA 06

Rys.65. Bulwar Staromiejski w odtworzonym Zakolu Warty, rys. RA 06

65



Rys.66. Widok na Most Wielki i Bulwar Staromiejski z Bulwaru 
Ewangelickiego, rys. RA 07

Rys.67. Widok z Chwaliszewa na odtworzony Waterfront Starego Miasta,
rys. RA 06

66



Rys.68. Widok na Chwaliszewo z dwupoziomowym Bulwarem 
Chwaliszewskim, rys. RA 07

Rys.69. Rynek Wodny, nowa reprezentacyjna przestrzeń publiczna miasta, 
rys. RA 06
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Rys.70. Bulwar Ewangelicki i zabudowa Starej Gazowni, rys. RA 06

Rys.71. Bulwary: Ewangelicki i Chwaliszewski, rys. RA 06

68



Rys.72. Bulwar Staromiejski, widok z Bulwaru Chwaliszewskiego, rys. RA 06

Rys.73. Bulwar przy Rynku Wodnym, rys. RA 06
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Rys.74. Widok na Most Wielki i Chwaliszewo z Bulwaru Staromiejskiego, 
rys. RA 06

Rys.75. Jaz Starego Koryta Warty, „kamienica robotnicza” i w tle Katedra, rys. 
RA 06
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Rys.76. Przystań w Zakolu Warty, rys. RA 06

Rys.77. Marina w basenie stoczni rzecznej, rys. RA 06
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Rys.78. Marina wraz z bulwarami stanowi centrum planowanego osiedla, 
rys. RA 06

Rys.79. Pomost wyspowy na środku mariny spełnia funkcje rekreacyjne, 
rys. RA 06
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Rys.80 Rzeczka Piaśnica stanowi atrakcję planowanego osiedla, rys. RA 06

Rys.81. Dwa baseny wraz z bulwarami i pływającymi pomostami tworzą 
marinę. Planowana zabudowa umożliwia pełny zakres funkcji pobytowo – 
rekreacyjnej, rys. DM 07
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6. CZYTANIE RZEKI - PRÓBA LOKALIZACJI PORU 
TURYSTYCZNEGO W POZNANIU

6.1. Port jako miejsce zmiany środka transportu z lądowego na wodny

     Port, czyli terminal stanowi miejsce końcowe, a zarazem początkowe dla 
systemów transportowych - wodnego oraz lądowego. W artykule omawia się 
port przeznaczony dla celów turystycznych, rekreacyjnych oraz sportowych. 
Port, marina, przystań to synonimy oznaczające miejsce zmiany transportu z 
lądowego na wodny w zależności od pełnionej funkcji, wielkości akwatorium 
oraz ilości przyjmowanych jednostek.

     Częścią doliny Warty jest łożysko rzeczne składające się z koryta rzeki i 
terenów zalewowych. W wyniku regulacji historycznych oraz współczesnych na 
początku i w połowie XX wieku zmieniono naturalny przebieg rzeki. 
Współcześnie widzimy w Poznaniu międzywale, taras zalewowy i koryto. 
Możliwe są jeszcze odniesienia do tradycyjnego przebiegu rzeki, ponieważ 
niektóre obszary nadsypane nie są jeszcze zabudowane.

     Lokalizacja portu uzależniona jest od wielu czynników, do najważniejszych 
należą kierunek i siła wiatru, nurt rzeki, przepisy prawa drogi, logistyka, 
zagrożenie lodowe i przeciwpowodziowe, nasłonecznienie, hałas miejski, 
rozpoznania historyczne.

6.2. Kierunek i siła wiatru

     W czasach, gdy napędem był żagiel wejście do portów morskich 
projektowano według zasady Franziosa-Scholtza, tzn. pod kątem 30 stopni od 
największych fal sztormowych. Statki wpływały w główki portu z wiatrem. W 
epoce silników sytuacja uległa zmianie i motorowce wpływają do portów pod 
wiatr. Przykładem pierwszego rozwiązania niech będzie Kołobrzeg, a drugiego 
Władysławowo.

6.3. Spokojna woda związana z nurtem rzeki oraz efektem Coriolisa. 

     Nurtem rzeki nazywa się część masy wód w korycie rzecznym płynącą z 
największą prędkością. Linia nurtu nie znajduje się na środku rzeki, ale 
przemieszcza się od brzegu wklęsłego do następnego brzegu wklęsłego. Brzeg 
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wklęsły jest stromy i podmywany przez wodę, gdyż przy nim znajduje się oś 
nurtu rzeki i największa głębia.
     Siły Coriolisa związane z obrotem kuli ziemskiej powodują, że w przypadku 
rzek płynących na północ wschodnie brzegi są podmywane przez napierającą z 
powodu siły bezwładności wodę. Zachodni brzeg posiada spokojną wodę i 
wypłycenia w postaci przymuliska i odsypiska.
     Przenoszenie rumowiska powoduje odkładanie się żwiru w różnych 
miejscach rzeki tworząc wypłycenia np. przymuliska, odsypiska, przykosy, 
przemiały, mielizny lub głęboką wodę w postaci ploso, ławicy czy głębiny. Te 
utrudnienia nawigacyjne zostały zminimalizowane poprzez kanalizowanie rzek 
jednak przenoszenie rumowiska występuje nadal nawet na rzekach 
uregulowanych.
     Refuler i szalanda to niezbędne urządzenia pływające służące zarządcom 
rzeki do dbania o spławność wód dla celów transportowych i turystycznych. 
Miasto posiadające marinę powinno posiadać taki sprzęt.

6.4. Przepisy prawa drogi

     Według prawideł żeglugi na rzece statek płynący pod prąd ustępuje miejsca 
statkowi płynącemu z nurem rzeki. Sterowanie z prądem rzeki jest trudniejsze, 
bo obarczone siłą inercji rzeki. Jednostka wypływająca z portu ma 
pierwszeństwo przed jednostką wpływającą do portu. Z powyższych zasad 
wynika, że nurt rzeki w pobliżu główek wejściowych do akwatorium powinien 
mieć niewielką wartość, aby statek wpływający do portu nie podlegał zbytniej 
inercji rzeki.
     Aby statek w pełni odpowiadał za swoje ruchy na wodzie podczas wpływania 
w główki portowe wejście do portu winno być osłonięte od silnych wiatrów oraz 
oddalone od głównego nurtu rzeki. Chodzi o zminimalizowanie możliwości 
kolizji z drugą jednostką lub nabrzeżem.
     Manewr wejścia do portu i cumowania jest stosunkowo skomplikowany 
szczególnie dla motorowodniaków - turystów, którzy na wynajętym jachcie 
tylko kilka razy dokonują takich manewrów w czasie całego np. 
siedmiodniowego rejsu.

6.5. Logistyka 

     Dogodny transport jest niezbędny w celu zapewnienia możliwości dowozu 
jachtów drogami utwardzonymi w celu zwodowania oraz wywiezienia ich po 
sezonie. Sucha marina służy do przechowywania jachtów w sezonie zimowym. 
W tym celu potrzebne są duże place nabrzeża mariny lub gdzieś w głębi lądu z 
dogodnym dojazdem i odpowiednio utwardzoną nawierzchnią zdolną przenieść 
obciążenie kilku/kilkunastu ton przewożonego jachtu oraz samochodu ciągnika.
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6.6. Zagrożenie lodowe i powodziowe

     Zagrożenie lodowe oraz powodziowe zwiększa się w przypadku lokalizacji 
wejścia do portu w głównym nurcie rzeki na wklęsłym brzegu zakola. Istnieje 
wówczas niebezpieczeństwo wpychania przez prąd do basenu jachtowego 
dryfującego z prądem paku lodowego, kłód drewna lub innych obiektów 
pływających. 
     W przypadku zastosowania pomostów pływających w marinie, przed zimą 
należy je demontować i składować na wyższych, niezalewanych terenach.

6.7. Nasłonecznienie

     Ekspozycja zachodnia daje możliwości kontemplacji panoramy miast 
Poznania, aż do zachodu słońca. Stanowi to zapewne czynnik zwiększający 
atrakcyjność mariny. Negatywnie natomiast wpływa nasłonecznienie 
południowe hangarów magazynowych sprzętu wodnego i nie jest wskazane ze 
względu na paczenie się i rozsychanie kadłubów.

6.8. Rozpoznanie historyczne

     Port w Poznaniu istniał na lewym brzegu Warty ze względu na bliskość 
miasta i infrastruktury kolejowej, ale nie tylko. Lokalizacja była wynikiem 
wieloletnich obserwacji środowiska brzegowego przez ludzi związanych z wodą 
– rybaków, kupców, żeglarzy. Np. na rzece Warcie w Poznaniu, aż do 1906 roku 
jesiotry odbywały tarło. Działo się to w wodach starej Warty na zachodnim 
brzegu w okolicach dzisiejszej Dolnej Wildy. Istniało tam zalewisko, zatoka 
osłonięte od wiatrów i dobrze nasłonecznione. Te dwu i pół metrowe ryby 
przypływały tam z morza, ponieważ znajdowały dobre warunki w postaci 
spokojnej i czystej wody. Takie osłonięte wody nadawałyby się na marinę, 
niestety na początku XX wieku zostały zasypane i obecnie stanowią ląd.
     W starym zakolu Warty, zasypanym pod koniec lat sześćdziesiątych, przystań 
dla łodzi rybackich istniała przy moście od strony Chwaliszewa. W murze 
oporowym znajdują się zasypane schody dla rybaków. Przystań znajdowała się 
na prawym brzegu rzeki, gdyż na zakolu tam było przymulisko i spokojna woda, 
ploso z głównym nurtem znajdowało się od strony Starego Miasta.

6.9. Hałas miejski

     Lokalizacja przy nadmiernie hałaśliwych ulicach lub uczęszczanych 
miejscach rozrywki w mieście często ma negatywny wpływ na postrzeganie 
portu jako schronienia dla żeglarzy wędrujących rzeką. Z tego powodu w 
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miastach często realizuje się przystań miejską - reprezentacyjną położoną 
niedaleko głównych funkcji miejskich. Natomiast właściwą marinę turystyczna 
lokalizuje się w spokojniejszym miejscu.
     Na czas zwiedzania miasta jachty motorowe mogą cumować na przystani 
miejskiej a na nocleg płynąć do mariny. Również z mariny mogą chętni na 
zwiedzanie miasta płynąć tenderem (mała motorówka lub ponton) i cumować na 
przystani miejskiej, a na noc wracać na jacht cumujący w marinie.

6.10. Możliwe lokalizacje – płynąc z nurtem rzeki:

Brzegi Warty wypukłe – występuje spokojniejsza woda niż w nurcie rzeki, 
występują plaże i mielizny i niezbędne są budowle hydrotechniczne chroniące 
przed odkładaniem się odsypiska

Tereny zalewowe – okresowo woda w Warcie może podnosić się z rzędnej ok. 
50,0 m npm do nawet 58,0 m npm. Średnio, co pięć lat występują podniesienia 
wody do rzędnej 54,0 – 56,0 m npm. W związku z tym pływające pomosty 
mariny winny być dostosowane do ruchów powierzchniowych wody tak jak w 
portach pływowych.

     Lewy brzeg Warty jest osłonięty od wiatrów północno-zachodnich, lecz jest 
pozbawiony panoramy starówki Poznania oraz zachodniego nasłonecznienia.
     Prawy brzeg posiada właściwe nasłonecznienie i możliwość kontemplacji 
panoramy Poznania. Mankamentem jest gorsze połączenie ze starym miastem 
(przez mosty) oraz wystawienie na wiatry północno-zachodnie.

Lewy brzeg – lokalizacje mariny:

- Przed przystanią wioślarską przy ulicy Piastowskiej
Dobra lokalizacja ze względu na możliwą do reaktywacji infrastrukturę oraz 
tradycje wioślarskie. Pozytywnym aspektem jest spokój i brak hałasu w tej 
lokalizacji.
- Pomiędzy mostem Św.Rocha a zasypanym Zakolem Warty
Lokalizacja korzystna za względu na bliskość Starego Miasta oraz możliwości 
włączenia mariny w przeprojektowany kompleks Starej Gazowni.

Docelowo:

- Odkopane Zakole Warty
Obecnie część zasypanego Zakola Warty stanowi basen zamknięty bez 
możliwości przepływania wody. W takiej formie stanowi zagrożenie 
ekologiczne z powodu rozwoju organizmów beztlenowych w bezodpływowym 
basenie.
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     Sytuację poprawić może spowodowanie przepływu w Zakolu Warty. 
Możliwe jest odkopanie nawiezionej ziemi pomiędzy istniejącymi murami 
oporowymi i poprowadzenie cieku wodnego.

Prawy brzeg – lokalizacje mariny:

     Mankamentem jest brak mostów dla ruchu pieszego i rowerowego. W celu 
wycieczki na stare miasto turyści muszą uczestniczyć w ciężkim ruchy 
samochodowym na głównych mostach transportowych.

- W istniejącym basenie stoczni rzecznej przed mostem Przemysła I
- Przed mostem Królowej Jadwigi
- Między mostami Królowej Jadwigi i Św.Rocha
- Pomiędzy Mostem Św.Rocha, a pierwszym kanałem ulgi

ewentualnie:

- Pomiędzy drugim kanałem ulgi, a ujściem Cybiny
- Pomiędzy ujściem Cybiny, a ujściem Głównej

Brzeg Warty wklęsły 

- Przed mostem Królowej Jadwigi po lewej stronie rzeki. 
Argumentem jest lokalizacja przy istniejącej stacji paliw oraz w bezpośredniej 
bliskości serwisów motorowodnych przy ulicy Piastowskiej. Problemem jest 
hałas ulicy.
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6.3. MARINY W POZNANIU – STUDIA LOKALIZACJI

Rys.82. Przebieg Warty w Poznaniu, propozycja konkursowa z 2007r. (Ast, 
Mladenowicz), rys. RA 07

Rys.83. Odkopane Zakole Warty z przystaniami, rys. RA 07
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Rys.84. Port na Warcie na prawym brzegu między mostem Św. Rocha a 
Berdychowskim (planowanym), rys. RA 07

Rys.85. Nabrzeże reprezentacyjne i przystań w Zakolu Warty, rys. RA 07
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Rys.86. Akwatorium portu przed budynkiem klubu wioślarskiego na ul. 
Piastowskiej, rys. RA 14

Rys. 87. Propozycja mariny przed budynkiem przystani wioślarskiej. Basen 
akwatorium wykopany w łożysku Warty, rys. RA 14
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Rys.88. Mariny zlokalizowane przy moście Królowej Jadwigi na prawym 
brzegu lub na lewym brzegu rzeki Warty, rys. RA 14

Rys.89. Widok mariny motorowodnej przy moście Królowej Jadwigi na prawym 
brzegu rzeki, lokalizacja problematyczna ze względu na hałas komunikacyjny i 
znaczną odległość od Starego Miasta, rys. RA 14
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Rys. 90.  Przystań jachtowa i statek hotelowy w zakolu Warty, proj. RA 11

Rys. 91.  Pływające pomosty przystani, proj. RA 11
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92. Propozycja przystani na Chwaliszewie. Basen akwatorium wykopany w 
łożysku Warty, rys. RA z zespołem, 07

Rys. 93. Propozycja nabrzeża reprezentacyjnego przy projektowanym Placu 
Wodnym na terenie Starej Gazowni, rys. RA z zespołem, 07
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Rys. 94. Rynek Wodny na cyplu Starego Zakola Warty, dostęp przez Most 
Berdychowski i Tamę Berdychowską – kładkę pieszą nad jazem. Przy nabrzeży 
reprezentacyjnym zacumowany statek – barka rzeczna jako symbol Poznania 
nad Wartą, proj. RA z zespołem, 07

Rys. 95. Zespół marin i przystani w Starej Stoczni Rzecznej, proj. RA z 
zespołem, 08
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Rys. 96. Zespół marin i przystani w Starej Stoczni Rzecznej, proj. RA z 
zespołem, 08
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Zakończenie

     Posiadanie przez miasto mariny jest świadectwem wysokiego poziomu 
cywilizacyjnego jaki udało się osiągnąć w zakresie spławności rzeki oraz ilości 
sprzętu pływającego zdolnego do cumowania w porcie. Na razie rzeka Warta nie jest 
utrzymywana przez służby hydrologiczne w pełnym reżimie transportowym. Miejmy 
nadzieję, że w tej dziedzinie nastąpi postęp i Warta zostanie włączona do 
europejskiego system dróg wodnych spełniając standardy zachodnioeuropejskie.
     Również ilość sprzętu wodnego cumującego w marinie jest bliżej nieznany. 
Poznaniacy zapewne posiadają łodzie motorowe, które mogłyby leżeć na wodach 
nowo wybudowanej mariny. Aby zapewnić rentowność całemu przedsięwzięciu 
należałoby zachęcić prywatnych właścicieli oraz firmy charterowe do wynajęcia 
wybrzeży i pomostów w celu prowadzenia działalności biznesowej i rozwoju 
turystyki rzecznej.
     Poznań jako stolica Wielkopolski mógłby zaakcentować swoją przynależność do 
kultury atlantyckiej inwestycjami w rozbudowę infrastruktury sieciowo wodnej – 
reanaturalizację rzek, budowę kanałów śródlądowych i marin.
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