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jego interpretacją, kulturą, która 
nas określa, i historią, która 
stanowi o naszej tożsamości. 
Robimy to z perspektywy 
Bramy Poznania i Traktu 
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Segregujemy śmieci! 

Ograniczamy ilość 
drukowanych materiałów 
do minimum.

Nie tworzymy 
niepotrzebnych gadżetów 
konferencyjnych.

Prowadzimy givebox, 
który znajdziecie 
w amfiteatrze przy Cybinie. 

Rzadziej kosimy trawę.

Zmieniamy część  
materiałów higienicznych 
i chemicznych środków czystości 
na ekologiczne i przyjazne 
środowisku.

Na zajęciach edukacyjnych 
korzystamy z materiałów 
wielokrotnego użytku.

Przy organizacji wystaw 
czasowych korzystamy 
z materiałów aranżacyjnych 
wielokrotnego użytku.

Pijemy i podajemy 
filtrowaną wodę z kranu.

Rezygnujemy z używania 
reklamówek i kupowania 
jednorazowych naczyń. 

Ograniczamy opryski 
chemiczne i sypanie 
chodników solą.

Na wydarzenia przez nas 
organizowane zamawiamy 
wegański lub wegetariański 
katering.

Korzystamy z komunikacji 
publicznej i rowerów.
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Magazyn, który trzymają Państwo w rękach (a także program dzia-
łań CTK TRAKT w 2020 roku), przygotowywany był, zanim dosięgła 
nas pandemia. Mimo zmiany warunków i ograniczonych możliwości 
realizacji wielu planów postanowiliśmy nie modyfikować tematu wy-
dawnictwa, bo problemy, które w nim poruszamy, będą ważne także 
po ustaniu walki z wirusem. Wybuch pandemii uświadomił nam, że 
musimy być odpowiedzialni za świat jeszcze bardziej.

#DziedzictwoDlaKlimatu jest ideą, która będzie towarzyszyć nam – 
pracowniczkom i pracownikom Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT –  
przez cały 2020 rok. Dyskusja o wyborze właśnie tej ścieżki tema-
tycznej trwała w naszym zespole przez kilka miesięcy. Bynajmniej 
nie z powodu braku przekonania o ważkości tematu. Raczej z jakie-
goś rodzaju rozterki, czy instytucja kultury, której statutowym ob-
szarem działania jest lokalne dziedzictwo kulturowe, może zabierać 
głos w dyskusji na temat globalnych zmian klimatycznych. Dyskusji, 
wydawać by się mogło, zarezerwowanej dla środowiska naukowców, 
polityków, przedsiębiorców, a z grona bliższego naszej branży –  
muzeów przyrody i historii naturalnej oraz centrów nauki.

Dość szybko jednak początkowe wahanie przerodziło się w absolutne 
przekonanie, że nie tylko możemy czy powinniśmy, a wręcz musimy 
zaangażować się w proces wspierania działań mitygacyjnych i adapta-
cyjnych związanych z globalnym ociepleniem. To nasze etyczne zobo-
wiązanie w myśl społecznej odpowiedzialności instytucji kultury za 
powierzone jej opiece dziedzictwo. Do tej misji obligują nas również 
wyjątkowe uwarunkowania lokalne. Brama Poznania, nasza główna 
przestrzeń wystawiennicza i edukacyjna, położona jest nad rzeką. 
Bliskie sąsiedztwo znikającej na naszych oczach Cybiny i wysycha-
jących łąk nadrzecznych nie pozostawiają wątpliwości, że wielowie-
kowe dziedzictwo tego miejsca jest ZAGROŻONE. W jaki sposób bo-

wiem za kilka lat będziemy opowiadać o wyspie – na której Mieszko I  
założył warowny gród, postawił monumentalny pałac i ufundował 
pierwszą na ziemiach polskich katedrę – gdy zniknie ona z naszego 
krajobrazu? Jak wytłumaczymy tak dramatyczne zmiany w naszym 
otoczeniu kolejnym pokoleniom?

By efektywnie rozwijać ideę #DziedzictwoDlaKlimatu, wstąpiliśmy 
do Sieci Dziedzictwa Klimatycznego (ang. CHN – Climate Heritage  
Network) działającej przy Międzynarodowej Radzie Ochrony Zabyt-
ków (ang. ICOMOS – International Council on Monuments and Sites). 
Łączy nas przekonanie, że sztuka, kultura oraz dziedzictwo kulturowe 
mogą mieć wielką wartość i siłę pobudzania i inicjowania działań na 
rzecz klimatu. Stanowią niewykorzystany dotąd potencjał, pomocny 
w budowaniu zrównoważonych ścieżek rozwoju. 

Realizacja postulatów #DziedzictwoDlaKlimatu przybrała formę 
dwutorowego planu działania, którego istotę zawarliśmy w naszym 
manifeście. Po pierwsze, uznaliśmy, że skutecznym sposobem kształ-
towania postaw proekologicznych jest dawanie dobrego przykładu. 
I tak oto powstał „zielony dekalog” CTK TRAKT, który – podobnie jak 
manifest – prezentujemy na kolejnych stronach publikacji. Zmiany 
naszych instytucjonalnych zachowań traktujemy jako permanentny, 
samodoskonalący proces. Po drugie, wykorzystując naszą wiedzę, pa-
sję, przestrzeń i zasoby, zaplanowaliśmy roczny program wydarzeń 
edukacyjnych, wystawienniczych i turystycznych. 

Większość przedsięwzięć z cyklu #DziedzictwoDlaKlimatu odbędzie 
się, gdy tylko zaistnieje taka możliwość. Wtedy też zaprosimy Pań-
stwa do współdziałania w Bramie Poznania, na Trakcie Królewsko-
-Cesarskim, na naszych fest fyrtlach – Jeżycach, Łazarzu i Wildzie 
oraz na Poznańskim Szlaku Legend dla Dzieci.

#DziedzictwoDlaKlimatu
Monika Herkt 

Dyrektor CTK 

TRAKT
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This issue of DziKHi BIT as well as the programme of events planned 
for 2020 by TRAKT CTC had been prepared before the pandemic 
reached us. Although the situation has changed and the possibility 
to implement many of our plans is now limited, we decided not to 
change the subject of this publication because the themes we are 
discussing in it will still be important after the fight against the virus 
has ended. The pandemic made us realise the fact that we have to 
take even more responsibility for the world. 

#HeritageForTheClimate is a motto which is going to accompany 
us – the employees of TRAKT Cultural Tourism Centre – throughout 
the whole 2020. The discussion about the choice of this theme 
lasted several months. Not because we were not convinced of the 
importance of the subject. It was rather a question of a dilemma 
over whether a cultural institution, whose statutory area of activity 
focuses on local cultural heritage, can, in fact, have a say in the 
discussion on the global climate change. The discussion which seems 
to be reserved for scientists, politicians, entrepreneurs or, when it 
comes to our industry, nature and natural history museums and 
science centres.

Relatively quickly, however, the initial hesitation turned into a strong 
conviction that not only we can or should engage in the process of 
supporting mitigating and adaptative action relating to the global 
warming, but it is, in fact, our duty. It is our ethical obligation 
resulting from the social responsibility of a cultural institution to 
take care of the heritage entrusted to it. We are also obliged to do it 
by the unique environment in which we work. Porta Posnania, which 
is our main exhibition and education space, is located by the Cybina 
River. Close proximity to the river, which is disappearing right in front 
of our eyes, as well as to the drying riverside meadows leaves no 
doubt that the centuries-old heritage of this place is ENDANGERED. 
How are we going to be able to talk about the island on which 

Mieszko I established a fortified settlement, built a magnificent 
palace and founded the first cathedral in Poland if it disappears from 
our landscape? How are we going to explain such dramatic changes 
in our surrounding to the next generations?

In order to develop the idea of #HeritageForTheClimate effectively 
we joined the Climate Heritage Network (CHN) created at the 
International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). We 
share the belief that art, culture and cultural heritage are a great 
asset and have the power to inspire and initiate action to combat 
climate change. They have the potential to contribute to creating 
sustainable development pathways. This potential, however, still 
remains untapped.

The plan of action, which has been adopted to implement 
#HeritageForTheClimate’s postulates, is twofold. The gist of the 
plan is presented in our manifesto. First of all, we acknowledge 
that an effective way to shape pro-environmental behaviours is to 
set an example. Thus, we created TRAKT’s ‘green code’, which we 
share with you on the next pages of this publication, along with the 
aforementioned manifesto. We consider these changes in our internal 
policy as a permanent process of self-improvement. Secondly, 
drawing on our knowledge, passion, space and resources, we have 
planned a year-long programme of educational and tourist events 
and exhibitions. 

The majority of our #HeritageForTheClimate initiatives will take place 
as soon as it becomes possible. When that happens we will invite 
you to join us at Porta Posnania, at the Royal-Imperial Route, in the 
district of Jeżyce, Łazarz and Wilda as well as at the Poznań Legends 
Route for Children.

#HeritageForTheClimate
Monika Herkt 

Director 

of TRAKT CTC

E N G

6



Выпуск журнала, который вы сейчас держите в руках (а также 
программа мероприятий ЦКТ ТРАКТ на 2020 год) был заплани-
рован до того, как весь мир охватила пандемия. Несмотря на 
изменение условий и ограниченные возможности для реализации 
многих планов, мы решили не менять тему данного выпуска, так 
как проблемы, о которых мы пишем, после прекращения борьбы 
с вирусами, будут так же важны. Вспышка пандемии заставила 
нас ещё больше понять, насколько мы несём ответственность за 
окружающую среду.

#наследиеклимата - это девиз, который будет сопровождать нас - 
сотрудников Центра Культурного Туризма ТРАКТ - в течении всего 
2020 года. Дискуссия о выборе данной тематики велась в нашей 
команде на протяжении нескольких месяцев, но не потому, что 
мы не осознаём степени её важности, а потому, что возник во-
прос: можем ли мы - культурная организация, главной целью ко-
торой является историческое наследие, заниматься проблемами 
климата? Проблемами, которые являются областью исследований 
учёных, политиков, общественных деятелей, сотрудников науч-
ных центров природы и естествознания.

Наши сомнения очень быстро преобразовались в убеждённость, 
что мы не просто должны, а мы обязаны принять участие и по-
ддержать всякого рода деятельность касательно изменений 
климата и глобального потепления. Так как мы заботимся о исто-
рическом и культурном наследии, забота об окружающей среде 
является нашим моральным долгом. Такое убеждение связанно 
также и с нашим уникальным местоположением в городском про-
странстве. Выставочный и образовательный центр Брама Познани 
находится в непосредственном соседстве с рекой Цыбиной, кото-
рая практически исчезает на наших глазах, и всё больше, из года в 
год, высыхает также растительность вдоль реки. Это наблюдение 
не оставляет нам сомнений, что многовековое природное насле-

дие данной местности находится под УГРОЗОЙ. Каким образом 
через несколько лет мы будем рассказывать об истории острова, 
на котором Мешко I вознёс в десятом веке своё городище, по-
строил величественный дворец и основал первый в Польше собор, 
если река высохнет и остров исчезнет из природного ландшафта? 
Как такие трагические последствия мы будем объяснять будущим 
поколениям?

Для дальнейшего развития идеи #наследиеклимата (#dziedzic-
twodlaklimatu) мы присоединились к Ассоциации Климатическо-
го Наследия (CHN - Climate Heritage Network), действующей при 
Международном совете по сохранению памятников и достопри-
мечательных мест (ICOMOS – International Council on Monuments 
and Sites). Объединяющая нас идея заключается в том, что ис-
кусство и культурное наследие имеют огромную силу, и могут 
способствовать развитию действий, направленных на защиту 
окружающей среды.

Мы выбрали для себя два направления, с которыми вы можете 
ознакомиться в нашем манифесте. Во-первых, чтобы в обществе 
развивать про - экологические настроения мы сами должны пода-
вать хороший пример. Именно таким путём появился "зелёный де-
калог" ЦКТ ТРАКТ, который также, как и наш манифест вы найдёте 
на страницах данного издания. Во-вторых, используя наши знания, 
пространство и ресурсы, мы запланировали ежегодную программу 
образовательных, выставочных и туристических мероприятий.

Большинство наших проектов из цикла #наследиеклимата будут 
реализованы, как только появится такая возможность. Тогда мы 
снова сможем пригласить вас на наши мероприятия в Браму По-
знани, на Королевско-императорский Тракт, на наши фестивали 
"Fest Fyrtel" Ежице, Лазаж, Вильда и на специальный маршрут для 
детей по следам городских легенд.

#НаслеДиеКлимата
Моника Херкт 

директор  

ЦКТ ТРАКТ
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Michał Kępski, CTK TRAKT: Zacznijmy od podstaw. Co to jest klimat?

Bogdan Chojnicki: Klimat to opis pogody danego miejsca, stworzony 
na podstawie wieloletnich (przynajmniej 30-letnich) obserwacji, pod-
czas gdy pogoda to chwilowy stan warunków meteorologicznych. Do-
brymi odpowiednikami tych dwóch pojęć są odpowiednio: charakter 
i nastrój. Pogodę można porównać do naszego chwilowego nastroju, 
podczas gdy klimat to nasz charakter. Pogoda, jak nastrój, potrafi 
szybko się zmienić, jednak aby opisać charakter, potrzebujemy wielu 
lat obserwacji. Dlatego, gdy mówimy o zmianie klimatu, to nie chodzi 
o zmianę chwilowego stanu pogody, a raczej ogólną zmianę warun-
ków panujących w określonym miejscu.

Na terenie obecnej Wielkopolski, około 12 tysięcy lat temu skoń-
czyło się ostatnie zlodowacenie prehistorycznej epoki plejstocenu, 
które ukształtowało m.in. charakterystyczny krajobraz regionu. 
Średnia temperatura sięgała -2 stopni Celsiusa. W epoce człowie-
ka też zauważamy wahania klimatu, np. takie jak średniowieczne 
optimum klimatyczne (ze średnią temperaturą rzędu 0 stopni Cel-
siusa) czy mała epoka lodowcowa (średnia temperatura -1 stopień 
Celsiusa). Jakie są czynniki wpływające na zmiany klimatu?

Zmiany klimatu odbywały się zawsze, a ich przyczyny są zarówno 
naturalne, jak i antropogeniczne (powodowane przez człowieka). 
Subtelne zmiany w położeniu i ustawieniu Ziemi względem słoń-

ca przez setki tysięcy lat kształtowały globalny klimat – zachodzą 
one i teraz. Jednak obecnego gwałtownego wzrostu temperatury na 
Ziemi nie da się wytłumaczyć naturalnymi przyczynami, ponieważ 
zmiana ta odbywa w skali setek lat, podczas gdy geologiczne procesy 
powodujące zmianę klimatu zachodzą w skali dziesiątków, a nawet 
setek tysięcy lat. Nawiasem mówiąc, według geologicznych modeli 
powinniśmy właśnie obserwować powolne ochłodzenie. Wspomina 
się często o warunkach panujących w Europie podczas tak zwanego 
średniowiecznego optimum klimatycznego, jednak warto tu wspo-
mnieć, że występujące wtedy temperatury odpowiadały tempera-
turom obserwowanym w latach 80. poprzedniego stulecia. Od tego 
czasu temperatura globalna jeszcze wzrosła i znacznie przewyższyła 
te wartości. Człowiek, emitując między innymi tak zwane gazy szklar-
niowe, sprawił, że atmosfera dodatkowo się nagrzewa.

Świat to różne strefy klimatyczne. Czy zachodzące zmiany też są 
różne?

Globalny wzrost temperatur sprawia, że możemy się spodziewać 
między innymi warunków sprzyjających występowaniu susz przepla-
tanych opadami o burzowym charakterze. To sprawia, że zmieniają 
się także warunki w poszczególnych strefach klimatycznych. Zasięgi 
tych stref zostały wyznaczone w oparciu o typ szaty roślinnej, któ-
rej występowanie jest pewnego rodzaju podsumowaniem warunków 
klimatycznych w określonym miejscu.  Mimo że cieplejsze powietrze 

Charakter klimatu
rozmowa 

z prof. Bogdanem 

Chojnickim

D Z I K H I
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zawiera więcej wody, nie wszędzie globalne ocieplenie spowoduje 
wzrost opadów atmosferycznych. Obserwacje poczynione od począt-
ku XX wieku wskazują, że opady wzrosły we wschodnich częściach 
obu Ameryk, północy Europy oraz północnej i centralnej Azji. Spadek 
opadów zanotowano zaś na Saharze, w basenie Morza Śródziemnego, 
na południu Afryki i w części południowej Azji. W Polsce obserwujemy 
nieznaczny wzrost opadów, któremu towarzyszy wzrost temperatury.

Czy zmiany te sprawiają, że Wielkopolska stepowieje?

Stepowienie to proces, w którym roślinność leśna zaczyna być za-
stępowana przez stepową i dzieje się tak głównie z powodu zmniej-
szających się opadów. W przypadku Wielkopolski wielkość opadów 
nie zmniejsza się, a nawet nieznacznie rośnie. Z tego powodu moż-
na powiedzieć, że bilans wody w krajobrazie naszego regionu ulega 
coraz większemu „naprężeniu”, ponieważ wzrastająca temperatura 

Prof. UPP Bogdan H. Chojnicki – pracownik Pracowni Bioklimatologii 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Autor licznych publikacji 
i materiałów popularno-naukowych na temat wpływu warunków 
klimatycznych na funkcjonowanie ekosystemów, bilansu wodnego 
i cieplnego czy wymiany gazów szklarniowych między ekosystema-
mi a atmosferą.

powoduje coraz silniejsze „wysychanie krajobrazu”. W nowych warun-
kach klimatycznych funkcjonowanie ekosystemów leśnych na pewno 
będzie trudniejsze i zmienią się gatunki drzew tworzące las, jednak 
w najbliższym czasie nie należy spodziewać się masowej zamiany 
terenów leśnych na trawiaste.
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Zanikające rzeki Poznania
prof. Renata Graf, 

prof. Dariusz 

Wrzesiński
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Spacerując po Poznaniu, rzadko zastanawiamy się nad jego dawnym 
obliczem z czasów, gdy warunki przyrodnicze zbliżone były do na-
turalnych. Często mijamy parki i zieleńce, spoglądamy też na Wartę 
i mniejsze cieki przepływające przez miasto, ale nie zastanawiamy się 
nad ich przeszłością. Historia miasta kojarzy nam się zazwyczaj z jego 
dziedzictwem kulturowym, które podziwiamy jako zabytki, w tym te 
najsławniejsze, a zarazem najstarsze na Ostrowie Tumskim czy Sta-
rym Rynku. Jednak często zapominamy, że dziedzictwo to wynika 
z interakcji zachodzących pomiędzy człowiekiem i jego otoczeniem 
na przestrzeni dziejów. 

Dzieje Poznania są „wodą pisane”, co oznacza, że historia rozwoju 
miasta nierozerwalnie była i jest nadal związana z rzeką Wartą i jej 
dopływami. Na przestrzeni wieków ich rola i funkcje w życiu miasta 
zmieniały się, od obronnej po gospodarczą – związaną z komunika-
cją, żeglugą, potrzebami gospodarki komunalnej i przemysłu oraz 
ochroną przeciwpowodziową. Warta i jej dopływy były też barierami 

komunikacyjnymi utrudniającymi rozwój miasta. Przystosowanie sieci 
rzecznej do potrzeb miasta pozostawało w ścisłym związku z wa-
runkami życia jego mieszkańców. Niższa niż obecnie świadomość 
społeczeństwa na temat potencjału rzek prowadziła najczęściej do 
niekorzystnych zmian stosunków wodnych. Przekształcenia sieci 
rzecznej, które miały miejsce w czasach historycznych i mają współ-
cześnie, wynikają zarówno ze zmian klimatu, jak i z intensywności 
działań gospodarczych. 

Ingerencja człowieka (tzw. antropopresja) była różna w kolejnych 
okresach, ale występowała w sposób ciągły od momentu powstania 
grodu poznańskiego na prawym brzegu Warty w X wieku. Polegała 
ona m.in. na wylesieniu obszaru, odwodnieniu terenów podmokłych, 
rozwoju zabudowy miejskiej, budowie szlaków komunikacyjnych, 
grobli, mostów, systemu ochrony przed powodzią, regulacji koryt, 
infrastruktury dostarczającej wodę dla potrzeb pitnych i gospodar-
czych lub pojedynczych obiektów, np. młynów wodnych. Na pod-
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Szczegóły: 

www.tilden.bramapoznania.pl

Interpretacja dziedzictwa 

Klasyczne dzieło o interpretacji 
dziedzictwa pierwszy raz 
w całości po polsku!

Freemana Tildena



stawie źródeł archiwalnych i dawnych przekazów kartograficznych 
wiemy, że obecny układ sieci rzecznej obszaru miejskiego różni się 
od układu wczesnośredniowiecznego. We współczesnym krajobrazie 
miasta nie odnajdujemy śladów dawnych koryt i odnóg Warty oraz 
wielu jej dopływów. Działania człowieka doprowadziły zarówno do 
zmiany układu sieci hydrograficznej, jak i obniżenia poziomu płytkich 
wód podziemnych. Zjawiska te nasilały się w Poznaniu od XV wieku, 
a szczególnie intensywne były od końca XVIII i początku XIX wieku. 
W stosunku do układu sieci wodnej z XIX wieku likwidacji uległy m.in. 
takie cieki, jak: Struga Karmelicka (Kamionka), Zgniła Warta, Struga 
Rybacka i Obrzyca. 

Współcześnie miasto stanowi rezultat różnorodnych uwarunkowań 
procesu rozwoju i antropogenicznych przekształceń krajobrazu, które 
rozpoczęły się na większą skalę na początku XX wieku, w momen-
cie uzyskania miana „miasta otwartego”, a szczególnie nasiliły się 
w ostatnich dziesięcioleciach. Wraz z postępującym procesem urba-
nizacji przekształceniu uległa topografia Poznania, a miasto coraz 
bardziej oddalało się od Warty i odwracało „tyłem do rzeki”. Przyrost 
powierzchni zabudowanych i uszczelnionych oraz prace hydrotech-
niczne na ciekach, polegające m.in. na skracaniu ich biegu, przekła-
daniu koryt, przykryciu lub włączaniu cieków do systemu kanalizacyj-
nego, przyczyniły się do zmian sieci hydrograficznej. 

W ciągu ostatnich 60 lat zanikło prawie 80 kilometrów cieków 
o korytach nieprzykrytych, wzrosła o 27 kilometrów długość cie-
ków przykrytych oraz o 55 kilometrów długość kolektorów kanali-
zacji miejskiej. W latach 60. XX wieku, w celu zmniejszenia ryzyka 
powodziowego w Poznaniu, zasypane zostało stare koryto Warty.  
Całkowicie przykryte lub wprowadzone do podziemnego systemu  
kanalizacyjnego zostały cieki: Obrzyca i Potok Naramowicki (dopływy 
Warty) oraz Piaśnica z Chartynią (dopływ Cybiny), które obecnie peł-
nią funkcję kolektorów deszczowych. Starynka – mały, prawobrzeż-
ny dopływ Warty – została przykryta jeszcze przed 1945 rokiem.  
Skrócony i przykryty został też ujściowy odcinek Koźlanki (dawniej 
Potok Koziegłowski). Podobnymi działaniami objęto Bogdankę, która 
ujęta jest w dwa podziemne kanały poniżej Zbiornika Rusałka oraz 
skanalizowana w dolnym odcinku od ul. Pułaskiego do ujścia do 
Warty, a także jej dopływy: Golęcinkę, Segankę i Wierzbak. Spośród  
lewobrzeżnych dopływów Warty przeobrażeniom uległ bieg Gór-
czynki, która została przykryta ze względu na ochronę ujęcia wody 
w Dębinie. Zmiany w przebiegu koryt wskutek skanalizowania, 
przesunięcia oraz ich zarurowania dotyczyły również Junikowskiego 

Strumienia i jego dopływów – Ławicy, Skórzynki, Ceglanki i Plewianki 
w południowo-zachodniej części Poznania. 

W przeszłości Warta wymuszała na mieszkańcach życie zgodne 
z poziomem jej wód. Obecnie ze względu na zasypanie jej dawnego 
koryta, zmianę układu i regulację koryta powódź nie zagraża miesz-
kańcom Poznania. Problemy wodne miasta wiążą się po części z pa-
nującymi tutaj warunkami klimatycznymi – bardzo niskie, jak na pol-
skie warunki, opady (ok. 520 mm), stosunkowo wysokie temperatury 
powietrza i wysokie straty na parowanie przyczyniają się do występo-
wania silnych deficytów wody. Odbudowaniu zasobów wodnych nie 
służą też coraz cieplejsze zimy (z mniejszymi opadami śniegu) oraz 
dłuższe okresy posuszne latem. W konsekwencji poznańskie rzeki 
zmagają się coraz częściej z niedoborem wody. Na Warcie oraz więk-
szych dopływach – Cybinie i Głównej – zaczynają dominować okresy 
niskich stanów i przepływów, które w ostatnich pięćdziesięciu latach 
wydłużyły się do ponad 200 dni w roku. Przejawem tzw. suszy hy-
drologicznej jest też wysychanie małych cieków i zanikanie źródeł, co 
obserwujemy w Poznaniu w ostatnich latach. Sytuację hydrologiczną 
pogarsza urbanizacja utrudniająca retencjonowanie wody w mieście. 

Wody odgrywają w strukturze przyrodniczo-krajobrazowej miasta 
ważną rolę. Ranga rzek w Poznaniu powinna wzrastać nie tylko ze 
względu na ich prorozwojowe znaczenie, ale także ekologiczne i este-
tyczne funkcje. Parafrazując przysłowie „od przybytku głowa nie boli”, 
miejmy na uwadze, że nadmiar wody w mieście nie zawsze musi być 
szkodliwy, a jej niedobór bywa kłopotliwy. Uczmy się rozpoznawać, 
co jest wartościowe dla środowiska wodnego Poznania, i akceptujmy 
tylko pozytywne i korzystne dla niego i mieszkańców działania, mając 
na uwadze, że woda jest „(…) dziedziczonym dobrem, które musi być 
chronione, bronione i traktowane jako takie” (z preambuły Ramowej 
Dyrektywy Wodnej).

Prof. UAM dr hab. Renata Graf, geografka i hydrolożka, doktor habili-
towana nauk o Ziemi, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, pracuje w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej.

Prof. UAM dr hab. Dariusz Wrzesiński, geograf i hydrolog, doktor ha-
bilitowany nauk o Ziemi, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, pracuje w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej.
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Na wystawę Dźwięki Cybiny 
zapraszamy do Bramy Poznania 

w 2021 roku. Wstęp wolny!

Zamknijmy oczy i przypomnijmy sobie jakieś niedawno odwiedzone 
miasto, które zrobiło na nas wrażenie. Co przychodzi nam na myśl? 
Układ budynków, wyróżniające się budowle, kolory, tłum lub jego 
brak na ulicach… A dźwięki – czy przywołujemy w pamięci brzmienie 
tego miejsca? Czy wpływało ono na nas pozytywnie czy negatywnie, 
czy pomagało lepiej poznać odwiedzany obszar?

Nasze postrzeganie otoczenia jest zdominowane przez doświadczenie 
wizualne. To wzrok jest podstawowym zmysłem, który wykorzystuje-
my do poznawania świata. Nawet miasta są projektowane pod kątem 
dostarczania nam jak najlepszych wrażeń wizualnych. Badania feno-
menu miasta też są skoncentrowane najczęściej na jego wizualnym 
aspekcie. Takie podejście pomija całą strefę dźwięków, które towa-
rzyszą poszczególnym krajobrazom i również wpływają na nasze ich 
postrzeganie i odczuwanie, choć często z tego wpływu nie zdajemy 
sobie sprawy.

Pojęcie krajobrazu dźwiękowego, czyli całościowo rozumianego śro-
dowiska dźwiękowego, wprowadził w latach 60. XX wieku kanadyjski 
kompozytor Raymond Murray Schafer. Dla Schafera ważne jest, jak 
środowisko rozumiane jest przez tych, którzy w nim żyją. Znajdując 
się w danym miejscu, sami również jesteśmy elementem dźwięko-
wym tego środowiska, wpływamy na jego kształt. Relacja słuchacz –  
środowisko nie polega na pasywnej recepcji energii, lecz jest raczej 
częścią dynamicznego systemu wymiany informacji. 

Wskutek rozwoju cywilizacyjnego doszło do zanieczyszczenia środo-
wiska akustycznego (zwanego hałasem). Jego rezultatem jest odizo-

lowanie słuchacza od środowiska, w którym się znajduje. Zanieczysz-
czenia dźwiękowe (szumy, hałas) powodują, że nie jesteśmy w stanie 
rozpoznać innych dźwięków, które niosą informacje o otoczeniu.  
W rezultacie nastąpiło także obniżenie naszej wrażliwości na dźwięk. 
Schafer zachęca do świadomego słuchania, kształtowania naszych 
„kompetencji sonologicznych”, czyli ćwiczenia w dostrzeganiu (dosły-
szaniu?) i rozpoznawaniu krajobrazu dźwiękowego. Schafer nazywa 
te praktyki „czyszczeniem uszu”. 

Do takiego właśnie ćwiczenia z „czyszczenia uszu” będziemy Państwa 
zachęcać podczas wystawy czasowej prezentowanej w Bramie Pozna-
nia. Biorąc na warsztat krajobraz dźwiękowy wokół Bramy Poznania, 
postaramy się wspólnie wsłuchać się w jego przestrzeń i rozpoznać 
poszczególne dźwięki, które się na niego składają. Poszukamy w nim 
elementów charakterystycznych, kształtujących jego specyfikę, jak 
również elementów, które jego odbiór zakłócają i zniekształcają.  
Zastanowimy się też, czy krajobraz dźwiękowy, tak jak inne elementy 
dziedzictwa, powinien podlegać ochronie.

Nastawcie zatem uszu i odwiedźcie wystawę!

Słuchając miasta
Anna Pikuła

CTK TRAKT
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E N G

Close your eyes and recall a city you have recently visited which made 
a huge impression on you. What comes to your mind? The city’s lay-
out, some buildings which stand out, colours, the crowd in the streets 
or the lack of it… What about sounds – do you recall any particular 
sound of the place? Did it have a positive or negative influence on 
you? Did it help you get to know the area you visited?

Our perception of the surrounding is dominated by visual experiences.  
Sight is the most fundamental sense which we use to discover the 
world. Even cities are designed in such a way as to provide us with 
the best possible visual experiences. Research on the phenomenon 
of cities also focuses mainly on their visual aspect. Such an approach 
neglects the whole area of sounds which accompany particular land-
scapes and influence the way we perceive and experience them. Even 
though we are rarely aware of it.

The term soundscape, meaning the whole acoustic environment, 
was coined in the 1960s by the Canadian composer Raymond Murray 
Schafer. What was important for him was how the environment is 
understood by those who live in it. Being in a certain place, we also 
become part of its acoustic environment and have influence on it. 
The relationship between the listener and the environment does not 
mean passive reception of energy but it is rather part of a dynamic 
system of exchange of information.

Due to the development of civilisation, the acoustic environment has 
become polluted. This is what we call noise. As a result, the listener is 

separated from the environment in which he or she is. Noise pollution 
(buzz, noise) leads to a situation in which we are unable to recognise 
other sounds providing information about the surrounding. As a re-
sult, our sensitivity to sound is lower. Schafer encourages us to be 
conscious listeners and develop our sonological competence, that is 
to practice perceiving (hearing) and recognising soundscapes. Schafer 
calls this ‘ear cleaning’.

We would like to invite you to practice ‘ear cleaning’ during our sum-
mer temporary exhibition at Porta Posnania. We are going to focus on 
the soundscape of the area around Porta Posnania and try to listen 
together to its environment and recognise particular sounds consti-
tuting it. We are going to look for its characteristic features which 
contribute to its uniqueness as well as the elements which interfere 
with its perception and distort it. Finally, we are going to reflect on 
the issue of whether soundscape should be protected just like other 
elements of heritage.

So prick up your ears and visit our exhibition!

Anna Pikuła

TRAKT CTC

The exhibition "Sounds of Cybina" 
will be held at Porta Posnania in 2021 . 

Free admission!

Listening to the city
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Под звуки города
Давайте закроем глаза и попробуем представить себе любой го-
род, который вы недавно посетили, и он произвёл на вас неиз-
гладимое впечатление.  Что вам вспомнится в первую очередь? 
Возможно выдающиеся здания, архитектурные ансамбли, яркие 
цвета или людные улицы... а вспомните ли вы звуковой фон дан-
ного города? Сможете ли воспроизвести его в своей голове? 

Восприятие окружающей нас среды основывается прежде всего 
на визуальных образах, ведь именно зрение является основным 
инструментом для познания мира. Этот важный фактор учитыва-
ется при планировке городов. Множество исследований, посвя-
щённых "феномену города", в первую очередь основываются на 
визуальном аспекте городского пространства. В таком подходе 
его звуковая составляющая остаётся без внимания, несмотря на 
то, что звуки, которые мы слышим также влияют на наше воспри-
ятие, хотя мы можем этого и не замечать.

В 1960-х годах канадским композитором Рэймондом Мюрреем 
Шафером было введено понятие "звукового ландшафта", которое 
обозначало все звуковые элементы, возникающие в городской 
среде, как природные, так и воспроизводимые людьми. Для Ша-
фера важным представлялось понять механизм восприятия этих 
звуков городскими жителями. Человек взаимодействуя с окру-
жающей средой не является лишь пассивным слушателем, воспро-
изводя звуки он является частью системы обмена информации. 

В ходе цивилизационного развития акустическая среда под-
верглась загрязнению, появился так называемый „шум города”.  
В результате человек начал всё больше изолироваться от окру-
жающего его городского шума, что стало причиной того, что на 
сегодняшний день мы не до конца можем слышать все звуки, 
которые нас окружают. Поэтому Шафер призывает к тому, чтобы 
мы старались целенаправленно вслушиваться в окружающий нас 
звуковой ландшафт, как бы тренируя свой слух. Такие упражнения 
Шафер называет "чисткой ушей".  

Именно такой "чисткой ушей" мы предлагаем заняться в ходе на-
шей временной выставки. Вместе мы постараемся вслушаться в 
звуковой ландшафт реки Цыбины и её берегов, чтобы понять из 
каких отдельных характеристичных элементов он состоит и отве-
тить на вопрос: должны ли мы беречь звуковой ландшафт, как 
элемент культурного и природного наследия?

Приглашаем посетить нашу выставку, чтобы напрячь свой слух! 

Анна Пикула

ЦКТ ТРАКТ

Мы приглашаем посетить выставку 
"Звуки реки Цыбины" в Браме Познани, 

которая состоится летом 2021 года. 
Вход бесплатный! 
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Natalia Szenrok-Brożyńska, CTK TRAKT: 
W swoich książkach podejmujesz szero-
ko pojęte zagadnienie wpływu działalno-
ści człowieka na środowisko naturalne. 
Ważny jest dla ciebie aspekt historyczny. 
Dla przykładu: pisząc o śmieciach, opo-
wiadasz o opakowaniach, cofając się do 
historii sztuki użytkowej i starożytnych 
waz eksponowanych w muzeach, z kolei po-
chylając się nad relacjami człowiek–zwierzęta, 
przypominasz, że w niektórych kulturach zwie-
rzęta były ogromnie szanowane, wręcz czczone, jak 
np. koty w starożytnym Egipcie. Na ile perspektywa hi-
storyczna jest twoim zdaniem kluczowa w edukowaniu dzieci 
i dorosłych o zmianach klimatycznych?

Ola Woldańska-Płocińska: Te historyczne wprowadzenia wynika-
ły z tego, jak sama podeszłam do tematu na początku budowania 
koncepcji książki. Zdałam sobie sprawę, że rys historyczny bardzo 
pomaga mi w uporządkowaniu wiedzy. W związku z tym zdecydowa-
łam, że należy go umieścić w książce, bo skoro pomaga mi, to innym 
pewnie też pomoże. W Śmieciogrodzie przyszło mi to naturalnie, bo 
na co dzień uczę studentów UAP w Pracowni Projektowania Opako-
wań, więc część z tych wiadomości używamy, by pomóc studentom 

zrozumieć, że opakowania nie powstały 50 czy 70 lat temu, ale są 
z nami od zawsze. Myślę, że dobrze jest zyskać szerszą perspektywę 
czasową przy zapoznawaniu się z nowym tematem. Chociaż akurat 
w kontekście zmian klimatycznych może być to trudniejsze, bo mamy 
do czynienia z długotrwałymi procesami, a nie konkretnymi faktami. 

Współczesne dzieci zewsząd bombardowane są reklamami nowych 
przedmiotów. Trudno się oprzeć wrażeniu, że mają już wszystko 
i toną w zabawkach, a jednak wciąż pojawiają się nowe pokusy 
i nowe potrzeby. Wszystko to stawia przed rodzicami nie lada wy-
zwania. Jak rozmawiać z dziećmi o zmianach klimatu i jak to robić, 

by nie tworzyć kolejnych zakazów/nakazów? Co twoim zda-
niem sprawdza się najlepiej w praktyce?

Moim zdaniem (a wiem to z własnego doświad-
czenia) często w rodzicach siedzi taka sama – 

jeśli nie większa – pokusa kupienia nowych 
rzeczy co w dzieciach. Może nie, kiedy te 
dzieci są już nastolatkami. Ale wyobraź-
my sobie niemowlaka. On nie potrzebuje 
żadnego z tych reklamowanych gadżetów. 
To w rodzicach siedzi pokusa, która z cza-
sem przechodzi na dzieci. Najlepsza me-
toda to dawać dobry przykład i po prostu 
samemu nie kupować. Można zacząć od 
spisywania sobie na kartce rzeczy, które 

się kupiło w danym miesiącu (nie licząc je-
dzenia i środków czystości). To tak jak z licze-

niem tego, co się zjadło w ciągu dnia. Niby nic, 
a jak się zacznie spisywać, to zajmuje całą kartkę. 

Przynajmniej ja tak mam [śmiech].

Wracając do pytania o zmiany klimatu: ja naprawdę wierzę 
w dobry przykład płynący ze strony rodziców. Czyli bardziej działać, 
niż mówić. Ale też nie obwiniać ani siebie, ani tym bardziej dzieci, 
jeśli nie wychodzi wszystko idealnie od początku. Naprawdę trudno 
od razu stać się Beą Johnson.

Informacje dotyczące szybkości postępowania, zasięgu oraz kon-
sekwencji zmian klimatycznych potrafią wzbudzić poczucie bezsil-
ności czy nawet wpędzić w depresję dorosłych. Zatem na pewno 
mogą też przerazić najmłodszych. Na przykład informacja o ilości 
plastiku, który nas otacza, który produkujemy i konsumujemy, 

Dzieci są
katalizatorem 
zmian

Rozmowa 

z Olą Woldańską-

-Płocińską
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niszcząc siebie i środowisko. Jak zatem nie unikać trudnych faktów 
i rozmawiać z dziećmi o przyszłości w tym kontekście?

Może nie skupiać się na negatywnych skutkach, ale na pozytywnych 
rezultatach lokalnej aktywności na rzecz poprawy sytuacji. Myślę, że 
dla dzieci (i chyba nie tylko dla nich) najlepsze jest działanie, które 
daje widoczne efekty. Informacja o wielkiej jak Francja wyspie śmie-
ci dryfującej po oceanie była bardzo medialna (choć nie do końca 
zgodna z prawdą) i miała chyba na celu zwrócenie uwagi tych, którzy 
jeszcze nie zauważyli, że mamy problem z zanieczyszczeniem środo-
wiska. Teraz wydaje się, że już nie potrzeba takich akcji, bo wszyscy 

posiadamy „świadomość”, ale na przykład w szkole mojego syna nadal 
każde jabłko czy deser dla dzieci podaje się w opakowaniu z tworzy-
wa sztucznego. Tej plamy sami nie usuniemy, ale sposób rozdawania 
posiłków w szkole możemy spróbować zmienić. A jeśli system jest 
oporny na zmiany, można z niego zrezygnować i nosić własne jedze-
nie w termosie, dając dobry przykład.

Jak myślisz, czy dzieciom jest łatwiej niż dorosłym stosować w co-
dziennym życiu dobre praktyki mające wpływ na ochronę środo-
wiska? Na ile dzieci mogą być w danej rodzinie czy społeczności 
motorem do pozytywnych zmian?

Uważam, że to jest pytanie w punkt! Napisałam te książki właśnie 
dlatego, że dla mnie oczywiste jest, że to dzieci są katalizatorem 
zmian i ich świadomość pozwoli im wywierać pozytywną presję na 
dorosłych (choć kiedy prezentowałam ten punkt widzenia innym, nie 
dla wszystkich było to tak oczywiste jak dla mnie). Uważam, że wpro-
wadzanie zmian w codziennym życiu tak, by żyć mniej szkodliwie dla 
środowiska, jest trudne, bo wymaga sił i czasu, których ciągle nam, 
dorosłym brakuje. A dzieci mają tego pod dostatkiem (a przynajmniej 
więcej niż my) i im się po prostu bardziej chce. To, co może być dla 

nich problematyczne w pewnym wieku, to kwestia przynależenia do 
grupy i naśladowania rówieśników. Dlatego ważni są tacy mali indy-
widualiści, którzy mają chęć działać inaczej niż reszta i zaszczepiać 
nowe proekologiczne zachowania.

Jak oceniasz system edukacji w Polsce pod kątem nauczania o spra-
wach związanych ze zmianami klimatu? Myślę o szkołach i przed-
szkolach oraz kompetencjach nauczycieli w tym zakresie, ale też 
o ogólnodostępnych wytworach kultury, książkach, filmach doty-
czących tematu. Czy twoim zdaniem mamy w tych obszarach od-
powiednie zasoby, by edukować?

Nie czuję się kompetentna, by oceniać system edukacji i wiedzę na-
uczycieli. Mogę tylko powiedzieć o własnych doświadczeniach na 
podstawie jednego przedszkola i jednej szkoły. I tutaj widzę dwie 
kwestie: po pierwsze szczerze wierzę w przykład, czyli uczenie dzieci 
przez dobrą praktykę, a nie przez teoretyczną wiedzę (i dlatego piszę 
książki). Niestety w placówkach, z którymi miałam styczność, stawia 
się na opowiadanie dzieciom, dlaczego plastik jest zły, jednocześnie 
serwując im codziennie napoje w jednorazowych naczyniach. Druga 
kwestia to generalna zmiana postrzegania problemu – i co za tym 
idzie edukacji – jak segregować odpadki, ale jeszcze lepiej, jak ich 
nie wytwarzać.

Ola Woldańska-Płocińska pochodzi z Kalisza. Studiowała projekto-
wanie graficzne na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obecnie 
jest asystentką w Pracowni Projektowania Opakowań UAP. Zajmuje 
się ilustrowaniem oraz projektowaniem plakatów i książek nie tylko 
dla dzieci. Do tej pory ukazało się kilkanaście książek z jej ilustra-
cjami, w tym kilka książek autorskich. Ostatnie tytuły Zwierzokracja 
i Śmieciogród poruszają temat zmian klimatycznych.

W 2008 roku Bea Johnson wyeliminowała śmieci z życia swojego i swoich bliskich – dziś roczne odpady jej 
czteroosobowej rodziny mieszczą się w litrowym słoiku. Dzięki blogowi i książce pt. Zero Waste (bestseller 
przetłumaczony na 12 języków) Bea stała się inicjatorką globalnego ruchu – zero waste. Zachęca do uprosz-
czenia trybu życia i radykalnego zmniejszenia ilości odpadów w myśl 5 zasad: odmawiaj (nie kupuj), ograniczaj 
(kupuj mniej), używaj ponownie, przetwarzaj, kompostuj. W Polsce w 2017 roku ukazała się jej książka 
Pokochaj swój dom. Zero Waste Home, czyli jak pozbyć się śmieci, a w zamian zyskać szczęście, pieniądze i czas.
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wyimki z Archiwum Społecznego Śródki

Niedawno słyszałem wypowiedź Witolda Lenarta, klimatologa z Uni-
wersytetu Warszawskiego, który stwierdził, że: „wszędzie tam, gdzie 
pojawiają się wątpliwości, czy nasza ingerencja w środowisko przy-
niesie tylko korzyści, posunięciem słusznym jest zaniechanie. Czło-
wiek jest bowiem bardzo daleki od poznania całej misternej sieci 
powiązań przyrodniczych”. Zastanawiając się nad sensem tych słów –  
bardzo aktualnych w kontekście zmian zachodzących w przyrodzie 
współczesnego świata – moje myśli skierowały się ku rozmowom, 
które od prawie 6 lat przeprowadzam w ramach Archiwum Społecz-
nego Śródki. Po bliższym przyjrzeniu się wspomnieniom kilkudziesię-
ciu osób związanych przez lata ze Śródką i najbliższą okolicą okazuje 
się, że przyroda stanowiła i stanowi ważny element codziennej egzy-
stencji tej niewielkiej, lecz autarkicznej społeczności.

Śródka, Ostrów Tumski i Zagórze to miejsca, które nieodzownie 
kojarzą się z dwoma ciekami wodnymi. Mowa oczywiście o Warcie 
i Cybinie. Te dwie rzeki – dla statystycznego mieszkańca Poznania 
funkcjonujące jako miejsca weekendowych spacerów albo z areną 
zmagań stróży prawa z kryminałów Ryszarda Ćwirleja – odgrywały 
przez dziesięciolecia ważną rolę w życiu społeczności skupionych wo-
kół nich. Chyba nie ma wspomnień mieszkańców Śródki czy Zagórza, 
w których okres dzieciństwa, młodości nie konstruowałby się wokół 
Cybiny. Ta rzeka, którą współcześnie właściwie można by nazwać 
sezonową, co chwilę zanieczyszczaną – była przez lata swoistym 
centrum sportu i rekreacji. Latem jej brzegi zamieniały się w plaże 
służące mieszkańcom najbliższej okolicy jako miejsce wypoczynku. 

Czysta woda była zaś dla wielu areną pierwszych szlifów pływackich: 
„Nasze dzieciństwo na Zagórzu, jeśli chodzi o przyrodę i o warunki 
naturalne środowiska, było przepiękne (…) Ta woda była bardzo czy-
sta, bardzo przeźroczysta, nigdy nie było żadnych zanieczyszczeń, 
żadnych glonów, bo ona była ciągle przepłukiwana” (E. Żymałkowska-
-Lik). „Przed wojną, w trakcie okupacji i po, życie toczyło się wokół 
Cybiny. Plażowanie na czystym piasku, kąpanie w niej” (J. Śmierz-
chalska). Atrakcyjność i bliskość tego miejsca sprawiały, że nie było 
potrzeby korzystania z innych wodnych przyjemności miejskich: „Tu 
na Śródce rzadko kto nie umiał pływać, a Cybina to był raj. Nie była 
taka jak teraz. Woda była względna (…) Matki nam obiad przynosiły 
nad Cybinę, bo do domu nie chciał nikt wracać. My całymi dniami, 
całe lato na Cybinie siedzieli” (H. Urbaś). „Ja chodziłam z dziećmi, jak 
były małe nad Cybinę. Z tamtej strony był taki rowek i tam się dzieci 
kąpały. Tam był taki azyl, dzieciaki, kocyki. Nie było głęboko przede 
wszystkim, woda była czysta. Na żadne baseny nie jeździliśmy wtedy 
z dziećmi, tylko właśnie tutaj” (E. Hofman). 

Również zimą rzeki Poznania stanowiły dla mieszkańców Śródki – 
głównie najmłodszych – miejsce zabaw i zmagań sportowych: „Lo-
dowiska nie potrzebowaliśmy, bo Cybina zamarzała. Tutaj przy forcie 
można było spokojnie jeździć na łyżwach. Praktycznie całą zimę moż-
na było z tych atrakcji korzystać” (M. Dondajewski). „Gdy były zimy 
stulecia, to Cybina zamarzała. Wieczorami był hokej na lodzie, ekipa 
była ze Śródki” (J. Strugarek). Bliskość przyrody, wody była właściwie 
na wyciągnięcie ręki. Jej obecność w życiu codziennym mieszkańców 
wspominanych dzielnic uchodziła za coś naturalnego, odwiecznego: 
„zimą lodowisko, a latem my byli rekiny z Cybiny” (Z. Wesołowski).

Przestrzeń 
przyrodą 
wspominana –

Michał 

Kierzkowski
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ków. Zmieniły się czasy, mieszkańcy, postrzeganie natury, potrzeba 
kontaktu z nią. Pozostały wspomnienia, które stanowią historię tego 
miejsca, ludzi, interakcji z najbliższą okolicą. Kiedyś można było ze-
rwać ukradkiem soczyste jabłko z ogrodu arcybiskupiego, umyć je 
w czystej Cybinie i zjeść ze smakiem, a dziś…

Koegzystencja z siłami natury, przyrodą to nie tylko letnie i zimo-
we korzystanie z dobrodziejstwa Warty i Cybiny. Widzimy to także, 
gdy zagłębimy się w jesienne reminiscencje mieszkańców: „Przede 
wszystkim latawce, puszczało się, no właśnie, tu za fortem. Robiliśmy 
je specjalnie z koleżankami, gdy takie jesienne wiatry przychodziły. 
Dziadek nam pomagał robić latawce, nie takie, jak się teraz kupuje, 
tylko z deseczek, i na to pergamin, długie kity z gazet, i tu przy torach 
się puszczało, bo tam nie było linii energetycznych. To było co roku, 
zawsze się cieszyłam, że idzie jesień i będą latawce. Teraz tego nie wi-
dać” (B. Daczkus). Jesień to także drzewa zmieniające swoją „physis”. 
Gatunkiem, który szczególnie kojarzy się z tą porą roku, jest kaszta-
nowiec – obecny również we wspomnieniach mieszkańców Śródki: 
„Atrakcją był sąsiadujący z naszym domem zakład dla głuchoniemych. 
Wspaniałe kasztanowce, które zawsze jesienią stanowiły atrakcje dla 
wszystkich. Kasztany był walutą wymienną praktycznie. Do dziś one 
egzystują” (M. Dondajewski).

Moje „itinerarium” po przyrodzie we wspomnieniach mieszkańców 
Śródki i okolic zakończą fragmenty wiosenne. Nie bez powodu ta pora 
roku wydaje się najbardziej intensywną pod względem doznań zmy-
słowych i estetycznych, jeśli chodzi o bezpośrednie kontakty z na-
turą. Kwitnące rośliny, dojrzewające owoce i warzywa sprawiają, że 
nasze postrzeganie przestrzeni nabiera wyraźnych barw, kształtów 
i zapachów. Widać to, gdy przyjrzymy się większym obszarom, jak 
ogrody na Ostrowie Tumskim: „Pamiętam ogród, gdzie chodziliśmy po 
warzywa. Siostry zakonne od arcybiskupa stamtąd brały warzywa (…) 
tam były posadzone warzywa aż do torów. Wiem, że tam był ogrod-
nik, ale nie pamiętam imienia. Jeden człowiek to wszystko obrabiał. 
Niewiarygodna dziś rzecz, że sam bez sprzętu, tylko grabiami potrafił 
zadbać tak, że było czysto i pięknie. Zresztą ogród arcybiskupa też 
był zawsze zadbany. Pamiętam, że były posadzone rajskie jabłuszka 
takie małe, których przez następne 30–40 lat nie widziałam nigdzie” 
(B. Daczkus). Równie intensywny strumień reminiscencji widoczny 
jest przy pojedynczych obiektach, jak chociażby krzak bzu na szczycie 
śluzy katedralnej: „(…) góra była zasypana ziemią i zarośnięta bzami, 
które czasami wchodziły w szpary między cegłami. Zdarzało się, że 
kolega Artur wyrywał je, żeby nie rozsadzały mu sklepienia. Dla mnie 
szczególnie miło kojarzą się te bzy, bo Artur na moje imieniny, które 
przypadają w maju, przychodził z wielkim ich naręczem i życzeniami 
(…) Bez był fioletowy i pięknie pachniał, bo był dziki” (A. Pudelska).

Dziś trudno szukać w śródeckim krajobrazie i najbliższej okolicy śla-
dów takiej koegzystencji z przyrodą. Składa się na to wiele czynni-

Michał Kierzkowski – absolwent kierunku historia na Wydziale Histo-
rycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 r. 
obronił w Instytucie Historii UAM doktorat pt. Oral history jako meto-
da badawcza historii. Studium historyczno-metodologiczne. Stypendysta 
Fundacji Kościuszkowskiej – VisitingScholar at University at Buffalo, 
State University of New York. Autor kilkudziesięciu artykułów, recen-
zji, współredaktor prac zbiorowych.

Archiwum Społeczne Śródki powstało, 
by zbierać materiały dotyczące historii 
Śródki – jednej z najstarszych dzielnic 
Poznania. We współpracy z mieszkańca-
mi gromadzimy ślady przeszłości tego 
miejsca: zdjęcia, wspomnienia, pamiątki. 
W Archiwum znajduje się obecnie kilkaset 
zdjęć z prywatnych zbiorów mieszkańców 
i wywiadów z nimi realizowanych metodą 
historii mówionej. Zbieramy je, by uchronić 
przeszłość tego miejsca od zapomnienia – 
a także o nim opowiadać – organizujemy 
wystawy i wydajemy książki z serii Trzeba 
by jeszcze powiedzieć. Jeśli chcesz z nami 
porozmawiać o Śródce, przekazać foto-
grafie albo podzielić się swoją opowieścią, 
napisz lub zadzwoń!

Michał Kępski, Anna Pikuła, Maksym Kempiński            
tel. +48 61 647 76 00, srodka@trakt.poznan.pl
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Od zarania dziejów człowiek był istotą ekspansywną. Na przestrzeni 
tysięcy lat zwiększał swój wpływ na otaczające środowisko i eksploato-
wał jego zasoby. Czynił to zarówno w epoce plemiennych wędrówek, 
gdy w mniejszych lub większych grupach przenosił się z miejsca na 
miejsce, jak i z chwilą zakładania stałych osad. Spośród milionów ga-
tunków zamieszkujących Ziemię wyróżniała go przy tym szczególna ce-
cha – zawsze dążył do modyfikacji otoczenia wedle własnych potrzeb.

Obszarami, w obrębie których środowisko naturalne ulegało szcze-
gólnie silnym przekształceniom ludzką ręką, były historyczne miasta. 
Już przed tysiącem lat na terenie dzisiejszego Poznania rozpoczął się 
wielki proces inwestycyjny związany z budową grodu na Ostrowie 
Tumskim. Charakteryzował się on systematyczną ingerencją w lo-
kalną przyrodę na niespotykaną dotąd skalę. Do wzniesienia wału 
obronnego o wysokości 10 metrów i długości 2 kilometrów potrze-
bowano bowiem olbrzymiej ilości materiału budowlanego, w szcze-
gólności drewna pochodzącego z otaczających wyspę lasów. W miej-
scach wycinki zaczęły pojawiać się nowe gatunki roślin i zwierząt 
typowe dla obszarów otwartych.

Kluczowa dla lokalnych warunków przyrodniczych okazała się już 
strategiczna decyzja o ulokowaniu grodu na wyspie rzecznej. Kiero-
wano się tu przede wszystkim czynnikami praktycznymi. Rzeka dawa-
ła naturalną ochronę, była szlakiem komunikacyjnym i źródłem poży-
wienia. Często jednak na przeszkodzie rozwoju osadnictwa stawała 
nieobliczalność żywiołu. Przez stulecia mieszkańcy wyspy, chroniąc 
się przed okresowymi wylewami, podnosili poziom gruntu, budowali 
groble i fosy, a także karczowali i wypalali wielkie połacie lasów. 

W połowie XIII wieku, z chwilą lokacji Poznania na lewym brzegu 
Warty, wpływ działalności ludzkiej na środowisko przyrodnicze 
zwiększył się jeszcze wyraźniej. Wyrównanie i zagospodarowanie 
terenu o powierzchni ok. 21 hektarów, na którym uprzednio zaplano-
wano rynek i siatkę ulic, wymagało podjęcia szeroko zakrojonych ro-

bót ziemnych. Miasto zostało otoczone pasem umocnień, z początku 
w formie drewniano-ziemnej, następnie zaś murowanej. Materiału do 
budowy fortyfikacji, gmachów publicznych i domostw poszukiwano 
przede wszystkim w najbliższym sąsiedztwie. Poza obrębem murów 
funkcjonowały wówczas ściśle związane z miastem osady i przedmie-
ścia rzemieślnicze. Stanowiły one zaplecze żywnościowe dla ludności 
miejskiej. W rezultacie z okolicznego krajobrazu stopniowo znikały 
lasy, ustępując miejsca polom uprawnym. 

Pozbawiona większych barier naturalnych woda, opływająca Poznań 
niemal z każdej strony w postaci licznych dopływów i odnóg Warty, 
w coraz większym stopniu „pisała” dzieje miasta. Przed cyklicznie 
nawracającymi powodziami starano się chronić poprzez przenosze-
nie cieków wodnych, umacnianie brzegów rzecznych, budowę wałów 
i grobli. Szczególną rolę w układzie wodnym miasta odgrywała fosa. 
Była otwartym kanałem, elementem systemu obronnego, a zarazem 
źródłem wody pitnej i zbiornikiem ścieków. To przemieszanie funkcji 
było przyczyną z jednej strony częstych epidemii, z drugiej zaś de-
gradacji środowiska naturalnego. Szczególnie dało się to odczuć na 
Garbarach, wówczas podmiejskiej osadzie, gdzie odprowadzane do 
fosy odpadki gospodarcze pochodzące z procesu produkcji skór były 
źródłem najbardziej uciążliwych zanieczyszczeń.

W połowie XVII wieku, czyli epoce niemal niekończących się wojen 
i pustoszeń Poznania przez obce armie, skoncentrowano się na roz-
budowie okalających go fortyfikacji ziemnych, co spowodowało dal-
sze przekształcenia podmiejskiego obrazu. Jednocześnie był to okres 
występowania najbardziej destrukcyjnych w dziejach miasta powo-
dzi. W następstwie największej z nich – w 1736 roku – Warta zalała 
praktycznie cały Poznań, niszcząc przy tym dwie trzecie znajdujących 
się na jego obszarze domów. Nic więc dziwnego, że nasileniu uległ 
proces odsuwania się osadnictwa od rzeki. Kolejne osady i przedmie-
ścia lokowano coraz wyżej i dalej od koryta Warty, możliwie poza 
zasięgiem niszczycielskiego żywiołu.

Czyli słów kilka o relacjach Poznania z przyrodą

Jak nie przegrać w zielone? Maciej 

Moszyński 
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Bogaty w wydarzenia polityczne koniec XVIII wieku był zarazem 
punktem zwrotnym w myśleniu o mieście i jego otoczeniu. Podupadły 
w wyniku wojen i kataklizmów Poznań wymagał gruntownych zmian, 
których potrzebę dostrzegła oświeceniowa Komisja Dobrego Porząd-
ku. Jej działalność była pierwszą oznaką troski o sprawy szeroko ro-
zumianego ładu publicznego na obszarze aglomeracji miejskiej. Wśród 
wydanych przez nią zarządzeń znalazł się m.in. nakaz obsadzania 
drzewami najważniejszych ciągów komunikacyjnych wokół Poznania. 
Z chwilą wcielenia Wielkopolski do Prus rozpoczął się proces rozsze-
rzania miasta o okoliczne miejscowości i przesuwania jego centrum 
na zachód. Wówczas po raz pierwszy zaczęto świadomie wprowadzać 
zieleń do miast. Nowo wytyczane ulice obsadzano drzewami, zakłada-
no klomby i kwietniki, pojawiały się przydomowe ogródki. 

Ta ledwie rozpoczęta symbioza miasta z przyrodą nie trwała jednak 
długo. W 1828 roku zainicjowano bowiem przekształcanie Poznania 
w twierdzę, co odbiło się niekorzystnie na stanie zieleni. Na niewiel-
kim obszarze ściśniętym pierścieniem fortecznym zabrakło miejsca 
na parki i ogrody. W reakcji na to w 1834 roku grupa mieszkańców 
założyła Towarzystwo do Upiększania Miasta i jego Okolic. Zainicjo-
wało ono systematyczne nasadzanie drzew na placach i ulicach. Przy-
czyniło się też do powstania pierwszego publicznego zieleńca w mie-
ście, zwanego dziś popularnie Zielonymi Ogródkami. Był to zarazem 
czas nasilenia się procesów bezpośrednio ingerujących w środowi-
sko. W celu pozyskania terenów pod zabudowę, których brakowało 
na obszarze ograniczonym twierdzą, zasypano wiele strumieni, łąk 
i terenów podmokłych. Niektóre cieki wodne skanalizowano, a biegi 
innych zmodyfikowano.

Wkrótce też okazało się, że budowa obwarowań nie tylko nie popra-
wiała bezpieczeństwa mieszkańców w czasie powodzi, lecz wręcz je 
pogarszała. Kataklizmy powtarzały się kilkukrotnie, woda wdzierała 
się do miasta, stojąc w niektórych miejscach nawet przez kilka tygo-
dni. W wyniku m.in. tych wydarzeń na początku XX wieku podjęto 
decyzję o zniesieniu twierdzy i poszerzeniu granic miasta. Na obszarze 
wewnętrznego pasa fortyfikacji urbanista Josef Stübben zaprojektował 
obwodowo-promienisty układ tzw. ringów, którego istotnym elemen-
tem był ciąg parków i skwerów. Wprowadzenie do miasta wolnych 
przestrzeni i zieleni, a także zapewnienie dopływu świeżego powietrza 
stanowiło jakościowy przełom poprawiający poziom życia mieszkań-
ców. Nadal jednak budowano intensywnie i bez systemowego podej-
ścia do ochrony miejskich zasobów przyrodniczych. Dopiero w okre-
sie międzywojennym dotarły do Poznania europejskie idee dążące do 
powstrzymania niekontrolowanej ekspansji zabudowy na obszarach 
środowiska naturalnego. Zainspirowani nimi Władysław Czarnecki 
i Adam Wodziczko opracowali nowatorski model klinów zieleni, któ-
ry zakładał zachowanie w przestrzeni miejskiej zielonych korytarzy, 
biegnących wzdłuż dolin Warty, Cybiny i Bogdanki. System ten miał 
oddziaływać na projektowaną w przyszłości zabudowę miasta, jednak 
w kolejnych dekadach przegrywał z doraźnie ukierunkowaną polityką, 
wpierw centralnie planowaną, później zaś wolnorynkową.

We współczesnym Poznaniu wyraźnie ścierają się dwie przeciwstaw-
ne tendencje: do kontrolowania i ingerowania w przyrodę poprzez za-
budowę terenów zieleni i obszarów nadrzecznych oraz do ich ochro-
ny w imię zachowania korytarzy ekologicznych i bioróżnorodności. 
Spojrzenie w przeszłość to dobry sposób, aby znaleźć odpowiedź na 
pytanie, która z opcji ma korzystniejszy wpływ na jakość naszego 
życia w mieście. 
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Już niedługo nakładem Centrum Turystyki 
Kulturowej TRAKT ukaże się nowy folder 
z serii publikacji turystyczno-kulturowych 
na Trakcie Królewsko-Cesarskim, którego 
tematem będą dzieje współistnienia  
mieszkańców i mieszkanek Poznania 
z zielenią i rzeką.
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Architektura krajobrazu – jako umiejętność organizacji przestrzeni za 
pomocą roślinności, małej architektury oraz ukształtowania terenu 
i wody – to dyscyplina projektowa powszechnie znana od przełomu 
XIX i XX wieku. Zrodziła się z wielowiekowej tradycji ogrodnictwa. 
W swoich założeniach była wyrazem przedmiotowego traktowania 
przyrody, redukując jej znaczenie przede wszystkim do funkcji este-
tycznej. Inne spojrzenie na kształtowanie tego, co otacza człowieka, 
zaproponował poznański biolog i botanik – Adam Wodziczko.

Twórca i popularyzator takich pojęć jak „fizjotaktyka”, „uprawa kra-
jobrazu” czy „stepowienie Wielkopolski” urodził się w Słotwinie, 
małej miejscowości zaboru austriackiego. Wykształcenie i pierwszą 
pracę naukowo-dydaktyczną podjął na Uniwersytecie Jagiellońskim 
jeszcze przed I wojną światową. Po jej zakończeniu, w 1919 roku 
przeprowadził się do Poznania, gdzie dynamicznie rozwinęły się jego 
kariera naukowa i działalność społeczna. Po pięciu latach pracy zo-
stał kierownikiem ogrodu botanicznego Uniwersytetu Poznańskiego 
(funkcję tę sprawował do końca życia, podejmując się m.in. zadania 
odbudowy ogrodu po zniszczeniach II wojny światowej). W 1925 roku 
został mianowany profesorem na Wydziale Matematyczno-Przyrodni-
czym Uniwersytetu Poznańskiego, zaś w 1938 roku zainicjował jedno 
z najważniejszych swoich przedsięwzięć – Międzywydziałowe Semi-
narium Biocenotyki i Ochrony Przyrody. Regularne spotkania semi-
naryjne były okazją do dyskusji na temat ekologii, ochrony przyrody 
i krajobrazu. Spotkania te miały pionierski charakter. Po zakończeniu 
II wojny światowej, już w 1945 roku, udało się utworzyć pierwszy 
w Polsce samodzielny Zakład Ochrony Przyrody i Uprawy Krajobrazu 
przy Katedrze Botaniki Ogólnej Uniwersytetu Poznańskiego.

Adam Wodziczko (1887–1948)

Działalność naukowo-dydaktyczna Adama Wodziczki wsparta była 
zaangażowaniem na rzecz dobra wspólnego. Jako członek wielu sto-
warzyszeń i instytucji (m.in. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, Ligi Ochrony Przyrody, Polskiego Towarzystwa Botanicznego 
czy Międzynarodowej Komisji Nomenklatorycznej) aktywnie włączał 
się w działania na rzecz ochrony całego systemu przyrodniczego. Brał 
udział w pracach nad powstaniem parków narodowych, jak: Tatrzań-
ski, Pieniński i Babiogórski. Szczególnym zainteresowaniem i podzi-
wem darzył tereny Wielkopolski, lecz mimo wieloletnich starań, nie 
doczekał się powołania Wielkopolskiego Parku Narodowego. Ten po-
wstał w 1957 roku, już po śmierci poznańskiego naukowca.

Adam Wodziczko już w latach 20. XX wieku zauważył i podniósł pro-
blem antropopresji, czyli nadmiernego wpływu człowieka na środowi-
sko. Zwracając uwagę społeczeństwa na niekorzystne konsekwencje 
takich praktyk jak wycinanie lasów, regulowanie rzek i potoków, osu-
szanie mokradeł czy usuwanie naturalnych elementów z przestrzeni 
rolniczych, stworzył własną koncepcję zarządzania krajobrazem:

„Podobnie jak prace koło utrzymania sprawności roli nazywamy 
uprawą roli, tak uprawą krajobrazu nazywamy zabiegi skierowa-
ne na krajobraz jako organiczną całość, a mające na celu utrzy-
manie jego wartości […] Pielęgnowanie krajobrazu musi zapew-
nić utrzymanie zdrowia krajobrazu, tj. zachowanie i wzmaganie 
sił produkcyjnych ziemi i wody. Musimy utrzymywać w krajobra-
zie zdrowe krążenie wody przez organiczną gospodarkę wodną, 
zwalczać erozję, «ukryty bicz rolnika», zachowywać i zwięk-
szać warstwę próchniczną gleby, sadzić zagajniki dla ptactwa 

Poznańska „uprawa krajobrazu’’
Michał Kępski 
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i przywracać zagajenia śródpolne, bo w ten sposób chronimy 
krajobraz przed rozkładem, utrzymujemy w nim równowagę 
biologiczną i stwarzamy nowe wartości narodowo-gospodarcze 
[…] Pielęgnowanie krajobrazu nie ma nic wspólnego z «upięk-
szaniem krajobrazu», «estetyką lasu» itp. sztucznymi zabiegami 
kosmetycznymi […] Warunkiem skutecznego pielęgnowania kra-
jobrazu jest prawidłowy przebieg gospodarki różnymi zasobami 
przyrody, prowadzonej z myślą o całości krajobrazu, a nie ogra-
niczającej się tylko do użytkowanego kawałka ziemi”.

Adam Wodziczko stworzył teoretyczne podstawy ekologicznych 
koncepcji ochrony środowiska. Nie interesował się zachowaniem wy-
łącznie poszczególnych elementów przyrody: konkretnych gatunków 
zwierząt, ptaków, roślin czy natury nieożywionej. W swoich pracach 
popularyzatorskich i naukowych główny nacisk kładł na dostrzeżenie 
wartości krajobrazu jako zbioru różnorodnych elementów. Uprawa 
krajobrazu, którą postulował, polegać miała na takim gospodarowa-
niu przestrzenią, aby zapobiegać zaburzeniu równowagi w środowi-
sku ludzkim i nie-ludzkim.
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KLINY ZIELENI. CZY WYSTARCZĄ?

Patrząc na mapę Poznania, łatwo można wyróżnić charakterystyczny 
pierścieniowo-klinowy układ systemu zieleni. Opis funkcjonowania 
klinów i korzyści z nich wynikających to gotowy pomysł na innowa-
cyjny, wielkoskalowy projekt w zakresie adaptacji do zmian klima-
tu… gdyby nie jeden fakt: klin zieleni trudno dzisiaj nazwać nowym 
i innowacyjnym. W Poznaniu mają one długą, nie zawsze docenianą 
historię. Układ pierścieniowo-klinowy, który w latach 30. XX wieku 
opracował inż. Władysław Czarnecki, współpracując z prof. Adamem 
Wodziczką, jest od lat podstawowym i najcenniejszym zasobem śro-
dowiskowym naszego miasta. System tworzą cztery główne kliny 
i dwa pierścienie. Rozdzielają one poszczególne jednostki dzielnico-

Rozwiązania oparte 
na przyrodzie w mieście

Agnieszka 

Osipiuk

we, tworząc między nimi szerokie ściany drzew i roślinności niższej, 
napowietrzając miasto, zaopatrując powietrze w wilgotność. Dzięki 
spójności klinów i ich połączeniu z pierścieniami przez lata powsta-
wały korytarze ekologiczne, zapewniające wymianę gatunkową flory 
i fauny w mieście, a tym samym bioróżnorodność. W międzyczasie 
rozwój miasta i mieszkalnictwa systematycznie poddawał i poddaje 
system znacznej presji, szczególnie silnej w śródmieściu.

Zakładanie nowych parków czy lasów miejskich z pewnością uszczel-
niłoby istniejący system. Nie zawsze jest jednak taka możliwość. Jak 
zatem można zadbać o jakość życia mieszkańców Poznania, która 
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wyraża się między innymi w dostępie do terenów zielonych, zwłasz-
cza w gęstej zabudowie? Odpowiedzią są działania małoskalowe, 
nazywane czasem akupunkturą miejską: parki kieszonkowe, zielone 
ściany i dachy, ogrody deszczowe i ogrody pływające, rozszczelnione 
naturalne place zabaw, ogrody społeczne i udostępnione mieszkań-
com w różnym zakresie ogrody otwarte instytucji publicznych lub 
prywatnych właścicieli. 

DZIAŁANIA MAŁOSKALOWE W… DUŻEJ SKALI

„Integracja różnorodnych rozwiązań opartych na przyrodzie na małą 
skalę (takich jak parki kieszonkowe lub ogrody społeczne) w dzielni-
cach o gęstej zabudowie przyczyni się do urzeczywistnienia długo-
terminowej wizji Poznania jako miasta zielonego, godzącego wysoką 
jakość życia ze zrównoważonym rozwojem infrastruktury i szybkim 
rozwojem gospodarczym miasta”. (źródło: CONNECTING Nature – 
Synteza badań poszukiwawczych w Poznaniu, Osmos i UAM, 2018)

Tworzeniem, badaniem, promowaniem i zwiększaniem skali wystę-
powania tego typu małoskalowych rozwiązań miejskich opartych na 
przyrodzie zajmuje się poznański zespół CONNECTING Nature, dzia-
łający w ramach Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 
Urzędu Miasta Poznania, współpracujący z innymi wydziałami oraz 
podmiotami, szczególnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza.
Od 2017 roku, w ramach wspomnianego międzynarodowego part-
nerstwa, współfinansowanego ze środków Programu Ramowego 
Horyzont 2020, Miasto Poznań rozwija sieć naturalnych placów 
zabaw w przedszkolach, tworzy ofertę edukacyjną opartą na eko-
demonstratorach, otwiera ogrody przedszkolne na mieszkańców, 
zakłada ogrody pływające. Szuka również alternatywnych źró-
deł finansowania i modeli finansowych pozwalających nie tylko na 
wdrażanie zielonych innowacji, ale również na ich funkcjonowanie 
w dłuższym okresie. Analizuje lokalny sektor usług związanych  
z rozwiązaniami opartymi na przyrodzie, identyfikując firmy i orga-
nizacje działające w tym obszarze (NBE – Nature-based Enterprises).
 
W lipcu 2020 r. Poznań miał być gospodarzem wydarzenia CONNEC-
TING Nature Poznań Enterprise Summit. Sytuacja w kraju i zagranicą 
związana z koronawirusem SARS-CoV-2 wymusiła zmianę terminu 
wydarzenia na jesień 2020 lub ewentualnie na rok 2021, jak rów-
nież zaakcentowała mocniej niektóre kwestie NBS. Celem Poznań 
Enterprise Summit  jest dzielenie się doświadczeniem i wyzwaniami 
zarówno przedstawicieli branż związanych z rozwiązaniami opartymi 

na przyrodzie, jak i firm włączających tworzenie takich rozwiązań 
do swoich strategii społecznej odpowiedzialności firmy. Poznań En-
terprise Summit będzie również okazją do zaprezentowania innych 
flagowych działań projektu, takich jak naturalne place zabaw czy 
otwarte ogrody. 

Sytuacja epidemiologiczna w jakiej znalazły się miasta we wszystkich 
częściach świata, konieczność izolacji mieszkańców, zwracają uwagę 
na takie aspekty rozwiązań opartych na przyrodzie jak dostępność 
i wielkość obszaru publicznych terenów zielonych. Nowym tematem 
jest  również kwestia stopnia zależności rynku usług dotyczących zie-
lonej i błękitnej infrastruktury od przymusowej izolacji i ograniczenia 
działalności ekonomicznej.

Partnerem CONNECTING Nature Poznań 
Enterprise Summit jest Brama Poznania, 
instytucja, która w swoich działaniach łączy 
dziedzictwo kulturowe, historyczne i naturalne.

W roku 2019 zespół CONNECTING Nature 
wspólnie z Fundacją On Water oraz Bramą 
Poznania budował ogrody pływające, o funk-
cjach siedliskowo-filtrujących i chroniących 
przed stresem cieplnym, którym towarzyszyły 
tematyczne zajęcia dla rodzin – wyspy pły-
wające dla cybińskiej fauny. Miasto Poznań 
wspólnie z Bramą Poznania pracuje nad kolej-
nymi wspólnymi działaniami wprowadzającymi 
w przestrzeń miasta rozwiązania oparte 
na przyrodzie.

Agnieszka Osipiuk – główna specjalistka ds. projektów interdyscy-
plinarnych w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 
w Urzędzie Miasta Poznania, koordynatorka projektu Health&Gre-
enspace (Program URBACT III), członkini zespołu projektu CONNEC-
TING Nature (Program Horyzont 2020). Od kilkunastu lat zajmuje się 
zarządzaniem projektami międzynarodowymi.
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Ogrody pływające to lekkie konstrukcje wysp wodnych o funkcjach 
pobytowo-filtrujących. Głównym zadaniem pływających ogrodów jest 
wprowadzenie zieleni do centrum miast, zwiększanie ich bioróżnorod-
ności, wzmacnianie lokalnej populacji, tworzenie nisz ekologicznych, 
a także oczyszczanie powietrza i wody. Pływające ogrody stwarzają 
warunki do powstania unikalnych ekosystemów w mieście. Na szatę 
rośliną składają się głównie gatunki lokalne. Ogrody rozwijają się po-
przez nanoszone przez wiatr i ptactwo nowe nasiona.

Naturalny plac zabaw to miejsce, w którym oprócz tradycyjnych 
urządzeń zabawowych dla dzieci wykorzystuje się elementy 
przyrody: nawierzchnię naturalną z ziemi, piasku lub trawy, elemen-
ty ziemne, takie jak usypany pagórek lub ścieżka z obrzeżami z ko-
narów drzew, i tworzy się elementy do zabawy z żywej roślinności, 
np. labirynt z krzewów, szałas z żywej wikliny lub ścieżka do zabaw 
ruchowych z pni i kłód drzew. Na takim placu zabaw dzieci mogą 
swobodnie bawić się, wykorzystując piasek, wodę i inne materiały 
naturalne, oraz uprawiać rośliny i obserwować owady. Obecne są 
również typowe elementy ogrodowe, tj. ławeczki, altany, stoły dające 
zarówno możliwość relaksu, jak i pracy z dziećmi. Mogą pojawiać się 
dodatkowo urządzenia do zabawy projektowane indywidualnie, da-
jące możliwość wielofunkcyjnego wykorzystania, np. podest, ścianka 
do zabaw interaktywnych.

Ogrody otwarte to przykład wykorzystania już istniejących zie-
lonych przestrzeni, przynależnych do konkretnych instytucji czy 
osób prywatnych, i ich otwarcia w różnym stopniu na mieszkańców. 
W funkcjonowanie ogrodu mogą zaangażować się nie tylko okoliczni 
mieszkańcy, ale również organizacje pozarządowe, rady osiedli, osoby 
korzystające z pobliskich instytucji i inni interesariusze.

Park kieszonkowy to publicznie dostępny niewielkich rozmiarów 
park. Za maksymalny rozmiar takiego zieleńca uważa się 5000 m2. 
Powstanie parków kieszonkowych jest często inicjowane przez 
mieszkańców danej przestrzeni miejskiej.

Nature-based solutions (NBS) to rozwiązania inspirowane naturą 
(przyrodą), które są opłacalne (wydajne ekonomicznie), dostarczają 
równocześnie korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne, a także 
wspierają adaptację do zmian klimatu.

Przykłady NBS: zieleń przyuliczna, parki, lasy miejskie, parki kie-
szonkowe, naturalne place zabaw, otwarte ogrody, ogrody pływające, 
ogrody deszczowe, ogrody społeczne, zielone ściany, zielone dachy.

Nature-based enterprises (NBE) to przedsiębiorstwa i przedsięwzię-
cia, których działalność jest oparta na przyrodzie w sposób bezpo-
średni (planowanie, realizacja) lub pośredni (monitoring, doradztwo, 
projektowanie).

Przykłady NBE: firmy prowadzące zrównoważoną gospodarkę leśną, 
firmy ogrodnicze, architekci i projektanci, firmy dostarczające produk-
ty/usługi z zakresu zielonej infrastruktury (np. zielone dachy, zielone 
ściany), organizacje pozarządowe (NGO) wspomagające zarządzanie, 
np. naturalnymi lasami miejskimi, firmy, które monitorują i oceniają 
skutki dotyczące obecności NBS.

Słownik miejski – 
zielona rewitalizacja
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Marcin Słomiński, CTK TRAKT: Klimat się zmienia i wiemy o tym. 
Jeszcze kilka lat temu zaprzeczanie globalnym zmianom klimatycz-
nym spotykane było w debacie publicznej dość często. Dziś zdaje 
się, że nawet zatwardziali denialiści zaakceptowali fakt, że „coś się 
dzieje”. Nadal negowane są jednak przyczyny zjawiska. Na ile mo-
żemy być pewni, że dotykające nas globalne zmiany klimatu mają 
antropogeniczne pochodzenie?

Anna Sierpińska: Właściwie na 100 procent. Początki klimatologii 
jako dziedziny naukowej sięgają pierwszej połowy XIX wieku. 200 
lat to całkiem sporo na pogłębianie wiedzy w danej dziedzinie. Od 
kilkudziesięciu lat dysponujemy zaawansowanymi metodami badania 
przeszłości i obecnego stanu Ziemi (satelity, badania izotopów). To 
pozwoliło zweryfikować różne hipotezy – także te dotyczące zmian 
klimatu. Cała ta gromadzona dekadami wiedza, do której swoją ce-
giełkę dokładają naukowcy z różnych dziedzin: fizycy atmosfery, oce-
anolodzy, glacjolodzy czy biolodzy, pozwoliła już około 30 lat temu 
jednoznacznie określić, że za wzrostem średniej temperatury Ziemi 
stoi zmiana składu atmosfery wynikająca z działalności gospodar-
czej ludzi. Chodzi głównie o spalanie paliw kopalnych, podczas któ-
rego emitowany jest dwutlenek węgla. Od tych 30 lat nie pojawił się 
w środowisku naukowym żaden inny pomysł, który po weryfikacji 
dobrze by tłumaczył to, co dzieje się na Ziemi. Widzimy za to speł-
nianie się prognoz klimatologów sprzed kilkunastu czy kilkudziesię-
ciu lat. Dlatego naukowcy nie mają już żadnych wątpliwości – takie 
same stanowiska odnośnie do zmiany klimatu mają wszystkie duże 
organizacje naukowe, w tym choćby Polska Akademia Nauk, ale także 
chińska, rosyjska czy amerykańska. 

Rozregulowaliśmy machinę klimatu, Ziemia się przegrzewa, zwią-
zane z tym gwałtowne zjawiska pogodowe rozgrywają się na na-
szych oczach i wszyscy – globalnie – mierzymy się z ich skutkami. 
Światowe media obiegają obrazy z ogromnych pożarów w Australii, 
fal upałów, rekordowych susz. Skala zmian może szokować. Mówi 
się – zamiennie – o zmianach klimatu, kryzysie klimatycznym, ka-
tastrofie klimatycznej. Czy ta katastrofa już trwa, czy dopiero się 
zbliża? Czy możliwe jest jeszcze odwrócenie wektora zmian lub 
chociaż zahamowanie?

Na pewno w wielu regionach obserwujemy już groźne czy katastrofal-
ne skutki zmiany klimatu. Te skutki nie rozkładają się równomiernie 
na całym globie. Może z tego powodu w wielu miejscach już mówi się 
o katastrofie, podczas gdy w innych jest w nią trudniej uwierzyć. Nie 
zmienia to faktu, że zmiany w systemie klimatycznym Ziemi zachodzą 
na bardzo dużą skalę i niestety są coraz silniejsze. To, co teraz jest 
najważniejsze, to zahamowanie tempa tych zmian. Im będą one wol-
niejsze, tym łatwiej będzie nam przystosować się do nowego klimatu 
Ziemi. Są takie zmiany – jak choćby topnienie lodowców – których nie 
da się „odwrócić”, przynajmniej nie w skali życia pojedynczej osoby 
czy nawet całych pokoleń. Jednak im mniejszy będzie wzrost glo-
balnej temperatury, tym większa szansa na zachowanie środowiska 
naszego życia w wersji bardziej dla nas „przyjaznej”.

Z okien widzimy rzekę – to Cybina, prawy dopływ Warty. Przywy-
kliśmy już do tego, że latem brakuje w niej wody – a cała Wielko-
polska boryka się z suszą. W tym roku jednak dramatycznie niskie 
stany wód obserwowaliśmy tu już zimą. Czy znikanie rzek, susze, 

Czy już katastrofa?
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niskie stany wód śródlądowych możemy wiązać z globalnymi zja-
wiskami klimatycznymi?

Tak, zmiana klimatu ma tu pewien wpływ. Globalne zmiany przekła-
dają się na to, co dzieje się w poszczególnych regionach. Na pew-
no wiele osób, które mają więcej niż 30–40 lat, zauważyło, że zimą 
w Polsce coraz rzadziej pada śnieg, a kiedy już spadnie, jest go mało 
i szybko znika. Kiedyś taki topniejący śnieg zasilał strumienie i wody 
gruntowe, dzięki czemu na wiosnę mieliśmy „zapasy” wody. Teraz 
tych „zapasów” nie ma, a ciepłe (czy nawet upalne) wiosny i lata po-
wodują nasilanie problemów z wodą. Oczywiście to jeden z czynni-
ków, w przypadku rzek czy jezior dochodzą także inne aspekty – cho-
ciażby kwestie regulacji czy zmian użytkowania terenu. 

Wielu ludzi zauważa potrzebę troski o otaczający ich świat i pró-
buje podejmować jakieś działania w tym kierunku. Nadal jednak 
tego typu inicjatywy wrzucane są do wspólnego worka z napisem 
ekologia i traktowane w najlepszym wypadku z przymrużeniem 
oka – jako pięknoduchowskie dziwactwo. Trzeba przyznać, że trud-
no czasem połapać się w tym wszystkim: zmieniający się klimat, 
problem niskiej emisji, problemy z odpadami, problemy z retencją 
wody – niejeden może spytać, czy to osobne sprawy, czy jednak 
mają wspólny mianownik? Czy przeciętny mieszkaniec Polski może 
jakoś wpłynąć na globalne zjawiska związane z klimatem? Czy mają 
sens na przykład indywidualne decyzje konsumenckie?

Na pytanie, czy te sprawy mają wspólny mianownik, można różnie 
odpowiedzieć – w zależności od tego, jak się na to patrzy. Osobi-

ście widzę tu coś wspólnego: brak spójnej wizji, w jakim chcemy żyć 
świecie. Obecnie wszystko jest podporządkowane paradygmatowi 
wzrostu gospodarczego. Najczęściej nawet tego nie kwestionujemy: 
tak ma być, gospodarka musi rosnąć, bo od tego – jak przekonują eko-
nomiści – zależy rzekomo nasz dobrobyt. Ale to powoduje, że często 
tracimy z oczu rzeczy o wiele ważniejsze – takie jak nasze zdrowie, 
bezpieczeństwo czy jakość życia. Gdyby to one były priorytetem, 
na przykład dla polityków, to zapewne dałoby się tak kształtować 
prawo, aby poradzić sobie z różnymi problemami środowiskowymi 
(i społecznymi). Tu też znajduje się odpowiedź, co możemy robić jako 
jednostki – chociażby „naciskać” na polityków, żeby traktowali te 
sprawy jako naprawdę ważne. Wybory konsumenckie, takie jak to, 
czym pojedziemy do pracy, też mają znaczenie, ale pamiętajmy, że 
wiele osób nie ma czasem wyboru – likwidacja publicznego trans-
portu powoduje, że są „skazani” na własne auto. Oczywiście jest to 
naprawdę inspirujące i pozytywne, gdy ktoś decyduje się na zmianę 
swojego stylu życia ze względu na troskę o innych – myśli na przy-
kład o tym, w jakim świecie będą żyć jego dzieci albo jak będzie wy-
glądać otoczenie, w którym przebywają jego przyjaciele czy sąsiedzi. 
Być może indywidualne działania, także te związane z wpływem na 
polityków, to pierwsze kroczki ku większym, systemowym zmianom, 
których tak naprawdę potrzebujemy.

Anna Sierpińska – popularyzatorka nauki, specjalizująca się w tema-
tyce wpływu zmiany klimatu na środowisko przyrodnicze, od 4 lat 
związana z portalem Naukaoklimacie.pl, absolwentka warszawskiej 
SGGW.
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Marcin Słomiński, TRAKT CTC: The climate is changing and we 
know it. Several years ago denying global climate change was 
still common in public debate. Today, however, even the most 
hardened deniers seem to have accepted the fact that ‘something 
is happening’. Yet, the causes of the phenomenon are still being 
questioned. How sure can we be that the global climate change 
affecting us is of anthropogenic origin?

Anna Sierpińska: Actually, we can be 100 per cent sure. The 
beginnings of climatology as a scientific discipline date back to 
the first half of the 19th century. 200 years is quite a long time to 
increase knowledge on any subject. For several dozen years we have 
had at our disposal advance methods to study the past and present 
condition of the Earth (satellites, isotope analysis). This helped us test 
various hypotheses, including those relating to climate change. About 
30 years ago, this whole knowledge gathered throughout the years, 
which had been enriched by scientists from various fields including 
atmospheric physicists, oceanologists, glaciologists and biologists, 
already allowed us to explicitly say that what lies behind the rise of 
the Earth’s average temperature is the change in the atmosphere’s 
composition resulting from the people’s economic activity, mostly 
from burning fossil fuels during which carbon dioxide is emitted. For 
these 30 years no other hypotheses have emerged which after close 
examination would explain what is happening on the Earth. What 
we observe, instead, is that the predictions of climatologists, which 
were made several or several dozen years ago, are now coming true. 
Therefore, today scientists have no doubt – their view on climate 
change is shared by all large scientific organisations, including among 
other the Polish Academy of Sciences and similar institutions in 
China, Russia and the United States.

We have put the climate machine out of order. The Earth is getting 
overheated. Extreme weather conditions resulting from this are 
taking place right in front of our eyes and we all – globally – have 
to deal with their consequences. Images of fierce fires in Australia,  
heatwaves and record-breaking drought circulate around the 
media all over the world. The scale of the change is shocking. The 
situation is called either climate change, climate crisis or climate 
catastrophe. Is this catastrophe already taking place or is it just 
approaching? Is it still possible to revert the vector of change or 
at least to slow it down?

We can already observe dangerous and disastrous consequences of 
climate change in many regions. These consequences do not occur 
with the same intensity around the world, which may be the reason 
why in many places we already talk of a catastrophe, whereas in others  
it is hard to believe in it. This, however, does not change the fact that 
changes in the climate of the Earth are taking place on a huge scale 
and, unfortunately, they are getting more and more dramatic. What 
is most important now is to slow down their pace. The slower they 
are, the easier it will be for us to adapt to the Earth’s new climate. 
Some changes, such as the melting of glaciers, are irreversible.  
At least not in the course of life of a single person or even the whole 
generation. However, the smaller the rise of global temperature, the 
greater the chance to keep our environment in the way that is most 
favourable for us.

Looking through the window, we can see a river – this is the Cybina 
River, which is the right tributary of the Warta River. We got used 
to the fact that it lacks water. The whole region of Wielkopolska 
is suffering from drought. This year, however, we could observe 
dramatically low water levels already in winter. Can we connect 
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drought, low water levels and the disappearance of rivers to global 
climate change?

Yes, we can. Climate change does have some influence on this 
situation. Changes occurring globally translate into what is happening 
in particular regions. Many people over 30-40 years old must have 
noticed that snow rarely appears in winter in Poland, and when it 
finally does, there is very little of it and it soon disappears. This 
melting snow would once fall into streams and ground water, 
thanks to which we had water supplies in the spring. Today, these 
supplies no longer exist, and warm (or even hot) springs and summers 
exacerbate the problem with water. This is of course only one of the 
causes. There are also other contributing factors when it comes to 
rivers and lakes, for example the issue of the regulation of the flow 
of the rivers and changes in land use.

Many people realise the need to take care of the world surrounding 
us and are trying to take some action to do it. Frequently, however, 
these initiatives are put in one bag with the label ‘ecology’, taken 
with a grain of salt and considered peculiar and out of touch with 
reality. It has to be said that sometimes it can be confusing: the 
changing climate, the problem of low emission, the problem with 
waste and water retention capacity. Someone might ask whether 
these are separate issues or they have a common denominator. 
Can an ordinary Pole have any influence on the global phenomena 
relating to the climate? Do our decisions as individual consumers 
make any difference at all?

Depending on the perspective, one could give different answers to 
the question on whether these issues have a common denominator 
or not. Personally, I do see something in common here: the lack of 

a coherent vision of what kind of world we want to live in. Today, 
everything is subordinate to the paradigm of economic growth. Most 
often, we do not even question that: this is what it is supposed to be, 
the economy has to grow because, as the economists would have us 
believe, our prosperity depends on it. However, this approach makes 
us often lose sight of the more important matters such as our health, 
safety and the quality of life. If these issues were considered a priority 
for example by politicians, it would probably be possible to shape the 
law in a way that would allow us to cope with various environmental 
(and social) problems. Here lies also the answer to the question about 
what we as individuals can do: we can ‘push’ politicians to make them 
treat these issues as truly important. Our choices as consumers, 
for example the way we decide to commute to our workplace, also 
matter. However, let’s remember that sometimes many people do not 
have a choice: shutting down public transport means that they are 
forced to travel by their own car. It is incredibly inspiring and positive, 
of course, when someone decides to change their lifestyle because 
they care about others – for example, they think about the world 
their children are going to live in or about what their friends and 
neighbours’ surrounding is going to look like. Perhaps these individual 
actions, including the ones involving exerting pressure on politicians, 
are the first little steps on our way to greater changes in policies, 
which are what we really need.

Anna Sierpińska – populariser of science; specialises in the sub-
ject of the influence of climate change on the natural environment;  
for 4 years she has been involved in the work on the portal 
Naukaoklimacie.pl; she graduated from the Warsaw University of  
Life Sciences.
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Катастрофа уже 
Марчин Сломинский, ЦКТ ТРАКТ: Климат меняется, и мы это 
знаем. Всего несколько лет назад отрицание глобального изме-
нения климата было довольно распространённым явлением в 
общественных дебатах. Сегодня кажется, что даже убеждённые 
„отрицатели” смирились с тем, что «что-то происходит». Тем не 
менее, причины этого явления все ещё игнорируются. Можем ли 
мы утверждать, что глобальное изменение климата, касающееся 
нас всех, имеет антропогенное происхождение? 

Анна Серпинская: На все 100 процентов. Начало климатологии, 
как научного направления восходит к первой половине 19 века. 
200 лет - это достаточно много, чтобы углубить знания в данной 
области. В течение нескольких десятилетий мы продвигали ме-
тоды изучения прошлого и настоящего состояния Земли (спут-
ники, изотопные исследования). Это позволило нам проверить 
различные гипотезы, в том числе об изменении климата. Все эти 
знания, накопленные за десятилетия, в которые учёные разных 
областей внесли свой вклад: физики атмосферы, океанологи, 
гляциологи и биологи, уже около 30 лет назад позволили чётко 
определить, что повышение средней температуры Земли вызва-
но изменением состава атмосферы в результате экономической 
активности людей. В основном речь идёт о сжигании ископаемого 
топлива, при котором выделяется углекислый газ. За последние 
30 лет научное сообщество не нашло никакого другого объясне-
ния того, что происходит с Землёй. Мы видим, что осуществля-
ются прогнозы климатологов, сделанные несколько десятков лет 
назад. Вот почему у учёных больше нет сомнений - все крупные 
научные организации придерживаются одинаковых позиций в от-
ношении изменения климата, включая Польскую академию наук, 
но также и китайскую, российскую или американскую.

Мы разрегулировали климатический механизм, Земля пере-
грелась, погодные явления меняются невероятно быстро пря-
мо на наших глазах, и мы все, во всём мире сталкиваемся с их 
последствиями. Мировые СМИ публикуют информацию об 
огромных пожарах в Австралии, растущей жаре, рекордных за-
сухах. Масштаб изменений может быть шокирующим. Повсюду 
говорится об изменении климата, климатическом кризисе, кли-
матической катастрофе. Эта катастрофа уже наступает или она 
только приближается? Можно ли обратить вектор в обратную 
сторону и предотвратить изменения?

Конечно, мы уже наблюдаем угрожающие последствия измене-
ния климата во многих регионах нашей планеты. Эти эффекты не-
равномерно распределены по всему земному шару. Может быть, 
из-за этого во многих местах люди уже говорят о катастрофе, в 
то время как в других поверить в это пока всё ещё сложно. Это 
не меняет того факта, что изменения в климатической системе 
Земли происходят в очень больших масштабах и, к сожалению, 
становятся всё сильнее. Что сейчас наиболее важно, так это ос-
тановить темпы этих изменений. Чем они медленнее, тем легче 
нам будет адаптироваться к новому климату Земли. Существуют 
такие изменения, как таяние ледников, которое нельзя «обратить 
вспять», по крайней мере, в масштабе жизни отдельного человека 
или даже целых поколений. Однако, чем меньше глобальное по-
вышение температуры, тем больше шансов сохранить нашу среду 
обитания в более «дружественной» для нас версии.

Из окон нашего здания видно реку – это Цыбина, правый при-
ток Варты. Мы уже привыкли к тому, что летом в ней не хвата-
ет воды - а всё Великопольское воеводство борется с засухой. 
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беседа 

с Анной 

Серпинскойнаступает?
В этом году, однако, мы наблюдали резкое снижение уровня 
воды даже зимой. Может ли исчезновение рек, засуха, низкий 
уровень воды во внутренних водах быть связаны с глобальны-
ми климатическими явлениями?

Да, изменение климата имеет и здесь некоторое влияние. Конеч-
но, многие люди старше 30-40 лет заметили, что зимой в Польше 
всё реже идёт снег или его очень мало, и он быстро тает. Когда-то 
такой тающий снег питал ручьи и грунтовые воды, благодаря чему 
у нас были "запасы" воды. Теперь эти «резервы» исчезли, а тёплые 
(или даже жаркие) весна и лето только усугубляют проблему. Ко-
нечно, это один из факторов, в случае рек или озёр, есть и другие 
аспекты - например, вопросы регулирования или изменения в 
землепользовании.

Многие люди замечают, что пора начать заботиться об окружаю-
щем их мире и пытаются действовать в этом направлении. Од-
нако иногда такие инициативы все ещё сваливают в общую кучу, 
называя это «Экология» и рассматривают, как причуду. Я должен 
признать, что иногда это трудно понять: меняющийся климат, 
выбросы загрязняющих продуктов в атмосферу, проблемы с осад-
ками и накоплением воды- многие могут спросить, являются ли 
они отдельными вопросами или у них есть общий знаменатель? 
Может ли среднестатистический житель Польши как-то повлиять 
на глобальные климатические явления? Имеют ли смысл, напри-
мер, индивидуальные решения отдельных потребителей?

На вопрос, имеют ли эти явления общий знаменатель, можно 
ответить по-разному - в зависимости от того, с какой стороны 
смотреть на проблему. Лично я вижу здесь что-то общее: нет еди-

ного видения, мира в котором мы хотели бы жить. В настоящее 
время всё подчинено парадигме экономического роста. Чаще 
всего мы даже не ставим это под сомнение: так должно быть, 
экономика должна расти, потому что, по мнению экономистов, 
только от этого зависит наше процветание. Но это означает, что 
мы часто упускаем из виду гораздо более важные вещи, такие 
как наше здоровье, безопасность и качество жизни. Если бы они 
были приоритетом, например, для политиков, то, вероятно, было 
бы возможно сформировать закон для решения различных эколо-
гических (и социальных) проблем. Что мы можем сделать сегодня? 
Подтолкнуть политиков к тому, чтобы они начали относиться к 
этим вопросам, как к действительно важным. Важно, чтобы у че-
ловека был выбор, как ему добираться на работу, но помните о 
том, что у многих людей как раз этого выбора нет и им приходит-
ся доезжать до работы на собственном автомобиле. Ликвидация 
общественного транспорта означает, что они «обречены» на соб-
ственную машину. Конечно, это действительно вдохновляет, когда 
кто-то сам решает изменить свой образ жизни из-за заботы о дру-
гих - например, подумать о мире, в котором будут жить его дети, 
или о том, как будет выглядеть среда, в которой будут жить его 
друзья или соседи. Возможно, отдельные действия, в том числе 
связанные с влиянием на политиков, являются первыми шагами 
к более крупным системным изменениям, которые нам действи-
тельно необходимы.

Анна Серпинская - популяризатор науки, специализирующаяся 
на теме влияния изменения климата на природную среду, в тече-
ние четырёх лет связана с интернет-порталом Naukaoklimacie.pl, 
выпускница Варшавского университета естественных наук.
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żemy wyobrazić sobie ogromny rój przemieszczających się i nieprzy-
muszonych do tego ludzi.

W tym samym czasie z 751 milionów do 4,5 miliarda wzrosła liczba 
mieszkańców miast. W mijającej dekadzie po raz pierwszy w dziejach 
świata zanotowano moment, w którym więcej ludzi żyło w miastach 
niż poza nimi.

Te dwa globalne megatrendy – rosnąca popularność turystyki i zwięk-
szające się znaczenie miast – splatają się w zjawisku zwanym tury-
styką miejską lub turystyką w miastach.

Podróżujemy zarówno do miast, które powstały specjalnie jako atrak-
cje turystyczne (jak Las Vegas), jak i do takich, które, np. ze względu 
na bogatą historię, zabytki czy architekturę, zostały dla turystyki „od-
kryte” (jak Budapeszt). Miasta są też niejako „domyślnym” celem dla 
podróżujących biznesowo, przyciągają gości zainteresowanych zaku-
pami, życiem nocnym, uczestnictwem w festiwalach i wydarzeniach 
kulturalnych, pielgrzymów, a także rzesze podróżników motywowa-
nych innymi czynnikami.

Żyją jeszcze między nami ludzie pamiętający czasy, w których podróż 
poza granice województwa była nieczęstym wydarzeniem. Co więcej –  
przemieszczano się raczej nie dla przyjemności, ale dla zaspokojenia 
podstawowych potrzeb bytowych czy unikania niebezpieczeństw. 
Jeszcze w pierwszej połowie XX wieku turystyczne podróże stano-
wiły domenę raczej wąskich, lepiej sytuowanych grup społecznych.

Dziś jednym z głównych motorów napędzających mobilność ludzi 
z globalnej „bogatej północy” jest turystyka. Możliwość podróżo-
wania dla przyjemności to osiągnięcie cywilizacyjne i społeczne 
i łączy się ściśle z prawem do wypoczynku, rozumianym jako jedno 
z uniwersalnych praw człowieka. To też przywilej, który wiąże się 
z odpowiedzialnością.

Przynajmniej od połowy dwudziestego wieku podróżuje się ma-
sowo. Według danych Międzynarodowej Organizacji Turystyki 
ONZ – w 1950 roku zanotowano około 25 milionów turystycznych 
podróży zagranicznych, a w 2018 roku było ich około 1,5 miliarda.  
To 60-krotny wzrost. Gdy doliczymy do tego ogromną liczbę podróży 
krajowych, w tym także jednodniowych, rekreacyjnych „tripów”, mo-

Zwiedzać z głową
Marcin

Słomiński 

CTK TRAKTturystyka to […] 
rama ideologiczna dla historii, 
natury i tradycji, […] mająca moc 
przekształcania kultury i natury 
stosownie do swych potrzeb

Dean MacCannell, 
Turysta: nowa teoria klasy próżniaczej
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Dla miast wzrost liczby turystów to szansa – może oznaczać istotne 
źródło przychodu i długofalowo wpływać na wizerunek. To narzędzie 
„miękkiej siły” i budowy silnej tożsamości. W masowej turystyce kry-
ją się jednak również zagrożenia, a negatywne konsekwencje mogą 
być zabójcze – ich mrocznym symbolem są, coraz częściej widoczne 
w popularnych destynacjach, całe „wymarłe” kwartały domów pod-
porządkowanych funkcji turystycznej czy spadająca dostępność usług 
komunalnych. Wzrost liczby turystów wiąże się z większym ruchem 
ulicznym, droższymi mieszkaniami, przejmowaniem przestrzeni na 
potrzeby atrakcji ukierunkowanych na odwiedzających. To także nie-
raz hałas, chaos, nieporządek, a niejednokrotnie wzrost zagrożeń 
kryminalnych. Nie potrzeba wiele, by w dążeniu do jak najpełniejsze-
go zaspokojenia gości stracić z pola widzenia potrzeby gospodarzy – 
mieszkańców, którzy w konsekwencji muszą żyć w przestrzeni coraz 
mocniej zmieniającej się w turystyczny „teatr”.

W specyfice środkowoeuropejskich, historycznych miast liczących –  
jak Poznań – około pół miliona mieszkańców mówienie o „zbyt du-
żej liczbie turystów” może wydawać się nieco na wyrost. Faktycz-
nie – w poznańskich hotelach udziela się rocznie około 1,5 miliona 
noclegów – dla porównania w Pradze jest to przeszło 8 milionów, 
a w bezkonkurencyjnym Paryżu – przeszło 24 miliony, bez uwzględ-
nienia osób korzystających z wynajmu mieszkań przez platformy 
internetowe czy nocujących u znajomych. Nawet biorąc pod uwa-
gę różnicę skali, patrząc na te wyniki, trudno oprzeć się wrażeniu, 
że do nadmiaru jeszcze nam daleko. W leżącej nieco na peryferiach 
wysokorozwiniętego świata Zachodu Polsce dalej chcemy i staramy 
się przede wszystkim szeroko pokazywać to, co u nas najcenniejsze 
i najpiękniejsze, zarabiając przy okazji na dobrym produkcie oferowa-
nym za przystępną dla turysty cenę.

Warto jednak już na tym etapie przemyśleć pewne strategie pozwalają-
ce uniknąć negatywnych tendencji, które mogą wystąpić w przyszłości.

W niejednym europejskim mieście, nieco na uboczach najbardziej 
reprezentacyjnych centrów, znajdziemy stare, urokliwe, trochę za-
pomniane dzielnice i osiedla. Niejednokrotnie mają podobną prowe-
niencję – były albo terenami industrialnymi, albo mieszkalnymi dla 
robotników. Czasem to wchłonięte przez miasto dawne przedmieścia 
lub równolegle rozwijające się organizmy osadnicze, które zrosły się 
z większym sąsiadem. W takich dzielnicach nieraz zachowały się wy-
jątkowe pamiątki przeszłości: historyczne układy urbanistyczne czy 
zabytkowa architektura, ale też ślady dawnej struktury społecznej 

i elementy dziedzictwa niematerialnego. Tworzą one razem to, co 
intuicyjnie rozumiemy jako „klimat” czy „duch miejsca”. Te miejsca 
kuszą i przyciągają swoją – nieraz bardzo różnie rozumianą – alter-
natywnością i autentycznością. Jednocześnie jednak są szczególnie 
zagrożone: w procesie rearanżacji przestrzeni na potrzeby czysto tu-
rystyczne mogą łatwo zatracić swoje największe wartości.

To zagrożenie zostało zauważone. W 2017 roku ogłoszono nową 
strategię turystyczną dla Kopenhagi. Jej autorzy odważnie ogłosili 
„koniec turystyki (jaką znamy)” [the end of tourism (as we know it)], za-
powiadając jednocześnie nowy początek – lokalności dla wszystkich 
[localhood for everyone]. To przemyślany kierunek: od imperatywu 
zaspokajania wszystkich potrzeb masowego turysty do uspokojonej 
turystyki w nurcie slow tourism.

Podążając tym tropem, w Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT zapo-
czątkowaliśmy projekt o nazwie Fest Fyrtel, koncentrujący się na toż-
samości Wildy, Łazarza i Jeżyc. W każdej z tych trzech dzielnic spoty-
kaliśmy się z mieszkańcami i pasjonatami, by uchwycić wątki, które 
są dla nich – i dla ich fyrtli – najważniejsze. Kluczowymi aspektami, 
które przyświecały realizowanemu projektowi, były poszanowanie dla 
lokalności i charakteru miejsc oraz próba jak najściślejszej współpra-
cy z mieszkańcami, rozumianymi jako gospodarze będący u siebie. 
W rezultacie przygotowano trzy „mapy” prezentujące najciekawsze 
jeżyckie, wildeckie i łazarskie miejsca, wątki i opowieści oraz portal 
internetowy www.festfyrtel.pl, a także publikację książkową – Fest 
Fyrtel. Manual, w której przybliżamy naszą wizję tego, jak pracować 
z lokalnymi tematami.

Działania w ramach Fest Fyrtla będą kontynuowane – postaramy się 
wspólnie z mieszkańcami prezentować to, co w śródmiejskich dziel-
nicach Poznania najciekawsze, jednak w taki sposób, by nie naruszyć 
tego, co w nich najważniejsze.

Zapraszamy do udziału w letniej 
ofercie wydarzeń na Jeżycach, 

Łazarzu i Wildzie. Szczegóły na:  
www.facebook.com/festfyrtel/.
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Jeżyce, Łazarz i Wildę zwiedzisz z mapą 
do pobrania na stronie www.festfyrtel.pl

oraz w Bramie Poznania, CIK i CIT.

FEST 
FYRTEL



Ogień, woda, ziemia, powietrze – z ich połączonych sił powstał on, 
Ostrów Tumski. Na przestrzeni lat poznaniacy wykształcili niezwykłą 
relację z żywiołami. Wyspa Katedralna pełna jest miejsc, w których 
losy człowieka i natury wzajemnie się przenikały.

OGIEŃ
Na pierwszy ogień niech pójdzie… ogień. Bez niego Ostrów Tumski 
z pewnością byłby miejscem znacznie mniej przyjaznym do życia.  
To właśnie ogień pozwalał ogrzewać domostwa i przygotowywać cie-
płą strawę. Jego niezwykłe właściwości umożliwiały pracę kowalom, 
garncarzom, wytwórcom cegieł. Ogień cieszył się dużym szacunkiem, 
stąd jego częste wykorzystywanie w symbolice religijnej. Pamiątką 
po nich są niewielkie, okrągłe otwory we wschodnim murze kościoła 
Najświętszej Marii Panny. Powstały one na skutek krzesania ognia 
specjalnymi świdrami w ramach obrzędów Wielkiej Soboty.

Drewniana architektura grodu oraz fakt, że pierwotnie paleniska 
miały otwarty charakter, przyczyniały się do licznych pożarów.  
Do najbardziej spektakularnych doszło jednak w wiekach później-
szych, gdy płonęła majestatyczna bryła katedry. Tak było chociaż-
by w 1622 roku, gdy ogień strawił dach i wnętrze świątyni. W 1722 
roku spłonął ołtarz główny, stelle, organy, a dzwony uległy stopieniu.  
Po raz ostatni czerwony kur gościł w świątyni w 1945 roku. 

Innym obiektem na wyspie związanym z ogniem jest śluza katedralna – 
w czasie II wojny światowej znajdowała się tutaj remiza straży pożarnej.

POWIETRZE
Choć na pierwszy rzut oka moglibyśmy potraktować powietrze jak… 

powietrze, to jednak i ono odegrało swoją rolę w dziejach Ostrowa 
Tumskiego. Przez długie wieki była to jednak historia mroczna. Wspo-
mnijmy chociażby wichury, które szczególnie dawały się we znaki po-
znańskiej katedrze. Tak było chociażby w 1725 roku, gdy potężny wiatr 
pozbawił świątynię dachu. Zniszczeniu uległy także katedralne wieże. 

Znacznie bardziej niż wichur bano się jednak na Ostrowie powietrza… 
morowego. Zgodnie ze średniowiecznym stanem wiedzy, który nie 
zakładał istnienia niewidzialnych dla oka bakterii i wirusów, to wła-
śnie powietrze obwiniano za przenoszenie chorób. W czasach, gdy 
za sprawą biskupa Jana Lubrańskiego do Poznania dotarł powiew 
świeżości (reprezentowany przez renesans i humanizm), miasto bo-
rykało się z jedną z największych katastrof w swojej historii. W ciągu 
pierwszych 50. lat XVI wieku przez miasto przewinęło się 18 epidemii 
dżumy – najsilniejsza z nich w 1514 roku zabrała 10 000 osób, czyli 
co drugiego mieszkańca miasta. Do podobnej tragedii doprowadziła 
cholera w latach 1708–1709. Od morowego powietrza zmarło wte-
dy 9000 mieszkańców, czyli trzy czwarte ludności! Choroba dotarła 
także na Ostrów Tumski i w jego okolice, o czym świadczą pochówki 
choleryczne odnalezione niedawno na pobliskiej Śródce. 

ZIEMIA
Czas zejść na ziemię! Gdy pod koniec IX wieku rozpoczęto budowę 
poznańskiego gródka, Ostrów był bagnistą łąką pełną mniejszych 
lub większych oczek wodnych. Rozrost osady wymuszał podno-
szenie terenu. Wystarczy wspomnieć, że aby postawić katedrę, 
wykonano specjalne drewniane konstrukcje wypełnione piachem 
i kamiennym brukiem, a za pomocą faszyny wzmacniano teren 
pod rozbudowę wałów grodowych. Oswojenie żywiołu ziemi zajęło 
mieszkańcom Ostrowa ok. 300 lat. W tym czasie ogromnym kosz-
tem pracy podniesiono poziom gruntu, w zależności od miejsca, od 
3 do 5 metrów!

Ziemia to także żywioł znany z tego, że potrafi skrywać niesamowite 
skarby. Jednym z nich jest glina, bez której trudno wyobrazić sobie 
dzieje Ostrowa. Surowiec do wyrobu cegieł pozyskiwano ze wzgó-
rza kapitulnego. Budowlany rozmach był tak wielki, że wzniesienie 
w pewnym momencie zniknęło. Pozostała po nim nazwa, określająca 
południową część wyspy – Zagórze.

Trzeba też pamiętać, że ziemia na Ostrowie Tumskim jest powiernicz-
ką wielu tajemnic. To właśnie ona kryje i jednocześnie chroni zabytki 
archeologiczne.

Żywioły 
w swoim żywiole

Dominik

 Robakowski
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WODA
Na koniec zanurzmy się jeszcze w żywiole wody. Jego powiązania 
z Ostrowem są chyba najbardziej oczywiste. Pobliskie rzeki były jed-
nym z powodów, dla których postanowiono osiedlić się na wyspie. 
Przede wszystkim dawały bezpieczeństwo, stanowiąc dodatkową 
zaporę dla ewentualnych przeciwników. Poza tym rzeka stanowiła 
źródło wody pitnej i wiodły nią szlaki handlowe. Wartę i Cybinę moż-
na nazwać też matkami chrzestnymi Polaków – w końcu to z wy-
korzystaniem ich wód dokonywano pierwszych chrztów na terenie 
państwa Mieszka.

Nie zawsze jednak współpraca między człowiekiem a rzeką prze-
biegała pomyślnie. Wystarczy wspomnieć, że średnio co 10 lat do-
chodziło w Poznaniu do mniejszej lub większej powodzi. Tak było 
chociażby w 1253 roku, gdy woda zniszczyła część wału grodowego, 
czym być może przyspieszyła decyzję księcia Przemysła I o lokowaniu 
miasta na lewym brzegu Warty. W latach 1551, 1578, 1581, 1698 i 1736 
poziom wody bywał tak wysoki, że wdzierała się ona do katedry.  

Pamiątką po poznańskich powodziach jest kolumna w budynku psał-
terii, na której odnotowywano ich poziom.

W XIX wieku władze pruskie postanowiły wpisać Wartę i Cybinę 
w założenia twierdzy poligonalnej. Tak na Warcie i Cybinie pojawiły 
się śluzy. Wyposażono je w mechanizmy umożliwiające szybkie za-
tamowanie wody i skierowanie jej na tereny zalewowe, aby odciąć 
miasto od ewentualnego ataku. Rozwiązania nigdy nie zastosowano 
bojowo, co więcej dla miasta stanowiło ono prawdziwą zmorę. W cza-
sie wiosennych roztopów na śluzach zatrzymywała się kra, powodu-
jąc mniejsze lub większe podtopienia miasta.

Przez stulecia człowiek starał się okiełznać i wykorzystać żywioły. 
Poznańskie doświadczenia dowodzą jednak, że to siły natury w osta-
teczności były górą. Najwidoczniej już najwyższy czas, aby relacje 
człowieka i żywiołów oprzeć na szacunku. Nie bójmy się go jak ognia, 
nie rzucajmy słów na wiatr, nie lejmy wody – inaczej przyjdzie nam 
się zapaść pod ziemię!
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Jak zaprzyjaźnić się z żywiołami? Najlepiej rozpocząć 
od tematycznej wycieczki organizowanej w Bramie 
Poznania. W czasie 1,5-godzinnego spaceru będziemy 
mogli poznać Wyspę Katedralną od niecodziennej 
strony – nie tylko usłyszymy opowieść o żywiołach, 
ale także doświadczymy ich na własnej skórze. 
Szczegóły na www.bramapoznania.pl.
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W ogólnej świadomości fakt, że odbudowa po 1945 roku wielu za-
bytków w Polsce była efektem zarówno wielkiej pracy intelektualnej, 
dyskursu specjalistów, jak i przedmiotem kontrowersji w świecie kon-
serwatorskim, nie jest rozpowszechniony. Skala ówczesnych znisz-
czeń wojennych wymagała niestandardowego podejścia do kwestii 
rekonstrukcji zabytków. Pierwszy powojenny Generalny Konserwator 
Zabytków, prof. Jan Zachwatowicz, twórca m.in. międzynarodowego 
znaku graficznego obiektów zabytkowych podlegających ochronie, 
znany jest jako autor projektu odbudowy historycznego centrum 
Warszawy. Wpływał on jednak bezpośrednio także na koncepcje re-
konstrukcji substancji zabytkowej w wielu miastach w Polsce, w tym 
w Poznaniu. Zachwatowicz podkreślał, że zabytkom „(…) należy dać 
formę możliwie zbliżoną do ich formy właściwej”, co najczęściej ozna-
czało zignorowanie przedwojennego stanu budynku i próbę powrotu 
do szaty architektonicznej z czasów I Rzeczpospolitej. Przyznawał, że 
jest to „(…) w wysublimowanej nauce konserwatorskiej cofnięcie się 
o wiele dziesiątków lat, lecz na naszym gruncie jest jedynym możli-
wym sposobem postepowania1”.

Ciekawy przykład omawianych trendów w Poznaniu, obok odbudo-
wy Starego Miasta, stanowi poznańska katedra. Świątyni częściowo 
zniszczonej w wyniku ostrzału artyleryjskiego nie można było okre-
ślić jako całkowitej ruiny. Pozostawała więc otwarta kwestia dalszych 
działań względem zachowanej substancji zabytkowej. W sprawie od-
budowy z inicjatywy prymasa Augusta Hlonda i prof. Zachwatowicza 
zwołano specjalną konferencję z udziałem wybitnych specjalistów 
i przedstawicieli władz państwowych. W związku z odkryciem (w ra-
mach działań zabezpieczających) oryginalnych gotyckich murów i ele-
mentów konstrukcyjnych podjęto decyzję o przeprowadzeniu tzw. 
regotyzacji katedry. Pojawiały się jednak też inne propozycje, łącznie 

Katedra (re)konstruowana
Maksym 

Kempiński 

CTK TRAKT

z tak osobliwymi, jak pomysł wyburzenia całej świątyni do funda-
mentów i wzniesienia nowej. 

Dzięki wielkiemu wysiłkowi organizacyjnemu i finansowemu udało 
się dokonać 29 czerwca 1956 roku konsekracji odbudowanej katedry. 
Część rezultatów budzi jednak do dziś kontrowersje, jak choćby nie-
zgodne z zachowaną substancją zabytkową otwarte wnętrza wież 
wschodnich, pozbawione górnych kaplic, swobodne potraktowanie 
kwestii sklepień i ich wysokości czy rozbiórka XVIII-wiecznego ołta-
rza. Kwestią dyskusyjną długo pozostawał wybór hełmów wież. Fran-
ciszek Morawski stworzył lansowany przez lokalną Komisję Doradczą 
(pod przewodnictwem abpa Walentego Dymka) projekt smukłych heł-
mów gotyckich. Po długim oporze, pod naciskiem Naczelnego Urzędu 
Konserwatorskiego w Warszawie, zaakceptowano (z obawy o wstrzy-
manie prac) pomysł umieszczenia hełmów barokowych. Przykład ten 
pokazuje jednak, że rozwiązanie, które dziś wydaje się oczywiste, nie 
było takim kilkadziesiąt lat temu. Tym samym nietrudno wyobrazić 
sobie, że współczesne oblicze katedry poznańskiej mogło przedsta-
wiać się zupełnie inaczej.

1 J. Zachwatowicz, Program i zasady konserwacji zabytków,  
 „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, t. 8, 1946, nr 1/2, s. 52.

Na wystawę Miasto (re)konstruowane 
zapraszamy do Bramy Poznania jesienią.

Wstęp wolny.
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Pole walki. Maszyna przeciw maszynie. Za nimi ukryte są genialne 
matematyczne umysły ich wynalazców. Brzmi futurystycznie, ale to 
już się wydarzyło. Mowa o II wojnie światowej oraz łamaniu kodu 
Enigmy za pomocą cyklometru, bomby i płacht. Takimi rozwiązaniami 
technologicznymi „uderzyli” w niemiecką maszynę szyfrującą polscy 
kryptolodzy. Te wynalazki – z czego sobie nie zdajemy sprawy –  
zbudowały fundament dzisiejszego cyfrowego świata. O tych wyda-
rzeniach i o ich wpływie na współczesny świat i nas samych będzie 
opowiadało Centrum Szyfrów, które powstaje w Poznaniu. To właśnie 
w naszym mieście rozpoczęły się matematyczne zmagania z Enigmą, 
które miały znaczący wpływ na losy ludzkości. 

MŁODZI GENIUSZE

Znakomita znajomość języka niemieckiego oraz analityczny umysł 
matematyczny – to były warunki dla uczestników tajnego kursu kryp-
tologii, który został zorganizowany w 1929 roku w Poznaniu przez 
Sztab Główny Wojska Polskiego. Wśród uczestników znaleźli się stu-
denci ówczesnego Uniwersytetu Poznańskiego: Marian Rejewski (24 
l.), Jerzy Różycki (20 l.) i Henryk Zygalski (21 l.). Kurs był odpowiedzią 
na działania nazistów, którzy operowali szyfrem w przesyłaniu komu-
nikatów. Jego celem natomiast była próba złamania kodu generującej 
go maszyny. Podczas gdy przyszli alianci pozostali bezradni wobec 

liczby kombinacji, którymi operowała, polscy kryptolodzy dokonali 
niemożliwego i rozszyfrowali sposób działania Enigmy już w 1932 
roku. Z tej historii płynie istotne przesłanie: działając razem – osiąga-
my więcej. Współpraca odegrała istotną rolę w złamaniu kodu Enigmy. 

WYZWANIE DLA UMYSŁU

Młodość zawsze rządzi się swoimi prawami. Zapał, ambicja, odwa-
ga, ciekawość i otwartość umysłu motywują do podejmowania bra-
wurowych wyzwań. Ten motyw w swojej działalności wykorzysta 
Centrum Szyfrów. Właśnie przez tę perspektywę ekspozycja będzie 
prezentowała losy młodych polskich kryptologów oraz ich przeło-
mowe wynalazki, które złamały kod Enigmy. Nie będzie to jednak 
wystawa prezentująca wyłącznie tę niezwykłą historię. Odwiedzają-
cy będą mogli ponadto uczestniczyć w kursie szyfrowania i łamania 
kodów, wykorzystującym niezwykle ciekawe metody stosowane od 
starożytnego Egiptu aż po XX wiek. Każdy będzie mógł wziąć udział 
w intelektualnej i angażującej zabawie, zmierzyć się z łamigłówkami, 
zagadkami o różnym stopniu trudności. Dla wszystkich fascynatów 
polskich kryptologów – ich życia, działalności – powstanie mediate-
ka gromadząca cyfrowe materiały, a także księgozbiór poświęcony 
młodym geniuszom. Tym samym planowane Centrum Szyfrów będzie 
jedyną tego typu atrakcją w Polsce.

Odszyfrować przeszłość.
Zaprogramować przyszłość. 

Centrum Szyfrów ENIGMA
Bartosz 

Małolepszy 

CTK TRAKT
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zostanie uruchomione w 2021 roku 
w dawnym Collegium Historicum. 
Obiekt ten, wzniesiony po II wojnie 
światowej, stoi w miejscu dawnej 
pruskiej intendentury wojskowej, 
w której w 1929 roku zorganizowa-
no kurs kryptologii.

PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ 

Historia – nawet ta najbardziej odległa, tworzący ją ludzie i rezultaty 
ich pracy mają wpływ na współczesny świat. Znakomitym dowodem 
na to jest właśnie działalność polskich kryptologów. Ich doświad-
czenie związane z łamaniem kodu Enigmy zostało wykorzystane 
w pracach nad konstrukcją pierwszych prototypów komputerów 
elektronicznych. Inaczej mówiąc, ich odkrycia dały podwaliny świata 
cyfrowego, w którym dziś żyjemy. Właśnie on stanie się głównym 
tematem projektów edukacyjnych Centrum Szyfrów. Bazując na 
zainteresowaniach współczesnych odbiorców związanych z nauką 
i techniką, przygotowany zostanie program działań zachęcający do 
kreatywnego myślenia, inspirujący do podejmowania samodzielnych 
działań związanych z rozwojem talentów i pasji.
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Głośny i coraz bardziej zdecydowany głos sprzeciwu młodych wo-
bec przyszłości, jaka ich czeka na Ziemi, najczęściej napotyka na 
deprecjonujące komentarze dorosłych. Umniejszamy wartość ich 
działań, aktywizmu, zarzucając interesowność czy modę. Czy wobec 
powszechnie dostępnych spopularyzowanych do granic możliwości 
badań naukowych dotyczących prognoz dla naszej planety – to nie 
my zachowujemy się infantylnie i nieodpowiedzialnie? 

W ostatnich miesiącach Biuro Edukacji intensywnie współpracowało 
z młodzieżą przy realizacji programu klasy patronackiej. To połącze-
nie sił, oprócz dobrze zrealizowanych zadań, dostarczyło nam także 
refleksji – młodzież wie, czego chce i potrafi o tym mówić meryto-
rycznie i koncyliacyjnie. Dlatego z przyjemnością i dumą oddaję im 
głos w dyskusji o klimacie. 

Anna Mieszała, CTK TRAKT: Kto tworzy Młodzieżowy Strajk  
Klimatyczny (MSK) w Poznaniu?

MSK Poznań: Jesteśmy grupą uczniów i uczennic z poznańskich 
szkół, jest też wśród nas paru studentów. Ciężko nas jednoznacznie 
opisać, ponieważ każda osoba u nas jest wyjątkowa na swój sposób. 
Jesteśmy różni, mamy różne pasje i poglądy. Są wśród nas artyści, 
humaniści, osoby z pasją do nauk ścisłych czy miłośnicy zwierząt. 
Tym jednak, co nas łączy, jest troska o naszą planetę i jej klimat. 

Zaczęło się skromnie, od kilku osób, które poruszone sprawą zmian 
klimatu i kolejnymi oznakami bierności w postawie władz, znalazły 
się na Facebooku, spotkały dwa razy i w ten sposób powstał pierw-
szy strajk, który zgromadził setki poznańskich uczniów i uczennic. 
Od tego czasu ciągle przybywa nam członków. Obecnie MSK tworzy 
około 40 osób. Warto jednak zaznaczyć, że jesteśmy częścią MSK 
ogólnopolskiego, a razem międzynarodowego ruchu „Fridays for 
Future” zrzeszającego młodzież z całego świata. Jesteśmy ruchem 
oddolnym, co znaczy, że nikt za nami nie stoi, sami się organizujemy 
i sami o sobie decydujemy, każdy ponadto może liczyć na równy głos.

Neutralność klimatyczna – to wasz cel. Jak wy, młodzi ludzie, mo-
żecie wpływać na jego osiągnięcie?

Neutralność klimatyczna to stan, w którym ludzie wytwarzają tyle 
emisji gazów cieplarnianych, ile przyroda byłaby w stanie pochłonąć. 
Obecnie mamy stan kryzysu klimatycznego, nasze emisje są o wiele 
za duże, co przyczynia się do ciągłego przyspieszania globalnego 
ocieplenia. Jest to ogólnoświatowy problem, za który odpowiadamy 
wszyscy. Oczywiście, są kraje, które bardziej lub mniej wpływają na 
globalne ocieplenie. Jednak ten problem dotyczy nas wszystkich. 
Dlatego właśnie działamy ponad podziałami, nie zrzucamy winy na 
inne nacje, na Stany Zjednoczone, na Chiny. Razem z rówieśnikami 
z różnych krajów działamy razem w jednej sprawie. To, co zrobimy 
dzisiaj, będzie miało wpływ w przyszłości na nas wszystkich, już 
za kilkanaście, kilkadziesiąt lat. My, jako młodzież, możemy nagło-
śnić ten temat. Zanim zaczęliśmy działać, prawie nie pojawiał się 
on w mediach czy w dyskusji publicznej. To, że teraz jest o nim gło-
śno, to nasz mały sukces, pierwsza oznaka, że ludziom może jednak 
zależeć, nadzieja, że może się udać. Oczywiście nie poprzestajemy 
na tym. Chcemy wymusić na dorosłych, na osobach decyzyjnych, 
na polskim rządzie podjęcie takich działań, które zapewniłyby nam 
bezpieczną przyszłość, ale zajmujemy się też poszerzaniem świado-
mości osób w naszym wieku – to przecież my za kilka lat zajmiemy 
miejsca rządzących.

Jesteście bardzo aktywni – opowiedzcie, co robicie lokalnie? 

W Poznaniu staramy się popularyzować wiedzę o kryzysie klimatycz-
nym zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych. Organizujemy różne 
wydarzenia, warsztaty, wykłady, bierzemy udział w panelach dysku-
syjnych czy uczestniczymy w obradach rady miasta, aby wpływać na 
kształt lokalnej polityki klimatycznej. Nasi przedstawiciele spotykają 

Ich głos
rozmowa 

z przedstawicielami 

Młodzieżowego 

Strajku 

Klimatycznego
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się z innymi oddziałami MSK. Wspieramy inicjatywy, które działają 
dla naszych wspólnych celów. Wierzymy, że to właśnie współpraca 
jest kluczem do ich osiągnięcia. Największymi wydarzeniami – jak 
nasza nazwa wskazuje – są tak zwane Strajki Klimatyczne. Co pewien 
czas ustalana jest międzynarodowa data, w której młodzież na całym 
świecie wychodzi ze szkół. W Poznaniu mamy już frekwencję dużo 
ponad 1000 osób. Wszyscy razem idziemy ulicami naszego miasta, 
pokazując, że nie zgadzamy się na bierność władz w sprawie zmian 
klimatu i żądamy podjęcia działań. Niestety wiąże się to z rezygna-
cją z przywileju, którym jest dla nas nauka. Właśnie dlatego 
to chyba najskuteczniejszy sposób, w jaki młodzież 
może zwrócić na siebie uwagę. Nie rezygnujemy 
ze szkoły, bo chcemy, ale dlatego, że czujemy, 
że to jest nasz obowiązek.

Jak wpływa na was fakt, że zaczy-
nacie wchodzić w dorosłość, mając 
w perspektywie kryzys klimatycz-
ny i wszystkie zagrożenia, które 
się z nim wiążą?

Wielu z nas najzwyczajniej boi 
się o swoją przyszłość. Są różne-
go rodzaju prognozy odnośnie do 
przyszłości, jeśli nie powstrzymamy 
globalnego ocieplenia. Obejmują one 
wojny, głód, wielkie migracje ludzkości 
z obszarów, które staną się niezdatne do 
życia. Nie napawają nas nadzieją na spokojną 
przyszłość. Obawa przed postępującą katastro-
falną zmianą klimatu zaczyna coraz częściej współ-
istnieć ze zjawiskiem depresji klimatycznej. Bardzo dużo 
pracujemy, często wiąże się to również z pewnymi poświęceniami, 
jednak rezultatów niestety nie widzimy. Nie chodzi o to, że nas nie 
widać, ale o to, że ten problem jest nadal bagatelizowany i ignoro-
wany, a czasem wręcz wyśmiewany. Co chwilę dochodzą do nas wia-
domości o kolejnych strasznych wydarzeniach ze świata – wielkie 
pożary, powodzie, topniejące lodowce czy wymierające gatunki zwie-
rząt. Bardzo nas to uderza. Kryzys klimatyczny odbiera nam także 
sens niektórych działań. Jesteśmy w wieku, w którym powinniśmy 
skupić się na zdobywaniu wiedzy i wybieraniu ścieżki zawodowej, 
by w przyszłości mieć udane życie. Ale czy jest sens się uczyć, kiedy 
rządzący nie słuchają naukowców?

Czy instytucja kultury – taka jak nasza – może was jakoś wes-
przeć? Widzicie jakieś pole do współpracy?

Oczywiście. Często używamy haseł brzmiących: „nie ma… na mar-
twej planecie”. Na martwej planecie nie ma również kultury. Chętnie 
skorzystamy z wszelkiej pomocy w nagłaśnianiu tematu czy z moż-
liwości trafienia do nowych odbiorców. Największy problem zawsze 
mamy z dorosłymi, którzy już mają swoją opinię na temat klimatu 
i ciężko jest im ją zmienić, mimo że jest już całkowicie nieaktualna.

Ciągle przybywa nam członków i powoli nie mamy 
gdzie się pomieścić. Zazwyczaj, organizując 

spotkania, korzystamy z lokali należących 
do przychylnych naszym działaniom in-

stytucji. Możliwe, że niedługo będzie-
my potrzebować jakiegoś większego 

miejsca, w którym moglibyśmy my-
śleć nad naszymi działaniami, tu 
uśmiechamy się do Was. Widzimy 
również możliwość wspólnej orga-
nizacji różnych wydarzeń.

Jak się z wami kontaktować, kto 
może do was dołączyć?

   Mamy swoją stronę na Facebooku –  
  Młodzieżowy Strajk Klimatyczny –  

  Poznań oraz profil na Instagramie  
@msk.poznan. Każdy może do nas napisać, 

na pewno odpiszemy. Może do nas dołączyć 
każda młoda osoba, której bliski jest problem kryzy-

su klimatycznego. Jednak co ciekawe, są wśród nas osoby, 
które kiedyś nie wierzyły w zmiany klimatu, a teraz to jedni z najak-
tywniejszych członków. Skontaktować się z nami może więc każdy, 
kto chciałby dowiedzieć się czegoś więcej o klimacie – i może zechce 
wtedy coś z tym zrobić razem z nami. Zapraszamy również osoby 
dorosłe do śledzenia tego tematu i uczestnictwa w naszych wydarze-
niach. Weźcie mamę, babcię, siostrę, psa, każda osoba, każde gardło 
wołające w słusznej sprawie się liczy. 

MSK jest ruchem no face movement, bez jednej twarzy czy lidera. 
Najważniejsze jest wspólne działanie, dlatego pod rozmową podpi-
sują się zbiorowo.
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#DziedzictwoDlaKlimatu to hasło, którym definiujemy 2020 
rok. Chcemy edukować, by łatwiej było wprowadzać zmiany 
większe i mniejsze, które w realny sposób pomogą chronić 
środowisko. Ale to nie mogą być puste słowa, dlatego od 
tego roku staramy się wprowadzać zmiany także u nas,  
by razem dbać o nasze dziedzictwo i naszą planetę! 



Tak samo jak drzewo wyrasta z ziemi, dziedzictwo kulturowe wyrasta 
z dziedzictwa naturalnego. Jedno z drugim łączy się jak tlen z po-
wietrzem, powietrze z oddechem, wdech z życiem. Innymi słowy: 
kultura nie istnieje w oderwaniu od natury, analogicznie do człowieka 
nierozerwalnie związanego z wodą, roślinami, powietrzem i ziemią, 
i współzależnego od nich.

W kontekście trwającego kryzysu klimatycznego hasło dziedzictwo 
dla klimatu oznacza niezbędny i moralnie konieczny priorytet, okre-
ślający kierunki działań każdej instytucji kultury. W słowie „dziedzic-
two” zawarte są wartości kulturalne i naturalne. Dbałość o naturę 
jest jednoznaczna z dbałością o wszelkie pozostałe dobra. Zwłaszcza 
gdy ich przyszłość jest co najmniej niepewna. Na liście gatunków za-
grożonych wymarciem znajdują się miliony roślin i zwierząt, w tym 
również człowiek.

Świadomość kryzysu klimatycznego zobowiązuje do głębokiego 
namysłu nad jednostkowymi wyborami oraz działaniami, które 
podejmuje instytucja kultury. Tkwienie w antropocentrycznej iluzji, 
pozwalającej na nieograniczone wytwarzanie kolejnych produktów 
kultury bez sprawdzania, czy uwzględniają one niemożliwą do odrzu-
cenia zależność od natury, jest działaniem zarówno krótkotrwałym, 
jak niemoralnym. 

Robert Rient – urodzony w Szklarskiej Porębie, dziennikarz i pisarz, 
autor reportażu Świadek, wydanego również w Ameryce, a także po-
wieści Duchy Jeremiego i książki Przebłysk. Dookoła świata – dooko-
ła siebie. Współpracuje z redakcjami „Sensu” i „Przekroju” – w tym 
ostatnim jako autor cykli Istoty rzadziej spotykane, Ludzie listy piszą 
i najnowszego Wizje roślin.

Manifest
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT podejmuje w 2020 roku 
działania ukierunkowane na szeroko rozumianą ochronę klimatu. 
Wykłady, warsztaty, spektakle, zajęcia terenowe, wystawy i inne 
wydarzenia będą w pierwszej kolejności dotyczyły ekologii – dzie-
dzictwa dla klimatu. Kryzys ekologiczny jest szansą na obudzenie 
się z iluzji i egotycznych pragnień posiadania oraz konsumowania. 
Świadomość i szacunek wobec kruchości zagrożonego dziedzictwa 
nie pozwalają już dłużej podejmować działań nastawionych na 
wizerunek lub przyjemność, a nie na realną korzyść dla Ziemi i jej 
wszystkich mieszkańców.
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Mięso na polskich stołach ma się dobrze, zwłaszcza drób i wie-
przowina. Ich roczne spożycie w ostatnich latach utrzymuje się na 
średnim poziomie 80 kg na mieszkańca, z tendencją do wzrostu. 
Nie jesteśmy w czołówce, ale dla porównania – we Włoszech licz-
ba ta wynosi ok. 48 kg1. Mimo to rośnie u nas liczba poszukiwaczy 
zdrowej diety, którzy coraz częściej sięgają po warzywa. I słusznie, 
bo według Światowej Organizacji Zdrowia stopniowe ograniczanie 
mięsa (zwłaszcza czerwonego i przetworzonego) pozwala uniknąć 
miażdżycy, otyłości i nowotworów. A także ograniczyć wycinkę la-
sów pod pastwiska, emisję dwutlenku węgla i postępujące ocieplenie 
klimatu. Czy jesteśmy od wieków narodem mięsożerców, a kuchnia 
wege to nowy trend dietetyczny? Czy warzywa aż dotąd znajdowały 
się na marginesie? Jaki powinniśmy mieć stosunek do kulinarnego 
dziedzictwa naszych przodków?

Podczas uczty wydanej wędrowcom przez Piasta i Rzepichę, we-
dług Galla Anonima, podano prosię i piwo. Gall donosi także o wy-
stawnych ucztach Bolesława Chrobrego. Obraz średniowiecznego 
i szlacheckiego obżarstwa należy uznać za przesadzony stereotyp. 
Owszem, dostatek stołu był od wieków wizytówką władzy, ale mię-
sożerstwo nie było domeną dnia codziennego. Ludzi żyło mniej, ale 
i metody hodowli były mniej wydajne. W czasach pierwszych Piastów 
dietę uzupełniały rodzime rośliny: rzepa, kapusta, buraki, marchew, 
ogórki i warzywa strączkowe – groch, bób, soczewica. Powszech-
na była kasza, wśród biedoty długo będąca podstawą wyżywienia. 
Potwierdza to archeologia – szczątki zbóż i warzyw można oglądać 

np. w gnieźnieńskim Muzeum Początków Państwa Polskiego. Chłop, 
mieszczanin czy magnat podlegali zresztą dwóm ograniczeniom:  
sezonowości produktów oraz wymogom religii. 

Chrześcijaństwo przyniosło ze sobą zwyczaj postu. Jak podaje kronika 
Thietmara – Dobrawa musiała uciekać się do podstępu, by nakłonić 
Mieszka do odstawienia mięsa w Wielki Post. Ale już Bolesław Chro-
bry za brak poszczenia karał wybijaniem zębów. Post, obejmujący 
również masło i mleko, przypadał w ponad połowę dni w roku, musiał 
zatem wpływać na większe spożycie ryb i jarzyn. Przy klasztorach 
powstawały winnice i warzywniki, z których korzystano – ale tylko 
w sezonie2. Burgrabia poznański Przecław Słota w wierszu O zachowa-
niu się przy stole pisał około 1400 roku, że przed biesiadnikami stoją

 …piwo i woda, 
I k temu mięso i chleb, 
I wiele jinych potrzeb – 
Podług dostatka tego, 
Kto le może dostać czego.

A dostatek ten zależał od pory roku. Lato dawało zboża i rośliny 
strączkowe, jesień – owoce i warzywa, na zimę kiszono kapustę i pro-
wadzono ubój, by wędzić i suszyć mięso. 

Dziś globalizacja pozwala nam dobierać takie produkty, jakie dyktuje 
apetyt. Warto mieć na uwadze, że warzywa czy owoce kupione poza 

Staropolska 
włoszczyzna,
czyli o warzywach w dawnej kuchni

Dawid 

Barbarzak
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sezonem często zostają zebrane długo przed dojrzeniem i odpowied-
nio „zabezpieczone” na czas transportu. Czasem lepiej poczekać na 
produkty krajowe. Niekoniecznie z troski o patriotyzm, ale własne 
zdrowie… i kieszeń.

Stopniowe upowszechnienie warzyw nastąpiło we Włoszech. Duża 
gęstość zaludnienia na półwyspie wzmagała poszukiwanie alterna-
tywnych form wyżywienia, a upały sprzyjały lżejszej kuchni. Bar-
tolomeo Platina, autor pierwszej drukowanej książki kucharskiej 
zatytułowanej O uczciwej przyjemności i dobrym zdrowiu (1475), wy-
mienia właściwości ziół i warzyw, jak por, kapary, endywia, cykoria, 
portulaka, ślaz, malwa, ogórecznik… Ponieważ z majowym wydaniem 
naszego czasopisma zaczyna się sezon na szparagi, u dołu artykułu 
przytaczamy sposób ich przyrządzania według Platiny. Oceńcie, czy 
w tej wersji przypadną Wam do gustu, czy może – jak jeden z pol-
skich podróżników – stwierdzicie, że „byłyby nierównie smaczniejsze 
ze śmietaną i masłem niż z octem i oliwą”3. Sporą część życia spędził 
w Polsce przyjaciel Platiny, humanista Filip Kallimach. Pomieszkiwał 
w Krakowie, ale kamienicę miał również w Poznaniu (Stary Rynek 51). 
Nie wiemy, czy przemycił do polskiej kuchni jakieś przepisy z wło-
skiego „bestsellera” swojego kolegi.

Uważa się, że do popularności warzyw na polskim dworze przyczy-
niła się królowa Bona. Podczas jej bankietu weselnego w Neapolu 
podano 29 potraw, ale niemal wszystkie mięsne! Sałaty ziołowe na 
starcie miały tylko pobudzać apetyt. Jeśli pojawiły się cytrusy, to z ku-
ropatwą, jeśli pigwy, to w formie galaretki! Nowo przybyłej małżonce 
króla Zygmunta w 1518 roku towarzyszył w drodze na Wawel nasz 
poznański biskup, Jan Lubrański. Bonie służył w Polsce włoski perso-
nel, nie należy jej jednak przypisywać wprowadzenia „włoszczyzny”. 
Już z górą sto lat wcześniej Jadwiga Andegaweńska, nie przepadając 
za tłustą dietą, sięgała po owoce i warzywa: kalafiory, marchew, pory 
i sałatę. Ta ostatnia jeszcze długo była przedmiotem kpin polskich 
studentów we Włoszech. Obawiano się, że skoro latem jadają trawę, 
zimą dostaną siano. Wacław Potocki pisał, że wyszedł od Włocha 
głodny, a zamiast „szpinaków z selerami, szparagów z karczochem” 
wolał zjeść w gospodzie „kapustę z bigosem”4. Na szczęście Lubrański 
i inni, których przyjęła w swe mury Bolonia la Grassa, zwana tak od 
tłustej kuchni, nie byli z pewnością skazani na zieleninę.

W XVII wieku przyszła w Europie moda na kuchnię francuską. Od-
rzuciła ona korzenne przyprawy, stawiając na naturalny smak darów 
ogrodu i pól. Zapanowały buliony, wywary i zioła. Dużą popularno-

ścią cieszyła się ogrodniczo-kucharska książka Le jardinier françois. 
Nadal ceniono mięsa, ale warzywa nabrały w oczach współczesnych 
długo odmawianej im wartości. Nie tyle więc dwór Bony, ale Ludwi-
ki Marii Gonzagi sto lat później rozpoczął u nas kulinarną rewolucję. 
W pierwszej wydanej przez Polaka księdze kucharskiej Compendium 
ferculorum Stanisława Czernieckiego (1682) wśród mięs i ryb znaj-
dziemy warzywa: „brochul, karczochy, szparagi, sałaty różne czy 
śpinak”. A dodać można jeszcze bulwy, czyli… topinambur5. Pozor-
nie nowoczesny przysmak hipsterów znany był Sarmatom na dłu-
go przed ziemniakami. Te, w czasach oświecenia, brano za roślinę 
ozdobną, a Wielkopolska zasłynęła pyrami dopiero w XIX wieku, 
w dużej mierze za sprawą niemieckich osadników. Ziemniak wyparł 
inne gatunki korzeni: rzepę, brukiew, pasternak – i stał się podsta-
wą wyżywienia. 

Kuchnia włoska wróciła do łask w ostatnich dziesięcioleciach, jednak 
w zupełnie innej odsłonie. Sos pomidorowy, nieodłączny towarzysz 
pizzy i makaronów, to późny wynalazek. Pierwszy drukowany przepis 
na niego wydano dopiero w 1692 roku!6. Wcześniej, przybyły z Nowe-
go Świata pomo d’oro był dla Włochów równie mityczny jak strzeżone 
przez Hesperydy złote jabłka, od których zresztą wziął swoją nazwę. 
Kuchnia śródziemnomorska od 2010 roku widnieje na liście niemate-
rialnego dziedzictwa UNESCO. Żyjemy w kraju od ponad tysiąca lat 
włączonym w krąg cywilizacji śródziemnomorskiej. I możemy śmiało 
czerpać także z jej kulinarnego dziedzictwa – zwłaszcza warzyw, tych 
rodzimych i tych przybyłych nieco później.

1 Według badań GUS (2018) oraz pracy Consumo reale di carne e di pesce 
 in Italia, Milano 2017.
2 Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym, red. R. Kusek, J. Sanetra-Szeliga,  
 Kraków 2012, s. 387–419.
3 M. Kowalczyk, Obraz Włoch w polskim piśmiennictwie geograficznym 
 i podróżniczym XVIII wieku, Wrocław 2005, s. 147.
4 H. Barycz, Spojrzenia w przeszłość polsko-włoską, Wrocław 1975, s. 73.
5 J. Dumanowski, M. Kasprzyk-Chevriaux, Kapłony i szczeżuje.  
 Opowieść o zapomnianej kuchni polskiej, Wołowiec 2018, s. 122–133.
6 D. DeWitt, Kuchnia Leonarda da Vinci. Sekretna historia kuchni włoskiej,  
 Poznań 2007, s. 203.
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Gotowane szparagi wyłóż na talerz, dodaj sól, oliwę 
i ocet winny. Niektórzy posypują je aromatycznymi 
przyprawami. Jedzone jako przystawka, szparagi 
niwelują wzdęcia, poprawiają ostrość widzenia, 
delikatnie wygładzają jelita; są także dobre na bóle 
klatki piersiowej i kręgosłupa oraz dolegliwości 
jelitowe. (…) Spożywane w nadmiernych ilościach 
mogą szkodzić, gdyż są bardzo moczopędne i powodują 
ból pęcherza. Pijąc w białym winie zmielony korzeń 
szparagów, pozbywamy się kamieni. Niektórzy wierzą, 
że ich sok podany z winem działa przeciwko truciznom.

Renesansowy 
przepis 
na szparagi

Wolisz tradycyjne smaki? Sięgnij do książki Wielkopolski kucharz (1876), 
w której znajdziesz przepisy na gotowane szparagi i zupę szparagową!

Bartolomeo Platina, De honesta voluptate et valetudine, 
Venetiae 1498, s. 64 (przeł. DB).
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Ogłoszenia drobne
Fiksmatynta

Zebrali: 

Maciej Moszyński 

i Maksym Kempiński 

CTK TRAKT

D Z I K H I

6 0



B I T

6 1



redakcja: Zespół CTK TRAKT
koordynacja: Natalia Szenrok-Brożyńska
korekta: Karol Francuzik
tłumaczenie na język angielski: Dorota Piwowarczyk
tłumaczenie na język rosyjski: Anastasiya Krivobokova
projekt graficzny: Marcin Dzbanuszek

Celem publikacji jest przedstawienie różnych punktów widzenia 
oraz konfrontacja wielu opinii i stanowisk.

Miejski szlak turystyczny

www.trakt.poznan.pl
www.facebook.com/trakt.poznan/

Centrum interpretacji dziedzictwa

www.bramapoznania.pl
www.facebook.com/BramaPoznania/
www.instagram.com/bramapoznania

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Instytucja kultury Miasta Poznania

CTK TRAKT jest operatorem Bramy Poznania ICHOT
i Traktu Królewsko-Cesarskiego

ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, 
tel. 61 647 76 00, faks 61 647 76 38
e-mail: centrum@trakt.poznan.pl

Aktualne godziny otwarcia Bramy Poznania, 
cennik oraz program wydarzeń znajdują się 
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Zapraszamy!
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