
 

SPIS TREśCI

Od redakcji .................................................................................................................... 5

WaRTa

Historia
Jarmila KaczmareK, Zatopione w wodzie. Archeologia doliny Warty ...................7
alfred KaniecKi, Zmiany układu sieci rzecznej w dolinie Warty  

w sąsiedztwie Poznania .......................................................................................25
Hanna KóčKa-Krenz, Poznański gród książęcy na warciańskiej wyspie ............43
alfred KaniecKi, Młyny wodne w dolinie Warty ....................................................53
Joanna mierzwa, Spichlerze nad Wartą ....................................................................66
mariusz woJciechowsKi, Twierdza i rzeka .................................................................79
JaceK BiesiadKa, Fortyfikacje na poznańskim odcinku doliny Warty ...................94
Grażyna Kodym-KozaczKo, danuta KsiążKiewicz-BartKowiaK, (Ex)Port  ............105
aleKsandra Pietrowicz, Akcja „Bollwerk” Poznań 20–21 lutego 1942 roku ......115
Nadrzeczne krajobrazy na podstawie wspomnień mieszkańca  

Zagórza Mariana Łasińskiego opisała GaBriela Klause ................................128
mariusz matysiaK, Rzeka była zawsze ....................................................................136

Urbanistyka i hydrologia
anna JanucHta-szostaK, Frontem do rzeki. Współczesne tendencje 

w zagospodarowaniu frontów wodnych  
i dolin rzecznych w miastach ............................................................................144

alfred KaniecKi, Powodzie w Poznaniu .................................................................169
Jan KaczmareK, Jak stare Chwaliszewo ginęło w nurtach Warty .......................191
Piotr KowalczaK, Likwidacja zakola Chwaliszewskiego  

i Poznański Węzeł Wodny .................................................................................195
Grażyna Kodym-KozaczKo, Warta w planach zagospodarowania 

przestrzennego miasta Poznania ......................................................................205

Architektura i krajobraz nadwarciański
anna JanucHta-szostaK, Przemysław BisKuPsKi, Specyfika krajobrazu  

doliny Warty w Poznaniu ..................................................................................229
andrzeJ ryżyńsKi, Kiedy wybudowano pierwszy most  

przez Wartę w Poznaniu ....................................................................................245
andrzeJ ryżyńsKi, Poznańskie mosty .......................................................................257



Jerzy BorwińsKi, Most św. Rocha. Odkrycie dokumentów  
z aktem erekcyjnym. Dzieje największej przeprawy mostowej  
dawnego Poznania .............................................................................................267

Janisław osięGłowsKi, Jak ratowano most św. Rocha ............................................283
Hanna GrzeszczuK-Brendel, Śródmiejskie brzegi Warty  

w 1. połowie XX wieku ......................................................................................286
aleKsandra wiśniowsKa, Warta Poznania. O nadwarciańskiej  

architekturze mieszkaniowej ............................................................................301
marian fiKus, Architektura miejsca. Kampus Politechniki Poznańskiej Warta ..... 315
roBert mirzyńsKi, Powrót nad rzekę .......................................................................338

środowisko
waldemar KarolczaK, Ogrody i nadrzeczne bulwary  ........................................ 345
Warta – źródło życia. Rola Warty w działalności Aquanet SA  ........................... 357
Piotr lewandowsKi, Występowanie bobra europejskiego  

(Castor fiber Linnaeus, 1758) w poznańskiej dolinie Warty  ....................... 370
Julia sysKa-wieczoreK, Parki i zieleńce nad Wartą,  

czyli zieleń warta Poznania  .............................................................................. 384

Sport, turystyka, rekreacja
waldemar KarolczaK, Na plaży było rojno, w wodzie aż kipiało.  

Kąpieliska nad Wartą  ......................................................................................... 391
waldemar KarolczaK, Parostatkiem w piękny rejs,  

czyli żegluga wycieczkowa na Warcie  ............................................................ 405
waldemar KarolczaK, Hej do łódek, hej do łodzi stary zwyczaj  

czcić się godzi. Wianki na Warcie  .................................................................... 415
Janisław osięGłowsKi, Długodystansowe wyścigi pływackie na Warcie  .......... 427
radosław nawrot, Warta – rzeka sportowców  .................................................... 438

Strategia rozwoju rzeki Warty
szymon BłażeK, Bartosz Guss, Podejście strategiczne  

w planowaniu rozwoju terenów nadrzecznych  ........................................... 445
szymon BłażeK, micHał walKowiaK, edyta wiśniewsKa,  

Przywracamy rzekę miastu!  ............................................................................. 450
lecH PodBrez, natalia szwarc-GosiewsKa, Tereny nadrzeczne  

w Miejskim programie rewitalizacji dla Poznania  ....................................... 466
Przemysław Fic, weroniKa wóJciK, Portowo. Nadwarciańskie osiedle na 

Starołęce. Rewitalizacja terenu starego portu  ............................................... 479

Przegląd wydArzeń

andrzeJ Król, Przegląd wydarzeń (listopad 2013–styczeń 2014)  .....................  487


