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Na początek rozważmy kilka cytatów z encykliki Laudato si’ papieża Franciszka,
wyjaśniających dlaczego, jako chrześcijanie, powinniśmy więcej uwagi poświęcić
ochronie przyrody:
„Nadzieja zachęca nas do uznania, że zawsze jest wyjście, że zawsze możemy
zmienić kurs, że zawsze możemy coś uczynić dla rozwiązania problemów. Jednak
pojawiają się widoczne przejawy dochodzenia do punktu zwrotnego, ze względu na
szybkość zmian i degradacji, które przejawiają się zarówno w regionalnych klęskach
żywiołowych, jak i w kryzysie społecznym, a nawet finansowym, biorąc pod uwagę,
że problemów świata nie można analizować i wyjaśniać w izolacji.” (str. 48)
„Zdaję sobie sprawę, że w dziedzinie polityki i myśli niektórzy zdecydowanie
odrzucają ideę Stwórcy lub uznają ją za nieistotną, tak dalece, że do sfery
irracjonalnej spychają bogactwo, jakie religie mogą wnieść na rzecz ekologii
integralnej oraz pełnego rozwoju ludzkości. W innych przypadkach zakłada się, że
stanowią one subkulturę, która musi być po prostu tolerowana. Jednak nauka i religia,
wnoszące różne podejścia do rzeczywistości, mogą wejść w intensywny dialog,
owocny dla obu stron.” (str. 49)
„Każda wspólnota może wziąć z dóbr ziemi to, czego potrzebuje dla przeżycia, ale
ma również obowiązek chronienia jej i zapewnienia, by nadal była ona płodna dla
przyszłych pokoleń.” (str. 53)

Naszą czerwcową wycieczkę przyrodniczą Drogą Miłości rozpoczęliśmy krótkim
wykładem przed kościołem pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w
Radzewicach, położonym na cmentarzu poewangelickim. Spoczywają na nim do
dziś potomkowie osadników olęderskich, którzy przybyli na te tereny w XVIII wieku
(sprowadzeni przez Teofilę z Działyńskich Szołdrską-Potulicką, czyli kórnicką Białą
Damę). To dzięki nim powstała ta wieś, nazywana dawniej Holendrami
Radzewskimi, i to oni najsilniej wpłynęli na losy tego miejsca. Z tego względu,
poświęciłem im szczególnie dużo uwagi, omawiając gospodarkę wodną i stosunki
wodne w okolicach Rogalina.
Trwałe przemiany środowiska przyrodniczego wywołane przez człowieka rozpoczęły
się w Polsce i na świecie wraz z rozwojem rolnictwa. Zmiana użytkowania terenu
oznaczała modyfikację warunków odpływu wody ze zlewni, powodując
przyspieszenie lub opóźnienie spływu wody do cieków. Na ziemiach polskich proces
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ten nasilił się na przełomie X i XI wieku. Zmiany nie miały początkowo stałego
charakteru, lecz stopniowo stawały się nieodwracalne na skutek rosnącej presji
człowieka. Przejawiała się ona np. w odlesianiu dużych obszarów (ryc. 1),
odwadnianiu obszarów podmokłych, regulacji (prostowaniu) koryt rzecznych i
budowie jazów piętrzących na mniejszych ciekach.

Ryc. 1. Stopień odlesienia Wielkopolski w okolicach Rogalina, przedstawionych
na dwóch arkuszach szczegółowej mapy województw kaliskiego i poznańskiego
opracowanej w XVIII wieku przez Karola Pertheesa. (Źródło: sygn. AGAD, Zb. S. A.
AK 102 oraz klisza w zbiorach Zakładu Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN
w Warszawie)
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Zachowane źródła historyczne wskazują, że już w XII wieku proste urządzenia
hydrotechniczne istniały nie tylko na małych ciekach, ale również na dużych rzekach
spławnych. I tak już w 1145 roku wspomina się o tzw. clausurae, czyli
przegrodach w nurcie Wisły k. Włocławka, pozwalających na hodowlę i
odławianie ryb. W tym czasie (XII i XIII wieku) rozpowszechnił się na ziemiach
polskich sposób wykorzystywania energii płynącej wody do napędzania urządzeń
mielących zboże na ziarno. Dokumenty historyczne wskazują, że do końca XIII
wieku istniało już co najmniej kilkaset lokalizacji młynów wodnych. Były to
najczęściej zakłady funkcjonujące na mniejszych ciekach, gdzie zakres prac
hydrotechnicznych pozwalał na „ujarzmienie” rzeki i jednocześnie „przetrwanie”
młyna podczas wezbrań rzeki na wiosnę. Jeśli ilość wody w rzece i jej prędkość
płynięcia były wystarczająco duże, młyn wodny budowano nad brzegiem rzeki (ryc.
2–3) lub na palach drewnianych w jej korycie (ryc. 4). Koło młyńskie (zazwyczaj
dużych rozmiarów) było zanurzone od dołu w wodzie, a silny nurt powodował jego
obracanie i napędzanie urządzeń mielących. Już w XIII wieku zaczęto też zakładać
nieznane wcześniej tzw. młyny łodne – pływające, konstruowane na dużych
rzekach nawigacyjnych. One jednak były narażone na częste kolizje z innymi
jednostkami pływającymi, albo ulegały zniszczeniu podczas pochodu lodu na
wiosnę.

Ryc. 2. Umiejscowienie młyna („Mühle”) z kołem podsiębiernym na brzegu koryta
Warty w pobliżu Radzewic. Mapa nietypowa, zorientowana odwrotnie niż na
nowoczesnych mapach (odwrócona o ok. 180°).
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Ryc. 3. Lokalizacja „Młyna o 3 Kołach” nad brzegiem Warty k. Radzewic. Nazwa
wskazuje, że był to zakład, w którym trzy koła podsiębierne napędzały urządzenia
mielące. (Źródło: Mapa Gaula-Raczyńskiego z lat 1807–1812)

Ryc. 4. Prawdopodobny wygląd młyna palowego, jaki istniał nad brzegiem Warty w
okolicach Radzewic.
Jeśli wody w rzece było mało i dodatkowo płynęła ona leniwie, konieczne było
sztuczne spiętrzenie wody i nagromadzenie jej na okres czasu pracy młyna. W
takim wypadku budowano specjalną przegrodę – tamę na całej szerokości koryta.
Powodowała ona podniesienie się stanów wody w rzece powyżej tamy, zalanie
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części doliny rzecznej i utworzenie sztucznego stawu młyńskiego. W taki sposób już
w średniowieczu zaczęto retencjonować (czyli magazynować) wodę w dolinach
rzek. W XVI wieku było już w Polsce 12 tysięcy młynów i wiatraków, i w zasadzie aż
do początku XX wieku były one nieodłącznym elementem krajobrazu zarówno
miast, jak i wsi.
Młynarstwo aż do połowy XIX wieku stanowiło główny i najważniejszy segment
gospodarki, świadczący o stopniu uprzemysłowienia danego obszaru. Sam młyn
wodny, ujarzmiający dla potrzeb człowieka siłę przyrody, był z jednej strony
powszechny w krajobrazie i codziennym życiu człowieka, a z drugiej – pozostawał
zawsze obiektem szczególnym, nieomal magicznym. Stąd zajmował on bardzo
ważne miejsce w kulturze i religii. Odniesienia do kamieni młyńskich i samych
młynów można znaleźć w Biblii, wielu wierszach i piosenkach ludowych oraz sztuce.
Szczególną rolę odegrało malarstwo, dzięki któremu udokumentowano dzieje
rozwoju techniki młynarskiej od starożytności (np. mozaiki w Pompejach z kołami
wodnymi młynów nasiębiernych) po czasy nam współczesne. Przykłady różnych
typów młynów wodnych można znaleźć na dziełach największych mistrzów
malarstwa: Jana van Eycka, Canaletta, Vincenta van Gogha itp. Również w
średniowiecznej architekturze na Pomorzu wykorzystywano kamienie młyńskie, jako
symbole Eucharystii (patrz projekt badawczy „Pamięć kamieni. Pochodzenie,
użytkowanie i sakralizacja kamieni młyńskich wmurowanych w ściany gotyckich
kościołów na Nizinach Południowobałtyckich”, https://www.igipz.pan.pl/project_pl/events/3_7840.html).
Wraz z nastaniem komunizmu w Polsce po II wojnie światowej, rozpoczął się
proces planowego niszczenia, a w najlepszym wypadku – totalnego utrudniania
funkcjonowania wszelkiej własności prywatnej. Ofiarą takiej polityki padły m.in. małe
zakłady młynarskie. Wiele z nich zostało znacjonalizowanych, inne zostały
zamknięte i z czasem, nieremontowane, uległy degradacji. Jeszcze w 1954 roku
zinwentaryzowano na obszarze Polski (poza obszarami miejskimi) 3280 wiatraków
oraz 6330 czynnych i 800 zamkniętych elektrowni wodnych. Ostatnie funkcjonowały
jeszcze w latach 80. XX wieku. Gdy młyny wodne i ich urządzenia piętrzące upadły i
przestały pełnić swoją rolę w regulowaniu odpływu wody ze zlewni rzecznych, nagle
zaczęto zauważać jak ważną rolę pełniły przez całe stulecia. Stało się to w dużej
mierze dzięki upadkowi ustroju socjalistycznego w Polsce. Już na początku lat 90.
XX wieku zaczęto mówić o potrzebie odtworzenia obiektów tzw. „małej retencji”,
aby odwrócić niekorzystne dla gospodarki (głównie rolnictwa) niedobory zasobów
wodnych. W każdym z 49 ówczesnych województw powstały programy rozwoju
małej retencji, zakładające m.in. odtworzenie w dolinach rzecznych dawnych
piętrzeń młyńskich i towarzyszących im zbiorników retencyjnych. Szacowało się, że
gdyby odbudować piętrzenia młyńskie w miejscach, gdzie one przez całe stulecia
funkcjonowały, można by uzyskać dodatkową retencję kilku procent średniego
rocznego odpływu z obszaru Polski. To miliony metrów sześciennych wody, która
może mieć olbrzymią wartość w dobie zmieniającego się klimatu. Warto też
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przypomnieć sobie fakt, że wśród krajów europejskich Polska zajmuje
przedostatnie miejsce w wielkości zasobów wodnych przypadających na
1 mieszkańca. Z tego względu, obszary chroniące rzadkie siedliska nadwodne, takie
jak Rogaliński Park Krajobrazowy (ryc. 5), są wyjątkowo cenne i godne uwagi.

Ryc. 5. Rogaliński Park Krajobrazowy, dolina Warty podczas wycieczki Drogą Miłości
Doliny rzeczne były uprzywilejowanymi obszarami kolonizacji i poszerzania sieci
osadniczej. Z jednej strony sama rzeka zapewniała stały dostęp do zasobów
wodnych (woda i ryby), zapewniała dochody z transportu (zarówno samą rzeką, jak i
przeprawami na oba brzegi), pomagała również w systemie obronnym grodów. W
dolinach rzecznych znajdują się też najlepszej jakości gleby – mady, które
powstawały na skutek wielowiekowych, cyklicznych wylewów rzeki i osadzania
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podczas nich małych cząstek organicznych na terasach zalewowych. Były to tak
dobrej jakości gleby, że naturalny proces wiosennych wylewów stał się dla
osadników i możnowładców czerpiących korzyści z produkcji rolniczej
nieakceptowalny. Podjęto ogromne, jak na dawne czasy, działania mające za
zadanie zapobiec zalewaniu gruntów ornych w dolinach rzecznych. Już w XIII wieku,
w państwie zakonu krzyżackiego, zaczęto „krępować” Wisłę systemem wałów
przeciwpowodziowych. Z jednej strony przyczyniły się one do ograniczenia
powodzi niszczących zbiory, ale z drugiej naturalny proces nadbudowy mad został
przerwany i gleby zaczęły ulegać degradacji. Co ważne, wały przeciwpowodziowe
nie powodują całkowitej ochrony przed zalaniem. Co jakiś czas pojawiają się
wezbrania o wysokości fali przewyższającej koronę wałów, bądź same wały nie
wytrzymują naporu wody. Powodzie mają katastrofalny przebieg, gdyż woda
przekroczywszy ciąg wałów nie ma jak wrócić z powrotem do koryta. Obecnie
uważa się, że w dolinach dużych rzek (jak Wisła, Odra, Warta) najlepszą formą
ochrony przeciwpowodziowej jest budowa tzw. suchych polderów, które mogą
być użytkowane rolniczo, ale w przypadku wystąpienia fali powodziowej – są w
sposób kontrolowany zalewane.
Presja osadnicza na obszarach dolin rzecznych, a także innych terenach
podmokłych, doprowadziła do intensyfikacji procesu odwadniania i osuszania
terenów pod nowe użytki rolnicze. Wiązało się to z szeroko zakrojonymi zabiegami
melioracyjnymi, prowadzonymi przez osoby o unikalnej jak na dawne czasy wiedzy
hydrotechnicznej. Na ziemiach polskich pionierami w odwodnieniowych pracach
melioracyjnych byli Olędrzy (zwani też Olendrami lub Holendrami). Byli to osadnicy
przybyli w pierwszej fali kolonizacyjnej w XVI wieku na obszar Żuław Wiślanych.
Pochodzili z terenów dzisiejszej Holandii, Flandrii i Fryzji i trafili do Polski w
poszukiwaniu schronienia przed prześladowaniami religijnymi. Byli to bowiem tzw.
mennonici – wyznawcy nauk Menno Simonsa (1496–1561), którzy wyróżniali się
zwyczajem chrzczenia osób dorosłych, pacyfizmem (przejawiającym się odmową
pełnienia służby wojskowej), a także zakazem składania przysiąg, stawania przed
sądem i sprawowania wysokich urzędów.
Początki osadnictwa olęderskiego na ziemiach polskich sięgają drugiej połowy XVI
wieku. Najpierw skolonizowali Żuławy, a następie stopniowo posuwali się w górę
Wisły, po obu jej brzegach. W 1624 roku osadnicy olęderscy dotarli do Saskiej Kępy
na terenie dzisiejszej Warszawy. Z biegiem lat ich kolonizacją objęte też zostały
dolina Bugu i Wielkopolska. W Wielkopolsce pierwszą osadę Olędry Ujskie
założono już w 1597 roku, dwie dalsze: Herbardowo i Folsztyn w Ziemi Wieluńskiej
w 1601 roku. W XVII wieku proces osadniczy Olędrów rozwijał się jeszcze powoli, a
jego nasilenie przypadło dopiero na XVIII wiek. Pojęcie „Olęder” lub „Olender” z
biegiem czasu przestało funkcjonować w odniesieniu do narodowości osadników. W
ten sposób nazywano wszystkich kolonistów lokowanych na prawie
holenderskim, z którego wynikały przywileje, polegające m.in. na wolności
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osobistej, wieloletniej lub wieczystej dzierżawie gruntów i możliwości ich
dziedziczenia przez spadkobierców. Olędrami zatem byli zarówno menonici, jak i
Niemcy (głównie z Badenii-Wirtembergii), a nawet Polacy, którzy przejęli sposoby
karczowania i osuszania obszarów podmokłych.
Odwadnianie dużych obszarów podmokłych miało początkowo formę gęstej sieci
symetrycznych rowów melioracyjnych, z których woda była odprowadzana do
większych rzek. Prace melioracyjne Olędrów były prowadzone w bardzo trudnych
warunkach, dlatego często możnowładcy opłacali sprowadzenie osadników
olęderskich i dawali im w dzierżawę nieużytki (ryc. 6), jednocześnie zwalniając z
wszelkich podatków na kilka lat (ryc. 7–8).

Ryc. 6. Plany przedstawiające sposób użytkowania terenu przez społeczność
olęderską w okolicach Radzewic. Każdy z osadników otrzymywał w dzierżawę
wąski pas ziemi na nieużytkach w pobliżu Warty. Każdy też dążył do możliwie
szybkiej melioracji na swoim kawałku terenu, aby móc zacząć zbierać plony i
wyżywić rodzinę.
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Ryc. 7a. Zachowany rejestr przywilejów dla osadników olęderskich w dobrach
kórnickich. (Źródło: Zbiór wszelkich przywileiów majętności kórnickiej z w. 18. Teofili
z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej, Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. BK 01437)
9

Ryc. 7b. Zachowany rejestr przywilejów dla osadników olędęrskich w dobrach
kórnickich. (Źródło: Zbiór wszelkich przywileiów majętności kórnickiej z w. 18. Teofili
z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej, Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. BK 01437)
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Ryc. 8. Fragment przywileju dla dzierżawcy młyna Wielkiego w Radzewicach.
(Źródło: Zbiór wszelkich przywileiów majętności kórnickiej z w. 18. Teofili z
Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej, Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. BK 01437)
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Wieki XVIII i XIX to okres intensyfikacji zabiegów melioracyjnych, zwłaszcza na
obszarze zaboru pruskiego. Do dnia dzisiejszego zachowało się w archiwach wiele
pruskich planów melioracyjnych. Niestety większość z nich została zrealizowana, a
w czasach PRL powstały specjalne państwowe przedsiębiorstwa melioracyjne, które
każdego roku posiadały budżet na realizację prac osuszeniowych. Kulminacja
zasięgu prac melioracyjnych miała miejsce w latach 60. i 80. XX wieku. Pod
wpływem melioracji wodnych znajduje się ok. 6,7 mln ha użytków rolnych w Polsce
(ok. 20% powierzchni kraju), z tego ponad 70% dotyczy gruntów ornych.
Przeważają melioracje odwadniające. Obszary nawadniane stanowią zaledwie ok.
7% obszarów zmeliorowanych.
Intensyfikacja procesu odwadniania prowadziła do przyspieszenia odpływu
powierzchniowego ze zlewni rzecznych do większych rzek. Te z kolei również
trzeba było przystosować do odbioru zwiększonych ilości wody (a pamiętajmy, że
rzeki takie były już w tym czasie „skrępowane” wałami przeciwpowodziowymi). Taki
powód wraz ze wzrastającymi potrzebami usprawnienia warunków transportowych
na dużych rzekach – doprowadził do wielkich programów regulacyjnych koryt
rzecznych. Szczególnie dużą wagę przykładali do nich Prusacy na terenach
zagarniętych Polsce po rozbiorach. Planowali oni szybkie spieniężenie zasobów
środowiska na podbitym obszarze, głównie poprzez wykarczowanie lasów i
spławienie drewna. Do tego potrzebowali dobrze funkcjonujących dróg wodnych.
Stąd już w pierwszych latach panowania (II połowa XVIII wieku) opracowali
dokładne plany regulacji największych rzek: Warty, Noteci, Prosny, Brdy i Wdy.
Regulacja polegała z jednej strony na usunięciu z koryta rzecznego wszystkich
przegród naturalnych (np. głazy, zwałowiska starych drzew) i sztucznych (jazy,
tamy), które utrudniały spław, a z drugiej – na wyprostowaniu przebiegu koryta
rzecznego. W następstwie tworzenia nowej - wyprostowanej drogi wodnej, naturalna
rzeka została odcięta od swoich meandrów (zakoli). Do tej pory jeszcze można
spotkać w dolinach dużych rzek długie podłużne jeziora, które są dawnymi
meandrami. Nie są to typowe starorzecza, gdyż powstały w sposób sztuczny, po
odcięciu fragmentu koryta podczas regulacji rzeki. Prace regulacyjne na rzekach są
kontynuowane do dzisiaj. Tylko w II połowie ubiegłego wieku, prace takie zostały
przeprowadzone na ok. 50 tys. km cieków wodnych.
Aby jeszcze bardziej usprawnić transport spławianych towarów, w XVIII wieku
wyasygnowane zostały olbrzymie nakłady pieniężne na budowę sztucznych
kanałów łączących różne systemy hydrograficzne. I tak jeszcze w czasach I
Rzeczpospolitej powstały dwa kanały łączące dorzecze Wisły z dorzeczem Dniepru i
dorzecze Wisły z dorzeczem Niemna (a więc również Bałtyk z Morzem Czarnym).
Były to Kanał Królewski i Kanał Ogińskiego (oba obecnie znajdują się na terenie
Białorusi). W Wielkopolsce w tym samym czasie powstały plany utworzenia kanału
łączącego dorzecze Wisły z dorzeczem Odry. Urzeczywistnione zostały przez
Prusaków zaraz po I rozbiorze Polski – gdy postał Kanał Bydgoski (ryc. 9), a
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następnie Kanał Górnonotecki. Co ciekawe wszystkie te kanały powstały w
miejscach tzw. przewłok, czyli miejsc wykorzystywanych od średniowiecza do
transportowania towarów najkrótszą możliwą drogą lądową pomiędzy dwoma
systemami hydrograficznymi (np. jedna z takich tras przewłoki znajdowała się
pomiędzy jeziorem Gopło a Watrą).

Ryc. 9. Kanał Bydgoski obecnie nie ma znaczenia transportowego, w niewielkim
stopniu służy tylko celom turystycznym.
Jak wykazano powyżej, działalność człowieka była w ostatnich stuleciach generalnie
nastawiona na odwadnianie i osuszanie terenów. Przy połączeniu tego procesu z
silnym odlesieniem (na korzyść otwartych, intensywnie użytkowanych obszarów
rolniczych) i zwiększającym się zapotrzebowaniem na wodę dla społeczeństwa i
gospodarki, mamy coraz bardziej pogłębiający się deficyt zasobów wodnych. Nie
wystarcza nam już ilość wody w ciekach wodnych i zbiornikach powierzchniowych.
Na wielu obszarach Wielkopolski i Kujaw powstają głębokie studnie czerpiące
wodę z wód podziemnych do nawadniania pól uprawnych. Dodatkowo te właśnie
zasoby wód podziemnych są mocno eksploatowane w sąsiedztwie kopalni
odkrywkowych węgla brunatnego, tak niefortunnie ulokowanych na obszarze o
najmniejszych sumach opadów atmosferycznych w Polsce. Pompowana z tych
studni woda ma nie doprowadzić do zalania odkrywek podczas ich eksploatacji i jest
odprowadzana kanałami powierzchniowymi do większych rzek. A te już wiemy, że
wody nie retencjonują, ale szybko odprowadzają do Bałtyku. Czy wystarczy nam
zatem wody w przyszłości? Czy możemy to błędne koło przerwać? Na pewno nie
będzie łatwo, ale każdy powinien zadbać w swoim otoczeniu o magazynowanie
deszczówki i rozważne gospodarowanie wodą w swoim najbliższym otoczeniu. To
kluczowe, by zmniejszyć ryzyko powodzi podczas ulew i roztopów, a
jednocześnie zwiększyć dostępność wody podczas suszy.
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