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Nadwiślańskie historie Mazowsza 

WSTĘP

	 Podróżowanie	 to	 nie	 tylko	 poznawanie	
miejsc,	odkrywanie	nowych	zakątków,	otwar-
cie	 się	 na	 krajobraz,	 przyrodę	 i	 historię	 wy-
branego	 za	 cel	 wędrówki	 miejsca.	 To	 także	
poznawanie	ludzi,	którzy	współtworzą	oblicze	
regionu,	kształtują	go,	sami	będąc	pod	wpły-
wem	 otaczającej	 ich	 przestrzeni,	 a	miejsce,	
w	 którym	mieszkają,	 jest	 nie	 tylko	 punktem	
na	mapie,	ale	częścią	ich	samych.	Miejscem,	
z	którym	związali	całe	swoje	życie,	do	którego	
biegną	 ich	 myśli	 –	 wspomnienia,	 troski	 co-
dzienności,	plany	na	przyszłość…		

	 Najlepszą	 więc	 rzeczą,	 jakiej	 można	 do-
znać	w	podróży,	 jest	możliwość	poznawania	
i	odkrywania	świata	poprzez	ludzi,	których	na	
swojej	drodze	spotykamy.	Taki	też	jest	cel	ni-
niejszego	wydawnictwa,	które	w	swoim	zało-
żeniu	ma	ukazać	piękno	nadwiślańskiej	części	

Od redakcji

Bulwary Wiślane – nowe, kultowe, nadwiślańskie miejsce w stolicy
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Nadwiślańskie historie Mazowsza

GÓRNA WISŁA

GraŻYNa leśNiak

URZECZE – PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA 
GRAŻYNA LEŚNIAK – PrZeWOdNicZąca 

 
rady FUNdacji SZerOkie WOdy

 jestem Ślązaczką, która zakochała się w Wiśle, Urzeczu i Tra-
dycji. Przyjechałam tu „za chlebem” 19 lat temu i tak zostałam. 
Byliśmy tu długo obcy, ale staramy się jak najbardziej angażować 
w tutejsze życie. działam w radzie Sołeckiej cieciszewa. jestem 
jednym z pomysłodawców i założycieli Fundacji Szerokie Wody.  
 Moją pierwszą pasją jest gotowanie, stąd prowadzę firmę cate-
ringową. W niej łączę pracę z pasją, kultywując tradycje kulinarne 
naszego regionu. region Urzecza jest rozśpiewany i roztańczony, 
dlatego moją kolejną pasję realizuję, śpiewając i tańcząc w zespo-
le UrZecZeni. Fundacja to również pasja, gdzie spinam projekty 
i pilnuję panów, żeby za szeroko nie popłynęli (śmiech). 

DLACZEGO WISŁA
 Wisła jest piękna, nieodkryta, zmieniająca się z dnia na dzień, 
pełna niespodzianek, przecina region Urzecza i jednocześnie jest 
jego spoiwem. W czasie pływania po Wiśle najbardziej urzekł 
mnie niesamowity spokój, fajne, pojawiające się i znikające wy-
sepki, tworzące doskonałe miejsca do piknikowania. Zawdzięcza-
my to temu, że rzeka nie została uregulowana i dzika przyroda 
rządzi się własnymi prawami. 

54

Mazowsza,	poprzez	ludzi,	którzy	tu	mieszkają	
i	pracują.	Którzy	krainie	nad	Wisłą	oddali	spo-
ry	 kawał	 swojego	 życia.	 Piętnaście	 spotkań	
z	mieszkańcami	Mazowsza,	dla	których	Wisła,	
nasza	 największa	 rzeka,	 nie	 jest	 zwyczajną	
rzeką.	 Jest	miejscem	 fascynującym,	wciąga-
jącym,	 angażującym	 i	 wyzwalającym	 to,	 co	
w	człowieku	najlepsze.	

	 Zapraszamy	więc	do	wędrówki	po	Mazow-
szu,	wzdłuż	Wisły,	z	niezwykłymi	przewodni-
kami,	których	opowieści	otworzą	przed	nami	
zupełnie	 inne	horyzonty,	przeniosą	w	krainę,	
o	 niepowtarzalnej	 urodzie,	 unikatowej	 przy-
rodzie	 i	 zupełnie	 niezwykłym	 znaczeniu	 hi-
storycznym,	nie	tylko	dla	naszego	kraju.	Wę-
drówki,	w	czasie	której	szybko	okaże	się,	że	
Wisła	to	nie	tylko	„Królowa	Polskich	Rzek”,	ale	
także	 prawdziwa	 królowa	 serc	 ludzi,	 którzy	
nad	nią	mieszkają.	I	jeśli	w	czasie	jej	trwania	
uda	się	nagle	zobaczyć,	że	–	jak	to	ujął	jeden	
z	 naszych	 przewodników	 na	 trasie	 –	 „każdy	
rok,	 jest	Rokiem	Wisły”,	nasz	cel	uznamy	za	
spełniony.

Redakcja

WSTĘP

Praski brzeg z dziką przyrodą, naturalnymi plażami i niepowtarzaną atmosferą

Grażyna Leśniak – ma dobre przepisy na życie z pasją, dlatego m.in. mogła otrzymać  
z rąk Marszałka adama Struzika certyfikat Sieci dziedzictwa kulinarnego Mazowsza 
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 Wisła zawsze była matką żywicielką – dla Olendrów (osadni-
ków z Fryzji i Niderlandów, którzy w XVi w. zakładali wsie wzdłuż 
Wisły i jej dopływów), bo na terenach zalewowych mieli uro-
dzajne gleby. dla flisaków, bo z transportu na rzece mieli pewny 
grosz. Uprawiano tu pszenicę i buraki, które są bardzo wyma-
gające. jak głosiła ludowa przyśpiewka – za co piją Łurzycoki, 
za pszenicę i buroki. ale bywało też tak, że jedna powódź po-
trafiła zabrać ludziom wszystko. Stąd tradycja olenderska niosła 
wiedzę, jak budować domy, aby straty popowodziowe były jak 
najmniejsze. Teraz jest bezpieczniej, rzeka już nie wylewa jak 
kiedyś, ale Wisła i tradycje z nią związane nadal scalają tutejsze 
społeczności. 

WIŚLANE OPOWIEŚCI
 Gdy nasi goście dopływają na dziką plażę i widzą olbrzymie 
połacie białego, czystego piasku… chyba przypomina im się dzie-
ciństwo. Zaskoczenie i radość na ich twarzach są nie do opisania. 
i w ogóle nie chcą stąd odpływać, z tego miejsca nad Wisłą.
 Uczestnicy naszych rejsów nie są typowymi gośćmi. często 
jest dla nich zaskoczeniem, że są traktowani jak załoga i muszą 
współdziałać. Trzymają szoty, rozkładają żagle, a gdy łódź osiądzie 
na mieliźnie, wypychają ją w nurt rzeki. dla wielu pań i panów 
„z miasta” to pierwszy rejs na małych łódkach. i te wspomnie-
nia – tyle szpilek połamanych na pokładzie i tyle pozostawionych 
krawatów, woda własnoręcznie „zenzowana” z łodzi, brak cywili-
zowanej toalety na wyspie… Fantastyczne! 

ULUBIONE MIEJSCA
 Na wiślanym odcinku z Góry kalwarii do Gassów nurt powodu-
je, że jedne wyspy powstają, a inne znikają. krajobraz zmienia się 
nieomalże z dnia na dzień. W takim miejscu można poczuć się jak 
kolumb – odkryć i nazwać nowy ląd. czyż to nie fascynujące?
 Wisła w okolicach ciszycy – jedyna taka. Tuż za wałem na plaży 
masz wrażenie, jakbyś znalazł się na pustyni, nie ma nikogo, 
możesz samotnie wędrować po bezludziu. Gdy jest czyste nie-
bo, kładziesz się wieczorem na piasku i obserwujesz gwiazdy. 
Bajka po prostu!
 Ogień ma magiczną moc. Z taką mocą odbywa się raz do roku 
Flis Lajt podczas Flis Festiwalu. Po zmierzchu wypływamy ło-
dziami z pochodniami na Wisłę. Muzyka, płonące pochodnie, 
flisackie ognisko na brzegu, a dookoła ciemna toń rzeki.  

POMYSŁ NA WISŁĘ
 To kultywowanie tradycji olenderskich i flisackich. a jak najsku-
teczniej mają to zrobić gospodynie domowe – oczywiście przez 
żołądek do serca! dwie nasze lokalne potrawy – sytocha i barszcz 
chrzanowo-buraczany – zostały wpisane na listę Sieci dziedzictwa 
kulinarnego Mazowsza. Przepisy pochodzą od miejscowych go-
spodyń, które przekazywały je z pokolenia na pokolenie.  

 Sytocha – to gęsta zupa, która jest prosta do przyrządzenia 
i można się nią najeść, jak sama nazwa wskazuje, do syta. robi 
się ją z tartych ziemniaków płukanych pod bieżącą wodą, żeby 
krochmal został w misce. Potem gotuje się je we wrzątku z do-

Urzecze – przez żołądek do serca GraŻYNa leśNiak

GÓRNA WISŁAGÓRNA WISŁA

Niesamowicie klimatyczny, wieczorny Flis Lajt podczas Flis Festiwaludzika plaża i olbrzymie połacie białego piasku przyciągają na myśl okres dzieciństwa
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datkiem soli. Z tego powstaje pulpa ziemniaczana, do której do-
daje się krochmal pochodzący z wcześniejszego płukania, znów 
się gotuje, a na końcu okrasza się wszystko skwarkami. W efek-
cie powstaje rodzaj sytej potrawy doprawionej skwarkami – takie 
„rozgotowane pyzy”. Szara pulpa sytochy może nie wygląda zbyt 
atrakcyjnie, ale za to w smaku jest wyśmienita. Turyści przyjeż-
dżający do nas na degustacje zawsze pytają – a będzie sytocha?

 Barszcz chrzanowo-buraczany – to rodzaj barszczu zakwasza-
nego metodą tradycyjną, zabielanego mlekiem z rozbełtanymi 
żółtkami z kurzych jaj, z dodatkiem tartego chrzanu. Ten barszcz 
o ostrym smaku zgodnie z tradycją jest podawany u nas w cza-
sie Wielkanocy z białą kiełbasą i jajkiem.

 ale Łurzycanki nie spoczywają na laurach. Wyszukują w zaka-
markach babcinych komód przepisy na kolejne specjały, które 
chcą zgłosić na listę Sieci dziedzictwa kulinarnego Mazowsza.

  Pierogi łurzyckie – tutaj cały sekret smaku tkwi w farszu. To nie 
kapusta kwaszona, nie mielone mięso i nie grzyby… To wszystkie 
te składniki razem, oczywiście w odpowiednich proporcjach. Takie 
pierogi „na bogato”. cóż można powiedzieć więcej – palce lizać!  
 Grzanka – napój alkoholowy z palonego cukru, karmelu ze śmie-
taną i spirytusu. Nie do opisania, do spróbowania. 
 Siuforek – to tradycyjna flisacka zupa z ryb i rybich głów. Współ-
cześnie robimy wariacje, wykorzystując kilka rodzajów ryb z Wi-
sły, dodając warzywa i ziemniaki. W końcowym efekcie mamy 
doskonałą zupę rybną rodem z Mazowsza. Siuforek przygoto-
wany w kociołku na wolnym ogniu ogniska i jedzony nad Wisłą 

– tego nie spotkacie nigdzie indziej. To prawdziwy crème de la 
crème flisackich tradycji kulinarnych.

 Z naszymi kulinariami z Urzecza jesteśmy właściwie wszędzie, 
gdzie możemy. Na wszystkich festynach w okolicy, festiwalach, 
wydarzeniach związanych z Wisłą, a ostatnio nasze potrawy trafiły 
nawet na Festiwal Flisaków Loary we Francji. Być ambasadorem 
kuchni polskiej we Francji, to jest dopiero wyczyn! Tradycje nad-
wiślańskiej kuchni Urzecza stały się u nas tak popularne, że uru-
chomiliśmy w sołectwach warsztaty kulinarne dla mieszkańców. 
a w planach mamy kolejne smakowite inicjatywy.
 Flis Festiwal, który odbywa się co roku w drugi weekend maja, 
jest naszym imprezowym „okrętem flagowym” – to takie Urzecze 
w pigułce. Tutaj w trakcie 2 dni możemy zetknąć się bezpośred-
nio z żywą tradycją Urzecza. Mamy żywe lekcje historii, warsztaty 
szkutnicze, naukę szota – ludowego tańca flisackiego, degustacje 
miejscowych specjałów, sprzedaż potraw tradycyjnych i rękodzie-
ła, prezentacje strojów regionalnych oraz występy zespołów ludo-
wych, czyli śpiew, taniec i zabawę w towarzystwie flisaków z kraju 
i zagranicy połączone z możliwością pływania po Wiśle w tej jedy-
nej i niezwykłej atmosferze. Ostatniego dnia festiwalu w programie 
są msza polowa dla mieszkańców,  flisaków i gości, parada żaglow-
ców na Wiśle i wieńczący wydarzenie spływ wszystkich jednostek 
do Warszawy. rezerwujcie czas już dziś, bo naprawdę warto!

TEGO NIE WIEDZIELIŚCIE
 cieciszew – gdzie mieszkam – to prawdopodobnie najstarsza 

8

Urzecze – przez żołądek do serca GraŻYNa leśNiak

GÓRNA WISŁAGÓRNA WISŁA

dziedzictwo kulinarne Mazowsza - tradycyjna sytocha z Urzecza
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Pasjonaci tradycji z Urzecza na Wiśle
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wieś na Mazowszu. Udokumentowana lokacja wsi pochodzi 
z roku 1363, a sama miejscowość funkcjonowała już wcześniej.
 charakterystyczną formą twórczości ludowej Urzecza jest wy-
cinanka. konstanciński dom kultury w swoich zbiorach posiada 
zawrotną liczbę ponad 2500 wycinanek z Mazowsza – to najbo-
gatszy tego typu zbiór w Polsce.  
 Urzecze to swoisty fenomen pod względem śpiewu i tańca. 
Na odcinku ok. 30 km od czerska do Wilanowa, po obu stronach 
Wisły działa aż 7 zespołów ludowych: UrZecZeni (Towarzystwo 
Opieki Nad Zabytkami Oddział w czersku), kalwarki i Wulkowianki 
(Ośrodek kultury w Górze kalwarii), Sołtysi (Miejsko-Gminny Ośro-
dek kultury w karczewie), Łurzycanki (konstanciński dom kultury), 
kuźnia i Powsinianie (centrum kultury Wilanów). 
 O wyjątkowości Urzecza pisał już w XiX w. Oskar kolberg. 
a ostatnio zostało ono ponownie „odkryte” dzięki pracom dr. Łu-
kasza Maurycego Stanaszka i jego książkom „Na Łużycu: w za-
pomnianym regionie etnograficznym nad Wisłą” i „Nadwiślańskie 
Urzecze: podwarszawski mikroregion etnograficzy”.

CO, GDZIE, KIEDY W OKOLICY 
 Warto wybrać się wszędzie tam, gdzie można zetknąć się 
bezpośrednio z kulturą, tradycją, śpiewem, tańcem i kulinariami 
Urzecza. W maju to święta miast Góra kalwaria i konstancin. Na 
przełomie sierpnia i września lokalne uroczystości dożynkowe 
w Górze kalwarii, konstancinie, Wilanowie i karczewie. W poło-
wie września europejskie dni dziedzictwa na Zamku w czersku. 
a na przełomie listopada i grudnia to Biesiada Łurzycka, co roku 
odbywająca się w innym miejscu, gdzie środowisko Urzecza spo-
tyka się i podsumowuje cały rok, śpiewając, tańcząc i biesiadując. 
Zapraszamy na Urzecze!

KONTAKT
Fundacja Szerokie Wody

02-981 Warszawa, augustówka 36, tel. (+48) 724 777 003
szerokiewody.fundacja@gmail.com

WIĘCEJ INFORMACJI
www.facebook.com/fundacjaszerokiewody

www.facebook.com/flisfestiwal

WarOWNia kSiąŻąT MaZOWieckich 
i „Uciekająca” rZeka
DARIUSZ FALANA – dyrekTOr OŚrOdka kULTUry 
 W GórZe kaLWarii

 Na co dzień można mnie spotkać w Ośrodku kultury w Górze 
kalwarii. Poza pracą udzielam się m.in. w zespole UrZecZeni, kul-
tywując 300 lat kultury i tradycji Urzecza. Od dziecka zajmuję się 
muzyką, działam jako artysta muzyk, biorąc udział w różnych pro-
jektach kulturotwórczych. dawne czasy łączę ze współczesnością, 
a moje zajęcie nazwałbym animacją opartą o miejsce, z naciskiem 
na rzekę – rzekę Wisłę oczywiście. 

DLACZEGO WISŁA
 historycznie czersk i okolice to miejsca leżące na skrzyżowaniu 
traktów komunikacyjnych. dzisiaj te szlaki stwarzają świetne moż-
liwości w zakresie wykorzystania turystycznego: zamek z impreza-
mi, szlaki piesze i rowerowe oraz możliwości pływania po Wiśle. 
Mieszkańcy w fantastyczny sposób uczą się oferować turystom 
usługi i zarabiać na tym. Naszym atutem jest również bliskość 
Warszawy. jestem przekonany, że jesteśmy skazani na turystyczny 
sukces – to tylko kwestia czasu. a sukces Wisły i Góry kalwarii to 
będzie również mój sukces.

WIŚLANE OPOWIEŚCI
 jakiś czas temu, kiedy jeszcze niewiele się tutaj działo, podczas 
jednej z rozmów usłyszałem, że 200-300 lat temu każdego roku 

GÓRNA WISŁA
Urzecze – przez żołądek do serca dariUsz FalaNa

GÓRNA WISŁA

11

dariusz Falana – artysta, muzyk, animator kultury, słowem „człowiek orkiestra” 

Fo
t. 

j.a
.k

w
iat

ko
w

sk
i/G

oo
dP

re
ss



13

rem czerskim. Szczególnie pięknie wygląda to wiosną, kiedy 
kwitnące drzewa owocowe w sadach tworzą różnokolorowe 
dywany ciągnące się aż po horyzont.
  Wiślany port w Górze kalwarii. Malowniczo położony, nieco 
odsunięty od głównego nurtu rzeki wygląda jak z początku XX 
wieku. a tuż obok wystarczy przejść wał przeciwpowodziowy, 
aby trafić na surową i dziką plażę. 
  W samej Górze kalwarii zrewitalizowana skarpa wiślana, z której 
teraz rozciąga się wspaniały widok na Wisłę, mosty i soczystą 
zieleń starorzecza. 

POMYSŁ NA WISŁĘ
 Wyobraź sobie, że w słoneczny, niedzielny majowy poranek 
wybierasz się swoim całkiem współczesnym samochodzikiem, 
słuchając całkiem współczesnego radia, po całkiem współczesnej 
asfaltowej drodze do niezbyt odległego miasteczka Góra kalwaria. 
Mijasz miasto, dalej zjeżdżasz do portu na brzegu Wisły. i tu z ota-
czającą rzeczywistością zaczyna dziać się coś dziwnego…
 W porcie widzisz stare drewniane baty pod rozprzowymi żagla-
mi, szerokie płaskodenne szkuty z drewnianymi domkami na pokła-
dzie, na niektórych łodziach rozciągnięte płachty w formie namio-
tów. Wszystkie łodzie są umajone kwiatami i gałązkami brzozy.
 Na brzegu stoją zaś rześko wyglądające kobiety – Łurzycanki 
w odświętnych strojach regionalnych z Urzecza oraz rosłe chłopy 
– Łurzycoki z wiosłami w rękach. Zaraz, zaraz, a po drugiej stronie 
portu są też flisacy prosto z gór, w swoich charakterystycznych 
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wiślanym szlakiem wodnym przez Warszawę przepływało 100.000 
jednostek – batów, łodzi, szkut, tratw, barek… Na takie dictum usia-
dłem z wrażenia, a moja wyobraźnia niczym mistrz canaletto nama-
lowała obraz tamtej Wisły, który stał się moją inspiracją.  
 Z tych opowieści zapamiętałem też wielokulturowość. Na tere-
nach wokół dzisiejszej Góry kalwarii, po obu stronach Wisły, osie-
dlił się wielokulturowy mix. Byli Olendrzy pochodzący z terenów 
Niemiec i Flandrii, Mazowszanie i napływowi flisacy. To dało mie-
szankę kultur, zwyczajów i „nowej krwi”. 
 Ludzie ci poradzili sobie na tym bardzo trudnym, zalewowym te-
renie. dzięki konsekwencji w pracy potrafili się jeszcze wzbogacić. 
W Górze kalwarii funkcjonowała komora solna, gdzie gromadzo-
no sól jako ważny środek płatniczy. Budynek komory istnieje do 
dzisiaj. Wisła wymagała wiele poświęcenia, ale w zamian sowicie 
wynagradzała. Tak chyba pozostało do dzisiaj.
 czersk usytuowany na 3 wzgórzach to prawdziwa magia. Przed 
wiekami to miasteczko zamieszkiwało kilkudziesięciu rzemieśl-
ników – złotników i kowali. duży ruch na skrzyżowaniu szlaków 
prowadził do rozkwitu rzemiosła. do tej pory podczas wykopalisk 
znajdowane są artefakty ze złotego okresu czerska. Gdy zamknę 
oczy, słyszę rżenie koni, stukot kopyt i skrzypienie kół, gwar i nawo-
ływania z targowiska oraz dźwięki kucia u kowala. Podróż w czasie?

ULUBIONE MIEJSCA
  Wieża bramna i taras widokowy na zamku w czersku. rozpo-
ściera się stamtąd wspaniały widok na pradolinę Wisły z jezio-
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GÓRNA WISŁA
warownia książąt Mazowieckich... dariUsz FalaNa

GÓRNA WISŁA

Zielone Świątki – umajona armada łodzi płynie ze śpiewem od wsi do wsi z biegiem Wisły
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z dzikiej plaży. Polecamy wycieczkę do ciekawych ruin zamku 
w czersku, a tylko kilkaset metrów dalej kontakt z rzeką i wspaniałą 
przyrodą. Takie rzeczy tylko w Górze kalwarii… 

TEGO NIE WIEDZIELIŚCIE
 czersk w Xiii w. był stolicą księstwa Mazowieckiego, by dopie-
ro w 1413 r. przegrać rywalizację z… Warszawą. W XiV i XV wie-
ku, za czasów książąt Mazowieckich, czersk był drugim po Płocku 
miastem na Mazowszu. Paradoksalnie powodem jego upadku było 
przesunięcie się koryta Wisły na wschód w XiV wieku. Odsuwając 
się od grodu, rzeka pozbawiła miasto zarówno naturalnych warun-
ków obronnych, jak i związku z ważnymi szlakami komunikacyjnymi.
 Tutejsze sady słyną z jabłek. W każdy weekend na zamku 
w czersku serwowany jest lokalny cydr czerski z tzw. kija, czyli 
prosto z beczki. Można spróbować dwóch odmian – wytrawnej 
z jabłek oraz półsłodkiej o smaku gruszki. To prawdziwa odmiana 
w stosunku do fabrycznych cydrów z innych regionów.
 czerskie wzgórze zamkowe to miejsce magiczne. Podlega nie-
wytłumaczonej do dziś anomalii geo-meteorologicznej. Najpro-
ściej tłumacząc – gdy wszędzie dookoła pada deszcz – na zamku 
wszystko jest suche jak pieprz. Niemożliwe? Przyjedźcie i sprawdź-
cie sami.

CO, GDZIE, KIEDY W OKOLICY
czerskie spotkania na zamku 

   Maj – Xiii wiek. czyli życie w Wiekach Średnich. Zobaczymy, 
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kapeluszach z obwódką z muszelek. Śpiewają na góralską nutę, 
wciągając żagle na maszt. Tuż obok ciebie stoi zaś grupa nieco 
inaczej wyglądających przybyszy, ale oni z kolei mówią tylko po 
niemiecku albo po francusku. Nie! To nie może być rzeczywistość, 
tu musiała nastąpić jakaś teleportacja do początku XX wieku… 
 To najprawdziwszy „wehikuł czasu”, który przenosi nas na jedyne 
takie w Polsce Zielone Świątki na Wiśle, jak to drzewiej bywało. raz 
do roku, w majowe święto w Górze kalwarii możemy w piątek i so-
botę podczas warsztatów doświadczać codziennego życia i pracy 
szkutników, rybaków i flisaków.  Na rynku na ten czas staje  wioska 
rybacka. jest ruch i gwar, wszystkiego można dotknąć, spróbować, 
posmakować, a w sobotni wieczór festyn kończy się koncertem… 
 ale najważniejsze przychodzi w niedzielę – wtedy świętujemy, 
spływając kilkunastoma drewnianymi łodziami, przywróconymi 
rzece według starych wzorów. Płyniemy jak kiedyś od brzegu do 
brzegu na trasie Góra kalwaria, Nadbrzeż, Gassy, Wawer, Warsza-
wa. Tak jak kiedyś, cieszą się jedni, że przypływają, drudzy – otwie-
rają swoje serca na prawdziwą sól tej ziemi – pływanie po Wiśle. 
Wszyscy wspólnie świętują, biesiadują w przerwach na brzegu, 
a płynąc rzeką, śpiewają pieśni z Urzecza i z polskich gór. 
 Przez kilka godzin można poczuć się jak na zdjęciu wykonanym 
100 lat temu na środku rzeki. a wokół nie są to tani przebierańcy, 
ale ludzie Wisły z krwi i kości. W spływie na kilkunastu łodziach 
uczestniczy ponad 150 osób, a z roku na rok jest ich coraz więcej. 
 W pozostałe weekendy i wakacje przyciągamy możliwością 
pływania łodziami, kajakami, jeżdżenia rowerami czy korzystania 
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GÓRNA WISŁA
warownia książąt Mazowieckich... dariUsz FalaNa

GÓRNA WISŁA

Zespół „UrZecZeni” urzeczony Urzeczem na Wiśle
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Tutaj się dzieje - czerskie Spotkania na Zamku, Turniej rycerski
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jak wyglądało ówczesne życie zarówno rycerstwa, jak i pleb-
su. jaką bronią się posługiwano, jak wyglądały pojedynki rycer-
skie, czym się posilano oraz co i jak wytwarzali rzemieślnicy. 

   Ostatni tydzień czerwca – XVii wiek. czyli Szwedzi na zamku. 
To już zupełnie inny obraz, ukazujący potęgę zamku, proch, 
wybuchy, wojenną zawieruchę, wysadzanie wieży zamkowej, 
dużo hałasu i siwy dym… amatorzy sztuk pirotechnicznych 
będą niewątpliwie pod wrażeniem.

   Połowa sierpnia – Xi wiek. czyli wczesne średniowiecze. co-
famy się najdalej w historii i sprawdzamy, jak ludzie spędzali tu 
czas w początkach powstawania zamku. dla odmiany nie było 
wtedy żadnej wojny, tylko codzienność, muzyka, jedzenie, stroje. 
To spokojna przeciwwaga do militarnych wieków późniejszych.

   Połowa września – XV/XVi wiek. czyli Złoty Wiek. To okres kró-
lowej Bony. rekonstruktorzy prezentują życie codzienne dwo-
ru w czasie największego rozkwitu miasta i zamku w czersku. 

Noce na zamku w czersku 
   Noc spadających gwiazd – na początku sierpnia, w okresie gdy 

gęsto spadają Perseidy. astronomowie wyposażeni w odpowied-
ni sprzęt optyczny pokazują gwiazdy i opowiadają o nich. imprezie 
towarzyszy muzyka elektroniczna w „kosmicznych klimatach”.

   Noc grozy – zawsze w okolicach 1 listopada. Ucharakteryzo-
wani animatorzy, wśród oświetlonych na czerwono murów 
zamku, czytają fragmenty „dziadów” Mickiewicza. Przybyli 
goście mogą też skosztować jadła grozy, jak barszcz chrza-
nowo-buraczany czy czerwony popcorn. Zwieńczeniem spo-
tkania jest wyświetlany horror oraz żywy Teatr Ognia. W takiej 
scenerii to aż strach się bać…
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KONTAKT
Ośrodek kultury w Górze kalwarii
05-530 Góra kalwaria, ul. Białka 9

tel. (+48) 503 928 337, d.falana@kulturagk.pl

WIĘCEJ INFORMACJI
www.kulturagk.pl, www.zamekczersk.pl, 

www.facebook.com/osrodek.gorakalwaria

KAJAKIEM MOŻNA WSZĘDZIE
PIOTR FEDOROWICZ – ZaŁOŻycieL MOBiLNej WyPOŻycZaLNi kajakóW

 W dzieciństwie z okien mego rodzinnego domu w Warszawie ob-
serwowałem ludzi pływających po Wiśle i marzyłem, aby kiedyś też 
tak pływać. W latach 1980-2010 ruch na Wiśle zamarł, a ludzie odwró-
cili się od rzeki. Mimo to cały czas chodziło mi po głowie marzenie 
z dzieciństwa. W 2012 roku płynąłem po raz pierwszy dużym jachtem 
pełnomorskim „Zjawa iV”. Tu zetknąłem się z wielką wodą i ta przygo-
da pchnęła mnie ponownie na wiślane wody. W krótkim czasie razem 
z synami uruchomiłem firmę, która umożliwiła pływanie kajakami po 
Wiśle. Na realizację swoich dziecięcych marzeń czekałem 43 lata. ale 
udało się!

DLACZEGO WISŁA
 jak sięgnę pamięcią, niezapomnianym widowiskiem na Wiśle były 
Wianki na św. jana. Wówczas wieczorem, zazwyczaj po godzinie 2200 
rozpoczynało się wielkie świętowanie. Pamiętam, jak całą szerokością 
Wisły płynęły wianki, jeden przy drugim, a w środku większości 
z nich były zapalone świeczki. To były czasy, kiedy Wisła żyła. 
 Powoli powstaje wiele miejsc i atrakcji, które powodują, że 
mieszkańcy częściej wybierają Wisłę jako miejsce spotkań, space-
rów i wycieczek. Wisła nadal pozostaje miejscem magicznym wła-
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GÓRNA WISŁA
warownia książąt Mazowieckich... Piotr FedorowiCz

GÓRNA WISŁA

Piotr Fedorowicz – może nad Wisłą, może nad dowolną inna rzeką
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śnie dlatego, że jest „dziką rzeką” w granicach wielkiej Warszawy. 
To jedyne takie miejsce w europie.

WIŚLANE OPOWIEŚCI
jedni z naszych zagranicznych klientów spływali z Sandomierza 
do Warszawy. Na zakończenie wyprawy zapytałem, jakimi rzekami 
wcześniej spływali. W odpowiedzi usłyszałem – Orinoko, amazon-
ka, jangcy, ale najbardziej zaskoczyła ich właśnie Wisła, ostatnia 
dzika rzeka w europie. To, co zobaczyli – przyroda, ptaki, zwierzęta 
– jest wyjątkowe nawet wobec całej sumy ich doświadczeń. Po-
wiedzieli, że mamy szczęście mieszkać nad jedną z piękniejszych 
rzek w europie, a na pewno mamy najpiękniejsze plaże na świecie 
leżące w centrum miasta.
 Młody człowiek zamówił canoe – potrzebował transportu 
w dość nietypowym miejscu, o nietypowej godzinie i w bardzo krót-
kim czasie. jakież było nasze zdziwienie, gdy na miejscu okazało 
się, że to Pan Młody, który zaraz po ślubie chce wraz ze swą ob-
lubienicą przeprawić się na drugi brzeg, a wszyscy goście na uro-
czystość weselną po drugiej stronie rzeki udadzą się samochodami. 
Zarówno Panna Młoda, jak i goście weselni byli tą sytuacją mocno 
zaskoczeni... Było w tym coś metafizycznego, jak przejście na drugi 
brzeg ku nowemu życiu. a może młodzi potrzebowali trochę czasu 
dla siebie, aby wspólnie przeżyć romantyczną wiślaną przygodę. 
 Zimą na wodzie wcale nie jest tak zimno, jak mogłoby się wy-
dawać... Gdy temperatura na zewnątrz wynosi minus 10 stopni, 
wody Wisły mają w okolicach zera stopni. Okazuje się, że „grzeją” 

wtedy kajak od spodu. a podczas wiosłowania też można się nie-
źle rozgrzać. Poza tym takie spływy są stosunkowo krótkie – trwają 
około 2 godzin. Marznąć zaczyna się dopiero po wyjściu z kajaka. 
Wtedy szykujemy dla uczestników gorący kociołek z zupą i wszy-
scy są zachwyceni.

ULUBIONE MIEJSCA
 cała Wisła jest piękna i każdy odcinek ma swój urok – czy bę-
dzie to klasztor na skarpie w czerwińsku, piaszczyste łachy po-
wyżej Warszawy czy doskonały do uprawiania „bird watching” 
odcinek do Modlina. rzeka zmienia swoje oblicze z tygodnia na 
tydzień. Nawet w ciągu doby stan wody potrafi zmienić się o 70 
centymetrów i to zupełnie zmienia otaczający nas krajobraz.
 Płynąc kajakiem na wysokości Wilanowa, mijamy kępę Obor-
ską. Ta niewielka skarpa, po lewej stronie rzeki, jest niesamowi-
tym miejscem, gdzie doskonale widać dziuple ptaków w skarpie. 
Przyroda, jak widać, nawet potencjalnie najtrudniejsze warunki 
potrafi wykorzystać tak, aby były przyjaznymi miejscami do życia.

POMYSŁ NA WISŁĘ
 Nasza Mobilna Wypożyczalnia kajaków funkcjonuje jako firma 
rodzinna. kajaki możemy dostarczyć w dowolne miejsce nad Wisłą 
i na Mazowszu. jednak nie przewozimy osób – na miejsce roz-
poczęcia spływu trzeba dotrzeć samodzielnie, a takie punkty wy-
znaczamy maksymalnie blisko przystanków komunikacji miejskiej, 
więc nie powinno stanowić to problemu.

GÓRNA WISŁA
kajakiem można wszędzie Piotr FedorowiCz

GÓRNA WISŁA

Zimą też można urządzić spływ kajakowy Wisłą
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Wisła na każdym kilometrze zachwyca przyrodą, dzikimi brzegami i piaszczystymi plażami
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TEGO NIE WIEDZIELIŚCIE
 kraków chwali się Smokiem Wawelskim. ale na Wiśle w War-
szawie mamy aż dwa smoki! Można zobaczyć je, płynąc kajakiem 
przy niskim stanie wody, na lewym brzegu na wysokości punktu 
pobierania wody do wodociągów warszawskich. jest tam zbiornik 
wody dla Warszawy, a w rzece odsłoniły się dwa tzw. smoki. Są 
to 2-metrowe, stalowe końcówki rur zasysających wodę z Wisły 
do ww. zbiorników. „Smoki” pochodzą jeszcze z końca XiX wie-
ku, z okresu budowy warszawskich wodociągów przez Williama 
Lindleya. jeden ze smoków został niedawno wymontowany do 
renowacji, ale drugi nadal czeka na odwiedzających.
 W Wiśle można zauważyć żyjące tam małże chińskie, szczeżuje 
i raki rzeczne. Występują one na całym mazowieckim odcinku, co 
oznacza, że wbrew stereotypom Wisła jest czystą rzeką.
 W Polsce mamy 25 plaż naturystów. jedna z nich usytuowana 
jest nad Wisłą, na wysokości Wawra. W letnie dni plaże po obu 
stronach rzeki są chętnie odwiedzane przez amatorów bezpośred-
niego, nieskrępowanego kontaktu z naturą. Są też punktem, o któ-
ry często pytają kajakarze, którzy spływają do Warszawy. czyżby 
też chcieli zakosztować „100% natury”?  

CO, GDZIE, KIEDY W OKOLICY
 Pływamy cały rok. Godnymi polecenia poza sezonem są imprezy 
gromadzące większe grono kajakarzy, w grupie zawsze jest raźniej 
i bezpieczniej. Takie imprezy robimy m.in. w Święto Niepodległości 
11 listopada, w Trzech króli 6 stycznia, w Walentynki wypadające 

 Wyróżnikiem naszej oferty jest fakt, że wypożyczamy kajaki 
nie na godziny, ale z założenia na cały dzień. dzięki temu można 
popłynąć wolniej i razem z biwakiem zaliczyć krótszą trasę, albo 
postawić sobie poprzeczkę wyżej – popłynąć szybciej i pokonać 
dłuższy odcinek. To klient zawsze decyduje, jaka forma najbardziej 
mu odpowiada.
 Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo naszych wiśla-
nych gości. Na bieżąco sprawdzamy poziom wody, monitoru-
jemy prognozy pogody, przed każdym spływem udzielamy in-
strukcji, jak bezpiecznie zachowywać się na wodzie. Słuchamy 
też wszelkich uwag, a wnioski z nich staramy się wprowadzić 
w życie.  
 Na naszej stronie internetowej można znaleźć dokładne opisy 
każdej trasy, łącznie z mapkami, gdzie zaczynamy, a gdzie koń-
czymy spływ. Znajdują się tam również informacje o długości tras 
oraz  przewidywany czas spływu. Najpopularniejsze trasy to Plaża 
romantyczna w Wawrze – Poniatówka na 1,5 godziny spływu, kar-
czew – Poniatówka na 3,5 godziny oraz dla wytrwałych kajakarzy 
ponad 5-godzinne trasy Góra kalwaria – Poniatówka i Warszawa 
– Twierdza Modlin.  
 W lipcu i sierpniu mamy w Warszawie stałe przystanie, gdzie 
można wypożyczyć kajaki. czynne są one w soboty i niedziele 
w godz. 12-19 w trzech miejscach: na 511. kilometrze Wisły przy 
Płycie desantu, na 512. na Plaży Poniatówka oraz na 514. na Plaży 
rusałka. W wakacje każdy zatem może popływać także w samej 
Warszawie.

GÓRNA WISŁA
kajakiem można wszędzie Piotr FedorowiCz

GÓRNA WISŁA

Plaża romantyczna w Wawrze – popularne miejsce startu krótkich spływów do Warszawy
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Początkujący z pewnością poczują się bezpieczniej podczas zorganizowanych spływów
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w lutym, a impreza spotyka się z coraz większym zainteresowa-
niem.
 O czym warto pamiętać, wybierając się pierwszy raz na wyciecz-
kę kajakową? Trzeba zabrać ze sobą  dużą ilość wody – min. 2 litry 
na osobę. do tego nakrycie głowy, które da się zawiązać na głowie 
lub tak zabezpieczyć, aby nie odfrunęło, krem z filtrem UV, dobrze 
mieć także rękawiczki rowerowe. No i koniecznie coś na piknik – na 
wodzie apetyt wyraźnie dopisuje. Natomiast podczas spływu nie 
można spożywać alkoholu. Nie dość, że zagraża to „spożywające-
mu” – przy upale alkohol szybko uderza do głowy, im więcej alko-
holu, tym mniej siły do wiosłowania – to na dodatek w sytuacjach 
kryzysowych będziemy mieli ograniczone możliwości, aby pomóc 
innym osobom na wodzie, które znajdą się w niebezpieczeństwie. 
Pamiętajmy też – jeżeli podpływamy kajakiem do kogoś w wodzie, 
komu chcemy pomóc, to zawsze robimy to pod prąd rzeki.
 a jak zachować się, kiedy już się wypadnie z kajaka? Przede 
wszystkim trzeba już wcześniej przestrzegać obowiązku założenia 
na siebie kamizelki asekuracyjnej  (a nie trzymania jej pod siedze-
niem). Gdy nastąpi wywrotka, to mamy bardzo małe szanse na 
założenie kamizelki. Pamiętajmy też – odwrócony do góry dnem 
kajak jest dobrym środkiem asekuracji. Należy złapać się kajaka 
za przód lub tył, ale nie odwracać go. Wtedy działa on jak tratwa 
z dużą bańką powietrza we wnętrzu – ma zatem dużą wyporność. 
Ostatnia deska ratunku to wiosło – dzięki niemu możemy wspo-
móc utrzymanie się na wodzie. a dalej – nie walczyć z prądem! 
Poddać się nurtowi i spokojnie płynąć z prądem, lekko po skosie 
do najbliższego brzegu. W ten sposób sama rzeka pomoże nam 
w uratowaniu się. Pamiętajmy – woda lubi rozważnych.

KONTAKT
Mobilna Wypożyczalnia kajaków Nakajak.com

Siedziba: 04-996 Warszawa, Sztumska 2c
tel. (+48) 796 188 809, biuro@nakajak.com

WIĘCEJ INFORMACJI
www.nakajak.com, www.kajakiwarszawskie.pl

www.facebook.com/nakajak

GÓRNA WISŁA
kajakiem można wszędzie aNdrzeJ stański

GÓRNA WISŁA

TRADYCYJNE DREWNIAKI WRACAJĄ NA WODĘ 
ANDRZEJ STAŃSKI – PreZeS ZarZądU FUNdacji SZerOkie WOdy

 Byłem jednym z inicjatorów założenia Fundacji i jestem pre-
zesem jej Zarządu. Wcześniej przygodę z wodą zacząłem od 
harcerstwa, gdzie nauczyłem się pływać wpław oraz na małych 
żaglówkach. Tam też uzyskałem patenty sternika jachtowego 
i motorowodnego. W kolejnych latach zasilałem też kadrę na obo-
zach, gdzie prowadziliśmy zajęcia edukacyjne na omegach. Po 
drodze było też morze, rejsy po Bałtyku na flagowym żaglowcu 
ZhP „Zawisza czarny”, ale morze jakoś mnie nie wciągnęło. a już 
w dojrzałym życiu los rzucił mnie do cieciszewa, miejscowości na 
Mazowszu położonej bardzo blisko Wisły. 
 Tutaj pewnego dnia zobaczyłem na Wiśle człowieka, który płynął 
łódką zbudowaną z plastiku i drewnianych płyt OSB. Namówiłem wte-
dy syna, który jest szkutnikiem, żeby zbudował podobną łódź. a on 
stworzył prawdziwie „oceaniczną wiosłówkę”. No a Wisła była najbli-
żej, żeby ją wypróbować. Próba okazała się nie byle jaka, bo pierwszy 
poważny rejs wiódł rzekami i kanałami spod Warszawy aż do Berlina. 
 Podczas tego pierwszego rejsu w 2010 r., na Wiśle pod czer-
wińskiem zobaczyłem pierwszą drewnianą pychówkę zbudowaną 
przez jednego z ostatnich żyjących nadwiślańskich szkutników 
Tadeusza Szymańskiego ze wsi kromnów nad Wisłą. Zakochałem 
się w tych drewnianych łodziach od pierwszego wejrzenia. Pierw-

andrzej Stański – ciągle poszukujący i przecierający nowe szlaki nie tylko na wodzie
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sza, którą kupiłem to „Łużyca” – 7-metrowa jednostka autorstwa 
dominika Wichmana. Łódka była trochę chybotliwa i przez to wy-
magająca, ale dawała niesamowitą przyjemność swobodnego pły-
wania po Wiśle. Od tego momentu zostałem owładnięty myślami 
o drewnianych łodziach na Wiśle, a już w kolejnym roku, wraz z Fli-
sem królewskim przypłynęła do Gassów pod Warszawą moja ko-
lejna „drewniana krypa” – „józefina”, zbudowana przez Mateusza 
Tabakę z Basoni z Lubelszczyzny. i wtedy uświadomiłem sobie, że 
jest taki „świat drewniaków”, który naprawdę istnieje. 

DLACZEGO WISŁA
 Moja miłość do Wisły to fascynacja klasycznymi, drewnianymi 
łodziami, które kiedyś były tu budowane. Odezwała się we mnie 
dusza historyka, powiązana z chęcią odtwarzania drewnianych, 
starych łodzi. Właśnie ona jest doskonałym miejscem, gdzie moż-
na realizować swoje historyczne pasje, odtwarzać krok po kroku 
starą, wiślaną flotę i cieszyć się z jej używania.
 Wisła jest piękna w wielu odsłonach… jest niezagospodaro-
wana, nieprzewidywalna, nie ma tu zbyt wielu ludzi. Nie jest też 
„komercyjna” – nie ma tu szpanu i wypasionych jachtów.Od Sando-
mierza aż po Toruń, które pięknie zapisały się w historii Polski. Wisła 
to piękno w czystej postaci.

WIŚLANE OPOWIEŚCI
 często pływamy na ciekawym przyrodniczo odcinku Wisły, 
Gassy – Góra kalwaria. Grupa ornitologów zamówiła taki rejs, aby 

obserwować żyjące tu ptaki. Warunki tego dnia były wyśmienite, 
niby wszystko się udało, tylko nie było żadnych ptaków… To było 
niesamowite! Bo następnego dnia, na tej samej trasie, gdy płynę-
liśmy już prywatnie – ptaków było „w bród”. Od tej pory wiem, że 
Wisła i jej przyroda są nieprzewidywalne, jednego dnia nie zoba-
czysz nic, a drugiego dostaniesz w prezencie całe bogactwo rzeki. 
 innym razem wybraliśmy się na romantyczny weekend pod 
gwiazdami. Samotna wyspa Zieleniec, piękna przyroda, cisza, 
spokój, najbliższa cywilizacja kilka kilometrów dalej.  ale jeszcze 
przed zmierzchem do naszych uszu dotarły bardzo wyraźne dźwięki 
przyśpiewek ludowych i disco polo. i tak przez całą noc do rana… 
jak się nazajutrz okazało, kilka kilometrów dalej nad brzegiem rzeki 
odbywało się wesele. ale że woda może tak rozprzestrzeniać mu-
zykę i radość ludzi, nigdy byśmy nie przypuszczali…  
 każdy z naszych gości na Wiśle jest zauroczony czymś innym. 
ale wiemy, co na pewno zaskakuje gości z zagranicy… Nie im-
ponuje im architektura czerwińska, Płocka czy Warszawy. ale są 
szczerze zachwyceni dziką przyrodą, soczystą zielenią, nieokiełzna-
ną rzeką, jej wyspami i łachami z czystym piaskiem. Okazuje się, że 
dla mieszkańców rozwiniętej technologicznie europy najważniejsza 
jest właśnie przyroda, jakiej nie spotkają nigdzie indziej poza Wisłą.

ULUBIONE MIEJSCA
   Plaża Wilanowska – w Wilanowie, jak sama nazwa wskazuje, 

vis-à-vis Plaży romantycznej, można się kąpać w Wiśle i to 
właśnie tam jest wcale liczna kolonia naturystów…

GÓRNA WISŁA
tradycyjne drewniaki wracają na wodę aNdrzeJ stański

GÓRNA WISŁA

W takich tradycyjnych drewnianych łodziach nie jeden już się zakochał
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Tradycyjne drewniaki mogą być małe, ale też całkiem spore z dachem nad głową
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POMYSŁ NA WISŁĘ
 W Fundacji postawiliśmy m.in. na przywrócenie Wiśle starych, 
drewnianych łodzi – tradycyjnych pychówek z żaglem rozprzo-
wym, zarówno fizycznie, jak i w świadomości Mazowszan. chce-
my, aby „tradycyjne drewniaki” na wiosłach, silnikach lub pod ża-
glami znalazły miejsce na współczesnej mazowieckiej Wiśle. 
 dwie spore drewniane jednostki – „Św. Barbara” i „Św. elżbieta” 
– wzorowane na galarach krakowskich – pełnią swoją służbę na 
Wiśle w Warszawie. jedna służy do krótkich, godzinnych rejsów 
turystycznych i cumuje przy bulwarach wiślanych, druga wykorzy-
stywana jest jako prom przeprawowy dla pieszych i rowerzystów 
na trasie Wawer – Wilanów.
 Obie, zbudowane przez Wacława Witkowskiego, powstały 
z inicjatywy księdza jacka dzikowskiego, proboszcza Parafii Św. 
Zygmunta w Słomczynie. Wpadł on na pomysł zorganizowania 
prawdopodobnie jedynej pielgrzymki rzecznej w europie. i tak 
raz do roku, w czerwcu, 2-dniowa Pielgrzymka Św. Zygmunta po 
Wiśle wiedzie z Gassów do Płocka z noclegiem w gościnnych 
progach klasztoru oo. Salezjanów w czerwińsku. Miejsca trzeba 
rezerwować z dużym wyprzedzeniem!
 kolejne nasze „drewniaki” to dwa byki (tak nazywane są kon-
strukcje tych łodzi) o nazwie „Szaman” i „Zirka” – 14 m długości i 3 
m szerokości, osada do 12 osób z załogą, na pokładzie drewnia-
na budka. Są to skromne jednostki, ale z powodzeniem służą na 
dłuższych trasach. Mają toalety chemiczne, co zwiększa komfort 
podróży. Stale też dbamy o podnoszenie standardu naszych łodzi. 

   Plaża romantyczna – w Wawrze, fantastyczne miejsce z do-
brym dostępem od strony lądu, jest przeprawa łodzią na drugą 
stronę, ale brzeg jest tu urwisty i nie ma możliwości kąpieli. 

   Plaża ciszyca – w gminie konstancin-jeziorna, bezpieczna dla 
dzieci, długa na ponad 2 km, z czystym, rzecznym piaskiem, 
płytką wodą, urozmaicona uroczymi zatoczkami. 

   kępeczki – w gminie kozienice, ładne i mało znane miejsce, 
można dojechać autem, miejsce imprez związanych z Flis Fe-
stiwalem. 

   Plaża nad Wisłą u ujścia Świdra – miejscówka z tradycjami, 
którą wiele osób pamięta jeszcze z dzieciństwa, nadal cieszy 
się dużym zainteresowaniem. 

   Port w Górze kalwarii – duży, dobrze przygotowany port rzecz-
ny dla piaskarzy i transportu wodnego. a tuż obok dzika plaża 
i sprawdzony przez kierowców Tir-ów przydrożny „Bar nad 
Wisłą”.

   czerwińsk – klasztor oo. Salezjanów, którego początki sięgają 
Xii wieku, nieodkryta perła architektury romańskiej na Mazow-
szu. klimatyczny ryneczek ze starą, małomiasteczkową zabu-
dową drewnianą tuż nad brzegiem Wisły. Przy klasztorze dom 
Pielgrzyma z możliwością przenocowania.

   Wyszogród – piękny widok ze skarpy na Wisłę, a niebawem tak-
że interesująca ekspozycja w nowym Muzeum historii Wisły. 

   Przystań Morka – klub żeglarsko-motorowodny PTTk w Płoc-
ku, sympatyczna tawerna prowadzona przez pana Tomka, 
a w samym Płocku mnóstwo rzeczy do zwiedzania.     

GÓRNA WISŁA
tradycyjne drewniaki wracają na wodę aNdrzeJ stański

GÓRNA WISŁA

Ulubione miejsce wodniaków to nietknięty ludzką stopą piasek dzikich plaż i wysp na Wiśle
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Fundacja Szerokie Wody wśród swych szerokich działań ma również szkolenia na wodzie

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 Fu
nd

ac
ji S

ze
ro

kie
 W

od
y



2928

 drewniane łodzie budowali cieśle i szkutnicy. aby mogły one 
powrócić na Wisłę, stworzyliśmy program „Okrętowy cieśla”. Na 
początku był to warsztat pokazowy na targi turystyczne, pokazu-
jący, jak wyglądał kiedyś ten zawód i takie warsztatowe detale 
jak kołkownica, knaga, półkluza, kluza etc. Okazało się, że nasz 
projekt spotkał się z tak dużym zainteresowaniem zwiedzających, 
że w ciągu pierwszego roku odwiedził wiele miejsc nad Wisłą, 
m.in. kraków, Sandomierz, Solec, kilkukrotnie Warszawę, Płock, 
Włocławek, Toruń, Gdańsk i inne. W efekcie budujemy ciesielnię, 
która będzie funkcjonowała na stałe w Modlinie, ale chcemy, aby 
podobna była również w Porcie czerniakowskim w Warszawie.
 W ślad za rosnącym zainteresowaniem, szczególnie wśród 
dzieci i młodzieży, uruchomiliśmy Szkółkę Żeglarstwa Tradycyjne-
go. Zapraszamy dzieci i dorosłych, aby zdobyli pierwsze żeglarskie 
szlify – wiedzę, jak zachowywać się na łódce, jak bezpiecznie pły-
wać, a potem wsiąść na „wiślane drewniaki” i nauczyć się pływać 
pod żaglami, jak to dawniej na Wiśle bywało.

TEGO NIE WIEDZIELIŚCIE
 Na Mazowszu klasyczne współczesne łodzie drewniane oraz 
repliki startych wiślanych łodzi wychodzą spod ręki szkutnika 
dominika Wichmana, mającego swój warsztat w Nadarzynie. 
również kolejni pasjonaci przywracają „ginące zawody”. U takich 
szkutników każdy może zamówić swojego wymarzonego „drew-
niaka” i cieszyć się nim na Wiśle.  

CO, GDZIE, KIEDY W OKOLICY
 Na Wiśle pojawiają się ciągle nowe inicjatywy i dużo się dzieje. 
jeżeli jednak spodobały się Wam nasze „oldschoolowe projekty”, 
to koniecznie śledźcie naszą stronę na Facebooku.

KONTAKT
Fundacja Szerokie Wody

02-981 Warszawa, augustówka 36, tel. (+48) 606 777 154
andrzejstanski@wp.pl

WIĘCEJ INFORMACJI
www.facebook.com/fundacjaszerokiewody

NADWIŚLAŃSKI PARK NARODOWY... 
DR PRZEMYSŁAW NAWROCKI  – SPecjaLiSTa dS. OchrONy Wód 
 i GaTUNkóW W FUNdacji WWF POLSka

 jestem biologiem ze specjalnością zoologia, mój doktorat to 
rezultat badań ptaków Wisły. Podczas mojej pracy naukowej zda-
łem sobie sprawę, że nie wystarczy badać przyrodę i udostępniać 
wyniki badań, ale trzeba aktywnie walczyć, żeby to, co najcenniej-
sze w przyrodzie, nie zniknęło bezpowrotnie. Ochroną przyrody 
zajmuję się od 40 lat. 

DLACZEGO WISŁA
 Wisła stała się dla mnie bardzo ważna, gdy odkryłem ją jako 
przyrodnik. Zaczynając studia w 1976 r., jesienią spędziłem 2 ty-
godnie na obozie ornitologicznym nad środkową Wisłą w rejonie 
wsi Pawłowice, gdzie obrączkowaliśmy migrujące ptaki. i wtedy, 
znając już wiele innych rzek, zobaczyłem, jak wyjątkowa jest Wi-
sła, jakie piękne kryje krajobrazy, jakie wspaniałe warunki stwarza 
dla ptaków, jak tworzy przedziwny świat zamknięty wałami – lasy 
wyglądające jak dżungla, piaszczyste wyspy i leniwie płynąca woda. 
 Byłem też w zespole badaczy ptaków, który koncentrował się 
na przebadaniu tych świetnie zachowanych w Polsce, naturalnych 
ekosystemów, których nie ma już nigdzie indziej w europie. Po 
Puszczy Białowieskiej i Bagnach Biebrzańskich – dolina Środkowej 
Wisły jest trzecim takim unikatowym miejscem. Tutaj spędziłem 5 

GÓRNA WISŁA
tradycyjne drewniaki wracają na wodę PrzeMYsŁaw NawroCki

  WISŁA

dr Przemysław Nawrocki – nie wystarczy badać przyrodę, trzeba ją chronić bo sama się nie obroni 
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kularnych obrazów Wisły. Były to krowy przepływające z brzegu 
rzeki na wyspę tak, że widać było tylko ich głowy wystające ponad 
lustro wody. To można porównać tylko do widoku stada dzikich 
zwierząt przepływającego rzekę w afryce… 

ULUBIONE MIEJSCA
 Poniatówka to piaszczysta wyspa w samym centrum Warszawy, 
pod przęsłem mostu Poniatowskiego.  Można tu zaobserwować 
przez okrągły rok wiele gatunków ptaków – kormorany, nurogęsi, 
kilka gatunków mew. a zimą zupełnie blisko, bo na peryferiach War-
szawy, można zobaczyć orły bieliki. Niesamowite, ale prawdziwe. 
 Byłoby wspaniale, gdyby wzdłuż Wisły, po wałach przeciwpowo-
dziowych można było pojechać rowerem, ale nie po ścieżce z barier-
kami, tylko bliżej natury. Polecam takie rozwiązania jak spacerowo-
-rowerowa ścieżka przyrodnicza na praskim brzegu w Warszawie. To 
kilkanaście kilometrów szutrowej alejki, wijącej się wśród drzewo-
stanu łęgowego tuż nad brzegiem rzeki. klimat zupełnie niemiejski 
i można się tu poczuć jak w środku tajemniczego lasu.
 Płynąc łodzią na odcinku od Zawichostu aż do Płocka, widzimy 
najpiękniejszą, niemal naturalną Wisłę. Praktycznie każdy kilometr 
jest perełką samą w sobie. To jest bardzo dynamiczny krajobraz 
żyjącej rzeki, która każdego roku może wyglądać inaczej. 
 Na część moich ulubionych miejsc na Wiśle można wybrać się, 
uczestnicząc w wyprawach Stołecznego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków (www.stop.eko.org.pl). STOP regularnie organizuje rejsy 
ornitologiczne po Wiśle oraz piesze wycieczki – co bardzo istot-

najwspanialszych lat w mojej pracy ornitologa, pływając w pontonie 
lub kajakiem od Sandomierza po Płock, badając ptaki i starając się 
zrozumieć, jak funkcjonuje tu nowo przybyły gatunek – mewa siwa. 
 Spędzałem wtedy na środkowej Wiśle całe miesiące, obser-
wując ptaki i poznając sekrety nadwiślańskiej przyrody. Było to 
niesamowite przeżycie, które pokazało mi, że ten 400-kilometro-
wy odcinek Wisły to coś unikatowego w skali nie tylko Polski, ale 
całej europy. Właśnie ten obraz dzikiej rzeki artysta fotografik artur 
Tabor uwiecznił w albumie „Wisła królowa rzek”, spełniając w ten 
sposób zarówno swoje, jak i moje marzenie. 

WIŚLANE OPOWIEŚCI
 W czasach, kiedy podczas moich wędrówek po Wiśle posługi-
wałem się pontonem, przybiłem w celach badawczych do jednej 
z wysp z koloniami mew i rybitw. Przez kilka chwil stałem zauro-
czony tym miejscem, a kiedy odwróciłem się… zobaczyłem na 
horyzoncie pomarańczową plamkę – mój ponton kilkaset metrów 
dalej. Ponton odpłynął! jedyne, co mi zostało, to gonić go, ponie-
waż w plecaku na pokładzie miałem notatki z 2 miesięcy badań. 
Musiałem na zmianę biec po wyspach i przepływać z wyspy na 
wyspę. Wtedy cudem udało się dogonić ponton, ale odtąd wie-
działem, że Wisła musi być traktowana z szacunkiem i respektem. 
 Na mazowieckim odcinku Wisły przepłynąłem łącznie ponad 
tysiąc kilometrów. To, co ciekawe dla Wisły, to również tradycyjne 
użytkowanie rolnicze. W rejonie miejscowości Wróble pomiędzy 
dęblinem a Warszawą, zapamiętałem jeden z najbardziej spekta-

WISŁA
Nadwiślański Park Narodowy PrzeMYsŁaw NawroCki

  WISŁA

kolonia lęgowa mew śmieszek na Wiśle
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cze rzadsze rybitwy białoczelne (500 par), rybitwa białoczelna 
jest świetnie przystosowana przez ewolucję do gniazdowania na 
piaszczystych wyspach – jej gniazdo to po prostu dołek w pia-
sku, a kolor i plamkowanie jaj jest tak wspaniale dopasowane do 
tła, że ich gniazda są bardzo trudne do zauważenia,
  mewy siwe (700-800 par) – niemal cała polska populacja tego 
gatunku gniazduje właśnie tu, na wyspach na Wiśle,
 mewy białogłowe i czarnogłowe – gatunki te pod koniec ubie-
głego wieku przywędrowały nad Wisłę z rejonu Morza czarne-
go i Śródziemnego,
 ostrygojady – ptaki zwykle gniazdujące nad brzegami mórz, 
które na Wiśle powinny być zwane „szczeżujojadami”, bo 
ostryg ani omułków tu nie znajdą,
 zimorodki – te lśniące, błękitno-szmaragdowe ptasie klejnoty, 
gniazdujące w norkach w ścianach skarp, na żadnej innej rze-
ce w Polsce nie występują tak licznie jak nad środkową Wisłą.

W Wiśle, do czasu wybudowania zapory we Włocławku, żyły ga-
tunki ryb wędrownych:

 łosoś i troć wędrowna, które na tarło wędrowały z Bałtyku do 
beskidzkich rzek i strumieni, pokonując dystans ponad 700 km, 
 jesiotr ostronosy, który dorastał do 4,6 m długości i osiągał 
360 kg wagi, ostatniego jesiotra odłowiono w Wiśle w 1965 r. 

 Na dużych wiślanych wyspach i w dolinie rzeki rosną lasy łę-
gowe, które nie mogą żyć bez corocznych zalewów. dla nich wez-
brania rzeki, które my określamy jako „powódź”, są niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania. Lasy łęgowe są jednym z najrzad-

ne – w sposób bezpieczny dla przyrody. Wisłę można „poczuć”, 
niekoniecznie płynąc po niej. często równie ciekawa może być 
wyprawa piesza brzegami.

POMYSŁ NA WISŁĘ
 Wisła powinna pozostać taka jak teraz. To pomysł oczywisty – 
tak unikatowe miejsca powinny być traktowane jako najwyższe 
dobro narodowe. jest to idealne miejsce na turystykę ekologicz-
ną, ale bardzo ostrożnie rozwijaną.  Wisła powinna być otwarta dla 
ludzi, ale ze względu na swoją unikatowość musi być traktowana 
z szacunkiem, a co za tym idzie, nie nadaje się do turystyki maso-
wej. To powinna być turystyka ostrożnie dozowana, która łączy 
elementy dziedzictwa kulturowego z pięknem niezwykle wrażliwej 
przyrody. 
 Moim zdaniem, powinien powstać tu park narodowy – od Zawi-
chostu do Płocka z wyłączeniem odcinka warszawskiego. Wszystkie 
tereny na tym odcinku spełniają kryteria właściwe dla parku narodo-
wego. W chwili obecnej niektóre elementy przyrody Wisły chronią 
rezerwaty i obszary Natura 2000, ale to jeszcze stanowczo za mało.
 Przyroda potrafi zadbać o siebie, ważne, abyśmy jej nie prze-
szkadzali. kochając Wisłę, zróbmy wszystko, aby jej nie zadeptać. 
Wiślany Park Narodowy – takie jest moje marzenie. 

TEGO NIE WIEDZIELIŚCIE
Na mazowieckim odcinku Wisły gniazdują m.in.:

  bardzo rzadkie na rzekach rybitwy rzeczne (1600-1700 par) i jesz-

WISŁA
Nadwiślański Park Narodowy PrzeMYsŁaw NawroCki

  WISŁA

Wiosenna wielka woda na Wiśle koło Lucimii skąpana w czerwieni zachodu słońca
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szych i najbardziej zagrożonych wyginięciem typów lasów euro-
pejskich.

CO, GDZIE, KIEDY W OKOLICY
  Wisła jest rzeką bardzo dynamiczną, z miejscami na przemian 
płytkimi i głębokimi, są też miejsca z wartkim nurtem i takie, 
gdzie piasek na dnie łatwo zapada się i wciąga próbującego 
po nim chodzić człowieka. Nie należy tego bagatelizować. Na 
rejs najlepiej będzie wybrać się drewnianą łodzią ze znającym 
wodne szlaki „wilkiem wiślanym” za sterem. a jeśli już samo-
dzielnie, to zawsze w kapoku i nigdy samemu. druga osoba, 
drugi kajak, to gwarancja większego bezpieczeństwa. 
  Pamiętajmy! Nie należy wchodzić na wyspy. dlaczego? W se-
zonie lęgowym ptaków, od połowy kwietnia do końca lipca, 
są tam lęgowiska mew i rybitw. Spłoszone naszą obecnością 
ptaki podrywają się z gniazd, bo boją się intruzów. Opuszczone 
nawet na krótki czas jaja w nieosłoniętych niczym gniazdach 
mogą ulec przegrzaniu lub przechłodzeniu i niewyklute pisklęta 
giną. Spłoszone starsze pisklęta uciekają z gniazd i mogą zostać 
zabite przez inne ptaki albo porwie je nurt rzeki. W ten sposób 
jedna nieopatrzna wizyta człowieka na wiślanej wyspie może 
doprowadzić do śmierci setek, a nawet tysięcy piskląt. 
  Wisłą można także popłynąć przez okrągły rok, o każdej po-
rze dnia i nocy… Zrobimy to w sposób wirtualny. a wszystko 
dzięki projektowi opracowanemu przez Fundację WWF Polska 
wspólnie z Google i działającemu podobnie jak „street view”.  
Bez wychodzenia z domu, ale też bez uszczerbku dla przyrody, 
możemy podziwiać większość mazowieckiego odcinka Wisły. 
Zapraszam na stronę projektu www.rejswisla.pl. 

KONTAKT
Fundacja WWF Polska

02-645 Warszawa, ul. Gandhiego 3, tel. (+48) 22 849 84 69
kontakt@wwf.pl

WIĘCEJ INFORMACJI
www.wwf.pl,   www.rejswisla.pl

WISŁA
Nadwiślański Park Narodowy MACIEK SZAŁĘGA

WARSZAWA

LUKSUS NA WODZIE DLA KAŻDEGO
MACIEK SZAŁĘGA  –  POMySŁOdaWca LUkSUSOWych   
 rejSóW PO WiŚLe

 Lubię wodę. ale nie znajduję z pamięci jakiegoś specjalnego 
związku z Wisłą, który istniałby wcześniej. Mieszkałem w  War-
szawie i po studiach zacząłem pracować w znanej korporacji. 
Było fajnie, z przyjemnością spędzałem czas w wielu miejscach 
na świecie poznając mnóstwo ciekawych ludzi. Wielokrotnie pły-
wałem też wycieczkowo po wodach takich miast, jak kopenhaga, 
Budapeszt, Praga, Wiedeń czy Londyn. Po 20 latach pracy stwier-
dziłem, że chciałbym inaczej zagospodarować mój czas. Tylko 
jak…?

DLACZEGO WISŁA
 Mimo że moja krew jest mocno wymieszana – Polska, Ukraina, 
austria, czechy – to właśnie w Polsce czuję się najlepiej – tutaj jest 
moja Ojczyzna. Mieszkam pod Warszawą, w dzieciństwie nie bywa-
łem blisko wody. a jednak to Wisła mnie przyciągnęła. Oczarowała 
mnie tym, jak wyjątkowa jest na tle innych europejskich rzek.
 chciałem też ubogacić Warszawę ofertą dla osób ceniących ja-
kość, komfort i luksus. Warto zapewnić turystom różne możliwo-
ści obcowania z Wisłą, bo każdy szuka czegoś innego. ja odnala-
złem tutaj płynący wolniej czas oraz pasję życia i pracy na wodzie.  

Maciek Szałęga – na Wiśle odnalazł płynący wolniej czas oraz pasję życia i pracy na wodzie
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magię, że w Porcie czerniakowskim, gdzie cumujemy – czas w jakiś 
niewytłumaczalny sposób zwalnia. dosłownie trzy kroki obok jest 
Wisłostrada, ciągły ruch, pośpiech, samochodowe korki.  a w por-
cie cisza i spokój, wędkarze na brzegu, sielanka. To jak dwa światy – 
niesamowite! Wisła jest takim miejscem, gdzie te dwa światy łączą 
się ze sobą i można łatwo przechodzić z jednego do drugiego.
 Na nowych nadwiślańskich bulwarach znalazłem miejsce, które 
jest dla mnie genialne. To wyniesiona w górę skarpa, a na niej ja-
sny piasek, leżaki i kosze plażowe jak nad morzem. Gdy usiądzie się 
tam z twarzą ku Wiśle – mamy przed sobą rzekę w całej jej okaza-
łości i prawy, dziki brzeg. Nagle znajdujemy się innej rzeczywistości 
– woda, piasek, cisza, spokój, relaks. Trudno uwierzyć, że jest się 
w centrum europejskiej stolicy. Moi znajomi z australii, którzy dużo 
podróżują, powiedzieli, że nigdy czegoś takiego nie widzieli. Bulwary 
warszawskie są świetnie przemyślane, ze ścieżkami rowerowymi, 
ciągami dla pieszych oraz strefami zabaw dla dzieci i wypoczynku 
dla dorosłych. Zlokalizowane tu pawilony z kuchniami świata mają 
konstrukcję pływającą. Gdyby poziom wody podniósł się nadmier-
nie, to one bez żadnego uszczerbku uniosą się na wodzie.
 Panoramę Warszawy z okolic mostu Siekierkowskiego nazywam 
polskim Manhattanem. Zwłaszcza podczas wieczornego rejsu przy 
zachodzącym słońcu widok jest niesamowity. W czasie rejsu wi-
dać leniwie przesuwające się zielone brzegi po obu stronach… 
i nagle za zakrętem, na horyzoncie, wyłania się grupa stojących 
blisko siebie warszawskich drapaczy chmur. W istocie sprawia to 
wrażenie Manhattanu i wszyscy głośno kwitują to – wow! 

WIŚLANE OPOWIEŚCI
 Warszawa posiada wyjątkowy kontrast między obu brzegami. 
często zdarza się, że turyści zagraniczni, patrząc na prawy brzeg 
Wisły pytają – ile wydaliście na to, aby było tam tak dziko? a my 
odpowiadamy ze śmiechem, że od 60 lat nic nie wydaliśmy i dlate-
go tak naturalnie to wygląda. Trudno im w to uwierzyć…
 Wow! Taki okrzyk i towarzysząca temu mina naszego gościa są 
bezcenne. dzieje się tak najczęściej podczas „rejsów niespodzia-
nek”. Główna osoba z zawiązanymi oczami, wprowadzana jest na 
statek, potem słychać szum silnika i czuć, że „coś się rusza”, co bu-
dzi lekki niepokój. Wtedy zdejmujemy szarfę, a tu kompletne zasko-
czenie: woda dookoła, przyjaciele obok i luksusowe wnętrze statku 
na środku rzeki. To magiczne przeżycie, szczególnie kiedy dojdą do 
tego jeszcze emocje, bo okazuje się, że będą to zaręczyny, urodziny, 
ekskluzywna kolacja czy kameralny koncert na wodzie.
 Wyobraźcie sobie, że mamy letni wieczór, a wy świętujecie wraz 
z przyjaciółmi jakąś miłą okazję, siedząc w knajpce w Porcie czer-
niakowskim. Wokół cisza i nagle z ciemności wypływa magicznie 
zawieszony w powietrzu solista, grający na fortepianie, trio smycz-
kowe albo jazzowy band. Unosząca się nad wodą w ciemności sce-
na jest niesamowita – a to nasz statek z wygaszonymi światłami dol-
nego pokładu. Taki zjawiskowy koncert tylko na Wiśle w Warszawie. 

ULUBIONE MIEJSCA
któregoś dnia żona mnie spytała, cóż takiego ciekawego jest na tej 
Wiśle, że ciągle tam jestem. Stwierdziłem wtedy, że woda ma jakąś 

WARSZAWA 
luksus na wodzie dla każdego MACIEK SZAŁĘGA

WARSZAWA

Wieczorny koncert nad Wisłą – to może być bezcenne wspomnienie
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co tam Nowy jork, oto najlepszy widok na polski Manhattan z okolic Mostu Siekierkowskiego

Fo
t. 

Gr
ad

ue
te

d 
Gr

ey
/Fo

to
lia



3938

 Naszą ideą jest pokazywanie, jak pięknym miejscem jest 
Warszawa i mazowiecka Wisła. rejsy widokowe odbywają się 
przez cały rok – również jesienią, zimą, gdy na rzece nie ma 
lodu, i wczesną wiosną. Nasz wielojęzyczny, doświadczony 
przewodnik zachwyca turystów swoimi barwnymi opowieścia-
mi. Mamy ogrzewany pokład z przeszkolonymi ścianami i żad-
na pogoda nie jest nam straszna. Wisła na cztery pory roku 
– tylko u nas.

TEGO NIE WIEDZIELIŚCIE
 dorzecze Wisły to aż 2/3 powierzchni Polski. U ujścia Wisły 
przepływa 1000 m3 czyli milion litrów wody na sekundę. Znaczna 
część tego przepływa również przez Warszawę i Mazowsze. 
 Wisła na wysokości warszawskiej cytadeli to „rzeka o charak-
terze górskim”. Wynika to z prędkość nurtu i różnicy poziomów 
wody, które klasyfikują ją tak na tym odcinku. Przy niskim stanie 
wody na znacznej części rzeki wyłaniają się z wody duże głazy. 
Zarówno dla większych jednostek, jak i kajaków jest to jeden z naj-
trudniejszych odcinków do przepłynięcia na Mazowszu. 
 Gruba kaśka to polska, pierwsza taka na świecie konstrukcja 
z 1964 roku, służąca do pobierania wody dla mieszkańców War-
szawy. Woda z Wisły przeciskając się przez piasek dna, oczyszcza 
się i poprzez rury zakopane 4-8 metrów pod dnem jest zasysana 
do dalszej filtracji w wodociągach. Nie wszyscy wiedzą, że pod 
dnem Wisły z lewego brzegu wiedzie specjalny tunel do Grubej 
kaśki, który można pokonać suchą stopą.

POMYSŁ NA WISŁĘ
 Pomysł zrodził się zupełnie spontanicznie i wiąże się z moim 
podejściem do życia, mówiącym, że człowiek powinien robić to, 
co lubi. jeżeli znajdzie swoją pasję i będzie mógł ją realizować, 
to będzie szczęśliwy i tym szczęściem będzie się dzielił z innymi, 
a co za tym idzie – jego bliscy i otoczenie też będą szczęśliwi. 
 Niby przypadek – pewnego dnia dostałem mailem ofertę opi-
sującą luksusowy tramwaj wodny. i nagle, jak piorun trafiła mnie 
myśl – dlaczego czegoś takiego nie ma w Warszawie? Tego sa-
mego dnia pojechałem nad Wisłę, aby sprawdzić, co tutaj pływa... 
i zobaczyłem łodzie wędkarzy, kajaki, drewniane pychówki, statek 
wycieczkowy. ale żadnego luksusowego stateczku spacerowego 
nie było. Tknęła mnie myśl, że to niemożliwe, aby w Warszawie 
czegoś takiego zabrakło. Namówiłem przyjaciela i zaczęliśmy 
myśleć, liczyć, kombinować. i zdecydowaliśmy, że zainwestuje-
my w ten pomysł. jak wystartowaliśmy z biznesem, to zacząłem 
poznawać rzekę, jej ludzi i codziennie bywać nad Wisłą, w której 
się po prostu zakochałem. a zaczęło się od chęci zapewnienia luk-
susowych rejsów widokowych… 
 Nasze dwa statki mają właśnie taką dozę luksusu – przeszklony, 
osłonięty od wiatru dolny pokład z wygodnymi sofami, telewizorem 
i barkiem oraz nowoczesną toaletą. Na górnym pokładzie znajdzie-
my otwarty taras widokowy z leżakami – idealny na lato. do tego 
dochodzi możliwość zorganizowania kameralnego koncertu, wy-
kwintnego posiłku czy degustacji komentowanej. Wszystko z pano-
ramicznym widokiem Warszawy przesuwającym się w tle. 

WARSZAWA 
luksus na wodzie dla każdego MACIEK SZAŁĘGA

WARSZAWA

kremowe skóry, barek, toaleta, taras - takie wnętrze dobre jest na rejsy o każdej porze roku
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 Poziom Wisły w Warszawie najwyższy odnotowany stan osią-
gnął w lipcu 1844 roku i wynosił on 863 cm. Gdyby dzisiaj Wi-
sła miała taki poziom, to na bulwarach pod Starówką głębokość 
wody sięgałaby 2 metrów i byłby to niecały metr poniżej poziomu 
jezdni Wisłostrady. Z drugiej strony niskie poziomy wody to cecha 
ostatnich lat. Najniższy, równy 44 cm odnotowany został w sierp-
niu 2015 roku. Wisła odsłoniła wtedy sporo tajemnic, w tym starą 
kilkusetletnią łódź drewnianą w okolicach Białołęki oraz kamien-
ne elementy Zamku królewskiego, zrabowane podczas potopu 
szwedzkiego w XVii wieku.

CO, GDZIE, KIEDY W OKOLICY
  Wianki – coroczna, mocno osadzona w tradycji impreza pod 
Starym Miastem. Magiczna, najkrótsza w roku, noc św. jana 
jest świętowana w wielu krajach słowiańskich. W Warszawie to 
duża impreza rodzinna z koncertami, warsztatami związanymi 
z rzeką, kiermaszami i rejsami po rzece z kulminacyjnym punk-
tem puszczenia olbrzymiego, symbolicznego wianka na Wiśle.
  rejs Godziny W – to uczczenie dnia i godziny wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. hołd bohaterom, kiedy słychać syre-
ny ponad 50 jednostek, płoną race, a dym spowija rzekę – to 
niesamowicie silne przeżycie i największa w roku koncentracja 
statków, łodzi, pontonów, kajaków i innych jednostek płynących 
po Wiśle.
  Święto Wisły – to specjalny dzień we wrześniu poświęcony 
królowej Polskich rzek. Tłumy od rana uczestniczą w wielu 
wydarzeniach sportowych, kulturalnych, edukacyjnych  z wie-
czorną kulminacją – paradą armady oświetlonych jednostek 
płynących na Wiśle.

KONTAKT
Po Wiśle Sp. z o.o.

Siedziba: 00-682 Warszawa, hoża 86/410
tel. (+48) 536 777 536, info@po-wisle.pl

WIĘCEJ INFORMACJI
www.po-wisle.pl, www.facebook.com/powisle

WARSZAWA
luksus na wodzie dla każdego ARTUR MATUSZEWSKI

WARSZAWA
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WISŁA TEŻ JEST KOBIETĄ
ARTUR MATUSZEWSKI –  ZaŁOŻycieL WarSZaWSkiej PrZySTaNi  

 WOdNej i Beach BarU aqUaTica

 Gdy miałem 6 lat, mój Tata zaczął pracować na śluzie na Żera-
niu. Warszawiacy często nawet nie wiedzą, że w Warszawie jest 
śluza. Nad kanałem spędziłem całe dzieciństwo i lata młodzień-
cze. Wisła przez mojego Tatę oraz przez jego przyjaciół została tak 
głęboko we mnie zaszczepiona, że po prostu nie mogłem iść inną 
drogą. jestem więc ratownikiem, mam motorowodne upraw-
nienia instruktorskie, patent motorowodny, żeglarski, bosmański 
i sternika motorowodnego. Musiałem zostać nad rzeką i znaleźć 
własny pomysł na życie nad Wisłą.  

DLACZEGO WISŁA
 Moja wodniacka historia zaczęła się, gdy byłem dzieckiem. To 
było wtedy, gdy Tata dał mnie i bratu popsuty radziecki silnik do 
łodzi i powiedział, że jak go sobie naprawimy, to będziemy mogli 
pływać z nim po Wiśle. Pamiętam, naprawialiśmy ten silnik chyba 
z tydzień i w końcu uruchomiliśmy go. Pływaliśmy 10 minut i po-
tem znów się popsuł, ale w tamtym czasie było to najwspanialsze 
10 minut w życiu. To przeżycie sprawiło, że mój związek z wodą 
i z Wisłą został przypieczętowany. 
 dorastaliśmy nad Wisłą i spędzaliśmy tam czas razem z brać-
mi. Obok był klub wioślarski. Pojawiła się potrzeba, aby stworzyć 
drużynę Wodnego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego, więc 

artur Matuszewski – szczęśliwiec, który „zaliczył” najwięcej wieczorów panieńskich 
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w naturalny sposób byliśmy kandydatami, aby stać się ratownika-
mi wodnymi. 
 Moje pierwsze kontakty z wodą to kajaki, pychówki, żaglówki, 
motorówki. Gdy stworzyliśmy drużynę WOPr, uzyskaliśmy do-
stęp do dobrego sprzętu, motorówek i mogliśmy ratować ludzi 
na wodzie. jako ratownik wodny czułem się kimś wyjątkowym 
– łącznie uratowałem od utonięcia kilkanaście osób. To była nasza 
służba dla Wisły. 
 człowiek Wisły ma tę Wisłę we krwi. Gdy wstajesz rano, to je-
dziesz nad rzekę, aby zebrać myśli, poczuć jej zapach i zobaczyć, 
jak wszystko płynie... 

WIŚLANE OPOWIEŚCI
 Podczas rejsu naszą gondolą po Wiśle przydarzyła się taka hi-
storia. Mamy zaręczyny na łódce, stoję za sterem, skrzypek gra 
miłosną serenadę i nagle kątem oka dostrzegam, że obok nas 
wywraca się kajak. Widzę to tylko ja, bo wszyscy są zaaferowani 
ceremonią. No i czekamy, czekamy, aż on włoży jej pierścionek 
zaręczynowy na palec. Uff! już! Wtedy mówię – przepraszam, ale 
musimy ratować tonących ludzi za burtą! Gdy już ich uratowali-
śmy, Pan Młody powiedział ze śmiechem – miało być  inaczej niż 
zwykle, ale czegoś takiego to się nie spodziewałem…
  jeżeli chodzi o wieczory panieńskie, to chyba jak żaden inny fa-
cet, zaliczyłem ich ponad 300. i taka sytuacja na wodzie – wieczór 
panieński, saksofonista, klimacik i nagle deszcz, wiatr, burza, że 
świata nie widać. Uciekliśmy pod most, na wysepkę. dookoła, jak-

by niebo miało się zawalić, a na naszej wysepce inny świat – gra 
saksofonista, wszyscy tańczą i śpiewają. Gdy wróciliśmy po burzy, 
na brzegu zastaliśmy zniszczone sprzęty i powalone drzewa. a my 
przetrwaliśmy jak jądro spokoju w oku cyklonu. Ta impreza była 
z pewnością dla wszystkich niezapomniana.
 Upalnego lata Wisła była bardzo płytka, miała poniżej 40 cm. 
jako jedyna firma dalej pływaliśmy. Ludzie, którzy zażywali kąpieli 
w Wiśle, wychodzili na środek rzeki i mieli wodę po pas, a my 
przepływaliśmy obok nich. Na środku rzeki stał wtedy również 
z puszką piwa w ręku Pan Tadziu, pochodzący z Pragi. a że pra-
żanie to naród towarzyski, Pan Tadziu zapałał ochotą przybijania 
„piątki” wszystkim gościom naszej przepływającej obok niego 
łodzi. Na pokładzie mieliśmy wtedy turystów z Niemiec i to był 
prawdziwy hit tego rejsu. Musieliśmy podpływać kilka razy, bo sel-
fie z Panem Tadziem, na środku rzeki okazało się dla niemieckich 
turystów bezcenne. 
 Mamy takie magiczne miejsce na Wisłą – naszą zatokę przy  
Beach Barze aquatica. Nasz wiślany hit! Najpierw przez kilka ki-
lometrów płyniemy z turystami wzdłuż zurbanizowanych nadwi-
ślańskich bulwarów ze Starym Miastem i Zamkiem królewskim 
w tle. Potem prosimy, aby zamknęli oczy i po chwili wpływamy 
w naszą zatokę – stąd nie widać miasta, ale są bobry, ptactwo 
wodne, totalnie dziki i zapuszczony krajobraz. Goście otwierają 
oczy i to jest dla nich szok! a to właśnie jest kwintesencja war-
szawskiej Wisły: dwa brzegi i dwa światy, tak dalekie i tak bliskie 
jednocześnie. 

WARSZAWA
wisła też jest kobietą ARTUR MATUSZEWSKI
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Są coraz popularniejsze - klimatyczne wieczory panieńskie na Wiśle
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Pogoda jak kobieta, zmienną jest – stąd podczas rejsu mogą nas spotkać zaskakujące sytuacje
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ULUBIONE MIEJSCA 
 Wyspa Poniatówka – stolica dzielnicy Wisła. Można się tu do-
stać tylko łodzią. Zawożę tam gości, żeby pokazać, że Wisła jest 
czysta. Piasek w tym miejscu jest niebywale czysty, a kiedy jest 
mniejszy ruch, można tu obserwować z łodzi wiele gatunków 
ptaków wodnych.

 Wyspy Zawadowskie i kępa Zawadowska w górnym odcin-
ku mazowieckiej Wisły, pomiędzy Górą kalwarią i Warszawą. 
Przepiękne miejsce – dzikie, piękne plaże, długie łachy piachu, 
rezerwat Natura 2000. Pływamy tam i napawamy się pięknem 
nieskażonej przyrody, ale w okresie lęgowym ptaków nie wcho-
dzimy na wyspy, aby nie zakłócać rytmu natury. 

POMYSŁ NA WISŁĘ
 Zaczęło się od 2 starych, podniszczonych łodzi, które znalazłem 
na plaży w Modlinie i kupiłem je za grosze. W moim zamyśle miały 
powstać z nich 12-osobowe, „oldschoolowe mercedesy” na Wi-
słę. dokładnie wiedziałem, czego chcę – połączenia starego z no-
wym, tak aby pasażerowie płynęli autentyczną, starą drewnianą 
łodzią, aby podczas rejsu mogli zanurzyć dłonie w nurcie rzeki, ale 
jednocześnie, żeby mogli poczuć komfort i nowoczesność. 
 efekt okazał się fantastyczny. Łodzie wyszły bardzo „kobiece”, 
cokolwiek by to znaczyło... Z piękną linią, skórzanymi siedzenia-
mi i poduszkami. Zadaszenia jak w gondolach, zaplecione ładnie 
firanki, kameralny klimat z lampką wina czy wykwintnym poczę-
stunkiem, a wszystko dopełnione muzyką graną na żywo przez 

skrzypka lub saksofonistę. do tego nasze jednostki to autentycz-
ne wiślane „łodzie z duszą” mające ponad 50 lat. To przełożyło się 
na klientów, a właściwie na klientki, bo nasze łodzie pokochały 
kobiety. Obecnie mamy 3 takie łodzie i 2 kolejne w budowie. Sta-
wiamy na coraz większy komfort i wysmakowany styl. kobiety to 
lubią, a Wisła też jest kobietą.
 Od kiedy prowadzimy Beach Bar aquatica nieopodal plaży ru-
sałka, praska strona Wisły stała się chętniej odwiedzana. Przestrzeń 
wtopiona w las, swobodny marynistyczny wystrój – ogrodzenie z lin, 
koła ratunkowe, akcenty plażowe. jest miejsce na wspólne ognisko 
i są animatorzy dla dzieci. Postawiliśmy na rodzinę i dzieci – to działa.

TEGO NIE WIEDZIELIŚCIE
 Płynąc łodzią po Wiśle, w Warszawie można znaleźć jedno, 
jedyne miejsce, skąd z poziomu lustra wody widać kolumnę Zyg-
munta na placu Zamkowym. Niemożliwe? a jednak! Mamy też 
nową świecką tradycję polegającą na tym, że zakochani, którzy 
chcą scementować swój związek, wpuszczają do rzeki flakoniki 
z wzajemnym wyznaniem miłości. czyż to nie bardziej romantycz-
ne niż kłódki na mostach, które są wszędzie…? W Warszawie są 
też miejsca, w których przy niskim stanie wody można przejść 
przez rzekę w bród. Ze względów bezpieczeństwa nie podajemy 
szczegółów, ale Ludzie Wisły wiedzą, gdzie to jest.  
 W Warszawie zadomowiły się „morsy”. Nie straszny im zimo-
wy chłód, a ich kąpiele potwierdzają, że bliższy kontakt z wiślaną 
wodą nie jest niczym groźnym. Warszawskie morsy zapraszają na 

WARSZAWA
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Te łodzie z pewnością są bardzo „kobiece” – cokolwiek by to nie znaczyło…
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Przystań aquatica na „dzikim”, prawym brzegu Wisły bywa jak przejście w inny wymiar
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plażę obok Beach Baru aquatica od grudnia do marca, w każdą 
niedzielę o godz. 1000.
 coraz popularniejsze stają się zaręczyny i śluby na Wiśle, 
w wariancie kameralnym na jednej łodzi lub w przypadku ślubu 
z gośćmi na towarzyszących łodziach. Tylko w ostatnim czasie 
odbyło się ponad 40 zaręczyn i 3 śluby w tak niepowtarzalnych 
„okolicznościach przyrody”. W przypadku obu ceremonii młodzi 
otrzymują specjalny certyfikat potwierdzający, że ich drogi zeszły 
się na środku Wisły.

CO, GDZIE, KIEDY W OKOLICY
  Najbardziej magicznym miejscem na spędzenie wieczoru 
w Warszawie są brzegi Wisły… każdy brzeg i miejsce ma swój 
wyjątkowy charakter i każdy z pewnością znajdzie tu coś dla 
siebie. Latem jest to przebogata oferta imprez kulturalnych 
i rozrywkowych, których z roku na rok przybywa. 
  restauratorzy prześcigają się w nowych pomysłach. dostępne 
są propozycje na każdą kieszeń i na każdy gust. Od swojskich 
małych barów i kawiarenek, poprzez food trucki na lewym 
brzegu pomiędzy mostami Poniatowskiego i Syreny, Bach 
Bear aquatica na plaży naprzeciwko Starego Miasta, pływają-
cą knajpkę Miejsce w Porcie czerniakowskim, restauracje na 
statkach i nowych barkach, poprzez całą gamę kuchni świata 
w nowoczesnych pawilonach wzdłuż nadwiślańskich bulwa-
rów, miejsca serwujące potrawy z ryb, jak grecka Taverna Pa-
tris obok mostu Poniatowskiego, restauracja Neptun przy Wale 
Miedzeszyńskim aż po ekskluzywny Boathouse nieopodal 
mostu Łazienkowskiego. i najważniejsze – do wszystkich tych 
miejsc można dopłynąć łodzią.

KONTAKT
Warszawska Przystań Wodna aquatica S.c.

Wybrzeże helskie 1/5, 03-459 Warszawa, tel. (+48) 534 222 226
przystanaquatica@gmail.com

WIĘCEJ INFORMACJI
www.aquaticawarszawa.pl, www.beachbaraquatica.pl

www.facebook.com/przystanaquatica
 www.facebook.com/beachbaraquatica

PRZYWRACANIE HISTORII 
I KROK W NOWOCZESNOŚĆ
ANDRZEJ MATUSIAK – dyrekTOr STOŁecZNej eSTrady

 Urodziłem się nad Wisłą, w Szpitalu Praskim, skąd jest piękny wi-
dok na Wisłę, a po drugiej stronie rzeki widać dzisiejszy Park Fontann. 
Może była to kwestia przeznaczenia, że już jako dyrektor Stołecznej 
estrady jestem związany z tym miejscem na Podzamczu ponad 20 lat. 
Lubię tam przebywać podobnie jak tysiące warszawiaków. 

DLACZEGO WISŁA
 Wychowałem się i mieszkałem przez całe lata na Saskiej kępie, 
chodziłem do Liceum im. Bolesława Prusa, z którego okien widać 
Wisłę. Na długiej przerwie wychodziło się nad Wisłę. Stąd związek 
z Wisłą jest oczywisty (śmiech). 

WIŚLANE OPOWIEŚCI
 kultową teraz wśród młodzieży Plażę Poniatówka pamiętam 
sprzed lat. Wraz z kolegami z Prusa przesiadywaliśmy na brzegu 
Wisły pod mostem Poniatowskiego. To było zupełnie dzikie miej-
sce, ale dla nas wymarzone, bo mogliśmy tam muzykować bez 
ograniczeń. akustyka miejsca pod mostem potęgowała dźwięki, 
tworzyła niesamowite wrażenie. dodam, że muzyczne pasje roz-
wijaliśmy w zacnym gronie z redaktorem Mirosławem Pęczakiem, 

WARSZAWA
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andrzej Matusiak – lubi przebywać nad Wisłą, może stąd ma głowę pełną nowych pomysłów
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kom w Parku Fontann. Warto przypomnieć, że prezydent Stefan 
Starzyński marzył, aby monument Syrenki stał w nurcie rzeki na 
podświetlonym cokole. Być może w przyszłości uda się, aby jego 
idea była zrealizowana. Spacerując tam, oczami wyobraźni widzę 
ten obraz wymyślony przez bohaterskiego prezydenta stolicy.

POMYSŁ NA WISŁĘ
 kilka dekad temu Warszawa była odwrócona od rzeki plecami. 
Teren u podnóża Nowego Miasta był dosyć zaniedbany i poza ja-
kimikolwiek szlakami. Wiedziałem jednak, że drzemie tam duży 
potencjał.
 W 1994 r. zorganizowaliśmy pierwsze Wianki nad Wisłą. Zapro-
szenie publiczności w to zapomniane miejsce było nie lada wyzwa-
niem. Za pierwszym razem przyszło może 1000 osób, ale widać 
było, że wszyscy doskonale się bawią i dobrze się czują w tym 
miejscu. Z roku na rok przybywało coraz więcej widzów. Obecnie 
Wianki odwiedza około 100 tys. osób. Tyle gości przewija się przez 
imprezę  w ciągu całego dnia, bo w jednym momencie teren Pod-
zamcza nie byłby w stanie pomieścić tak dużej liczby osób. dziś 
nikt już sobie nie wyobraża, żeby zabrakło warszawskich Wianków.
 Wianki to połączenie festynu z piknikiem, który nawiązuje do 
dawnych tradycji Nocy kupały i Powitania Lata. Wieczorem koncert 
i pokaz sztucznych ogni. Te pokazy obrosły już legendą. To tutaj 
prezentowali się najlepsi designerzy pirotechniczni świata. Zapro-
siliśmy francuską firmę  F Group, która prezentowała się podczas 
kilku ostatnich otwarć olimpiad. Francuzi bardzo zainteresowali się 

robertem chojnackim czy robertem janowskim. Teraz plaża ma 
zupełnie inny, otwarty i aktywny charakter zgodny z potrzebami 
warszawiaków. ale mój sentyment pozostał.  
 historia związana z fontannami to historia marzenia o zmianie 
oblicza tego miejsca – tak, aby tętniło życiem przez okrągły rok. 
Na początku udało się przekonać władze Warszawy, aby stworzyć 
obiekt, który będzie przyciągał uwagę. Wybór padł właśnie na 
fontanny, tym bardziej że w szczątkowej formie istniały one tutaj 
od lat. Przed wojną w miejscu fontann był duży kwartał Starego 
Miasta. Na początku lat 50. w ruinach zniszczonego Podzamcza 
było widać sznury z bielizną. Ludzie wracali do swoich korzeni.  
ale zabrakło pieniędzy na odbudowę kamieniczek w tym miejscu 
i  w konsekwencji nastąpiła całkowita zmiana funkcji Podzamcza. 
W miejscu istniejącego tu przy ulicy rybaki pawilonu artystycz-
nego stał zajazd. Poszukujemy nieustannie korzeni, tożsamości, 
obrazów z życia tamtej Warszawy… Może już wkrótce uda się za-
serwować w tutejszej knajpce menu z daniami z tej przedwojennej 
karczmy.  

ULUBIONE MIEJSCA 
  Tarasy na Zamku królewskim. Bardzo lubię spoglądać z tego 
miejsca na panoramę praskiej części Warszawy, obserwować 
tętniącą życiem Wisłę, bulwary, łodzie i statki na rzece oraz 
piaszczystą plażę i porośniętą zielenią nadwiślańską Pragę.  
  Okolice pomnika warszawskiej Syrenki. To ważny symbol nasze-
go miasta. Ma piękną historię, którą opowiadaliśmy warszawia-

WARSZAWA
Przywracanie historii i krok w nowoczesność ANDRZEJ MATUSIAK

WARSZAWA

Park Fontann na nadwiślańskim Podzamczu jest atrakcyjny zarówno dniem jak i nocą

Fo
t. 

m
oc

ny
pu

nk
t/F

ot
oli

a

Syrenka – symbol Warszawy związany od zawsze z Wisłą, ona też zagrała w pokazie fontann 
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barw stwarza niepowtarzalny nastrój podczas jesienno-zimo-
wych wieczorów. 

Zapraszamy wszystkich na Podzamcze, które teraz żyje przez 
okrągły rok.  Na przyszłość mamy dla tego miejsca śmiały po-
mysł, z tąd można było przeprawić się kolejką linową na drugą 
stronę Wisły. W tej chwili to sfera marzeń, ale chyba warto mieć 
takie marzenia. 

TEGO NIE WIEDZIELIŚCIE
 Podczas warszawskich Wianków powstaje prawdopodobnie 
największy „wianek” puszczany tego dnia na Wiśle. Przez cały 
dzień wianek współtworzą przybywający tu licznie warszawiacy. 
Bywa, że jest to ponad 1000 osób, które zgodnie z instrukcjami 
florystów tworzą tę pływająca instalację.  Wianek ma średnicę 
12 metrów i tworzy go kilka tysięcy wplecionych w konstrukcję 
kwiatów. Podczas najbliższych Wianków każdy może mieć swój 
udział w jego przygotowaniu. Wianki są imprezą, gdzie prioryte-
tem są działania integrujące dla wszystkich mieszkańców miasta. 
ciągle szukamy nowych pomysłów na spotkania z warszawiakami 
w otwartych przestrzeniach, a Wisła stwarza do tego znakomite 
warunki. 
 Tematem pokazów w Multimedialnym Parku Fontann są od kilku 
lat legendy warszawskie. co roku organizatorzy ogłaszają konkurs 
na nowe scenariusze pokazów. Praktycznie każdy może zgłosić 
swój pomysł, a jeżeli okaże się on najlepszy – jego realizację będzie 
można obejrzeć w kolejnym sezonie.

warszawskim pokazem, na tyle, że przyjechał sam szef i zapytał, co 
szczególnego chcielibyśmy zaprezentować. Poprosiłem go, aby na 
niebie nad Warszawą za pomocą fajerwerków wymalował kwiaty, 
gdzie kolejno wyrastają łodygi, liście i kwiaty… i udało się! To był 
przełom w naszych pokazach, bo od tej pory polskie firmy zaczęły 
inaczej myśleć i dzięki temu wspięliśmy się na światowe wyżyny 
takich pokazów, zdobywając m.in. tytuł Mistrza europy w tej dzie-
dzinie. dziś pokazy mają swoich zwolenników, ale i przeciwników. 
Być może to czas na zaprezentowanie pokazów laserowych. Mniej 
hałasu, proekologicznie, a efekt równie ekscytujący. 
 W przyszłości chcielibyśmy w Parku Fontann odtworzyć część 
fasady stojącej tu kiedyś starej kamieniczki przy ulicy rybaki 6 i wy-
pełnić ją życiem. Z głośników popłynęłyby dźwięki przedwojennej 
Warszawy: radosne krzyki dzieci na podwórku, stukanie szewca 
pracującego w warsztacie, odgłosy domowej krzątaniny dobie-
gające z mieszkań. Pod tym adresem przywrócilibyśmy fragment 
Warszawy, której już nie ma. 
 a Multimedialny Park Fontann ma tak naprawdę trzy odrębne życia: 

 w letnie dni można tu odpocząć, podziwiając widowiskowy, 
zmienny ruch wody w fontannach,   
 w letnie weekendowe wieczory można podziwiać widowiska 
typu światło, dźwięk i woda, które co roku nawiązują do histo-
rii i tradycji Warszawy, prezentując artystycznie przetworzone 
legendy o mieście, 
 również zimą można podziwiać pokaz fontann, tyle że wyko-
nanych z tysięcy różnobarwnych światełek Led, których feeria 

WARSZAWA
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Tam gdzie kończy się rzemiosło a zaczyna sztuka - pokaz sztucznych ogni podczas Wianków 
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 Muzykę do pokazów tworzą najbardziej znani artyści z kraju 
i z zagranicy. dwa lata temu mieliśmy bardzo atrakcyjny pokaz, 
którego tematem była warszawska Syrenka. Uwspółcześnioną 
wersję legendy wzbogaciliśmy o wątek z krystyną krahelską – po-
etką, pierwowzorem pomnika Syrenki. Ta młoda dziewczyna stała 
się prawdziwą bohaterką, przystępując pod pseudonimem danuta 
do walki w czasie Powstania Warszawskiego. Zginęła już w drugim 
dniu powstania. historia ta, którą usłyszał jean-Michel jarre, zrobiła 
na nim tak wielkie wrażenie, że przygotował do tego pokazu ścieżkę 
dźwiękową ze swoimi kompozycjami i podarował ją Warszawie. 
 W ciągu jednego letniego sezonu wieczorne pokazy w Multime-
dialnym Parku Fontann ogląda ponad milion widzów z kraju i za-
granicy. To prawdziwe „must see” na trasie spacerów i zwiedzania 
Warszawy. 

CO, GDZIE, KIEDY W OKOLICY
 koniecznie trzeba odwiedzić Bulwary Wiślane, które stale się 
rozbudowują. Łączą one tradycję z nowoczesnością. W parku 
tuż obok odbywają się przez całe wakacje potańcówki – rodem 
sprzed 60 lat, kiedy warszawiacy i goście tańczyli na spacerach, 
spełniając się również w zabawie. Tutaj poczujemy atmosferę pik-
niku w przestrzeni miasta. To właśnie wiąże Warszawę i jej miesz-
kańców z Wisłą.
 Warto odwiedzić pawilon artystyczny Fontanna, który już od 
pierwszego sezonu swojej działalności zyskał wielu sympatyków. 
Organizowane są tam wystawy młodych warszawskich plastyków, 
absolwentów aSP. jest też oferta koncertowa dla bardziej wymaga-
jącej publiczności. Tuż obok stoi magiczna postać Williama Lindleya 
– warto tu przysiąść na ławeczce i zanurzyć się w zacisznej atmosfe-
rze tego miejsca, tuż obok tętniącego życiem i energią miasta.

KONTAKT
Stołeczna estrada

00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 77/79
tel. (+48) 22 849 32 86, estrada@estada.com.pl

WIĘCEJ INFORMACJI
www.estrada.com.pl

WARSZAWA
Przywracanie historii i krok w nowoczesność KATARZYNA WICHA-GAJEK

WARSZAWA

SPORT I REKREACJA MIĘDZY WODĄ I WODĄ
KATARZYNA WICHA-GAJEK  –  eVeNT MaNaGer  

 jestem pasjonatką siatkówki plażowej, pochodzę z rodziny 
sportowców. Moja mama jest nauczycielką WF-u, ojciec biegał 
i grał w siatkówkę. Sport mam zatem w genach. Od zawsze bie-
gałam, grałam w siatkówkę, głównie halową. Po kontuzji nogi i po 
operacji postawiłam na siatkówkę plażową. Od 10 lat współpracu-
ję z klubem i mogę jednocześnie realizować swoje pasje. Monta 
club to „moje miejsce na Ziemi”. jego atutem jest także położenie 
nad Wisłą – szczególnie latem praca staje się tutaj przyjemnością. 

DLACZEGO WISŁA
 Lubię przestrzeń i wodę, jak sięgam pamięcią każdą wolną 
chwilę starałam się spędzać nad Wisłą, żeby uciec od widoku 
miejskiej, betonowej dżungli. 
 klub Monta zawsze funkcjonował nad Wisłą. Przez wiele lat 
w okolicach mostu Siekierkowskiego, w przepięknych „okoliczno-
ściach” nadwiślańskiej przyrody. a od 2015 roku jesteśmy bliżej 
centrum Warszawy, na cyplu czerniakowskim. Tak naprawdę znaj-
dujemy się pomiędzy dwiema wodami – wodami Wisły i wodami 
Portu czerniakowskiego. To jedno z takich miejsc nad samą rzeką, 
gdzie uwielbiam spacerować. 
 Siedząc na naszym tarasie widokowym, z widokiem na Wisłę 
i olbrzymią plażę, można się łatwo wyłączyć z pędu codzienno-

katarzyna Wicha-Gajek - najlepiej czuje się w wirze organizacji turniejów siatkówki plażowej
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ści. Przestrzeń i woda uspokajają, w takim otoczeniu można się 
łatwo odstresować i wyłączyć ze zgiełku wielkiego miasta. Wi-
dok z tarasu na rzekę daje dużą swobodę, przestrzeń dla wzroku, 
wytchnienie dla galopujących na co dzień myśli. Wiślana woda 
z pewnością temu sprzyja.

WIŚLANE OPOWIEŚCI 
 Wyjątkowa impreza, jakiej w Warszawie jeszcze nie było – Fe-
stiwal Siatkówki Plażowej. W lipcu 2017, przy okazji World To-
uru w Olsztynie pary reprezentacyjne z Brazylii, argentyny, chile 
i Polski rozegrały na naszych boiskach turniej towarzyski. Tygo-
dniowe treningi pokazowe i turniej zgromadziły liczne grono fa-
nów siatkówki plażowej, a temperatura emocji na trybunach była 
bliska wrzenia. To było prawdziwe „Mistrzostwo Świata” nad Wi-
słą! Mamy nadzieję powtarzać imprezę co roku.
 Przez kilka jesiennych dni któregoś roku kręcono obok naszego 
klubu film. Plan zdjęciowy w plenerze, nad Wisłą oczywiście. ale 
przytrafiła się okropna pogoda, deszcz lał bez przerwy i nie zanosi-
ło się na szybką poprawę aury. ktoś z ekipy filmowej wpadł do nas 
z pytaniem, czy jest szansa na udostępnienie klubu. Gdy okazało 
się, że tak – cała ekipa przeniosła się do nas i Monta zamieniła się 
w plan filmowy. Podobno zmieniono nawet scenariusz, aby Monta 
mogła po raz pierwszy zagrać w filmie. Wszyscy byli zachwyceni, 
a my już wiemy, jak to jest być gwiazdą! 
 Monta club z dwóch stron otoczony jest wodą, która wielokrot-
nie dowiodła, że stanowi dla nas swoistą barierę przed brzydką po-

godą i deszczem. Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Młodzików, 
żar leje się z nieba, wszyscy wiemy, że zbliża się burza – świadczą 
o tym czarne chmury i błyskawice nad centrum Warszawy i po 
praskiej stronie… ale turniej musi zostać rozegrany. Ostatnia 
chwila, aby pojechać po nagrody, a ja utknęłam w samochodo-
wym korku. Nawałnica, jaka przeszła w tym czasie nad Torwarem 
i Legią, sparaliżowała ruch, poprzewracała drzewa i bannery rekla-
mowe. Miałam złe przeczucia co do tego, co zostanie z rzeczy na 
turniejowych boiskach Monty. Gdy wróciłam na boiska, okazało 
się, że nie spadła tu ani kropla deszczu! Wisła uratowała turniej.

ULUBIONE MIEJSCA
 To te wszystkie, które związane są z aktywnością, rekreacją 
i sportem. 

 Bulwary Wiślane – tutaj można spacerować na dwóch różnych 
poziomach, przekąsić coś w food truckach lub na trasie kuchni 
świata, odpocząć w swoim tempie i podziwiać piękną panora-
mę Wisły z tarasu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
 Stadion Narodowy, który kojarzy mi się z dużymi imprezami spor-
towymi. i obraz, którego wspomnienie przywołuje zawsze uczu-
cie gęsiej skórki… Gdy po zakończeniu imprezy, jak po uroczysto-
ści otwarcia Mistrzostw Świata w Siatkówce halowej, można iść 
wśród rzeki kibiców rozlanych od brzegu do brzegu mostu Ponia-
towskiego, a pod nami Wisła… Takie wspomnienia są bezcenne. 
 Polecam trasę tuż nad brzegiem Wisły z szutrową ścieżką po 
praskiej stronie rzeki od mostu Łazienkowskiego aż do mostu 

WARSZAWA
sport i rekreacja między wodą i wodą KATARZYNA WICHA-GAJEK

WARSZAWA

a po aktywnej rekreacji między wodą i wodą można odpocząć na tarasie z widokiem
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12 boisk dostępnych w dzień i w nocy, zimą pod balonem też można poczuć się jak na plaży
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Północnego. To łącznie kilkanaście kilometrów doskonale przy-
gotowanych na uprawianie każdej formy rekreacji, jak spacer, 
nordic walking, jogging, rowery, a zimą także narty biegowe. 

POMYSŁ NA WISŁĘ 
 kiedyś oglądałam zdjęcia plaż dawnej, przedwojennej Warsza-
wy. Wtedy te plaże były miejscem spotkań, spacerów, sportu, 
zabawy i Wisła dzięki temu żyła. dziś chciałabym, aby Wisła funk-
cjonowała dla wszystkich przez okrągły rok jako miejsce spotkań 
i centrum uprawiania sportów nie tylko latem, ale i zimą! 
 dlaczego siatkówka plażowa? Bo to sport, który może uprawiać 
każdy. Nie wymaga dużych nakładów finansowych – gra się na 
bosaka, w koszulce lub bez i krótkich spodenkach lub w strojach 
plażowych. jest to sport o małym ryzyku kontuzji, ponieważ pia-
sek jest bardzo przyjaznym podłożem. Grają u nas zarówno dzieci, 
jak i osoby starsze, po 60. roku życia. Mimo, że miejsce wygląda 
z zewnątrz bardzo profesjonalnie, to mamy również zajęcia dla 
amatorów, którzy chcą nauczyć się podstawowych zasad i technik 
siatkówki plażowej lub po prostu aktywnie spędzać wolny czas. 
 Latem udostępniamy 12 otwartych boisk i taras widokowy. 
Zimą ogrzewaną halę do siatkówki plażowej. Mamy zajęcia dla 
dzieci i treningi akademii siatkówki plażowej, plac zabaw dla dzie-
ci, letnie zajęcia jogi i fitness na otwartym tarasie, atrakcje kultu-
ralne, koncerty, leżaki, stoły, ławy, można nawet położyć się na 
piasku, aby poczuć się jak na nadmorskiej plaży. Głodni i spragnie-
ni znajdą coś dla siebie w Monta Bistro & Bar, gdzie można skosz-

tować domowej kuchni. Miło nam będzie również gościć wasze 
psy – one też bardzo lubią tutejsze tereny nad Wisłą.  
 do niedawna byliśmy na końcu trasy rowerowej i spacerowej 
nad Wisłą. Teraz, gdy otwarto kładkę nad Wisłą przy moście Ła-
zienkowskim jesteśmy w połowie nadwiślańskiej pętli Warszawy. 
To strategiczny punkt na środku albo na początku lub końcu trasy 
dla spacerowiczów, rolkarzy, rowerzystów czy biegaczy. co ważne 
– na koniec takiego nadwiślańskiego treningu można skorzystać 
z naszej szatni, pryszniców i sauny! Tutaj można też łatwo zaparko-
wać samochód. To najlepsze miejsce, aby ruszyć stąd na spacer 
dookoła warszawskiej Wisły. 

TEGO NIE WIEDZIELIŚCIE 
 aby przygotować jedno boisko do siatkówki plażowej, potrzeb-
ne jest 200 ton piasku. Zatem do wykonania 12 boisk w naszym 
klubie potrzebowaliśmy aż 2400 ton piasku... Piasku wiślanego 
oczywiście!
 dysponujemy 3 boiskami, na których znajduje się inny, wyjątko-
wy piasek, spełniający oficjalne wymagania FiVB (The internatio-
nal Volleyball Federation). Piasek ten nie może być gruboziarnisty 
ani nie może zawierać kamieni i innych niebezpiecznych cząste-
czek. Nie może być również zbyt drobny i miałki, aby nie przyklejał 
się do skóry zawodników. i teraz najważniejsze – ten piasek nie 
nagrzewa się na słońcu! Znacie to uczucie, gdy w upalny dzień, 
chodząc po piasku na plaży, można nieomal poparzyć stopy? Na 
tym piasku tego nie doświadczycie!

WARSZAWA
sport i rekreacja między wodą i wodą KATARZYNA WICHA-GAJEK

WARSZAWA

rekreacja, wypoczynek, mecze, turnieje - siatkówka plażowa przez okrągły rok
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 co roku z myślą o fanach plaży i sportów plażowych mamy 
przygotowaną ogrzewaną halę, gdzie mimo mrozu i śniegu na ze-
wnątrz… można zagrać w siatkówkę plażową lub zorganizować 
imprezę hawajską pod palmą. i teraz najciekawsze – jesienią, zimą 
i wiosną piasek na hali jest podgrzewany i jest na tyle ciepły, że 
śmiało można grać na bosaka, co dopełnia wrażeń letniej atmos-
fery w środku zimy.

CO, GDZIE, KIEDY W OKOLICY 
 W warszawskim terminarzu jest bardzo dużo imprez nad Wisłą, 
które są warte polecenia. Z pewnością będą to m.in. rozpo-
częcie sezonu na Wiśle w maju, Wianki nad Wisłą w czerwcu, 
Godzina W zawsze 1 sierpnia, Święto Wisły we wrześniu czy 
Sylwester, który pozwala podziwiać wszystkie pokazy sztucz-
nych ogni nad panoramą Warszawy. 
 coraz popularniejsze stają się także warszawskie potańców-
ki. Zabawa w rytm przebojów z lat 70.-80.-90. możliwa jest 
w weekendy na deskach obok Parku Fontann. Szybciej i dyna-
miczniej można potańczyć w klubie La Playa po praskiej stro-
nie Wisły. a do nas zapraszamy na Potańcówki Warszawskie 
w stylu retro – odbywające się latem, co dwa tygodnie w piątki, 
na deskach naszego tarasu, z muzyką na żywo i z pięknym wi-
dokiem na zielony brzeg Wisły. dodatkowym atutem jest fakt, 
że w przypadku złej pogody u nas można się przenieść do za-
daszonej części klubu. 
 a na co dzień, niezależnie od imprez i niezależnie od pogody 
zachęcam wszystkich do ruchu i spędzania wolnego czasu na 
świeżym powietrzu nad Wisłą. Tu cały czas coś się dzieje! 

KONTAKT
Monta Beach Volley club

00-468 Warszawa, Zaruskiego 12, tel. (+48) 510 270 501
siatkowka@montaclub.com.pl 

WIĘCEJ INFORMACJI
www.montaclub.com.pl,   www.montabistrobar.pl

 www.facebook.com/MontaBeachVolleyclub

WARSZAWA
sport i rekreacja między wodą i wodą WOJCIECH FALKOWSKI

WARSZAWA

LEGENDA WISŁY – 40 LAT ZA STERAMI
KPT. WOJCIECH FALKOWSKI –  kaPiTaN STaTkU „WarS”  

 We FLOcie ŻeGLUGi WarSZaWSkiej

 To już ponad 40 lat pracy na wodzie w randze kapitana. Pły-
wamy od czterech pokoleń, to rodzinna tradycja. Mamy nawet 
dokument od cara dotyczący dzierżawy Wisły, a historia ta sięga 
połowy XiX w. Na „Warsie” pływam od 2002. Mam prawdziwie 
emocjonalny związek z tym statkiem, gdy wchodzę na pokład, 
przechodzą mnie ciarki. O statek trzeba nieustannie dbać, nawet 
poza sezonem. Statek ma „duszę” i zawsze oddaje to, co mu da-
jesz. On mnie zawsze słucha, nigdy mnie nie zawiódł i mogę wy-
konać razem z nim każdą robotę.   
 Mam stopień kapitana żeglugi śródlądowej. Mimo że osiągną-
łem wiek emerytalny, będę nadal pływał. To całe moje życie, to no-
bilitacja i odpowiedzialność. Bo na statku pasażerskim przewożę 
najcenniejszy towar – życie ludzkie. 

DLACZEGO WISŁA
 Wychowywałem się w czerwińsku nad Wisłą. Nasz dom stał 
40 m od brzegu rzeki. Gdy nadchodziła duża woda, musieliśmy 
bronić przed nią dobytku. 
 Tata miał 6 łodzi – tzw. batów, przeznaczonych do transportu 
żwiru. Od 1946 r. pływał ze żwirem do odbudowy stolicy. Wisła 
była wtedy najlepszą drogą z czerwińska do zniszczonej Warsza-
wy. a była to nie lada sztuka płynąć na tej trasie pod żaglami, skła-

kapitan Wojciech Falkowski – tak poznał Wisłę, że może po niej pływać praktycznie wszystkim
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dać maszty pod mostami i dalej płynąć na wiosłach. O silnikach 
można było wtedy tylko pomarzyć. dodatkowo, choć może się to 
wydawać niewiarygodne, ówczesne baty miały 18-20 m długości 
i około 6 m szerokości, aby mogły zabrać jak najwięcej towaru. Baty 
służyły nam do 1954 r., kiedy je rozebrano, a drewno z ich poszycia 
wykorzystano do budowy domów. Takie dobre były to łodzie. 
 Gdy miałem 6 lat, pływałem już łodzią na pobliską wyspę nale-
żącą do mojego ojca, gdzie uprawiana była wiklina. Musiałem to 
robić, bo trzeba było pomóc, popłynąć po wiklinę i po pracujących 
tam ludzi. a w czerwińsku Wisła jest szeroka na kilometr... 
 Mój tata był też rybakiem i w pracy potrzebował pomocy. Gdy 
miałem 8-9 lat, do moich zadań należało wiosłowanie podczas 
połowu. robota łatwa nie była, ale później to miałem takie osiągi 
w tych wiosłach, że kładłem na rękę wszystkich, nawet starszych 
chłopaków. Później też byłem związany z rybołówstwem – trzeba 
było ojcu pomagać, bo czasy były ciężkie, powojenne. Pamiętam 
łowione tu łososie, były duże, nawet po 12 kg. Poza tym były 
sumy, sandacze, węgorze. Pamiętam też 3-metrowego jesiotra, 
którego złowił mój tata w Wiśle.
 Po takim dzieciństwie i młodości – jaką inną drogę mogłem wy-
brać – Wisła była moim życiem.

WIŚLANE OPOWIEŚCI
 W latach 70./80. na moim statku jako pierwszym na Wiśle 
w Warszawie organizowane były hawajskie Noce – wieczorne 
rejsy z dyskotekami. Przekrój towarzystwa – od górników ze Ślą-

ska po akademików z Politechniki i Uniwersytetu. To były czasy 
– na tych niezapomnianych imprezach wszyscy bawili się wy-
śmienicie. 
 kiedyś przychodzi do mnie do sterówki piękna dziewczyna, 
miała 17-18 lat, i pyta, czy ją pamiętam? No cóż, chciałbym, ale 
niestety nie pamiętałem… coś mi umknęło? a ona pokazuje mi 
zdjęcie, na którym jest razem ze mną za kołem sterowym i mówi 
– to ja, gdy miałam 4 latka. Takie powroty to przemiła chwila.
 Statek na Wiśle to doskonałe miejsce na imprezę firmową. ale 
na naszym pokładzie mamy też bardzo dużo ślubów i wesel – na-
wet kilkadziesiąt w sezonie. Zdarzają się wtedy zabawne historie, 
które mogą wytyczać drogę na całe życie. jak podczas robienia 
zdjęć za kołem sterowym, kiedy to Panna Młoda komenderowała 
Panem Młodym głosem nieuznającym sprzeciwu – tak będę tobą 
sterowała jak tym sterem. No cóż, a załoga musi słuchać kapitana…
 innym razem płyniemy pod mostem Świętokrzyskim. i nagle 
słyszę maszyny stop i cała wstecz! Wskakuję do sterówki z pyta-
niem, co się dzieje? Oficer za sterem raportuje – człowiek za lewą 
burtą, skoczył mi z mostu prosto przed dziób. Biegnę na lewą bur-
tę, widzę człowieka w wodzie i pytam, czy rzucić mu koło ratunko-
we. a on na to, nieco podchmielonym tonem, ale z warszawskim 
rezonem pyta – a daleko stąd do Gdańska…?

ULUBIONE MIEJSCA
 To chyba te związane z przyrodą. Podczas naszych rejsów moż-
na zobaczyć jelonki, sarenki, lisy spacerujące na brzegu. dziki są 

WARSZAWA
legenda wisły – 40 lat za sterami WOJCIECH FALKOWSKI

WARSZAWA

Malowniczy czerwińsk nad Wisłą – trzeba odwiedzić koniecznie drogą wodną lub lądową
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Tramwajem zasadniczo to tylko po szynach, a warszawski Wars najlepiej porusza się na wodzie 
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wręcz na porządku dziennym. Powyżej Grubej kaśki widziałem 
nawet rysia. jednego razu środkiem nurtu płynął sobie łoś. To był 
dopiero widok! Naprzeciwko Portu Praskiego była płycizna, więc 
tam stanął, żeby odpocząć. Bobry najczęściej leżą w wodzie na 
grzbiecie i skubią świeże gałązki albo budują swoje żeremia. Są 
też wydry, miejscami w grupach nawet po 12-15 sztuk. Najwięcej 
dzikich zwierząt można zaobserwować na Siekierkach oraz vis-à-
-vis Zamku królewskiego. Wszędzie króluje też ptactwo wodne – 
kaczki, kormorany, łabędzie, mewy. dzikie zwierzęta na ostatniej 
dzikiej rzece w europie – piękna sprawa!

POMYSŁ NA WISŁĘ
 rejsy po Wiśle cieszą się dużym zainteresowaniem turystów 
zagranicznych: anglików, Francuzów, Niemców. W ostatnich latach 
to prawdziwy boom – śmiało można powiedzieć, że ludzi ciągnie 
nad Wisłę. Pasażerowie z zagranicy podkreślają w rozmowach, że 
nie ma drugiej takiej stolicy w europie, jak Warszawa. Nie ma inne-
go miasta, które by miało tak zielony brzeg jak praska strona Wisły. 
Niemieccy turyści opowiadają, że u nich po obu stronach rzeki jest 
tylko beton, to samo podkreślają też inni. doceńmy tę naszą war-
szawską naturę, bo jest piękna. Pływam statkami już ponad 45 lat 
i ten widok mi nie spowszedniał, nadal  chwyta za serce.
 kiedyś tylko „Wars” pływał w Warszawie. Od 5 lat zdecydowa-
nie zwiększył się ruch turystyczny na Wiśle – pływają kajaki, łódki, 
korytka, szkuty…  jestem fanem rozwoju Wisły – najważniejsze, 
że coś pływa i coś się dzieje, to cieszy! 

 ale o szlak żeglowny Wisły trzeba zadbać, trzeba pogłębiać rze-
kę. Przez meliorację wody gruntowe obniżyły się o 5 m. W ślad 
za tym obniżył się stan wody na rzece – kiedyś wynosił 1,6-1,8 m 
i wszyscy mogli pływać. Teraz wynosi tylko 62 cm. Możemy spro-
wadzić najpiękniejsze statki, ale jeśli nie będziemy mieli po czym 
pływać, nic z tego nie będzie.

TEGO NIE WIEDZIELIŚCIE 
 Statek „Wars” został zbudowany w 1962 r. i nieprzerwanie służy 
w rejsach wycieczkowych do dzisiaj. Ma specjalną konstrukcję prze-
znaczoną do pływania po rzekach, która pozwala mu obrócić się 
praktycznie w miejscu. długość kadłuba 31 m z rufą przedłużoną do 
33 m, szerokość 6 m, zanurzenie 1 m, ale pływa nawet przy głębo-
kości 60 cm. Zabiera 150 pasażerów. Moc silnika 200 kM, prędkość 
10-11 km/h. Specjaliści z branży twierdzą, że „Wars” należy do serii 
statków, które mają jedyną w swoim rodzaju, piękną sylwetkę. 
 co roku z propozycji rejsów statkami po Wiśle oferowanej 
przez ZTM korzysta ponad 154 tys. osób. Warszawiacy i turyści 
najchętniej korzystają z bezpłatnych promów – pływa nimi co roku 
ponad 134 tys. osób. Tramwaj wodny „Wars” gości w sezonie na 
swoim pokładzie ponad 16 tys. osób. Na całodniowe rejsy do Se-
rocka i z powrotem wybiera się co roku ponad 3,8 tys. turystów.

CO, GDZIE, KIEDY W OKOLICY
 Warszawskie Linie Turystyczne działające w strukturze Zarządu 
Transportu Miejskiego w Warszawie każdego lata oferują przepra-

WARSZAWA
legenda wisły – 40 lat za sterami WOJCIECH FALKOWSKI

WARSZAWA

duży może więcej - Wars na czele parady statków na Wiśle 
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Z przodu most, z tyłu most, a na prawej burcie Zamek królewski proszę wycieczki
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wy promowe w Warszawie, rejsy tramwajem wodnym po Wiśle 
i całodzienne wyprawy do Serocka. Sezon pływania po rzece trwa 
od maja do końca sierpnia.
 Od lat bardzo popularne wśród warszawiaków i turystów są 
bezpłatne przeprawy promowe, uzupełniające trasy pieszo-rowe-
rowych spacerów wzdłuż Wisły.  Począwszy od maja promy „Plisz-
ka”, „Słonka”, „Turkawka” i „Wilga” poruszają się między brzegami 
rzeki w soboty, niedziele i święta, a od 1 lipca do końca sezonu – 
codziennie. Trasy przepraw to cypel czerniakowski – Saska kępa, 
most Poniatowskiego – Stadion Narodowy, Podzamcze – zoo oraz 
Nowodwory – Łomianki. każdy z promów zabiera na pokład 12 
osób i jest wyposażony w 12 miejsc dla rowerów. Przeprawy pro-
mowe między brzegami rzeki są bezpłatne.
 Bardzo popularne są również rejsy tramwajem wodnym „Wars”, 
podczas których można podziwiać dzikie oblicze warszawskiej 
Wisły. „Wars” pływa na trasie Podzamcze – cypel czerniakowski 
– Gruba kaśka – Podzamcze w weekendy i święta, a w miesiące 
wakacyjne przez cały tydzień. każdy rejs trwa około dwóch go-
dzin. Bilety są dostępne bezpośrednio na statku w dniu rejsu lub 
w przedsprzedaży w Żegludze Stołecznej.
 amatorzy dłuższych wypraw mogą wybrać się na całodzienne 
rejsy do Serocka. Statek wypływa rano z przystani w kanale Żerań-
skim w Warszawie i płynie kanałem na Zalew Zegrzyński. Wcze-
snym popołudniem przybija do przystani w Serocku. Tam turyści 
mają przerwę na odwiedzenie miasteczka i spacer promenadą nad 
brzegiem zalewu. Potem powrót tą samą trasą i późnym popołu-
dniem statek przybija do brzegu w bazie na Żeraniu. Na pokładzie 
dostępny jest bufet, grill i inne atrakcje. Linię obsługuje statek „Ze-
fir”, który pływa w weekendy i święta, a w szczycie sezonu w piątki.

KONTAKT
Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy

00-848 Warszawa, Żelazna 61, infolinia 24h: (+48) 19 115
Żegluga Stołeczna

03-734 Warszawa, Targowa 66 pawilon 17, tel. (+48) 501 159 288
zegluga.stoleczna@gmail.com

WIĘCEJ INFORMACJI
www.ztm.waw.pl,   www.zeglugastoleczna.pl

WARSZAWA
legenda wisły – 40 lat za sterami MATEUSZ KALKOWSKI

WISŁA
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TAAAAAKA RYBA NA MAZOWSZU…
MATEUSZ KALKOWSKI – PrZeWOdNik WędkarSki
  

 Moją życiową pasją jest wędkarstwo. jestem wędkarzem 
i przewodnikiem wędkarskim. każdą wolną chwilę staram się 
spędzać na przygodzie z wędką lub aparatem fotograficznym. 
Miałem 6 lat, gdy zacząłem łowić ryby razem z moim ojcem i bra-
tem. Pierwsze doświadczenia zdobywałem na Wiśle w centrum 
Warszawy i na Świdrze. Moja mama też wędkowała, cała rodzina 
wędkowała. Taka rodzinna pasja (śmiech)…
 każda, nawet najmniejsza ryba, którą złapię, ogromnie mnie 
cieszy. Największe emocje wywołuje u mnie łowienie takich ryb, 
jak: brzana, kleń, szczupak, sandacz, sum, pstrąg oraz boleń. Od 
samego początku mojej przygody z wędkarstwem propaguję me-
todę c&r (złów i wypuść) i z każdą złowioną rybą obchodzę się 
z największym szacunkiem.
 Podczas prawie 15 lat, które poświęciłem mojej pasji, zwie-
dziłem prawie całą Polskę oraz wiele łowisk zagranicznych. ale 
z największym sentymentem wracam zawsze na łowiska na ma-
zowieckiej Wiśle. Wędkarstwo jest czymś wyjątkowym – dla mo-
ich gości wspaniałym sposobem spędzania wolnego czasu, a dla 
mnie życiową pasją, którą mogę dzielić się z innymi.

Mateusz kalkowski – praca, która jest jednocześnie pasją nigdy go nie męczy
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wa. jedna osoba powoli ściąga rybę na żyłce, druga musi sterować 
łodzią. Od strony Warszawy szła na nas burza, emocje rosły, a w tym 
momencie przynętę wziął nam spory sum. Musiałem przekazać stery 
klientowi, a on pierwszy raz sterował pontonem z silnikiem. Łatwo 
nie było… ale jaka była nasza wspólna radość, gdy wszystko się uda-
ło i już w deszczu wyciągnęliśmy na pokład suma, który miał 238 cm 
długości i 90 kg wagi. Niesamowita frajda i niezapomniane chwile.
 Wisła to królowa polskich rzek. dzika, wielka i… rybna. Na wy-
prawach wędkujemy przez cały dzień, wieczorem, jak i późną nocą. 
Główną atrakcją są niezapomniane spływy łodziami lub pontonami, 
również te z noclegiem. rozbijamy wtedy namiot lub śpimy przy 
ognisku pod gołym niebem. Takie traperskie atrakcje są cenione 
przez ojców i synów, którzy mogą wtedy spędzić czas wspólnie.
 Podczas wypraw trafiamy w miejsca, w których sandacze od-
poczywają na zboczu opaski, bolenie żerują na skraju przykosy, 
a sumy wypływają z głębin na nocne żerowanie. Odwiedzamy cie-
kawe przelewy, dzikie rafy, czy inne miejsca, gdzie lubią przebywać 
drapieżniki.  i ta nocna cisza nad wodą… cisza? Nie uwierzycie, jak 
brzmią odgłosy żerujących ryb… To trzeba przeżyć samemu. 

ULUBIONE MIEJSCA
  Nasza środkowa, dzika Wisła jest przepiękna. jest tu dużo dzi-
kich zwierząt – bobry, dziki, łosie. Ogromne wrażenie robi ilość 
i różnorodność ptaków. Przepływając nieopodal wysp, można 
zobaczyć ptasie tereny lęgowe. Wielkim przeżyciem jest okazja 
obserwowania, jak na swoje ofiary poluje bielik. 

 DLACZEGO WISŁA
 Pierwszy raz, jak wybrałem się z bratem nad Wisłę, od razu się 
zakochaliśmy w tej rzece. jest nieposkromiona i pełna tajemnic. 
Uwielbiam ją za piękne brzany, bolenie i sumy. Nic nie zastąpi kilku-
dniowych spływów i nocy spędzonych w namiocie nad tą wspania-
łą rzeką. Gdy wspominam niezliczone noce spędzone ze spinnin-
giem, od razu nabieram chęci do powrotu na ulubione miejscówki. 
Wieczór i wczesna noc to moje ulubione pory wędkowania.

WIŚLANE OPOWIEŚCI 
 Pierwsze emocje przy wędkowaniu to na ogół megaadrenalina. 
Osobiście na początku mojej wędkarskiej kariery bałem się tych 
większych ryb, stąd wiem, co mogą czuć klienci. ale krok po kroku 
oswajamy ich z emocjami, które pojawiają się zawsze, gdy na koń-
cu wędki poczuje się pulsujący ciężar ryby uciekającej w nurcie 
rzeki. Pomagamy zrozumieć rzekę i poznać jej tajemnice.
 Mieliśmy kiedyś przygodę z łosiem, który leżał sobie na mieliź-
nie koło czerwińska, do połowy zanurzony w wodzie, a nad wodą 
wystawało jego olbrzymie poroże po części zagrzebane w kopę 
siana. Podpłynęliśmy bliżej, myśląc, że stało się coś złego i będzie-
my mogli mu pomóc. Gdy byliśmy już bardzo blisko, łoś otworzył 
oczy, poderwał się w całej swej okazałości i pobiegł na brzeg. Nic 
nie wskazywało, aby coś mu dolegało – najprawdopodobniej leżał 
sobie w wodzie i po prostu spał! 
 Wybrałem się kiedyś z klientem, który nigdy nie pływał łódką z sil-
nikiem. Gdy płyniemy na sumy – to będzie na pewno praca zespoło-

WISŁA
taaaaaka ryba na Mazowszu… MATEUSZ KALKOWSKI

WISŁA

To trzeba przeżyć – podobno nic nie zastąpi nocy spędzonych w namiocie nad Wisłą
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Takie sumy tylko na Wiśle, ale trzeba wiedzieć z kim i gdzie popłynąć na łowisko

Fo
t. 

M
at

eu
sz

 k
alk

ow
sk

i –
 ar

ch
iw

um
 p

ry
w

at
ne



6968

swój niepowtarzalny klimat. Zawsze sprzątamy swoje obozowi-
ska. Ludzie chcą wędkować w takich spartańskich warunkach, bo 
jest to dla nich prawdziwa przygoda.
 Na Mazowsze przyjeżdżają ludzie z całej Polski, z europy, a na-
wet z USa. Na nasze wyprawy wybierają się również kobiety, nie 
ma ograniczeń wiekowych, a jeśli jest taka potrzeba, przygoto-
wujemy łodzie dla niepełnosprawnych. Wisła przyciąga wędkarzy 
dwoma rzeczami – po pierwsze to wielkie ryby – sumy, a po drugie 
fakt, że jest to rzeka nieuregulowana, często o dzikim charakterze. 
 Wszystkie złowione przez nas ryby zawsze wracają do wody. 
Mogą żyć i rosnąć dalej, a czasami zdarza się nam złowić tę samą 
rybę kilkukrotnie. Wędkarstwo to sport i przyjemność, a nie łowie-
nie w celu pozyskania mięsa. 
 jest też trochę formalności... aby uprawiać wędkarstwo, czyli 
amatorski połów ryb, trzeba mieć kartę wędkarską. Po przyswoje-
niu odpowiedniej ilości wiedzy zdaje się egzamin, a kartę wydają 
starostwa. dodatkowo trzeba dowiedzieć się, kto jest dzierżawcą 
na danym terenie, gdzie zamierzamy łowić, i wykupić licencję na 
akwen, na którym będziemy wędkować. Obcokrajowcy wykupują 
zezwolenie dla osób niezrzeszonych. Podczas naszych imprez za-
łatwiamy formalności związane z wykupieniem licencji dla osób 
niezrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim, który jest dzier-
żawcą Wisły m.in. na odcinku mazowieckim, i załatwiamy wszyst-
kie niezbędne formalności. 
 Moim zdaniem trzeba szerzej pomyśleć o turystyce wędkar-
skiej, bo z takiej działalności są bardzo duże pieniądze dla regionu. 

  Wisła co roku jest inna – zmieniają się wyspy, dzikie brzegi, 
piaszczyste plaże. Ludzie, których tu zabieramy, są zachwyceni 
pięknem tutejszego krajobrazu. Wyspy Świderskie i Zawadow-
skie to prawdziwy kosmos w pigułce. Wszyscy zaskoczeni są 
małą ilością ludzi na wodzie i małą ilością wędkarzy. Łowienie 
na Wiśle w odróżnieniu od zarybianych jezior i stawów to praw-
dziwie traperska przygoda.
  Pływanie po Wiśle stało się modne, dla wielu osób stało się 
stylem życia. duży wpływ na to miała poprawa czystości wody 
w rzece oraz polepszenie nadrzecznej infrastruktury. Moim ulu-
bionym miejscem w chwili obecnej jest odnowiony Port czer-
niakowski. 

POMYSŁ NA WISŁĘ
 Wzorem była dla nas firma z Polski, która zajmuje się zagranicz-
ną turystyką wędkarską. ale my oprócz zagranicy, postawiliśmy 
również na wyjazdy po Polsce. Na rynku funkcjonujemy od ponad 
10 lat i to przede wszystkim z polskiej oferty jesteśmy znani. 
 Na Wiśle mamy 3 wykwalifikowanych przewodników wędkar-
skich: to ja – Mateusz, mój brat Sebastian i mój przyjaciel adam. 
Środkowa Wisła, czyli odcinek leżący na Mazowszu, to nasza fla-
gowa destynacja wędkarska. Od czerwca do połowy października 
spędzamy praktycznie cały czas na Wiśle. każdego tygodnia przez 
minimum 5 dni jesteśmy na wodzie. Mamy łódki i pontony.  Nocu-
jemy na brzegu – rozbijamy namioty na łachach piasku lub na wy-
spach, tam gdzie można. Wieczory przy ognisku nad rzeką mają 

taaaaaka ryba na Mazowszu… MATEUSZ KALKOWSKI

WISŁAWISŁA

Wyprawy wędkarskie na Wiśle to prawdziwa, męska przygoda, choć kobiety też próbują

Fo
t. 

M
at

eu
sz

 k
alk

ow
sk

i –
 ar

ch
iw

um
 p

ry
w

at
ne

kolejna taaaaaka ryba wraca do wody – ciekawe czy da się złowić ponownie
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Trzeba zarybiać rzekę i przynajmniej nie utrudniać rozwoju ryb. Trzeba 
też chronić rzekę i żyjące tu ryby przed kłusownikami, ale z tym nie-
stety bywa różnie…  No i warto promować turystykę wędkarską, bo 
nigdzie nie ma takich klimatycznych rzek i łowisk jak na Mazowszu.

TEGO NIE WIEDZIELIŚCIE
 Sum w Wiśle – ta ryba budzi wśród wędkarzy największe emo-
cje. Potrafi być naprawdę wielka… Na Wiśle w Warszawie, pod 
Zamkiem królewskim złowiliśmy kiedyś suma, który miał ponad 2 
metry długości. Takie ryby potrafią osiągać ponad 100 kg wagi. 
 W Wiśle można spotkać łososie i trocie. kiedyś były na Mazow-
szu. Teraz nie zawsze mogą dotrzeć do górnych odcinków Wisły, 
bo uniemożliwia to niestety zapora we Włocławku. Natomiast po-
niżej zapory jest ich bardzo dużo, a na tarło wybrały sobie drwęcę. 
ryby nie rosną z dnia na dzień. aby osiągnąć długość 60-80 cm, 
potrzebują minimum 5 lat. aby zadbać o zwiększenie populacji 
ryb, na niektórych odcinkach Wisły prowadzona jest akcja „No 
kill”, mająca w założeniu dać gwarancję, że nie zabiera się złowio-
nych ryb, tylko wypuszcza je z powrotem do rzeki.

CO, GDZIE, KIEDY W OKOLICY
 Z punktu widzenia wędkarzy najciekawszymi imprezami są zawo-
dy wędkarskie. Organizuje je Polski Związek Wędkarski w katego-
riach: towarzyskiej i amatorskiej.  Na mazowieckiej Wiśle takie zawo-
dy przeprowadzane są najczęściej w Warszawie w okolicach Spójni. 
 Sezon wędkarski na Wiśle zaczynamy w maju od polowania na 
bolenia, klenia i jazia. W czerwcu dochodzą kolejne gatunki – sandacz 
i sum. Lipiec, sierpień i wrzesień to najlepszy okres na wyprawy na 
sumy – największe ryby, jakie żyją w polskich wodach. jesień to se-
zon na duże okazy sandaczy i boleni. Taka jest Wisła dla wędkarzy!

KONTAKT
„aspius Pro Fishing Outdoor” Sp. z o.o.

00-511 Warszawa, Nowogrodzka 31, tel. (+48) 503 172 508
mateusz@guidedfishing.pl

WIĘCEJ INFORMACJI
 www.przewodnicywedkarscy.pl, 

 www.facebook.com/przewodnicywedkarscy

taaaaaka ryba na Mazowszu… SEBASTIAN SOSIŃSKI

DOLNA WISŁA

NIEZDOBYTA TWIERDZA W WIDŁACH TRZECH RZEK
SEBASTIAN SOSIŃSKI  –  PreZeS LOkaLNej OrGaNiZacji
 TUrySTycZNej TrZech rZek 

 Urodziłem się i wychowałem w Nowym dworze Mazowieckim 
– moim zdaniem najbardziej malowniczym mieście na Mazowszu. 
Najwcześniejsze wodne wspomnienia – wędkowanie z ojcem 
i kąpiele w Wiśle w kazuniu. To były  lata 80.  ubiegłego wieku. 
Gdy miałem 3-4 lata,  ojciec pierwszy raz wsadził mnie do kaja-
ka. Później wstąpiłem do harcerstwa, mieliśmy przystań, a na niej 
kajaki i żaglówki Optymist. Z biegiem lat zostałem komendantem 
hufca ZhP i starałem się zarazić harcerzy aktywnością na wodzie. 
Teraz przyszedł czas na społeczną działalność w Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej (LOT), gdzie zajmuję się animacją czasu nad 
rzeką i popularyzacją turystyki. jestem instruktorem kajakarstwa, 
współorganizuję spływy, pośrednio zaszczepiam pasję kajakarską 
u kolejnych osób. 
 LOT skupia gminy, osoby fizyczne, pasjonatów, firmy, branżę 
turystyczną i organizacje pozarządowe, dla których istotny jest 
rozwój turystyki w „dolinie Trzech rzek”, obejmującej swoim ob-
szarem ujście Wkry do Narwi i ujście Narwi do Wisły, Pomiechó-
wek, Zakroczym, Wieliszew, Nowy dwór Mazowiecki z Twierdzą 
Modlin, Leoncin, czosnów. Wierzymy, że jest to najatrakcyjniejszy 
turystycznie subregion województwa. 

WISŁA

Sebastian Sosiński – kajakiem pływa o każdej porze roku i czuje się w tym jak ryba w wodzie
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DLACZEGO WISŁA
 Wychowałem się nad Wisłą, rzeka jest dla mnie elementem 
codziennego życia. Pływanie kajakiem na początku mnie nużyło, 
jednak z czasem odkryłem, że choć nie są to dynamiczne wypra-
wy, to otaczająca natura rzeki jest tutaj wyjątkowa. Wiśle niesłusz-
nie przypięto etykietę rzeki niebezpiecznej dla kajakarzy, a wcale 
taka nie jest. aby zmienić ten stereotyp, od 2 lat znakujemy rzekę 
dla amatorów tego sportu zgodnie z wytycznymi PTTk. W latach 
20.-30. XX wieku Wisła była eksploatowana nie tylko jako szlak 
transportu towarowego, ale również turystycznie – odbywały się 
rejsy widokowe oraz sportowe wyścigi łódkami z Warszawy do 
Modlina. jestem świadomy potencjału Wisły i Twierdzy Modlin 
i każdego dnia staram się go jak najlepiej wykorzystywać. 

WIŚLANE OPOWIEŚCI
 Podczas naszych spływów na Wiśle można spotkać m.in. 
„Szweda z XVi wieku”. To pasjonat rekonstrukcji historycznych, 
mój przyjaciel adam Gozdalik, który występuje w stroju żołnierza 
z kronobergs regemente króla karola X Gustawa z okresu potopu 
szwedzkiego. Za pierwszym razem zrobił to z własnej inicjatywy, 
a uczestnicy spływu powiedzieli, że Szwed był jednym z najlep-
szych punktów programu. adam płynie własną łodzią i na środku 
rzeki opowiada niesamowite historie z epoki. Nasz Szwed jest też  
atrakcją podczas jednego z nocnych zwiedzań twierdzy, kiedy to 
nawiązujemy do bitwy na tych terenach podczas potopu szwedz-
kiego. 

 Oswajamy ludzi z rzeką. Z naszych doświadczeń wynika, że 
jeśli ktoś już przełamie strach i pierwszy raz przepłynie się kaja-
kiem po Wiśle, to później wraca. Na 10 takich osób 9 chce więcej. 
Podczas spływów rozmawiamy i pokazujemy nieznane oblicza 
rzeki. a kogóż to u nas nie było… Pływają dzieci, psy, ktoś płynął 
z gęsią w kajaku – miała ze trzy tygodnie, wszędzie chodziła za 
właścicielami. Pływają niepełnosprawni z problemami ruchowymi 
kończyn dolnych, dzieci z pompami insulinowymi, a nawet niewi-
domi. Z osobą, która ma problemy ze wzrokiem, płynie ktoś, kto 
widzi i instruuje, co robić, aby czynnie uczestniczyć, a nie być tylko 
pasażerem. W naszych imprezach uczestniczą też seniorzy. Mie-
liśmy np. nowodworzankę, która po raz pierwszy była nad rzeką. 
Okazuje się, że jest jeszcze wiele osób, które nigdy nie płynęły ka-
jakiem. jesteśmy otwarci na wszystkich – na naszych imprezach 
ludzie się czują jak w rodzinie. 

ULUBIONE MIEJSCA
 Wyspa Szwedzka kiedyś, teraz półwysep, a tam zabytkowy spi-
chlerz – przepiękny widok na widły Wisły i Narwi. 
 Zachwycający widok z mostu im. Piłsudskiego na Wisłę i jej 
brzegi w obu kierunkach. Sam most jest jednym z najładniej-
szych na całej Wiśle. 
 czerwona Wieża w ramach fortyfikacji Twierdzy Modlin – z jej 
tarasów mamy prawdopodobnie najpiękniejszy widok na Ma-
zowszu, ze wspaniałą panoramą Wisły i lasem wieżowców 
Warszawy na horyzoncie.

Niezdobyta twierdza w widłach trzech rzek SEBASTIAN SOSIŃSKI
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Letni spływ kajakowy przez 3 rzeki – kto podejmie wyzwanie takiej trasy w jeden dzień
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9 na 10 nowicjuszy wraca na spływy kajakowe, czyli wcale nie jest tak strasznie

Fo
t. 

j.a
.k

w
iat

ko
w

sk
i/G

oo
dP

re
ss



7574

dlin i koszary. czeka tam prawdziwa moc atrakcji: tematyczne wy-
cieczki z przewodnikiem śladami szwedzkimi, francuskimi i polski-
mi, podziemna trasa turystyczna, 4-godzinne nocne zwiedzania, 
np. w rocznice ważnych wydarzeń historycznych. Takie zwiedza-
nie nocą to zupełnie nowe doświadczenie, które wzbudza więcej 
emocji. Podczas wycieczki, która odbyła się w rocznicę bitwy ze 
Szwedami pod Nowym dworem, mieliśmy obozowisko rekon-
struktorów, strzelanie z armat, poznawanie uzbrojenia. 1 września, 
by przypomnieć o  bohaterskiej obronie Twierdzy Modlin w 1939 
roku – bez prowiantu i amunicji, a trwającej dzień dłużej niż obrona 
Warszawy – udostępniliśmy do zwiedzania  schron – stanowisko 
dowodzenia obroną Modlina, gdzie z taśmy odtwarzany był głos 
generała Thommée. Twierdza Modlin jest też częstym plenerem 
filmowym zarówno dla znanych reżyserów, jak i youtuberów. Tutaj 
cały czas coś się kręci! 

TEGO NIE WIEDZIELIŚCIE
 Twierdza Modlin jest fortyfikacją, która nigdy nie została zdoby-
ta. jeżeli przechodziła w ręce wroga, to tylko wtedy, gdy została 
poddana przez obrońców. 
 Mało kto wie, że Szwedzi podczas potopu w XVii wieku jako 
pierwsi fortyfikowali ten teren. Polski obóz pospolitego ruszenia znaj-
dował się na tutejszej skarpie nad rzeką – była to naturalna forma 
ochrony i dlatego też w późniejszych latach powstała tu twierdza.
 koszarowy, wielokondygnacyjny budynek cytadeli ma kształt 
nieregularnego sześciokąta i łączną długość 2250 m. To najdłuż-

 Wysoka skarpa w Zakroczymiu – widać z niej doskonale Wisłę 
po stronie Leoncina. To taki mój „dziki punkt widokowy”. Nie 
wszędzie można tam wejść, bo wokół znajduje się bardzo dużo 
rezerwatów przyrody.
 kępy kazuńskie w okolicach czosnowa to siedlisko mew z nie-
zliczoną ilością ptaków, wymarzone miejsce do uprawiania 
„bird watching”.
 W Twierdzy Modlin – kojec Meciszewskiego. Legenda mówi  
o córce karczmarza, która uciekła łodzią z ukochanym. rozpętała 
się burza i w tym miejscu wywróciła ich łódź, kochankowie utonę-
li. Od tamtej pory słychać tam o północy płacz dziewczyny. 

POMYSŁ NA WISŁĘ
 Wszystko, co robimy w Lokalnej Organizacji Turystycznej, wyni-
ka z przekonania, że nie ma lepszego miejsca w okolicy Warszawy 
na aktywność – mamy bowiem spływy kajakowe, trasy rowero-
we, ścieżki dydaktyczne, szlaki turystyczne, jezioro Zegrzyńskie 
i kampinoski Park Narodowy. 
 Sama Twierdza Modlin to cały wachlarz możliwości, szczegól-
nie dla rodzin z dziećmi. 15 km szlaków turystycznych wewnątrz 
twierdzy i ponad 250 ha atrakcyjnych terenów wokół. coraz popu-
larniejsze stają się questy (opisy dostępne są w centrum informa-
cji Turystycznej oraz na stronach www) oraz geocaching z wyko-
rzystaniem nowoczesnych technologii GPS. 
 dla pasjonatów historii mamy Front księcia Warszawskiego, 
Muzeum kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, Garnizon Mo-

Niezdobyta twierdza w widłach trzech rzek SEBASTIAN SOSIŃSKI
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Twierdza Modlin to miejsce aktywnego wypoczynku przez cały rok, zimą też
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Twierdzy Modlin nigdy nie zdobyto, ale rekonstruktorzy ciągle próbują
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szy budynek w europie! W jego wnętrzach jest ponad 5 km kory-
tarzy, z których udostępnionych do zwiedzania jest ponad 75%.
 dla cara rosji, który często odwiedzał twierdzę, były tutaj spe-
cjalnie przygotowane komnaty.  W apartamentach tych znajdował 
się jedyny balkon z widokiem na Wisłę w całej fortyfikacji. Ten frag-
ment koszar mocno ucierpiał podczas Wojny i został rozebrany. 
 Na wybudowanie murów i budynków twierdzy zużyto ponad 
200 mln cegieł. Gdybyśmy ułożyli je jedna za drugą, to nie dość, 
że otoczylibyśmy nimi kulę ziemską, to jeszcze zostałoby ich tyle, 
by zbudować zamek w Malborku.

CO, GDZIE, KIEDY W OKOLICY
 Spływy w dolinie Trzech rzek rozpoczynamy zawsze noworocz-
nym wyzwaniem 1 stycznia. To amatorski „hardcore” dla pasjona-
tów mocnych wrażeń, których z roku na rok przybywa. W trakcie 
roku organizujemy łącznie 4 flagowe imprezy – spływy kajakowe 
zawsze dużą, bezpieczną grupą na różnych rzekach. Zimą jest to 
Wkra, wiosną Wisła, jesienią Narew, a latem te 3 rzeki razem. 
 dla preferują atrakcje lądowe, mamy w twierdzy bogaty kalen-
darz imprez – festiwal fantastyki cytadela, festiwal muzyki elek-
tronicznej i inne ciekawe wydarzenia. amatorzy dłuższego pobytu 
z pewnością znajdą coś dla siebie zarówno na nocleg – od gospo-
darstw agroturystycznych poprzez tanie pokoje aż po komfortowe 
hotele jak royal czy Mazovia. W kwestiach kulinarnych na wyso-
kości zadania staną z pewnością okoliczne lokale gastronomiczne. 
 Twierdza Modlin i jej okolice mają prawdopodobnie największy 
na Mazowszu wzrost odwiedzalności przez turystów w porówna-
niu rok do roku. już w czerwcu osiągamy liczbę turystów, jaka 
zamykała cały poprzedni rok. a kiedy Ty do nas przyjedziesz? 

KONTAKT
Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech rzek

05-160 Nowy dwór Mazowiecki, Baśki Murmańskiej 164 
centrum informacji Turystycznej, tel. (+48) 22 713 32 79 

3rzeki@3rzeki.pl

WIĘCEJ INFORMACJI
www.3rzeki.pl,  www.twierdzamodlin.info  

www.facebook.com/3rzeki

Niezdobyta twierdza w widłach trzech rzek PATRYK ROMANOWSKI

DOLNA WISŁADOLNA WISŁA

CUD NAD WISŁĄ Z ŻAGLAMI W TLE
KPT. J. PATRYK ROMANOWSKI –  PreZeS PŁOckieGO OddZiaŁU 
 POLSkieGO ZWiąZkU ŻeGLarSkieGO

 Odkąd pamiętam, z wodą byłem związany od zawsze. już 
w podstawówce pływałem wyczynowo z licznymi sukcesami. Po-
tem w szkole średniej zdobyłem uprawnienia ratownika, następ-
nie były szkolenia motorowodne i nurkowe.       
 Teraz moją pasją jest żeglarstwo. Patent żeglarza jachtowego 
zrobiłem 12 lat temu i zacząłem pływać w klubie Żeglarskim Petro-
chemia. Najpierw było to żeglarstwo regatowe i rejsy po wodach 
śródlądowych, a potem rejsy po morzu. Początkowo w załodze, 
a następnie jako skiper, z biegiem lat zdobywając wiedzę i do-
świadczenie, uzyskałem uprawnienia kapitana jachtowego i kapi-
tana motorowodnego. jestem również instruktorem żeglarstwa. 

DLACZEGO WISŁA
 działam w Płocku i z lokalnego, żeglarskiego punktu widzenia 
najbardziej atrakcyjna jest dla mnie Wisła na odcinku Płock – Wło-
cławek. Zalew mający 50 km długości, 1,2 km średniej szerokości, 
a 4 km w najszerszym miejscu daje ogromne możliwości. W więk-
szości wieją tu wiatry zachodnie. Żeglowanie jest tutaj wymagają-
ce, przy silnym zachodnim wietrze powstaje krótka i stroma fala, 
bo Wisła płynie ze wschodu na zachód. do tego sam nurt rzeki 
niejednokrotnie nastręcza trudności przy słabych wiatrach. 

Patryk romanowski – uważa, że żeglarską pasję warto rozwijać jak najwcześniej
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stano do zasypania starego portu. ale żeglarze mówią, że rzeka 
ma swój rozum, jak jej się coś zabierze, to ona i tak sama to odbu-
duje. i tak się stało! Wyspa w korycie rzeki sama się odbudowała. 
Wisła cały czas żyje i sama tworzy swój piękny, dziki krajobraz. 

ULUBIONE MIEJSCA
  Płynąc w dół Wisły, przed Płockiem możemy zawinąć do mari-
ny Stowarzyszenia Wodniaków Flis. Miejsce położone jest czę-
ściowo w starorzeczu Wisły, wpływa się tam wąskim kanałem, 
a właściwie  strumykiem przez las. Wspaniałe miejsce na noc-
leg i wypoczynek z dala od zgiełku miasta. 
  dobrzyków – bardzo ciekawe miejsce dla pasjonatów Wisły. 
Zabytkowy drewniany kościół pod wezwaniem św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika zbudowany w 1774 roku, krzyż Wodniac-
ki z 1933 roku upamiętniający wiślane dziedzictwo jordanowa, 
dobrzykowa i Nowego  Troszyna Polskiego oraz figura św. jana 
Nepomucena, który jest orędownikiem modlitw podczas po-
wodzi. W Wiączeminie pod dobrzykowem powstaje Skansen 
Osadnictwa Nadwiślańskiego, na terenie którego staną m.in. 
autentyczne zagrody Olendrów. 
  Wyspa kormoranów – 10 km za Płockiem w stronę Włocławka. 
dzika, nienaruszona ludzką ręką przyroda, mnóstwo ptaków – 
kormoranów, czapli, łabędzi, mew. Wszędzie wokół słychać ich 
krzyki. Wyspa ma długość ok. 1 km i powstała, gdy podwyższył 
się poziom wody po spiętrzeniu rzeki na tamie we Włocławku. 
kiedyś na wyspie znajdował się port rzeczny, z którego spławia-

 Wisła – królowa naszych rzek, piękny, nieodkryty jeszcze 
akwen, z przeogromnymi możliwościami. jest tutaj dzikość i spo-
kój. Wisła ma mnóstwo nieskażonej jeszcze natury – łabędzi, cza-
pli, kormoranów, mew i innych ptaków wodnych. To właśnie ta 
przyroda przyciąga wielu turystów wodnych.
 a Płock jest naturalną bazą do rejsów turystycznych po tym 
akwenie. jest możliwość noclegu w Płocku i wypożyczenia jach-
tów, choć nie jest ich zbyt wiele. jest spora grupa ludzi, którzy 
spływają turystycznie w dół rzeki, a mazowiecka Wisła jest tylko 
jednym z odcinków ich podróży. Są też turyści wodni,  którzy za-
trzymują się w płockich przystaniach Flis, Morka, Petrochemia czy 
kontra, aby skorzystać z atrakcji miasta. 

WIŚLANE OPOWIEŚCI
 Płockie molo… Płocczanie podchodzili do niego na począt-
ku dosyć sceptycznie. Było na jego temat wiele dowcipów. Po 
pierwszej zimie pojawiły się uszczerbki w konstrukcji i natych-
miast powstał dowcip, że molo będzie darem prezydenta Płocka 
dla prezydenta Włocławka, bo po którejś „większej wodzie” molo 
pewnie spłynie do Włocławka. Na szczęście nie spłynęło. Faktem 
bezspornym jednak jest, że to jedyne molo w Polsce biegnące 
wzdłuż rzeki i ma aż 358 m długości. jest fenomenem dla tury-
stów również dlatego, że umożliwia spojrzenie na płocką skarpę 
z perspektywy żeglarza, czyli z wody.
 kiedyś przez wiele lat na Wiśle w Płocku obok mostu była wy-
spa. W latach 80. zlikwidowano ją, a pozyskany piasek wykorzy-

Cud nad wisłą z żaglami w tle PATRYK ROMANOWSKI
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rekord Polski - najdłuższe rzeczne molo, 358 metrów… wzdłuż Wisły i piękna marina
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Zalew Włocławski to świetne miejsce na regaty i turystykę żeglarską – przypływajcie!
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odznaczony przez marszałka józefa Piłsudskiego krzyżem Wa-
lecznych i jest to jeden z dwóch tylko takich przypadków uhono-
rowania miasta odznaczeniem wojskowym. Zryw wolnościowy 
płocczan był jednym z elementów, dzięki którym mógł zaistnieć 
cud nad Wisłą. 
 W trakcie obrony Płocka w roku 1920 zasłużyli się również ma-
rynarze, którzy z uzbrojonych statków ostrzeliwali z wody bolsze-
wickie oddziały, skutecznie powstrzymując je przed ekspansją na 
drugi brzeg. W wyniku ostrzału został trafiony i unieruchomiony 
statek „Batory”, z którego marynarze dzielnie prowadzili walkę 
do czasu nadpłynięcia innych polskich jednostek. Za bohaterską 
postawę w obronie miasta i całej kampanii 1920 kilku marynarzy 
z „Batorego” oraz ich dowódca zostali odznaczeni orderem Virtu-
ti Militari. dla uczczenia ich dzielnej postawy, środowiska wod-
niackie z Płocka co roku biorą udział w złożeniu wieńca na Wiśle 
w miejscu trafienia statku.
 Przy tematach marynistycznych trzeba koniecznie wymienić 
imprezy sportowe. regaty żeglarskie to otwarte zawody spor-
towe, które mają propagować żeglarstwo. Są przeznaczone dla 
amatorów, co ważne – osoby bez patentów też mogą wziąć 
w nich udział jako załoganci, na początku nawet bez doświad-
czenia. 
 Nową inicjatywą są wakacyjne półkolonie żeglarskie dla dzie-
ci z Płocka i okolic. W ten sposób chcemy zaszczepić żeglarską 
pasję wśród dzieci i młodzieży. dzięki temu w przyszłości oni też 
popłyną po Wiśle i dalej po morzach i oceanach.

no buraki cukrowe i zboże. Tuż przed wyspą jest marina klubu 
Żeglarskiego kontra, punkt charakterystyczny to duży stalowy 
jacht na brzegu.
  jezioro Soczewka powstałe w wyniku spiętrzenia rzeki Skrwa, 
malowniczo położone wśród lasów z pięknymi plażami, kąpieli-
skami i pomostami. Na zatoce Wisły w kierunku Soczewki jest 
siedlisko setek łabędzi i Bar u rybaka ze świeżą rybą. 
  Zatoka przy ujściu Skrwy – urokliwe miejsce i pięknie zago-
spodarowany teren. jest tam ośrodek jeździecki. jest bar Sum 
z pyszną rybą, a właścicielka zbudowała keję dla żeglarzy, którzy 
chcą przypłynąć na obiad. W malowniczej zatoce znalazły miej-
sce kluby żeglarskie Mewa, Taurus oraz Marina Murzynowo.

POMYSŁ NA WISŁĘ
 Płocczanie stoją frontem do Wisły i tak było chyba zawsze – to 
ważny element historii żyjący w teraźniejszości. co roku obcho-
dzona jest tutaj rocznica Bitwy 1920 roku, upamiętniająca obronę 
miasta przez mieszkańców, którzy zatrzymali natarcie wojsk bol-
szewickich. Podczas gdy w mieście panował chaos, a całe niemal 
dowództwo znajdowało się na lewym brzegu Wisły, inicjatywę prze-
jęła ludność cywilna wraz z luźnymi, rozbitymi grupami żołnierzy, 
policjantów i żandarmów. Ludność utworzyła 34 barykady, z cze-
go 12 otoczonych było zasiekami i na nich stanęła ramię w ramię 
z resztkami wojska do obrony miasta. Mieszkańcy zapłacili za to 
wysoką cenę, zginęło ich wtedy bardzo wielu, ale nie przepuścili 
natarcia. W dowód uznania heroizmu mieszkańców Płock został 

Cud nad wisłą z żaglami w tle PATRYK ROMANOWSKI
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Nie tylko dla żeglarzy - takie urocze zakątki na Wiśle nieopodal Płocka
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Marszałek józef Piłsudski odznacza krzyżem Walecznych mieszkańców Płocka zaangażowanych 
w obronę miasta podczas Wojny Polsko-Bolszewickiej 1920 roku
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TEGO NIE WIEDZIELIŚCIE
 ciekawostką na skalę całego Mazowsza jest hejnał płocki. 
hejnał powstał w 1937 roku, a skomponował go ks. kazimierz 
Starościński, profesor śpiewu w Seminarium duchownym. Po 
raz pierwszy zagrano go w 1937 roku. Grano go aż do roku 1975, 
z wyjątkiem okresu okupacji hitlerowskiej. Ponownie zaczęto go 
odgrywać 3 maja 1983 roku i od tej pory nieprzerwanie rozbrzmie-
wa nad Płockiem aż do dzisiaj. hejnał odgrywany jest przez hej-
nalistę miejskiego ubranego w paradny mundur strażników miej-
skich, codziennie o godzinie 1200 i 1800. 
 To niesamowite, ale latem w Płocku słońce zachodzi na hory-
zoncie w nurtach Wisły. Płock to prawdopodobnie jedyne miej-
sce w Polsce, gdzie można zaobserwować takie zjawisko. Wisła 
w tym miejscu płynie ze wschodu na zachód, a doskonałą widocz-
ność zjawiska umożliwia Wzgórze Tumskie. Widok przepiękny!

CO, GDZIE, KIEDY W OKOLICY 
 czerwiec – regaty o Puchar Prezesa PkN OrLeN S.a. odbywa-
jące się zawsze podczas obchodów dni chemika oraz Mistrzo-
stwa Polski w klasie Micro..

 Lipiec – regaty Żeglarskie w Nowym duninowie o Puchar 
Marszałka Województwa Mazowieckiego, o Puchar Starosty 
Powiatu Płockiego i o Puchar Wójta Gminy Nowy duninów – 
w tych regatach może wziąć udział każdy, a jachty podzielone 
są na 4 klasy turystyczne.

 Wrzesień – regaty o Puchar Wrzosu Prezydenta Miasta Płoc-
ka to najstarsza cykliczna impreza regatowa w Płocku, która 
odbywała się nawet podczas stanu wojennego, oraz regaty 
Memoriałowe im. elizy i Grzegorza rakowskich upamiętniające 
płockich żeglarzy.

Pamiętajcie zatem o żeglarskim Płocku – tutaj można popłynąć!

A TY CO WIESZ O PŁOCKU
IWONA KRAJEWSKA –  PreZeS PŁOckiej LOkaLNej 
 OrGaNiZacji TUrySTycZNej

 jestem lokalną patriotką. Moja praca nie bierze się z przypad-
ku, ale z zainteresowań i z pasji. jestem „dzieckiem Płocka” – wy-
chowanką kultowego harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „dzieci 
Płocka”, który funkcjonuje w Płocku od ponad 70 lat. Założycielem 
zespołu był druh Wacław Milke, który nauczył mnie zamiłowania 
nie tylko do Polski, do godła, ale przede wszystkim patriotyzmu 
lokalnego. Od 8 lat pracuję w PLOT – pracy jest dużo, ale jest też 
możliwość realizacji wspaniałych pomysłów wspólnie z pasjonata-
mi. Nasze biuro i informacja turystyczna mieszczą się na Starym 
Mieście, zaledwie 100 metrów od skarpy wiślanej, z której rozpo-
ściera się wspaniały widok na rzekę. 

DLACZEGO WISŁA
 Wisłę widzę, jadąc do pracy i wracając do domu. Wisłę widzę, 
kiedy potrzebuję chwilę odetchnąć, odpocząć, żeby złapać wenę 
i pomysł. Wisła to dla mnie źródło spokoju i wyciszenia, a także 
możliwość naładowania akumulatorów. Wisła towarzyszy mi co-
dziennie, odkąd pamiętam. Tylko tyle albo aż tyle…

KONTAKT
Płocki Okręgowy Związek Żeglarski 

09-402 Płock, rybaki 10, tel. (+48) 603 291 061, pozz@pozz.pl

WIĘCEJ INFORMACJI
www.pozz.pl, www.facebook.com/PlockiOZZ

Cud nad wisłą z żaglami w tle IWONA KRAJEWSKA

DOLNA WISŁADOLNA WISŁA

iwona krajewska – powiedzieć, że zna Płock jak własną kieszeń, to tak jakby nic nie powiedzieć
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WIŚLANE OPOWIEŚCI
 Mój najstarszy zapamiętany obraz Wisły pochodzi z dzieciń-
stwa. To było w styczniu 1982 roku. Po długich, siarczystych mro-
zach nastąpiła gwałtowna odwilż. Stan wody w Wiśle gwałtow-
nie przybrał. Wtedy nadeszło gwałtowne ochłodzenie, poniżej 25 
stopni. Lód na rzece stanął i utworzył tamę, nie przepuszczając 
wody dalej. Wisła gwałtownie zalała lewobrzeżną część Płocka 
i później zamarzła na wiele dni. jako dziecko bałam się wtedy… 
ale z perspektywy czasu patrzę na to inaczej. W takich ekstremal-
nych sytuacjach Wisła także łączy, bo wtedy ludzie pomagają so-
bie nawzajem, często bezinteresownie, a takie relacje cementują 
lokalne społeczności na całe lata. 
 dzisiaj to już zupełnie inna historia. Samo patrzenie na płocką 
Wisłę to niesamowite odczucie pozytywnej energii. a nad Wisłą 
się dzieje… Na przykład kultowy już festiwal audioriver fanta-
styczne ewoluował przez lata i gromadzi olbrzymią liczbę odda-
nych fanów muzyki elektronicznej. Z roku na rok pojawia się wię-
cej festiwalowych scen budowanych na plaży i na Wiśle. Ostatnio 
część imprezy odbywała się na statku, bezpośrednio na środku 
rzeki. Nie ma w Polsce drugiego takiego festiwalu.
 Wisła ma w sobie magiczną moc przyciągania i pozytywnego 
oddziaływania. Nawet instytucje, które z Wisłą nie mają wiele 
wspólnego, też nawiązują do potencjału rzeki. Na przykład w płoc-
kim zoo powstała ekspozycja poświęcona Wiśle, a w niej akwaria, 
gdzie można zobaczyć typowe wiślane ryby, podziwiać bogatą flo-
rę i faunę rzeki. 

ULUBIONE MIEJSCA
 Moim ukochanym miejscem w Płocku jest Wzgórze Tumskie, 
skąd widać rzekę w całej okazałości. Wisła w Płocku płynie ina-
czej – nie z południa na północ, ale ze wschodu na zachód. dzięki 
temu w wakacje można obserwować zachód słońca nieomalże 
jak nad morzem – słońce gaśnie na horyzoncie w nurtach rzeki. 
Zresztą bajeczne widoki są z obu stron rzeki, ze wzgórza prze-
piękne żagle jachtów na wodzie, a z drugiej strony, z dzielnicy 
radziwie staromiejska zabudowa i najważniejsze perły zabytków 
Płocka na Wzgórzu Tumskim, a szczególnie jesienią cała paleta 
barw skarpy wiślanej. 
 Wzgórze Tumskie to miejsce magiczne… To właśnie tu mieszkała 
siostra Faustyna kowalska. Tutaj zaczęły się jej widzenia prowadzące 
do namalowania obrazu jezusa Miłosiernego, tutaj rozpoczęło się 
miłosierdzie, zanim siostra wyjechała do Łagiewnik. ale była też tutaj 
Mateczka kozłowska, założycielka mariawitów, która doświadczała 
tu widzeń, dzięki którym powstał później mariawityzm. 
 Tutejszymi pięknymi widokami oczarowany był poeta Wła-
dysław Broniewski i pisał o nich w swoich wierszach. Wczesną 
wiosną wzgórze tonie w zieleni. Po drugiej stronie widać Gosty-
nińsko-Włocławski Park krajobrazowy, a na rzece piaszczystą 
kępę wiślaną.  Zimowym rankiem, gdy skarpę otuli szron – jest 
„kosmicznie”. Zimowe wieczory to ogrody światła, bajeczne ilumi-
nacje podświetlonych płockich zabytków i skrzące się światełka 
wytyczające alejki spacerowe. Tą magiczną, pozytywną siłę czuć 
tutaj na każdym kroku – kocham to miejsce.

a ty co wiesz o Płocku IWONA KRAJEWSKA

DOLNA WISŁADOLNA WISŁA

Samo patrzenie na płocką Wisłę to niesamowite odczucie pozytywnej energii
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Śmiało można powiedzieć, żę Wzgórze Tumskie to miejsce magiczne… 
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POMYSŁ NA WISŁĘ
 Zawsze będzie to Wzgórze Tumskie o przepięknym położeniu. 
Wzgórze to przebogata historia – zamek książąt mazowieckich, naj-
większa nekropolia Piastów, a w dole Wisła.
 ale też atrakcje nad wodą. Płock ma wyjątkowe szczęście, ma-
jąc tak ładną, szeroką plażę. cykliczne wydarzenia z roku na rok są 
coraz bardziej popularne wśród mieszkańców i turystów. Tylko kil-
ka dla przykładu: audioriver, Wianki, Vistula Folk Festival, hip hop 
Festiwal czy disco nad Wisłą. Tutaj cały czas coś się dzieje i każdy 
może znaleźć coś dla siebie.  
 Wisła to także źródło atrakcji typowo wodnych, jak rejsy stat-
kiem, pływanie żaglówkami, motorówkami, kajakami, różnego ro-
dzaju regaty i zawody  pływackie. Nieopodal Wzgórza Tumskiego 
funkcjonuje Zalew Sobótka z naturalnym kąpieliskiem miejskim, 
gdzie woda ma i klasę czystości. Tu nie sposób się nudzić!

TEGO NIE WIEDZIELIŚCIE
 rzeka to transport, a transport wodny to porty. Porty na Wiśle 
w Płocku funkcjonują w dzielnicy radziwie, po  lewobrzeżnej stro-
nie miasta. Tutaj nie ma nurtu, a po stronie zawietrznej nie ma też 
fali. jest tu aż siedem portów! To największa liczba portów rzecz-
nych usytuowanych w jednym mieście na Mazowszu. 
 Płock to też wyjątkowy most stalowy, imienia Legionów Piłsud-
skiego, to ewenement w skali Polski. Ma 660 metrów długości, 
a każde przęsło jest inne. różnica poziomów między jego końcami 
wynosi  dziewięć metrów. jest to jedna z ostatnich tego rodzaju 

nitowanych konstrukcji. Podczas budowy osiągnięto tu rekord Pol-
ski, co do głębokości kesonowania pod filary (27 metrów poniżej 
lustra wody). Most był dwukrotnie wysadzany w czasie ostatniej 
wojny. dziś przepięknie oświetlony trójbarwną iluminacją, w bar-
wach miasta – żółtej, czerwonej i niebieskiej, którą można podzi-
wiać przez cały rok.
 Poniżej Wzgórza Tumskiego znajduje się jedyne w Polsce molo 
rzeczne, które biegnie wzdłuż rzeki i ma aż 357,8 metrów długości. 
Świetne miejsce na spacery, a w kawiarence na końcu molo herba-
ta, kawa, ciastka i nie tylko. Tylko stąd, ze środka Wisły, rozpościera 
się tak niesamowity widok na Płock.
 Płockie Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława 
Małachowskiego, czyli tzw. Małachowianka, jest najstarszą szkołą 
w Polsce. Wiadomo, że w 1180 roku przy kolegiacie istniała już 
szkoła typu trivium. Pierwotna budowla nie przetrwała i około 1240 
r. powstała nowa romańska, ceglana świątynia pw. św. Michała ar-
chanioła. jej relikty, ceglane mury z kamiennym detalem architek-
tonicznym, można oglądać w podziemiach szkoły, gdzie utworzono 
muzeum szkolne z efektownie podświetloną ścieżką dydaktyczną, 
wspaniale eksponującą zabytki okresu romańskiego, gotyckiego, 
baroku i późniejszych.
 W murach Małachowianki pobierały nauki tak znane osoby, jak 
prezydent ignacy Mościcki, premier Tadeusz Mazowiecki, pilot dy-
wizjonu 303 jan Zumbach czy podróżnik Tony halik. Notabene Tony 
halik w wieku 14 lat, wbrew woli ojca, udał się z Płocka w swoją 
pierwszą podróż do Wolnego Miasta Gdańska, jak flisak na tratwie. 

a ty co wiesz o Płocku IWONA KRAJEWSKA

DOLNA WISŁADOLNA WISŁA

Tylko tutaj zachód jak nad morzem – słońce gaśnie na horyzoncie w nurtach Wisły
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Most imienia Legionów Piłsudskiego też ma na koncie kilka rekordów Polski
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Podróż została przerwana przez Straż Graniczną, która pod zbrojną 
eskortą odstawiła młodego podróżnika do domu. ale jak pokazuje 
historia, to go wcale nie zraziło do podróży, a wręcz przeciwnie.

CO, GDZIE, KIEDY W OKOLICY
  Muzeum Mazowieckie w Płocku to najstarsze polskie muzeum 
powstałe z inicjatywy społecznej w 1821 roku. Posiada zbio-
ry historyczne, numizmatyczne, artystyczne, archeologiczne 
i etnograficzne. Słynie ono z największych w Polsce i jednych 
z większych w europie zbiorów sztuki secesji. Wystawa mieści 
się na czterech piętrach secesyjnej kamienicy i zawiera aranża-
cję wnętrz mieszczańskich z przełomu XiX i XX wieku, sale rze-
miosła artystycznego, szkła, ceramiki, metalu, biżuterii, galerię 
malarstwa i rzeźby okresu Młodej Polski oraz medalierstwa.
  historyczne centrum Płocka to Wzgórze Tumskie. Tu zaczęła 
się historia miasta w X w., gdy Mieszko i wzniósł na wysokim 
wzgórzu nad Wisłą gród obronny. Tu znajduje się Bazylika kate-
dralna i Muzeum diecezjalne w pozostałościach Zamku książąt 
Mazowieckich i Opactwa Benedyktyńskiego. 
  katedra Płocka to największa nekropolia mazowieckich wład-
ców (konsekrowana w 1144 roku), dokumentująca prawie 250 
lat sprawowania władzy na niezależnym Mazowszu. Źródła histo-
ryczne wspominają, że w podziemiach płockiej katedry wieczny 
spoczynek znalazła połowa książąt rządzących na Mazowszu.
  Muzeum diecezjalne, a w nim najcenniejsze zabytki związane 
z książętami mazowieckimi, w tym m.in. diadem płocki uważany 
przez niektórych historyków za koronę konrada Mazowieckiego. 
jest to najstarsza zachowana polska korona. W Muzeum diece-
zjalnym znajduje się także Biblia Płocka z Xii w.

KONTAKT
Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna

09-400 Płock, Stary rynek 8, tel. (+48) 24 364 99 90
biuro@turystykaplock.eu

informacja Turystyczna, tel. (+48) 24 367 19 44
biuro@turystykaplock.eu

WIĘCEJ INFORMACJI
www.turystykaplock.eu,  www.facebook.com/plockalot   

a ty co wiesz o Płocku robert JaNkowski

DOLNA WISŁA
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KAŻDY ROK JEST ROKIEM WISŁY
ROBERT JANKOWSKI – PreZeS FUNdacji rOk rZeki WiSŁy

 Z Wisłą pierwszy raz zetknąłem się jako 7-letnie dziecko, płynąc 
statkiem z rodzicami. Wtedy ją polubiłem i tak zostało do dziś. Po 
wielu latach, kiedy przeprowadziłem się do Warszawy, odnalazłem 
Wisłę  jako najbliższą mi przestrzeń swobody i wolności. Zacząłem 
ją odkrywać indywidualnie, w samotności. 20 lat temu był to ob-
szar bardzo opuszczony i zaniedbany.  
 Potem  trafiłem na ludzi i organizacje, które chciały tutaj coś 
zrobić. Podejmowałem się różnych zadań jako wolontariusz w fun-
dacji ja Wisła, zajmowałem się pływającą przystanią, remontowa-
niem łodzi i turystycznymi rejsami po rzece. coraz mocniej angażo-
wałem się w sprawy Wisły i w problemy wiślanych środowisk.
 Pomysł na rok Wisły rzucił jarek kałuża z krakowa, który co roku 
prowadzi Flis królewski. Zauważył on, że niebawem będzie roczni-
ca pierwszego wolnego sezonu pływania po Wiśle będącego efek-
tem ii pokoju toruńskiego. Pomysł szybko rozrósł się do koncepcji 
całorocznego i ogólnopolskiego święta, gdzie każdy ze znajomych 
dorzucał własne pomysły. chodziło nam o zwrócenie uwagi Pola-
ków w stronę Wisły. 
 W 2013 roku powstał Społeczny komitet Obchodów roku rzeki 
Wisły, stanąłem na jego czele. Zająłem się tworzeniem i zbiera-

WISŁA

robert jankowski – za sterem łodzi radzi sobie równie dobrze jak za sterem fundacji
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niem wspólnych propozycji programowych, które potem przed-
stawialiśmy posłom Sejmu rP, samorządom i nadwiślańskim śro-
dowiskom, jako pomysł na rok rzeki Wisły. Założyliśmy fundację, 
która formalnie wsparła komitet społeczny i wzięła odpowiedzial-
ność za kierunki, program i organizację roku rzeki Wisły. Było 
to w czasach, kiedy niewielu wierzyło, że to się może udać. ideą 
fundacji jest otwieranie rzeki na ludzi, a ludzi na rzekę i budowa-
nie dobrej marki Wisły.

DLACZEGO WISŁA
 Lubię wodę w każdej postaci, a płynącą szczególnie, bo zawsze 
jest inna. Wiele lat mieszkałem w Budapeszcie, a tam przyciągał 
mnie dunaj swoją siłą, majestatem i życiem. Po powrocie do War-
szawy od razu poszedłem nad Wisłę. Wisła jest nasza, polska, zako-
rzeniona głęboko w naszej tradycji i świadomości. jest bliska i zrozu-
miała, czujemy klimat, pory roku i nadwiślańską przyrodę. Wisła jest 
po prostu rzeką, z którą jest mi dobrze, jestem tu u siebie. 

WIŚLANE OPOWIEŚCI
 kiedyś spływaliśmy Wisłą z Warszawy. rankiem, wśród tuma-
nów mgieł ścielących się nad wodą, zobaczyliśmy resztki starej 
drewnianej szkuty, które ukazały się przy niskim stanie rzeki. Były 
to wręgi i kawałek burty starej drewnianej łodzi, częściowo wbite 
w brzeg i zasypane wiślanym piachem. dla nas wtedy było to nie-
samowite odkrycie, niemalże na miarę kolumba. Potem była cieka-
wość rzeki i badanie jej historii, szukanie na mapach – czuliśmy się 

jak pionierzy, powiernicy wiślanych tajemnic, obudziła się w nas 
troska o rzekę. Być może to niewinne zdarzenie ukształtowało 
moje późniejsze podejście do rzeki – świadomość historii, tradycji, 
tożsamości i odpowiedzialności za nią. 
 Wycieczki  po Wiśle to ciekawe doświadczenie, bo można 
obserwować emocje pasażerów. Lubię rozmowy na rzece, kiedy 
ludzie opowiadają swoje historie, kiedy reagują na otoczenie, re-
lacjonują. Zwłaszcza dzieci – ich emocje są szczere i odkrywcze. 
ja pokazuję im tylko kawałek Wisły, a dla nich to jest nieraz jak 
odkrywanie całego świata. 
 Lubię wycieczki do Grubej kaśki, skąd pobierana jest woda 
do wodociągów warszawskich. Nie każdy zdaje sobie sprawę, 
że w Warszawie na co dzień pijemy wodę z rzeki – Wisła płynie 
w nas! dosłownie, bo ponad 60% masy naszego ciała to woda. 
Pasażerowie samodzielnie nabierają wodę z nurtu rzeki, filtrują ją 
przez specjalny filtr, a potem mogą się jej napić. Okazuje się, że jest 
smaczna, a dzięki takiemu doświadczeniu zupełnie inaczej podcho-
dzi się do rzeki – no bo jak nie dbać o nią, skoro ją pijemy?

ULUBIONE MIEJSCA 
  Wyspa Poniatówka – w środku Warszawy, samotna, bezludna 
wyspa, a wokół tętni życie, czujemy miasto, a pod stopami czy-
sty, wypłukany piaseczek. To taka mała przestrzeń swobody, 
która daje dystans do wszystkiego, co dzieje się wokół.
  każdy rejs z Warszawy powyżej mostu Siekierkowskiego jest 
zjawiskowy. Okazuje się bowiem, że z dużej aglomeracji 

każdy rok jest rokiem wisły ROBERT JANKOWSKI

WISŁAWISŁA

rankiem, wśród tumanów mgieł ścielących się nad wodą, zobaczyliśmy coś…
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Pamiętajcie - Wisła dla dzieci to jest nieraz jak odkrywanie całego świata
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miejskiej w ciągu kilku minut przenosimy się do kompletnej 
zieleni. Słychać szum miasta, a jednocześnie dominuje tu 
przyroda. Można tutaj spotkać dzika, wzdłuż brzegu pływają 
bobry, żerują czaple, latają orły – wszystko to, co w mieście 
jest niespotykane. To jak wejście do zaczarowanego ogrodu, 
ale ten ogród jest jak najbardziej realny. 
  Polecam skraj Małopolskiego Przełomu Wisły, gdzie poniżej 
kłudzia rozpoczyna się piękna baśń pt. „Wisła”. Na prawym 
brzegu mijamy wapienne wysokie urwisko dawnych kamie-
niołomów w Piotrawinie, a potem po lewej stronie są wspa-
niałe plaże usiane odłamkami opoki soleckiej, gdzie można 
odnaleźć pradawną historię odciśniętą muszlami i kręgowca-
mi. Po kilku godzinach niespiesznej podróży rzeką do kazimie-
rza dolnego docieramy jakby z innej części kosmosu i ląduje-
my w środku gwarnego odcinka Wisły.

POMYSŁ NA WISŁĘ
 Fundacja łączy ludzi z pasją, ich idee i pomysły, tworzy wyjątko-
wą atmosferę do tworzenia nowych projektów i wspólnego dzia-
łania. Przegląd imprez wiślanych na naszej stronie, tych małych 
i tych dużych, pokazał niesamowity wręcz i dotychczas niedoce-
niany potencjał społeczny. Widać, jak nam blisko poprzez Wisłę. 
energia, którą wyzwolił rok rzeki Wisły, jest oddolna i rozproszo-
na, ale nie wolno jej zmarnować. 
 Obywatel rzeki Wisły to program aktywizacji mniejszych spo-
łeczności nadwiślańskich. Wspierając je merytorycznie i organiza-

cyjnie, pomagamy uwierzyć w swój potencjał i odnaleźć partne-
rów. celem programu jest osiągnięcie synergii wspólnych działań 
i sieciowanie produktów. 
 Wiślany Okrągły Stół to była próba inwentaryzacji tego, co po-
siadamy, określenia, jakie są cele i realne możliwości w miejsco-
wościach nad Wisłą. Projekt był poświęcony przede wszystkim 
zagadnieniom bazy turystycznej i jest skierowany do społeczni-
ków, samorządowców, podmiotów branży turystycznej.  Ważne 
jest tutaj zbliżenie punktów widzenia środowisk lokalnych z part-
nerami na szczeblu wojewódzkim. Powstał z pomysłu departa-
mentu Promocji, kultury i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego, zaś fundacja pomagała w jego 
realizacji.
 „dar Mazowsza” to dumny powrót królowej żeglugi tradycyjnej, 
czyli szkuty wiślanej. Powstała podczas otwartych warsztatów 
szkutniczych, gdzie każdy mógł pracować wraz ze szkutnikami, 
w przestrzeni zwanej Binduga Warszawska – czyli miejscu, gdzie 
odbywały się zajęcia i animacje społeczne poświęcone aktywno-
ściom nad Wisłą. ideą projektu było stworzenie jednostki do żeglu-
gi po trudnej rzece, wsparcie programów prowiślanych i prospo-
łecznych. angażujemy ludzi do wspólnej aktywności i poznawania 
historii, ośmielamy do żeglowania i turystyki rzecznej, uczymy ko-
chać i szanować Wisłę. „dar Mazowsza” – bo takie imię nosi szkuta 
– wzbudza podziw i zainteresowanie, a na jej pokładzie realizowane 
są projekty edukacyjne, prowadzone są badania archeologiczne 
dna Wisły oraz systematyczne rejsy dla ciekawskich. To doskonały 
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Godzina „W” na Wiśle łączy historię, pamięć o powstańcach i wspólnotę ludzi Wisły
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Oto największa tradycyjna, drewniana jednostka na Wiśle – szkuta „dar Mazowsza”
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sposób na budowanie wizerunku Mazowsza – posiadającego wi-
ślaną tożsamość i otwartego na rzekę. 

TEGO NIE WIEDZIELIŚCIE 
 Na naszej stronie internetowej rokWisly.pl można znaleźć ter-
minarz wydarzeń dużych i małych związanych z Wisłą, zawierający 
ponad pół tysiąca imprez w sezonie. każdy – osoba, organizacja 
czy instytucja – kto organizuje wydarzenie związane z Wisłą, może 
dopisać je do wspólnego kalendarza, znaleźć partnerów, zaprosić 
uczestników. Pierwszy raz taki terminarz pojawił się w roku 2017 
– z okazji roku rzeki Wisły. a my będziemy robić wszystko, aby 
na Wiśle i wokół niej działo się jak najwięcej i aby każdy rok był 
rokiem rzeki Wisły. 

CO, GDZIE, KIEDY W OKOLICY
  FLiS króLeWSki – coroczny spływ drewnianymi galarami wi-
ślanymi na pamiątkę wolnej ryzy, czyli spławu ludzi i towarów 
po Wiśle, którego kulminacja przypadła na okres XVi-XViii w. 
Galary wypływają z krakowa pod koniec kwietnia, by dopły-
nąć do Gdańska na koniec maja. Uczestnicy przedsięwzięcia 
analizują żeglowność rzeki, tworzą przewodnik i mapy, badają 
czystość wody, sprawdzają oznakowanie stanowisk lęgowych 
ptactwa. www.flis.info
  FLiS FeSTiWaL – dedykowany jest odbudowie tożsamo-

ści Urzecza, regionu etnograficznego rozciągającego się od 
XVii/XViii w. między Górą kalwarią a Wilanowem. rytm życia 
w nadrzecznych osadach wyznaczały zajęcia związane z rze-
ką. Wiele autentycznych elementów tej kultury zachowało 
się, inne wymagają rekonstrukcji i promocji. Gospodarze kła-
dą nacisk na tradycyjny flis rzeczny, prezentację zanikających 
zawodów wiślanych, muzykę, pieśni, tańce, stroje i przysmaki. 
www.flisfestiwal.pl
  ZieLONe ŚWiąTki Na UrZecZU – Ponieważ Zesłanie ducha 
Świętego jest świętem ruchomym, impreza odbywa się pod ko-
niec maja lub na początku czerwca. Na rynku w Górze kalwarii 
powstaje wioska rybacka, w której prezentowane są codzienne 
zajęcia Wiślaków, takie jak reperacja starych łodzi i sieci, koszy 
połowowych i sznurów na ryby drapieżne. kulminacją jest pro-
cesja rzeczna na umajonych łodziach. www.kulturagk.pl
  OTWarcie SeZONU – W pierwszy weekend maja Bulwary 
Wiślane oficjalnie „ożywają” po zimowym śnie. Otwierają po-
dwoje puby, rozpoczynają się koncerty, nadchodzi czas cieka-
wych wystaw w pawilonie sztuki współczesnej. Z roku na rok 
atrakcyjniejsze Bulwary przyciągają warszawiaków i turystów. 
Od tego dnia przez cały sezon dzieje się nad Wisłą i na Wiśle.   
www.estrada.com.pl
  PieLGrZyMka ŚW. ZyGMUNTa – To prawdopodobnie jedyna 
pielgrzymka rzeczna w Polsce i w europie. Wyprawa łodziami 
Wisłą z Gassów do Płocka, której patronem stał się św. Zyg-
munt, ponieważ jego relikwie przewieziono podczas pierwszej 
pielgrzymki w 2013 roku z katedry w Płocku do słomczyńskiego 
kościoła, którego jest patronem. www.pielgrzymkarzeczna.pl
  WiaNki Na WiŚLe – Puszczanie wianków i tańce to tradycyjne 
obrzędy związane z obchodzeniem najkrótszej nocy roku. ist-
niały one od czasów pogańskich, potem zaadaptował je także 
kościół, łącząc z postacią św. jana chrzciciela. do tych tradycji 
nawiązuje Warszawa, organizując co roku, około 24 czerwca 
„Wianki na Wiśle”. Tysiące ludzi uczestniczą w całodziennym 
festiwalu, by wieczorem podziwiać pokaz sztucznych ogni i pły-
nące z nurtem rzeki rozświetlone wianki. www.estrada.com.pl
  ViSTULiada – Lipiec i sierpień to czas wakacji, kiedy kajaka-
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Matka chrzestna „daru Mazowsza” - izabela Stelmańska, zastępca dyrektora departamen-
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rze i kanadyjkarze mogą wspólnie, w dużej grupie pokonać 
ponad 1000 km wiślanego szlaku w ramach Międzynarodo-
wego Spływu Wisłą. Płynąc z nurtem królowej polskich rzek, 
uczestnicy oglądają dziesiątki zabytków i innych atrakcji, spo-
tykają ciekawych ludzi, biorą udział w lokalnych wydarzeniach 
kulturalnych, próbują specjałów regionalnych kuchni. Można 
uczestniczyć w całym spływie lub w wybranych etapach.   
www.vistuliada.pl
  GOdZiNa „W” Na WiŚLe – 1 sierpnia o godz. 1700, w rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego, rozbrzmiewają w War-
szawie syreny. Wcześniej łodzie i statki na Wiśle przepływają 
wzdłuż bulwarów, przy których w sierpniu i wrześniu 1944 
toczyły się ciężkie walki. W uroczystym rejsie bierze udział 
kilkadziesiąt jednostek, a w rejonie zatopienia statku „Bajka”, 
zrzucany jest na wodę wieniec i oddawane są honory poległym 
w obronie przepraw przez Wisłę. www.rokwisly.pl 
  ŚWięTO WiSŁy – Organizowane jest w pierwszą sobotę wrze-
śnia na rzece, na plażach i wzdłuż nadwiślańskich bulwarów. 
Wszyscy przybyli uczestnicy mogą tego dnia bezpłatnie wziąć 
udział w warsztatach, spływach kajakowych, rejsach łodziami 
i statkami spacerowymi po Wiśle. www.estrada.com.pl
  reGaTy SOLeckie – Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół 
Solca nad Wisłą impreza odbywa się od kilkunastu lat, w każ-
dy ostatni weekend września. kulminacyjnym punktem są wy-
ścigi batów – tradycyjnych, drewnianych łodzi wiślanych pia-
skarzy. reprezentacje dwóch stowarzyszeń sołeckich startują 
z portu w kłudziu i rozgrywają wyścigi w kategorii młodzieżo-
wej oraz głównej. imprezie towarzyszy całodniowy Piknik Nad-
wiślański, wypełniony warsztatami, koncertami i konkursami. 
www.solec.pl

KONTAKT
Fundacja rok rzeki Wisły

00-072 Warszawa, Gierymskiego 5/33, tel. (+48) 509 539 530
 kontakt@rokwisly.pl

WIĘCEJ INFORMACJI
 www.rokwisly.pl,   www.facebook.com/rokwisly  
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WISŁA INDEKS MIEJSC

Basonia 24
Bulwary Wiślane 52, 55, 95
cieciszew 9, 23
ciszyca 7, 26
cytadela 39
czersk 10, 11, 12, 15, 16
czerwińsk 19, 23, 25, 26, 59, 66
czosnów 71, 74
dęblin 30
dobrzyków 79
dolina Środkowej Wisły 29, 67, 68
Gassy 7, 14, 24, 27, 95
Gdańsk 28
Góra kalwaria 7, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 20, 26, 44, 95
jezioro czerskie 12
jezioro Soczewka 80
jezioro Zegrzyńskie 64, 74
kampinoski Park Narodowy 74
karczewo 10
kazuń 71
kępa Oborska 19
kępa Zawadowska 44
kępeczki 26
kępy kazańskie 74
kłudzie 96
konstancin 10, 26
kozienice 26
kraków 28
Leoncin 71
Łomianki 64
Modlin 19, 20, 28, 44, 71, 72, 73, 
74, 75, 76
Nadbrzeż 14
Nowy duninów 82
Nowy dwór Mazowiecki 71
Pawłowice 29
 

Piotrawin 92
Płock 15, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 
77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 95
Pomiechówek 71
Port czerniakowski 36, 37, 46, 53, 
68
Praga 43
radziwie 86
Sandomierz 18, 24, 30
Serock 64
Solec 28
Świder 26, 65
Toruń 24, 89
Urzecze 5, 9, 10, 13, 14
Warszawa 11, 12, 17, 20, 21, 24, 
25, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 61, 62, 64, 65, 70, 72, 88, 89, 
90, 91, 93, 95, 96
Wawer 14, 26, 27
Wieliszew 71
Wilanów 10, 19, 25, 27
Włocławek 28, 33, 77, 78, 79
Wyspa kormoranów 79
Wyspa Poniatówka 20, 31, 44, 47, 91
Wyspa Szwedzka 73
Wyspa Zieleniec 25
Wyspy Świderskie 68
Wyspy Zawadowskie 44, 68
Wyszogród 26
Wzgórze Tumskie 85, 86, 88
Zakroczym 71, 73
Zawichost 31, 32
Żerań 41, 64
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GÓRNA WISŁA, WARSZAWA, DOLNA WISŁA

     Wyspa Poniatówka
     Most Poniatowskiego

     Stadion Narodowy

      Beach Bar Aquatica

      Czerwińsk nad Wisłą
    Most im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego Wysoka Skarpa

 Rezerwat Kępy Kazunskie

 Ruiny spichlerza

 Twierdza Modlin

 Multimedialny Park Fontann

 Zamek Królewski

 Cytadela

 Bulwary Wiślane

 Port Czerniakowski

 Plaża Wilanowska

     Most Siekierkowski

     Kępa Zawadowska

     Plaża przy Ujściu Świdra

 Kępa Oborska

 Plaża Ciszyca

 Prom Karczew-Gassy

 Przystań Góra Kalwaria

     Plaża Romantyczna

 Zamek w Czersku

Warszawa
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DOLNA WISŁA W OKOLICACH PŁOCKA

          Wzgórze Tumskie
      Most im. Legionów Piłsudskiego

  Molo i marina
  Płocki Okręgowy Związek Żeglarski

    Muzem Mazowieckie w Płocku
    Katedra Płocka


