




1

O Wiśle i jej dolinie można i trzeba pisać nieskończenie

Dolina Wisły z lotu ptaka
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 Wynika to z najprostszej konstatacji dotyczącej tej rzeki. W relacji do naszego życia jest to twór 
przyrody wieczny i jednocześnie stale zmieniający się. Powinniśmy więc dolinę i rzekę wciąż poznawać, 
utrwalać wszelkie pozytywne do niej relacje, szukać najlepszych pomysłów kontaktu z nią i wynajdywać 
okazje do wzbogacania listy korzyści związanych z wiślanym sąsiedztwem.

Ale potrzebna jest także refleksja nad faktem, że wiślane wiadomości płyną do nas nieprzerwanie na 
podobieństwo rzecznego nurtu. Corocznie ukazuje się w Polsce parę grubszych i niezliczone mrowie 
cieńszych tekstów, w różny sposób opisujących rzekę i jej otoczenie, zwykle także zawierających myśli  
i troski, propozycje i obawy, wyznania zachwytu i obietnice. Nawet piszący te słowa w tym sa-
mym 2014 roku już dwukrotnie sięgał po pióro, by oddać naszej narodowej rzece należną uwagę.  

Kępa Ośnicka w nurcie Wisły
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Dlatego poniższe rozdzialiki skonstruowano ze świadomymi ograniczeniami. Przede wszystkim czytane 
akapity dotyczą Wisły Mazowieckiej, a szczególnie dolnej jej części, czyli Wisły Płockiej. Wybrano tak-
że wiadomości i komentarze szczególnie aktualne i nie zawsze powszechnie powtarzane. Starano się 
umieścić zdania mniej pospolite, dodać coś do powodzi słów o Rzece. Tym samym pominięto wiele wie-
ści, które są oczywiste, czasami nawet nużące, może także zbędne. Zaryzykowano kilka sformułowań 
prognostycznych, może nawet nieco życzeniowych. Miejmy nadzieję, że budzących lub wzmacniających 
naszą odpowiedzialność za wieczne piękno i trwały pożytek z Wisły. 

 Najpierw nazewnictwo. Imię najważniejszej polskiej rzeki ma co najmniej dwa tysiące lat. Drzemie 
więc w czasach, gdy zamieszkujące dzisiejsze Mazowsze ludy nie miały nic wspólnego z Polakami. W okresie 
tym dorzecze Wisły zasiedlone było od południa przez różne plemiona celtyckie, a od północy przez ple-
miona wschodniogermańskie. Pierwsza oficjalna wzmianka spisana po łacinie pochodzi z samego końca 

Zatoka Liszyńska - miejsce rekreacji nie tylko mieszkańców gminy Słupno, ale także gości - głównie żeglarzy 
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minionej ery, prawdopodobnie z roku siódmego. Zapisana została na mapie Agryppy, ale też w wielkim 
źródle wszelakich przyrodniczych wieści „Historii naturalnej” Pliniusza Starszego. Nazwano wtedy naszą 
główną rzekę Viscla, czyli bardzo podobnie do używanego dziś przez niektórych cudzoziemców: Vistula. 
Oznacza to, że nazwa była dobrze utrwalona, gdyż w tamtych czasach często wprowadzano nazwy 
geograficzne wód, gór, a nawet obszarów jako propozycje autorów map czy opisów, gdyż obiekt bywał 
nazywany przez miejscowych różnie, lub nawet nie miał sensownego określenia; ludność używała ter-
minów ogólnych (woda, rzeka). Viscla, a od V w. Vistla nie oznacza ani rzeki ani nie ma związku z wodą. 
Co prawda wymienioną tu najdawniejszą formę próbowano odtwarzać, wykazując związek ze staroger-
mańskim pierwiastkiem „weys” czy-
li „płynąć”, lecz takie podejście jest 
wyraźnie tendencyjne, gdyż pocho-
dzi od autorów niemieckich. Nie ma 
także żadnego innego nawiązania  
w toponimii. Można przyjąć, że jest 
to nazwa przejęta przez ludy indo-
europejskie od wcześniejszych miesz-
kańców. Jak wiadomo Ptolemeusz 
podał także nazwy i siedziby ple-
mion nad Wisłą: Wenedów, Gytho-
nów, Galindów. Wisła u rzymskich 
historyków uchodziła do Bałty-
ku zwanego wówczas Mare Suebi-
cum. Tacyt pisał w I wieku: „de in-
ternis eius partibus Alba, Guthalus,  
Viscla amnes latissimi praecipitant  
in oceanum”. W germańskiej tradycji  
pisanej nadwiślańskie lasy są ojczyzną 
Wandalów, Sasów i innych plemion 
germańskich, chociaż w rzeczywisto-
ści pochodzą one ze Skandynawii. Zalewane międzywale w okolicach Wykowa
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Wincenty Kadłubek nazywał Wisłę Vandalus, wyprowadzając nazwę od imienia Wandy, a tę od wy-
razu vanduo, oznaczającą w języku litewskim wodę. Natomiast Jan Długosz nazywa Wisłę rzeką Białą.  
Potem już utrwaliła się dzisiejsza nazwa jako jedna z najstarszych w tej części Europy. 

 A teraz zaduma nad nazwami miejscowymi związanymi z wodnym żywiołem. W Polsce najwięcej 
jest nazw geograficznych pochodzenia leśnego – wszakże kiedyś były tu wszędzie lasy. Tak przetrwały  
Dąbrówki, Lipinki i Wiązowne, w miejscach, gdzie drzew już prawie nie ma. Drugie źródło to pole, czy-
li uprawa roli. Licznie pokrywają nasze mapy topograficzne nazwy w rodzaju; Sierpc, Bielsk, Miedze,  
Bocheniec, Borzewo (miejsce po borze), Kosowo, Stogi, Chlebowo, Złotopole, czy Kąkolewo. 

Bocian biały - mieszkaniec nadwiślańskich terenów - tu - na gnieździe w Liszynie
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Na trzecim miejscu jest toponimia wodna, w Polsce w zasadzie rzeczna. Taki nadwiślański Wychódźc to 
po prostu miejsce, gdzie można było dojść do rzeki. Rokicie ma związek z porastającymi brzegi wierz-
bami. Liczne są nazwy związane z bobrami, które niegdyś powszechnie buszowały w wiślanych odnogach 
i starorzeczach (Żerniki, Bobrowniki). A Murzynowo to wieś, która często spowita była nadrzeczny-
mi chmurami (czyli mgłami). Bliskość wody wiślanej pozwalała na określanie miejsc jako bezpieczne  
(Oporowo, Wyszyna, Głowina, Grzędy, Okalewo, Ostrowite) albo zagrożone (Złowody, Niebrody, Otmęt, 
Topielno). Wszystkie wymienione nazwy pochodzą z doliny Wisły. Popatrzmy na mapy, także te za-
mieszczone w tym wydawnictwie i postarajmy się skojarzyć, niekiedy dziwnie brzmiące nazwy z Rzeką. 
Brzmienie tych nazw to także nasze kulturowe bogactwo i swoiste piękno.
 Do podstawowych wiadomości o rzece odsyłamy czytelnika do encyklopedii oraz wielu fachowych  
wydawnictw. Ponieważ jednak każdy Polak powinien najważniejsze dane trzymać w sercu, podajemy 
trzy najważniejsze ułożone w łatwy do zapamiętania schemacik: trzy razy tysiąc kilometrów, metrów 
i metrów sześciennych na sekundę: długości, wysokości źródeł i średniego przepływu u ujścia. 

Tereny nadwiślańskie wsi Rydzyno
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Wisła – jaka była, jaka jest i jaka będzie 

Zbiornik Włocławski i Płock na wysokim prawym brzegu Wisły

fot. Jan W
aćkow

ski
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 Czy na obecnie polskich ziemiach płynęła Prawisła przed ostatnim niedawnym geologicznie zlo-
dowaceniem? Czy jej ówczesny przebieg mógł być choć w przybliżeniu taki jak dzisiejszy? Patrząc na 
ukształtowanie tej części Europy z dobrze widocznym garbem karpackim i obniżającym się starszym 
podłożem w kierunku zachodnim można potwierdzić taką hipotezę. Wody w czasach przedplejstoceń-
skich (tzn. przed ostatnim zlodowaceniem) spływały generalnie w kierunku północno-zachodnim, czyli 
podobnie jak dziś. Morza Bałtyckiego wtedy nie było – to bardzo młody twór związany z kolejnymi 
fazami cofania się lądolodu. Prawisła uchodziła zatem gdzieś na brzegach tamtejszego Morza Północ-
nego, czyli właściwie oddawała wody wprost do Atlantyku. A dokładniej? Historia naturalna Wisły jest 
co najmniej tak samo burzliwa, jak jej historia cywilizacyjna. 
 Końcowa faza wypiętrzania Karpat następowała w trzeciorzędzie na przełomie oligocenu i plio-
cenu. Wtedy także ukształtowało się zapadlisko przedkarpackie do dziś dobrze widoczne choćby w po-
staci Kotliny Sandomierskiej. Na terytorium tzw. Niecki Brzeżnej (synklinorium brzeżne), stanowiącej 
część wschodnioeuropejskiej, prekambryjskiej platformy, podczas kredowych i paleogeńsko-neogeńskich 
ruchów górotwórczych wykształciła się w osadach mezozoicznych Niecka Mazowiecka, która następnie 
została wysłana osadami trzeciorzędowymi. To dość trwałe ogniwo morfologiczne naszej rzeki.
 W pliocenie występowały dość obfite opady i sieć dorzeczna szybko się ukształtowała, żłobiąc 
piękne doliny dzisiejszej Soły, Dunajca z Popradem, Wisłoka i Sanu. Oczywiście także górnej Wisły. Tak 
powstało hydrologiczne źródło rzeki funkcjonujące do dziś, choć już nie tak obfite. Poważnym wyzwa-
niem dla tych wód było przedarcie się na północ przez wypiętrzające się garby wyżynne, w tym od-
mładzające się Góry Świętokrzyskie. Wisła poradziła sobie z tą przeszkodą. Powstał Małopolski Przełom 
Wisły poniżej ujścia Sanu tak okazale wykształcony pod Zawichostem. W tym samym, wciąż jeszcze 
trzeciorzędowym czasie, pogłębiły się doliny wszystkich południowych dopływów Wisły, także lewo-
brzeżnych: Nidy, Kamiennej, nawet Pilicy. A więc w późnym pliocenie Wisła, dziś zwana Małopolską, 
wyglądała, w sensie przebiegu, podobnie. W części niżowej, czyli tej, o której tu piszemy, historia była 
zdecydowanie bardziej skomplikowana, tajemnicza, można napisać, że sensacyjna. Przede wszystkim 
na obszarze dzisiejszego Mazowsza, a także Wielkopolski, pod koniec pliocenu ukształtował się płytki 
zbiornik śródlądowy, w którym osadzały się powszechnie dziś notowane przez geologów iły czyli osa-
dy piaszczysto-ilasto-mułkowe zwane pstrymi iłami poznańskimi, albo plioceńskimi. Nie trudno je 
zobaczyć, a tym bardziej nawiercić na brzegach współczesnej Wisły Mazowieckiej. Niecka Mazowiecka 
z wypłycającym się zbiornikiem nie miała połączenia z północą – nie było wtedy bałtyckiej depresji. 
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Wody okresowo nie odpływały, gdyż parowanie było bardzo silne i mazowiecka „kałuża” zmniejszała się 
lub zwiększała. Okresowo następował odpływ w kierunku południowo-wschodnim. Ówczesne dorzecze 
Wisły było wtedy odwadniane w połowie w stronę Morza Czarnego. Przypomnijmy, że dziś w tamtym 
kierunku płyną wody z około promila powierzchni kraju. 
 Ogromne zmiany spowodowały zlodowacenia. Najpierw ochłodzenie u zarania czwartorzędu (plej-
stocen) spowodowało wzrost erozji na pozbawionej roślinności powierzchni. Spływy wód z Karpat utwo-
rzyły potężne stożki napływowe, a na dzisiejszym Mazowszu dokonywało się erozyjne wyrównywania 
terenu pod wpływem wody, śniegu i zamarzania, co ułatwiło wkroczenie lądolodu. Jego obecność oczy-
wiście zamknęła na tysiące lat funkcjonowanie rzeki. Ale kolejne wtargnięcia lodowca (cztery, a może 
nawet pięć) rozdzielone były okresami względnie cieplejszymi zwanymi interglacjałami. Wciąż za mało 
wiemy co w tych okresach działo się z siecią rzeczną. Potężne zwały materiału przyniesionego przez 
lodowiec oraz przeróżne formy niszczącej działalności przesuwającego się, topniejącego i narastającego 
lądolodu zatarły ślady ówczesnych procesów fluwialnych (generujących odpływ rzeczny). Mamy nie-
prawdopodobną mozaikę śladów tamtych burzliwych czasów, mieszaninę osadów lodowcowych różnych 
okresów zlodowaceń, fragmenty rzeźby ukształtowanej przez lodowiec i wody z niego pochodzące, ślady 
działania silnych w tym czasie wiatrów, a na dodatek jeszcze dokumenty geologiczne potwierdzające 
występowanie w tamtym okresie zjawisk neotektonicznych, czyli ruchów skorupy ziemskiej o różnych 
przyczynach. Dla geologów czwartorzędu i geomorfologów (to profesje bardzo silnie z sobą powiązane) 
omawiana tu dolina Mazowieckiej Wisły jest niewyczerpalnym muzeum i laboratorium, obiektem nigdy 
nie zakończonych badań, snucia nowych hipotez, podważania poprzednich, porównywania wyników. 
Najwięcej takich badań prowadzi się w samej dolinie, a raczej wykształconej przez lodowiec pradolinie 
Wisły. Zatem praca przyjemna, choć trudna. Uchylmy rąbka tych tajemnic.
 Cykliczność zmian klimatycznych w plejstocenie ma zapewne podłoże astronomiczne. W okresach 
poprzedzających ocieplenia, a więc interglacjały, bardzo istotne znaczenie dla kształtowania się doliny 
Wisły miał silny wzrost odpływu topniejących wód z lodowca, a więc generalnie dopływ z północy, 
przy wzrastającej masie wód spływających z Karpat ku północy. Objętości tych wód były olbrzymie. 
Na pewno Wisła tamtych czasów niekiedy urastała do rozmiarów dzisiejszej Amazonki, a więc rzeki  
o przepływie stukrotnie wyższym. W sytuacjach, gdy odpływ na zachód był utrudniony przez nagro-
madzone zwały materiału morenowego, tworzyły się rozległe zastoiska obejmujące dolinę Wisły i tere-
ny sąsiednie. Największe i najczęściej odnawiające się znajdowało się w Kotlinie Warszawskiej w węźle  
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hydrograficznym Wisły, Narwi z Bugiem i Bzury – to początek słynnej pradoliny Warszawsko-Ber-
lińskiej. Odpływ wód na zachód tą pradoliną był praktycznie jedynym możliwym kierunkiem, gdyż  
w interglacjałach drożność odpływu w kierunku Morza Czarnego praktycznie zanikła. Ogromna zmien-
ność przepływów, gwałtowne otwarcia przepływu w miejscach usunięcia się lądolodu i potężna ero-
zja łatwego do przenoszenia materiału okruchowego poddawanego cały czas wietrzeniu mrozowemu  
i innym procesom fizycznym powodowały, że napełnienie koryta rzeki było bardzo zmienne. Tak two-
rzyły się i ulegały destrukcji nadwiślańskie tarasy, zaostrzały się krawędzie skarp, tworzyły nowe prze-
łomy pomiędzy kolejnymi równoleżnikowymi pradolinami. Do czasu, kiedy kilkanaście lat temu lodo-
wiec ostatecznie ustąpił. Oczywiście słowo „ostatecznie” wypowiadane jest z perspektywy naszego życia. 
 Generalnie biorąc nizinna Wisła składa się więc z równoleżnikowo wyciągniętych odcinków prado-
linnych oraz południkowych fragmentów przełomowych doliny. Pogłębiła się także asymetria dorzecza. 
Oznacza to, że dopływy prawe (wschodnie) są zdecydowanie obfitsze w wodę i mają większe zlewnie. 
Najciekawszy był okres tzw. interglacjału wielkiego, który obejmował około 150 tys. lat po zakończeniu 
zlodowacenia Sanu, które miało największy zasięg (około pół miliona lat temu). Ostatnio stwierdzono, 
że nie był to okres powolnego wzrostu, a następnie spadku temperatury, cechował się znacznymi fluk-
tuacjami klimatycznymi, a co za tym idzie - zmianami w życiu rzek. W tym czasie ustał praktycznie 
odpływ na południowy wschód i prawisła zbierała całe wody z północnych stoków Północnych Karpat. 
Zmiany warunków termicznych powodowały znaczące urozmaicenie procesów erozyjnych i sedymen-
tacji w korycie rzeki. Niektórzy powiadają (także piszą), że ten okres może być probierzem obecnych 
niepokojących zmian środowiska. W wydzielanym z tego interglacjału tzw. optimum mazowieckim 
nastąpiło ukształtowanie się ujściowego odcinka Wisły, potem, w kolejnych interglacjałach i po ustą-
pieniu lądolodu Wisła tylko w nieznaczny sposób skorygowała ten odcinek. Natomiast być może zasko-
czy czytelnika informacja, że właśnie wtedy nastąpiło odłączenie się dorzecza Niemna od Wisły. Rzeka 
znalazła bezpośrednie ujście do Bałtyku przez Zalew Kuroński; poprzednio odprowadzała swe wody do 
Wisły poprzez doliny Biebrzy i Narwi. Tym samym zasoby wodne Mazowsza, Kujaw i Pomorza wyraźnie  
się skurczyły.
 Z kolei w czasie następnego zlodowacenia istniał odpływ wód wiślanych na wschód przez  
dolinę Bugu w kierunku Prypeci. Przed zlodowaceniami środkowopolskimi podczas interglacjału  
nastąpiło ogromne nagromadzenie erodowanego materiału w dolinie Wisły. W tych wciąż bardzo  
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odległych czasach, bo około 300 tys. lat temu, prawdopodobnie Wisła była dodatkowo zasilana ze zlewni  
wschodniosudeckich. 
 Kolejnym bardzo ważnym okresem w historii Rzeki był tzw. interglacjał eemski, około 120 tys. 
lat temu. Utworzyły się wtedy najwyższe tarasy wiślane częściowo zbudowane z materiału morenowego 
z poprzedniego zlodowacenia, który nie został usunięty. Osady tego okresu są więc szerzej dokumento-
wane. Oczywiście na ostateczne ukształtowanie sieci rzecznej oraz samej Wisły największy wpływ miało 
ostatnie zlodowacenie nazywane imieniem naszej Rzeki. Trwało 120 do 12 tys. lat temu. Okresowo 
tworzące się zastoisko warszawskie było odwadniane przez Pradolinę Warszawsko-Berlińską, przy czym 
zastoisko zasilały także wody ze wschodu, nawet z dorzecza Dniepru. Ciekawa hipoteza dotyczy odpły-
wu wód z Kotliny Płockiej. Sądzi się, że następował tam odpływ wód na zachód pod lodem w kierunku 
rynny Jeziora Gopło i następnie do Warty. Istotne znaczenie mają utworzone na przedpolach lądolodu 
rozlegle pola piasków sandrowych. Dziś są swoistym podłożem glebowym i jednocześnie naturalnym 
zbiornikiem wód podziemnych. W okresie ostatnich faz tego zlodowacenia, kiedy ogromne masy wody 
były uwięzione w lądolodzie, a więc poziom oceanu światowego był zdecydowanie niższy niż dziś, Wisła 
uchodziła do Atlantyku w okolicy dzisiejszej Szkocji. Była wtedy trzecią co do wielkości rzeką Europy 
po Wołdze i Dunaju, gdyż liczyła dwa tysiące kilometrów długości. Schyłek zlodowacenia Wisły odbywał 
się w warunkach wiecznej zmarzliny. Dlatego osady łatwo docierały do rzecznych koryt i generowały 
powstawanie tak dziś podziwianych form korytowych. Dolina Wisły jest nadmiernie napełniona takimi 
osadami, a obecne przepływy nie są w stanie wynieść ich do morza. Być może uczyni to dopiero kolejne 
zlodowacenie. Tak oto powstał piękny roztopowy, czyli wieloramienny, charakter koryta. Przypomnij-
my jeszcze, że w sytuacji, gdy lodowiec znalazł się na linii obecnego wybrzeża, nastąpiło przesunięcie 
Wisły na wschód mniej więcej poniżej Fordonu (Dzielnica Bydgoszczy). Wtedy także na wiślanych odsy-
pach zaczęły tworzyć się wydmy. 
 Wisła ostatnich kilku tysięcy lat stopniowo gubiła wodę. Przepływy w stosunku do czasów ostat-
nich faz najmłodszego zlodowacenia spadły kilkunastokrotnie. Za to ujawniły się piękne, szerokie doliny. 
 W okresie atlantyckim, który trwa do dziś, nastąpiło połączenie Morza Północnego z Bałtykiem, 
co skutkuje podtapianiem delty Wisły. Wkroczył też człowiek. Najwidoczniej zmienił oblicze rzeki poni-
żej Płocka. Najpierw w granicach zaboru pruskiego uregulowano koryto (poniżej 718 km rzeki; miej-
scowość Silno), nie tak dawno, bo pół wieku temu przegrodzono nurt wiślany we Włocławku, tworząc 
sztuczne jezioro. 
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Mamy koło Zakroczymia, na prawym brzegu rzeki we wsi Mochty fantastyczne odsłonięcie omawia-
nych tu warstw skał budujących dolinę Wisły. Ponad dwukilometrowy naturalny obraz do oglądania  
z brzegu lub łodzi. Bezpłatne, czynne od wschodu do zachodu słońca unikalne muzeum. Zapraszamy. 
 Na zakończenie tej sensacyjnej historycznej opowieści trzeba dodać jeszcze jedną myśl. Rzeki są 
córkami klimatu. Bez odpowiedniej sumy opadów płyną tylko okresami, przy długich sezonach bezopa-
dowych pojawiają się epizodycznie, na obszarach skrajnie suchych nie ma ich wcale. Wisła też mogła 
kiedyś, np. we wczesnym trzeciorzędzie, kiedy było gorąco i sucho wyglądać jak dzisiejsze rzeki pustyń 
Azji Środkowej. Trudno sobie wyobrazić takie zmiany klimatu w przyszłości. Ale wykluczyć niczego nie 
można. Nie można niestety nie zauważać zmian związanych z obserwowanym dziś globalnym ocieple-
niem. Generalnie nie jest to dla naszej Rzeki prognoza optymistyczna. Oczywiście to już odrębna kwestia, 
którą warto przy innej okazji poruszyć. 
 A teraz czas na popatrzenie na stare 
mapy i przede wszystkim na rysuneczek 
z wyglądem wiślanej doliny. Zaznaczono 
na nim wyobrażenie wiślanego nurtu oraz 
objaśniono nazwy form korytowych będą-
cych największym bogactwem naszej rze-
ki. Zwłaszcza opisywanego odcinka mazo-
wieckiego. Nie jest to obraz rzeczywisty, 
ale ideogram niezwykle podobny do tego 
co możemy zobaczyć gdzieś w okolicach 
Wyszogrodu czy Czerwińska. 
Usprawiedliwieniem szczypty fantazji jest 
fakt, że formy korytowe Wisły zmienia-
ją się w rytmie miesięcy, więc jakikolwiek 
obraz geodezyjny w momencie wydania 
tego tekstu byłby dalece nieaktualny. Nie 
ma też możliwości powrotu rzeki do sta-
nu sprzed miesięcy czy lat. Żyjąc wiecznie 
stale się odmienia. Skarpa Wiślana pod Wyszogrodem
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Zmieniający się krajobraz Mazowieckiej Wisły

Wisła w okolicach Płocka



18

  Musimy krótko scharakteryzować Mazowiecką Wisłę. Zaczyna się ona po przepłynięciu tzw. prze-
łomu małopolskiego. Potem jeszcze przepiękny, ale przecież nie mazowiecki Kazimierz Dolny i docieramy 
do Wisły Kozienickiej. Zaraz ktoś powie, że to odcinek nudnawy. Protestujemy. Wisła delikatnie skręca 
ku północnemu zachodowi, kierując się ku Kotlinie Warszawskiej. Jej dolina jest zaskakująco szeroka 
na 10 - 12 km. Jest to jeden z najbardziej dzikich odcinków rzeki. Obliczono, że właśnie tu najwięcej 
jest odcinków z niewielkimi zakolami, najwięcej łach oraz lasów łęgowych na brzegach i wyspach. Są to 
co prawda płaty mniejsze niż na odcinku płockim, ale ich zagęszczenie stwarza warunki owej dzikości, 
niedostępności, zaskakuje płynącego. Bardzo liczne są też jeziora utworzone w starorzeczach. Kozienic-
ka Wisła przyjmuje wody Wieprza, Radomki i Pilicy, Wilgi i kilku mniejszych cieków, które wywierają 
wpływ na układ nurtu. Zwłaszcza ujście Pilicy ma swoisty, nie poddany zabiegom regulacyjnym kształt. 
W rozszerzeniu zwanym Kotliną Kozienicką mamy rozległy, łąkowy taras zalewowy, osiągający szero-
kość nawet kilometra. Poniżej nie ma już podobnych miejsc. 
 Mały wtręt turystyczny. Bez wątpienia najpiękniejsza panorama widokowa w tym odcinku doliny 
rozpościera się z zamku Książąt Mazowieckich w Czersku, należącego niegdyś również do królowej Bony. 
Wyobraźmy sobie jakże piękniejsze widoki z tego zamku jakie mieli jego mieszkańcy setki lat temu, kiedy 
chimeryczna Wisła płynęła praktycznie pod zamku murami. Pewnie już tam nie wróci. 
 Wpływamy do stolicy. Wisła często tu wylewa, a ostatnio jeszcze częściej, bowiem zwężony do  
ok. 400 m jej „warszawski, antropogeniczny przełom”, zwany warszawskim gorsetem, piętrzy wody 
powyżej miasta. Powstaje tu sytuacja prawie analogiczna jak w Kotlinie Sandomierskiej. Fala wezbra-
niowa o szerokości ponad kilometrowej nie może się zmieścić w dolinie szerokiej zaledwie na 400 m. 
Dlatego boimy się w Warszawie powodzi. 
Wydmowy taras nadzalewowy, rozpościerający się po prawej stronie rzeki porastają bory sosnowe: Lasy 
Otwockie, Garwolińskie, Osieckie, Celestynowskie, Józefowskie – nie tak dawno jeszcze puszcza, dziś  
z trudem chroniony Mazowiecki Park Krajobrazowy – drugi, obok Kampinosu, wschodni - zielony  
kołnierz wokół Warszawy. Oba kołnierze to oczywiście dzieło naszej Rzeki. 
 Jesteśmy w Kotlinie Warszawskiej. Przypomnijmy, że prawisła płynęła tędy w różne strony. 
W obrębie Niecki Mazowieckiej, w rytmie czwartorzędowych glacjałów i interglacjałów, powstawały 
kolejne, „warszawskie” kotliny. Transgresje lądolodów tamowały odpływ ku północy, równocześnie do-
starczając swoje wody roztopowe do kotliny, która wypełniała się osadami rzecznymi i wodnolodow-
cowymi lub zastoiskowymi, powstałymi w wielkich rozlewiskach. Szkoda, że podobny krajobraz można 
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w Europie dziś oglądać tylko na Islandii. 
Powtórzmy - okresy interglacjalne uwalniały odpływ wód prawiślanych i tym samym wielką erozję  
w kotlinie. Następowały istotne zmiany w wyżłobieniu doliny oraz dolin dopływów. I tak w okresie 
interglacjału mazowieckiego (wielkiego) Prawisła na terenie dzisiejszej Warszawy wykształciła dolinę  
o szerokości 20 km wykraczając na wschód od Warszawy poza Ossów i Zielonkę. Zaś w czasie inter-
glacjału eemskiego Prawisła ukształtowała dolinę swym przebiegiem zbliżoną do obecnego, głęboką  
na ok 40 m i szeroką na ok. 11 km.
Wielkim bogactwem Wisły Warszawskiej są łęgi. Żadna ze stolic europejskich nie może pochwalić się 
występowaniem tych cennych zbiorowisk nadrzecznych niemal w centrum miasta. To nasze dżungle – 
najbogatsze ekosystemy zależne od bliskości płynących wód. 
Na tarasach nadzalewowych Wisły zachowały się starorzecza. Obecne są także wśród zabudowy stolicy. 
To Jezioro Wilanowskie, Czerniakowskie, Imielińskie, Kamionkowskie, Goławskie, Balaton oraz mniej 
znane zarastające starorzecze w Lesie Młocińskim. Elementy dawnego ukształtowania brzegu zachował 
teren Portu Praskiego. 
Wisła w Warszawie i okolicy podmywa lewy brzeg, a więc tworzy wspaniałą skarpę. To erozyjna kra-
wędź decydująca o panoramie stolicy. Skarpa Warszawska przebiega od doliny Jeziorki na południu po 
Młociny na północy. W Śródmieściu osiąga 115 m n.p.m., przy rzędnej Wisły w Warszawie ok. 78 m n.p.m.
 Niezauważenie, bo granicę trudno ustalić, przepływamy na wody Wisły Kampinoskiej. Rzeka  
towarzyszy tej puszczy przez ponad 50 kilometrów. Na lewym brzegu prawie po horyzont zielenią 
się puszczańskie ostępy, na prawo dźwiga się wyżej niż warszawskie kościoły oblana słońcem skarpa.  
W Kampinosie wszystko pochodzi od Prawisły i Wisły: przede wszystkim dwa typy krajobrazów: poro-
śnięte przeważnie zbiorowiskami borowymi pasma wydmowe oraz krajobrazy hydrogeniczne z torfowi-
skami niskimi. Wydmy zaciekawiają wszystkich. Reprezentują dwa typy fizjonomiczne: łukowy (wydmy 
paraboliczne) oraz wydłużony (wały wydmowe). Czoła wydm parabolicznych są skierowane na wschód, 
a ich ramiona zwracają się ku zachodowi lub północnemu zachodowi. Zaś krajobrazy hydrogeniczne 
powstały w starorzeczach Prawisły. Żyzne i wilgotne podłoże opanowywała roślinność bagienna oraz 
szuwarowa. Z jej obumarłych szczątków zaczęły tworzyć się pokłady torfu (torfowiska niskie). Część  
z nich została później opanowana przez bagienne lasy olchowe i brzozowe. Wszystko to chroni park na-
rodowy, już ponad 60-letni. W Kampinoskim Parku Narodowym dominują lasy (ponad 70 %), a wśród 
nich bory mieszane. Występują tu: bory sosnowe (goryszowy i modrzaczkowy), suchy bór chrobotkowy, 
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wilgotny bór trzęślicowy i bór bagienny. Lasy liściaste reprezentują przede wszystkim grądy w trzech 
postaciach wilgotnościowych oraz olszyny. Rzadką cechą lasów Puszczy Kampinoskiej jest występowanie 
w niej dąbrowy świetlistej. Na tarasach Wisły i Bzury mamy relikty łęgów: wiązowego, wierzbowego  
i topolowego. Najbardziej wartościowym terenem łęgowym jest chronione rezerwatem uroczysko Ruska 
Kępa zaraz przy modlińskim moście przez Wisłę. Iluż przemyka nieopodal ruchliwą drogą, nie wiedząc, 
co omija. 
 Sąsiedztwo Kampinosu, Wisły i skarpy to unikalna przyrodnicza okazja do szczytowego wzrostu 
wskaźników różnorodności biologicznej. Wspaniały korytarz ekologiczny i jednocześnie ostoja dla bardzo 
wielu gatunków. Zwykle pisze się o ptakach, bo te widać i słychać wszędzie i cały rok. Awifauna liczy 
160 gatunków lęgowych i 30 gatunków ptaków nielęgowych. Do najcenniejszych gatunków należą:  
derkacz, wodniczka, bąk,  
bączek, bocian biały, bocian 
czarny, trzmielojad, błotniak 
stawowy, błotniak łąkowy,  
orlik krzykliwy, kropiat-
ka, zielonka, żuraw, brodziec  
leśny, sowa błotna, rybitwa  
zwyczajna, rybitwa białoczelna,  
zimorodek, lelek, dzięcioł czar-
ny, dzięcioł syryjski, dzięcioł 
białogrzbiety, dzięcioł śred-
ni, dzięcioł zielonosiwy, skow-
ronek borowy, świergotek  
polny, jarzębatka, muchołówka 
mała, muchołówka białoszyja,  
gąsiorek i ortolan. Na to bogac-
two patrzymy z prawobrzeż-
nej skarpy, która towarzyszyć 
będzie Wiśle na całym dalszym 
mazowieckim odcinku. Zimorodek
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 Koło Czerwińska wkraczamy do doliny Wisły Płockiej, chociaż niektórzy tak nazywają cały stu-
kilometrowy odcinek pomiędzy ujściem Narwi i zaporą we Włocławku. To najcenniejsza dolina wielkiej 
rzeki w Europie. Podzielmy ją na cztery części. Od ujścia Narwi do ujścia Mołtawy w Kępie Polskiej Wisła 
płynie prawie równoleżnikowo. Koryto rozszerza się nieznacznie w miejscach, gdzie pojawiają się kępy  
z największą i najbardziej stabilną Wyszogrodzką, czyli Konfederatką. To Wisła Zakroczymsko- 
Czerwińsko-Wyszogrodzka. 

 Niżej rzeka zbliża się do granicy zasięgu ostatniego zlodowacenia, czyli do linii Moren Gąbińskich 
mniej więcej na wysokości Słubic-Świniar. Wody wiślane przepływają z Kotliny Warszawskiej do Kotliny 
Płockiej, czyli z terenów staroglacjalnych na obszary młodoglacjalne, wąską doliną zwaną Przełomem 
pod Wyszogrodem. W Świniarach, w 2010 roku wlały się wody powodziowe do tzw. depresji iłowskiej. 
Wisła Świniarska zatacza skierowany ku północy łuk między Rakowem i Dobrzykowem. 

Wisła w okolicach Wyszogrodu z wyspą Konfederatką
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Jeszcze bliżej Płocka mamy Wisłę w cofce spiętrzenia włocławskiego. To odcinek Dobrzykowsko-Radziw-
ski z wielką Kępą Ośnicką dobrze widoczną z nowego pylonowego mostu w Płocku. Częściowo zatopio-
na dolina wodami spiętrzenia we Włocławku dziś może być traktowana jako odcinek jednolity. Kiedyś  
i tu można było wyróżnić odmienne przyrodniczo fragmenty, choćby wspaniały węzeł hydrograficzny 
dwóch Skrw wpadających naprzeciw siebie do Wisły w Murzynowie i Soczewce. Ciekawostka: jedno  
z niewielu polskich słów bez samo-
głosek Skrw wynika z istnienia nie-
daleko siebie Skrwy Prawej płynącej 
przez Brudzeński Park Krajobrazowy  
i Skrwy Lewej odwadniającej wschod-
nią cześć Gostynińsko-Włocławskiego 
Parku Krajobrazowego. 
 W Kotlinie Płockiej Wisła pły-
nie pod prawym, wysokim, osu-
wiskowym brzegiem, zbudowanym 
z trzeciorzędowych iłów i piasków 
pokrytych plejstoceńskimi osada-
mi glacjalnymi i fluwioglacjalnymi.  
To trudny choć fascynujący krajo-
braz. Spiętrzenie rzeki we Włocław-
ku spowodowało zalanie jej dawnych 
równin zalewowych, tym samym 
pierwszy taras nadzalewowy stał się 
tarasem zalewowym. Człowiek uczy-
nił więcej niż lodowiec przez dziesiątki  
tysięcy lat. 
Mazowsze kończy się w pobliżu  
wyniosłej Góry Zamkowej w Dobrzy-
niu. Dalej mamy już Wisłę Kujawsko-
-Dobrzyńską, potem Toruńską. Wzgórze Tumskie nad Wisłą

fot. Jan W
aćkow

ski
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 A teraz przez chwilę dokładniej przypatrzmy się Dolinie Wisły Płockiej, tego płynącego w czasie, 
przestrzeni i naszych zmysłach raju przyrody. Raju znacznie bliższego niż ten obiecany, a podobnie od-
ganianego codzienną miejską krzątaniną. 
Wisła jest tworem dziwnie rozrzutnym; 
podobnie rozrzutne są tylko chmury. 
Pokrętny nurt, zmieniające się koryto, 
wciąż mielony piasek i toczone kamienie, 
niszczone brzegi i drążone w dnie ko-
tły – jakże miło na to popatrzeć, mając 
w pamięci wyprostowane kanały Renu 
czy „morza” na Wołdze. Hydrolog po-
wie, że to rzeka roztokowo-anastomo-
zująca, co oznacza, że wciąż odtwarza 
ramiona dzieląc się i łącząc. Młode ła-
chy są zazwyczaj bezroślinne. Natomiast 
kępy zostały utrwalone przez łęgi wierz-
bowo-topolowe. Niektóre z tak powsta-
łych wysp zostają utrwalone w postaci 
rzadko zalewanych i nie dzielących się 
już kęp, jak choćby: Ośnicka, Wykowska, 
Liszyńska, Antonińska, Ładowska, Wy-
szogrodzka, Śladowska. Te kępy to długa i piękna historia nie tylko natury, ale i korzystającego z Wisły 
człowieka. Odwiedzamy największą wyspę na Wiśle – Kępę Wyszogrodzką. Suchą nogą można było wejść 
na jej dolny kraniec z unikalnego, najdłuższego w Europie drewnianego mostu; potem już parogodzin-
ny wspaniały spacer. Teraz można tam dotrzeć pychówką. Nie ujawnimy jakie niespodzianki czekają 
wędrowca na tej bezludnej ziemi. Konfederatka, bo tak zwą miejscowi pieciokilometrową kępę, istnieje 
trwale co najmniej 250 lat i bardzo rzadko przykrywają ją wiślane wody wezbrań. Po takim potopie na 
kępie odnawia się życie jak na wynurzonej z oceanu wyspie wulkanicznej. Raj, tym razem dla biologów. 
Zaskoczmy czytelnika wiadomością, że pół wieku temu mieliśmy na Wiśle Mazowieckiej jeszcze większą 
wyspę. Długa na 8 kilometrów zamieszkała przez potomków olenderskich przybyszy Kępa Uniejewska 

Jedna z wielu wysp w nurcie Wisły powyżej Płocka
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powyżej Dobrzynia skryła się chyba na 
zawsze pod spiętrzonymi sztucznie wo-
dami. Można ją zobaczyć na starych ma-
pach i podczas nurkowania.
 Tylko w dolinach tak dużych rzek 
mogą rosnąć interesujące, wysokopien-
ne lasy – łęgi topolowo-wierzbowe. Oto 
ich krótki opis. Górne piętro zbudowane 
przez potężne wierzby i topole, w dole 
gęstwina wiklin, pokrzyw i trzcinowisk, 
a wszystko przykryte welonem pnączy 
takich jak kielisznik zaroślowy, psian-
ka słodkogórz, chmiel i rdesty. Nama-
wiamy, by odszukać te nieliczne ocalałe,  
a niegdyś pospolite lasy na starych kę-
pach oraz w obrębie wiślanego między-
wala. Zobaczymy, że podsychające, stare 
wierzby i topole na aluwialnych tarasach 
wśród łąk i pastwisk stanowią często ich 
jedyną pozostałość.
 Tak naprawdę to wiślana dolina  
w rejonie Płocka jest także pradoliną.  
Jej szerokość jest imponująca sięgając 
kilkunastu kilometrów, a geomorfolo-
dzy nazywają tę okolicę Kotliną Płocką.  
Na lewym brzegu budują ją amfiteatral-
nie ułożone tarasy, których jest aż dzie-
sięć. Każdy ma swoistą budowę, odmien-
ną glebę i roślinność.

Lasy łęgowe okolic Brwilna, gm. Stara Biała

Widok na lewy brzeg Wisły w gminie Nowy Duninów
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W krajobrazie Płockiej Wisły zwraca uwagę imponująco wysoka, prawobrzeżna skarpa i wcięte  
w nią ujściowe odcinki rzek; Gawarca, Ryksy, Mołtawy, Słupianki, Rosicy, Skrwy Prawej. Znajdu-
ją się tu kręte, głębokie doliny ze zmiennym nachyleniem zboczy, różną ich ekspozycją, z zacisznym 
dnem, ale i też z szypotami nurtu. Całość wypełniona atmosferą dzikości, zapachami bujnej przyrody  
i głosami ptaków. 
Ale wędrówka po skarpie bywa utrudniona, nie tylko ze względu na duże nachylenie, kolczaste krzewy 
i konieczność pokonywania coraz to nowych wąwozów. Skarpa wciąż żyje zmieniając swoją konfigura-
cję. Zaskakuje nowymi niszami osuwisk, urwiskami, podmokłościami, nawet grzęzawiskami. Osuwa-
jące się brzegi rzeki spowodowały, że na dość długich odcinkach Wisły Płockiej nie powstawały żadne 
grody, a nawet wsie pełniące funkcje przystani, lub choćby bezpiecznego dostępu do rzeki. Pomiędzy 
Płockiem i Dobrzyniem na prawym brzegu była tylko jedna taka wieś – Murzynowo wykorzystująca 
spłaszczony starym osuwiskiem stok. Zresztą wspomniany Dobrzyń też nie mógł trwale ustanowić nad-
rzecznego portu. Dla funkcjonowania osuwisk istotne znaczenie ma nachylenie i wilgotność powierzch-
ni nieprzepuszczalnej warstwy podście-
lającej tę masę gruntu, która podlega 
przemieszczaniu. Powierzchnię tę nazy-
wamy płaszczyzną ślizgu. Jeśli jest ona 
silnie nawodniona, maleje na niej tarcie  
i zsuwanie się nadległych mas osadów 
jest ułatwione. A na stropie plioceńskich 
iłów taki ślizg jest bardzo prawdopodob-
ny. Dla przybysza z zachodniej Europy 
taki obraz jest podobnie osobliwy jak dla 
nas wulkaniczny krater. 
 Szeroka wstęga Wisły mieni się 
odcieniami błękitu, srebra, złota, zieleni 
i szarości. To okazja do malarskich wy-
zwań. Pejzażyści, którzy szukali w Euro-
pie najpiękniejszych widoków przed szta-
lugami wybrali wiślany stok w Zdziarce, Zalew Włocławski w okolicach Murzynowa
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nieopodal Czerwińska: powyginane szale maliniaków rozdzielone kwiecistymi miedzami, bogactwem  
zarośli, łąk i rosochatych wierzb, a wszystko w ostrych światłocieniach południowej ekspozycji.  
Dodajmy: nad tym wszystkim szybko i swoiście zmieniające się nadwiślańskie chmury, które wyraźnie 
powtarzają nietuzinkowość krajobrazu. Między chmurami błękit, jakże inny od odcieni wody w rzecze 
i w starorzeczach. 
 To malarskie piękno powtarza cały ożywiony świat. Rośliny, grzyby i zwierzęta, widoczne i skryte, 
stale tu bytujące i wizytujące. Przede wszystkim jest to najwspanialszy rajski ogród ptasi. Wymienili-
śmy już większość obecnych tu gatunków. Powiążmy niektóre z nich z charakterystycznymi elementami 
doliny Wisły. Urwiste brzegi doliny goszczą dwa cenne gatunki: jaskółkę brzegówkę i zimorodka. Nato-
miast śródwiślane kępy oraz łachy upodobały sobie: sieweczka obrożna, sieweczka rzeczna, mewa po-
spolita, mewa srebrzysta, rybitwa białoczelna, rybitwa zwyczajna, ostrygojad, brodziec piskliwy, kulon 
i mewa czarnogłowa.
Wisła Płocka jest jednym  
z głównych, śródlądowych  
zimowisk mew: srebrzystej, 
siodłatej, pospolitej, śmieszki  
i żółtonogiej, a także jest zimo-
wiskiem: czapli siwej, nurogęsi, 
łyski, bielika i gągoła.
 Dolinę Wisły Płockiej,  
a szczególnie Jezioro Włocław-
skie, w ostatnich dziesięciole-
ciach gęsto zasiedliły kormo-
rany. Ptaki te wywołują liczne 
kontrowersje, bo co prawda 
są chronione, ale wyrządzają 
naturalnej przyrodzie wielkie 
szkody. Ale jakże nie być dum-
nym z faktu, że właśnie tu jest 
największa w Polsce ich kolonia. Czapla siwa - mieszkanka Wisły
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 Wchodzimy do wody. Towarzy-
szą nam tam boleń, brzana, certa, ja-
zgarz, jaź, jelec, karaś, karp, kleń, leszcz, lin,  
lipień, miętus, minóg rzeczny, okoń, piekiel-
nica, płoć, sandacz, śliz, sum, szczupak, troć 
wędrowna, ukleja, wzdręga krasnopiórka,  
węgorz. W sumie w rejonie mazowieckiego  
węzła wodnego u zbiegu Wisły, Narwi z Wkrą  
i Bugiem oraz Bzury występuje aż 55 gatun-
ków ryb i minogów. Do przyrodniczo najcen-
niejszych należy koza złotawa, kiełb białopłe-
twy oraz w starorzeczach różanka i piskorz, 
a w torfiankach budząca ostatnio ogromne 
zainteresowanie ichtiologów strzebla błotna. 
Wszystko byłoby bardzo pięknie, ale oprócz 
wciąż nie do końca oddalonych zagrożeń hy-
drochemicznych i eutrofizacyjnych docho-
dzą także wtargnięcia gatunków inwazyjnych.  
W starorzeczach w okolicach Kazunia buszu-
je agresywny czebaczek amurski. Zwalczyć go 
może tylko nasz szczupak. 
 Mieszkające w dolinie Wisły Płoc-
kiej ssaki reprezentowane są przez ponad  
50 gatunków, głównie gryzoni. Żyją tu 
też drapieżne lisy i jenoty, borsuki oraz  
parzystokopytne: dziki, sarny, łosie i danie-
le. Coraz liczniejsza jest populacja bobrów  
i niestety, obcego gatunku jakim jest nor-
ka amerykańska. Po latach nieobecności znów  
pojawiają się zające oraz króliki.

Kormorany (chronione ptaki) na Wyspie Brwileńskiej

Dzik - mieszkaniec terenów nadwiślańskich
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 Dolinę zamieszkują także gady: jaszczurka zwinka, żmija zygzakowata i zaskroniec. Natomiast 
płazy reprezentują ropuchy i żaby: wodna, jeziorkowa i śmieszka. Zaobserwowano także żaby brunatne: 
moczarową i trawną. Można spotkać traszki. 
Całe to bogactwo biologicznej rozmaitości korzysta z wyjątkowej różnorodności krajobrazowej spotęgo-
wanej odmiennością ekosystemów uwarunkowanych dostępem do wody. 
 Rozległą równinę zalewową Płockiej Wisły podzielono na dwie, nierówne części wałem przeciwpo-
wodziowym. Stworzono tym samym nowe, odmienne pod względem funkcjonowania, typy krajobrazu 
dolinnego. Tylko w okresie wielkich powodzi ziemie te znów się genetycznie łączą. Na wąskim obszarze 
rozpościerającym się między korytem rzeki i przeciwpowodziowym wałem krajobraz funkcjonuje na 
wzór pierwotnego, czyli zgodnie z rytmem wylewów Wisły, choć wylewy te są dużo bardziej skoncen-
trowane niż kiedyś, bo wał ogranicza pojemność. Terytorium to objęły w posiadanie zbiorowiska łęgo-
we - łęgi topolowo-wierzbowe, które są najważniejszym, acz niedocenianym – niekiedy nawet przez 
leśników, bogactwem leśnym Polski. W lasach łęgowych żyje ok. 60% gatunków śródlądowych ptaków 
Europy. Wśród łęgowej gęstwiny wiklin, trzcinowisk i pnączy (kielisznik zaroślowy, psianka słodkogórz, 
rdesty) mieszkają ptaki, które preferują życie nadwodne. Wały przeciwpowodziowe wyeliminowały,  
z wyjątkiem sytuacji katastroficznych, wylewy Wisły na równinę zalewową. Zatem zmienił się tam sys-
tem funkcjonowania przyrody z zalewowego na podtapiany o zróżnicowanej wydajności tego procesu 
względem zachowanych mikroform rzeźby terenu - płytkich, niekiedy zatorfionych starorzeczy i daw-
nych piaszczystych odsypów rzeki budujących dziś powierzchnie wyższe o nieco ponad 1 metr. Utrzy-
mująca się miesiącami niewielka (zwykle poniżej pól metra) głębokość do wody jest tu powszechna.
 Tereny położone za wałem przeciwpowodziowym stały się w dużej części rolniczymi, a niektóre  
z nich nawet zmeliorowano. Działki rolnicze (łąki w starorzeczach lub grunty orne na odsypach) są nad 
Wisłą niewielkie i najczęściej rozdzielone pasami olszyn. Na opuszczone powierzchnie odsypów bardzo 
szybko wkracza brzoza, a za nią dąb, zaś na obszary najbardziej „suche” (gdzie woda występuje głę-
biej niż 1 m) sosna. Błotnistym drogom polnym często towarzyszą wierzby. Malowniczy widok tych 
wciąż zarządzanych rzeką ziem łączy się z nieustanną trwogą. Ludzką oczywiście, bo zwierzęta czują się  
naturalnie. 
 Mozaikowatość nowego krajobrazu dawnej równiny zalewowej Wisły wynika z przestrzennego 
zróżnicowania pierwotnych cech przyrody i z dopasowanej do nich działalności rolniczej. Powstały tam 
rozległe wnętrza krajobrazowe o urozmaiconej strukturze wewnętrznej, zamknięte w oddali pasami 
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olszyn lub ścianą lasu sosnowego. Przybysz od razu myśli, że tu warto na dłużej pozostać, dopiero po 
dłuższym zastanowieniu i poczytaniu kronik rezygnuje. Mozaikowatość krajobrazu dawnej równiny 
zalewowej jest w dużym stopniu wytworem człowieka. Zastany układ lasów, łąk, pól, dróg, siedzib 
ludzkich, olszyn i wierzb oraz kanałów melioracyjnych, który obecnie tak sprzyja bioróżnorodności tych 
terenów, powinien być objęty szczególną ochroną krajobrazową - szczególną, bo preferującą zachowanie 
struktury tej przestrzeni.

Maki na terenach nadwiślańskich
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 W tak zróżnicowanej strukturze krajobrazowej utworzyły się naturalne korytarze i siedliska dla 
zwierzyny. Wczesnym świtem drogą polną przemyka ku Wiśle łoś. Na granicy łąk i olszyn bez pospie-
chu wędrują pasące się sarny. Wśród gęstych, dębowych podrostów zamieszkał zając. W zaprzeczeniach 
porastających liczne tu ostańce wyższych tarasów na pewno skrył się borsuk. Obszary suchych traw 
dają schronienie zaskrońcom. W opuszczonych domostwach, a także strychach kościołów katolickich  
i protestanckich osiedliły się nietoperze dzieląc czasem tę przestrzeń z szerszeniami. Są tu też dziki, 
które wędrują od mokradła do mokradła wybierając szlak wśród dębów albo wśród pól obfitujących  
w ich smakołyki. Para bażantów spaceruje skrajem łąk, a ze śródpolnej miedzy podrywa się do krótkie-
go lotu stadko kuropatw. Bocianów, czapli, żurawi bez liku. Jeśli ktoś wstanie wcześnie (a o takiej porze 
trzeba się ruszać z łóżka nad Wisłą) zobaczy dudka. Popatrzy na niego dłuższą chwilę, bo dudek też 
cieszy się z takiego spotkania. Potem ten przeuroczy ptak zacznie kluczyć pomiędzy dębinami i olszyna-
mi i nikt go już w locie nie odróżni. Wszystkie linie energetyczne opanowały jaskółki. Cała ornitofauna 
jest ruchliwa i radosna, tylko człowiek jakiś smętny w sąsiedztwie wielkiego dzieła hydrotechnicznego, 
jakim jest wał. Nawet bobry się radują, znajdując w budowli z piachu i żwiru doskonały poligon do prac 
inżynierii faunistycznej.
 Oddzielne słowa należą się wiślanym wyspom. Niektóre z nich są porośnięte wysokopiennym  
lasem, parę zostało kiedyś umocnionych od strony prądu kamiennymi przyczółkami przeciwlodowymi, 
co oznacza, ze ktoś był zainteresowany korzystaniem z nich. Wymieniliśmy ich nazwy, które także su-
gerują związki z mieszkańcami pobliskich brzegów. Ich status prawny był przez wieki płynny, jak two-
rząca je rzeka. Niektóre stanowiły własność prywatną, a przynajmniej zwyczajowo za taką uchodziły, 
inne należały, z mocy pradawnych przywilejów, do wspólnot wojskowych, potem do gmin, jeszcze 
inne były po prostu „niczyje”, czyli wędkarzy, ambitnych turystów, wodniaków i oczywiście przyrody.  
Tak było nawet w początkach PRL. Obecnie, zgodnie z Prawem wodnym, wszystkie są państwowe,  
a konkretnie są zarządzane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Państwo nie ma na wyspach 
czyli wiślanych kępach istotnych interesów, więc wykorzystywane są po dawnemu, tyle tylko, ze już 
nikt na nich nie mieszka. Część wykorzystywana jest do letniego wypasu. Marne te pastwiska śródwi-
ślane, ale krowy i jałówki mają za to piękne otoczenie i atrakcje z okresowymi podróżami przez rzekę. 
Już niedługo bydło będzie także poić się w rzece, gdyż powoli czystość Wisły wzrasta. Małe są natomiast 
szanse, aby dojenie odbywało się zdalnie. Dlatego dwa a nawet trzy razy dziennie do buszujących na 
wyspach stad płynie łódka z bańkami i dłońmi dojarki. 
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 Podstawowym gospodarzem wysp jest ptactwo. Mewy i rybitwy strzegą brzegów, dziwiąc się, gdy 
ktoś przypływa. Czasami wyraźnie dają do zrozumienia, że nie zgadzają się na lądowanie. Nadlatują 
chmarami z jazgotem, niechętnie umykają w ostatniej chwili. Inne ptaki kryją się w zaroślach pewne, 
że nikt ich tam nie znajdzie. Wymienialiśmy już te gatunki. Pamiętać trzeba, ze kępy i łachy są tak-
że wspaniałymi lądowiskami dla ptaków przelotnych. Dlatego można tam przez krótki czas zauważyć  
gatunki naprawdę rzadkie, jak choćby egzotycznego rzepołucha (Carduelis flavirostris), jedynego przed-
stawiciela ptactwa tybetańskiego w Europie. 
 Tak oto udowadniamy, że wizualnym i przyrodniczym pięknem doliny Mazowieckiej Wisły jest jej 
krajobraz, który w toku długiej historii obecności tu człowieka został przekształcony, lecz nie zdegra-
dowany. Nadal funkcjonuje zgodnie z prawami biologii, geofizyki i geochemii. 

Ptaki na Zalewie Wiślanym

fot. Jan W
aćkow

ski
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Bogactwo przyrodnicze i kulturowe 
doliny Mazowieckiej Wisły

Wianki na Wiśle w Płocku - zwyczaj ludowy - tu w wykonaniu Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. dh. Wacława Milke 

fot. Jan W
aćkow

ski
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 Wyżej napisaliśmy już, że Wisła Mazowiecka to kwintesencja przyrodniczego piękna wzbogaconego 
cenną spuścizną dokonań Polaków. O czym należy zatem wspomnieć, pisząc parę stron dla oczeku-
jącego nowości czytelnika. Przecież większość obiegowych wiadomości na ten temat krąży nieustan-
nie w mediach, przewodnikach, także w głosach. Wydaje się, że warto tu odwołać się do informacji  
o związanych z doliną Wisły elementach nowej sieci obszarów chronionych, jakim jest Europejska Sieć 
Natura 2000. Przede wszystkim dlatego, że nie 
są to jeszcze powszechnie znane obiekty, po drugie 
- że ich międzynarodowa ranga jest rzeczywiście 
wysoka. Zwróćmy uwagę na to, że obszary takie 
ustanawiane w celu ochrony siedlisk zdecydowa-
nie koncentrują się na Niżu Polskim wzdłuż dolin 
rzecznych. Także obszary tworzone w celu ochro-
ny ornitofauny (tzw. Dyrektywa Ptasia) ciągną się 
wzdłuż dolin. Sieć ta w Polsce prawie w pełni ob-
jęła doliny dużych rzek, w tym Wisłę. Prawie cała 
dolina Wisły jest objęta systemem NATURA 2000, 
zarówno jako obszar OSO (Dyrektywa ptasia) jak 
i SOO (Dyrektywa siedliskowa). Przerwa jest tyl-
ko na spiętrzeniu włocławskim, nie ma natomiast 
takiej przerwy w Warszawie. Zatrzymajmy się na 
paru przykładach. 
 Nieco poniżej Płocka spotykamy niespodzie-
wanie piękne ostoje przyrody, słusznie zakwali-
fikowane do sieci NATURA 2000. W sercu doli-
ny dolnej Skrwy Prawej wyznaczono SOO Sikórz 
(PLH140012). Ten niewielki, bo liczący zaledwie 
204 hektary, fragment doliny bystrego dopływu 
Wisły, dzięki ostrym zakolom koryta i głębokie-
mu wcięciu, ma więcej zbiorowisk roślinnych niż 
niektóre puszcze. Obszar znajduje się na Pojezierzu 

Lokalizacja obszarów sieci Natura 2000 na terenie  
województwa mazowieckiego

Źródło: mapa wygenerowana przy pomocy programu  
ESRI ArcMap 10.0 (RDOŚ w Warszawie)
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Dobrzyńskim w obrębie wielu form polodowcowych fazy leszczyńskiej i poznańskiej ostatniego zlodo-
wacenia. Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą, z dominacją w krajobrazie niewysokich pagórków 
rozdzielonych rynnowatymi, krętymi obniżeniami. To dwunastokilometrowy, malowniczy odcinek rzeki 
Skrwy Prawej oraz nadbrzeżne zbiorowiska łęgowe i grądowe o charakterze naturalnym, z licznymi 
pomnikowymi drzewami oraz stanowiskami roślin chronionych. Dolina jest na dwadzieścia kilka metrów 
wcięta w piaszczyste utwory sandrowe, a spadki podłużne rzeki przekraczają 2 promile, co oznacza 
szybki nurt. W sercu omawianego uroczyska leży tzw. Wielki Meander Skrwy o różnicy poziomu wody 
w „szyi” meandra prawie 6 metrów, przy zaledwie 300-metrowej odległości między ramionami me-
andra. Zbocza doliny porasta dorodny 
las mieszany. Lasy zajmują znaczną 
część tego obszaru i wg typologii sie-
dlisk leśnych występują na siedliskach 
świeżych, na glebach płowych zbru-
natniałych i typowych, lub brunat-
nych kwaśnych. Znaczne powierzch-
nie zajmuje drzewostan dębowy  
z domieszką grabu, buka, lipy i innych 
drzew liściastych. Na siedliskach wil-
gotnych, na czarnych ziemiach sza-
robrunatnych oraz na glebach szaro-
brunatnych lub glejowych występuje 
drzewostan jesionowo-dębowy z do-
mieszką wiązu szypułkowego, jaworu, 
klonu, lipy, buka i olszy. W podszy-
cie spotykamy: głóg, bez czarny i ko-
ralowy oraz kalinę. Górska odmiana 
wiązu świadczy o stromości stoków  
i zmieniającej się ekspozycji. Są tu 
także interesujące siedliska zalewa-
ne, łęgowe na madach rzecznych,  Lasy nad Skrwą w obszarze Sikórz
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jesionowo-dębowe z domieszką wiązu szypułkowego, klonu zwyczajnego, polnego, olszy, topoli, nato-
miast na pozostałych glebach dębowo-olszowo-jesionowe z domieszką wiązu szypułkowego i klonu zwy-
czajnego. Podobnego bogactwa drzew lasotwórczych trudno szukać na Mazowszu.
W Skrwie i starorzeczach żyją bobry i wydry, pojawia się traszka grzebieniasta i minóg rzeczny. Lasy 
kryją rzadkie gatunki grzybów, a wiosenne aspekty runa leśnego zadziwiają obfitością. Wszystko to kil-
ka kilometrów od największego zakładu przemysłowego kraju, płockiego kompleksu petrochemicznego. 
Mazowiecka Szwajcaria – tak miejscowi zwą Sikórz. A o krok jedno z najstarszych polskich miast, ksią-
żęcy Płock z cudami secesji w Mazowieckim Muzeum. 
Wszystko to uczyniła woda. Pracowita Skrwa wyżłobiła krętą dolinę o stokach skierowanych ku wszyst-
kim stronom świata. Jest tu więc raz jasno, obok cieniście, dalej zupełnie bez słońca przez cały rok. 
Tylko u ujścia otwiera się na południe urokliwy widok na spiętrzoną Wisłę. Rzeczywiście można czuć się, 
jak kajakarz dopływający rzeką do morza. 
 Po drugiej stronie Wisły nieopodal atrakcyjnej wsi turystycznej Łąck znajdują się Uroczyska Łąckie 
(PLH140021). To niewielki, około 700 hektarowy fragment rozległych Lasów Gostynińskich, jednego  
z pierwszych i największych parków krajobrazowych, także część leśnego kompleksu promocyjnego. Sze-
roki fragment pradoliny Wisły w granicach Kotliny Płockiej obfituje w rezerwaty oraz różne, co do ge-
nezy, jeziora, potężne wydmy, ozy i smugi torfowisk. Duża, czysto utrzymana gminna wieś letniskowa 
z pięknie odnowionym pałacem Rydza Śmigłego dostarcza wielu miłych wizualnych doznań, ale wizyta 
w okolicznych lasach i nad urozmaiconymi jeziorami jest szczególnie ciekawa. 
Pamiętajmy, że jest to krajobraz młodoglacjalny. Więc nie dziwią nagłe kaprysy rzeźby, eworsyjne, 
czyli wytworzone przez wirującą wodę doły, kręte rynny i raz głębokie, raz płytkie śródleśne jeziora. 
Las porastający naturalnie kręty, piaszczysty wał utworzony przez wody płynące pod oraz wewnątrz 
lodowca, czyli oz, wykazuje wspaniałą zmienność siedliskową zależnie od kierunku stromych zboczy.  
To znany nie tylko geologom Oz Zdworski. Bogata fauna bezkręgowców i płazów związana jest z licz-
nymi, choć niewielkimi podmokłościami i oczkami wodnymi rozsianymi na północny-wschód od Łącka. 
Warto też odwiedzić głęboko wcięte w wiślany taras, zwany Ciechomickim, jary. Bogactwo roślinności 
wodnej zgromadziło się przy, w, i na jeziorach Sendeńskich. Napisaliśmy, „na” bo można tam oglądać 
(lepiej z brzegu) pło, czyli pływający po tafli wodnej kożuch roślin wodnych i mchów. Odwiedzamy 
pobliską Zieloną Szkołę w Sendeniu oferującą wspaniałe spotkania z krajobrazem i nietuzinkowymi  
ludźmi, umiejącymi go opisywać.
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To oczywiście nie wszystko o tym polodowcowym bogactwie. Bez obaw napiszmy, że pradolina Wisły 
między Płockiem i Włocławkiem nie bez szans konkuruje urodą krajobrazu z odcinkiem kampinoskim. 

 Przesuńmy się na południe, bo zasadniczą część doliny Wisły Płockiej opisywaliśmy wyżej.  
Jesteśmy nad Pilicą. Zapraszamy turystów mieszkających z dala od Mazowsza do Doliny Dolnej Pilicy 
(PLH140016). To jedna z tych rzek, które tworzą krajobraz nie do zapomnienia. Wszyscy urodzeni nad 
Pilicą wrócą tam choćby na dzień. Ostoja obejmuje cały mazowiecki odcinek doliny z rozszerzeniami 
przy ujściu do Wisły oraz w kotlinie Nowego Miasta. 
Obszar ma 32 tysiące hektarów. To 80-kilometrowy, równoleżnikowo biegnący odcinek doliny Pilicy, 
szeroki na 1-5 km, pomiędzy Inowłodzem a Ostrówkiem-Mniszewem (ujście do Wisły) oraz dodatko-

Torfowiska i lasy wokół Jeziora Sendeńskiego
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wo kameralna dolina Drzewiczki. Północną granicę obszaru stanowi stroma eksponowana na południe 
skarpa o wysokości względnej do 20 m, miejscami pokryta roślinnością kserotermiczną. Część połu-
dniowa doliny Pilicy jest płaska, w znacznym stopniu pokryta lasami. Rzeka na tym odcinku mean-
druje, tworząc liczne wysepki, łachy i ławice piasku. Niskie wyspy są nagie, wyższe porośnięte zaroślami 
wierzbowymi. Koryto Pilicy ma tu szerokość 100-150 m i łączy się z licznymi starorzeczami, zarośnię-
tymi w różnym stopniu. Po wybudowaniu w 1973 r. zbiornika Sulejowskiego przepływ wody w rzece 
zmniejszył się o około 25%. Naturalne zalewanie doliny podczas wezbrań powodziowych należy dziś do 
rzadkości, co ma wpływ na zmniejszenie nawodnienia doliny i zanik niektórych form hydrogenicznych. 
Taras zalewowy jest częściowo zmeliorowany, dominują na nim łąki i pastwiska o różnym stopniu wil-
gotności, zbiorowiska turzyc i trzcin. Wilgotne zagłębienia terenu porośnięte są wierzbami i olszą. Część 
łąk i pastwisk, w tym zmeliorowanych, na skutek braku użytkowania porosła krzewami i drzewami 
lub zabagniła się. W części południowo-zachodniej na powierzchni kilkuset ha rozciągają się tzw. Błota 
Brudzewskie, największe torfowisko w dolinie, zmeliorowane i osuszone w znacznej części w poprzednich 
latach. Na południu, w okolicy miejscowości Promna, rozłożył się kompleks torfiarek, czyli dołów po 
wybranym torfie (ponad 16 ha). Na obrzeżu obszaru, po południowej stronie rzeki, pomiędzy Gapinem 
i Grzmiącą, rozciąga się największy i najcenniejszy pas leśny obejmujący zróżnicowane siedliska, od boru 
świeżego poprzez lasy łęgowe do olsu jesionowego. Tutejsze jesiony są rzeczywiście wyniosłe, niektó-
re sięgają 40 metrów wysokości. W okolicach Duckiej Woli znajduje się inny kompleks leśny-Majdan.  
Są to głównie lasy sosnowe na piaszczystych glebach oraz płaty drzewostanów liściastych z olszą i dę-
bem, zajmujące bogate siedliska grądowe i bagienne. Dominującym typem użytkowania ziemi są tereny 
związane z rolnictwem, głównie ekstensywnym; lasy porastają niewiele ponad 20% obszaru. Pomimo 
tych niekorzystnych zmian, dolina jest trwałym i ważnym korytarzem ekologicznym oraz ostoją dla 
wielu gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową całkowitą lub częściową. Jest to też 
atrakcyjny szlak turystyczny z naprzemianległymi atrakcjami przyrodniczymi i kulturalnymi. 
Różnorodność siedliskowa, obecność skarp i form korytowych sprzyja bogactwu fauny. Żyje tu sporo 
ssaków pospolitych, ale też związany z wodami drobny zębiełek białawy. Stwierdzono obecność około 
210 gatunków ptaków, z czego około 140 to gatunki lęgowe. Dolina Pilicy jest ważną ostoją ptac-
twa wodno-błotnego. Rzadsze z nich to: Żuraw, Cietrzew, Derkacz, Słonka, Krwawodziób, Samotnik,  
Rycyk, Kszyk, Cyranka, Płaskonos oraz Nurogęś. 
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Sama rzeka też jest obficie zamieszkała przez prawie 30 gatunków ryb oraz płazy, mięczaki i owady. 
Te pierwsze to: boleń, brzanka, koza złotawa, minóg strumieniowy, minóg ukraiński, piskorz i różanka.
Turyści z daleka, nie zapominajcie o Warce (mowa o mieście Pułaskiego)! Widok na dolinę Pilicy z ucze-
pionych skarpy uliczek miasteczka wprowadza w nastrój świątecznego odpoczynku.
Mieszkający nad Pilicą są przekonani o uroku tej doliny i porozumieli się w sprawie jej ochrony. Zauwa-
żyli, jak stosunkowo niewielkie spiętrzenie sulejowskie zmieniło warunki funkcjonowania doliny rzeki 
poniżej. Na następne na pewno nie wyrażą zgody. 
Przepraszamy, że tylko tyle. Pamiętajmy, że całe bogactwo wiślanej przyrody nie da się opisać. 
 Wisła jest rzeką historyczną. To dzięki niej zaistniało osadnictwo w: Zakroczymiu, Czerwińsku, 
Wyszogrodzie i w Płocku. Być może ci, którzy przed nami przybyli do tych miejsc zostali zauroczeni 

Bogactwo ptaków nad Wisłą w Płocku
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panoramą doliny Wisły, otwierającą się z jej wysokiego brzegu. W zamian pozostawili oni fascynujące 
panoramy miast, szczególnie Płocka, widziane z dna doliny.
Teraz o obiektach będących dziełem człowieka. Też świadomie wybranych, aby nie powtarzać haseł  
w podręcznikach. Nie będzie więc ani o stolicy, ani o Płocku, Górze Kalwarii, itd. 
 Pierwsze słowo należy się dla Czerwińska. Widoczne z obu stron rzeki dwie wyniosłe wieże bazyliki 
romańskiej i czerwone dachy opactwa robią wspaniałe wrażenie. Pomyśleć tylko, że nasi przodkowie 
podróżujący Wisłą już ponad 850 lat temu podziwiali to samo. Dodatkowo w tamtych czasach kra-
jobraz upiększały liczne plantacje winorośli, założone i pieczołowicie pielęgnowane przez pracowitych  
Benedyktynów. Stąd właśnie prawdopodobnie wzięła się nazwa Czerwińska – z połączenia widoku 
czerwonych dachów i winorośli powstało słowo Czerwensko. Dziś zamiast nich są pachnące malinia-
ki. Tak, maliny zbierające słońce na podczerwińskich stokach są przepyszne. Najsmaczniejsze. Stojąc  
w cieniu potężnych murów czerwińskiej bazyliki mamy wrażenie jakbyśmy wracali do czasów dwu-
nastowiecznych, kiedy to budowla ta została wzniesiona. Jeszcze większe wrażenie powoduje spojrze-
nie na dolinę Wisły z jednej z wież kościoła. Przecież podobny obraz mieli przed sobą budowniczowie,  
a potem cała kościelna brać w tym osiadli tu Salezjanie. Pamiętajmy, ze pierwszy, nieistniejący już 
kościół, oddalony o kilkaset metrów od obecnego, powstał nawet wcześniej, bo w 1055 roku. Pomimo 
pewnej przebudowy, kościół uważany jest za jeden z najdoskonalszych przykładów stylu romańskiego 
na ziemiach polskich. Świadczą o tym celowo odsłonięte podczas prac renowacyjnych prowadzonych  
w latach 60. ubiegłego wieku typowe elementy charakterystyczne dla budowli romańskich. Bezcenne 
są także odsłonięte freski i pozostałości budulca kamiennego potwierdzające zmyślne techniki murar-
skie sprzed ponad 800 lat. Być może nie są to wiadomości nowe dla czytelnika. Ale zaskoczymy go  
w kwestii tak rzadkich i cennych budowli sakralnych epoki romańskiej. Mamy ich w Polsce zaledwie 
kilka. I aż 3 (powtarzamy – trzy) znajdują się nad Wisłą Płocką. Czerwińsk, Płock i …Dwunastowieczna 
świątynia – niewielki, ale uroczy kościółek z romańskiej cegły stoi na wysokim brzegu Wisły w Rokiciu, 
niecałe 20 kilometrów w dół rzeki od Płocka. Strzeże dziś całego Zbiornika Włocławskiego, bo niestety 
po dobrzyńskiej farze zostały ledwie fragmenty fundamentów. 
Od tego czasu, aż do 1819 roku kiedy to Kanonicy Regularni zostali zmuszeni do opuszczenia klasztoru, 
Czerwińsk pełnił nieprzerwanie funkcję jednego z największych ośrodków kulturotwórczych na Mazow-
szu. Jakże trudno w to uwierzyć siedząc na ławeczce skromnego, wiejskiego „ryneczku” w Czerwińsku, 
gdzie słychać wiślane fale i roznoszą się wcale nie grodzkie zapachy. 
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O wielkości Czerwińska świadczy też fakt, że to właśnie tu w 1410 roku, w zamkowej części obiek-
tu odbyła się narada wojenna, a król śledził z uwagą dokładne mapy Państwa Zakonnego skradzio-
ne Krzyżakom przez sprytnych Kanoników Regularnych. Potem Władysław Jagiełło modlił się przed  
cudownym obrazem Matki Boskiej Czerwińskiej i właśnie jej oddał w opiekę losy wojny z Zakonem. 
Może nawet rycerze Jagiełły ostrzyli swe miecze o kamienne kolumny czerwińskiej świątyni, może 
wzmacniali się przed szybkim marszem na północ miejscowym winem. Mieli czym się szczycić. Parę dni 
wcześniej przeprawili się w Czerwińsku przez Wisłę na zbudowanym z mazowieckiego drewna moście 
łyżwowym. Ogromne są zasługi Mazowieckiej Wisły dla tego zwycięstwa. Kozienicka Puszcza, spław 
konstrukcji pod Czerwińsk (dokładnie do Krosnowa) i duchowe wzmocnienia bojowe w Sanktuarium. 
Trzeba jednak wspomnieć, że jest wysoce prawdopodobne, że część wojsk Jagiełły przeprawiało się 

Wzgórze Tumskie w Płocku z Bazyliką Katedralną, Zamkiem Książąt Mazowieckich, Farą i innymi cennymi zabytkami 
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przez Wisłę w innych miejscach. Dogodnych nie było dużo. Chodziło o zwężenia koryta i wąską stre-
fę oczeretów i starorzeczy, które bardzo utrudniały przemarsz. Być może skorzystano wtedy także  
z wyraźnego przełomu zakroczymskiego oraz dogodnego dojścia do Wisły poniżej ujścia Skrwy Pra-
wej. Wracając w chwale z wygranej wojny król złożył w czerwińskiej bazylice stosowne wotum – hełm  
i misiurkę. Niestety, te bezcenne przedmioty porwała historia, a dokładniej wywieźli w nieznane opusz-
czający klasztor Kanonicy Regularni. W każdym razie przejmujące klasztor Norbertanki nie widziały już 
tych skarbów. 
Inne bezcenne przedmioty zgromadzili w Czerwińsku Salezjanie. Oferują przybyłym niezwykle ciekawą 
ekspozycję obrazującą ich pracę na misjach. Nad przepiękną, pełną przyrody Wisłą można oglądać eks-
ponaty świadczące o bogactwie przyrodniczym i kulturowym krajów zamorskich. Prosimy zaplanować 
sobie co najmniej 5 godzin na wizytę w Czerwińsku, z tego choćby kwadrans na zadumę z widokiem na 
nie kończący się kampinoski las. 
Niedaleko był wspaniały drewniany most w Wyszogrodzie. Był najdłuższy w Europie (dłuższe drewnia-
ne mosty są tylko w Chinach), bo liczył aż 1285 metrów i 60 przęseł. Przy czym nie był prosty – po 
stronie południowej wyraźnie skręcał z nurtem. Historia tego mostu, z którego pozostało tylko jedno 
muzealne przęsło, nadaje się na sążnistą powieść z wojnami o most i w związku z mostem. Ogień, woda 
i lód – taki mógłby być jej tytuł. Ratowanie tego cudu ciesielskiej techniki niemal co roku trzymało  
w napięciu całą okolicę i kosztowało więcej niż lodowa ochrona wszystkich pozostałych rzecznych mo-
stów w Polsce. Na potrzeby remontowe pracował przy lewym przyczółku tartak, a i tak nie zapewniał 
wszystkich asortymentów bali i desek. Druga Warszawska Brygady Saperów powinna nosić imie Wyszo-
grodzka, bo przez ćwierćwiecza nocowała w maleńkim miasteczku i nieustannie przemierzała trzęsący 
się od płynącej kry most. Bywały sytuacje, gdy pojedyncze przęsła ginęły w nurcie, zdarzało się też,  
że most się zapalił. 
Trochę żal że wreszcie ktoś przekalkulował, że walka z lodami corocznie nadgryzającymi nasz most 
kosztuje więcej niż budowa solidnego mostu żelbetonowego. I tak jednego dnia w samym końcu ubie-
głego wieku poświecono nową przeprawę i zaczęto rozbierać starą. Pocieszeniem może być fakt,  
że drewno z rozbiórki zasiliło pożyteczną fundację Monaru. Mostowe opowieści wyszogrodzkie mają jed-
nak dalszy ciąg. Nowy most jest okazją do zastanowienia się, jak budować przeprawy przez dziką Wisłę. 
Czy zwężać tamami koryto i regulować je tak, by nurt trafiał pod jedno przęsło? Tak wyglądał pierwszy 
projekt. Potem jednak zdecydowano, że rzeka płynie od prawobrzeżnej skarpy do lewobrzeżnego wału. 



42

Most przekracza nie zmienione ujście Bzury i kilka ramion samej Wisły. Hydrotechnicy zrezygnowali  
z 21 operacji regulacyjnych, wykonując zaledwie dwie, zresztą słabo widoczne przy wyższych stanach. 
W Wyszogrodzie Wisła płynie po staremu mimo, że wisi nad nią nowoczesny most. Do Wisły wpada 
Bzura w tym miejscu, które jej się spodobało, a nie tam, gdzie planowali na początku inżynierowie od 
walki z przyrodą. Może wszystko dlatego, że właśnie tu Święty Jacek przewędrował pieszo przez Wisłę, 
a mówiąc ściślej, drepcząc po płaszczu rozścielonym na wodzie przez jego współtowarzyszy - Floriana, 
Godina i Benedykta. Cała ta trójka nie bardzo wierzyła w cud takiego marszu, ale widząc cud, sami 
w końcu także przeszli nie zatapiając płaszcza. A może Święty Jacek przyczynił się także do tego, że 
ostatecznie skreślono plany budowy w Wyszogrodzie zapory na Wiśle oraz wielkiego mostu kolejowego 
na przedłużeniu Centralnej Magistrali Kolejowej? Mówi się za to o budowie żelaznej drogi z Modlina  
do Płocka, wzdłuż Wisły. Pojawią się stacje w Wyszogrodzie i Czerwińsku – będzie można częściej  
odwiedzać cudowne brzegi. 
 Dwadzieścia kilometrów w górę rzeki leży stary, nieco dziś uśpiony Zakroczym-gród, którego 
początki giną w piastowsko-mazowieckiej pomroce dziejów, o wiele starszy od stolicy. Warto zejść bie-
gnącą wąwozem ścieżką nad rzekę i popatrzeć na miejsca, które kiedyś kipiały wodniackim życiem.  
Do Zakroczymia zawijali wszyscy płynący w górę i w dół. Dziś cisza i nadzieja, że pojawią się nowe 
-stare łodzie wiślane. 
A przecież Zakroczym był przez tydzień stolicą Polski. Po poddaniu Warszawy carskiemu generało-
wi Paskiewiczowi resztki armii powstańczej pod wodzą Macieja Rybilskiego - wciąż około 30 tysięcy 
żołnierzy sprawnych i nie pobitych - miało tutaj swoją główną kwaterę. W zakroczymskich obejściach 
urzędował sejm i rząd narodowy. Niestety, nie bardzo miał czym rządzić i postanowił ruszyć stąd  
w swój ostatni długi marsz ku niezbyt odległej pruskiej granicy, ku internowaniu, ku Wielkiej Emigracji. 
Smutna to okazja do wspominania historii. Zresztą w Zakroczmiu znajdziemy jeszcze smutniejsze ślady 
z ostatniej wojny. Militarna tematyka natychmiast kieruje nas ku nie do końca znanej sieci fortyfikacji 
twierdzy modlińskiej. W Zakroczmiu i nieco na północ od miasta znajdują się forty tego rozległego for-
tecznego systematu. Bardzo ciekawe, różnie wykorzystywane. U zbiegu trzech rzek: Narwi, Wkry i Wisły 
carowie rosyjscy wybudowali kompleks umocnień, wyjątkowy w skali Europy i świata, o nieocenionym 
znaczeniu strategicznym, choć konkretnie wykorzystanych dopiero podczas wojny obronnej 1939 roku. 
Pół dnia zwiedzania, a potem prawdziwie rosyjska kuchnia w knajpie usytuowanej w Bramie Ostro-
łęckiej. Szkoda, że nadal nie dogadano się, aby w Modlinie eksponowano historyczny sprzęt wojskowy 
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– miałby tu okazalsze warunki. Pamiętajmy: turystyka fortyfikacyjna jest obecnie bardzo modna: a my 
mamy w Polsce co najmniej dwa obiekty klasy światowej. Oba nad Wisłą, jeden przy samym lotnisku. 
 Zgodnie z zapowiedzią omijamy Warszawę. Ale Czerska prosimy nie omijać. Pięć minut na wschód 
od drogi kozienickiej. Pierwsza budowla obronna w Czersku istniała prawdopodobnie już w XI w. więc 
miejscowość uznaje się za jedną z najstarszych osad na Mazowszu. Historycy piszą o ówczesnych dwóch 
stolicach tych ziem: Płocku i Czersku właśnie. W średniowieczu Czersk był bardzo ważnym grodem 
handlowo – obronnym oraz siedzibą książąt mazowieckich. Zamek z początków XV stulecia zamienił się 
w majestatyczne ruiny, które trzeba odwiedzić chociażby dla niezapomnianego widoku. Ku Wiśle oczy-
wiście. Z wysoka, jak z licznie tu buszujących motolotni, można dostrzec wspaniale zapisane w rzeźbie  
i pokryciu pozostałości po dawnym nurcie rzeki (starorzecza, smugi zabagnień, układ pól, a nawet 
dróg) oraz niezwykle malownicze ogrody, łąki, zadrzewienia śródpolne i dzikie zakrzaczenia. Przez ja-
kiś czas włości czerskie należały do królowej Bony, dzięki której na Mazowszu powstały pierwsze sady  
i winnice, także te wspominane przy opisie Czerwińska. Warto zajrzeć do jednej z baszt i dokonać rachunku  
sumienia. Było tu dość osobliwe więzienie – skazanych spuszczano na dno wieży przez szczelnie zamy-
kany otwór w podłodze. 
I znów wszystkie te dobrodziejstwa zabrał nam zaborca – tym razem szwedzki. Gdyby nie to mieliby-
śmy pod Warszawą Wawel. A w scenografii zamkowych ruin latem są organizowane zloty motocyklo-
we, pokazy walk rycerskich oraz seanse demonologiczne, czyli spotkania pierwszego stopnia z duchami.  
Zapewne zaglądają tu także mniej lub bardziej ponure demony wiślane: utopce, topniki, wirniki, pływ-
niki, rusałki, wasermany i oczywiście rokity. Znamy je z całej Doliny Mazowieckiej Wisły. Lepiej niż 
nazwiska książąt, burgrabiów, rycerzy i innych możnowładców świeckich i duchownych. 
 I jeszcze jeden historyczno-krajobrazowy przystanek. Znów niestety smętnie się kojarzący. Uczo-
no nas przecież, ze w Maciejowicach umarła na wiele lat Polska. Nie koniecznie taki nastrój wywołuje 
spacer po tym niewielkim i sympatycznym miasteczku, które ma pięć stuleci, ale niedawno odzyskało 
miejskie prawa. No cóż, właśnie tu w 1794 roku Tadeusz Kościuszko, po wygranej bitwie pod Ra-
cławicami i niezbyt szczęśliwej potyczce pod Szczekocinami, zakończył swoją batalię o wolną Polskę.  
W Podzamczu znajduje się pomnik Naczelnika oraz martwe fragmenty pnia starej lipy, pod którą  
w czasie bitwy lekarz opatrywał Kościuszce rany. Kilkaset metrów za Maciejowicami stoi pomnik upa-
miętniający bitwę – głównym elementem są kosy postawione na sztorc. Na niewielkim skwerku poło-
żonym przy brukowanym Rynku, przed uroczym klasycystycznym ratuszem wznosi się inny pomnik 
Wielkiego Wodza. W ratuszu jest niewielkie, ale bardzo ciekawe muzeum. 
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Maciejowice leżą nad Wisłą Środkową. To chyba ostatnie miejsce, gdzie być może powstanie kiedyś 
przeprawa mostowa. Pamiętajmy, że Wisła jest tu dzika, wieloramienna, po obu brzegach otoczona hy-
drogeniczną doliną z niepoliczalnymi mikroformami wytworzonymi przez wezbrane wody i wpadające 
do rzeki, nawet bardzo niewielkie dopływy. Zatem pamiętajmy - przekraczamy całą rzekę, nie koryto. 
 Na zakończenie kwintesencja związków przyrodniczo-cywilizacyjnych nad Wisłą - osadnictwo 
mennonickie, czyli olęderskie. 
Mennonici żyli i pracowali w swoich małych, dobrze zorganizowanych społecznościach, wyizolowanych 
od reszty świata, gdzieś na pograniczu Niemiec i Szwajcarii. Nie byli lubiani. Nie kryli krytycznego sto-
sunku do kościoła katolickiego i luterańskiego oraz władz świeckich. Bywali wiec prześladowani. Zaczęli 
emigrować, a Rzeczpospolita, jako kraj bardzo tolerancyjny, chętnie przyjęła roztropnych i pracowi-
tych uciekinierów. Więcej, nasi władcy począwszy od Zygmunta Starego nadawali osadnikom ziemie 
nad Dolną Wisłą i jej dopływami, w tym także nad prawie całą Wisłą Mazowiecką. Szczególnie wiele 
mennonickich osadników upatrzyło sobie fragment kazański, iłowsko-dobrzykowski, duninowski. Jesz-
cze więcej zamieszkiwało Dolinę Wisły Toruńskiej i Grudziąskiej. Wiele rodzin usadowiło się na Kępach, 
nie bojąc się zalania. Byli w stanie zasiedlić i ujarzmić opuszczone przez dotychczasowych mieszkańców 
tereny zalewowe wzdłuż rzeki. Osadnicy olęderscy znakomicie się sprawdzili zajmując i meliorując coraz 
to nowe obszary nad Wisłą, zapobiegając w ten sposób podtopieniom i powodziom, wygospodarowali 
kolejne połacie ziemi pod uprawy i kośne łąki. Potrafili wykorzystywać racjonalnie wszystkie wiśla-
ne dobra od ryb i minogów oraz ptactwa do wikliny, trzciny i piasku. Przed zalewaniem przez rzekę 
bronili się, budując i umacniając specjalne wyspy oraz przemyślne wały i kierownice. Stworzyli własny 
system ostrzegania przed niebezpieczeństwem – na krzyżach znajdujących się na wzniesieniach zawie-
szano wiklinowe kosze. Jeden oznaczał przybór wody, dwa zagrożenie powodziowe, trzy nakazywały 
natychmiastową ewakuację w z góry ustalone miejsca i z odpowiednim porządkiem. Budowali także 
dwupoziomowe domy w założeniu, że podczas powodzi przeczekają na piętrze. Proszę pamiętać, że były 
to domy drewniane o wyjątkowo sensownie przemyślanym posadowieniu. Rodzina mennonicka wraz  
z inwentarzem mogła przeczekać w takich warunkach nawet miesiąc. Oczywiście najważniejszym 
obiektem takiego domu była … studnia sięgająca po czysta wodę z większej głębokości. Zgodnie z umo-
wą władza państwowa starała się nie ingerować w ich zwyczaje, przysługiwało im za to sporo przy-
wilejów. Dotyczyły one przede wszystkim zwolnień z podatków, służby dworskiej i służby wojskowej.  
Olędrzy nie chcieli też piastować żadnych stanowisk państwowych, unikali sądów, bo mieli własne rady.  
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Byli prawdomówni i uczciwi, może trochę skryci.
 Po rozbiorach sytuacja mennonitów uległa zdecydowanemu pogorszeniu. Szczególnie władze pru-
skie zmuszały ich do odbywania służby wojskowej, płacenia wysokich podatków, zabraniając nabywania 
ziemi. Część mennonitów uległa zniemczeniu i przeszła na luteranizm. Większość wyemigrowała, zresztą 
wcale nie do Niemiec. W zaborze rosyjskim było niewiele lepiej. Nie prawdą jest, że ludność olęderska 
w czasie kampanii wrześniowej opowiedziała się po stronie najeźdźcy niemieckiego. Tak zachowali się 
nie do końca spolszczeni Niemcy, którzy zajęli opuszczone przez menonitów gospodarstwa. To bardzo 
ciekawy aspekt związany chociażby z Bitwą nad Bzurą w połowie września 1939 roku. 
Oprócz wspaniałej myśli o obcowaniu z wodą niewiele pozostało po tej społeczności. Szczególnie braku-
je prostych przedmiotów domowych, które bardzo racjonalni gospodarze wykorzystywali do ostatniej 
chwili. Nie ma zatem pamiątek tekstylnych, mało jest drewnianych i ceramicznych. Mimo to moż-
na, włócząc się po tarasie zalewowym lewego brzegu Wisły pomiędzy Kazuniem i Płockiem, zauważyć  
terpy, czyli sztuczne wzniesienia, gdzie stały ich domostwa – dobrze chroniące przed powodziową 
falą. Ostatnio otwarto specjalną salę mennonicką w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej. A prawdziwy dom  
olęderski oglądać można tylko pod Świeciem.

Kościół w Wiączeminie Polskim po osadnikach olenderskich
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Dolina Środkowej Wisły a turystyka

Zalew Włocławski - idealne miejsce dla uprawiania turystyki wodnej

fot. Jan W
aćkow

ski
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 W województwie mazowieckim regionalny system ochrony przyrody tworzą wielkopowierzch-
niowe formy ochrony przyrody, tj. Kampinoski Park Narodowy (38544 ha), 184 rezerwaty przyrody 
o powierzchni 18134,4947 ha, 9 parków krajobrazowych o powierzchni 171747,4 ha, 30 obszarów 
chronionego krajobrazu (833355,3 ha), 77 obszarów Natura 2000 o powierzchni 466764,23 ha, 
ponad 4000 pomników przyrody, 36 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 882 użytki ekologiczne, 
6 stanowisk dokumentacyjnych.
Ustanowione formy ochrony przyrody poziomu krajowego i międzynarodowego zajmują łącznie 
1294963,52 ha, co stanowi ok. 36,4% rzeczywistego pokrycia powierzchni województwa mazowiec-
kiego (uwzględniając nakładanie się form ochrony przyrody).
 W Dolinie Środkowej Wisły, a bliżej – Płockiej Wisły, płynącej pomiędzy ujściem Narwi a zaporą 
we Włocławku można dostrzec dwie różne części rzeki:
• pomiędzy ujściem Narwi a Płockiem – cudowną, prawie naturalną rzekę roztokową,
• od Płocka do Włocławka – największy powierzchniowo Zbiornik Włocławski, który powstał po spię-

trzeniu w latach 60. XX wieku wód Wisły we Włocławku.
Dolina Środkowej Wisły to bogactwo flory i fauny, ważny korytarz przyrodniczy. Występuje tu  
2/3 ornitofauny Polski – 200 gatunków, z czego 2/3 lęgowych i chronionych. Wśród ptaków spotkać 
można bardzo rzadkie gatunki np. orła bielika, bogactwo siewkowatych.
Od głównego korytarza Wisły odchodzą korytarze regionalne i lokalne związane z dopływami Wisły 
(np. Skrwa Prawa, Jeziorka, Rosica, Słupianka, Mołtawa czy na lewym brzegu - Bzura, Wielka Struga, 
Skrwa Lewa).W wodach Wisły i jej dopływów żyje wiele gatunków ryb, gady i płazy. Dogodne warunki 
ich życia to dużo pokarmu roślinnego, zwierzęcego, dostatek tlenu, co gwarantuje zmienny nurt rze-
ki, lokalne szypoty, wiry. Dolina Wisły pokryta jest lasami w około 10%, ale nie robi wrażenia ubogiej  
w zieleń. Naturalny charakter rzeki roztokowej powyżej Płocka z licznymi wyspami tworzy bogatą mie-
szaninę siedlisk przyrodniczych. Największe wyspy porastają zarośla wierzbowe i topolowe. Brzegi rzeki 
wraz z terasą zalewową zajmują zarośla wikliny, łąki, pastwiska, fragmenty dawnych lasów łęgowych, 
starorzecza, ujścia dopływów.
Obszary cenne przyrodniczo położone w Dolinie Środkowej Wisły to m.in.:
• Parki Krajobrazowe: Gostynińsko-Włocławski i Brudzeński,
• Obszary Krajobrazu Chronionego: Nadwiślański, Gostynińsko-Gąbiński, Dolina Skrwy Lewej,  

Przyrzecze Skrwy Prawej,
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• Obszary Natura 2000:
 3Dolina Środkowej Wisły, Kampinoska Dolina Wisły, Dolina Skrwy Lewej, Uroczyska Łąckie, Sikórz,

• Rezerwaty przyrody, w tym w nurcie Wisły, m.in. rezerwaty faunistyczne: Kępa Antonińska,  
Wyspy Zakrzewskie, Kępa Wykowska, Ławice Troszyńskie, Wyspy Białobrzeskie, Kępa Rakowska  
oraz rezerwaty krajobrazowe: Brwilno, Jastrzębek.

 Objęcie ochroną terenów cennych przyrodniczo nie powoduje zaniku aktywności gospodarczej 
przyjaznej środowisku. Gospodarując na tych terenach, trzeba unikać konfliktów i minimalizować  
negatywne oddziaływania wiążące się z działalnością ludzi, przestrzegając zasad zapobiegających po-
wstawaniu zagrożeń dla chronionych elementów przyrody. Wymogi dotyczące ochrony przyrody zależą 
od: specyfiki zasobów przyrody podlegających ochronie, ich stanu i sposobu dotychczasowego użytkowa-
nia. Dla rozwoju zrównoważonego terenów cennych przyrodniczo ważne są oczekiwania mieszkańców  
i gości kierowane do samorządów gmin. Ingerencja w środowisko jest uzależniona od jego naturalnej 
odporności na zanieczyszczenia, zdolności do odtwarzania jego zasobów, stanu różnorodności biologicz-
nej i krajobrazowej, zachowania bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców.
Tereny cenne przyrodniczo, chronione gatunki i siedliska pomagają zachować walory przyrodnicze  
terenu, podnoszą wartość zlokalizowanych tam nieruchomości. Ludzie na obszarach chronionych mogą 
obcować z przyrodą, co jest ważne z punktu widzenia społecznego i daje podstawy do rozwoju turystyki.
 Ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych to także ochrona walorów turystycznych,  
ale pamiętać trzeba, że udostępnienie przyrody turystom i inwestycje związane z sektorem turystycz-
nym nie mogą wprowadzać znaczących negatywnych zmian w środowisku. Skala konfliktów może 
być różna, a zależy od wrażliwości gatunków, siedlisk, form turystyki, jej intensywności oraz sezono-
wości. Przedsięwzięcia turystyczne (hotele, parkingi, pola campingowe itp.) planowane na obszarach  
Natura 2000 lub w ich pobliżu wymagać będą procedury oceny oddziaływania na środowisko.
Można rozwijać turystykę na obszarach cennych przyrodniczo prawnie chronionych (oprócz części  
parków narodowych, niektórych rezerwatów przyrody) pamiętając, że:
• obszary te nie są wyłączone spod użytkowania turystycznego,
• turystyka jest specyficzną formą użytkowania środowiska przyrodniczego, która powinna dostrzegać 

ochronę terenów przed dewastacją i biologicznym zubożeniem jako szansę na zachowanie cennych 
cech przyrody, które uznane są za atrakcyjność terenu,
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• użytkowanie środowiska przyrodniczego przez turystów, to takie gospodarowanie zasobami,  
aby korzyści odnosili klienci (turyści) i gospodarze,

• unikatowość zasobów przyrodniczych, to promocja terenu dla turystów nie tylko z Polski,  
ale też spoza granic kraju,

• turyści coraz częściej poszukują miejsc i obiektów przyjaznych środowisku, atrakcji związanych  
wykorzystaniem przyrody i odpowiednią obsługą.

Żegluga na Wiśle

fot. Jan W
aćkow

ski
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 Na terenach cennych przyrodniczo może rozwijać się turystyka proekologiczna, która wyma-
ga respektowania uwarunkowań przyrodniczych i rzetelnej wiedzy o środowisku. Pamiętać musimy,  
że środowisko przyrodnicze terenu dzięki swym walorom atrakcyjnym dla turysty – stanowi naturalną 
bazę rozwoju zainteresowań i usług turystycznych, ale zawsze pełni funkcje ekologiczne. Zasoby środo-
wiska, kulturowe, baza materialna, kadra (jej zdolność, aktywność) – to składowe potencjału rozwo-
jowego turystyki decydujące o rozwoju usług i napływie turystów.
Turyści wybierają konkretne miejsca ze względu na osobliwości przyrody, charakterystycznej atmosfery, 
solidności obsługi. Ważne są nowe zinwentaryzowane osobliwości przyrody (rzadkie gatunki, siedliska) 
wzmacniające atrakcyjność terenu.
 Uwarunkowania powyższe można odnieść dla Doliny Środkowej Wisły w najbliższej przyszłości, 
gdyż aktualnie samorządy lokalne nie wykorzystują w pełni tego, że Dolina Środkowej Wisły – olbrzy-
mie bogactwo przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe szczególnie cenna różnorodność biologiczna jest 
wykorzystywane do rozwoju turystyki mimo, że:
• przyroda jest modna, gatunki i siedliska chronione są ważne dla Polski, Europy i mieszkańców tych terenów,
• bogactwo przyrodnicze, zwłaszcza chronione gatunki, można wykorzystać do rozwoju ekoturystyki 

wyspecjalizowanej w podpatrywaniu różnorodności biologicznej tych terenów,
• społeczności lokalne, rolnicy, przedsiębiorcy mogą wykorzystać bogactwo przyrodnicze terenów nad-

wiślańskich do rozwoju turystyki zrównoważonej i sprzedaży własnych produktów turystycznych 
konsumowanych w miejscu ich wytworzenia a zwłaszcza:
 3 oferowania wysokiej jakości produktów opatrzonych ekocertyfikatem (gospodarstwa agroturystycz-
ne połączone z gospodarstwami ekologicznymi, żywność wyprodukowana metodami ekologicznymi 
z informacją o certyfikowaniu jej wytworzenia, serwowania posiłków w gospodarstwie agrotury-
stycznym spożywanych w sąsiedztwie siedlisk chronionych),
 3 spędzania czasu wolnego od pracy w miejscu, gdzie są dostępne: czyste powietrze, coraz czyst-
sza woda, ciekawy krajobraz, w oddali od hałasu, w przestrzeni wolnej od miasta, wyposażonej  
w infrastrukturę ekologiczną, dobrej jakości wodę do picia, system oczyszczania ścieków i właściwe 
zagospodarowanie odpadów,

• możliwość skorzystania z wytyczonych, oznakowanych szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, 
konnych z dobrą, ciekawą informacją o bogactwie przyrodniczym, kulturowym terenu, możliwościach 
odpoczynku na ławce, pod wiatą, skorzystania z platformy widokowej itp.
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• możliwością uprawiania kajakarstwa, żeglarstwa, łowienia ryb w Wiśle, co wymaga także odpowied-
niej infrastruktury np. urządzonych plaż, przystani wodnych wyposażonych w niezbędną infrastruk-
turę i informację.

 Gośćmi terenów nadwiślańskich mogą być właściciele działek rekreacyjnych, przypadkowi turyści 
tj. tacy, którzy chcą po prostu odpocząć na łonie przyrody, spacerować, podziwiać krajobraz, zbierać 
dary przyrody (grzyby, jagody). Ale także ekoturyści (turyści przyrodnicy), którzy doceniają piękno 
przyrody, która jest dla nich głównym motywem podróży, pragnący obserwować jej zasoby (fotogra-
fowanie, nagrywanie głosów, filmowanie). Są też turyści, którzy chcieliby popływać w wodach Wisły, 
łowić ryby, pływać kajakami, łódkami, żaglówkami, jeździć rowerami, konno wyznaczonymi, ozna-
kowanymi szlakami turystycznymi Doliny Wisły. Chcieliby też dowiedzieć się jak najwięcej o zasobach 
przyrodniczych, kulturowych tego terenu.
 Pamiętać musimy, że turysta jest gościem w przyrodzie Doliny Środkowej Wisły, przybyszem  
do domu zbudowanego przez naturę.
 W Dolinie Środkowej Wisły możemy zaoferować następujące formy ekoturystyki:
• wycieczki botaniczne 

 3 zwiedzanie położonych tam terenów nie tylko tych ważnych z punktu widzenia ochrony przyrody 
(obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego 
krajobrazu, użytków ekologicznych itd.), ale także starych sadów z drzewami owocowymi dziś rzad-
ko spotykanymi, ekologicznych gospodarstw chowających kury zielononóżki, gospodarstw agrotury-
stycznych wypiekających własny chleb, wytwarzających ser z mleka hodowanych kóz,
 3 obserwacje ptaków, dzikich zwierząt, siedlisk przyrodniczych – to ostatnio bardzo popularna forma 
podglądania dzikiej przyrody, też w miejscach chronionych. Podlega istotnym ograniczeniom co do 
tras, liczby uczestników, terminarza okresów ochronnych (np. wiosna w okolicach rezerwatów fau-
nistycznych na Wiśle związana z lęgiem ptaków – okolice Wykowa, Liszyna, choć wspaniałe odgłosy 
ptasie zachęcają do odwiedzenia terenów),

• różne formy turystyki aktywnej wykorzystujące tereny dla wędrówek lub pobytów turystycznych:
 3 turystyka rowerowa,
 3 konna – muszą być przemyślane szlaki turystyczne konne przed ich wytyczeniem,
 3 żeglarska, kajakowa, połączona z wędkowaniem.
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Nie może być uprawiana turystyka samochodowa, motorowodna (stąd trzeba zabezpieczyć w odda-
li od cennych siedlisk, miejsc przebywania gatunków chronionych, parkingi, eliminować należy hałas,  
nie dopuszczać do zaśmiecania terenów, płoszenia ptaków, zwierząt).

Istniejące zagospodarowania turystyczne Doliny Środkowej Wisły - Piesze, rowerowe, kajakowe,  
konne, szlaki turystyczne
• Szlaki piesze i rowerowe
 Szlak turystyczny to trasa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i uła-
twiającymi odnalezienie właściwej drogi. W Polsce większość szlaków ma oznakowanie zgodne z instruk-
cją znakowania szlaków turystycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego (PTTK). 
Łączna długość szlaków na Mazowszu Płockim wyznakowana przez znakarzy Oddziału Miejskiego PTTK 
w Płocku wynosi 321,5 km, z czego 67 km przebiega przez tereny Gostynińsko - Włocławskiego Parku 
Krajobrazowego (GWPK), 20 km przez Brudzeński Park Krajobrazowy (BPK). Wszystkie trasy zostały 
opisane w przewodniku turystycznym Jana Rostowskiego pt.: „Piesze znakowane szlaki turystyczne 
okolic Płocka”. Szlaki przebiegają przez obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, Obszary 
Chronionego Krajobrazu: Nadwiślański, Dolina Skrwy Lewej, Gostynińsko – Gąbiński, Parki Krajobra-
zowe: Gostynińsko – Włocławski, Brudzeński.

SZLAK NR 1a (ZNAKI CZERWONE) - odcinek północny, Szlak im. Bolesława Krzywoustego.
Płock PTTK (0.0) - Biskupice (13.0) - Kobierniki (21.0) - Sikórz (24.5) - Parzeń (28.5) -  
Brudzeń Duży (33.0) - Cieślin (40.0) - (Sierpc 65.0).
Północny odcinek szlaku czerwonego, będącego w całości główną pieszą znakowaną trasą turystyczną 
pow. płockiego (oś pn. - pd.), opisany został w w/w przewodniku do Cieślina. Przebiegając na obszarze 
Wysoczyzny Dobrzyńskiej szlak związany jest przede wszystkim z doliną Skrwy Prawej. Mamy oka-
zję docenić piękno krajobrazu i przyrody, a także poznać ciekawsze miejscowości. Na długości ponad  
20 km wędrować będziemy po terenie BPK, ok. 5 km w jego otulinie, a także w obszarze  
Natura 2000 - Sikórz.
NA SZLAKU: dolina meandrującej Skrwy, rezerwaty i pomniki przyrody, gatunki chronione zwie-
rząt (bóbr, wydra, traszka), ryb (minóg strumieniowy), różnorodne zbiorowiska roślinne (grądy środ-
kowoeuropejski i subkontynentalny, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe), miejsca pamięci  
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narodowej, grodziska wczesnośredniowieczne, punkty widokowe, zabytki architektury, znaleziska  
archeologiczne, pozostałości młynów wodnych nad Skrwą i inne osobliwości.
NA ROWERZE: znaczne trudności w jeździe rowerowej pomiędzy miejscowościami: Biskupice - Kobier-
niki oraz Sikórz - Brudzeń D. Na pozostałych odcinkach niewielkie trudności z jazdą związane z piasz-
czystymi drogami i ścieżkami.

SZLAK NR 1b (ZNAKI CZERWONE) - odcinek południowy, Szlak im. Bolesława Krzywoustego.
Płock PTTK (0.0) - Dzierzążna (6.5) - Jez. Sendeń (10.5) - Jez. Białe (16.0) - Gorzewo Stanica  
ZHP (18.0) - Kruk (21.0) - Gostynin (26.5) - Sierakówek (36.0) - (Kutno 60.0).
Południowy odcinek szlaku czerwonego opisany jest w w/w przewodniku do Sierakówka. Przebiega  
w dużej mierze na obszarze Kotliny Płockiej, zapoznając nas z krajobrazem i niektórymi jeziorami  
Pojezierza Gostynińskiego. Poruszać się będziemy ok. 6 km po terenie GWPK, dłużej natomiast w jego 
otulinie oraz obszarze Natura 2000 „Uroczyska Łąckie”. Trasa prowadzić będzie również malowniczymi 
wzniesieniami ozowymi na południe od Gostynina.
NA SZLAKU: Pejzaże polodowcowe, rezerwaty i pomniki przyrody, różnorodne zbiorowiska leśne  
(grądy, łęgowe lasy), punkty widokowe, naturalne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami roślin, torfowiska 
przejściowe i trzęsawiska, płazy.
NA ROWERZE: Niemal na całej długości niewielkie trudności z jazdą, związane z piaszczystymi droga-
mi leśnymi i polnymi. Szlak wart jest tego, by go poznawać na rowerze (zalecany rower turystyczny  
o szerokim ogumieniu).

SZLAK NR 2 (ZNAKI ŻÓŁTE), Szlak główny Kotliny Płockiej.
Dobrzyków (0.0) - Jez. Ciechomickie (5.5) - Jez. Górskie (8.5) - Grabina PKS (10.0) - Łąck PKP (15.5) 
- Jez. Sendeń (18.0) - Krzywy Kołek (24.5) - Trzcianno (29.5) - Nowy Duninów (32.5) - (Włocławek 71.5).
Szlak żółty, podobnie jak zielony nr 3, przebiega na obszarze woj. mazowieckiego i kujawsko - pomor-
skiego i kończy się we Włocławku. Wędrówka przebiegać może w znacznej mierze (19 km) po obszarze 
GWPK w otulinie Parku na długości ok. 8 km oraz przez obszary Natura 2000 - „Uroczyska Łąc-
kie”, „Dolina Skrwy Lewej”. Wymienione szlaki są głównymi znakowanymi trasami na terenie Parku  
(szlak żółty - trasą północną, natomiast szlak zielony - południową).
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NA SZLAKU: różnorodne drzewostany i zbiorowiska leśne, (grądy, łęgi), łąki trzęślicowe, starorzecza 
i naturalne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami roślin (storczyk), pomniki i rezerwaty przyrody, park 
zabytkowy, zabytki architektury drewnianej i murowanej, malownicze jeziora chronione oraz zagospo-
darowane rekreacyjnie, krajobrazy polodowcowe, miejsca pamięci narodowej, bunkry, rowy strzeleckie 
i okopy z okresu II wojny światowej oraz inne osobliwości (np. bóbr, wydra).
NA ROWERZE: Szlak przejezdny, pewne kłopoty na odcinku biegnącym wzdłuż jezior: Ciechomickiego 
i Górskiego. Niewielkie trudności, wynikające z piaszczystych dróg (niemal na całej trasie), nie powinny 
zniechęcać rowerzystów do tej ciekawej trasy.

SZLAK NR 3 (ZNAKI ZIELONE), Szlak im. Kazimierza Wielkiego.
Gąbin (0.0) - Koszelówka (5.0) - Matyldów (9.0) - Jez. Łąckie Małe (12.5) - Jez. Łąckie Duże (13.0) 
- Łąck PKS (16.0) - Janów (20.5) - Gorzewo Stanica ZHP (22.0) - Lucień (27.5) - Miałkówek (31.5) 
- Jez. Lucieńskie skraj zach. (33.0) - Cieślikowo (36.0) - Jez. Skrzyneckie (40.0) - (Włocławek 71.5).
Szlak zielony przebiega na obszarze województwa mazowieckiego i kujawsko - pomorskiego z zakończe-
niem we Włocławku. W części mazowieckiej wędrować będziemy na odcinku 12.5 km po terenie GWPK, 
15.5 km w otulinie Parku a także w obszarze Natura2000 „Uroczyska Łąckie”.
NA SZLAKU: rzeźba i utwory polodowcowe, a w szczególności atrakcyjne jeziora tworzące charaktery-
styczny ciąg, który wskazuje na kierunek przemieszczania się lodowca. Poza tym rezerwaty i pomniki 
przyrody, zróżnicowane zbiorowiska i siedliska leśne (grądy, łęgi), torfowiska, starorzecza i naturalne 
zbiorniki wodne, płazy (traszka, kumak nizinny), punkty widokowe, zabytki architektury, miejscowości 
letniskowe, w pobliżu szlaku - miejsca pamięci narodowej.
NA ROWERZE: Szlak przejezdny na całej długości. Lokalne trudności związane z piaszczystymi frag-
mentami dróg oraz zaroślami leśnymi. 

SZLAK NR 4a (ZNAKI NIEBIESKIE) - odcinek południowy, Szlak nadwiślański im. Władysława Broniewskiego.
Płock PTTK (0.0) - Soczewka (12.5) - Krzywy Kołek (16.5) - Lucień (24.5) - Gostynin (32.0). 
Południowy odcinek szlaku niebieskiego towarzyszy przez wiele kilometrów biegowi Wisły i Skrwy Le-
wej. Wędrówka szlakiem umożliwia bliższe poznanie Zalewu Włocławskiego oraz pozwala podziwiać 
panoramy Płocka i jego okolic z przeciwnego brzegu Wisły. Spacer wzdłuż brzegu Skrwy sprawia nieco 
trudności, oferując w zamian oryginalne, malownicze pejzaże meandrującej rzeki, ginącej w gąszczu 
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zieleni. Po terenie GWPK wędrować będziemy na długości ok. 5.5 km, w jego otulinie przez większość 
pozostałej trasy. Będziemy także w obszarze naturowym „Uroczyska Łąckie”.
NA SZLAKU: poza dolinami Wisły i Skrwy Lewobrzeżnej, różnorodne drzewostany i siedliska leśne,  
w tym grądy i łęgi, torfowiska, krajobrazy polodowcowe, zbiorniki wodne z roślinnością wodną, za-
bytki architektury, miejsca pamięci narodowej, pomniki przyrody, płazy (traszka, kumak), a w pobliżu  
szlaku - rezerwaty przyrody.
NA ROWERZE: Na odcinku Krzywy Kołek - Klusek (ok. 4 km) znaczne trudności w poruszaniu 
się na rowerze (odcinek ten można zastąpić objazdem). Szlak polecany do wycieczek rowerowych.  
Miejscami trudności związane z piaszczystymi drogami oraz lokalnymi przeszkodami.

SZLAK NR 4b (ZNAKI NIEBIESKIE) - odcinek wschodni, Szlak nadwiślański im. Władysława Broniewskiego.
Płock PTTK (0.0) - Płock Borowiczki (7.0) - Wykowo (14.0) - Białobrzegi PKS (19.5) -  
Kępa Polska (28.5) - Zakrzewo kościół (31.5) - Podgórze PKS (35.5) - Wyszogród PKS (49.0)
Wschodni odcinek szlaku niebieskiego przebiega po prawej stronie Wisły. Jest jednocześnie, wraz z od-
cinkiem południowym (szlak nr 4a), łącznikiem między GWPK a Kampinoskim Parkiem Narodowym 
(przez Nadwiślański Obszar Krajobrazu Chronionego).
W przeciwieństwie do odcinka południowego, biegnącego stosunkowo długo wałem przeciwpowodzio-
wym, część wschodnia szlaku charakteryzuje się jedynie lokalnymi „spotkaniami” z Wisłą. Przechodzimy 
natomiast przez wszystkie kompleksy leśne na trasie Płock - Wyszogród. Szlak przebiega po obszarach 
naturowych „Kampinoska Dolina Wisły”, „Dolina Środkowej Wisły”.
NA SZLAKU: krajobrazy nadwiślańskie, punkty widokowe, pomniki przyrody, różnorodne zbiorowiska 
leśne – łęgi, grądy, starorzecza i zbiorniki wodne ze zbiorowiskami roślin (łąki, murawy napiaskowe), 
miejsca pamięci narodowej, zabytki architektury, grodziska wczesnośredniowieczne, a także bogactwo 
zwierząt (bóbr, wydra), ryb (boleń, różanka), bogactwo ptaków chronionych, zagrożonych wyginięciem
NA ROWERZE: Szlak ogólnie o umiarkowanej atrakcyjności kolarskiej z powodu szeregu odcinków 
trudno przejezdnych, czasem wymagających prowadzenia roweru, głównie za sprawą piaszczystych 
dróg, miejscami stromych wzniesień oraz fragmentów traktów leśnych o ograniczonej dostępności ro-
werowej. Turysta na rowerze znajdzie również dłuższe odcinki szlaku nadające się do jazdy rowerowej, 
jak: Płock - Wykowo czy droga do Kępy Polskiej i dalej do Zakrzewa.
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 Szlaki rowerowe pokrywają się w znacznym stopniu ze szlakami pieszymi. Oprócz wyżej opisanych 
na obszarze Mazowsza Płockiego wytyczone są następujące szlaki rowerowe:
Międzynarodowy szlak Euro Velo R-2 (zielony). Euro Velo to europejska sieć szlaków turystycznych 
mających sprzyjać rozwojowi turystyki rowerowej na całym kontynencie i zachęcać do podróżowania 
rowerem zamiast samochodem. Szlaki wytyczone są w oparciu o istniejącą już sieć dróg i ścieżek, łącząc 
je w jeden system. Szlak Euro Velo R-2 długości 5500 km zwany „Szlakiem stolic” zaczyna się w Gal-
way (Irlandia) i przebiega przez: Dublin - Londyn - Rotterdam - Hagę - Berlin - Poznań - Warszawę 
- Mińsk do Moskwy. Na terenie Mazowsza Płockiego wytyczony jest na odcinku 50 km na trasie: Łąck - 
Korzeń Królewski - Szczawin Kościelny - Budy Kaleńskie - Gostynin - Rumunki - Baruchowo - Kowal.

Ponadregionalny zielony szlak VeloMazowia Nr 20 o przebiegu: Most na Bzurze w Witkowicach – Mistrze-
wice – Młodzieszyn – Budy Stare – Budy Iłowskie – Łaziska – Iłów – Grzybów – Słubice – Grabowiec 
– Wólka Wysoka – Mocarzewo – Sanniki – Czyżew – Topólno – Gąbin – Zdwórz – Łąck – Sendeń – 
Białe – Klusek – Murowanka – Skrzynki – Kukawy – Warząchewka Polska – Pinczata – Włocławek.
Szlak, zaczynający się przy moście na Bzurze w Witkowicach, liczy 105 km i wraz z istniejącym  
od kilku lat Kampinoskim Szlakiem Rowerowym połączył Warszawę z Włocławkiem, prowadząc  
po najatrakcyjniejszych terenach zachodniego Mazowsza. W przeważającej części biegnie po dobrych 
drogach asfaltowych o niewielkim ruchu samochodowym oraz po gruntowych drogach leśnych. Kilka 
odcinków poprowadzono po drogach, przy których wybudowano bądź buduje się oddzielone od jezd-
ni ścieżki rowerowe. Liczne gospodarstwa agroturystyczne na, lub nieopodal trasy chętnie przyjmą  
każdego podróżującego rowerzystę na nocleg i smaczną przekąskę.

Ponadregionalny Szlak Wisły - kolor niebieski o przebiegu: Soczewka – Płock, Płock – Nowy Kamion, 
Dobiegniewo – Wistka Królewska – Modzerowo – Włocławek.
Biegnie on malowniczym brzegiem Wisły. Wzdłuż szlaku podziwiać można będące w większości rezer-
watami przyrody kępy wiślane (Kępa Rakowska, Antonińska, Wyspy Zakrzewskie, Wyspy Białobrzeskie, 
Ławice Troszyńskie, Kępa Wykowska i obszary naturowe) z przygotowanymi dla turystów o zamiłowa-
niach ornitologicznych punktami widokowymi. Na trasie mijamy malowniczo położone miejscowości: 
Arciechów, Pieczyska, Troszyn, Dobrzyków, Tokary. Niepowtarzalne walory środowiska naturalnego, 
a w szczególności duże bogactwo ryb w Wiśle, ściągają tu liczne rzesze wędkarzy. W Płocku warto  
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na chwilę zatrzymać się na Starym Mieście. Można zobaczyć m.in. romańską Katedrę, klasycystyczny 
Ratusz oraz Fontannę Afrodyty. Soczewka położona jest nad jeziorem o tej samej nazwie i Zalewem 
Włocławskim. Znajduje się tutaj zespół dworski z dworkiem z XIX wieku, oficyną i parkiem z aleją  
lipową oraz kościół parafialny murowany z 1906 r.

O innych szlakach rowerowych można się dowiedzieć w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Turystycznych  
w Łącku lub z mapy krajoznawczej „Pojezierze Gostynińskie” wydanej przez Fundację „Aktywni  
Razem” w Łącku.

• Szlaki kajakowe
 Dla turystyki kajakowej mogą być wykorzystane liczne jeziora i rzeki; szczególnie największe 
sztuczne jezioro w Polsce o powierzchni 75 km2 - Jezioro Włocławskie, jak również jeziora: Zdworskie, 
Lucieńskie, Ciechomickie, Górskie i inne.

Kajakarze na Wiśle w Płocku

fot. Jan W
aćkow

ski
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Idealnym ciekiem dla turystyki kajakowej jest Skrwa Prawa. Spływ można zacząć w Sierpcu, ale naj-
ładniejszy, liczący 40 km odcinek, zaczyna się w Parzeniu i prowadzi do Wisły przez BPK i rezerwat 
przyrody włączony do sieci Natura 2000 - „Sikórz”.
 Skrwą Lewą spływ możliwy jest od Jeziora Lucieńskiego do ujścia rzeki w Soczewce na odcin-
ku 20 km, przez obszar Natura 2000 „Dolina Skrwy Lewej”. Trasa jest dziewicza, piękna, ale bardzo 
trudna. Turystów czekają na spływie liczne przenoski kajaka. Spływ może uniemożliwić niski stan wody 
w rzece.

• Szlaki żeglarskie
 Zalew Włocławski to doskonałe miejsce do uprawiania żeglarstwa. Dużą popularnością cieszą się 
regaty żeglarskie organizowane na Zalewie. Również polecana jest do tego rodzaju aktywnej turystyki 
wodnej Wisła powyżej Płocka. W ramach Partnerstwa w „Widłach Trzech Rzek” została utworzona 
lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek zrzeszająca gminy: Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, 
Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym, osoby fizyczne i organizacje pozarządowe.
Wisła, to ogromny potencjał do uprawiania turystyki żeglarskiej, także rodzinnej. Bogactwo różno-
rodności biologicznej, piękne krajobrazy, śpiew ptaków, mnogość ryb, obiekty kulturowe pozwalają  
na odpoczynek dla miłośników żeglarstwa, przyrody i historii.
Oto baza turystyczna:
• W Wyszogrodzie – przystań żeglarska i Muzeum Wisły,
• W Liszynie, gm. Słupno – przystań żeglarska Stowarzyszenia Wodniaków „Flis”,
• W Płocku – przystań żeglarska „Morki”,
• W Brwilnie, gm. Stara Biała – przystań żeglarska z możliwością nauki żeglarstwa „Nureko”,
• Marina Murzynowo, gm. Brudzeń Duży.
 Marina - Murzynowo to malowniczy skrawek lądu wciśnięty w nurt Wisły. Położona u zbiegu 
dużego koryta rzeki oraz dopływu - Skrwy Prawej jest idealnym miejscem wypadowym dla krótkiej 
przygody pod żaglami lub przystanią w dalszym rejsie po Wiśle.
Położenie tj. ujście Skrwy Prawej oraz Wisła zapewnia w tym miejscu atrakcyjne warunki tury-
styczne do uprawiania różnych dyscyplin wodnych. Z jednej strony doskonałe warunki dla żegla-
rzy i serferów (Rzeka Wisła dzięki zaporze we Włocławku ma w tym miejscu ok. 1,5 km szerokości),  
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z drugiej zaś zatoka, w której woda jest znacznie spokojniejsza, pozwala na pływanie skuterami i jazdę  
na nartach wodnych.
Dla gości lubiących komfort i wygodę w pobliżu Mariny znajduje się zapewniająca bardzo dobre warunki 
baza noclegowa w Cieszewie (nad Skrwą).
• Murzynowo – Muzeum Wisły prowadzone przez Uniwersytet Warszawski,
• Stanica Polskiego Związku Wędkarskiego w Soczewce,
• ZKSW Stanica Wodna Zgierskiego Klubu Sportów Wodnych w Nowym Duninowie,
• MOSir Ośrodek Rekreacyjno-Żeglarski w Nowym Duninowie,
• Przystań wodna w Nowym Duninowie.

Przystań żeglarska w Nowym Duninowie

fot. Jan W
aćkow

ski
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• Turystyka konna
 Coraz większą popularnością cieszy się jazda konna. W Dolinie Środkowej Wisły funkcjonuje  
szereg ośrodków oferujących różnorodne zajęcia rekreacyjne, turystyczne z wykorzystaniem koni.  
Nie ma jednak wyznaczonych tras konnych na terenie Doliny Środkowej Wisły (wyznaczony jest szlak 
konny w GWPK). Wyznaczając takie trasy należy pamiętać o następujących uwarunkowaniach:

 3 tylko ścieżką konną wyznaczoną przez nadleśniczego, zgodnie z ustawą o lasach, można poruszać 
się na koniach,
 3nie wolno wjeżdżać koniem do lasu, nawet jeśli nie ma żadnego znaku zakazu, szlabanu  
(tak, jak nie wolno wjeżdżać samochodem, motocyklem czy kładem),
 3przy wyznaczaniu szlaku konnego w lesie konieczna jest współpraca z nadleśniczym,
 3najlepiej podpisać umowę z nadleśniczym, w której będą określone prawa i obowiązki obu stron 
(nadleśniczego i grupy odpowiedzialnej za wyznaczenie ścieżki, jej utrzymanie (określić regulamin 
korzystania ze szlaku konnego),
 3 szlak turystyczny konny może pokrywać się ze szlakiem pieszym (UWAGA NA PIESZYCH),
 3 jeździmy tak, aby nie niszczyć nawierzchni na szlaku,
 3po koniu należy posprzątać,
 3 szlak konny musi być czytelnie oznakowany, zawsze przejezdny, muszą być tzw. koniowiązy,  
wiaty umożliwiające wypoczynek i schronienie przed deszczem,
 3 szlaki konne winny biec przez tereny ciekawe przyrodniczo-dobrze, aby były także  
informacje przyrodnicze.

• Gospodarstwa agroturystyczne
 Ochrona gatunków i siedlisk na obszarach Doliny wymaga szczególnej bazy hotelowej. Ciekawą 
ofertą są gospodarstwa agroturystyczne, zwłaszcza łączone z prowadzeniem gospodarstwa ekologicz-
nego. Turyści często poszukują żywności wyprodukowanej metodami ekologicznymi, a serwowane po-
siłki sporządzone ze składników wyprodukowanych w takim gospodarstwie cieszą się dużą popularno-
ścią dla gości. Posiłki można przyjemnie spożywać w pobliżu obszarów chronionych. Połączenie miłego  
biesiadowania z możliwością przebywania w ciekawej okolicy i z dostępem do żywności o niepowtarzal-
nej jakości jest atrakcyjne dla wielu osób.
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 Właściciele gospodarstw agroturystycznych w obszarach cennych przyrodniczo i w ich pobliżu 
muszą traktować wymogi środowiskowe, jak kanon działalności, a do tych wymogów należą: oszczęd-
ne gospodarowanie energią i wodą, segregacja odpadów i ich właściwe zagospodarowanie, prawidłowa 
gospodarka ściekami, mała emisja pyłów i gazów, hałasu do środowiska, korzystanie z odnawialnych 
źródeł energii (kolektorów słonecznych, pomp ciepła, ogrzewanie biomasą), zagospodarowanie zgod-
ne z cechami krajobrazu, stosowane proekologiczne środki czystości, odpowiednia wielkość i struktura  
zakupów (opakowania), korzystanie z transportu ekologicznego.
 Udostępnienie cennych terenów i ich walorów przyrodniczych musi odbywać się pod okiem  
fachowców tak, aby zaprogramować organizację przestrzeni turystycznej w harmonii z przyrodą oraz 
potrzebami turystów poznających świat fauny i flory.
Podglądanie przyrody wymaga nie tylko wytyczenia i oznakowania szlaków, ale też odpowiednich infor-
macji na tablicach, drogowskazach, ulotkach, miejsc odpoczynku na szlakach, w punktach widokowych.
Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej - to możliwość pracy dla miejscowej ludności.
Turyści zainteresowani przyrodą preferują małe obiekty, a takimi są gospodarstwa agroturystyczne. 
Ich właściciele powinni starać się o „zielone” certyfikaty czytelne dla klientów, dbać o architekturę 
dopasowaną do lokalnych warunków, w tym właściwe urządzenie miejsca piknikowego, możliwość  
wypożyczenia rowerów itp.
W rejonie Doliny Środkowej Wisły proponujemy skorzystać z gospodarstw agroturystycznych lokali-
zowanych w pobliżu obszarów Doliny lub w Dolinie. Dla gospodarstw agroturystycznych obszary cenne 
przyrodniczo spełniają nową szansę na ich rozwój i właściwą jakość oferowanych usług turystycznych. 
Muszą stać się szyldem terenu, na którym chroni się przyrodę, a sami gospodarze winni stać się orga-
nizatorami turystyki przyjaznej środowisku. Promując turystykę przyjazną środowisku, wzmacniamy 
zrównoważony rozwój regionu.
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Poniżej przedstawiamy lokalizację niektórych gospodarstw agroturystycznych
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O wiślanej żegludze: wspomnienie i nadzieja 

Rejs wycieczkową Rusałką po Wiśle
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 Zapewne już od epoki kamienia Wisła była ważnym czynnikiem kulturotwórczym na ziemiach 
polskich, wałem obronnym, osią kształtowania osadnictwa, sprzyjała rozwojowi gospodarki i han-
dlu. Wszystko dlatego, ze była najważniejszym szlakiem komunikacyjnym. Wincenty Kadłubek nadał  
Wiśle znaczenie symboliczne jako „ośrodka królestwa”, a Jan Długosz w swoich wiekopomnych „Rocz-
nikach czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego” bardzo dużo miejsca poświęca Wiśle, przypisu-
jąc jej szczególną rolę. Nazywa ją „najsłynniejszą wśród Polaków”, „pierwszą w Polsce”, „sławniejszą 
nad inne rzeki”, pisząc, że „z ziem polskich dostarcza ona Oceanowi swym prądem drewna dębowego  
i cisowego, potażu jesionowego, tkanin, smoły i terpentyny, wosku surowego, miodu, ołowiu, żelaza, zboża  
i wszystkich innych rzeczy, o których głośno w portach angielskich i flamandzkich”.
Żegluga wiślana wywarła ogromny wpływ na dzieje naszego narodu. W wiekach XV – XVIII nie było, 
poza Renem, w Europie rzeki, która by spełniała tak doniosłą rolę. W szczytowych okresach tych stuleci, 
miała znaczenie światowe, będąc jednocześnie polskim Renem i polskim Nilem. Dzięki rozwojowi żeglu-
gi wyrósł Gdańsk, ale też dziesiątki innych, w tym mazowieckich miast. Tysiące łyżew, szkut, komięg,  
byków, kóz i galarów spływało rocznie do Bałtyku. Nazwy tych statków, łodzi i wielkich tratw zna-
ne były od Oświęcimia do Gdańska. W wiekach średnich 60% handlu bałtyckiego koncentrowało się  
w Gdańsku, skąd na statkach różnych bander odpływało polskie zboże i inne płody rolne i runo  
leśne, a także słynny polski budulec okrętowy. Do wszystkich europejskich portów. Dzięki temu szlakowi  
rozwinęło się wiele historycznych już dziś polskich miast leżących nad Wisłą, zarówno tych dużych,  
jak licznych mniejszych np. mazowieckich. Szlak wiślany w sposób niejako naturalny łączył poszcze-
gólne zabory, będąc, do czasu założenia kolei, jedyną drogą umożliwiającą kontakt ludności z różnych  
części kraju. 
 Co płynęło pomiędzy Czerskiem i Płockiem? Przede wszystkim zboże, w tym zwłaszcza żyto 
(zapewne około 70% masy). Piątą część stanowiło drewno. W pozostałej jednej dziesiątej mieścił się 
asortyment bardzo urozmaicony. Z artykułów rolnych i spożywczych sprzedawaliśmy anyżek, kmin 
polny, kwiat lawendowy, suszone śliwki i gruszki, rzepę, chmiel, koper włoski i włoskie orzechy, zio-
ła farbiarskie, liście tytoniowe, pierniki, wino węgierskie, okowitę i piwo. Z surowców włókienniczych:  
konopie czesane i nie czesane, len, różne przędze, z wyrobów tekstylnych bardzo dużo płótna, powrozy, 
liny i skóry, także z dzikiej zwierzyny. Wożono także drewno obrabiane: belki, trapy, klepki, dyle, deski, 
kłody, maszty, opałówkę w sągach oraz potaż, popiół i smołę szewską. W zasadzie nie spławiano bydła 
i trzody, konie niekiedy. Płynęły Wisłą: masło, łój, świece łojowe, mydło, wosk, pierze, jaja, szczecina  
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i szczeć krowia, wełna surowa, przędza wełniana, sukno. Surowce mineralne to galman, saletra, miedź, 
złom cynowy. Z towarów przemysłowych wywoziliśmy trochę garncarstwa, butelek (również aptekar-
skich) i papieru drukarskiego. 
 W tym samym czasie rozwinął się lokalny transport wiślany niezbędny do łączenia brzegów i kęp, 
a także wspierający miejscowy handel towarami różnego rodzaju związanymi ze specyfiką użytkowania 
ziemi (jabłka za grzyby i jaja za drewno). Wykorzystywano inne rodzaje jednostek pływających, których 
nazwy tu przytaczamy.
• Bat drewniana - łódź użytkowa do 10 m długości używana do przewozu piachu lub kruszywa  

z żaglem rozprzowym czworokątnym lub na pych;
• Burzanka – lekka pychówka dobrze nadająca się na wąskie ramiona i zakola
• Galar - statek rzeczny pychowy prostokątny z wzniesionymi dziobem i rufą; pływający tylko w dół rzeki;
• Lejtak - pychowa łódź rybacka szpicgatowa (rufa jak dziób) o długości 5-8 m do rozprowadzania 

sieci z kotwami i innym osprzętem rybackim;
• Olęderka - mała pychówka do pływania na kępy, długości do 8 m dla ludzi i zwierząt, z szeroką rufą; 
• Szkuta - płaskodenny statek żaglowy wiosłowy i pychowy do przewozu porcji towaru, płaskodenny.
 Pouczmy czytelnika, że istnieją dwie podstawowe techniki pływania pychówką - „na pych”  
i „na ruma”. Pływanie na pych polega na odpychaniu się długim (3 metry i więcej), zwykle okutym 
wiosłem, od dna rzeki. Gdy głębokość wody nie pozwala na odpychanie się od dna, albo gdy płynie 
się z prądem, stosuje się technikę „na ruma”. Polega ona na powolnym wiosłowaniu wzdłuż jednej  
burty, przy czym każde pociągnięcie wiosłem kończy się delikatnym, „zawijającym” odbiciem od burty. 
Stosuje się przy tym dźwignię, opierając wiosło o burtę. Ma to na celu skorygowanie kursu - jest to 
znacznie wydajniejsza metoda od wiosłowania ciężkim wiosłem na przemian z każdej burty. Oczywiście 
umiejętność taka wymaga wprawy. 
 Prawdopodobnie Wisła przeszła by podobną ewolucję jak inne rzeczne szlaki żeglugowe  
w Europie. W XVIII i XIX wieku zamieniła by się w kanał. To że tak się nie stało, zawdzięczamy rozbiorom.  
Jedyna chyba korzyść z tej ponurej epoki. Dlatego na Wiśle nie mieliśmy rozwiniętej epoki pary. 
Droga wodna miała coraz gorsze parametry w stosunku do potrzeb dużych statków i barek. Tak pozo-
stało do dziś. Wisłą z trudem mogą na niektórych odcinkach pływać barki 250 tonowe. Próby rozwijania 
transportu wodnego, w tym wspaniałe myśli o kanałach Odra-Dunaj czy Wisła-Bug-Prypeć-Dniepr 
okazały się płonne. Po wielkich planach żeglugi rzecznej w Polsce pozostała tylko kuriozalna opowieść 
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o zatonięciu barki wiozącej słynne Polskie Fiaty z Żerania. Nastąpiło to na początku długiej drogi do 
Kolumbii, gdzie te wspaniałe samochody miały służyć jako taksówki. Barka poszła na dno na krańcach 
Mazowsza przed Dobrzyniem nad Wisłą. Samochody wydobyto i … sprzedano w kraju znacznie drożej 
niż w Kolumbii. Eksperymentu jednak nie powtórzono. Teraz po spiętrzeniu włocławskim - najlepszej 
drodze wodnej w kraju - pływają czasami zagłówki. Nieco lepiej rozwijała się żegluga pasażerska, której 
symbolem był ucieszny bocznokołowiec z filmu „Rejs”. 

Regaty żeglarskie na Zbiorniku Włocławskim

fot. Jan W
aćkow

ski
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 Wspomnijmy o ostatnich latach białej mazowieckiej floty. Żegluga Wiślana miała po wojnie dwie 
koronne linie pasażerskie, w zasadzie turystyczne. Trasa Warszawa – Gdańsk miała długość 448 km. 
i czas przejazdu od 37 do 49 godzin (w dół i w górę rzeki). Z Warszawy do Kazimierza statek płynął 
153 km i 11 lub 18 godzin. Na obu trasach statki kursowały dwa razy w tygodniu. W drugiej poło-
wie lat 50-tych powszechnie organizowano rejsy na zamówienie. Przy dobrych warunkach wodnych 
do Czerwińska można było dopłynąć w parę godzin, czasami szybciej niż dojechać rozklekotanym 
autobusem. Modne stały się wczasy na statkach. Po raz pierwszy po wojnie zorganizowano je w la-
tach 1950-1952. Rejsy tego rodzaju na trasie Warszawa-Gdańsk-Warszawa trwały 8 dni i cieszyły 
się dużym powodzeniem. W programie rejsu było zwiedzanie przybrzeżnych miast, oraz wycieczki do 
Gdańska i Oliwy. Najczęściej eksploatowano bocznokołowce „Bałtyk” i „Świerczewski”. Jeszcze w roku 
1963 zorganizowano 10 rejsów tego typu. W tym samym czasie wożono barkami zespół Teatru Ziemi 
Mazowieckiej. Występy odbywały się na pokładzie. 
W 1960 roku stan liczbowy statków bocznokołowych wynosił w Żegludze Warszawskiej 13, potem 
stopniowo szły na złom. Przejściowo zastępowały je budowane w Polsce jednostki śrubowe (typu SP-
150). Za koniec ery parostatków bocznokołowych na Wiśle przyjmuje się rok 1977. W roku 1983 
istniało jeszcze fizycznie 5 statków. Leżały one na lądzie w różnych miejscach Polski, w tym trzy na 
Zalewie Zegrzyńskim i w Porcie Praskim. Największy smutek otaczał „Traugutta”, który wciąż budził 
zainteresowanie „odnowicieli” żeglugi. Nic z tego nie wyszło. Jako ostatni „poszedł na żyletki” w 1996 roku. 
W ten ponury sposób zamknęła się 150-letnia epoka parowej żeglugi na Wiśle, a na Wiśle Mazowiec-
kiej w szczególności. Przypomnijmy więc jeszcze nazwy dwóch parostatków zbudowanych w stoczniach  
angielskich a pływających z Warszawy w górę i w dół rzeki. Był to „Książe Ksawery” i „Victory”. 
 Dodatkowe łzy wyciśnie jeszcze krótki opis największego i najbardziej luksusowego statku pasa-
żerskiego jaki kiedykolwiek pływał po Wiśle. Nazywał się „Bałtyk”. Zbudowany został w roku 1928  
w stoczni „Danziger-Werft” na zamówienie „Towarzystwa Żeglugi Parowej” Maksa Friedmana.  
Kadłub posiadał wymiary 63 x 6,5 m, moc maszyny parowej sięgała 240 KM. Dopuszczalna liczba  
pasażerów przekraczała 600 osób. Funkcjonowała szykowna restauracja i dwa bary, działało kino, 
poczta. Codziennie odbywały się bale, a panie miały pełna ofertę usług niezbędnych do właściwe-
go pokazania się na nich. Najmniej ważne były parametry eksploatacyjne: czas na Bałtyku” upływał  
jak w śródziemnomorskim kurorcie. W grudniu 1973 roku statek odholowano do portu praskiego  
i przeznaczono na tzw. koszarkę. Tego samego dnia zmarł nagle na atak serca ostatni długoletni  
kapitan „Bałtyku” – Józef Jankowski. 



68

 Czy żegluga pasażersko-turystyczna wróci na Wisłę? Wiemy, że wożenie towarów ustało całko-
wicie i nie ma szans na odbudowę tej formy transportu. Ale w Europie coraz więcej ludzi wsiada na 
barki i statki rzeczne, by niespiesznie ale systematycznie podziwiać otoczenie rzek. Zaczyna coś się dziać  
w Kazimierzu Dolnym, znamy ciekawe inicjatywy z Odry i Warty. Czas na Wisłę Mazowiecką; przecież 
tu jest wielce zasłużona stocznia rzeczna i parę małych, ale przytulnych portów. Są też widoki, których 
z żadnej „Queen Elizabeth” się nie zobaczy. Pierwsze kroki poczynił Wyszogród uruchamiając tramwaj 
wodny do „spacerów” po Wiśle. 
Mamy więc taką wizję: po skosztowaniu najlepszych w Polsce kiszonych ogórków w jednym z fortów 
zakroczymskich, rano można wynająć zgrabną pychówkę z żaglem i popłynąć do Czerwińska. Tam 
wieczorem kosztujemy ratafię z dużym udziałem miejscowych malin. Następnego dnia penetracja Kon-
federatki ze zbieraniem lub degustowaniem głogu, którego 10 odmian rośnie na kępie. Dalej ptaki  
w okolicy Kępy Polskiej i wreszcie Płock, gdzie wspaniała marina już czeka na takich przybyszy.  
Za kilka lat może znów będzie tysiąc łodzi na Rzece.
Jeśli Anglicy specjalnie latają do Kapsztadu by pospacerować po najpiękniejszym ogrodzie botanicz-
nym, to przecież znajdą się chętni z Europy aby polecieć do Modlina, skąd do Zakroczymia idzie się  
trzy kwadranse. 

Z sentymentem wspominamy żeglugę pasażerską z Płocka do Warszawy i z Płocka do Gdańska (lata 70-te XXw.)

fot. Jan W
aćkow

ski
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Wisła groźna; powodzie to dzieło żywiołu i człowieka 

Powodź na Ziemi Płockiej w 1982r.

fot. Jan W
aćkow

ski
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 Czy Powódź to kara boska, czy ludzka niefrasobliwość? Od razu odpowiadamy – powódź to 
dzieło człowieka. Rzeka po prostu ma wezbrania. Zmiany objętości wody płynącej rzeką to naturalna 
cecha hydrosfery. Wszędzie, nawet na superuregulowanych ciekach. Niejako przyrodnicze prawo rzeki.  
Nie pisane, ale odwieczne. Dopiero człowiek nadał temu oczywistemu i w sumie pożytecznemu przyrod-
niczo zjawisku odium nieszczęścia, nawet kary (Patrz: Biblia). Nie pierwszy to przypadek, gdy tak zwa-
ne „dobre starania” zostały słusznie ukarane. Złośliwi powiadają nawet, że powodzie to skutek budowy 
wałów przeciwpowodziowych. Coś w tym jest, bo przecież opisywani wyżej mennonici prosili polskiego 
króla, by wałów nie podwyższał, bo wtedy nie obronią się przed zalaniami, gdyż ich terpy będą niższe. 
 Naturalne wezbrania rzek mogą doprowadzić do katastrofy powodzi. Owo wezbranie jest tylko 
jedną z niezbędnych przyczyn takiej katastrofy. Równocześnie występują, a nawet przeważają, także 
błędy ludzkie. Zalewane tereny są często intensywnie zagospodarowane, wzniesione budowle nie mają 
stosownej ochrony przed wdarciem się wody, szwankuje informacja, a służby ratownicze nie są na czas 
gotowe i nie dysponują wystarczającym sprzętem. Pierwotnym źródłem tych braków jest przekonanie, 
że rzekę można technicznie ujarzmić, nie dając jej szans na zajmowanie przez wody wezbraniowe tara-
sów zalewowych. Przekonanie błędne, na co najlepiej wskazuje historia niedawnych powodzi na „w pełni 
ujarzmionym” Renie. Na to samo wskazuje długa historia powodzi wiślanych, w tym mazowieckich. 
 W Europie i w Polsce zdarzają się powodzie opadowe wywołane ulewnymi lub rozlewnymi desz-
czami, roztopowe - następujące po stopieniu pokrywy śnieżnej na znacznych terenach, zatorowe - 
związane z zablokowaniem przepływu przez kry lodowe lub śryż oraz sztormowe powstające w rezul-
tacie wdzierania się wód morskich napędzanych sztormem w ujścia bałtyckich rzek.
 Na Mazowieckiej Wiśle możliwe są powodzie z wezbrań deszczowych, spowodowane nagłym  
topieniem się pokrywy śnieżnej (roztopowe) oraz powodzie zatorowe, zarówno lodowe, czyli spiętrzenia 
kier, jak i śryżowe. Na mapie Mazowieckiej Wisły zaznaczono ponad dwadzieścia miejsc, gdzie praw-
dopodobieństwo nagromadzenia się śryżu, czyli tzw. lodu prądowego w postaci pływających lodowych 
kręgów jest największe. Połowa tych miejsc znajduje się pomiędzy Zakroczmiem i Płockiem, bardzo 
liczne są też powyżej ujścia Pilicy. Przed Warszawą to prawdopodobieństwo obniżają zrzucane z elek-
trowni w Kozienicach wody pochłodnicze. 
 Zauważmy, ze w ostatnim okresie wzrasta liczba powodzi opadowych, które występują najczę-
ściej od czerwca do sierpnia. W tej grupie obok wielkich powodzi w całych dorzeczach coraz bardziej 
uciążliwe stają się gwałtowne wylewy rzek w małych, nie chronionych wałami zlewniach, po lokalnych 
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deszczach nawalnych, których ostatnio nie brakuje. Nie oznacza to zmniejszenia zagrożenia ze strony 
Wisły. Obliczono, że przy szczególnie niekorzystnej koincydencji (to znaczy zbiegu fal wezbraniowych 
na dopływach) Wisła może koło Płocka wprowadzić do Zbiornika Włocławskiego ponad 12 tysięcy m3 
wody. A to już zagraża przelaniem się przez koronę zapory, nie tylko przez wały pod Świniarami czy 
Dobrzykowem. Straszymy – nie ostrzegamy. Wszyscy pamiętają wielką i tragiczną powódź w połu-
dniowej Polsce w 1997 roku, kiedy pod wodą znalazły się dzielnice dużych miast: Wrocławia, Opola, 
Raciborza, Nysy, Kłodzka. Niestety były także ofiary śmiertelne, co u nas zdarzało się nie często. Jeśli 
by tamte objętości wód proporcjonalnie przenieść na warunki wiślane, mielibyśmy taki właśnie potop. 

Powódź na Ziemi Płockiej w 2010r.

fot. Jan W
aćkow

ski
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 W kolejnych latach powodzie pojawiają się prawie regularnie, co skłania do podejrzenia, że na-
stępuje niekorzystna zmiana w funkcjonowaniu klimatu w tej części świata. Potwierdzają to także dane 
z innych europejskich krajów. Obecnie należy liczyć się ze zwiększoną wydajnością opadów burzowych 
i wyższym prawdopodobieństwem osiągania najwyższych stanów w rzekach. Hydrolodzy porzucili już 
wyliczone w minionym stuleciu tablice prawdopodobieństwa pojawiania się najwyższych stanów wód. 
Wody dwustuletnie pojawiają się bowiem co lat kilkadziesiąt, a stuletnie-prawie w każdej dekadzie. 
Działania, jakie można zalecać, to przede wszystkim ograniczenie, a nawet wyprowadzenie zabudowy 
mieszkalnej na terenach potencjalnie zagrożonych powodziami, budowa specjalnych polderów i kanałów 
ulgi, przenoszenie wałów przeciwpowodziowych z dala od rzeki, zalesianie gór, zwiększanie pojemności 
zbiorników retencyjnych i budowa obiektów tzw. małej retencji wszędzie tam, gdzie to tylko możli-
we. Zauważmy, ze postulaty te dobrze współgrają z potrzebą ochrony bezcennej doliny Wisły, łącznie  
z wyprowadzeniem z niej zbędnej zabudowy i niedopuszczaniem do wprowadzania nowej. Znaczenie 
ma także pozostawienie z dala od meliorantów „osuszających” rozległych połaci bagien, a także małych 
torfowisk i podmokłości w lasach i na łąkach. Wreszcie bardzo ważne jest upowszechnienie dobrych 
rozwiązań budowlanych chroniących domy przed wtargnięciem wody lub zmniejszających straty wy-
wołane zalaniem. Polsce potrzebna jest techniczna kultura przeciwpowodziowa, taka jaką mają np. Ho-
lendrzy. Jaką mieli zamieszkujący także tarasy zalewowe Wisły menonici. Mennonickie myśli utrwalone 
nad Wisłą od XVI stulecia są dziś bardzo aktualne: budować bezpiecznie - nie kusić powodziowego losu. 
 Oczywiście Wisła Mazowiecka jest też piękna w swym powodziowym żywiole, choć piękna tego, co 
jest oczywiste, nie postrzegają ludzie żyjący w sąsiedztwie przeciwpowodziowych wałów. Ale kto każe 
im tam mieszkać? Ich pradziadowie uwierzyli technice, a wnukowie godzą się na otrzymany w spadku 
los. Przyzwyczaili się do pojawiającego się co kilka lat strachu o życie i mienie.
Tragiczne wydarzenie jakie miało miejsce np. w Świniarach, kiedy w końcu maja 2010 r. Wisła prze-
rwała tam wały przyniosło nie tylko straty w dobytku ludzi. Wypłukany został cmentarz, a także 
szamba i zbiorniki gnojowicy. Gleba oraz wody gruntowe uległy zanieczyszczeniu. Woda pozostawiła 
utopione zwierzęta domowe i dzikie. Woda zabiła faunę glebową i żyjące w gruncie gryzonie. Utonęły 
też małe ssaki, a także ptaki, które gniazdowały na ziemi. To spustoszenie można wciąż oglądać koło 
kapliczki w Świniarach, którą powodzianie postawili niedaleko wyrwy w wale, którędy płynęło nawet 
300 m3 wody na sekundę, więcej niż przy ujściu Narwi. Dalej od rzeki rozciąga się stuhektarowe pole 
naniesionych przez rzekę piachów. W ciągu paru godzin pólka zostały przykryte co najmniej metrową 
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warstwą nieurodzajnych aluwiów. Policzmy, jaka to strata. 
Na szczęście podczas większości wezbrań przeciwpowodziowe wały wytrzymują napór wód wiślanych  
i powódź obejmuje tylko tzw. międzywale. Jednak pod wodą znikają wtedy łachy oraz kępy wiślane.  
A jeśli dzieje się to późną wiosną, czy Wisła powodziowa jest wtedy rajem dla ptaków gniazdujących  
na łachach? Zapytajcie ornitologów. 

 Wisła powodziowa nie jest rajem dla fauny, to fakt. Nie jest też rajem dla ludzi, to też fakt.  
Jednak naniesione przez nią namuły stają się czynnikiem stymulującym rozwój szaty roślinnej,  
co w przyszłości sprzyja poprawie jakości siedlisk.

Przerwany wał w Świniarach w 2010r. Powódź w gminach Słubice, Gąbin w 2010r. (cmentarz pod wodą)
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Dokonajmy krótkiego przeglądu największych powodzi na Mazowieckiej Wiśle. Historia ta zaczyna się 
wraz z powstaniem Państwa Polskiego. Notowano je wtedy w skojarzeniu z obchodami różnych świe-
tych, nie sugerując oczywiście, że to oni tak karali grzeszników. Pisano wiec o powodziach świetojańskich 
(Św. Jana – 24 czerwca) Św. Małgorzaty (13 VII), maryjno - jakubowych (Św. Marii Magdaleny –  
22 lipca, Św. Jakuba – 23 VII), wreszcie bartłomiejowych (Św. Bartłomieja – 24 VIII). Można podać 
kilka lat, kiedy powodzie, głownie letnie, deszczowe były w tamtych odległych czasach najgroźniej-
sze: 1118, 1253, 1427, 1500. Przed budową pierwszych wałów powodzie były równie regularne jak  
i po ich wzniesieniu. Tak, jak napisaliśmy: różnica polegała na tym, że przy obecności weałów były groź-
niejsze. O tym paradoksie już pisano i tu, i w wielu innych miejscach. 
Dodajmy więc kolejną listę “zalanych” lat: 1564, 1593, 1605, 1635, 1647, 1666, 1667, 1713, 
1736, 1775, 1777, 1788, 1813, 1814, 1830, 1839, 1844, 1845. Uważa się, że pod względem 
zasięgu wylewów najrozleglejsza była powódź w 1635 roku. Mamy sprawozdanie z wodnej podróży 
naszego króla Władysława IV do Prus. Płynąc Wisłą przez Warszawę, widział ledwie wystające z wody 
dachy domów. Raportowano mu, że Wisła sięgała do Radzymina. Nigdy potem takiego wylewu nie 
zanotowano. Potężna powódź w 1918 roku, kiedy mamy juz niektóre dane pomiarowe, była kata-
strofalna dla Małopolski, w tym dla Krakowa, ale Mazowsze też ucierpiało. Zalany był Wilanów i cała 
dolina aż do Kazunia. Wodowskazy warszawkie były zalane, ale w Puławach odnotowano stan, którego 
nie przekroczyła rzeka do dziś. Latem 1844 roku zanotowano najwyższe stany Wisły w stolicy sięgające 
863 cm, co można przeliczyć na przepływ około 8250 m3/s. Można to porównać z najwyższym stanem 
podczas powodzi w 2010r (777 sm i 5899 m3/s). Podobny do poprzedniego był przepływ roztopowy 
w 1924 roku oraz deszczowy w 1934 roku, kiedy do wielkich tragedii powodziowych doszło na Wiśle 
Małopolskiej oraz jej karpackich dopływach. Najgroźniejsze zatorowe powodzie wiosenne zdarzyły sie na 
Mazowieckiej Wiśle kolejno w 1917, 1839, 1845, 1946, i 1855 roku. Katastrofalna powódź zatorowa, 
którą już bardzo wielu pamięta, zanotowana została w 1982 roku. Zalane zostało 10 tys. ha gruntów, 
a w Płocku woda przelała się przez wały, grożąć utworzeniem nowego koryta. Winny był spiętrzony 
śryż, którego nie umiano pokonać, gdyż pukle lodowe przykleiły sie do dna. Bo przepływ rzeki powy-
żej płockiego zatoru wcale nie był duży (około 3 tys. m3/s). 0 powodzi 2010 roku już pisaliśmy. Kiedy  
będzie następna – oczywiście nie wiadomo. Prognozy wieloletnie opadów i temperatury są wciąż  
jeszcze wróżeniem. 
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Powodziowa Wisła Mazowiecka jest więc bardzo kapryśna. Częściej wylewa wiosną, wczesną lub późną, 
ale też potrafi to uczynić zimą. Nie zawsze jest ona rajem, ale w dzikim majestacie grozy pozostaje 
piękna. Lepiej jednak to piekło oglądać z daleka. Bo do wodnego żywiołu nie można mieć zaufania. 
 A czy można mieć zaufanie do hydrologów? Czy pojawia się w Polsce „nowe myślenie „ o ochro-
nie przeciwpowodziowej? Z nutą satysfakcji należy odnotować dalsze przemiany w stosunku fachow-
ców (hydrologów, hydrotechników, meliorantów, specjalistów gospodarki wodnej i przestrzennej)  
do zjawiska powodzi oraz zakresu działań organizacyjnych i technicznych mających obniżać prawdo-
podobieństwo pojawienia się strat. Rozwiązania agresywne technicznie ustępują zabiegom elastycz-
nym. Jednostronne myślenie o wzmacnianiu i ciągłym podwyższaniu wałów przeciwpowodziowych  
jest już przeszłością. 
 Przyroda jednak rzuca nam kolejne wyzwanie. Oto wezbrania lokalne, wywołane deszczami  
nawalnymi stają się w Polsce powszechnością. Polska przestaje być krajem o najmniejszej w Europie 
liczbie burz (średnio 21), a ich wydolność opadowa zbliża się do maksymalnych potencjalnych wartości 
w umiarkowanych szerokościach geograficznych. Obserwujemy to także na Mazowszu, które, zwłaszcza 
w części północno-zachodniej, należy wciąż do najsuchszych i najmniej burzliwych obszarów w kraju  
i w tej części Europy. Oznacza to, że w przypadku pojedynczego procesu burzowego obejmującego 
parę komórek chmury Cumulonimbus (burzowej), a więc kilkanaście kilometrów kwadratowych, może  
wypaść w ciągu paru godzin kilkadziesiąt - kilkaset tysięcy m³ wody. Takie ilości muszą spowodować 
katastrofalne wezbranie na każdym średnim i małym cieku bez retencji jeziornej lub zbiornikowej  
o dużej pojemności. Na takie wezbrania nie ma żadnego remedium. Nie ma wałów przeciwpowodzio-
wych ani polderów. Woda musi na pewien czas zalać dotychczas zawsze, czasami od pokoleń, suche tereny. 
 Nie miejsce tu na drobiazgową analizę przyczyn rosnącej aktywności opadów burzowych.  
Wystarczy delikatnie zasugerować, że większość klimatologów i fizyków atmosfery nie wyklucza związku 
z globalnym ociepleniem. Niestety, sprawdzimy to dopiero po tym, gdy uporczywość lokalnych podto-
pień (flash flood) stanie się powszechnym zagrożeniem. Zauważmy jedynie, że:
• praktycznie każda forma działalności człowieka prowadzi do przyśpieszenia obiegu wody w przyro-

dzie, przede wszystkim dzięki zwiększonemu parowaniu i odpływowi – a to podnosi prawdopodobień-
stwo występowania wyższych opadów;

• prawie każda forma działalności człowieka powoduje utrudnienia w naturalnym odpływie wód  
z terenów dolinnych (zalanych);
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• globalne ocieplenie realizuje się między innymi poprzez dyssypację (rozproszenie z różnorakim natu-
ralnym wykorzystaniem) energii; także w lokalnych zaburzeniach cyrkulacji jakimi są układy burzo-
we; prowadzi także do zwiększania zawartości pary wodnej w troposferze.

 W związku z powyższym działania chroniące kraj przed powodziami muszą objąć praktycznie 
wszystkich mieszkańców, a formą najpospolitszą powinna być dobrze przygotowana, rozpowszechnio-
na i powtarzana informacja o zalecanych zabiegach indywidualnych chroniących domostwa, uprawy  
i infrastrukturę przed skutkami okresowego zalania.
 Najskuteczniejszym zabiegiem mogą być fachowo wykonane miejscowe plany przestrzennego  
zagospodarowania, na których, oprócz wyznaczenia terenów wolnych od zabudowy w dolinach rzek, 
powinny pojawić się wolne od przeszkód strefy odpływu wód z opadów nawalnych, postulowane  
dolesienia na połogich stokach generujących szybki spływ (a także ruchy masowe i potoki błotne). Plany 
przestrzennego zagospodarowania mogą także a priori wskazać potrzebę (a nawet obowiązek) wpro-
wadzania określonych zabiegów budowlanych. A więc na przykład: rezygnacja z piwnic i zagłębionych 
garaży, budowa suchych zagłębień, wzmocnienia fundamentów, uszczelnienia najniższych otworów, 
wykonanie ogrodzeń na podwyższeniach, wytyczenie tras ewakuacji itd.
To bardzo potrzebne i ambitne zadanie dla samorządów i dobra okazja do współpracy w gminie.
 Powyższe oznacza stopniowe kończenie z rozbudową sieci wałów przeciwpowodziowych, a tak-
że zbiorników na rzekach nizinnych, w tym zwłaszcza w Dolinie Mazowieckiej Wisły (poza tzw. małą 
retencją w miejscach dawnych spiętrzeń młyńskich). Oznacza to możliwość naturalnego rozlewania się 
rzek w pradolinach, co zapewnia funkcjonowanie tam coraz wyżej ocenianego krajobrazu wodno-błotnego.
 Niestety obecna ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie służy tej idei. Jest 
dla racjonalnej gospodarki przestrzennej szkodliwa, preferując działania formalne i wspierając złą tra-
dycję urbanistyczną oraz lobby geodezyjne. Przyjdzie ją zmieniać, przywracając jej zgodność z Prawem 
wodnym oraz umożliwiając posunięcia planistyczne chroniące tereny także przed powodziami lokalny-
mi. Piszemy o tym w duchu obywatelskiej krytyki, ale także dlatego, że niestety nie spodziewamy się 
szybkich reakcji decydentów w tej sprawie. Wiedzeni doświadczeniami i trudnymi przykładami nadwi-
ślańskich gmin. Dużo jeszcze wody upłynie, oby nie powodziowej. 
Trzeba z niepokojem napisać, że dolina Wisły Mazowieckiej będzie jeszcze nie raz probierzem naszego 
stosunku do zagrożenia popowodziowego i weryfikatorem działań mających zmniejszyć to zagrożenie. 
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Wisła i ludzie, czyli podsumowanie w duchu zrównoważonego rozwoju

Mieszkańcy Płocka i goście chętnie spotykają się podczas imprez organizowanych nad Wisłą
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 Czym jest racjonalne gospodarowanie wodą? Ukształtował się pogląd, iż zasoby wodne są właści-
wie dobrem niewyczerpywalnym, że nie podlegają rygorom oszczędzania i ochrony.
Jednak zasoby wodne są ograniczone, a ich jakość nie zawsze i nie wszędzie jest wystarczająco dobra, 
co zresztą nie wszędzie jest uświadamiane. Dlatego wodą trzeba roztropnie gospodarować. Roztrop-
nie to znaczy tak, by ją zużywać z „głową” i co więcej by nie traciła na jakości. Naukowcy nazywają  
to zjawisko racjonalną gospodarką wodną. Wchodzi w to również ochrona składu wody do tego stopnia, 
by mogły w niej żyć ryby, raki i inne organizmy. Trzeba też przewidzieć, co może się wydarzyć.
 Woda w nadmiarze może utrudniać wykorzystanie gospodarcze przestrzeni rolniczej, a także pro-
wadzić do różnego rodzaju zagrożeń. Wystarczy tu wspomnieć zdarzające się powodzie, których przebieg 
i skutki są niezwykle dramatyczne. Wydaje się, że wody mamy pod dostatkiem. Jak jest naprawdę?
 Polska, a zwłaszcza Mazowsze leży w obszarze o małej dostępności zasobów wodnych. Szacując tzw. 
zasoby wód powierzchniowych odnawialne, w m3 na jednego mieszkańca w ciągu roku, ocenia się że wartość 
ta dla całego świata wynosi średnio 7300 m3, dla Europy 4500 m3, 
dla Polski 1580 m3 a dla Mazowsza poniżej tysiaca. Czyli 3 razy 
mniej niż średnia europejska. Spośród krajów europejskich tylko Malta  
i Belgia mają mniej wody na jednego mieszkańca niż Polska. 
 Czyli wody mamy niewiele. Najwięcej mamy jej wiosną, 
co niestety demonstruje się w postaci lokalnych powodzi. Naj-
mniej jest wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna, czyli gdy w polu 
wzrastają uprawy. Płynąca przez Mazowsze Wisła tylko pozornie 
zwiększa te zasoby. Przecież są to wody tranzytowe, a przyrost 
przepływu poza miejscem, gdzie wpada Narew jest bardzo nie-
wielki. Nie jest to oczywiście Nil, gdzie wody w rzece ubywa, ale 
daleko nam do zasobności rzek zachodnioeuropejskich. 
 W związku z tym stosuje się różnego rodzaju zabiegi tech-
niczne na obszarach użytkowanych rolniczo dla uregulowania 
stosunków powietrzno-wodnych, to znaczy odprowadzania nad-
miaru wilgoci w okresie wiosennym i doprowadzania niezbędnej 
ilości wody w okresie wegetacji. Tymi urządzeniami są systemy  
melioracyjne. Myślimy oczywiście o pełnym rozumieniu słowa Wędkarze chętnie korzystają z pożytków Wisły
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„melioracja” jako poprawa, świadoma poprawa, stosunków wodnym. W żadnym razie nie jednostronne osuszanie. 
 Korzystne efekty dla poprawy stanu wód przynoszą działania określane mianem małej retencji. 
Pod pojęciem tym, rozumie się magazynowanie wody w małych akwenach przeważnie poniżej l mi-
liona metrów sześciennych, które powstają poprzez spiętrzanie rzek, odbudowę spiętrzeń młyńskich, 
odbudowę stawów, sadzawek, czy wreszcie wykorzystywanie podmokłych nieużytkowanych łąk. Nie-
wielkie zbiorniki retencyjne można przy pomocy koparki lub nawet spychacza założyć na leśnej polanie 
odnajdując smugę odpływu podczas opadów lub roztopów. Powstanie kilkunastoarowy staw o zmiennej 
linii brzegowej, płytki, ale szybko zapełniający się życiem. To przykład działań, co prawda czysto tech-
nicznych, ale w efekcie korzystnych, zwłaszcza w lasach monokulturowych. Za wodę podziękują nam 
także leśne zwierzęta. 
 Na wsi najwięcej wody zużywa rolnictwo. Woda jest potrzebna przede wszystkim do nawadniania 
roślin, pojenia zwierząt i różnych procesów technologicznych. Wykorzystanie jej jest mało efektywne. 
Na przykład, tradycyjne zraszacze wyrzucają wodę wysoko w powietrze, by sięgnąć jak najdalej.  
Jednak im dłużej woda znajduje się w powietrzu, tym więcej jej wyparowuje. W rezultacie aż połowa 
używanej wody nie przyczynia się do wzrostu roślin. 
 By wyprodukować kilogram tak zwanej „suchej masy” potrzeba od 300 do 600 kg wody.  
A zwierzęta? Jedna krowa zużywa dziennie nawet do 100 l wody. 

                                                             Korzyści z Wisły
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Nie tylko zwierzęta muszą pić. Również człowiek potrzebuje do życia wody i to wody dobrej jakości – 
nie zanieczyszczonej i najlepiej smacznej. Skąd bierze się woda nazwana konsumpcyjną?
Kiedyś dominującym systemem zaopatrzenia były płytkie studnie kopane, które czerpały wodę z za-
sobów pierwszego, płytkiego poziomu wodonośnego. Niezbyt prawidłowo nazywanego wodami pod-
skórnymi. Woda ta jest często zanieczyszczona bakteriologicznie, jak również substancjami biogennymi. 
Ponadto zasoby tych wód są zwykle ograniczone, co powoduje, że czerpiemy często płyn bardzo zmęt-
niony. Jednak te ujęcia bywają źle chronione przed przedostawaniem się zanieczyszczeń z powierzchni, 
w tym zanieczyszczeń wytwarzanych przez użytkownika studni. Jakże często źródła zagrożeń: szamba, 
pryzmy kiszonki, śmietniki i nie utwardzone place manewrowe znajdują się w sąsiedztwie ujęć wody. 
Najlepszym rozwiązaniem są lokalne wodociągi wiejskie, które czerpią wodę z większej głębokości i mają 
niezbędne urządzenia uzdatniające. O jakość wód dba wtedy służba sanitarna. 
I tu pojawia się drażliwe pytanie, czy nasze rolnictwo, czy rolnictwo w ogóle, nie przyczynia się do po-
gorszenia jakości naszych wód i do zmniejszenia zasobów słodkiej wody. Trzeba potwierdzić taką opinię. 
Pomimo bezpośredniego związku działalności rolniczej z przyrodą nie da się obronić tezy, że rolnictwo 
nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Ponieważ przemysł wielkimi krokami ogranicza,  
a nawet likwiduje negatywny wpływ na środowisko, zwłaszcza na jakość powietrza i wód, działalność 
rolnicza stopniowo staje na czele źródeł zagrożenia. Może jeszcze transport nieznacznie wyprzedza  
w tej niechlubnej konkurencji sektor rolniczy.
 Przenieśmy te uwagi do realiów wiślanych. Powinniśmy chronić jedną z najważniejszych form 
retencji – retencję dolinną. Szeroka dolina Wisły stwarza ogromne możliwości zatrzymania wód  
opadowych, ale tez infiltrujących z rzeki. Łączność doliny z korytem jest wiec korzystna. Popatrzmy  
na krajobraz kotliny Dobrzykowsko-Iłowskiej, tarasów kampinoskich, łąk pod Czerskiem i szerokiej  
doliny maciejowickiej – to potężny rezerwuar wody. Więc gdzie ten optymizm?
Otóż doczekaliśmy czasów, kiedy wszystkie miasta nad Mazowiecką Wisłą mają oczyszczalnie ście-
ków. Nawet Warszawa lewobrzeżna dwa lata temu przerzuciła swe ścieki nieco nietypowym tunelem  
do oczyszczalni w Czajce. Wiele lat wcześniej zbudowały oczyszczalnie wielokrotnie biedniejsze miastecz-
ka, jak choćby Wyszogród, Zakroczym. Fakt ten, mimo, że spóźniony, daje realną nadzieję, że Wisła po-
niżej Warszawy, a więc najpiękniejszy jej odcinek będzie pięknie wyglądać, ale też pachnieć i smakować. 
To szansa na wypełnienie zapisanych przez nas pomysłów o pływaniu łodziami i promocji unikalnego 
krajobrazu nadwodnego raju. 






