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 WPROWADZENIE 

 

  

  

 

 

Tytuł projektu – „Dwa razy do tej samej 

rzeki” – oddawać miał istotę zmiany 

kulturowej, którą obserwujemy nad Wisłą 

co najmniej od dziesięciolecia. 

Wisła w kulturze polskiej jest rzeką 

szczególną. Jako szlak transportowy 

odgrywała w gospodarce Rzeczypospolitej 

rolę kluczową, przekraczającą wymiar li tylko 

gospodarczy. Samo sformułowanie „nad 

Wisłą” to coś więcej niż geograficzna 

lokalizacja, to swoiste pars pro toto, 

odwołanie do niezwykle szerokiego pola 

znaczeń kultury narodowej i narodowych 

emocji. Wpisując w wyszukiwarkę Google 

frazę „Polska leży nad Wisłą” otrzymamy 

w odpowiedzi jako jeden z pierwszych 

znalezionych tekstów początek wiersza 

Kazimierza Wierzyńskiego z tomu „Kufer na 

plecach”: „Polska leży nad Wisłą/nikt nie jest 

samotną wyspą”, czyli tekst poety 

emigracyjnego, który wyrażać ma w ten 

sposób ból oderwania od miejsca, gdzie 

polskość, sprawy polskie przeżywać można 

naprawdę. Zaraz potem lid z jakiegoś 

artykułu z którejś z polskich gazet: „Wbrew 

zdaniu Camerona lepiej jest żyć nad Wisłą 

niż na Wyspach”. Czyli postawienie 

w jednym szeregu, w jednym zdaniu dwóch 

geograficznych oczywistości, które tak 

naprawdę są przywołaniem specyfiki 

egzystencji Polaków i Brytyjczyków. 

Powiedzieć: „Polska leży nad Wisłą” to 

postawić kropkę nad „i”, po której niczego 

już nie trzeba dodawać i tłumaczyć.  

Zarazem jednak przez co najmniej ostatnie 

kilkadziesiąt lat ta Polska, która „leży nad 

Wisłą” (jak Brytania na Wyspach), była od 

Wisły odwrócona. W drugiej połowie 

XX wieku przestrzeń nadwiślańska staje się 

stopniowo krajobrazem wyzutym ze 

znaczeń i bez historii, przestrzenią 

niezamieszkaną, „ziemią niczyją” – zarówno 

z perspektywy mieszkańców miejscowości 

położonych nad Wisłą, jak i kultury 

narodowej. Z kolei początek XXI wieku to 

okres, w którym Wisłę na nowo zaczyna się 

dostrzegać – jako przestrzeń aktywności 

rekreacyjnej, ale także kulturowej, wreszcie 

gospodarczej. W badaniu postanowiliśmy 

przyjrzeć się właśnie temu procesowi. Czy 

prowadzi on do odbudowania kulturowego 

sensu Wisły, czy też może – do 

implementacji nowych sensów w jej 

przestrzeni. Stwierdziliśmy, że niewątpliwie 

mamy do czynienia ze swego rodzaju 

rekonkwistą przestrzeni wiślanej, czyli 

z tytułowym „powtórnym wejściem do tej 

samej rzeki”. Jaki jest charakter tego 

„odzyskiwania Wisły” – pozostawało 

pytaniem otwartym, na które w ramach 

badania chcieliśmy udzielić przynajmniej 

częściowej odpowiedzi.  
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Rzeka dzisiejsza nie może być oczywiście 

„tą samą rzeką”, zarówno dawne kulturowe 

sensy i tradycje, jak i funkcje gospodarcze 

Wisły są dzisiaj nie do odtworzenia. 

Efektem obserwowanego nad Wisłą ruchu 

jest niewątpliwie tworzenie się nowej 

przestrzeni kultury, zasługującej na 

rozpoznanie i włączenie w obręb oficjalnej 

polityki kulturalnej tak państwa, jak 

i samorządów – jako szczególny przypadek 

spontanicznego budowania kapitału 

społecznego, tak na poziomie lokalnym, jak 

i na szerszym, ponadregionalnym, gdzie 

czynnikiem integracji społecznej jest rzeka 

i działania, dla których bywa tematem, 

teatrem, tłem, kontekstem lub wszystkimi 

tymi przestrzeniami razem. 

Przedstawiany Raport końcowy jest 

zdaniem sprawy i konkluzją obszernych 

badań terenowych, które w naszej ocenie 

wymagają kontynuacji.  

Pierwszą fazą badania była eksploracja 

źródeł i danych zastanych, w tym wyników 

badań etnograficznych oraz z obszarów 

pokrewnych dyscyplin (np. socjologii czy 

geografii), zarówno publikowanych, jak 

i pozostających w archiwach. Szczególnie 

duże znaczenie miała kwerenda archiwów 

Instytutu Etnologii Uniwersytetu 

Warszawskiego, gdzie przechowywane są 

materiały z badań terenowych projektu 

WISŁA II: zapisy wywiadów, zdjęcia, zapisy 

filmowe. Przeprowadzona została również 

kwerenda treści dostępnych w Internecie, 

związanych z tematyką Wisły: stron 

internetowych, blogów, grup i forów 

dyskusyjnych. W pierwszej fazie, w ramach 

badań źródeł zastanych, przeprowadzona 

została też analiza dokumentów 

strategicznych gmin wiejskich, miast 

i powiatów leżących nad Wisłą pod kątem 

stopnia, w jakim problematyka rewitalizacji 

krajobrazu kulturowego Wisły oraz 

potencjał kulturotwórczy Wisły są w nich 

uwzględniane.  

W wyniku tej fazy podjęto decyzję 

o realizacji trzech badań monograficznych: 

Wisły jako przestrzeni ludycznej 

i przestrzeni zagospodarowania 

turystyczno-rekreacyjnego; Wisły 

postrzeganej przede wszystkim jako 

przestrzeń przyrodnicza; Wisły jako 

przestrzeni budowania tożsamości. Badania 

były prowadzone w Warszawie, na 

obszarze tzw. Urzecza (odcinek Wisły od 

ujścia Pilicy do Warszawy oraz na obszarze 

Małopolskiego Przełomu Wisły. 

W tej fazie badania nawiązano współpracę 

ze środowiskami animatorów kultury oraz 

władzami samorządowymi Małopolskiego 

Przełomu Wisły i Warszawy. Odbyło się 

szereg formalnych i nieformalnych spotkań, 

w ramach których prezentowane były 

wyniki badania oraz wnioski. Wnioski 

z badania przedstawiono m.in. w ramach 

seminarium „Wisła w badaniach”, 

zorganizowanym przez Biuro Marketingu 

Urzędu m. st. Warszawy, a także na 

spotkaniach w ze społecznościami 

lokalnymi Przełomu, na których 

prezentowano film dokumentalny „Woda”, 

traktując go jako kanwę do dyskusji na 

temat miejsca Wisły w kształtowaniu 

tożsamości mieszkańców wsi 

nadwiślańskich współcześnie i 25 lat temu, 

gdy film powstawał. Wynikiem tych 

spotkań było sformułowanie szeregu 

rekomendacji, zawartych w raporcie 

z badania, w tym jednej generalnej: obecny 

stan rzeczy (zmiany kulturowe 

o charakterze wyspowym) wymaga 

interwencji w ramach narodowej, a także 

w ramach lokalnych i regionalnych polityk 

kulturalnych i społeczno-gospodarczych. 

Interwencja ta może zostać 

przeprowadzona z powodzeniem, gdy 

spotka się z artykułowanymi oddolnie 

potrzebami. Z badań w mniejszych 

miejscowościach Małopolskiego Przełomu 

Wisły (Puławy, Kazimierz, Janowiec, 
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Chotcza, Solec n/Wisłą, Ciszyca, Zawichost, 

Basonia i inne) wynika, że tym, co w ich 

przypadku stoi na przeszkodzie „wiślanej 

rekonkwiście” na większą skalę – jest brak 

operacyjnych narzędzi aktywizacji 

społecznej i narzędzi interpretacji lokalnego, 

wiślanego krajobrazu.  

Faza trzecia badania była eksperckim 

podsumowaniem wniosków. Stwierdzono, 

iż zmiana kulturowa, jaka zaszła w ostatnich 

latach, miała wiele wymiarów, różny zasięg 

i zakres. Miejscami angażowała na różne 

sposoby większość społeczności lokalnej 

i znajdowała duże zrozumienie władz 

samorządowych (z takim przypadkiem 

mamy do czynienia przede wszystkim 

w Warszawie), a czasem dotyczyła tylko 

nielicznych i wyspecjalizowanych grup 

entuzjastów. Charakterystyczny jest brak 

odzwierciedlenia obserwowanego procesu 

„powrotu nad Wisłę” w dokumentach 

strategicznych miejscowości i regionów 

nadwiślańskich – znów za wyjątkiem 

Warszawy. 

Konkluzją badania było, iż zmiany 

kulturowe, które obserwowaliśmy, nie 

zachodzą w obrębie jednego krajobrazu 

kulturowego, lecz mają charakter wyspowy. 

Mamy więc w chwili obecnej do czynienia 

nie tyle z „rzeką Wisłą”, z „Wisłą-światem”, 

co z „archipelagiem Wisła”. W przypadku 

większych miejscowości i działań, które 

spotykały się z szerokim odzewem 

społecznym, w przypadku, gdy działania te 

wspierane były lub kształtowane przez sieć 

lokalnych instytucji (zajmujących się 

animacją kultury, ale i innych jednostek 

administracji samorządowej i rządowej) – 

możemy mówić o trwałej obecności Wisły 

w krajobrazie kulturowym miejscowości. 

Dzieje się tak w największych miastach 

nadwiślańskich: Warszawie, Krakowie, 

w znacznie mniejszym stopniu 

Sandomierzu, Kazimierzu, Puławach czy 

Płocku. Za każdym razem jest to jednak 

„obecność w krajobrazie” i „wykorzystanie 

walorów Wisły” – czyli eksploatacja 

dostępnego na miejscu i bezpośrednio 

„zasobu symbolicznego” czy krajobrazowo-

ekologiczno-rekreacyjnego, jaki tworzy 

przepływająca w pobliżu rzeka, a nie 

rewitalizacji krajobrazu kulturowego Wisły 

jako odrębnej struktury, podobnej do tej, 

jaką znamy z historii.  

Badanie wykazało, że inicjatywy 

podejmowane w mniejszych 

miejscowościach mogą zaniknąć w ciągu 

kilku najbliższych lat, o ile nie zostaną 

zintegrowane w ramach jednego ruchu 

o charakterze sieci, w którym liderami będą 

miejscowości większe, odnoszące sukcesy 

na tym polu. Pozytywnym przykładem 

i zalążkiem takiego ruchu może być 

inicjatywa ogłoszenia roku 2017 Rokiem 

Wisły. 

Jak stwierdziliśmy wyżej, badania naszego 

nie możemy obecnie uważać za zamknięte. 

Materiał terenowy, który w jego ramach 

zgromadzono, powinien być dalej 

analizowany, gdyż zawiera szereg wątków, 

które zostały zaledwie otwarte i mogą być 

inspiracją do stawiania następnych pytań. 

W ramach interwencji socjologicznej udało 

się też otworzyć szereg dyskusji, które 

mogą znaleźć kontynuację w następnych, 

warsztatowych spotkaniach 

z przedstawicielami lokalnych społeczności 

oraz z ekspertami. Spotkania te prowadzić 

powinny do tego, co, jak stwierdziliśmy, jest 

obecnie wyjątkowo pilną potrzebą: 

wypracowania operacyjnych narzędzi 

aktywizacji społecznej i narzędzi 

interpretacji lokalnego, wiślanego 

krajobrazu. Co, być może, powinno 

przybrać charakter ogólnokrajowego 

programu działań, pewnej propozycji 

strategicznej dla wszystkich 

zainteresowanych, a może praktycznego 
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podręcznika dla wszystkich, którzy nad 

Wisłą i w związku z Wisłą chcą 

podejmować jakieś inicjatywy. Wreszcie – 

badanie nasze objęło – ze względu na 

potencjał czasowy i logistyczny zespołu – 

tylko część biegu rzeki, po wstępnej 

kwerendzie skupiliśmy się na Warszawie 

i Małopolskim Przełomie Wisły. 

Niewątpliwie warto rozważyć poszerzenie 

zakresu terytorialnego badania. 
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1 WISŁA JAKO KRAJOBRAZ KULTUROWY: FRAGMENT CZY 

CAŁOŚĆ?  

 

 

 

 

 

 

Polska leży nad Wisłą... 

Rok 2017 – jak chcą inicjatorzy projektu 

uczynienia go rokiem Wisły1 – jest datą 

w kontekście wiślanym symboliczną. 

Albowiem w roku 1467, czyli równo 550 

lat temu - rozpoczyna się kariera Wisły 

jako jednej z najruchliwszych wodnych 

autostrad Europy. W tym momencie 

bowiem, po Pokoju Toruńskim, cały bieg 

Wisły wraz z Gdańskiem znalazł się 

w granicach Polski i od tego momentu jest 

ona najważniejszym polskim szlakiem 

eksportowym, kręgosłupem gospodarki 

Rzeczypospolitej, „lackim Nilem”, „królową 

polskich rzek” i „rzeką królów”, „matką 

wszystkich wód sarmatskich”, symbolem 

Polski i polskości, obecnym chociażby 

w hymnie narodowym czy też w znaku 

Rodła. Przez ponad 300 lat, do rozbiorów, 

ta funkcja będzie nie do zakwestionowania, 

a ów mit Wisły jako rdzenia polskości 

dotrwa do momentu całkowitego 

zmierzchu znaczenia Wisły jako drogi 

transportowej. Dotrwa – ale przetrwa 

niewiele dłużej. 

Wokół Wisły wytworzyła się specyficzna 

kultura związana z gospodarką wodną, 

żeglugą i eksploatacją rzeki. Składały się na 

nią elementy materialne, takie jak jednostki 

pływające, narzędzia rybackie, budowle 

                                                   
1
 http://www.rokwisly.pl/projekt-uchwaly-

sejmowej/ 

wodne, również techniki ich wytwarzania, 

wiedza i obyczaje. Kultura ta była na tyle 

odrębna, że mieszkańcy terenów 

nadwiślańskich czuli często większą 

wspólnotę z mieszkańcami nawet 

odległych miejscowości, położonych 

bezpośrednio nad Wisłą, niż 

z mieszkającymi zaledwie o kilka 

kilometrów od niej sąsiadami – rolnikami. 

Do dzisiaj objawia się to przekonaniem, że 

życie „z Wisły”, „przy Wiśle” oznacza 

przynależność do kategorii ludzi, 

wyróżniającej się specyficzną wiedzą, 

mobilnością, obyciem i jest czymś innym, 

wymaga zupełnie innego charakteru, 

wiedzy, predyspozycji, niż życie rolnika, 

„gospodarza”. „Mało u nas, w Kłudziu, jest 

takich, co by nie byli na Wiśle. Tylko ten jeden 

sąsiad, M., nie był na Wiśle, to on już jest 

gospodarz”; „Gdzie się człowiek wychowa, 

tam wie, co robić. Nie przyjdzie człowiek 

wychowany parę kilometrów od Wisły, żeby 

wiedział, co robić na Wiśle. Przecież on nawet 

nie rozumie, jak woda płynie”; 

„Gospodarstwo... Pracowałem trochę 

w gospodarstwie. Ale tutaj miałem sieć, 

miałem łódkę, miałem wszystko. (...) Moja 

matka pracowała z ojcem na galarach, na 

krypach jeździła, jak tatuś był sternikiem, to 

mamusia była marynarzem. I ja jako dziecko 

już tam wychowywałem się”; „Nie siądzie 

w łódkę człowiek z dala od Wisły urodzony, 

żeby wiedział, co robić. Woda to jest siła i jak 
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się człowiek nie zna, nie rozumie, to nie on 

z wodą, tylko woda z nim co chce zrobi”2. 

Ta kultura i to poczucie odrębności, 

ufundowane na obyciu z wiślanym 

ekosystemem i krajobrazem, a także na 

wiejskim, ale nierolniczym sposobie życia – 

została w kulturze narodowej 

zreinterpretowana i zmitologizowana, 

wbudowana w narodową tożsamość. Przy 

czym, co warte uwagi, ta wiślana kultura 

jest kulturą zawsze w jakiś sposób wiejską, 

a na pewno osadzoną w przyrodzie, kulturą 

„blisko natury”; brakuje w niej komponentu 

miejskiego, co w jakiś sposób odpowiada 

chłopsko-szlacheckiemu – czyli właśnie 

wiejskiemu - paradygmatowi kultury 

polskiej. Wisła była szlakiem 

komunikacyjnym kraju rolniczego, 

eksportującego zboże i drewno, „rzeką 

zbożopławną” - i ten rys utrzyma się 

w kulturowej percepcji Wisły do dzisiaj, 

choć zostanie przekształcony w opowieść 

o „ostatniej dzikiej rzece w Europie”, 

polskiej Amazonce. Nawet wtedy, gdy na 

Wiśle pojawi się statek parowy, 

protagonistą „wiślanej narracji” pozostanie 

flis, flisak, który, podobnie jak góral – staje 

się archetypicznym uosobieniem ludowej 

swobody i krzepy, a zarazem uosobieniem 

patriotyzmu. Stanie się też, podobnie jak 

krajobraz wiślany, inspiracją literacką 

i modnym tematem, synekdochą losu 

polskiego, tak, jak Wisła synekdochą całej 

ziemi polskiej – kraju leżącego „nad Wisłą”.  

Temat ten – na co zwraca uwagę Michał 

Pawilno-Pacewicz w swojej pracy Flis 

a sprawa polska3- w polskiej literaturze tym 

intensywniej jest eksploatowany, im 

bardziej - wraz z rozbiorami - słabnie 

                                                   
2
 Wypowiedzi mieszkańców nadwiślańskiej wioski 

Kłudzie, zarejestrowane na filmie dokumentalnym 
„Woda” z roku 1994, autorstwa Grażyny Jaworskiej, 
Wojciecha Pieniążka i Jerzego Salamona. 
3
 Michał Pawilno-Pacewicz, Flis a sprawa polska, 

Wyd. Czarna Owca, Warszawa 2011. 

intensywność spławu wiślanego i jego 

gospodarcze znaczenie. Wisła traci przy 

tym rysy realistyczne, staje się wyłącznie 

metaforą, nosicielką znaczeń. Pierwsze 

dzieło polskiej literatury, którego autor 

wziął za temat Wisłę – poemat Klonowicza 

Flis to jest spuszczanie statków... - jest raczej 

etnograficznym reportażem i zarazem 

czymś w rodzaju wiślanego przewodnika 

turystycznego, prezentującym bezcenny 

dzisiaj zbiór informacji o geograficznych, 

społecznych i gospodarczych realiach 

spławu w XVI w. „Wypisałem naprzód 

incommoda navigationis, potym 

przygotowanie do szczęśliwego 

frochtowania, zatym też położenie miast 

i miasteczek porzecznych, item rzek 

i strumieniów, które Wisła wypija, imiona 

i miejsca. Na ostatek rzezwiska i obyczaje 

abo prawa flisowskie (...) ku ucieszeniu 

i przestrodze szyprów polskich po Wiśle 

pływających”4. Natomiast w wieku XIX 

wzorcem opowieści o Wiśle będzie raczej 

alegoryczna bajka Franciszka Dzierzykraja 

Morawskiego, gdzie zima ścinająca nurt 

rzeki oznaczać ma Polskę pod uciskiem 

zaborców, a oczekiwana wiosna i początek 

żeglugi stanowi z kolei obietnicę 

wyzwolenia ojczyzny: „Sarmackiej Wisły 

zbożopławne wody/W twarde ściąwszy 

lody/Cieszyła się sroga Zima/Że je 

w swoich więzach trzyma”5. W wieku XX 

z kolei, nie od razu, ale już na pewno 

w latach siedemdziesiątych 

i osiemdziesiątych Wisła jako ekosystem, 

Wisła jako droga transportowa i Wisła jako 

zasób symboliczny kultury narodowej 

i lokalnych tożsamości – przestaje być 

zauważana. Wisła staje się przestrzenią 

w pewnym sensie wstydliwą i kłopotliwą: 

niezagospodarowaną, synonimem ścieku, 

                                                   
4
 Sebastian Fabian Klonowicz, Flis to jest spuszczanie 

statków Wisłą i innymi rzekami do niej przypadającymi, 
PIW, Warszawa 1984 
5
 Franciszek Dzierżykraj Morawski, Pisma zbiorowe 

wierszem i prozą, T. II, Poznań 1882. 
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rzeką bez znaczenia w sensie 

gospodarczym, a kulturowo rzeką 

niewidzialną, miejscem bez historii, 

miejscem niemal do szczętu wypłukanym 

ze znaczeń. Ostatnim, który poetycko 

odnotowuje istnienie Wisły, jest bodaj 

Zbigniew Herbert, lecz jest to ni mniej ni 

więcej, tylko konstatacja tego opisanego 

wyżej procesu zanikania Wisły we 

wszystkich sferach życia, w tym, przede 

wszystkim, zanikania symbolicznego: „rów, 

którym płynie mętna rzeka, nazywam 

Wisłą”. Stopień symbolicznej degradacji 

Wisły można określić poprzez porównanie 

do roli Bałtyku w kulturze szlacheckiej: tak 

jak był on w niej ignorowany i lekceważony 

kiedyś, tak w II poł. XX w. ignorowana 

zaczęła być Wisła. 

Świat, kraj, krajobraz 

Wisła Klonowicza, Wisła mieszkańców 

Kłudzia, którą się zna i z której się żyje, 

Wisła w literaturze - to świat. Osobny, 

świat dla siebie, ale i świat wewnątrz kraju. 

To może być pewien obszar gospodarki 

w szerszym gospodarczym kontekście, 

najpierw kluczowy, potem stopniowo 

marginalizowany. Jeden z wielu możliwych 

pod tą szerokością i długością 

geograficzną, „w tym kraju” – sposobów 

życia. Wreszcie zasób symboliczny 

w ramach szerszego (krajowego) kontekstu 

kulturowego. Natomiast Wisła, która 

przestaje być światem i która traci więź 

z krajem, staje się krajobrazem. A dalej – 

rozpada się na krajobrazy osobne. 

Warto rozważyć tę antynomię Wisły-

świata i Wisły-krajobrazu, gdyż w niej 

wydaje się zawierać istota zmiany 

kulturowej, którą chcielibyśmy opisać. 

W tym celu przyjrzyjmy się najpierw 

różnych sposobom używania pojęcia 

„krajobraz kulturowy”.  

Można tu wyodrębnić dwa zasadnicze 

podejścia: 

To, które z braku lepszego terminu nazwać 

możemy podejściem pozytywistycznym. 

Natura, zjawiska przyrodnicze – w tym 

przypadku byłyby swego rodzaju 

neutralnym ekranem, na który 

projektowane są treści kultury; przykładem 

tej perspektywy może być Jacek 

Kolbuszewski i jego klasyczna praca 

Krajobraz i kultura, podobnie o krajobrazie 

wiślanym myśli też Michał Pawilno-

Pacewicz. Natura jest inspiracją, zasobem 

kultury, natura i kultura postrzegane są tu 

jako byty odrębne, choć pozostające 

w relacji ze sobą. Tyle, że nie jest to relacja 

przyczynowo-skutkowa, raczej relacja 

twórcy i tworzywa, zasobu i korzystającego 

z zasobu, obrazu i widza. Jacek 

Kolbuszewski pisze o tym następująco: 

„Zjawiska przyrody same w sobie, 

podobnie jak krajobraz naturalny, nie są 

zjawiskami kultury i nie mieszczą się w jej 

klasycznych definicjach (...). Trwanie natury 

jest bowiem jej trwaniem w obojętności 

wobec człowieka, trwaniem, w którym tak 

długo, jak może, rządzi się ona swoimi 

własnymi prawami, nie troszcząc się o ludzi 

ani przeciwko nim nie nastając (...). Fakt, że 

zwykliśmy w języku potocznym operować 

wyrażeniami typu „okrutne morze”, „złe 

zwierzęta” (czy nawet „zła pogoda”), jest 

dowodem tyleż antropocentryzmu 

w sposobie patrzenia na przyrodę, ile 

potwierdza odwieczną i powszechną 

skłonność do konstytuowania zjawisk 

przyrody w pewnego rodzaju pojęcia. Te 

zaś pojęcia, stając się zjawiskami kultury, 

podlegają dziedziczeniu, ewolucji 

i przemianom, stanowiąc część 

duchowego, czy, jak kto chce: 

intelektualnego dorobku ludzkości (...). 

Wykładnikiem takiego sposobu rozumienia 

natury jest słynne zdanie Henryka 

Fryderyka Amiela (1821-1881), pisarza 
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szwajcarskiego, który w swoim Dzienniku 

intymnym 31 października 1852 napisał, że 

‘każdy pejzaż jest stanem duszy’. 

Obserwowana w takiej perspektywie 

historia kultury jest historią ‘wmawiania’ 

przyrodzie i krajobrazowi szeregu różnych 

cech, właściwości i zmiennych historycznie 

znaczeń (...)”6.  

Podejście fenomenologiczne lub, szerzej, 

antropologiczne, gdzie krajobraz jest 

wyłącznie rzeczywistością kulturową, daną 

pierwotnie, nieredukowalna, w której 

natura istnieje o tyle, o ile jest kulturowo 

zinterpretowana. Tu krajobraz jest światem 

(narzuca się skojarzenie z braudelowskim 

pojęciem gospodarka-świat), istnieje nie 

tylko w przestrzeni, ale ma pamięć, historię 

i własną logikę. Jest paradygmatyczny, nie 

można przedstawić go jako relacji bardziej 

podstawowych form, zjawiska 

przyrodniczego i interpretującego zjawisko. 

Podejście to bliskie jest również 

definiowaniu krajobrazu kulturowego na 

gruncie geografii humanistycznej 

i w geografii turyzmu, choć nie można go 

uznać za w pełni tożsame. W myśl definicji 

stosowanych przez przedstawicieli tych 

dyscyplin (np. YiFu Tuan7), krajobraz 

kulturowy to przestrzeń przyrodnicza, 

która znajduje się w sferze oddziaływań 

człowieka i przyjmuje formę, wyrażoną 

w postaci krajobrazu kulturowego. 

Krajobraz ten można rozumieć jako 

antropogenicznie ukształtowany fragment 

przestrzeni geograficznej, powstały 

w wyniku zespolenia oddziaływań 

środowiskowych i kulturowych, 

tworzących specyficzną strukturę, 

objawiającą się regionalną odrębnością, 

postrzeganą jako swoistą fizjonomię. 

                                                   
6
 Jacek Kolbuszewski, Krajobraz i kultura, Katowice 

1986. 
7
 Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, Warszawa 1987. 

Refleksja antropologiczna rozpoczyna się 

od namysłu nad waloryzacją przestrzeni 

(również czasu) przez człowieka – nad tym, 

jak określone uporządkowanie przestrzeni, 

zamieszkiwanie w niej łączy się 

z symbolicznym uporządkowaniem 

rzeczywistości. Zamieszkiwanie konkretnej 

przestrzeni przyrodniczej, sposób 

obchodzenia się z nią jest 

odzwierciedleniem danej kultury, 

informacją o niej, pozostając zarazem tej 

kultury elementem konstytutywnym. 

Traktując rzecz esencjonalnie, można 

powiedzieć, że takie rozumienie relacji 

między kulturą, a przestrzenią 

charakterystyczne jest dla klasyków 

etnologii o orientacji fenomenologicznej: 

Mircea Eliadego czy Gerardusa van der 

Leeuwa; jest również przedmiotem refleksji 

Martina Heideggera („Budować, mieszkać, 

myśleć”). Idąca tymi tropami antropologia 

współczesna zwraca uwagę przede 

wszystkim na dynamikę relacji człowieka 

i przestrzeni, na to, że tradycyjna, ciągła 

symbolicznie przestrzeń zmienia się 

w palimpsest, tekst pełen miejsc pustych 

i nieciągłości. „Tradycyjna przestrzeń 

przestała funkcjonować we współczesnym 

doświadczeniu. Solidnym przemianom 

uległ przede wszystkim jej hierarchiczny 

ład, zarówno w wymiarze horyzontalnym 

(miejsca święte sztywno oddzielone od 

miejsc świeckich, przestrzeń miejska 

wyraźnie wyodrębniona z obszarów 

wiejskich etc.), jak i wertykalnym (...) Stare 

topografie uległy rozchwianiu, część z nich 

odeszła w przeszłość”8. Proces ten opisuje 

Marc Augé za pomocą konceptu nie-

miejsca, non-lieu, nazywając tak te 

wszystkie przestrzenie, które są antytezą 

domu, przestrzeni oswojonej, 

zorientowanej, spersonalizowanej, mającej 

                                                   
8
 Dariusz Czaja (red.), Inne przestrzenie, inne miejsca, 

Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013 
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swoją historię i nagromadzoną pamięć 

[Czaja 2013].  

Przemianę paradygmatycznego krajobrazu-

świata w krajobraz-widok, a właściwie 

w ciąg krajobrazów mogliśmy obserwować 

przez ostatnich kilkadziesiąt lat nad Wisłą. 

Krajobraz-świat zostaje z kultury na jakiś 

czas wymazany wraz z zanikiem 

powiązanych z nim praktyk kulturowych. 

Po czym odradza się – tym właśnie jest 

przedstawiony przez nas we 

wprowadzeniu proces kulturowej 

rekonkwisty – ale odradzając się, traci 

paradygmatyczność. Staje się fragmentem 

innych rzeczywistości kulturowych, 

swoistym krajobrazem typu insert, w który 

można projektować dowolne znaczenia. 

Właśnie w tym momencie możemy dopiero 

mówić o Wiśle, której treści kultury są 

„wmawiane”, tak, jak chce Jacek 

Kolbuszewski.  

Krajobraz typu insert 

Wizerunek społeczny danego krajobrazu 

i zbiór sensów społecznych miejsc 

składających się na ten krajobraz stanowił 

– do niedawna - jeden z ważniejszych 

elementów identyfikacji człowieka jako 

mieszkańca danego terytorium. Ta 

identyfikacja mogła mieć wymiar lokalny, 

ale i szerszy, np. narodowy. Stanisław 

Ossowski w tym przypadku mówi 

o dwojakim charakterze pojęcia ojczyzny: 

ojczyźnie prywatnej (czyli lokalnej, 

potocznie nazywanej dziś „małą ojczyzną”) 

oraz ojczyźnie ideologicznej, pozostającej 

w ścisłym związku z pojęciem narodu. 

Krajobraz jest zatem częścią tożsamości 

kulturowej. Składają się na nią elementy, 

z których skonstruowana jest dana kultura 

(ich rodzaj, proporcje, ustrukturyzowanie, 

reguły interpretacji), czyli to co można 

określić jako wspomniane wcześniej 

„zasoby symboliczne” społeczności. Zasoby 

te kształtowane są w dynamicznym 

związku z innymi kulturami, 

społecznościami i społeczeństwami 

w przeszłości i teraźniejszości, z całym 

kulturowo społecznym kontekstem, 

w ramach którego społeczność 

funkcjonuje9.  

Krajobraz, będący częścią kulturowej 

tożsamości, przechodzi obecnie 

metamorfozę równoległą do 

współczesnych losów tego pojęcia: o ile 

wcześniej tożsamość jawiła się 

człowiekowi jako coś danego wraz 

z miejscem i czasem oraz zbiorowością, 

w której przyszło mu się narodzić, o tyle 

dzisiaj jest w znacznej części wynikiem 

aktu wyboru i świadomego kształtowania.  

Przeżywać krajobraz możemy na dwa 

sposoby: jako paradygmat i jako projekt. 

I odpowiada to dwóm sposobom istnienia 

tożsamości: jako danej i jako zadanej. 

Wojciech Burszta zauważa, że „dzisiaj 

tożsamość przestała być dla dużej liczby 

osób pewnikiem, a staje się problemem, 

swoistym „zadaniem”, z którym przychodzi 

nam się mierzyć każdego dnia 

w zmieniających się dekoracjach świata 

wartości. Innymi słowy – tożsamość jest 

problemem z tego powodu, że słabną tzw. 

tożsamości przenikające, a w ich miejsce 

tożsamość nasyca się dowolnymi 

elementami, składającymi się w pewien 

zbiór kolektywny, którego struktura (jak 

w klasycznym zbiorze logicznym) jest stała, 

ale można w jej ramach „podmieniać” 

składniki, jako że mają one charakter 

przechodni”10. W podobny sposób 

zaburzona zostaje paradygmatyczna 

oczywistość krajobrazu, który staje się 

polem dowolnych, wymiennych 
                                                   
9
 Por. Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 

2005. 
10

 Burszta W., Teraz i wtedy, tożsamość nasycana 
imitacją przeszłości, [w:] Dziedzictwo w akcji. 
Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa 
w kulturze, NCK, 
 Warszawa 2012. 
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aktywności, dobrą okazją, pretekstem, 

tłem. 

Stąd dzisiejsze zagospodarowywanie 

Wisły, jest swoista rekonkwistą, 

odzyskiwaniem, szukaniem współczesnej 

funkcji lub wynajdowaniem jakiegoś 

spektrum nowych pożytków z tego nie-

krajobrazu, krajobrazu zapomnianego, co 

można rozpatrywać też jako próbę 

stwarzania nowej tożsamości, nowych 

sensów w przestrzeni, która też jest 

reinterpretowana czasem w kontekście, 

czasem poza kontekstem tradycji. Zarazem 

jest to proces włączania Wisły w działania 

tożsamościotwórcze, które z samą Wisłą 

nie muszą mieć wiele wspólnego. Sufiks re- 

wydaje się tu w wielu sytuacjach mylący: 

podejmowane działania, choć nawiązują 

(nie zawsze) - do dziedzictwa dawnej 

kultury Wisły, to fundują w jej przestrzeni 

nowe wartości, choć często chciałyby 

prezentować się jako kontynuacja. Proces 

tworzenia się tożsamości dzisiaj – 

w „płynnej nowoczesności”11 - jest bowiem 

procesem rozgrywającym się przede 

wszystkim w teraźniejszości, choć zwykle 

tożsamość ta wydaje się ugruntowana na 

jakiejś formie zapamiętanej 

i reprodukowanej przeszłości, dziedzictwa. 

Mamy zatem do czynienia nie tyle 

z rewitalizacją i reorientacją, co raczej 

budowaniem od podstaw i orientowaniem 

według zupełnie nowych reguł. Jak 

zauważają Izabella Bukraba-Rylska 

i Wojciech Burszta12, już samo 

sformułowanie „uczestnictwo w kulturze” 

implikuje odwołanie się do czegoś 

spetryfikowanego, do sformułowanych 

i obdarzonych eksperckim czy 

instytucjonalnym imprimatur kanonów 

                                                   
11

 Zygmunt Bauman: Liquid Modernity. Cambridge: 
Polity Press, 2000 
12

 W Polsce lokalnej. Między uczestnictwem w 
kulturze a praktykami kulturowymi, [w:] Stan i 
zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce, 
NCK, Warszawa 2011 

i powszechnie akceptowanych praktyk. 

Tożsamość tymczasem wyłania się wciąż 

na nowo, na naszych oczach, z tego, co 

określiliśmy jako jej kontekst, czyli z ogółu 

„zasobów symbolicznych”, jakim dysponuje 

dana społeczność. Jest wypadkową wielu 

krzyżujących się wektorów, składających 

się na współczesność: tego, co 

zapamiętane, norm kulturowych, potrzeb 

ekonomicznych, wyzwań i ambicji 

politycznych i wielu innych czynników, 

których wagę i rolę określić może dopiero 

projektowane badanie. Paul Rabinow13 

mówi w tych okolicznościach o potrzebie 

„antropologii emergencji”: „Większość 

antropologii i znacząca część innych nauk 

społecznych skupia się na tym, jak 

społeczeństwo czy kultura reprodukuje się 

(...) poprzez instytucje, pracę symboliczną, 

stosunki władzy czy przebiegłość 

„potocznych mniemań”. (...) Stało się jasne, 

że istnieją dziś inne zjawiska – tak, jak 

niewątpliwie istniały w innych czasach 

i innych miejscach – które są emergentne, 

czyli zjawiska, które tylko częściowo mogą 

być wyjaśnione przez wcześniejsze tryby 

analizy lub istniejące praktyki”. 

Zjawiskiem, które może być uchwycone 

jedynie w emergencji (tzn. jest jakościowo 

nową formą i zachowaniem wywodzącymi 

się z oddziaływania między prostszymi 

elementami oraz nie można go opisać 

przedstawiając jedynie jego części 

składowe, a przynajmniej znany nam 

uproszczony opis zjawisk niższego poziomu 

nie jest wystarczający do opisania zjawiska 

wyższego poziomu), jest obserwowane tak 

globalnie, jak i w Polsce w różnych 

okolicznościach społecznych zjawisko 

wynajdywania tradycji14. Polega ono na 

tym, że społeczeństwo będące na etapie 

                                                   
13

 Paul Rabinow, Design for an Anthropology of the 
Contemporary, Durhan and London: Duke University 
Press, 2008 
14

 E. Hobsbawm, T. Ranger [red], Tradycja 
wynaleziona, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008. 
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głębokich przemian, gdy nie działają już 

dawne tradycje, szuka nowych źródeł 

integracji grupowej i tożsamości, 

„wynajdując” tradycję nową, bardziej 

funkcjonalną, lepiej odpowiadającą nowym 

potrzebom. Tradycję tę można 

skonstruować na dwa sposoby: czerpiąc 

z dawnych, porzuconych tradycji, 

przekształcając je i reinterpretując lub 

tworząc je bez odwoływania się do sensów 

wcześniejszych. Procesy takie zachodzą 

również wokół Wisły i w związku z Wisłą. 

Licznie pojawiające się odwołania do 

walorów przyrodniczych Wisły, budowanie 

swoistego „mitu krajobrazu wiślanego”: 

obrazu rzeki dzikiej, rzeki innej niż 

wszystkie, rzeki zapomnianej i z powrotem 

przywracanej narodowi czy lokalnym 

społecznościom – to przejawy aktywności 

kulturotwórczej na styku określonego typu 

krajobrazu, pamięci społecznej, aktualnych 

potrzeb i wyzwań społecznych, 

współczesnej wyobraźni i mentalności, gier 

interesów politycznych i ekonomicznych. 

Zjawiskiem pokrewnym wynajdywaniu 

tożsamości jest „społeczne tworzenie 

miejsc”, czyli aktywność ludzka polegająca 

na interpretacji i reinterpretacji treści 

kulturowych związanych z przestrzenią, ich 

mniej lub bardziej świadoma realokacja 

w nowe konteksty, a także tworzenie 

znaczeń całkiem nowych. Procesy te, które 

na największą skalę zachodzą w ostatnich 

latach na Ziemiach Zachodnich i na Warmii 

i Mazurach, co wynika ze złożonej historii 

osadniczej tych ziem po II wojnie 

światowej, zostały opisane m.in. przez 

Wojciecha Łukowskiego15. 

W naszym badaniu postawiliśmy sobie 

jedno podstawowe pytanie: na ile 

w ramach tego ruchu ma szanse zaistnieć 

Wisła-świat, Wisła jako pewna całość 

kulturowa. Było dla nas oczywistym, że 

                                                   
15

 Wojciech Łukowski, Społeczne tworzenie ojczyzn, 
Warszawa 2002. 

raczej nie jest możliwe takie „odzyskanie” 

czy może raczej – gdyż jest to proces, który 

trwa -„odzyskiwanie” Wisły, które wprost 

będzie odtwarzało dawną kulturową 

specyfikę Wisły. Było jednak dla nas 

pytaniem do rozstrzygnięcia, czy ów 

dzisiejszy krajobraz „insert” jest gotów na 

przyjęcie dowolnego „kontentu”, czy też 

jednak jego wiślana specyfika może mieć 

pewne znaczenie. Odpowiedź pozytywna – 

specyfika ma znaczenie – byłaby 

wskazaniem, że nad Wisłą możliwy, 

a nawet konieczny jest ruch społeczny, 

integrujący różne „nadwiślańskie” 

inicjatywy, dla których Wisła jest czasem 

fundamentem i sensem, czasem sceną, 

a czasem tylko pretekstem. Negatywna – 

że Wisła raczej pozostanie dzisiaj zbiorem 

krajobrazów, „wmontowanych” w lokalne 

krajobrazy kulturowe jako pewne atrakcja, 

pewną liczbą osobnych „pomysłów na 

Wisłę”, lokalnych pomysłów rewitalizacji 

przestrzeni nadwiślańskiej 

w przestrzeniach miejskich, jako 

przestrzeni rekreacji, turystyki, przestrzeni 

zdarzeń kulturalnych. Za każdym razem 

jednak byłaby to obecność „obecność 

Wisły w krajobrazie” i „wykorzystanie 

walorów Wisły” – czyli eksploatacja 

dostępnego na miejscu zasobu, 

wykorzystanie okazji, jaką stwarza 

przepływająca w pobliżu rzeka. Wisła – 

świat w tym przypadku rozbija się na 

szereg osobnych elementów: przestrzeń 

stwarzającą możliwość rekreacji i zabawy, 

przestrzeń przyrodniczą wymagającą 

ochrony, zasób gospodarczy (energetyczny 

czy o charakterze szlaku transportowego). 

Pytanie, które w takim przypadku wymaga 

odpowiedzi, to – na ile te różne pomysły 

i odrębne dyskursy, odmienne percepcje 

Wisły, tak naprawdę osobne krajobrazy 

i zasoby dostrzegane w tej samej 

rzeczywistości geograficznej – można 

w jakiś sposób zintegrować, a przynajmniej 

częściowo uwspólniać. 
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Mieszkańcy archipelagu Wisła 

Przyjmując, że jest Wisła zbiorem osobno 

widzianych, osobno przeżywanych 

krajobrazów, zaryzykować można 

metaforę, że Wisła jest nie tyle rzeką, co 

archipelagiem. Posługiwaliśmy się tą 

metaforą w trakcie badania, stosując ją 

jako rodzaj prowokacji wobec naszych 

rozmówców. Była to prowokacja o tyle 

skuteczna, że osoby najbardziej 

zaangażowane w rozmaite inicjatywy 

związane z Wisłą, protestowały, wskazując 

na ich ponadlokalny, a nawet 

ponadregionalny zasięg geograficzny. 

Rozważania, czy zasięg geograficzny wiąże 

się z szerokim zasięgiem społecznym i na 

ile obserwowane obecnie zainteresowanie 

Wisłą może być trwałe, prowadziły jednak 

zwykle do konkluzji, że raczej „nad Wisłę 

się schodzą”, bywają nad Wisłą, a nie nad 

Wisłą żyją. A dzisiejsze zainteresowanie 

Wisłą praktycznie nie lokuje się w żadnym 

szerszym kontekście kulturowym. Wisła 

jest obszarem, z którego korzystają, 

w którym – używając terminologii 

marketingowej – pozycjonują się rozmaite, 

względnie osobne tożsamości. Dzisiejsza 

„opowieść o Wiśle” to swoista kakofonia, 

wymieszanych dyskursów, które jeżeli 

wchodzą ze sobą w relację, to jest to raczej 

konflikt niż dialog.  

Tożsamości obecne, ujawniające się 

w kontekście „wiślanej rekonkwisty” 

podzielić można na trzy kategorie: 

Tych, którzy nad Wisłą chcą się bawić 

i wypoczywać. Wisła, jako rzeka 

półnaturalna, zwłaszcza w większych 

miastach jest znakomitą przestrzenią 

rekreacji. Tłem dla imprez masowych, 

łatwo dostępną plażą, rzadziej wodą, na 

której można uprawiać różne rodzaje 

sportów wodnych. W tej kategorii 

odnaleźć można mniej lub bardziej 

przypadkowych uczestników imprez, 

spacerowiczów, plażowiczów. Motywacja 

ludyczna nie jest jednak obca również 

aktywistom, zajmującym się rekonstrukcją 

dawnych obiektów pływających czy 

obyczajów flisackich, przy czym w ich 

przypadku wartością dodatkową może być 

integracja towarzyska, uczestnictwo 

w kulturze festynu czy uprawianie 

specyficznej formy żeglarstwa 

i wioślarstwa z użyciem tradycyjnych łodzi. 

Ci, którzy chcą Wisłę chronić 

i konserwować. Ta kategoria „wiślanych 

tożsamości” odwołuje się do mitu „Wisły 

jako ostatniej dzikiej rzeki w Europie” albo 

do mitu rdzennej, „prawdziwej” kultury 

wiślanej. Łącznikiem może tu być wiara, iż 

istnieje bądź istniał jakiś „stan idealny” 

Wisły czy to jako obszaru przyrodniczego, 

czy też jako związanej z Wisłą formy 

kultury. Będą to zatem wszyscy radykalnie 

sprzeciwiający się jakimkolwiek 

ingerencjom w środowisko przyrodnicze 

nad Wisłą ale także i ci, którzy – jako, na 

przykład, etnografowie czy historycy – 

strzegą „poprawności”, „prawidłowości” 

rekonstruowanych artefaktów i obyczajów.  

Ci, którzy Wisłę chcą zagospodarować. 

Możemy tu mówić zarówno o tych, którzy 

patrzą na Wisłę jako na ewentualną drogę 

transportową, tych, którzy widzą w Wiśle 

zasób energetyczny i zasób wody. 

Tematem dyskursu tej grupy byłaby 

„racjonalna gospodarka wodna”; grupa ta 

pozostaje w trudno rozwiązywalnym 

konflikcie z grupą „radykalnych ekologów”. 

Rozróżnić tu można też zapewne dyskurs 

środowisk naukowych, gdzie różne 

koncepcje zagospodarowania Wisły mogą 

być (choć nie musza i często nie są) 

dyskutowane na bazie argumentacji 

merytorycznej oraz środowiska aktywistów 

lub wyznawców określonego poglądu, 

gdzie najczęściej dominuje obraz Wisły 

nacechowany emocjami. Drugą kategoria 
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„pragnących zagospodarować” będą ci, 

którzy odwołują się przede wszystkim do 

zasobów symbolicznych Wisły w celu 

wzmacniania lokalnych tożsamości 

i budowania kapitału społecznego: 

samorządowców, aktywistów, działających 

w organizacjach pozarządowych lub 

nieformalnie, liderów społeczności. W tej 

kategorii mieścić będą się również wszyscy 

przedsiębiorcy, samorządowcy i aktywiści, 

chcący Wisłę „sprzedawać”, widzący w niej 

„produkt turystyczny” czy po prostu 

miejsce prowadzenia biznesu (np. 

restauracji, wynajmu łodzi, żeglugi 

pasażerskiej itp.) 

Tożsamością pozostającą poza tą 

klasyfikacją, gdyż nie tyle wytwarzaną, 

„emergentną”, co „naturalną” – byłaby 

tożsamość „dawnych wiślaków”. Pod tym 

określeniem należy przede wszystkim 

rozumieć ludzi przez miejsce urodzenia 

i wykonywany zawód (do dziś lub kiedyś) 

związanych z Wisłą, a także ich potomków;  

w tej grupie bardzo często, co wykazało 

nasze badanie, obserwować można 

obecnie przemianę „tożsamości ziemi” w 

„tożsamość krwi”: są to ludzie, którzy 

często, mieszkając w pobliżu Wisły, prawie 

nigdy nad nią nie bywają („nie mają 

interesu”), zachowując równocześnie sporą 

wiedzę na jej temat i pamięć tego, co na 

Wiśle działo się kiedyś (połączoną 

z przekonaniem, że obecnie „Wisła 

umarła”). Druga kategoria mogą tu być 

ludzie od lat hobbystycznie aktywni nad 

Wisłą: dawni członkowie klubów 

żeglarskich czy wioślarskich, wędkarze od 

lat wędkujący nad Wisłą, a także ci 

przedstawiciele związanych z Wisłą 

zawodów, dla których nie są one tradycją 

rodzinną i generalnie w kategorii 

„zawodów tradycyjnych” się nie mieszczą: 

rzeczni policjanci, pracownicy obsługujący 

urządzenia hydrotechniczne, strażacy, 

ratownicy wodni itp. 
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2 METODOLOGIA EKOETNOLOGICZNA W BADANIACH 

NAD KRAJOBRAZEM 

 

 

 

 

Etnologiczne badania krajobrazu 

koncentrują się na uchwyceniu 

historycznych - dających się prześledzić 

w czasie współzależności pomiędzy 

działaniami a opowieściami/narracjami 

użytkowników danego krajobrazu 

mających swoje fizyczne odzwierciedlenie 

w przestrzeni. Ekologiczna perspektywa 

w etnologii określa tego rodzaju 

rozważania mianem ekologii historycznej. 

Główne przesłanki metodologiczne stojące 

za tym podejściem, to: 

 kluczem do zrozumienia relacji 

i współzależności pomiędzy 

krajobrazem a lokalną społecznością są 

jej sposoby działania - wykorzystania 

przestrzeni; 

 lokalna społeczność nie dostosowuje 

się do krajobrazu w sposób bierny 

a poddaje go społecznemu formowaniu 

z wykorzystaniem elementów 

zastanych; 

 społeczne formowanie krajobrazu 

należy rozumieć, jako mające swoje 

odzwierciedlenie w fizycznej 

przestrzeni działania wynikające 

z dominującej w danej społeczności 

wizji tego, co można a czego nie wolno 

robić z przestrzenią; 

 przestrzeń nie jest jedynie niszą 

ekologiczną danej społeczności, 

a wytworzonym biotopem społeczno-

kulturowym, który oprócz ograniczeń 

fizycznych zawiera także ograniczenia 

wytworzone kulturowo; 

 krajobraz jest zatem 

antropocentrycznym wyrazem ludzkich 

opowieści i działań odzwierciedlonym 

w fizycznej przestrzeni, możliwym do 

odczytania w kontakcie z jego 

użytkownikami (lokalną społecznością); 

 krajobraz nigdy nie jest przestrzenią 

„naturalną" - pozbawioną znaczenia 

i czekającą na włączenie w obieg 

społeczno-kulturowy. 

Etnologiczne badania nad krajobrazem 

dowodzą, że ludzie - użytkownicy są z nim 

silnie związani, jest on częścią ich 

tożsamości nie tylko w wymiarze 

sentymentalno-deklaracyjnym 

(narracyjnym) ale też zawodowym oraz 

w odbiorze osób trzecich (myślenie 

stereotypowe). Związek z danym 

krajobrazem/terenem w czasach 

historycznych miał swoje odzwierciedlenie 

w nazewnictwie, stroju, umiejętnościach 

i predyspozycjach zawodowych 

i interpersonalnych jednostek i grup. 

Współcześnie jest jednym z elementów 

możliwych do wyeksponowania w procesie 

kształtowania tożsamości indywidualnych 

bądź zbiorowych. 



Dwa razy do tej samej rzeki. Wisła jako przestrzeń zmiany kulturowej - Raport końcowy z badania 

 

 

 
18 

Powyższa synteza metodologiczna 

znajduje swoje egzemplifikacje 

i rozwinięcia zarówno w etnologii/ 

antropologii kulturowej, jak i innych 

naukach humanistycznych i społecznych. 

Interesujące jest ujęcie socjologiczne 

sprecyzowane przez MacNaghtena 

i Urry'ego (Alternatywne Przyrody. Nowe 

Myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, 

Warszawa 2005). 

 istnieją praktyki przestrzenne - 

indywidualne/zbiorowe sposoby 

działania tworzące strefy i regiony, np. 

 praktyki przestrzenne materializują się 

w czasie jako trwały składnik 

krajobrazu, np. układ przystani 

i większych portów 

 istnieją sformalizowane sposoby 

przedstawiania przestrzeni czyli 

schematy wiedzy i wyobrażeń na temat 

przestrzeni zawarte w planowaniu 

i zarządzaniu, np. strategiach 

dotyczących transportu wodnego 

i zagospodarowania dróg wodnych 

 sformalizowane sposoby 

przedstawiania przestrzeni narzucane 

są lokalnym społecznościom odgórnie, 

np. poprzez decyzję o budowie tamy 

 przestrzeń posiada swój 

wyobrażony/symboliczny wymiar, 

który jest ważną częścią życia 

społeczności lokalnych 

 lokalne społeczności bronią 

symbolicznego wymiaru swojej 

przestrzeni, gdyż zawarta w nim jest 

logika ich praktyk przestrzennych 

Pomiędzy powyższymi toczy się rodzaj 

historycznej gry, której efektem jest 

dzisiejszy kształt przestrzeni, określany 

mianem przedstawienia przestrzeni, czyli 

stanem uznawanym przez żyjących za 

naturalny. Naturalność ta jest wynikiem 

społecznego zatajenia (świadomego lub 

nie) pochodzenia kształtu danej 

przestrzeni, np. bieg rzeki może być uznany 

za całkiem naturalny a w rzeczywistości 

jest efektem działań ludzkich z przeszłości; 

pagórki na których stoją domy 

w nadbrzeżnych wsiach mogą być 

uznawane przez obecnych mieszkańców 

wsi za twory naturalne podczas gdy 

w rzeczywistości są usypanymi przez 

Olędrów terpami. 

Praktyki przestrzenne zmienne są w czasie. 

Społeczeństwa na różnych etapach 

historycznych stykały się z różnymi 

stadiami przedstawienia przestrzeni. 

Można jednak wyodrębnić 

charakterystyczne cechy kontaktu 

z fizyczną przestrzenią poprzez praktyki 

przestrzenne: 

 gospodarowanie przestrzenią dla 

przyszłych pokoleń, mające na celu 

zwiększenie komfortu pracy i życia 

 korzystanie z przestrzeni w sposób 

maksymalnie efektywny na miarę 

aktualnych możliwości technicznych 

 badanie możliwości jakie daje dana 

przestrzeń poprzez obserwację 

i eksperymenty 

 konsumpcja krajobrazu, rozumiana 

również jako spełnianie oczekiwań 

estetycznych Różne konfiguracje tych 

cech składają się na kontakt 

społeczeństw z krajobrazem. 

Można doszukiwać się historycznych 

prawidłowości rządzących tymi 

konfiguracjami. Możliwe jest jednoczesne 

występowanie wszystkich w tym samym 

czasie i przestrzeni. 

Socjologia ekologiczna doszukuje się 

prawidłowości i tendencji w ujęciu 
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historycznym szukając uniwersalnego 

języka opisu relacji człowieka ze 

środowiskiem, w naszym przypadku 

krajobrazem. Innymi słowy stara się 

o analizę w skali makro. Współczesna 

ekoetnologia skupiając się na skali mikro 

uwypukla jednostkowe relacje 

z krajobrazem, dostępne badaczowi za 

sprawą wywiadu etnograficznego 

i obserwacji uczestniczącej. Efektem są 

redefinicje krajobrazu. Najbardziej 

zaawansowaną metodologicznie jest 

perspektywa Tima Ingolda (The perception 

of the environment. Essays on livelihood, 

dwelling and skill, London & NY, 2000): 

 krajobraz należy traktować jako 

świadectwo życia poprzednich pokoleń, 

które go zamieszkiwały, jest zatem 

środowiskiem niedającym się podzielić 

na fizyczną przestrzeń i narracje o niej; 

 jest to rodzaj zapisu dający się odczytać 

wyłącznie poprzez życie w nim i branie 

udziału w procesie jego tworzenia 

rozumianego, jako zmysłowe 

zaangażowanie w środowisko, które 

jest nośnikiem przeszłości; 

 aby wejść w relację ze środowiskiem 

należy działać w nim; 

 proces ten to postrzeganie krajobrazu, 

czyli nie tylko działanie umysłowe post 

factum, ale stan całego organizmu 

w trakcie działania; 

 postrzeganie jest zatem ciągłym, 

dynamicznym procesem; 

 krajobraz jest niejednorodny 

i jakościowo różny, tzn. jest wartością 

„niemierzalną" jakościową a nie 

ilościową; 

 krajobraz nie jest wartością 

obiektywną, poruszanie się 

w krajobrazie z perspektywy osoby go 

zamieszkującej jest podróżą z ciągle 

zmieniającymi się odniesieniami do 

indywidualnej lub zbiorowej przeszłości 

a nie podróżą pomiędzy punktami 

(miejscami); 

 ludzkie zamieszkiwanie w krajobrazie 

opiera się na działaniach nazywanych 

zadaniami, czyli praktycznymi 

działaniami w środowisku, 

wykonywanymi przez osobę 

o odpowiednich umiejętnościach, 

będące częścią codziennej praktyki 

życiowej. Zadania jednostek są 

wzajemnie skorelowane w obrębie 

społeczności i składają się na 

„zadaniobraz" (taskscape); 

 „zadaniobraz" jest interaktywnym, 

zbiorowym sposobem wchodzenia w 

relacje ze środowiskiem i jako taki jest 

nigdy niekończącym się procesem 

wpływania na krajobraz. 

Perspektywa antropologiczna Tima Ingolda 

akcentuje procesualny charakter fizycznej 

przestrzeni i zwraca uwagę na 

sensoryczność relacji człowieka ze 

środowiskiem. W takim ujęciu kluczową 

rolę pełni głos codziennego użytkownika 

krajobrazu. Jest to doskonała perspektywa 

do badań etnograficznych społeczności, 

których środowisko nie poddane zostało 

nagłym zmianom wywołanym czynnikami 

zewnętrznymi. Trwając w nieprzerwanym 

kontakcie z własnym środowiskiem, za 

sprawą swojego „zadaniobrazu" są 

jedynymi ludźmi mającymi możliwość 

kształtowania własnego krajobrazu. 

Operacjonalizacja tej metodologii 

w badaniach krajobrazu dzisiejszej polskiej 

wsi, jest możliwa przy uwzględnieniu 

innych jednostek czasu, tzn. od 

zewnętrznie narzuconej zmiany, np. 
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budowy zbiornika zaporowego do czasu 

przeprowadzenia badania. 

Konkludując - zarówno współczesna 

metodologia ekosocjologiczna jaki 

i ekoetnologiczna daje się 

zoperacjonalizować w Projekcie Wisła. 

Wybór narzędzi metodologicznych nie jest 

ograniczony względami obiektywnymi 

i może opierać się wyłącznie na wyborze 

kierownika projektu. Zauważyć należy, że 

perspektywa ekosocjologiczna lepiej 

sprawdzi się przy diagnozowaniu stanu 

krajobrazu wiślanego w oczach badanych a 

perspektywa ekoetnologiczna będzie 

lepsza do opisania procesu ludzkiego 

zaangażowania w „rewitalizację 

wiślańskości" oraz pozwoli na głębsze 

zrozumienie tego fenomenu. 

Edukacja a badania z zakresu ekoetnologii 

Przy podejmowaniu się badań z zakresu 

relacji człowieka ze środowiskiem należy 

też zwrócić uwagę na niebagatelny wpływ 

edukacji na sposób narratywizowania 

środowiska. Klasycznie w zetknięciu 

z przedstawicielami innych kultur 

etnografowie starali się zrekonstruować ich 

lokalną wiedzę o świecie przyrody. 

Współcześnie mówi się o: 

 LEK (local environmental/ecological 

knowledge) czyli wiedzy będącej 

zespołem tradycyjnych praktyk 

i informacji powstałych w wyniku 

historycznego procesu interakcji wielu 

pokoleń ludzi zamieszkujących dane 

środowisko, na temat jego 

funkcjonowania, przekazywanej 

z pokolenia na pokolenie poprzez 

lokalne opowieści, sposoby działania, 

rytuały i folklor. Jest to rodzaj wiedzy 

potocznej, będącej głównym 

i wspólnym dla wszystkich lub 

większości członków danej 

społeczności źródłem informacji, 

niezbędnych do codziennego życia; 

 Wiedzy o środowisku, czyli powstałym 

w wyniku pracy naukowej badaczy 

z całego świata produktem obserwacji 

i eksperymentów, docierającym do 

społeczności lokalnych za 

pośrednictwem praktyk związanych 

z edukacją środowiskową (ekologiczną) 

(autor, Wykorzystanie metod 

jakościowych do badania wiedzy 

środowiskowej społeczności lokalnych, 

„Journal of ecology and health", vol. 15, 

nr 1 2011, str. 712). 

Edukacja środowiskowa (ekologiczna) 

opiera się na: 

 zrównoważonym gospodarowaniu 

środowiskiem; 

 promowaniu działań mających na celu 

oszczędne gospodarowanie zasobami 

środowiska; 

 kształtowaniu postawy moralnej 

odpowiedzialności za ochronę dóbr 

przyrody; 

 rozwijaniu poczucia solidarności 

w dziedzinie ochrony środowiska; 

 znajdowaniu zależności między stanem 

środowiska a życiem każdej jednostki. 

Nie stwierdzono zarówno w źródłach 

zastanych, jak i na podstawie obecnego 

badania jakichkolwiek skoordynowanych 

działań w zakresie edukacji ekologicznej 

dotyczącej środowiska „wiślanego",  

Warto przy tym zwrócić uwagę, że dzisiaj 

dla wielu nad Wisłą obecnych jest to 

znacznej mierze środowisko nowe. Są to 

ludzie reprezentujący tożsamości 

„emergentne”, często poszukujący tej 

wiedzy. Ludzie „przychodzący nad Wisłę” 

w odróżnieniu od „dawnych Wiślaków” 
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zwykle nie dysponują na jej temat żadnymi 

informacjami, ponadto często kierują się 

stereotypami (typu „Wisła-ściek”), 

a zarazem też nieobeznani są 

z podstawowymi ryzykami, związanymi 

z przebywaniem nad Wisłą, żeglugą po 

Wiśle, a także z tym, jakie zagrożenia oni 

sami mogą stwarzać. Na potrzeby tej – 

obecnie dominującej - kategorii 

użytkowników Wisły wydaje się konieczne: 

 zrekonstruowanie LEK na podstawie 

wywiadów etnograficznych; 

 popularyzacja tej wiedzy, miedzy 

innymi w postaci elementu produktu 

turystycznego, stworzenie „słownika 

wiedzy wiślanej", stworzenie swego 

rodzaju „podręcznika zachowywania się 

nad Wisłą”; 

 wypracowanie zgodnego 

z tradycyjnymi sposobami użytkowania 

krajobrazu modelu turystycznego 

zagospodarowania środowiska 

„wiślanego" – przewodnika dla 

aktywistów i samorządowców, który 

można nazwać przewodnikiem 

posługiwania się Wisłą”, operacyjnego 

narzędzia edukacyjnej i turystycznej 

interpretacji środowiska wiślanego; 

 zaproponowanie łatwych do 

społecznego zaakceptowania celów 

edukacyjnych oraz przygotowanie 

atrakcyjnych i zrozumiałych środków 

(pomocy) dydaktycznych.  
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 3 WISŁA MORZEM MOŻLIWOŚCI? - słów kilka o ludycznym 

wymiarze spędzania czasu nad Wisłą  

 

 

 

 

 

WSTĘP 

Jedno z pytań jakie postawiliśmy sobie 

projektując badania brzmiało: jak ludzie 

spędzają czas nad Wisłą. Dzięki temu 

chcieliśmy się przyjrzeć bliżej, co tak 

naprawdę nad rzeką się dzieje. Świadomie 

pomijamy kwestie takie jak żegluga wiślana 

czy działania ekologiczne, o ile nie są one 

związane ze spędzaniem czasu wolnego, bo 

jak się okazuje elementy te niejednokrotnie 

przeplatają się ze sobą. Skoncentrujemy się 

głównie na aspekcie dotyczącym 

ludycznego charakteru Wisły 

i powiązanego ze sposobem spędzania 

wolnego czasu nad Wisłą, który będziemy 

definiowali jako szeroko rozumianą 

zabawę.  

W tym krótkim tekście będziemy 

posiłkowali się różnego rodzaju teoriami. 

W pierwszej kolejności odniesiemy się do 

pojęcia zabawy (sposobu spędzenia 

wolnego czasu). Definicja James 

E. Combs’a kładzie nacisk na społeczny 

oraz nawiązujący do tradycji wymiar 

zabawy. Autor zdefiniował zabawę jako 

egzystencjalną możliwość, będącą formą 

społeczną. Zwraca on uwagę na zmiany 

zachodzące w sposobach spędzania 

wolnego czasu. Ze względu na przemiany 

gospodarcze oraz bogacenie się 

społeczeństw, wolnego czasu jest co raz 

więcej (por. teoria klasy próżniaczej 

Veblena). Mamy zatem do czynienia 

z przemianami wzorców oraz sposobów 

zabawy, jednakże nadal istotnym 

czynnikiem wpływającym na jej 

współczesne formy jest historia oraz 

tradycja, która niejednokrotnie dostarcza 

uzasadnienia danej zabawy16. 

Odwołamy się jeszcze do trzech innych tez 

wspomnianego powyżej autora, by osadzić 

nasze rozważania w pełniejszym 

kontekście teoretycznym: 

1. Wiele historycznych i socjologicznych 

przyczyn sprawiło, że nasza osobista 

umiejętność i chęć do zabawy, a także 

skłonność do domagania się jej, 

wzrastają w ostatnich latach 

wykładniczo. 

2. Nowoczesne społeczeństwa zarazem 

coraz częściej pozwalają na zabawę, 

dostarczają dla niej okazji kulturowego 

uzasadnienia. Zabawa stała się 

współcześnie niezbywalnym 

elementem życia, a społeczeństwa 

tracą umiejętność definiowania, 

ograniczania i kanalizowania zabawy. 

W rezultacie wzrosła ilość czasu, 

energii i pieniędzy poświęconych na 

rozrywkę, co ma daleko posunięte 

konsekwencje. Społecznie tworzone 

okazje do zabawy stały się dostępne 

dla ogromnej części populacji.  

                                                   
16

 Combs, James. Świat zabaw. Narodziny nowego 
wieku ludycznego. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego. Warszawa 2011.  
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3. Różnorodność oraz skala zabawy będą 

rosnąć.  

Tezy autora pokazują zmiany jakie 

następują w społecznym i indywidualnym 

stosunku do zabawy. Zwiększone 

możliwości spędzania wolnego czasu 

wpływają na większe zainteresowanie 

aktywnościami wiślanymi.  

AKTYWNOŚCI WIŚLANE 

Na blogu badania zadaliśmy pytanie: 

„z czym się kojarzy Wisła?”. Pierwsze 

odpowiedzi, jakie uzyskaliśmy to: dzika 

rzeka, plaża, wędkowanie, imprezowanie 

etc. Jednak po spędzeniu czasu w „terenie” 

przeprowadzeniu szeregu obserwacji oraz 

wywiadów, możemy stwierdzić, że nad 

Wisłą dzieje się znacznie więcej.  

Podjęliśmy zatem próbę skategoryzowania 

wiślanych wydarzeń oraz grup biorących 

w nich udział, pokazując, że każda z nich 

w odmienny sposób korzysta z Wisły. W 

tym momencie należy podkreślić, że grupy 

nie są rozłączne i jedna osoba może 

należeć do kilku grup jednocześnie. A oto 

zaproponowana przez nas kategoryzacja: 

Pływający po rzece  

Zacznijmy od osób pływających po Wiśle. 

Nie jest to grupa najliczniejsza, można 

nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest 

ona ilościowo raczej marginalna, lecz 

jednocześnie szczególnie ważna, ponieważ 

wodniacy pełnią rolę swoistego nośnika 

tradycji. 

Wisła w przeszłości służyła jako ważny 

ciąg komunikacyjno-transportowy. Osoby 

pływające mogą w jakimś stopniu łączyć 

powstałe na Wiśle „kulturowe wyspy”, 

tworząc w miarę spójny ciąg Wisły, a także 

są łącznikami „starego” z „nowym” (patrz 

rozdział 1).  

Rekonstruktorzy 

Fotografia 1. Zrekonstruowane łodzie na Wiśle. 

 

Źródło. Zdjęcie własne. 

Kategoria osób pływających po Wiśle jest 

szeroka, obejmuje osoby nawiązujące do 

dawnych tradycji flisackich i transportu 

wiślanego oraz wiślanego szkutnictwa. 

Dzięki tym grupom możemy zobaczyć na 

Wiśle historyczne krypy, baty czy 

pychówki. Rekonstruktorzy są grupą 

bardzo aktywną, angażującą się 

w organizację różnego rodzaju wydarzeń 

jak np. Flis Festiwal w Gassach czy Zielone 

Świątki na Urzeczu, przeznaczone również 

dla szerokiej publiczności. Organizują także 

dostępne dla wszystkich chętnych rejsy 

wiślane (godzinne lub całodniowe), 

podczas których zapoznają ich uczestników 

z możliwościami tradycyjnych łodzi, dzielą 

się wiedzą na temat Wisły, częstują 

wspólnie przygotowywanymi regionalnymi 

potrawami. Sposoby spędzania wolnego 

czasu, które proponują rekonstruktorzy 

zawierają elementy edukacji kulturowej 

oraz ekologicznej. Oferując mieszkańcom 

Warszawy i turystom możliwość bliskiego 

i wielowymiarowego kontaktu z Wisłą, 

chcą kształtować, w ten sposób ich związki 

z rzeką. Aby zwiększyć swój potencjał i siłę 

oddziaływania rekonstruktorzy zakładają 

różnego typu organizacje pozarządowe. 

Rekonstruktorzy tworzą pewnego rodzaju 

atrakcje wraz z elementami edukacji 

kulturowej oraz ekologicznej (Fundacja 

Ja Wisła), kształtując w ten sposób 

tożsamość wiślaną. Odbiorcami ich oferty 
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są zwykli mieszkańcy, którzy właśnie w ten 

sposób chcą spędzać wolny czas.  

PRZYPADEK: FUNDACJA „SZEROKIE 

WODY” 

Fundacja Szerokie Wody – utworzona w 2012 

roku warszawska organizacja pozarządowa 

prowadząca działania związane z rzeką Wisłą 

i reaktywacją silnie związanego ze stolicą 

sąsiadującego z Warszawą, a nawet 

obejmującego część jej dzielnic (Wilanów, 

Saska Kępa) historycznego mikroregionu 

etnograficznego Urzecze. 

Fundacja współorganizuje takie 

przedsięwzięcia jak Flis Festiwal w Gassach, 

Zielone Świątki na Urzeczu i współtworzy część 

takich wydarzeń jak warszawskie Wianki czy 

Święto Wisły. W 2015 za organizację Flis 

Festiwalu Fundacja została uhonorowana 

Nagrodą Przyjaznego Brzegu, a Zielone Świątki 

na Urzeczu otrzymały podczas V Forum 

Promocji Mazowsza certyfikat Najlepszego 

Produktu Turystycznego regionu. 

Fundacja uczestniczy w pracach Komisji 

Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły. 

[Źródło: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_Szeroki

e_Wody] 

Fundacja jest przykładem organizacji aktywnie 

działającej i mającej na celu promocję Wisły, 

przyczynia się także do kształtowania 

tożsamości wiślanej na Urzeczu. Organizacje 

tego typu powstają na całej długości Wisły. 

Z naszych obserwacji wynika jednak, że brakuje 

lidera, który by w jakiś sposób spajał 

organizację tego typu. Takim liderem mogłaby 

być fundacja „Rok Wisły 2017”. 

Rysunek 1. Godzina „W” na Wiśle w Warszawie. 

 
Źródło. Zdjęcie własne. 

Kajakarze 

Po Wiśle pływają także kajakarze. 

W ostatnich latach pojawiły się firmy 

kajakowe organizujące spływy Wisłą. 

Badania socjologiczne pokazują, że Wisła 

postrzegana jest jako rzeka brudna (por. 

rozdz. 4), co nie jest zgodne z faktycznym 

stanem czystości wód. W ostatnich latach, 

dzięki licznym inwestycjom, Wisła 

znacząco oczyściła się. Szczególnie jest to 

widoczne poza miastami, gdzie woda 

wiślana charakteryzuje się wysoką 

klarownością i przejrzystością. Nasi 

rozmówcy z firm kajakowych, wskazywali, 

że około 2012 Wisła była już na tyle czystą 

rzeką, że można było w niej się kąpać. 

Jednak wciąż Wisła jest powszechnie 

uznawana za „brudną i śmierdzącą rzekę”.  

Fotografia 2. Kajaki na Poniatówce 

 

Źródło. Zdjęcie własne. 

Drugim zakorzenionym stereotypem jest 

uznawanie Wisły za rzekę niebezpieczną. 

Co prawda istnieją pewne zagrożenia, jak 

np. zbrojenia mostów czy liny cumujące 

piaskarki, ale osoba posiadająca 

podstawowe umiejętności sterowania 

kajakiem powinna poradzić sobie na Wiśle 

bez większych problemów. Wiślane spływy 

kajakowe stają się coraz bardziej 

popularne. Nasi rozmówcy z firm 

kajakowych wspominali, że co prawda 

początki były trudne, jednak pierwsi klienci 

widząc, że Wisła jest w miarę czystą 

i bezpieczną rzeką, zaczynali polecać 
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pływanie po niej kolejnym osobom. 

Obecnie wiślane spływy kajakowe stały się 

na tyle popularne, że firmy kajakowe 

organizując dla pracowników dużych 

przedsiębiorstw nowego rodzaju spotkania 

integracyjne.  

Kluby wioślarskie 

Fotografia 3. Warszawskie Towarzystwo 
Wioślarskie i Port Czerniakowski. 

 

Źródło. Zdjęcie własne. 

Nie możemy zapomnieć o klubach 

wodniackich takich jak np. Warszawskie 

Towarzystwo Wioślarskie, PTTK Rejsy czy 

Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie. 

Wioślarstwo powoli staje coraz 

popularniejsze, a polskie osady wioślarskie 

osiągają sukcesy na mistrzostwach świata. 

Jest to specyficzny sport, uznawany za 

elitarną i prestiżową dyscyplinę, która 

szczególnym zainteresowaniem cieszy się 

wśród klasy średniej. Z jednej strony do 

klubów należą dzieci, które trenują 

wioślarstwo od najmłodszych lat, z drugiej 

natomiast wioślarstwo cieszy się dużym 

zainteresowaniem wśród 

czterdziestolatków (w WTW spory odsetek 

klubowiczów jest w tym właśnie wieku).  

Kluby wioślarskie mają swoją tradycję: 

należą do nich całe rodziny, a wiedza 

o wioślarstwie, a więc i pośrednio o Wiśle, 

przekazywana jest przez starsze pokolenie. 

Młodsi klubowicze, chociaż rzadko 

przywiązują do Wisły szczególne 

znaczenie, są z nią związani tradycją 

rodzinną, podkreślają że „mój dziadek 

pływał, mój ojciec pływał, ja pływam”. 

Można jednak zaryzykować stwierdzenie, 

że Wisła dla ich tożsamości nie ma 

istotnego znaczenia – istotną składową jest 

tu raczej sport. Wioślarze związani są 

z Wisłą z przyczyn praktycznych (tu są 

zlokalizowane kluby), stanowi ona element 

ich codziennego życia, któremu nie nadają 

szczególnego znaczenia. Interesują ich 

w głównej mierze problemy techniczne: 

nasi rozmówcy często wspominali, że 

okresowo niski stan wód Wisły utrudnia 

treningi i niejednokrotnie grozi 

uszkodzeniem łodzi. 

PRZYPADEK: WARSZAWSKIE 

TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE 

Najstarszy klub wioślarski w Polsce liczący 137 

lat. Na stronie internetowej znajduje się 

następujący opis: 

Nasze Towarzystwo działa obecnie w zmienionych 

warunkach. Nie ma już przydziałowego sponsora 

w postaci spółdzielczości. Utrzymuje się głównie 

z własnych dochodów. Otrzymuje też dotacje na 

działalność sportową młodzieży. Nadal sport, 

a szczególnie wioślarstwo jest najważniejszą 

dziedziną działalności. Turystyka i rekreacja są 

finansowane samodzielnie przez członków 

Towarzystwa. Na dwóch przystaniach 

w Warszawie (OSW Zaruski i OSW Wioślarska) 

działają wioślarze i kajakarze, w OSW Marina nad 

Zalewem Zegrzyńskim - żeglarze. Towarzystwo 

uzyskuje coraz lepsze wyniki sportowe, szczególnie 

w wioślarstwie. Minione sezony, są najlepszymi 

pod względem sportowym w całej powojennej 

historii WTW. Spektakularne sukcesy 

w największych wioślarskich imprezach globu, 

pozwalają nam mówić, że w WTW mamy 

wioślarstwo na światowym poziomie! Na 

krajowym podwórku z imprez we wszystkich 
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kategoriach wiekowych, nasi zawodnicy przywożą 

rokrocznie worek medali. Obecnie WTW jest 

drugą wioślarską siłą w Polsce, natomiast 

w klasyfikacji kobiet - jesteśmy NAJLEPSI 

W POLSCE! Wymierne korzyści daje współpraca 

z licznymi partnerami, o których nieustannie 

zabiega WTW. Prowadzona jest bezpłatna nauka 

wiosłowania dla najmłodszych mieszkańców 

Warszawy. Organizowane są imprezy propagujące 

sport i turystykę wodną, w tym regaty na Wiśle 

oraz na Zalewie Zegrzyńskim. Wyniki WTW 

wpływają na nieprzerwany prymat Warszawy, 

w klasyfikacji generalnej miast i powiatów 

w ogólnopolskim „Systemie Sportu 

Młodzieżowego” oraz Mazowsza w klasyfikacji 

województw. Weterani WTW starają się 

przekazywać następnym pokoleniom, najlepsze 

tradycje Towarzystwa, w myśl naszego hasła 

propagowanego od ponad stu lat: „Nasze hasło, 

nasza broń: miłość, zgoda, bratnia dłoń”. [Źródło: 

http://www.wtw.waw.pl/historia,16] 

WTW organizuje różnego rodzaju imprezy 

związane z wioślarstwem: jedna z nich jest 

Tytan Warszawy, impreza sportowa 

skierowana do uczniów warszawskich szkół. 

Barki, tramwaje wodne, taksówki wodne 

Innym rodzajem aktywności obserwowanej 

na rzece są zorganizowane rejsy barkami, 

tramwajami wodnymi, czy nawet 

kursującymi w Warszawie taksówkami 

wodnymi. W ostatnich latach, tego rodzaju 

działalność cieszy się bardzo dużym 

zainteresowaniem. Daje to możliwość 

podziwiania rzeki oraz miasta 

z perspektywy Wisły. Popularnym 

warszawskim tramwajem wodnym można 

popłynąć na wycieczkę do Serocka, 

podczas której, jej uczestnicy mogą 

podziwiać miasto z perspektywy Wisły 

i z bliska obserwować życie na rzece. 

Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił 

sezonowe promy, którymi piesi 

i rowerzyści mogą się przemieszczać 

z jednego brzegu Wisły na drugi: trasa 

jednego z nich łączy plażę Poniatówkę 

z Powiślem, inny kursuje pomiędzy plażą 

Kryniczna na Saskiej Kępie i Płytą 

Czerniakowską, kolejny łączy Młociny 

z Tarchominem. Inne rejsy organizowane 

są także, na dłuższych odcinkach, np. na 

trasach z Góry Kalwarii, Karczewia do 

Warszawy lub z Modlina do Wyszogrodu. 

W rejsach do Małopolskiego Przełomu 

Wisły specjalizuje się Fundacja „Ja Wisła”. 

Jak piszą na swojej stronie organizatorzy 

„Rejs ma charakter poznawczy. Nie pośpiech 

w pokonywaniu rzeki, lecz pobyt 

i zaprzyjaźnianie się z nią będzie naszym 

celem”. Rejsy tego typu mają na celu 

edukacje ekologiczną oraz pokazanie 

różnych aspektów tradycji i kultury 

wiślanej. Wyprawa taka odbywa się na 

bacie, czyli dziesięciometrowej tradycyjnej 

drewnianej łodzi warszawskich piaskarzy.  

Jednym z pytań jakie należy postawić, 

brzmi: jaką rolę pełnią turystyczne rejsy? 

Czy jest to tylko sposób na spędzenia 

wolnego czasu, czy może udział w nich 

wynika z potrzeby poznania Wisły? 

Motywacje mogą być różne, można jednak 

zauważyć pewną inspirację i zaciekawienie 

rzeką. Uczestnicy rejsów mogą korzystać 

z okazji, by ją bliżej poznać. Nawet podczas 

krótkiej przeprawy promowej można 

spojrzeć na Wisłę i miasto z innej 

perspektywy, która okazuje się być 

atrakcyjna, tymczasem wcześniej była ona 

niedostępna. Osoby wybierające dłuższe 

rejsy wydają się być bardziej świadome 

atrakcyjności Wisły i chcą ją lepiej poznać. 

Dla niektórych rejs historyczną łodzią 

połączony z wizytą na odizolowanych 

wyspach ma też walor odmienności, 

egzotyki i przygody.  

PRZYPADEK: PUŁAWY, JANOWIEC i 

KAZIMIERZ 

Projekt realizowany był na obszarze trzech 

gmin: miasta Puławy, gminy Kazimierz Dolny 

oraz gminy Janowiec, a jego efektem miało być 
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powstanie produktu turystycznego 

opierającego się na wykorzystaniu walorów 

Wisły, jak również integracja trzech miast 

poprzez stworzenie takiego wspólnego 

produktu. Przedmiotem projektu było: 

- Przebudowa portu rzecznego w Puławach 

w celu przystosowania go do pełnienia funkcji 

turystyczno-rekreacyjnych oraz budowa 

bulwaru nadwiślańskiego. 

- Rozbudowa infrastruktury turystycznej 

związanej z rzeką Wisłą w Kazimierzu Dolnym 

(przebudowa przystani, budowa szaletu 

miejskiego, oświetlenie bulwaru nad Wisłą 

i zagospodarowanie terenów zieleni przy wale 

wiślanym oraz przebudowa drogi wraz 

z uzbrojeniem terenu), 

- Budowa przystani żeglugowej na rzece Wiśle 

w miejscowości Janowiec. 

W ramach projektu zrealizowano wszystkie 

przedsięwzięcia z zakresu budowy 

infrastruktury. Główny cel projektu, jakim miała 

być integracja poprzez komunikację wiślaną 

biorących udział w projekcie miejscowości oraz 

inspiracja dla rozwoju żeglugi turystycznej na 

odcinku co najmniej między Sandomierzem 

i Warszawą nie został zrealizowany ze względu 

na niedostateczną żeglowność Wisły. Mamy tu 

do czynienia z przykładem, w jaki sposób nawet 

zaangażowanie dużych środków finansowych 

nie prowadzi w prosty sposób do przełamania 

„wyspowego” schematu inicjatyw rozwojowych 

nad Wisłą. W tym przypadku „wykorzystanie 

walorów Wisły” ogranicza się tylko do 

wykorzystania lokalnych walorów 

przyrodniczych i nie doprowadzi do wpisania 

inicjatywy w szerszy, wiślany kontekst. 

W projekcie zarazem niemal całkowicie 

zapoznano możliwość wykorzystania walorów 

kulturowych. 

PRZYPADEK: TAKSÓWKA WODNA  

Od trzech lat w Warszawie pływa taksówka 

wodna pod nazwą „Taxi Wisła”. Działanie 

prowadzone jest przez Fundację Dom Wisły. 

Taksówka oferuje z przede wszystkim krótkie 

rejsy w obrębie miasta Na stronie fundacji 

znajduje się następujący opis: 

Widok Warszawy ze środka rzeki jest zupełnie 

inny niż widziany z drugiego brzegu. Powolne 

płynięcie w dół rzeki pozwala na totalny relaks 

i odprężenie. Podczas rejsów godzinnych 

i dłuższych będzie można spróbować swoich sił 

przy wiośle i na żaglu rozprzowym.[Źródło: 

http://domwisly.pl/index.php/artykuly/dzialani

a-fundacji/399-taxi-wisla]. 

Spotkania towarzyskie  

Oprócz propozycji spędzenia czasu na 

samej rzece, można też skorzystać 

z atrakcji, jakie oferują jej brzegi i nabrzeża. 

We wszystkich większych miastach widać 

w cieplejsze dni ludzi schodzących się nad 

Wisłę: kierują nimi różne motywacje. Na 

początek skupimy się na krótkim 

omówieniu grupy, którą określimy jako 

„towarzysko-imprezową”, następnie 

zajmiemy się tymi osobami, które 

przychodzą nad Wisłę w celach 

rekreacyjnych oraz w celu plażowania. 

Grupa „towarzysko-imprezowa” nie jest 

jednorodna, można ją podzielić na trzy 

typy: 

„Ogniskowicze” i „Grillowicze” 

Można ich spotkać niemal wszędzie, 

w różnych częściach nabrzeża. Spotykają 

się nad Wisłą lub w jej pobliżu, w celu 

spędzenia czasu przy ognisku. Grupy te 

mają swoje ulubione miejsca, którym 

niejednokrotnie nadają sobie tylko znane 

nazwy. Przy ogniskach skupiają się 

najczęściej młodzi ludzie, chcący spędzić 

czas ze swoimi znajomymi. Ogniska palą 

również wędkarze, jednakże w innym celu.  

„Klubowicze” 

Grupa, która pojawiła się w krajobrazie 

wiślanym, stosunkowo niedawno, choć 

zwyczaj spędzania czasu w nadrzecznych 

klubach (np. Yacht Club Polski) był 

popularny już w dwudziestoleciu 

międzywojennym. Tamto życie klubowe 
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miało wymiar tyleż towarzyski, co 

sportowy i w jakimś sensie ta tradycja była 

kontynuowana również po wojnie w YKP 

(który również wtedy charakteryzował się 

wyraźną elitarnością) oraz w klubach 

wioślarskich i żeglarskich, takich, jak WTW, 

PTTK „Rejsy”, „Skra” czy „Spójnia”, gdzie 

jednak większa rolę odgrywała aktywność 

sportowa. 

Symptomem odwrócenia Warszawy od 

Wisły było odcięcie Powiśla i Starego 

Miasta od Wisły przez Wisłostradę. 

Ponadto jej brzegi stały się strefą 

niebezpieczną17. Lewy brzeg Wisły 

w latach 70-ch XX w. był strefą barów 

piwnych niskiej kategorii, co też nie 

przybliżało rzeki mieszkańcom miasta. 

Zbliżenie takie nastąpiło około 2012 roku, 

kiedy dzięki porozumieniu aktywistów 

wspierających ich władz miejskich, powstał 

szereg nowych lokali, nawiązujących do 

rzeki – chociażby samą nazwą (np. „Temat 

Rzeka”, „ Prawy Brzeg”, „Plażowa”). W 

latach 2012-2015 można było 

zaobserwować pewnego rodzaju „boom” 

i powstanie nowej mody, jaką było 

imprezowanie w klubach nad Wisłą. Lokale 

te swoimi nazwami, logami oraz sposobem 

promocji nawiązywały do Wisły. Można 

stwierdzić, że powstała pewna specyficzna 

przestrzeń nad Wisłą: przestrzeń klubowo-

kawiarniana. Różni się ona od innych 

miejskich przestrzeni „imprezowych”. 

Wydaje się, że atrakcyjność chodzenia nad 

Wisłę wiąże się z towarzyszącą jej otoczką 

nieznanego, tajemniczego, niedostępnego 

wcześniej miejsca (nowa przestrzeń). 

Przestrzeń ta nawiązuje dodatkowo do 

mitu przedwojennej Warszawy i tradycji 

przedwojennego plażowania oraz 

towarzyskiego bywania w klubach 

żeglarskich i wioślarskich. Należy 

                                                   
17

 Silnym echem odbiło się pod koniec lat 80-ch XX 
w. zabójstwo Jana Strzeleckiego, które, miało 
miejsce właśnie nad Wisłą 

podkreślić, że ten styl warszawski, powoli 

przenosi się do innych miast. Zapewne 

w najbliższym czasie powstawanie klubów 

i kawiarni, które można określić jako 

„wiślane”, stanie się swoistą modą 

i wspominany „boom”, będzie można 

obserwować również w innych 

nadwiślańskich miastach.  

„Bywalcy bulwarów” 

Jest to szeroka grupa - charakterystyczna 

dla większych miast - osób które 

przybywają nad Wisłę w celach 

towarzysko-imprezowych. Jednakże, 

nie spędzają oni czasu przy ogniskach ani w 

klubach - można ich spotkać na bulwarach 

wiślanych. Motywacje osób w ten sposób 

spędzających wolny czas są różne, można 

tutaj wymienić np. brak środków 

finansowych (lub niechęć do ich 

wydawania), do spędzania czasu w klubach. 

Nie zawsze jednak jest to aspekt 

finansowy, niektórzy po prostu chcą 

spędzić czas nad Wisłą, na świeżym 

powietrzu i w gronie znajomych. 

Przestrzeń nad samą Wisłą jest 

w świadomości bywalców „wyjęta spod 

prawa”. W ich ocenie, można w tym 

miejscu spożywać alkohol, co jest 

zabronione np. w parkach (Park 

Skaryszewski, Pole Mokotowskie itp.). 

Samo nabrzeże Wisły z bulwarami jest 

w większości miast łatwo dostępne (dobrze 

skomunikowane).  

Zasadniczo należy uznać, że dla wyżej 

wymienionych grup Wisła tworzy 

specyficzną przestrzeń. Przestrzeń, która 

jest „inna” niż ta, w której mieszkają 

i funkcjonują na co dzień. Rządzi się ona 

specjalnymi prawami, które zazwyczaj 

tworzą bywalcy. Jest to często przestrzeń 

innych zasad, gdzie w odczuciu 

i świadomości tych osób, nie zawsze 

obowiązują przepisy prawne. Duża 

atrakcyjność tego sposobu spędzania 
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wolnego czasu nad Wisłą tworzy szereg 

konfliktów z innym użytkownikami Wisły i 

grupami społecznymi. Aspekt ten 

omówimy w dalszej części tekstu.  

Plażowanie 

Pierwsze pytanie jakie sobie postawiliśmy 

brzmiało: Czy możemy mówić 

o specjalnym rodzaju plażowania nad 

Wisłą? Czy to jest to samo co np. nad 

Zalewem Zegrzyńskim lub innym akwenem 

wodnym? Czy plażowanie nad Wisłą czymś 

się różni? Odpowiedź na to pytanie jest 

trudna. Brakuje badań nad zwyczajami 

bywalców plaż. Pewnych wniosków 

dostarcza jednak obserwacja uczestnicząca 

tych miejsc oraz badanie przeprowadzone 

przez m. st. Warszawa z bywalcami 

wiślanymi. Najprościej odpowiadając na 

postawione pytanie można uznać, że „i tak 

i nie” , w zależności od miejsca i osób.  

Fotografia 4. Poniatówka. 

 

Źródło. Zdjęcie własne. 

Po pierwsze, plaże powstają w sposób 

spontaniczny, ludzie sami wyznaczają 

miejsca, gdzie chcą w ten sposób spędzać 

wolny czas. Pokazują to badania 

warszawskie18. Plaże, które zostały 

wyznaczone i przygotowane, lecz nie były 

wcześniej uczęszczane przez mieszkańców, 

są puste i nie mają stałych bywalców. 

Natomiast plaże, które były uczęszczane, 

a dopiero później powstała na nich 

infrastruktura, cieszą się jeszcze większym 
                                                   
18

 Badanie przeprowadzone przez Biuro Marketingu 
m. st. Warszawy, 2015.  

zainteresowaniem. Plaże wybrane przez 

ludzi mogą tworzyć miejsca specyficzne 

i charakterystyczne dla Wisły. Ciekawym 

przypadkiem jest plaża Poniatówka, której 

przypadek został opisany poniżej.  

PRZYPADEK: PONIATÓWKA 

Plaża po praskiej stronie Wisły, na wysokości 

Mostu Poniatowskiego, w warszawie nazywana 

jest „Poniatówką”. Jest to stare miejsce do 

plażowania. Plaża funkcjonowała przed II wojną 

światową i była płatna. Obecnie jest to bardzo 

popularne miejsce wśród warszawiaków. 

W ciepłe dni, można tu spotkać tłumy ludzi. 

W pobliżu jest klubokawiarnia, miasto 

udostępnia również leżaki. Jak pokazały 

badanie prowadzone przez m. st. Warszawa, 

plaża stanowi ważne miejsce dla 

Warszawiaków. Z obserwacji wynika, że 

najbardziej popularnymi formami plażowania 

jest wypożyczanie leżaków oraz palenie ognisk/ 

grillów. Sporo osób można spotkać w pobliskiej 

klubokawiarni. Niewielu plażowiczów przebywa 

nad samą wodą, a jedynie pojedyncze osoby 

wchodzą do wody.  

Po drugie, na plaże przychodzą różne 

grupy społeczne. Dla niektórych jest to 

zwykłe miejsce do spędzania czasu. Wisła 

nie stanowi, żadnej dodatkowej wartości, 

jest zwykłym akwenem wodnym. Można 

postawić tezę, że gdyby Warszawa 

znajdowała się nad Zalewem Zegrzyńskim, 

sposób spędzania czasu i znaczenie miejsca 

byłoby takie samo. Dla innej grupy plaże 

wiślane, mogą być specyficznymi miejscami 

i w ich świadomości są odmienne od 

innych plaż. Dochodzi tutaj rola 

przedwojennego mitu, np. na starych 

zdjęciach Poniatówki, widać, że była to 

plaża specyficzna, nad którą chodziła raczej 

klasa średnia. 

Rekreacja nad Wisłą  

Dużą grupę bywalców stanowią osoby, 

przybywające nad Wisłę w celach 

rekreacyjnych. Należy zwrócić uwagę, że 
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rekreacja nad Wisłą to nie tylko spędzaniu 

czasu nad samą rzeką, często również 

w pewnej odległości od niej. Widać, to 

szczególnie w sposobie wytyczania ścieżek 

rowerowych. Osoba jadąca na rowerze 

często nie widzi Wisły. Aby się do niej 

zbliżyć, musi się „przedrzeć” przez gęste 

zarośla nadbrzeżne. Pytanie, które 

pozostanie bez odpowiedzi brzmi: Czy 

osoby te, pomimo pewnego oddalenia od 

rzeki, pozostają z nią w interakcji 

(w wymiarze świadomości), czy jest to po 

prostu zwykła ścieżka rowerowa.  

Fotografia 5. Rezerwat nad Wisłą. 

 

Źródło. Zdjęcie własne. 

Oprócz samych rowerzystów należy, 

wymienić osoby, które chcą spędzić czas 

na łonie natury. Przybywają do licznych 

rezerwatów wiślanych, chodzą ścieżkami 

i schodzą nad samą Wisłę. Do tej grupy 

można zaliczyć, także „psiarzy”. 

PRZYPADEK: REZERWATY NA 

TARCHOMINIE 

Szczególnie ładnym i często uczęszczamy 

w celach rekreacyjnych miejscem są rezerwaty 

„Ławice Kiełpińskie” oraz „Łęgi Czarnej Strugi”. 

W trakcie badania dokonaliśmy obserwacji tego 

miejsca. Miejsce to przyciąga warszawiaków, 

głównie poprzez walor przyrodniczy. W ciągu 

dnia na wale przeciwpowodziowym przebywają 

spacerowicze, biegacze oraz rowerzyści. Z wału 

nad samą Wisłę schodzi niewiele osób (trzeba 

przejść przez las wąską ścieżką). Po drugiej 

stronie wału znajdują się puby. Wieczorem 

również można odnaleźć spacerowiczów, ale 

także ogniskowiczów. Zasadniczo teren ten jest 

miejscem wypoczynku warszawiaków 

mieszkających w pobliżu, na Białołęce. Dla nich 

miejsce to może być wyjątkową przestrzenią. 

Wisła stanowi jej ważny element, ale 

w wymiarze ekologicznym (aspekt dziewiczej 

przyrody). Jest to miejsce szczególnie często 

odwiedzane przez wędkarzy. 

PRZYPADEK: WIŚLANA TRASA ROWEROWA 

Jedną z ciekawych inicjatyw, próbującą 

połączyć Wisłę jest Wiślana Trasa Rowerowa 

biegnąca wzdłuż całej rzeki. Swój początek ma 

u źródeł Wisły tam gdzie łączą się Czarna 

i Biała Wisełka. Trasa biegnie głównie po 

wałach przeciwpowodziowych. Obserwacja 

warszawskiego odcinka szlaku wskazuje na 

spore zainteresowanie nim, jednakże część 

użytkowników, nie ma świadomości, że obok 

płynie rzeka (Wisła jest często z samego szlaku 

niewidoczna), dla części osób jest to prostu 

zwykła trasa rowerowa. 

Wędkarze  

Fotografia 6. Wędkarze. 

 

Źródło. Zdjęcie własne. 

Jest to grupa stałych bywalców rzeki, 

którzy byli na niej od zawsze. W okresie, 

gdy Wisła była z perspektywy większości 

mieszkańców typowym nie miejscem (por. 

rozdz. 1), właśnie wędkarze byli nieomal 

jedynymi jej użytkownikami. Dużym 

problemem dla nich było wtedy co 

najwyżej zanieczyszczenie rzeki, co 

wpływało na liczbę oraz na przydatność do 

spożycia ryb. Obecnie wędkarzy można 

spotkać wszędzie, na całej długości rzeki. 

Ciekawym problemem jest wypieranie ich 

z przestrzeni, która wcześniej należała 
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praktycznie tylko do nich. Popularność 

Wisły przyczyniła się do tego, że już nie są 

na niej sami. Z wywiadów z nimi, 

przeprowadzonych na dość masowo 

uczęszczanych odcinkach prawego brzegu, 

wynika, że czują się oni obecnie rugowani 

z miejsc, w których wcześniej nie spotykali 

jakichkolwiek współużytkowników; w ich 

wypowiedziach pojawiają się takie 

określenia, jak „inwazja”, „stonka”, „wyjce” 

(o imprezujących na plażach), „chamstwo”, 

„wiocha, co nie wie, jak się nad wodą 

należy zachowywać”. 

Imprezy wokół Wisły 

Trzeba zwrócić uwagę również na szeroką 

kategorię różnych wydarzeń nad Wisłą, jak 

np. Wianki w Gassach, Fliss Festiwal czy 

Zielone Świątki na Urzeczu, 

niejednokrotnie połączonych z elementami 

edukacji kulturalnej czy ekologicznej. 

Jednak wydarzenia te, które przyciągają 

ludzi nad Wisłę, są przede wszystkimi dla 

pewnej grupy osób sposobem spędzania 

wolnego czasu. 

Fotografia 7. Wianki w Gassach. 

Źródło. Zdjęcie własne. 

PRZYPADEK: WIANKI W GASSACH 

I WARSZAWIE  

Jednym z wydarzeń, w których braliśmy udział, 

były Wianki w Gassach. Jest to impreza 

organizowane przez mieszkańców wsi Gassy 

oraz dom kultury w Konstancinie na boisku 

przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gassach. 

Początkowo odbywają się występy cyrkowe, 

skierowane do najmłodszych. Rozstawione są 

stoisko z różnego rodzaju gadżetami (balony, 

bańki mydlane, zabawki itp.), można spróbować 

wypieków lokalnych gospodyń oraz zjeść 

kiełbasę lub karkówkę z grilla przygotowaną 

przez strażaków z OSP. Przy jednym ze stoisk 

siedzą starsze panie i robią wianki (co ciekawe 

brak młodych osób). Po występach cyrkowych 

następują koncerty zespołu Vecordia oraz Old 

Boys, ludzie na przygotowanym przez 

strażaków parkiecie z desek zaczynają tańczyć. 

Po koncertach na scenę wchodzi DJ, grający 

disco-polo. Powoli kulminacyjny zbliża się 

moment kulminacyjny, czyli puszczenie 

wianków. W międzyczasie na imprezę zjechało 

bardzo dużo osób, pojawiły się szczególnie 

młode osoby. Rozpoczyna się pochód nad 

Wisłę, na którego czele idzie pani sołtys wraz 

z dziewczynkami niosącymi wianki. Następuje 

wypuszczenie wianków na Wisłę. Wszyscy 

uczestnicy imprezy wracają na parkiet. Strażacy 

tym razem pobierali 10 zł za wejście. Gdy 

wszyscy wrócili z nad Wisły, odbył się pokaz 

fajerwerków i impreza taneczno-alkoholowa 

trwająca do rana.  

PRZYPADEK: Flis Festiwal  

W podkonstancińskich Gassach, gdzie odbywa 

się Flis Festiwal czyli spotkanie kultur 

nadrzecznych na Urzeczu, od niepamiętnych 

czasów znajdował się przewóz przez Wisłę, 

który spajał mieszkańców obydwu brzegów 

Urzecza, podwarszawskiego mikroregionu 

etnograficznego, rozpościerającego się na 

zalewowych terenach pomiędzy dawnymi 

ujściami Pilicy i Wilgi, a mokotowskimi 

Siekierkami i prawobrzeżną Saską Kępą. Choć 

dziś trudno w to uwierzyć, rzeka zawsze 

bardziej łączyła niż dzieliła, stanowiąc 

w przeszłości najprostszy środek transportu 

i komunikacji. 

Urzecze – gwarowo zwane Łurzycem – 

tradycyjnie związane było z Wisłą i handlem 

wiślanym, flisakami zwanymi tu orylami, a także 

z osadnictwem olęderskim, które pojawiło się 

tu już w początkach XVII stulecia. Wszystkie te 

czynniki wpłynęły na odrębną tożsamość 

Łurzycoków, manifestującą się m.in. 

w unikatowych strojach wilanowskich, 
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budownictwie czy specyficznej, nadrzecznej 

gospodarce. 

Ideą Flis Festiwalu jest odbudowa orylsko-

olęderskiej tożsamości Urzecza oraz 

popularyzacja kulturowego dziedzictwa innych 

nadrzeczy Polski i Europy. Chcemy promować 

zachowane po dziś dzień elementy 

autentycznej kultury ludowej regionu, 

tradycyjny flis rzeczny, zanikające zawody 

wiślane, muzykę, tańce i stroje, dawne pieśni i 

przyśpiewki, czy też unikatowe łurzyckie 

przysmaki, takie jak sytocha czy siuforek. 

dr Łukasz Maurycy Stanaszek [Źródło: 

http://flisfestiwal.pl/] 

Jak na zmiany reagują „tubylcy”? – 

konflikty pomiędzy zabawowiczami 

a mieszkańcami 

Wisła jest dużą przestrzenią. W ostatnich 

latach konflikty pomiędzy różnymi grupami 

jej użytkowników poza sporadycznymi 

przypadkami nie były widoczne. Rosnąca 

aktywności różnych grup skupionych 

wokół Wisły, coraz większa popularność 

spędzania czasu na rzece lub w jej 

najbliższym otoczeniu, sprawiają że 

znacząco przybywa użytkowników 

przestrzeni wiślanej, a niektóre miejsca 

zapełniają się ponad miarę (np. plaża 

Poniatówka). W tej samej przestrzeni 

działają grupy, których uczestnicy mają 

przeciwstawne potrzeby i podejście do 

rzeki (np. imprezowicze i wędkarze), 

a odmienne sposoby spędzania czasu nad 

rzeką, powodują konflikty pomiędzy 

poszczególnymi grupami.  

Poniżej zaprezentujmy zaobserwowane 

przez nas w Warszawie pola konfliktu. Pól 

będące konsekwencją aktywności 

ludycznej (pomijamy tutaj konflikty 

pomiędzy ekologiami a osobami 

wykorzystującymi rzekę w celach 

zarobkowych np. piaskarze itp.) oraz 

wskażemy antagonistyczne wobec siebie 

grupy, mając świadomość, że podobne 

problemy występować mogą także 

w innych miejscowościach.  

Fotografia 8. Problemy ze śmieciami. 

 

Źródło. Zdjęcie własne. 

Warszawski „boom” na Wisłę klubowo-

bulwarową spowodował nagły wzrost 

liczby osób bawiących się nad Wisłą 

i zapełnienie przestrzeni. Zjawisko to 

ujawniło następujące pola konfliktu:  

 Klubowicze/ bywalcy bulwarów vs 

ekolodzy. Przedmiotem sporu są śmieci 

pozostawiane przez bawiące się tłumy. 

Po weekendowych nocach pozostają 

duże ilości odpadków (butelek, puszek, 

reklamówek, niedopałków itp.). 

„Imprezowicze” tłumaczą się brakiem 

infrastruktury (śmietników, publicznych 

toalet). W odpowiedzi ekolodzy, 

których priorytetem jest ochrona 

środowiska wokół Wisły i rozwiązanie 

problemu śmieci, podejmują działania 

edukacyjne (np. akcja „Dzielnica Wisła” 

(http://www.um.warszawa.pl/aktualno

sci/dzielnica-wis-kampania-

informacyjna)). Oprócz tego powstają 

liczne spory pomiędzy mieszkańcami, 

gdy okazuje się, że część z nich 

zamierza imprezować, część natomiast 

w tym samym miejscu zamierza 

oddawać się rekreacji.  

 Klubowicze/ bywalcy bulwarów vs Port 

Czerniakowski.  

 Sytuacje konfliktowe występują także 

w okolicy Portu Czerniakowskiego, 

gdyż bywalcy pobliskich klubów oraz 
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plaży w nocy zapuszczają się na jego 

teren, gdzie próbują dostać się do łodzi 

lub rzucają butelkami. Zdarzały się 

niewielkie uszkodzenia łodzi.  

 Klubowicze/ bywalcy bulwarów vs 

prawo. Jak wcześniej wspomnieliśmy, 

w przekonaniu bywalców wiślanych 

brzegów, przestrzeń ta jest częściowo 

wyjęta spod prawa (np. można tu 

spożywać alkohol, palić ogniska). 

Prowadzi to do konfliktu pomiędzy 

bywalcami a służbami porządkowymi 

(policja, straż miejska), gdyż zgodnie 

z prawem bulwary są traktowane jak 

plac miejski, gdzie obowiązuje zakaz 

spożywania napojów alkoholowych. 

Również część mieszkańców wyraża 

sprzeciw odnośnie spożywania 

alkoholu, gdyż zakłóca to porządek 

i wpływa na ich poziom poczucia 

bezpieczeństwa. 

 Klubowicze/ bywalcy bulwarów vs 

mieszkańcy. Wzmożona aktywność 

ludyczna prowadzi do zakłócenia 

spokoju osób mieszkających w pobliżu 

rzeki. Dawniej spokojne i puste brzegi 

dziś są pełne ludzi, co nie zawsze 

odpowiada mieszkańcom.  

 Ogniskowicze/ spacerowicze vs 

wędkarze – jeszcze kilka lat temu, 

Wisła należała przede wszystkim do 

wędkarzy. Dziś to miejsce, które było 

ich swoistym, bezludnym elizjum 

znacznie się skurczyło. Rosnąca 

popularność rzeki sprawia, że spokój 

wędkarzy jest zakłócany przez 

spacerowiczów, rowerzystów czy 

ogniskowiczów.  

 Mieszkańcy vs ekolodzy. Podczas 

naszej wizyty w Gassach został 

zidentyfikowany konflikt między 

ekologami ( uosobionymi z Obszarem 

Natura 2000) i mieszkańcami. 

Rozmówcy skarżyli się na odcięcie ich 

od rzeki, utratę prawa do korzystania 

z jej zasobów ( pozyskiwanie drewna 

i wikliny, łowienie bez ograniczeń ryb). 

Problem ten występuje w całym biegu 

Wisły.  

Jak widać, zwiększona aktywność 

i częstotliwość przebywania nad rzeką 

prowadzi do różnego rodzaju konfliktów. 

Im bardziej przestrzeń wiślana będzie się 

zapełniać, im więcej grup o sprzecznych 

interesach będzie pojawiać się nad Wisłą, 

tym bardziej konflikty te będą się nasilać. 

Obecnie, poza kilkoma wyjątkami, konflikty 

te nie są silne. Miejsca nad Wisłą (poza 

Warszawą, gdzie dostępna przestrzeń 

znacznie w ostatnich latach zmalała) jest 

wystarczająco dużo, by grupy spędzające 

czas nad wodą nie antagonizowały się. 

Jednak w najbliższych latach, w ramach 

rosnącej popularności aktywności 

wiślanych, konflikty będą przybierać na 

sile, będą też coraz bardziej widoczne.  

Znaczenie tradycji wiślanej – mit 

przedwojennej Warszawy 

W tym miejscu trzeba powrócić do 

zarysowanego wcześniej problemu tradycji 

i mitu. Opowieść o czasach, gdy „nad Wisłą 

się bywało”, tradycja nadwiślańskiej 

rekreacji – jest wciąż tematem przekazu 

międzypokoleniowego. Tradycja ta 

przekazywana jest częściowo ustnie – 

przez dawnych mieszkańców Warszawy 

młodszym – ale przede wszystkim, ze 

względu na to, że wielu obecnych 

mieszkańców Warszawy zamieszkuje 

stolicę w pierwszym, drugim, najwyżej 

trzecim pokoleniu, jest to typowa „tradycja 

wynajdywana” i często pojawia się jako 

temat prasowy lub wątek w mediach 

społecznościowych. 

Ciekawym przypadkiem, wartym bliższego 

przyjrzenia się, jest mit Wisły 

w przedwojennej Warszawie. Jest to 

opowieść bardzo atrakcyjna dla 

mieszkańców oraz turystów. Obecni 
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mieszkańcy Warszawy, nawet przyjezdni, 

aby „wejść w buty warszawiaków” chętnie 

wysłuchują tej opowieści i się w nią 

włączają. W oparciu o tę, potrzebę można 

stworzyć kolejny produkt turystyczny, 

który może być dla mieszkańców podstawą 

do stworzenia jednego z aspektów 

wspólnej tożsamości. Zostało to, notabene, 

dostrzeżone przez władze miasta i stało się 

jednym z ważniejszych obszarów 

budowania marki Warszawy. 

W opowieść o warszawskiej Wiśle można 

wpleść wątki dotyczące plażowania, 

spływów i żeglugi wiślanej czy spędzania 

wolnego czasu na bulwarach. W dużej 

mierze to, co teraz się dzieje nad Wisłą, 

jest kontynuacją sposobów spędzania 

wolnego czasu przez przedwojennych 

warszawiaków. Jednak w zdecydowanej 

innej formie, o czym będzie mowa dalej. 

Wiślane produkty turystyczne można 

tworzyć także w innych miastach. 

Przykładem takiego miasta jest Toruń, 

powstał projekt pod nazwą „Hanza nad 

Wisłą”. Nawiązując do historii Hanzy, która 

była związana z handlem, a więc również 

z żeglugą wiślaną (spław towarów), władze 

miasta promują zabytki, historię i tradycję, 

zamierzają też zrekonstruować dawne 

wiślane łodzie i stworzyć w ten sposób 

kolejną atrakcję dla turystów. 

Podsumowując: oparcie promocji miasta na 

micie żywotnym w danym miejscu (Toruń 

miasto handlu, Toruń związany z żeglugą 

wiślaną itp.), pozwala stworzyć atrakcyjny 

produkt turystyczny.  

Kontynuacja, czy nowe formy spędzania 

czasu? 

Postawiliśmy jeszcze jedno ważne pytanie: 

na ile to, co się dzieje nad Wisłą jest 

kontynuacją tego, co było kiedyś? Aby na 

nie odpowiedzieć, niezbędne jest opisanie 

w kilku słowach wiślanej przeszłości. 

W zasadzie można odwołać się do dwóch 

przykładów. Pierwszy z nich, to przypadek 

Kłudzia i Solca nad Wisłą, drugi natomiast 

ukazuje przedwojenną Warszawę (oba 

zostały opisane powyżej). Ciekawym 

zapisem prezentującym dawne życie nad 

Wisłą jest film dokumentalny pt. „Woda” 

(dostępny do obejrzenia pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=iyaKT

RvjYfs). Został on w ramach interwencji 

socjologicznej pokazany mieszkańcom 

Kłudzia oraz Solca, następnie odbyła się 

dyskusja. Film pokazuje, że ludzie żyjący 

nad Wisłą byli z nią kiedyś ściśle związani, 

stanowiła dla nich źródło utrzymania 

(transport towarów, dochody z przepraw, 

rybołówstwo, surowce itp.). Cały czas żyli 

w interakcji z rzeką. Reakcje widzów, 

w dużej mierze potomków bohaterów 

filmu, pokazały, że sposób życia się zmienił, 

a Wisła została przesunięta w ich systemie 

wartości na dość odległy plan. Została 

raczej pamięć, nostalgia i odnawiana 

mozolnie przez część mieszkańców 

tradycja.  

Jak wspomnieliśmy na wstępie, zmiany 

zachodzące w społeczeństwie przyczyniły 

się do zwiększenia ilości czasu 

przeznaczonego na zabawę. W tezę tę 

wpisują się zmiany, jakie zaszły 

w sposobach spędzenia wolnego czasu nad 

Wisłą. Tradycyjna żegluga oraz transport 

towarów już nad nią nie powrócą. Zmieniła 

się rola rzeki, zmniejszył się odsetek osób 

utrzymujących się z pracy na Wiśle. 

Pozostaje jedynie rekonstrukcja żeglugi 

(pływania) jako hobby, pasja i forma 

spędzania wolnego czasu (odtwarzanie 

przeszłości, rekonstruktorzy jako specjaliści 

od transmisji tradycji).  

Z tej perspektywy można przedstawić 

następującą klasyfikację:  

https://www.youtube.com/watch?v=iyaKTRvjYfs
https://www.youtube.com/watch?v=iyaKTRvjYfs
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 Rekonstruktorzy, próbujący „wchodzić 

w buty” dawnych ludzi Wisły. Są oni 

kontynuatorami tego, co było 

„dawniej”, jednakże w inny sposób 

i w innym kontekście. Jest to szeroka 

grupa; mamy tu do czynienia 

z pragmatykami, którzy chcą dawne 

tradycje wykorzystać w celach czysto 

praktycznych lub komercyjnych; 

z takimi, dla których jest to przede 

wszystkim forma spędzania wolnego 

czasu oraz takimi, którzy to 

nawiązywanie do przeszłości traktują 

misyjnie, a owo „dawniej” jest celem 

samym w sobie i zarazem wzorcem, 

nad którego czystością 

i „prawidłowością” należy czuwać.  

 Osoby, które spędzają czas nad Wisłą 

i zarazem mają pewna wiedzę 

o przeszłości (najczęściej w postaci 

przekazu rodzinnego) i w ten sposób 

odnajdują się wobec obserwowanej 

dzisiaj zmiany kulturowej. Często, 

z uwagi na ową wiedzę, są liderami tej 

zmiany, swego rodzaju 

„trendsetterami”, autorytetami, do 

których zwracają się badacze tradycji, 

ale mogą tez być jej krytykami.  

 Osoby, które spędzają czas nad Wisłą, 

ale nie maja poczucia tożsamości 

wiślanej (ani potrzeby refleksji nad nią 

czy też jej budowania). Zasadniczo jest 

to grupa najszersza.  

James E. Comb w swojej książce pisze 

„Okresy liminalne charakteryzują się szybkimi 

zmianami i zaburzeniami orientacji. 

W momencie szoku, jaki wywołują nowości, 

powstają warunki dla dezorientacji. Gdy świat 

staje się chaotyczny, oddanie się zabawie jest 

sposobem na budowanie lub odbudowę 

znaczeń. Może to oznaczać powrót do 

dawnych form życia i przekonań, ich 

ponowne odkrycie bądź też zaakceptowanie 

tego, co nowe”19. Z tej perspektywy 

znaczenie tradycji wiślanej jest szczególnie 

ważne. Można uznać, że „wchodzenie 

w buty” dawniejszych pokoleń jest 

pewnego rodzaju łącznikiem pomiędzy tym 

co „stare”, a tym co „nowe”. Dodatkowo, 

dawne wzorce kulturowe uzasadniają 

obecną potrzebę zabawy.  

W naszej ocenie powstał szereg nowych 

form zabaw nad Wisłą. Często ich źródłem 

jest tradycja, przekształcona 

i wykorzystana w nowy sposób (np. 

tradycyjne puszczanie wianków). Jednakże 

w społeczeństwie tradycja ta nie odgrywa 

zasadniczej roli, możemy mówić tylko 

o wykorzystaniu tego co „stare”.  

Podsumowanie – Wisła morzem 

możliwości? 

Podsumowując powyższy rozdział 

postaramy się odpowiedzieć na pytanie: 

czy Wisła jest pretekstem, kontekstem czy 

czynnikiem sprawczym? Ze względu na 

zaprezentowany powyżej szeroki katalog 

różnych form spędzania czasu nad Wisłą, 

nie można odpowiedzieć na to pytanie 

w sposób jednoznaczny. W tym celu 

będziemy posiłkowali się marketingową 

teorią cyklu życia użytkownika produktu. 

Wisła zostanie potraktowana jak swojego 

rodzaju produkt. Poniższa grafika obrazuje 

cykl życia użytkownika.  

Rysunek 2. Cykl życia użytkownika 

 
Źródło: http://uxbite.com/2010/07/cykl-

zycia-uzytkownika-–-czesc-1-z-2/  

                                                   
19

 Combs, James. Świat zabaw. Narodziny nowego 
wieku ludycznego. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego. Warszawa 2011.  

http://uxbite.com/2010/07/cykl-zycia-uzytkownika-–-czesc-1-z-2/
http://uxbite.com/2010/07/cykl-zycia-uzytkownika-–-czesc-1-z-2/
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Zgodnie z tym schematem, użytkowników 

produktu „Wisła” można podzielić na 

następujące kategorie: 

Nieświadomi 

Osoby, które nie mają wiedzy o Wiśle 

stanowią dość liczną grupę. Dla tych osób 

Wisła jest zwykłym ciekiem wodnym, 

zwykłą rzeką. Osoby mieszczące się w tej 

kategorii nie nadają większego znaczenia 

Wiśle, nie są zakorzenione w tradycji 

wiślanej. Co prawda część z tych osób 

chodzi nad Wisłę (np. na plaże), ale 

pozostaje ona dla nich zwykłym 

zbiornikiem wodnym, jest tylko 

pretekstem, czasami nawet w ogóle nie jest 

zauważana.  

Zainteresowani  

Obecnie jest to jedna z najliczniejszych 

grup. Osoby z tej kategorii zostały jakoś 

zainteresowane Wisłą (np. poprzez 

działania władz miejskich, organizacji 

pozarządowych, klubów wioślarskich, były 

na spływie kajakowym itp.). Z drugiej 

strony, do tej kategorii można zaliczyć 

osoby, które uczestniczyły w przekazie 

pokoleniowym o Wiśle, mają zakorzenioną 

z tyłu głowy tradycję wiślaną, jednakże nie 

ma ona dla nich wielkiego znaczenia. Obie 

przedstawione tu kategorie nie wykluczają 

się. Ponadto odpowiednio skonstruowane 

komunikaty, skierowane do osób 

zainteresowanych, a niezwiązanych z Wisłą 

(np. pochodzących z województw 

nieleżących nad, nią i przyjeżdżających do 

Warszawy na studia), pozwala na 

przekazanie pewnej tradycji. Przykładem 

takiego działania jest opowieść 

o przedwojennej warszawskiej Wiśle.  

Warto w tym miejscu postawić pytanie, co 

przyciąga ludzi do Wisły. Jednym 

z powodów jest zwykła ciekawość. Wisła 

ma wizerunek niedostępnej oraz dzikiej 

rzeki. Jest tajemnicza, dodatkowo 

obrośnięta pewnym mitem. Ponadto 

obecnie istnieje szereg możliwości 

wybrania się nad rzekę, w łatwo dostępne 

miejsca. Zaistnienie tych dwóch aspektów 

jest swoistym „magnesem” przyciągającym 

do Wisły. Z jednej strony możliwości, 

a z drugiej atrakcyjna aura tajemniczości.  

Dla opisanej tu kategorii osób Wisła jest 

często pretekstem, jednak niejednokrotnie 

nabiera większego znaczenia i zaczyna 

stanowić pewien kontekst. Nie jest to 

zupełnie pusta przestrzeń, lecz miejsce 

budzące pewnego rodzaju 

zainteresowanie.  

Systematyczni 

Ten rodzaj zainteresowania charakteryzują 

powtarzające się wizyty i działania, do 

momentu, gdy wytworzy się znaczące 

zaangażowanie emocjonalne. Osoby z tej 

kategorii nieustannie przychodzą nad 

Wisłę (co prawda, nie zawsze są to 

systematyczne wizyty, ale osoby te 

określają się jako stali bywalcy). Spędzają 

nad rzeką czas w różnych formach: biorą 

udział w spływach kajakowych, należą do 

klubów wioślarskich, spacerują itp. Jest to 

szeroka kategoria osób. W ich przypadku 

użytkowanie Wisły nie zawsze przekłada 

się na nadawanie jej szczególnego 

znaczenia. Część tych osób widzi Wisłę, nie 

jest to przestrzeń całkowicie pozbawiona 

dla nich znaczenia, ale też nie posiadają 

silnego stosunku emocjonalnego do Wisły.  

Zdarza się, że Wisła jest dla nich 

pretekstem, jednakże zdecydowanie 

częściej staje się kontekstem ich 

aktywności, nabiera znaczeń. W przypadku 

części osób z tej grupy możemy mówić 

o rodzącej się tożsamości wiślanej.  
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Pasjonaci  

Etap ten polega na zaangażowaniu 

emocjonalnym odbiorcy marki. Jest to 

grupa stosunkowo nieliczna. W tym 

przypadku są to osoby, które 

systematycznie korzystają z Wisły, rzeka 

jest dla nich ważną przestrzenią o wielu 

znaczeniach (tożsamość, ekologia, czas 

wolny). Do tej kategorii można zaliczyć 

wszystkich wiślanych aktywistów 

(organizacje pozarządowe), pasjonatów 

żeglugi i spływów, rekonstruktorów, 

szkutników, część ekologów, a także 

zwykłych mieszkańców, którzy wychowali 

się w tradycji wiślanej i Wisła stanowi 

ważny element ich życia (w tym przypadku 

pasja, nie zawsze musi być uświadomiona).  

Wymierających  

Ostatnim etapem jest „wymieranie” 

użytkowników, którzy mogą być znudzeni, 

nie dostrzegać zmian, nie akceptować 

zmian zbyt wielkich , itp. To zjawisko 

wystąpiło w latach 80, XX w. gdy rzeka 

została „utracona”, odcięta od 

mieszkańców części obszarów wiślanych. 

Etap ten, jest także związany z fizycznym 

wymieraniem ludzi Wisły (np. szkutników, 

albo przewoźników). Dla osób tych Wisła, 

była sposobem na życie. Wraz 

z wymieraniem ludzi Wisły rzeka 

gwałtownie zmienia charakter.  

Kolejne nasuwające się pytanie brzmi: 

„która grupa dominuje, kogo nad Wisłą jest 

najwięcej?”. W powyższych rozważaniach 

przedstawiliśmy dwa wymiary: jeden 

odnoszący się do typów aktywności, 

a drugi do cyklu życia użytkownika, a więc 

etapu na którym może się znajdować. 

W pierwszym wymiarze dominacja na 

Wiśle ściśle związana jest z miejscem 

i charakterem odcinka rzeki. Poniżej 

prezentujemy wiślaną mapę Warszawy, 

pokazującą jak wraz z miejscem zmienia się 

sposób korzystania z Wisły.  

Rysunek 3. Mapa aktywności wiślanych w Warszawie. 

 

Źródło. Opracowanie własne. 
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Powyższa mapa jest wyborem miejsc, 

w którym dana aktywność dominuje 

(ustaliliśmy to na podstawie własnych 

obserwacji oraz kwerendy internetowej). 

Nie oznacza to, że np. ogniskowicze albo 

osoby spędzające czas rekreacyjne nie 

pojawiają się obszarach niezaznaczonych 

na mapie. Generalnie badanie to pokazało, 

że aktywność ściśle związana jest z danym 

odcinkiem rzeki i sposobem jego 

zagospodarowania, pozwoliło też wskazać 

na możliwe pola konfliktu pomiędzy 

różnymi użytkownikami. Takim miejscem 

jest bulwar, z którego korzysta nie raz 

w tym samym czasie kilka grup np. 

rowerzyści (rekreacja) i bywalcy bulwarów. 

Zasadniczo największa część przestrzeni 

nad Wisłą związana jest z rekreacją. Jest to 

popularny sposób spędzania wolnego 

czasu. Popularne są bulwary oraz plaże (za 

wyjątkiem plaży na Tarchominie), jednakże 

przestrzeń ta jest zbyt mała w stosunku do 

rosnącego zainteresowania korzystaniem 

z tych miejsc.  

Drugi wymiar jest związany z pierwszym. 

W poszczególnych aktywnościach, 

w różnych miejscach inaczej będzie się 

rozkładał udział poszczególnych 

użytkowników. Ponadto można stwierdzić, 

że poszczególne typy aktywności wiążą się 

z różnymi typami zaangażowania (np. samo 

plażowanie w niewielkim stopniu może 

doprowadzić do „pasji” użytkownika). 

Jednakże patrząc całościowo dostrzegamy, 

że dominuje I, II i III typ. Bardzo ważny jest 

aspekt geograficzny i aktywność ludzi 

Wisły na danym obszarze. Utrata Wisły 

w latach 80. XX w. sprawiła, że zaczął 

dominować I typ, czyli nieświadomość. 

Jednakże, w ostatnich latach w szybkim 

tempie to się zmienia. Przykładem 

przechodzenia do II, a nawet można 

zaryzykować stwierdzenie, że do III typu, 

jest Warszawa. Tu działania różnych grup 

doprowadziły do wzbudzenia 

zainteresowania Wisłą mieszkańców oraz 

przyjezdnych, co doprowadziło do 

systematycznego korzystania z rzeki części 

użytkowników (III typ). Większe 

zainteresowanie zaktywizowało 

pasjonatów. Zaczęli oni aktywnie działać 

na rzece, prowadząc co raz to nowe 

działania turystyczne, edukacyjne czy 

kulturalne. Powstały też nowe organizacje 

pozarządowe, a także władze miasta - 

chociażby za pośrednictwem powołanego 

przez nie rzecznika ds. Wisły - zwróciły 

uwagę na rzekę.  

Powracają do postawionego pytania, 

najwięcej użytkowników wiślanej 

przestrzeni to osoby „nieświadome Wisły”, 

dla nich to zwykły zbiornik wodny, taki sam 

jak każdy inny. W ich przypadku nie 

możemy mówić o tożsamości związanej 

z Wisłą. W ostatnich latach pojawiło, się 

bardzo dużo osób „zainteresowanych 

Wisłą”.  

Generalnie, można uznać, że Wisła 

dostarcza wielu możliwości spędzania 

czasu. Dla większości osób jest to czas 

poświęcony na relaks, aktywny 

odpoczynek czy spotkania towarzyskie. 

Dominuje więc ludyczny charakter Wisły. 

Dla zdecydowanej mniejszości, jest to 

pewnego rodzaju sposób na życie. Naszym 

zdaniem Wisła to obecnie archipelag 

możliwości. „Oferta wiślana” jest na tyle 

urozmaicona, każdy może tu znaleźć 

odpowiadający mu rodzaj aktywności. 
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Tabela 1. Eksperckie podsumowanie walorów Wisły w obszarze „Wisła jako przestrzeń zabawy i rekreacji”.  

Wyodrębnione w tym obszarze zjawiska, artefakty i działania zostały ocenione przez Zespół 

Badawczy pod kątem trzech kryteriów: 

 Potencjału budowania wizerunku miejscowości/regionu/kraju (zależnie od skali 

zjawiska) 

 Potencjału budowania tożsamości 

 Potencjału integracji społeczności lub szerzej, potencjału budowania kapitału 

społecznego 

Ocena została dokonań w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało zerowy potencjał w ramach 

kryterium, a 5 potencjał maksymalny. 

Zjawisko/ 
artefakt/ 
działanie 

Potencjał 
wizerunkowy 

Potencjał 
budowania 
tożsamości 

Potencjał 
integracyjny/budowania 

kapitału społecznego 

Komentarz 

Rekonstrukcje 5 4 3,2 Rekonstrukcje były oceniane jako ogół 
działań wpisujących się w sferę 
ludyczną (np. występujących 
równolegle w ramach takiej struktury, 
jak festyn, festiwal). Byłyby to zatem 
pokazy tradycyjnych jednostek 
pływających, rekonstrukcje obyczajów, 
pieśni, obrzędów, a także 
przedsięwzięcia takie, jak spływy i flis, 
wpisujące się w jakieś szersze 
scenariusze. Działania te, 
rozpatrywane osobno (np. sama 
rekonstrukcja jednostek tradycyjnych, 
tradycyjne szkutnictwo bez elementu 
pokazu) – musiałyby uzyskać dużo 
niższa punktacje jako działania o 
stosunkowo niskiej recepcji. 
Generalnie działania tego rodzaju 
rozumiane jako produkt mogą być 
narzędziem promocji mniejszych 
miejscowości pod warunkiem, że 
prezentowane są regularnie tam, gdzie 
mogą liczyć na szeroka publiczność. 

Żegluga 
pasażerska 

4 3,8 2 Ocena dotyczy żeglugi pasażerskiej w 
obrębie dużego miasta, takiego, jak 
Warszawa. Duża ilość jednostek 
pływających po Wiśle pozwala na 
„wyprowadzenie na rzekę” dużej ilości 
potencjalnych turystów, jak również 
zaprezentowanie miasta mieszkańcom 
od niecodziennej strony. Może być 
również jako element wizerunkowy i 
budowania tożsamości wykorzystany 
element dziedzictwa (np. w tym roku 
przypomnienie historii statku Bajka, 
planowane przywrócenie rejsów „do 
Młocin”). 
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Zjawisko/ 
artefakt/ 
działanie 

Potencjał 
wizerunkowy 

Potencjał 
budowania 
tożsamości 

Potencjał 
integracyjny/budowania 

kapitału społecznego 

Komentarz 

Sporty wodne 4,4 4,4 5 Kluby żeglarskie i wioślarskie, oprócz 
tego, że mogą być swego rodzaju 
wizytówka miejscowości, stanowią też 
miejsce edukacji społecznej i „edukacji 
wiślanej”. Wydarzenia sportowe (por. 
regaty Oxford-Cambridge) mogą stać 
się dużym wydarzeniem zarówno 
promocyjnym, jak i budującym lokalna 
tożsamość czy integrującą społeczność 

Kluby/kawiarnie 
nad Wisłą  

5 3,2 1,6 Kluby nad Wisłą są może najlepszą 
metodą ściągnięcia nad Wisłę dużej 
ilości mieszkańców miejscowości. 
Zarazem, ze względu na ewentualne 
konflikty – głośna muzyka, pijani 
imprezowicze – jest to zjawisko o 
małym potencjale budowania kapitału 
społecznego, choć w dużej mierze 
zależy to od programu klubu (por. 
wiślane prelekcje w kawiarni „Plażowa” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych, analizy netnograficznej i kwerendy 

innych źródeł zastanych. 

 

  



Dwa razy do tej samej rzeki. Wisła jako przestrzeń zmiany kulturowej - Raport końcowy z badania 

 

 

  
41 

 
4 POLSKA AMAZONKA? 

 

 

 

 

 

Wisła, która w mitologii narodowej - żywej 

jeszcze do połowy XX w. - jest synekdochą 

Polski, ziemi polskiej („kraj nad Wisłą”), 

obecnie interpretowana jest zupełnie 

inaczej. Temperatura emocjonalna 

skojarzeń Wisły i ojczyzny słabnie, 

a w zasadzie - biorąc pod uwagę brak 

istotnych, odwołujących się do nich 

tekstów współczesnych i brak przykładów 

tego rodzaju dyskursu w zebranym 

materiale terenowym – zanika. W tym 

pustym miejscu pojawia się Wisła 

postrzegana przede wszystkim jako rzeka-

ekosystem, rzeka-ciek wodny, wreszcie 

rzeka, w obrębie której ścierają się różne 

interesy gospodarcze i ich racjonalizacje, 

wynikające z rozmaitych koncepcji 

ideologicznych, związanych z rozumieniem 

roli i pozycji człowieka w środowisku 

przyrodniczym. W tym kontekście zaczyna 

funkcjonować percepcja Wisły jako 

„ostatniej dzikiej rzeki w Europie”, czy 

„polskiej Amazonki”. W tym rozdziale 

będziemy chcieli rozważyć, jakie treści 

wpisują się postrzeganie Wisły jako 

ekosystemu, środowiska przede wszystkim 

przyrodniczego, dla których aktorów jest 

ono percepcją jeśli nie kluczową to 

przynajmniej ważną i organizującą działanie 

oraz na ile jest to percepcja powszechna. 

Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie, 

w jakich pozostaje ona relacjach z innymi, 

społecznie ugruntowanymi wyobrażeniami 

Wisły i związanymi z nimi praktykami 

kulturowymi.  

Fotografia 9. Rezerwat „Ławice Kiełpińskie”. 

 

Źródło. Zdjęcie własne. 

Przyjęliśmy założenie, że kluczem do 

zrozumienia relacji pomiędzy krajobrazem, 

a człowiekiem jest sposób w jaki z niego 

korzysta, jak go zamieszkuje, jakie jest 

ugruntowane społecznie rozumienie jego 

fizycznego otoczenia. Krajobraz nigdy nie 

jest przestrzenią „naturalną" - pozbawioną 

znaczenia i czekającą na włączenie w obieg 

społeczno-kulturowy. Krajobraz jest 

antropocentrycznym wyrazem ludzkich 

przekonań, wyobrażeń i działań 

odzwierciedlonych, a właściwie 

„odnajdywanych” w fizycznej przestrzeni. 

Krajobraz w tym kontekście może być 

obszarem zmiany społecznej, gdyż 

pomiędzy różnymi sposobami jego 

rozumienia toczy się rodzaj gry, której 

efektem jest jego aktualny kształt. Gra owa 

toczy się również o to, co w danym 
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krajobrazie uznamy za naturalne20. Innymi 

słowy, „natura” w krajobrazie jest częścią 

jego „kultury”, a nie substratem.  

Porównanie Wisły do Amazonki uwypukla 

jej walor przyrodniczy, walor, który 

w mówieniu o Wiśle (nadawaniu Wiśle 

rozmaitych sensów) odpowiada 

szczególnemu zjawisku wyłączenia 

dzisiejszej „Wisły przyrodniczej” 

z porządku kultury. Jak wskazano bowiem 

w poprzednich rozdziałach, z jednej strony 

możemy o Wiśle dzisiaj mówić jako 

o pewnym „zasobie symbolicznym” kultury 

narodowej, będącym również 

symbolicznym zasobem lokalnych 

tożsamości, a z drugiej strony jest Wisła 

obecnie przestrzenią zabawy i rekreacji. 

Natomiast Wisła traktowana jako zasób 

przyrodniczy postrzegana jest bardzo 

często albo jako przestrzeń do podbicia, do 

zagospodarowania, albo jako przestrzeń, 

którą należy bezwzględnie chronić przed 

jakąkolwiek ingerencją. Między tymi 

dwoma sposobami rozumienia Wisły brak 

w zasadzie innej relacji, niż konfliktowa. 

Biorąc pod uwagę, to że przez wieki Wisła 

(również jako środowisko przyrodnicze) 

pozostawała integralną częścią kultury 

narodowej i kultur lokalnych, warto się 

zastanowić, czym uwarunkowany mógł być 

ten proces.  

Żeby dokładniej przyjrzeć się temu 

zagadnieniu należy zacząć od próby  

odpowiedzi na pytanie skąd wzięło się 

skojarzanie Wisły z Amazonką? Tropy do 

tego porównania prowadzą ku środkowej 

części Wisły, usytuowanej pomiędzy 

Zawichostem, a Płockiem. To właśnie ten 

fragment  rzeki, która jest bodajże ostatnim 

takim przypadkiem w Europie posiada 

nieuregulowane, naturalne brzegi. Fakt ten 

dobrze ilustruje wypowiedź zanotowana 

                                                   
20

 Por. rozdział Metodologia ekoetnologiczna w 
badaniach nad krajobrazem 

w jednym z wywiadów: „W gazecie gdzieś 

przeczytałem, że przyjechała delegacja z 

Japonii i oni byli bardzo zdziwieni, jak to 

zrobiliśmy, że doprowadziliśmy brzeg do 

naturalnej postaci”21. 

Fotografia 10. Wisła jest siedliskiem licznych 
gatunków ptaków. 

 

Źródło. Zdjęcie własne. 

Przejdźmy jednak dalej. Lakonicznego, ale 

bardzo trafnego opisu poszczególnych 

odcinków Wisły dostarcza opracowanie 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej: 

W odcinku źródłowym Wisła jest rzeką 

górską, przechodząc w ciek o charakterze 

wyżynnym, a następnie nizinnym.(…) Od 

Torunia do Gdańska rzeka jest uregulowana. 

Rzeka w środkowym i dolnym biegu tworzy 

liczne meandry i starorzecza.22 

Uszczegóławiając nieco ten opis warto 

dodać, że szerokość koryta rzeki 

w środkowym jej biegu waha się od ok. 

600 do ponad 1000 metrów. Kluczowe 

jednak z perspektywy budowania 

wyobrażenia Amazonki jest to, że na tym 

odcinku rzeka silnie meandruje i rozwidla 

się, niejednokrotnie pozostawiając za sobą 

stare koryto i tworząc kępy. Co więcej w 

pobliżu Warszawy, płynąc przez Kotlinę 

Warszawską, mija po lewej stronie Puszczę 

                                                   
21

 Wywiad z przedstawicielem firmy organizującej 
spływy kajakami  
22

 Plan gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły, KZGW, Warszawa 2010 
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Kampinoską, która łączy się z nią 

częściowo za pomocą torfowisk i bagien. 

Na tym samym odcinku Wisła przyjmuje 

kilka dopływów, w tym największy z nich – 

Narew z Bugiem. Całość niewątpliwie 

może sprawiać wrażenie dzikości i nawet 

ten dość powierzchowny opis pokazuje, że 

analogia pomiędzy Wisłą, a Amazonką 

może być całkiem uzasadniona. Za twórcę 

tego porównania bierze się często Marka 

Kamińskiego. W kontekście swoich 

podróżniczych doświadczeń z innych, 

„dzikszych” rzek, po swoich dwóch 

zimowych ekspedycjach w 2009 i 2010 r. 

nazwał Wisłę „aqua incognita”. Wisła, 

jakoby, miałaby być rzeką do nich 

porównywalną. „Spływając nią, miałem 

uczucie, że czasem jestem na Syberii czy 

Islandii, a innym razem na Amazonce. 

Doświadczyłem wówczas, jak wielkim 

bogactwem jest Wisła, ale jednocześnie, jak 

bardzo Wisła jest odcięta od Polski, a Polska 

od Wisły (...) Pływałem po wielu rzekach 

świata, w tym tych najbardziej dzikich 

i nieujarzmionych, jak na przykład Amazonka, 

rzeki Syberii i Kanady (…)  

I z całym przekonaniem mogę stwierdzić, że 

Wisła im nie ustępuje”.23 Mimo tej opinii, 

warto jednak pamiętać, że porównanie 

Wisły do Amazonki będzie raczej metaforą, 

a nie analogią. Metaforą, która może 

posłużyć do zobrazowania charakteru 

rzeki, ale będzie miała raczej słaby związek 

fizjonomią konkretnego krajobrazu i rolą 

człowieka w nim.  

Przede wszystkim Amazonka to 

rzeczywiście rzeka „dziewicza”, gdzie 

w znacznej części biegu człowiek jest 

właściwie nieobecny, a jego ingerencja 

praktycznie nie zachodzi. Czy w przypadku 

                                                   
23

 Wisła. 1047 tajemnic. Przewodnik Marka 

Kamińskiego. Praca Zbiorowa. Instytut Marka 

Kamińskiego, Gdańsk 2010  

 

Wisły mamy do czynienia z podobną lub 

chociażby zbliżoną sytuacją? Jeszcze po 

II wojnie światowej na Wisła 

funkcjonowała jako droga wodna, jednakże 

w związku z ograniczaniem środków na 

utrzymanie jej żeglowności i malejącą wagę 

w gospodarce narodowej transportu 

śródlądowymi drogami wodnymi utraciła tę 

zdolność w latach 80 XX wieku. Obecny 

stopień udziału transportu wodnego 

w całości przewozów towarów wynosi 

w Polsce około 0,7% i od wielu lat 

utrzymuje się na tym samym poziomie. Nie 

ma też szans na wzrost w najbliższym 

czasie. Średnia, niewielka długość 

przewozów świadczy o tym, że mają one 

jedynie charakter lokalny. Jest to 

spowodowane między innymi stanem 

utrzymania szlaków wodnych w Polsce24. 

Przywrócenie żeglowności Wisły w stopniu 

porównywalnym z ze stanem choćby z lat 

60-tych wymagałoby szeregu inwestycji 

w warunkach konieczności uwzględnienia 

wymogów programu Natura 2000, co pod 

znakiem zapytania stawia racjonalność 

ekonomiczną takich planów25. Niemniej, to 

właśnie zmniejszenie się ingerencji 

człowieka w regulację Wisły spowodowało 

spadek jej żeglowności, czemu 

towarzyszyła swoista renaturalizacja, przez 

część obserwatorów postrzegana jako 

„powrót do stanu pierwotnego”.  

                                                   
24

 Rola polskich dróg wodnych śródlądowych w sieci 
europejskiej, Teresa Jarzębińska, w: Stan i 
perspektywy 
żeglugi śródlądowej, Bydgoszcz 2008 
25

 Natura 2000 nie jest co prawda twardą 
przeszkodą w dokonywaniu twardych inwestycji 
hydrotechnicznych, ale stanowi poważne 
utrudnienie, ze względu na okres, w którym można 
prowadzić działania inwestycyjne  
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Fotografia 11. Łachy wiślane. 

 

Źródło. Zdjęcie własne. 

Pojawia się tu napięcie pomiędzy 

środowiskami, stawiającymi sobie za cel 

ochronę stanu obecnego, które postrzegają 

Wisłę jako obszar unikalnego krajobrazu 

oraz obszar siedlisk rzadkich gatunków 

(przede wszystkim ptaków), a grupami 

chcącymi przywrócić żeglowność Wiśle. Ci 

pierwsi twierdzą, że jakiekolwiek 

ingerencja w rzekę jest niszczycielska i nie 

powinna być podejmowana, z drugiej 

strony padają głosy, że regulacja szlaków 

wodnych odbywać się może 

z poszanowaniem istniejących 

ekosystemów, co więcej, argumentuje się, 

że w ogólnym rozrachunku transport 

wodny zdecydowanie mniej obciąża 

środowisko niż np. transport kołowy.  

Nakłada się na to znaczne zanieczyszczenie 

wody w Wiśle. Przez wiele lat Wisła 

w znacznej części jej biegu była silnie 

zanieczyszczona zarówno ściekami 

przemysłowymi, jak i komunalnymi. 

Wszelki kontakt z wodą uznawany był za 

niebezpieczny, nie tyle ze względu na to, że 

była to nieprzewidywalna rzeka o silnym 

nurcie, ale ze względu na czystość i zapach 

wody. Jeszcze kilka lat temu z na wędkarzy 

starających się złapać ryby w Wiśle 

patrzono jak na szaleńców.  

Fotografia 12. Pozostawiane śmieci nad Wisłą.  

 

Źródło. Zdjęcie własne. 

Podkreślić jednak należy, że w ostatnich 

latach sytuacja ta zdecydowanie się 

poprawia i jak pokazują dokumenty 

związane z aktualizacją Planów 

Gospodarowania Wodami26, oceniające 

m.in. parametry biologiczne oraz 

fizykochemiczne i chemicznych wody – jej 

jakość znacznie się poprawiła. Było to też 

dostrzegane przez rozmówców:  

Z mojej perspektywy jednym z plusów UE 

było to, że wymogła na Polsce budowę wielu 

oczyszczalni. Wiele miast zaczęło budować je 

i W-wa również; w chwili obecnej w 100% 

oczyszcza swoje ścieki. Kiedyś było tak, że za 

W-wą Wisła była tak ohydna, że ciężko było 

nią pływać. 

Chociaż stan wody w Wiśle się poprawił 

(jak przedstawiono wyżej) i tak jest 

postrzegany przez osoby, które mają 

bezpośredni kontakt z Wisłą, to 

uzasadnione jest jednak pytanie, na ile 

zmiana jakości wody w rzece dotarła do 

szerszej świadomości i buduje powszechny 

obraz Wisły. Warto w tym momencie 

wskazać działania mogące wpłynąć 

i przyśpieszyć ten proces. Jednym z nich 

jest aktywność podejmowana przez 

członków Klubu Gaja pod nazwą Big Jump. 

Jest to cześć europejskiej inicjatywny dla 

                                                   
26

 
http://www.apgw.kzgw.gov.pl/assets/upload/12.20
14/Wisla/projekt_apgw_wisla.pdf, dostęp grudzień 
2015.  

http://www.apgw.kzgw.gov.pl/assets/upload/12.2014/Wisla/projekt_apgw_wisla.pdf
http://www.apgw.kzgw.gov.pl/assets/upload/12.2014/Wisla/projekt_apgw_wisla.pdf
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czystych rzek, w której obywatele Europy 

manifestują swoje poparcie dla czystych 

i żyjących rzek potrzebnych ludziom 

i zwierzętom, polegająca na wejściu do wody 

w swojej najbliższej okolicy27. 

Fotografia 13. Akcja Big Jump. 

 

Źródło: 

http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,wiceprez

ydent-wskoczyl-do-wisly-big-jump-w-

warszawie,173678.html 

Idąc dalej można postawić pytanie czy 

działania człowieka przyczyniające się do 

niszczenia i zanieczyszczania rzeki 

spotykają się z takim samym powszechnym 

sprzeciwem jak w przypadku Amazonki, 

czy nawet innych polskich rzek i rzeczek 

postrzeganych jako czyste, dziewicze. 

Tu widać istotną różnicę, wynikającą ze 

społecznej percepcji problemu. Pierwszy 

jest problemem globalnym i dyskutowany 

jest w kontekście globalnych skutków 

ingerencji człowieka w środowisko planety, 

drugi jest lokalnym problemem o wymiarze 

przede wszystkim gospodarczym, a jego 

percepcja obciążona jest wieloletnim 

brakiem zainteresowania dla Wisły 

w debacie publicznej i generalnie 

w kulturze narodowej. Zanieczyszczenie 

Wisły najczęściej nie spotyka się 

z powszechnymi protestami, debaty na ten 

temat prowadzone są w ograniczonej skali 

i nie budzą raczej powszechnego echa. Być 

może jest to pochodna postrzegania Wisły 

jako czegoś i tak brudnego, jako kanału, 

                                                   
27

 http://www.zaadoptujrzeke.pl/pl/dzialania/big-
jump, dostęp grudzień 2015. 

a nie rzeki, czegoś, co w świadomości 

społecznej funkcjonuje jako na tyle 

zdegradowane miejsce, że już niewarte 

uwagi jako nie do uratowania. Zmiana tego 

stanu rzeczy wymaga, by działania 

związane z oczyszczaniem i renaturalizacją 

Wisły trafiły do powszechnej świadomości.  

W tym momencie warto na chwilę się 

zatrzymać i przyjrzeć się temu jak 

wymiarze symbolicznym o Wiśle się 

mówiło. Chcielibyśmy odnieść się tylko do 

jednego przykładu, ważnego 

z perspektywy prowadzonych tu rozważań. 

Chodzi o specyficzne napięcie 

o charakterze symbolicznym. Wisła 

nazywana była  „królową polskich rzek”, 

a jednocześnie  należała do  najbardziej 

zanieczyszczonych rzek w Polsce, co 

mogło wpływać na dewaluowanie się jej 

znaczenia, również przyrodniczego. Na tym 

tle szczególne miejsce zajmuje kwestia 

związana z obszarami Natura 2000, ze 

względu na opisane wcześniej postrzeganie 

Wisły jako mocno zanieczyszczonej. 

Tymczasem wszelkie obostrzenia 

nawiązujące do ochrony przyrody wokół 

rzeki spotykają się z bardzo silnym oporem 

przedstawicieli lokalnych społeczności 

i interpretowane są jako odbieranie im 

prawa własności do rzeki. Powszechnym 

jest narzekanie, iż Natura 2000 oddzieliła 

daną miejscowość od Wisły, przyczyniła się 

do tego, że jej brzegi „zarosły chaszczami” 

i niemożliwe jest korzystanie z niej choćby 

poprzez eksploatację piasku wiślanego. 

Podkreśla się również opłakany stan 

budowli hydrotechnicznych, takich jak 

opaski czy tamy, opatrując zwykle to 

argumentem, iż ten rodzaj regulacji był 

„naturalny”, „zgodny z przyrodą”. Można 

zetknąć się nawet z tego rodzaju opiniami: 

„Wisła to nie jest kanał jak Ren, to zawsze 

była żywa rzeka. A teraz ta rzeka umiera. 

Umiera przez zaniedbanie. Każdego roku po 

większej wodzie, jak Wisła niesie materiał, 

http://www.zaadoptujrzeke.pl/pl/dzialania/big-jump
http://www.zaadoptujrzeke.pl/pl/dzialania/big-jump
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piach, to o metr się podnosi koryto Wisły. 

I jak się tego nie pogłębia, to Wisła się 

wypłyca, coraz szerzej się rozlewa, ale robi się 

nieżeglowna i czasem się myśli, że bez opieki, 

bez pogłębiania jak było kiedyś - to całkiem 

wyschnie. My w Kazimierzu mamy największą 

flotę pasażerską w Polsce i co z tego, jak ona 

może kilometr w górę i kilometr w dół 

pływać? A ci ekolodzy też chyba sobie nie 

zdają sprawy, że tym ich ptaszkom było lepiej, 

jak Wisła była regulowana, bo teraz, jak jest 

dno wysokie, to zdarza się, że wiosną kępy, co 

nie były zalewane, to teraz są zalewane i cały 

lęg idzie nieraz w wodę”28. Z perspektywy 

lokalnych społeczności sytuacja wygląda 

więc następująco: Wisła nie jest już 

dziewiczym terenem pod względem 

przyrodniczym, więc dlaczego należy ją 

w jakiś szczególny sposób chronić? Co 

więcej, przedstawiciele tych społeczności 

uważają zazwyczaj, że to właśnie oni – jako 

dawni użytkownicy rzeki – byli na niej 

„dobrymi gospodarzami” i stan „Wisły 

uregulowanej”, pamiętany jeszcze z lat 

60-ch ubiegłego wieku był stanem 

„naturalnym”. Natomiast Natura 2000 

uniemożliwia racjonalną ingerencję 

w regulację rzeki, a ograniczenia związane 

z nią utrwalają jej stan jako rzeki 

zdegradowanej „zapuszczonej”, a nie 

naturalnej.  

Walory przyrodnicze nie stanowią zatem 

samodzielnej wartości budującej sensy 

nadawane Wiśle, są raczej swego rodzaju 

tłem, związanym z zainteresowaniem 

Wisłą. Myślenie o Wiśle jako o wartości 

przyrodniczej nie ma związku ze spadkiem 

znaczenia gospodarczego, tylko 

z powszechną „ekologizacją” życia 

i poszukiwaniem nowych miejsc dla jej 

praktykowania. Co więcej, spór o Wisłę 

prowadzony wedle schematu „dzika rzeka” 

versus „rzeka uregulowana”, droga 

                                                   
28

 Wywiad, Kazimierz Dolny 

transportowa - wydaje się sporem 

ustanowionym na swego rodzaju fałszywej 

świadomości, gdzie obie strony odwołują 

się raczej do pewnych fantazmatów, a nie 

do rzeczywistego kontekstu czy to 

gospodarczego, czy to ekologicznego. Być 

może inaczej spór ten przebiega 

w środowiskach naukowych i eksperckich, 

ale jego publiczne odsłony raczej nie 

objawiają zbyt wielu merytorycznych 

argumentów. 

Fotografia 14. Zakaz kąpieli w Wiśle.  

 

Źródło. Zdjęcie własne. 

Charakterystyczne jest również to, iż Wisła 

w dyskursie akcentującym „dzikość” nie 

funkcjonuje właściwie jako rzeka, czyli ciek 

wodny, w którym to woda jest 

podstawowym elementem ekosystemu. 

Woda jako taka, woda, za sprawą której 

wszystko w otoczeniu się dzieje – tak jakby 

nie istniała. Ważne są brzegi, to, co na 

brzegach, ewentualnie na wyspach 

wiślanych. W dyskursie tym, co szczególne, 

jako gatunki mające w środowisku Wisły 

swoje siedliska i ewentualnie wymagające 

ochrony – bardzo rzadko, nieomal wcale 

nie występują ryby. Na ochronę zasługują 

natomiast przede wszystkim ptaki, dla 

których Wisła jest szlakiem migracyjnym 

i miejscem lęgów. 

Z niewielkimi wyjątkami, czego przykładem 

może być pogląd Marka Kamińskiego, 

Wisła jako „dzika rzeka”, przyciąga tym, co 

się dzieje na brzegach, kępach, wyspach, 

a nie samą wodą. Zainteresowanie wodą 
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jako taką jest stosunkowo niewielkie nawet 

wśród osób starających się przywrócić 

Wisłę kulturze polskiej i społecznościom 

lokalnym, odtworzyć tradycję z nią 

związaną. Odtwarzanie tradycji związanej 

z rzeką odnosi się najczęściej do 

obyczajów, strojów, folkloru słownego 

i muzycznego, technik żeglugi, a w dużo 

mniejszym lub żadnym stopniu do takich 

kwestii, jak wiedza o środowisku 

przyrodniczym. Ponadto, większości 

zainteresowanych nie przyciągają do Wisły 

jej walory przyrodnicze. Są one raczej 

swoistym tłem dla zainteresowań 

o charakterze społecznym, zabawowym 

(ludycznym), odtwarzania historii 

i zmagania się ludzi z żywiołem. 

Warto w tym kontekście podkreślić, że na 

taki stan rzeczy nie składają się tylko 

procesy związane bezpośrednio z Wisłą. 

Z naszej analizy wynika, że w Polsce 

generalnie mamy do czynienia z małym 

zainteresowaniem wodą. W publicznym 

dyskursie pojawia się ona głównie wtedy, 

gdy niesie zagrożenie (powódź, utonięcia, 

susza) lub zanieczyszczenie. Do 

powszechnej świadomości z trudem 

przebija się np. fakt, iż Polska jest krajem 

o dużym deficycie wody. 

Opisane wcześniej procesy związane 

z ekologicznym elementem opowieści 

o Wiśle powodują pojawienie się kilku 

sposobów rozumienia jej funkcjonowania. 

Poniżej postaramy się je przybliżyć. 

Podkreślić należy, że zaprezentowane 

poniżej opisy nie są zamkniętym 

katalogiem dostępnych perspektyw, ale 

zidentyfikowanych w trakcie badania 

opowieściami o Wiśle. 

Jedną z grup stanowią potomkowie tych 

mieszkańców miejscowości nadwiślańskich, 

którzy zawodowo lub poprzez praktykę 

zawodową związani byli z Wisłą. 

Zachowują oni pamięć o pracy na Wiśle i 

tradycyjną wiedzę o rzece. O ile jednak 

w przypadku ich ojców, a jeszcze bardziej 

dziadów, którzy żyli z Wisły i na niej 

pracowali była to wiedza praktyczna 

i użyteczna, o tyle obecnie, gdy Wisła 

straciła gospodarcze znaczenie, ciągłość ta 

została przerwana. Dochodzi do tego, że 

mieszkańcy miasteczek czy wsi 

nadwiślańskich nad Wisłę nie chodzą, nie 

przejawiają zainteresowania tym, co się 

obecnie na niej dzieje, nawet w przypadku, 

gdy dzieje się sporo. Wiedza o Wiśle jest 

zachowywana i przekazywana, ale już jako 

opowieść raczej, a nie transfer 

praktycznych umiejętności. Ważne jednak, 

że Wisła cały czas pełni dla tej grupy rolę 

ważnego elementu tożsamości, tyle, że nie 

jest to raczej „tożsamość ziemi” (czyli 

związana z konkretnym sposobem życia), 

ile raczej „tożsamość krwi”, czyli związana 

z przekazem międzypokoleniowym 

i trwaniem w pamięci pomimo utraty 

związku z aktualną praktyką. Nawet jeśli 

ludzie ci nie mają z Wisłą fizycznego 

kontaktu to zachowują w pamięci 

świadomość jej istnienia i dawnego 

znaczenia.  

Kolejna grupa to ci, którzy wydają się 

w sposób najbardziej radykalny być 

zainteresowani Wisłą. Możemy ich nazwać 

„radykałami” czy „rekonkwistadorami”. Ich 

najbardziej interesuje przywrócenie stanu 

"pierwotnego" zarówno w bardziej 

intersujących nas w tej części rozważań 

sensie przyrodniczym (radykalni ekolodzy) 

jak i kulturowym (poszukiwacze zaginionej 

arki, zaginionej, "prawdziwej" kultury 

wodniackiej). To właśnie wśród ich działań 

pojawiają się te mające na celu ochronę 

Wisły jako unikalnego środowiska 

przyrodniczego.  

Dość podobną do nich grupę stanowią ci, 

których możemy nazwać 

„rekonstruktorami pragmatycznymi” lub 
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„konstruktorami nowych wiślanych 

tożsamości”. Są to osoby, które albo na 

zasadzie hobby, albo po to, by stworzyć 

produkt turystyczny - prowadzą działania 

mające na celu odnajdywanie 

i popularyzowanie zanikających tradycji 

wiślanych. Z ich perspektywy połączenie 

w jedną całość działań proekologicznych 

i działań na rzecz odtwarzania tradycji jest 

oczywiste, ale ma raczej charakter 

zagospodarowywania, wykorzystywania 

walorów Wisły, a nie działań, których 

celem jest ochrona jakiegokolwiek stanu 

historycznego, bądź powrót do niego. 

Przedstawiciele tej grupy mają 

w większości dość jasną świadomość 

tworzenia nowej tożsamości i swoistego 

„nowego otwarcia” w kwestii Wisły. 

W jedno łączą działania proekologiczne 

i społeczne, warto jednak podkreślić, że w 

ramach ich zakresu zainteresowań częściej 

jest akcentowany motyw historyczno–

społeczny niż przyrodniczy. 

Kolejną grupę nazwać możemy „dobrymi 

gospodarzami/żeglugowcami. Należą do 

niej ci, którzy widzą przede wszystkim 

gospodarczy - transportowy i energetyczny 

- aspekt Wisły. W pewnym sensie jest to 

grupa o podobnej świadomości, jak 

potomkowie „dawnych Wiślaków” – Wisła 

jest dla nich przede wszystkim przestrzenią 

pracy i zasobem gospodarczym. Do tej 

grupy nalezą zwolennicy budowy stopni 

wodnych i przywrócenia Wiśle 

żeglowności. W jakiejś mierze ich sposób 

myślenie pokrywa się ze sposobem 

myślenia „rekonstruktorów 

pragmatycznych”, tyle, że ci drudzy myślą 

o lepszym zagospodarowaniu walorów 

rzeki dla celów turystycznych 

i rekreacyjnych. Jedni i drudzy jednak są 

przekonani, że wymaga to dbałości 

o hydrotechniczną infrastrukturę, przy 

czym drudzy silniej akcentują, że powinno 

to polegać na powrocie do metod regulacji 

Wisły tradycyjnymi metodami.  

Fotografia 15. Dziki odcinek Wisły.  

 

Źródło. Zdjęcie własne. 

Ostatnią najliczniejszą, ale równocześnie 

najtrudniejsza do opisania, bo 

niejednorodną grupę stanowią ci, którzy 

pojawiają się nad Wisłą przypadkowo: 

spacerowicze, imprezowicze, bywalcy 

klubów, niektórzy turyści itp. Różnią się oni 

od wcześniej opisanych kategorii, przede 

wszystkim tym, że opisać ich przede 

wszystkim na postawie tego co robię 

(praktyki), a nie wyartykułowanych 

poglądów czy przekonań. Określa ich też 

brak głębszego związku z tradycją wiślaną 

i zwykle brak wiedzy na temat rzeki. Wisła 

(a raczej jej brzegi) są dla nich przede 

wszystkim miejscem spędzania wolnego 

czasu. Cenią albo malowniczość krajobrazu 

nadwiślańskiego, albo pewnego rodzaju 

brak ograniczeń prawnych, które gdzie 

indziej są wszędzie egzekwowane 

i zagrożone różnymi sankcjami. Wisła 

bowiem stanowi swego rodzaju – jeżeli 

chodzi o przepisy dotyczące ochrony 

środowiska i regulujące zachowania 

turystów – jest swego rodzaju „ziemią 

niczyją” (przynajmniej jeśli chodzi 

o praktykę egzekwowania prawa) i daje 

możliwość biwakowania poza 

wyznaczonymi miejscami, grillowania 

w plenerze, palenia ogni, spożywania 

alkoholu. „Dzikość” Wisły oznacza dla tej 

kategorii jej użytkowników przede 

wszystkim możliwość robienia tego, co 
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gdzie indziej jest wszędzie zakazane. 

Natura w ich przypadku oznacza tyle, co 

swoboda. 

Podsumowanie  

Wisła metaforyzowana jako Amazonka jest 

pewną obietnicą rzeki. Obietnicą, która nie 

może być z przedstawionych wyżej 

powodów dotrzymana. Wisła nie jest 

„rzeką pierwotną”, „rzeką dziką”, natomiast 

bez wątpienia stanowi unikalny ekosystem 

i zarazem krajobraz kulturowy, na pewno 

wart ochrony, ale przede wszystkim 

będący zasobem, z którego można 

wielorako korzystać, pod warunkiem, że 

będzie się z niego korzystało w sposób 

zrównoważony. Przekonanie o „dzikości 

Wisły” zawieszone jest gdzieś pomiędzy 

obrazem rzeki zanieczyszczonej, 

zdegradowanej, a rzeki przyrodniczo 

unikalnej, zagrożonej ingerencją ludzką. 

W debacie publicznej na temat walorów 

przyrodniczych Wisły obserwujemy 

obecnie konflikt między różnymi grupami 

jej użytkowników, które w większym lub 

mniejszym stopniu skłaniają się jednej 

z tych dwóch biegunowych perspektyw. 

Porozumienie, wzajemne zrozumienie, 

a przede wszystkim przywrócenie Wiśle jej 

przyrodniczego charakteru – możliwe jest 

nie tyle może poprzez perswazję 

wzmacniającą pozytywne skojarzenia w jej 

ramach, co raczej poprzez niwelowanie 

negatywnych.  

Metafora Wisły jako Amazonki może być 

o tyle cenna perswazyjnie, że stanowi 

zwrócenie uwagi na Wisłę jako na unikalny 

w skali europejskiej ekosystem rzeczny, że 

Wisła jest rzeką, co – paradoksalnie – 

wydaje się być niekiedy zapominane. 

Metafora ta pozwala przypomnieć, że 

Wisła nie jest jedynie tym, co dzieje się na 

jej brzegach i nad nią, że istotą tego 

ekosystemu jest woda, to ona go 

kształtuje. Woda, na którą nie należy 

patrzeć jedynie z perspektywy jej 

parametrów fizykochemicznych czy 

biologicznych, ale jako na rzekę z jej 

wyzwaniami i niebezpieczeństwami. 

A przede wszystkim należy pamiętać, że 

Wisła to olbrzymie dziedzictwo 

przyrodnicze, to bogactwo zarówno flory 

jak i fauny. Warto większy nacisk 

w mówieniu o Wiśle położyć na ten 

właśnie element. Należy rozważyć 

położenie większego nacisku na 

wypracowanie programów nauczania, 

związanych z Wisłą opartych na szeroko 

rozumianej edukacji ekologicznej. Nawet 

stojące nad samą Wisłą, Centrum Nauki 

Kopernik wydaje się odwrócone do niej 

plecami, ogrody zoologiczne znajdujące się 

w miastach leżących nad Wisłą w swoich 

częściach związanych z akwarystyką 

chętniej prezentują egzotyczne gatunki, niż 

pokazują (jak się okazuje, bardziej 

„egzotyczne”) gatunki żyjące w pobliskiej 

rzece. Działania te powinny zmierzać do 

pokazania, że Wisła jest bardzo ciekawym 

i złożonym ekosystemem wodnym. Wydaje 

się jednak, że obecnie działania 

edukacyjne, prowadzone w związku 

z Wisłą zostały ukierunkowane przede 

wszystkim na tradycje związane z Wisłą, 

jest ona ukierunkowana raczej 

etnograficznie i historycznie, a nie 

ekologicznie. Edukacja odnosząca się do 

walorów przyrodniczych Wisły jest raczej 

propagowaniem wspomnianego wyżej 

fantazmatu „rzeki dzikiej i pierwotnej”, 

a nie rzetelna informacją o Wiśle jako 

o ekosystemie od setek lat kształtowanym 

i zmienianym przez człowieka. Edukacja 

ekologiczna związana z Wisłą nie powinna 

zatem być edukacją nastawiona na 

konserwowanie pewnych stanów 

imaginowanych, lecz rzetelna edukacją 

historyczną i kulturową, mocno 

uwzględniającą wymiar przyrodniczy. 
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5 WIŚLANY POTENCJAŁ KULTUROWY MAŁOPOLSKIEGO 

PRZEŁOMU WISŁY - KATEGORIE 

  

 

 

 

 
Źródło. Google Maps.

DLACZEGO PRZEŁOM? 

Małopolski Przełom Wisły, rozciągający się 

między Zawichostem na południu 

i Puławami na północy, jest jednym 

z najcenniejszych i najatrakcyjniejszych 

przyrodniczo odcinków rzeki. We 

wszystkich projektach zagospodarowani 

tego obszaru, relacjach uczestników 

spływów kajakowych i flisackich, 

przewodnikach i ofertach turystycznych, 

materiałach wizerunkowych 

nadwiślańskich gmin, autorzy podkreślają 

„dzikość”, „naturalność”, „malowniczość”, 

„unikalność” Przełomu. W mniejszym 

stopniu interesuje ich fakt istnienia 

krajobrazu kulturowego, tworzonego przez 

stulecia i często ulegającego destrukcji, 

zarówno pod wpływem wydarzeń 

historycznych, zmieniających się tendencji 

gospodarczych jak i aktywności samej 

Wisły. Jeśli nawet ten krajobraz 

dostrzegają, traktują go przeważnie jako 

twór odrębny, istniejący gdzieś na 

marginesie, na obrzeżu rzeki, której 

przyrodniczy walor stanowi, jak by się 

mogło wydawać, prawdziwe centrum ich 

zainteresowania. 

Dlatego jednym z zadań, jakie sobie 

postawiliśmy w tym projekcie, było 

dokonanie inwentaryzacji kulturowych 
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zasobów Przełomu, które powstały 

w relacji zamieszkujących go ludzi z Wisłą 

i sprawdzenie przez kogo i w jaki sposób są 

one wykorzystywane. Jednocześnie 

uznaliśmy, że Przełom będzie dla nas 

interesujący jako przeciwieństwo drugiego 

obszaru, na którym się skoncentrowaliśmy, 

Warszawy, gdzie wokół „Dzielnicy Wisła” 

skupia się duża część energii miasta.  

Zawartość mapy tzn. potencjał kulturowy 

przełomu 

Przedmiotem tego badania są przede 

wszystkim kulturowe artefakty związane 

z historią, tradycją i współczesnym 

kształtem kultury wiślanej oraz jej wpływ 

na tworzenie lub wzmacnianie 

i ugruntowanie zarówno tożsamości 

mieszkańców regionu, jak i kreowanie 

wizerunku tego miejsca na użytek 

wirtualnych (podróżujących głównie za 

pośrednictwem stron internetowych) lub 

rzeczywistych przybyszów z zewnątrz 

(turystów, wodniaków, neoosadników – 

właścicieli domów wakacyjnych). Chcemy 

również pokazać, jaki potencjał tkwi 

w wyodrębnionych kategoriach 

kulturowych. 

Fotografia 16. Łódź z Solca. 

 

Źródło. Zdjęcie własne.  

Ze względu na krótki czas badań, 

skoncentrowaliśmy się przede wszystkim 

na określeniu zakresu tego potencjału, 

wskazaniu najważniejszych kategorii 

znaczeniowych i najistotniejszych treści, 

które się za nimi kryją. Nie jest to zatem 

ostateczne opracowanie, lecz 

inwentaryzacja z elementami analizy 

semiotycznej, wymagająca dalszej, 

pogłębionej interpretacji oraz stworzenia 

pewnej hierarchii tych kategorii. 

INFRASTRUKTURA SZLAKU WIŚLANEGO 

Miasteczka nadwiślańskie 

Spośród siedmiu nadwiślańskich 

miasteczek w Małopolskim Przełomie 

Wisły, trzy były miastami królewskimi, 

o których istnieniu wzmianki sięgają XI w. 

(Zawichost, Solec, Kazimierz), cztery 

natomiast to miasta prywatne (Annopol, 

Józefów, Janowiec, Bochotnica). Ich 

fundatorzy wykorzystywali najwyższe, 

najbardziej niedostępne miejsca w wiślanej 

skarpie do budowy zamków obronnych, 

strzegących wiślanego szlaku lub 

wschodniej granicy państwa (Kazimierz), 

które dzięki dochodom z handlu towarami 

spławianymi Wisłą stawały się z czasem 

reprezentacyjnymi rezydencjami 

(Janowiec). Jedynie zamek w Zawichoście 

został zbudowany na wyspie pośrodku 

wiślanego nurtu. Miasteczka lokowane 

były w miejscach z dobrym dostępem do 

Wisły, przy istniejących już brodach 

i przeprawach, by mogły obsługiwać 

lądowe drogi handlowe, pielgrzymkowe 

oraz pocztowe. Każde z nich miało też swój 

port lub przystań (tzw. pal), do których 

mogły zawijać statki przewożące Wisłą 

towary. Miasteczka powstawały i bogaciły 

się w różnych momentach historycznych: 

jedne (Kazimierz, Janowiec, Solec n/ Wisłą, 

Zawichost) osiągały szczyt rozwoju 

w złotym wieku spławu (XVI – XVII w.), 

inne, jak Annopol czy Józefów, były 

lokowane dopiero na przełomie XVII 

i XVIII w. Oprócz miast usytuowanych 

bezpośrednio nad Wisłą powstał też sieć 

małych miast żyjących „przy Wiśle”, 
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oddalonych od rzeki o kilkanaście 

kilometrów (Janików, Ożarów, Tarłów, 

Kraśnik) i będących jej swoistym 

gospodarczym zapleczem.  

Położenie nadwiślańskich miast na 

szlakach komunikacyjnych 

i gospodarczych, zapewniające im przez 

dziesiątki lub setki lat rozwój, stało się też 

przyczyną ich upadku. Potop szwedzki 

bardzo osłabił transportowe znaczenie 

Wisły: podczas działań wojennych zostały 

zniszczone zamki, spichlerze a porty 

popadły w ruinę. Kolejną falę wielkich 

zniszczeń przyniosły I i II wojna światowa 

(w czasie I wojny światowej Józefów 

spłonął prawie doszczętnie, w 1945r. 

Kazimierz został zniszczony, a Annopol 

zrujnowany). Miasteczka nadwiślańskie 

stały się administracyjnie osadami typu 

miejskiego (dawnych praw nie straciły 

Kazimierz, Annopol i Zawichost), o których 

przeszłości świadczy tylko zachowany 

układ miejski (często średniowieczny lub 

renesansowy) z centralnym rynkiem, 

nieliczne zabytkowe budowle 

i świadomość historyczna mieszkańców. 

W miejscowościach takich jak Zawichost 

czy Solec n/Wisłą ta ostatnia ma istotny 

wpływ na kształtowanie się lokalnej 

tożsamości, znajduje odbicie w stylu życia, 

światopoglądzie. W powszechnym 

przekonaniu o dawnym znaczeniu 

miejscowości świadczy obecność zamku 

(nawet jeśli fizycznie całkowicie, jak 

w Zawichoście, lub niemalże, jak w Solcu, 

nie istnieje), a stosunek do króla 

nadającego miastu przywileje jest pełen 

szacunku i niemal osobisty. „Dawność” 

pochodzenia jest wartością na tyle ważną, 

że zwykle jakiś miejscowy historyk (amator 

lub profesjonalista) poszukuje 

poświadczających ją dokumentów. 

W miasteczkach nadwiślańskich, 

analogicznie do regionalnych (a raczej 

mikroregionalnych) poszukiwań 

etnograficznych (na przykład na potrzeby 

zespołów folklorystycznych), rozwija się 

nurt, który można by nazwać 

regionalizmem historycznym.  

Przeprawy 

Fotografia 17. Przeprawa w Zawichoście i 
Kłudziu. 

 

 
Źródło. Opracowanie własne. 

Aż do 2015 r., kiedy otwarto most łączący 

Solec n/Wisłą z Kamieniem, 

osiemdziesięciokilometrowy odcinek 

Przełomu obsługiwały tylko dwa, 

rozmieszczone na jego krańcach mosty – 

w Annopolu i Górze Puławskiej, co 

sprawiło, że bardzo długo ważną rolę 

odgrywały organizowane przez 

mieszkańców nadwiślańskich miejscowości 

przeprawy. Ponieważ we wszystkich 

wsiach były pychówki, przy dobrej 

pogodzie i jeśli Wisła nie wezbrała, każdy 

mógł się przeprawić na drugą stronę rzeki: 

w Basoni kobiety pływały w południe 

przez Wisłę doić krowy na pastwiskach, 
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w Kłudziu młodzi chłopcy przewozili 

pasażerów, przy niskim stanie wody 

mężczyźni przechodzili wpław do pracy 

w polu czy na zabawę. Jak mówi 

mieszkaniec Ciszycy Przewozowej „tu 

ludzie naprzeciwko, do Józefowa, po kilka 

razy dziennie łodziami jeździli”.  

Fotografia 18. Łodzie przełomu Wisły. 

 
Źródło. Opracowanie własne. 

Oprócz tego istniały stałe miejsca, 

przeważnie o bardzo dawnym rodowodzie, 

które przynajmniej od średniowiecza 

obsługiwały ważne szlaki lądowe biegnące 

z zachodu na wschód i służyły do 

przeprawy wojsk, a dziś nadal są używane 

przez mieszkańców nadwiślańskich 

miejscowości (Zawichost, Kłudzie, 

Janowiec, Bochotnica). W różnych 

okresach historycznych zniknęły natomiast 

przeprawy w Męćmierzu, Piotrawinie 

i Maruszowie, ponieważ Wisła zmieniając 

bieg podczas wielkich powodzi lub 

wiosennych zatorów czasem nawet 

znacznie się od nich oddaliła (np. w 

Maruszowie o 2 kilometry). Początkowo 

przeprawy obsługiwały duże drewniane 

krypy o niskich burtach, napędzane długimi 

wiosłami. W latach 60. XX w. zastąpiły je 

zazwyczaj promy motorowe. Promami 

przewożono zwierzęta, wozy konne, 

maszyny rolnicze, samochody. Pojedynczy 

pasażerowie nie chcąc długo czekać na 

przeprawę gwizdem albo okrzykiem „Do 

przewozu” wzywali przewoźników, którymi 

byli najczęściej biedniejsi gospodarze 

mieszkający blisko rzeki. Przejmowali oni 

całkowicie przeprawę wówczas, gdy prom 

nie mógł pływać: w nocy, przy bardzo 

niskim lub bardzo wysokim stanie wody lub 

gdy nurtem płynął śryż (formujące się kry). 

Zimą przewoźnicy wyznaczali przejście 

przez zamarzniętą Wisłę, zaznaczając je 

wysokimi tyczkami lub układając słomę 

i deski, by wzmocnić lód.  

Pomimo dobrej organizacji przepraw, były 

one kłopotliwe, często niebezpieczne i nie 

zawsze dostępne, jednak budowa mostów 

początkowo nie w pełni rozwiązała 

problem. Pierwsze drewniane, stałe mosty, 

które powstawały około 1914 r. (Góra 

Puławska, Solec, Annopol), były najczęściej 

szybko niszczone przez wędrujące za Wisłę 

wojska, usiłujące w ten sposób odciąć 

drogę nieprzyjacielowi, a znacznie rzadziej 

przez wezbraną rzekę. 

Sytuację mostów najlepiej ilustruje historia 

przeprawy w Górze Puławskiej. Pierwszy 

drewniany most zbudowali tu Rosjanie 

w 1914r., a w kilka miesięcy później został 

spalony przez wycofujących się żołnierzy. 

Następna drewniana przeprawa, 

postawiona w 1916r. przez Austriaków, 

została również bardzo szybko zniszczona. 

Kolejną, tym razem solidną, żelazną 

konstrukcję kratownicową, oddano do 

użytku w 1934r. Most, częściowo 

zrujnowany przez polskich saperów we 

wrześniu 1939r., do czasu gdy został 

ostatecznie odbudowany w 1948r., był 

trzykrotnie niszczony podczas działań 

wojennych, dwukrotnie przez wezbraną 

Wisłę i nieustannie w jakiejś tymczasowej, 

krótkotrwałej formie odbudowywany. 

Trudno się zatem dziwić mieszkańcom 

Solca n/Wisłą, którzy mając w pamięci dwa 

wzniesione w ich miejscowości drewniane 
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mosty mówią: „jak u nas budują most, to 

znaczy, że będzie wojna”. 

Historia przepraw pokazuje, że Wisła była 

granicą płynną, czasami niemal nie 

dostrzeganą przez okolicznych 

mieszkańców, przeprawiających się bez 

przeszkód do pracy na pola i łąki po jej 

drugiej stronie. W sytuacjach skrajnych 

przeciwnie, stawała się granicą nie do 

pokonania. Dopiero po II wojnie światowej 

zbudowano trwale łączące wiślane brzegi 

mosty, ale na tyle od siebie odległe, że 

stałe przeprawy były w Przełomie nadal 

niezbędne. Dziś niektóre z nich nadal służą 

miejscowym, ale w nie mniejszym stopniu 

są atrakcją turystyczną, dlatego powstały 

wątpliwości, czy warto likwidować 

przeprawę promową w Solcu, gdy otwarto 

nowo zbudowany most, który już zmienia 

perspektywę dystansu między brzegami 

(„teraz będziemy bliżej, będziemy się częściej 

odwiedzać, to może coś razem zdziałamy”, 

mówi jeden z mieszkańców Piotrawina, 

a jego dorosła córka dodaje, że dopiero 

niedawno pojechała po raz pierwszy na 

wycieczkę za Wisłę, i zobaczyła „jaka ta 

skarpa solecka jest wysoka, piękna”).  

Pamiątką po przygotowaniach do kolejnej 

wojny jest blisko dwadzieścia dobrze 

zachowanych przyczółków dla wojskowych 

mostów pontonowych, które zastępują dziś 

nieistniejące w Przełomie przystanie, 

ponieważ najczęściej właśnie w tych 

miejscach łatwo można się dostać nad 

samą Wisłę lub wyjść na ląd. 

Szkutnictwo 

Tradycyjne szkutnictwo zaczęło upadać 

nad Środkową Wisłą w połowie XIX w., 

gdy wielkie drewniane łodzie transportowe 

zostały zastąpione przez żelazne statki 

z napędem mechanicznym. Jednak do lat 

osiemdziesiątych XX w. przetrwały łodzie 

wytwarzane przez wiejskich szkutników - 

pychówki i krypy, a trochę krócej baty. 

Najmniejsze z nich, wiosłowo - żaglowe 

pychówki o długości 6 do 8m, służyły do 

połowów i do celów komunikacyjnych 

(w tym do przeprawiania pasażerów przez 

Wisłę). Duże, transportowe baty 

z ożaglowaniem rozprzowym o długości 

9 do 15m kursowały z towarami do 

Warszawy, przewoziły też kamień używany 

do regulacji rzeki. Krypami nazywano 

natomiast, duże, płaskodenne drewniane 

promy o wymiarach 11m x 3,5m i niskich 

burtach, używane do przewożenia przez 

Wisłę ludzi, wozów konnych i zwierząt. 

Przypominały one nieużywane od dawna 

i trochę od nich większe wiślane galary.  

Fotografia 19. Pływanie po Wiśle. 

 

Źródło. Zdjęcie własne. 

We wsiach blisko związanych z Wisłą 

mężczyźni sami budowali dla siebie 

pychówki. W budowie większych, bardziej 

skomplikowanych łodzi specjalizowała się 

jedna lub kilka osób, a przy ich 

konstruowaniu korzystano z pomocy 

przyszłego użytkownika i sąsiadów. 

Niektóre typy łodzi budowano tylko 

w jednym miejscu. Na przykład szkutnicy 

ze wsi pomiędzy Kazimierzem i Kępą 

Chotecką stworzyli odrębny, lokalny typ 

pychówki, natomiast krypy budowali tylko 

szkutnicy z Basoni, przede wszystkim na 

własny użytek, do transportu krów i owiec 
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na pastwiska za Wisłą. W końcu XX w. 

tradycyjne łodzie niemal całkowicie 

zniknęły z Wisły. Ostatnie, zbędne krypy 

z Basoni (niewykonywane od lat 80. XX w.) 

trafiły do muzeów, a w miejsce 

drewnianych pychówek uszczelnianych 

mchem pojawiły się plastikowe łodzie 

wędkarskie. 

Fotografia 20. Szkutnictwo. 

 
Źródło. Zdjęcie własne. 

Próby odrodzenia tradycji budowy 

drewnianych łodzi w Przełomie podjęły 

kilka lat temu organizacje pracujące nad 

ożywieniem wiślanego szlaku. W 2008 r. 

doświadczeni szkutnicy z Basoni, Leopold 

Greber, Bogdan Paluch Eugeniusz i Edward 

Kłudka, w ramach projektu ”Ostatni prom” 

zbudowali krypę dla warszawskiej Fundacji 

„Ja Wisła”. Ich ówczesny pomocnik, 

Mateusz Tabaka, jest obecnie czynnym 

szkutnikiem, który wykonał do tej pory 

ponad pięćdziesiąt drewnianych batów 

i pychówek organizuje też pokazy 

tradycyjnych technik szkutniczych, bierze 

udział w wiślanych spływach i spotkaniach 

rekonstruktorów historycznych łodzi (Flis 

Festiwal w Gassach, Festiwal Loary 

w Orleanie).  

Kolejny warsztat szkutniczy powstał 

w Solcu nad Wisłą. Jego właściciel, 

Stanisław Nakoneczny zrekonstruował 

m.in. drewniane baty dla dwóch soleckich 

stowarzyszeń, działających na rzecz 

zbliżenia lokalnej społeczności do Wisły. 

Jedno z nich, Stowarzyszenie Przyjaciół 

Solca, organizuje od 2007 r. wyścigi batów 

podczas Wielkich Królewskich Regat 

Wiślanych w Kłudziu, włączyło też do 

programu Festiwalu Muzyki Klasycznej 

w Solcu rejs Wisłą na jeden z koncertów.  

Fotografia 21. Pychówka. 

 
Źródło. Zdjęcie własne. 

Nowe warsztaty szkutnicze pracują przede 

wszystkim dla wędkarzy, którzy coraz 

częściej uznają, że tradycyjne, drewniane 

pychówki są trwalsze i lepiej 

przystosowane do warunków wiślanych niż 

plastikowe i dla gospodarstw 

agroturystycznych, nie tylko z nad Wisły, 

które odkryły atrakcyjność batów jako 

łodzi do przewożenia turystów (już 

w dwudziestoleciu międzywojennym bat, 

który poza sezonem był łodzią 

transportową, przewoził turystów 

z Kazimierza do Janowca, stając się lokalną 

atrakcją). Pojedyncze, bardziej 

skomplikowane łodzie, takie jak krypa czy 

bat typu lichtan zostały wykonane na 

potrzeby rekonstruktorów. Współpraca 

z rekonstruktorami nie jest w stanie 

zapewnić nowym szkutnikom przetrwania, 
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jedni i drudzy mają jednak wspólny cel: 

sprawić, by po Wiśle pływało jak najwięcej 

historycznych łodzi (pojawiają się również 

galary i dłubanki), a ich wzorem do 

naśladowania jest Festiwal Loary, wielki 

zlot historycznych łodzi rzecznych. 

Zrekonstruowane łodzie nie służą zatem 

tylko do pływania po Wiśle i zarobkowania, 

mają być również narzędziem do 

budowania marki Wisła i tworzenia wokół 

niej lokalnych wspólnot. 

ŚWIĘCI PRZEŁOMU 

Sieć świętojańska. Figury św. Jana 

Nepomucena.  

Fotografia 22. Św. Jan Nepomucen. 

 

Źródło. Zdjęcie własne. 

Jan Nepomucen, czeski biskup, który został 

świętym, gdyż wolał, by go utopiono 

w Wełtawie niż miałby wyjawić tajemnicę 

spowiedzi, jest patronem bardzo 

wszechstronnym: chroni przed 

zniesławieniem, opiekuje się pielgrzymami 

i podróżnymi, winnicami i winiarzami, 

patronuje dobrej spowiedzi. Jednak 

w polskiej kulturze, nie tylko ludowej, 

przede wszystkim chroni od 

niebezpieczeństw wody (powodzi, 

utonięcia, zatopienia), suszy i nadmiernych 

opadów, jest patronem ludzi pracujących 

na wodzie (rybaków, przewoźników, 

flisaków, młynarzy) lub przez nią 

podróżujących, strażnikiem przepraw 

i mostów.  

Figury Jana Nepomucena w Przełomie 

stoją najczęściej nad Wisłą, jej dopływami, 

starorzeczami, zarośniętymi stawami, 

w pobliżu wałów przeciwpowodziowych. 

Wędrując ich śladem można dość 

precyzyjnie odtworzyć historię zmian 

koryta, oddalania się i przybliżania rzeki lub 

przenoszenia rozmaitych miejscowości 

wzdłuż jej biegu z jednego brzegu na drugi. 

O znaczeniu Jana Nepomucena jako 

patrona zabezpieczającego przed żywiołem 

wody świadczy nie tylko obfitość jego 

przedstawień (jest ich na wszystkich 

powiślach w Przełomie więcej niż kapliczek 

z wizerunkiem Matki Boskiej), lecz także 

ciągłość jego kultu: najstarsza datowana 

kapliczka pochodzi z 1777 r., najnowszą, 

abstrakcyjną, wykonała młoda rzeźbiarka 

kilka lat temu i ustawiła nad starorzeczem 

w Maruszowie. Rzeźby świętego są bardzo 

zróżnicowane stylistycznie: wykonane 

z drewna, z lokalnego wapienia lub 

z piaskowca, przez profesjonalnych albo 

ludowych artystów, niewielkie lub 

nadnaturalnych rozmiarów, fundowane 

przez właścicieli majątków ziemskich, 

mieszczan i bogatych chłopów, rzadko 

dopełnione wyrażoną wprost intencją 

fundatora. O kilku figurach wiadomo 

z przekazu ustnego, że „przypłynęły Wisłą” 

(Solec, Maruszów) i we śnie wskazały 

swoim znalazcom miejsce, w którym 

powinny być postawione (jakby 

potwierdzając najwłaściwszy w tym 

wypadku patronat). Taka podróż, która 

zgodnie z tradycyjnym ludowym sposobem 
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nadawania znaczeń, była potwierdzeniem, 

że figura pochodzi bezpośrednio ze świata 

sacrum, znajduje też inne, nie symboliczne 

wyjaśnienie: kamienny XVIII - wieczny 

posąg, który został wyłowiony 

w Maruszowie, mógł być przygotowany do 

transportu Wisłą, a źle zacumowana 

w przystani tratwa „uciekła z pala”.  

Niektóre figury świętego znajdują się 

w takich miejscach, że nie da się wyjaśnić 

ich obecności ochroną przed 

niebezpieczeństwami wody. O innych 

wiadomo, że były w swojej historii nawet 

kilkakrotnie przenoszone na nowe miejsce 

(przeważnie obok kościoła), a z braku 

dodatkowych źródeł nie można ustalić ich 

pierwotnego położenia. Inne lokalizacje 

wskazują, że w wyjątkowych, 

pojedynczych przypadkach Jan 

Nepomucen może pełnić funkcję 

zabezpieczającego przed suszą 

i nadmiernymi opadami (Solec n/ Wisłą, 

gdzie stoi w polu) lub być patronem 

wędrowców, pielgrzymów i szczęśliwego 

powrotu z dalekiej podróży (Piotrawin, 

gdzie stoi na rozstaju dróg). 

Stowarzyszenie Przyjaciół Solca 

przypomniało też o roli świętego jako 

opiekuna flisaków, organizując pod jego 

patronatem Wielkie Regaty Królewskie.  

Figury są rozmieszczone nierównomiernie, 

największe skupiska znajdują się na 

Powiślu Ożarowskim, w rejonie Solca 

n/Wisłą oraz w gminie Wilków na Powiślu 

Lubelskim. W Solcu dbają o stan kapliczek 

członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół 

Solca, na Powiślu Ożarowskim 

Stowarzyszenie „Doły Biedrzychowskie” 

włączyło je do przygotowanego przez 

siebie Nadwiślańskiego Szlaku 

Artystycznego. Wśród dawnych rzeźb 

pojawiły się też współczesne 

przedstawienia, wykonane podczas pleneru 

poświęconego Janowi Nepomucenowi. 

Miejsca związane z kultem św. Stanisława 

i św. Wojciecha  

Fotografia 23. Św. Stanisław. 

 
Źródło. Zdjęcie własne. 

Związek Wisły, nazywanej „królową 

polskich rzek” i „ kwintesencją polskości”, 

wyrażanej chociażby za pomocą znaku 

Rodła, z dwoma katolickimi patronami 

Polski, świętymi Stanisławem 

i Wojciechem, jest konstrukcją 

znaczeniową zupełnie w Przełomie 

niewykorzystywaną. Obecność obu 

świętych została upamiętniona przez kilka 

kościołów pod ich wspólnym wezwaniem, 

usytuowanych w pobliżu Wisły 

(najciekawszy to barokowy kościół 

w Tarłowie), jednak św. Wojciech jest 

postacią zdecydowanie drugoplanową. 

Najważniejszym śladem lokalnej pamięci 

o nim jest krzyż w Górze Puławskiej, 

postawiony w miejscu, gdzie zatrzymał się 

płynąc z misją chrystianizacyjną do 

Prusów, by odprawić Mszę i gdzie w dniu 

św. Wojciecha odbywają się uroczystości 

ku jego czci.  
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Natomiast religijnym centrum Przełomu 

i lokalnym ośrodkiem pielgrzymkowym jest 

Piotrawin na Powiślu Lubelskim, gdzie 

w 1079 r. św. Stanisław, po trzech dniach 

postu i nieustannych modłów, miał 

wskrzesić Piotra Strzemieńczyka, dawnego 

właściciela wsi. Następnie poprowadził go 

po wodzie na drugą stronę Wisły, na 

królewski sąd, który odbywał się na 

soleckich błoniach (lub jak chcą inne źródła 

na wiślanej wyspie), by poświadczył przed 

Bolesławem Śmiałym, że święty 

rzeczywiście kupił od niego Piotrawin. 

Dla upamiętnienia tych cudownych 

wydarzeń w 1440 r. biskup Zbigniew 

Oleśnicki polecił zbudować w Piotrawinie 

sanktuarium św. Stanisława, a w miejscu 

królewskiego sądu mały kościółek. 

Natomiast w miejscu, gdzie dokonała się 

druga część cudu, gdy święty prowadzący 

Piotrawina przed oblicze króla przerzucił 

jakby niewidzialny most przez Wisłę, 

można – jak mówią mieszkańcy 

okolicznych miejscowości – zobaczyć 

jasną, łączącą oba brzegi smugę. 

Powiązanie z wodą, śmierć z ręki króla, 

walka by prawda zwyciężyła, wszystko to 

upodabnia biografię św. Stanisława do 

biografii Jana Nepomucena, świętego 

zabezpieczającego przed 

niebezpieczeństwami wody. Być może 

w Przełomie św. Stanisław przejmuje część 

obowiązków Jana Nepomucena, o czym 

mógłby świadczyć jeden 

z przechowywanych w Piotrawinie 

obrazków, złożony w podziękowaniu za 

uratowanie flisaków przed śmiercią 

w wodach Wisły, a ich łodzi przed 

utonięciem.  

Obrazy przedstawiające św. Stanisława 

wskrzeszającego Piotrawina można 

zobaczyć w kilku kościołach pod jego 

wezwaniem (Solec, Ożarów, Tarłów), 

soleckie Stowarzyszenie „Wisła” 

przygotowało rowerowy Szlak św. 

Stanisława, przebiegający w pobliżu 

zrujnowanego kościółka stojącego 

w miejscu sądu, do Piotrawina wędrują 

pielgrzymki z parafii po obu stronach 

Wisły, jednak każde z miejsc związanych 

z cudem, który wciąż zachowuje 

żywotność, funkcjonuje oddzielnie. 

KRAJOBRAZ NADWIŚLAŃSKI 

Uprawy i zwierzęta hodowlane  

O ile zboża, które były podstawą dawnego 

handlu wiślanego i jeszcze w latach 

50. XX w. spławiano je Wisłą (podobnie jak 

buraki cukrowe, do nieistniejącej już 

cukrowni w Zagłobie), są obecnie 

traktowane jako oczywisty, a zatem 

nieistotny składnik krajobrazu, inne 

uprawiane w Przełomie rośliny, takie jak 

wiśnia nadwiślańska, drzewa owocowe, 

chmiel, powracająca po długiej przerwie 

winorośl, są postrzegane jako uprawy 

charakterystyczne, wyróżniające, 

tradycyjne. Są to rośliny na tyle 

specyficzne, że ze względu na znaczenia 

nadawane każdej z nich oraz ich 

zakorzenienie w historii Przełomu, można 

im przypisać szczególny walor 

kulturotwórczy, uznać za składnik lokalnej 

tożsamości, można też użyć ich do 

kształtowania wizerunku regionu (pojawił 

się pomysły utworzenia turystycznego 

szlaku wiśniowego na Powiślu 

Ożarowskim, winorośl i wiśnia są niekiedy 

wykorzystywane do promocji regionu). 

Niektóre z roślin uprawiane są na taką 

skalę (jabłonie) lub z wykorzystaniem 

takich technik (chmiel), że stają się 

dominującym składnikiem krajobrazu, 

formują go, odmiennie w różnych porach 

roku, wchodzą w skomplikowane, nie 

zawsze korzystne relacje z „dziką 
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przyrodą”, są obecne w nazwach 

niektórych mikroregionów („Kraina 

Kwitnących Sadów” na Powiślu Lubelskim). 

W porze kwitnienia lub zbiorów 

organizowane są święta poszczególnych 

upraw („Święto Kwitnącej Wiśni 

w Nowem, „Święto Kwitnącej Jabłoni„ 

w Józefowie, „Święto Wina” w Janowcu”, 

„Chmielaki” w gminie Wilków).  

Tradycje sadownicze i winiarskie 

w Przełomie są ściśle związane 

z obecnością Wisły w wymiarze 

przyrodniczym: odpowiednio żyzna lub 

kamienista gleba, ciepłe, wilgotne 

powietrze płynące z nad rzeki stwarzają 

dobre warunki do życia dla roślin 

ciepłolubnych i w polskich warunkach 

trochę egzotycznych.  

Jednak poszukując specyfiki i odrębności 

sięga się też do historii upraw, przypomina 

o roli, jaką odegrali w rozwoju 

sadownictwa flisacy z Zastowa, którzy 

pływając ze zbożem do Gdańska, 

przywozili z tych podróży sadzonki drzew 

owocowych, które wspaniale rosły na 

żyznych nadrzecznych madach. Obfitość 

owoców była tak wielka, że ładowano je na 

baty – świeże i suszone - po czym 

spławiano Wisłą na sprzedaż do Warszawy 

i Gdańska. Kontynuatorem tego zwyczaju 

był Leon Kozłowski, ostatni prywatny 

właściciel zamku w Janowcu, który jeszcze 

w latach 60. XX w. wysyłał statkami 

pasażerskimi deserowe brzoskwinie 

i winogrona z własnych upraw do 

delikatesów w Warszawie. Stowarzyszenie 

Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły 

i Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu 

pracują nad odtworzeniem ogrodu na 

wzgórzu zamkowym w jego pierwotnym 

kształcie, ze wszystkimi występującymi 

tam rzadkimi odmianami drzew 

owocowych i szczepami winorośli.  

Wielkim skarbem i „cudowną rośliną” 

Przełomu jest wiśnia nadwiślańska, która 

rosnąć i kwitnąć może wszędzie, jednak 

obficie owocuje tylko w tutejszym 

mikroklimacie. Pierwsi docenili jej walory 

i uprawiali ją już w końcu XIX w. 

właściciele majątku w Słupi Nadbrzeżnej, 

dlatego znana jest również pod nazwą 

„Słupianka” lub „Słupiec”. Jej uprawy 

rozpowszechnił w dwudziestoleciu 

międzywojennym słupiański gospodarz 

Teofil Zając i wkrótce jej owoce zyskały 

duże uznanie, dzięki charakterystycznemu 

aromatowi i kolorowi. Dziś sady wiśni 

nadwiślańskiej sięgają na północy do 

Lipska, a na Powiślu Ożarowskim jest 

najważniejszą uprawą. 

Natomiast w gminie Wilków na Powiślu 

Lubelskim, która jest jednym 

z najważniejszych regionów chmielarskich 

w Polsce (wytwarza się tu 25% rodzimego 

chmielu), plantacje są niezwykle 

wyrazistym elementem krajobrazu: 

siedmiometrowe, masywne drewniane 

słupy połączone siecią mocnych drutów 

podtrzymujących latem ciężkie od szyszek 

rośliny, o każdej porze roku górują nad 

otoczeniem.  

Zwierzęta 

Trudno byłoby dziś mówić o hodowli 

zwierząt w Przełomie, jednak jeszcze do lat 

80. XX w. stanowiły one ważny element 

krajobrazu kulturowego. Ich naturalną 

przestrzenią do życia były nadrzeczne 

pastwiska, okresowo zalewane przez 

Wisłę, nazywane potocznie łążkiem. 

W miejscowościach, które miały do nich 

dostęp, hodowano duże stada, 

specjalizując się często w poszczególnych 

gatunkach: w Janowcu były to owce, 

w Solcu gęsi i konie, w Basoni krowy. 

Chociaż zwierząt w zasadzie nie ma, wciąż 
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są obecne w opowieściach mieszkańców 

jako element lokalnej tradycji 

i jednocześnie źródło zamożności, 

z którego utratą wielu nie potrafi się 

pogodzić, mając jednocześnie świadomość, 

że powrót do hodowli w tradycyjnej 

postaci byłby niemożliwy, ze względu na 

wyludnienie miejscowości nadwiślańskich 

i brak chętnych do ciężkiej, odbierającej 

swobodę pracy, jaką jest „trzymanie 

zwierząt”.  

W Solcu każde gospodarstwo miało swoje 

stado gęsi, pasące się swobodnie na 

wspólnym nadwiślańskim pastwisku razem 

z końmi. Hodowla gęsi miała nie tylko 

znaczenie ekonomiczne (z pierza i puchu 

gospodynie wykonywały obowiązkowe 

w wyprawie młodej mężatki – nim „wyszły 

z mody” - pierzyny i poduszki, jesienią całe 

stada pędzono lądem do Warszawy, by je 

tam korzystniej sprzedać). „Pierzaki”, czyli 

wspólne zimowe darcie pierza, były nie 

tylko formą wzajemnej pomocy 

i współpracy sąsiedzkiej, lecz także jednym 

z ważniejszych wydarzeń towarzyskich 

późnej jesieni. Mieszkańcy Solca 

podkreślają też walor estetyczny pełnego 

zwierząt „łążka”, który dziś jest w ich 

przekonaniu przestrzenią martwą, bez 

żadnego przeznaczenia. 

Krowy były nie tylko charakterystycznym 

elementem krajobrazu wsi Basonia 

i sąsiednich Wałowic, konieczność 

przewożenia ich dwa razy dziennie na 

leżące po drugiej stronie Wisły pastwiska 

sprawiła, że mieszkańcy wsi 

wyspecjalizowali się w budowie kryp, 

nazywanych tutaj „bydlarkami”. We wsi 

było kilkanaście kryp; każda z nich mieściła 

10 krów i była własnością kilku rodzin, 

które współpracowały przy transporcie 

zwierząt. Krowy same wchodziły do łodzi, 

ustawiały się w poprzek niej, a między nimi 

stawały owce. Zwierzęta szybko uczyły się 

nie bać rzeki, rzadko wyskakiwały do wody 

podczas przeprawy. Dla mieszkańców 

Basoni i Wałowic, gdzie gospodarstwa były 

bardzo małe, hodowla stanowiła ważne 

źródło utrzymania, dlatego wciąż krążyli 

wokół Wisły. Transport zwierząt, 

doskonale zorganizowany, wytworzył 

unikalną formę współpracy sąsiedzkiej. 

W drugiej połowie XX w. Basonia stała się 

lokalną atrakcją – odwiedzali ją 

etnografowie, fotografowie i filmowcy oraz 

turyści z Kazimierza. W latach 80. XX w., 

gdy mieszkańcy sprzedali łąki za rzeką 

i zrezygnowali z hodowli krów, zaprzestano 

również budowy kryp, a wieś odwróciła się 

od rzeki (jak mówi jeden z mieszkańców 

„po tylu latach ciężkiej pracy na Wiśle trzeba 

było od niej odpocząć”). 

ZASOBY NATURALNE 

Woda 

Woda w doświadczeniu mieszkańców 

nadwiślańskich miejscowości Przełomu jest 

nie tyle zasobem, co podstawową treścią 

krajobrazu, czynnikiem decydującym o jego 

fizjonomii oraz o jego zmienności. „Nie ma 

normalnego dna na Wiśle, tylko stale 

przerzuty są. Tak woda swoje robi”. „Woda 

przerabia piach. Tam, gdzie wczoraj jest 

głęboko, dzisiaj jest płytko, a tam na odwrót. 

Za mojego dzieciństwa, pamiętam, tam, gdzie 

statki chodziły, teraz pasiemy krowy” 

„Przyroda wody płynie kręto. Wisła musi być 

łamana. Nie można jej do prosta regulować, 

bo niszczy”29. O tym, jak fizjonomię 

krajobrazu przekształcić może woda, 

wskazuje przykład wspominanej do dzisiaj 

zmiany koryta Wisły (w wieku XIX), 

wskutek którego wsie Kępa Solecka i Kępa 

Gostecka, leżące na lewym brzegu Wisły, 

                                                   
29

 Wypowiedzi mieszkańców Kłudzia i Kępy 
Gosteckiej. 
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znalazły się na brzegu prawym, odcięte od 

swojej parafii i gminy w Solcu.  

Była też – dopóki ich życie wiązało się 

z pracą na wodzie – organizatorem rytmu 

życia. Woda wysoka ułatwiała żeglugę, ale 

utrudniała przeprawianie się w bród 

i wpław czy „na pych”. Niska z kolei może 

być przyczyną zawieszenia kursowania 

promów. Powódź z kolei jest 

dramatycznym wydarzeniem, które może 

pozbawić całego dorobku życia, ale jest też 

dobrodziejstwem, na dwa sposoby. Po 

pierwsze, nie tylko zabiera, ale i daje, 

przynosi ze sobą różnorakie dobro, 

należące do dotkniętych powodzią, które 

warto wyłowić i wykorzystać, co wyraża 

się w przysłowiu „Woda jednemu weźmie, 

drugiemu da”. Po drugie woda 

powodziowa użyźnia ziemię, co jest 

przyczyną, że mieszkańcy terenów 

zalewowych, brzegów niskich (nazywanych 

powiślem) – są gotowi tam mieszkać 

pomimo zagrożenia. To z kolei wyraża się 

w przysłowiu: „Żeby na powiślu woda nie 

topiła, to by Powiślanka we złocie 

chodziła”. Kąpiel w Wiśle możliwa była 

dopiero po 24 czerwca, po św. Janie. 

Wcześniej – „dopóki Jan nie ochrzcił 

wody” – mogła być niebezpieczna. Żegluga 

możliwa była od wiosny do późnej jesieni, 

dopóki nie zaczynał z wodą spływać szryż. 

Do wody trzeba mieć „rozum” 

i „wrodzenie”, czyli nabywaną od dziecka, 

poprzez doświadczenie wiedzę praktyczną, 

połączona z „szacunkiem dla wody”. 

Wiedzę te mieli posiadać praktycznie 

wszyscy mieszkańcy miejscowości 

nadwiślańskich, nie tylko mężczyźni, ale 

i kobiety. Niemniej jednak większy zakres 

tej wiedzy mieli niektórzy „specjaliści”, 

przede wszystkim przewoźnicy, wytyczni 

i rybacy, których zadaniem było w związku 

z tym innymi wyznaczanie zimowych 

przepraw po lodzie. 

Tak żywe zainteresowanie wodą, 

dostrzeganie, iż to, co znajduje się między 

brzegami rzeki, ma swoją naturę i jest 

podstawowym czynnikiem kształtującym 

otoczenie - charakterystyczne jest jednak 

przede wszystkim dla osób od pokoleń 

zamieszkujących i pracujących nad Wisła 

i na Wiśle. W wypowiedziach osób, które 

można nazwać „nowymi użytkownikami 

Wisły” (turyści, spacerowicze, aktywiści), 

woda jako podstawowa treść krajobrazu 

praktycznie nie istnieje. Nie jest 

zauważana. O wodzie się nie opowiada 

i niewiele wie, dostrzega się przede 

wszystkim malowniczość krajobrazu 

wiślanego, gdzie woda jest po prostu 

częścią tego, co widziane, częścią większej 

całości, nie jest natomiast doświadczana 

i prezentowana jako byt wymagający 

szczególnej wiedzy. „Nowy użytkownik”, 

gdy opowiada o swoim „byciu nad Wisłą”, 

ma niewiele do powiedzenia o samej 

wodzie, będącej dla niego w zasadzie 

pozbawioną właściwości substancją 

pomiędzy dwoma brzegami. Wodę się 

przede wszystkim widzi, można po niej 

pływać, nawet się w niej kąpać, ale 

niewiele się na jej temat wie. Jeżeli jest 

zauważana, to przede wszystkim jako 

zagrożenie: „Miło jest nad tą wodą 

posiedzieć, na te wodę popatrzeć, ale sama 

woda to strach. Ja się wody boję. Wiry, prąd, 

mówią, że co roku się tu ktoś topi”; albo jako 

woda zanieczyszczona, ściek: „Podobno jest 

czystsza, ale ja tam wole nie ryzykować. 

Czasem, jak na te żółte piany popatrzeć, to 

widać, że czysta nie jest”30.  

Z kolei potomkowie „dawnych Wiślaków”, 

choć zachowują wiedzę o naturze wody 

i o Wiśle opowiadają przede wszystkim 

właśnie w kontekście tej natury, choć 

Wisła dla nich nadal jest przede wszystkim, 

wręcz wyłącznie „wodą” – to zarazem dla 

                                                   
30

 Ten i poprzedni cytat to wypowiedzi 
spacerowiczów z Janowca. 
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Wisły, na której nie pracują, z która nie 

muszą mieć codziennie do czynienia – 

trącą zainteresowanie. „Teraz się mało 

chodzi do wody, do Wisły. Ja nie pamiętam, 

kiedy ostatnio u Wisły byłam, ale to chyba już 

parę tygodni”31.  

Ryby 

Podstawowy zasób dostępny w wodzie. 

Przede wszystkim pożywienie – ryby są po 

to, by je łowić i jeść, co powoduje, że 

klasyfikowane są przede wszystkim wedle 

walorów smakowych i ościstości. Za 

najsmaczniejsze uważane są sum, węgorz 

(który ma być coraz rzadszy), sandacz 

i okoń. Ze względu na łatwość pozyskania 

ceniona jest „biała ryba”, czyli przede 

wszystkim płoć, leszcz, czy krąp, uważane 

za najlepsze w occie. Zainteresowanie 

obyczajami ryb pojawia się o tyle, o ile 

konieczne jest do ich połowu i jest wtórne 

wobec ich funkcji użytkowej, choć zarazem 

ryby wielkie są tematem opowieści 

legendarnych.  

Najpowszechniejszym tematem tego 

rodzaju opowieści są sumy. Mogą dorastać 

w Wiśle, w opinii mieszkańców 

nadwiślańskich miejscowości, do stu 

kilogramów, choć złowienie takiego suma 

jest i było rzadkością. Sum postrzegany jest 

jako rodzaj padlinożercy wiślanego i swego 

rodzaju grabarza. W okolicach Solca 

powtarzana jest często opowieść o rybaku, 

który utonął, a jego ciała nie znaleziono, co 

miało być w pewnym sensie wynikiem jego 

uczynionej samemu sobie przepowiedni: 

„Ja w życiu tyle sumów zjadłem, że po 

śmierci to sumy mnie będą jadły”. 

Drugi gatunek występujący 

w opowieściach legendarnych to łosoś. 

Powszechnie uważa się na obszarze 

Przełomu, że łososie w celu odbycia tarła 

                                                   
31

 Wypowiedź mieszkanki Kłudzia 

muszą dopłynąć co najmniej w okolice 

Annopola/Sandomierza, gdzie w nurcie 

znajdują się progi wapienne, o które 

łososie się „wycierają”. Migracji łososi nie 

obserwuje się już od kilkudziesięciu lat; 

mieszkańcy miejscowości nadwiślańskich 

przypisują to dwóm czynnikom: 

zbudowaniu tamy we Włocławku oraz 

zanieczyszczeniu Wisły.  

Jesiotr był największą rybą poławianą 

w Wiśle. Ostatnie zapamiętane przypadki 

złowienia jesiotra miały miejsce przed II 

wojna światową. Z reguły atrybutem 

opowieści o złowieniu jesiotra jest wóz, na 

którym rybę układano, a była tak długa, że 

jej ogon wlókł się po ziemi. Jesiotr miał być 

zwykle tak wielki, że po poćwiartowaniu 

„wystarczał dla całej wsi”. W przypadku 

jesiotra stwierdzono też zabawną 

kontaminację syreny i jesiotra: 

w materiałach zbieranych w latach 90-ch 

znajduje się opowieść o złowieniu w Wiśle 

syreny, którą podobnie jak jesiotra 

przewieziono do wsi na wozie, za którym 

wlókł się jej ogon i której mięsem, 

podobnie jak mięsem jesiotra miano 

obdarować wszystkich mieszkańców wsi.  

Wiedzę o rybach obecnie posiadają 

wędkarze – jest to praktycznie jedyna 

grupa, której niektórzy przedstawiciele 

maja w tym zakresie wiedzę gruntowną. 

Wiedza mieszkańców miejscowości 

nadwiślańskich, nietrudniących się 

rybołówstwem (również kłusownictwem) 

oraz wędkarstwem ogranicza się do kilku 

podstawowych gatunków. Praktycznie nie 

są obecnie w rozmowach o rybach 

wymieniane takie gatunki, jak boleń, 

brzana, certa, jaź. Wymieniane 

najpowszechniej (poza grupą wędkarzy) 

ryby wiślane to sum, sandacz, leszcz, karp, 

płoć. 
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Wiklina 

Wiklina rośnie na wilgotnym podłożu 

obszarów zalewowych, w łęgu, na 

wyspach. Ze względu na swoją 

elastyczność i giętkość była używana do 

wyplatania płotów, koszyków, narzędzi 

rybackich. Wykonywano z niej także 

drobne sprzęty i ozdoby. We wsiach 

nadwiślańskich jedni zajmowali się 

plecionkarstwem na własny użytek, dla 

innych było ono dodatkowym źródłem 

zarobku. Wiklinę zbierano sezonowo, 

poczynając od pierwszych przymrozków do 

końca kwietnia, więc kosze pleciono 

w zimie, gdy było więcej wolnego czasu 

w gospodarstwie, z nieokorowanych witek. 

Wiejscy wikliniarze używali na swoje 

potrzeby naturalnych zasobów dzikiej 

wikliny z nad Wisły.  

Fotografia 24. Budownictwo nadwiślańskie. 

 
Źródło. Zdjęcie własne. 

Po II wojnie światowej centrum edukacji 

wikliniarskiej w regionie stał się Kazimierz, 

gdzie do 1995r. działała Wikliniarska 

Szkoła Zawodowa. Stanowiące jej zaplecze 

nadrzeczne plantacje stawały się 

charakterystycznym elementem 

kazimierskiego krajobrazu, gdy zimą 

pojawiały się nad rzeką świeżo ścięte 

wiązki wikliny ustawione 

w charakterystyczne wysokie stożki.  

Dużych ilości wikliny, pozyskiwanej ze 

specjalnie zakładanych plantacji, używano 

do regulacji rzeki: z gałęzi powiązanych 

w pęki (nazywane faszyną lub fasiną) 

budowano opaski wzmacniające brzegi 

i zabezpieczające je przed niszczącym 

działaniem wody. 

Ostatnią wikliniarską wsią w Przełomie jest 

Lucimia niedaleko Janowca. 

Plecionkarstwem zajmuje się tam 

zarobkowo większość mieszkańców, 

używając zarówno wikliny nadrzecznej jak 

i pochodzącej z własnych 3-4 arowych mini 

plantacji, przede wszystkim tradycyjnie 

nieokorowanej. 

Fotografia 25. Wiklinowy zamek. 

 

Źródło. Zdjęcie własne. 

Niektóre miejscowości nadwiślańskie 

przypominają o swojej tradycji 

rękodzielniczej organizując warsztaty 

wikliniarskie (Kazimierz, gmina Wilków). 

W Solcu n/Wisłą uczestnicy takiego 

warsztatu wyplatali z wikliny miniaturę 

soleckiego zamku z czasów jego 

największej świetności. Stanęła ona na 

skarpie nadwiślańskiej, w pobliżu źle 

zachowanych ruin budowli, będącej 

jednym z symboli tożsamości mieszkańców 

osady.  
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Kamień i kamieniołomy 

Małopolski Przełom to miejsce, gdzie Wisła 

przebija się przez miękkie wapienie i opoki. 

Wysokie, białe wiślane skarpy 

kontrastujące z zielenią roślin i kolorem 

rzeki są jego wizualną wizytówką. Jednak 

kamień jest przede wszystkim 

wszechobecnym elementem krajobrazu 

kulturowego, odgrywającym rolę 

w gospodarce, budownictwie, sztuce. 

Niemal każda wieś zlokalizowana w pobliżu 

wiślanej skarpy miała kamieniołom, 

z którego „darto” wapień na własny użytek. 

Oprócz tego powstawały kamieniołomy, 

które ze względu na jakość występującego 

w nich kamienia lub jego zasoby, rozrosły 

się do większych rozmiarów (Nasiłów, 

Bochotnica, Kazimierz, Kaliszany, 

Janików).Wydobywano w nich materiał do 

budowy zamków i kościołów nie tylko 

w Przełomie (w 1623r. z Nasiłowa 

wysyłano kamień do budowy zamku 

królewskiego w Warszawie), a także do 

budowy opasek i umocnień brzegowych 

(w tym celu uruchomiono największy 

kamieniołom w Kaliszanach). Z wapienia 

wykończonego ozdobnie czerwoną cegłą 

powstawały budynki użyteczności 

publicznej, gospodarskie i domy mieszkalne 

w „stylu powiślańskim”. W tym stylu Jan 

Kleniewski, założyciel cukrowni 

w Zagłobie, polecił zbudować osiedle dla 

zatrudnionych tam robotników, które 

zostało odznaczone złotym medalem na 

wystawie światowej w Paryżu w 1900r. 

Ocalały też ostatnie wapienniki, w których 

wypalano wapno wykorzystywane do 

budowy i bielenia wiejskich domów (np. 

świetnie zachowany wapiennik we wsi 

Dorotka na Powiślu Ożarowskim). 

Nieczynne wyrobiska stały się rodzajem 

żywego muzeum historii ziemi, gdzie 

można dziś obserwować przekroje z epoki 

kredy oraz poszukiwać skamieniałości 

z tego okresu, bardzo różnorodnych 

i znakomicie zachowanych, a w Bochotnicy 

i Nasiłowie śledzić granice między górną 

kredą a trzeciorzędem. Żaden 

z kamieniołomów nie jest przystosowany 

do celów turystycznych, nie uwzględnia ich 

żadna ścieżka dydaktyczna. 

Zagospodarowanie kamieniołomów 

z prawego brzegu Wisły oraz nieczynnej 

kopalni fosforytów w Annopolu jest 

planowane w ramach lubelskiego projektu 

Geoparku.  

Fotografia 26. Kamieniołom nad Wisłą. 

 

Źródło. Zdjęcie własne. 

Nadal działa kamieniołom w Janikowie, 

wokół którego powstał w XVIII w. ośrodek 

rzeźbiarski. Pracowali tam artyści 

sprowadzeni z Włoch przez włoskiego 

właściciela miasteczka, a ich potomkami są 

bracia Dąbrowscy, ostatni tutejsi 

kamieniarze. Janikowscy wapień, znany 

z jakości, sprzedawano do Warszawy, gdzie 

wykonywano z nich rzeźby i pomniki: 

wielkie bloki były transportowane do 

przystani w Maruszowie, a stamtąd na 

tratwach spławiane Wisłą. Drogą lądową 

dostarczano biały kamień do Radomia, 

gdzie był używany w wystroju kościołów.  
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PROPOZYCJE KULTURALNE 

Muzea tradycyjne i alternatywne 

Przełom jest obszarem ubogim 

w instytucje kulturalne i zbiory muzealne. 

Jedynym większym muzeum jest Muzeum 

Nadwiślańskie w Kazimierzu z ekspozycją 

poświęconą walorom przyrodniczym 

Kazimierskiego Parku Krajobrazowego 

i Przełomu oraz wystawą obrazującą 

powstanie i rozwój kazimierskiej kolonii 

artystycznej, najdłużej zachowującej 

ciągłość w Europie W zabytkowym 

spichlerzu obok zamku w Janowcu 

zgromadzono zbiory etnograficzne. Można 

tam zobaczyć wiślane krypy i baty, zbiór 

narzędzi rybackich oraz wystawę 

fotograficzną „ Życie między dwoma 

brzegami”, ukazującą różnorodność życia 

na Wiśle w ostatnich trzydziestu latach 

XX w.  

Fotografia 27. Zamek w Janowcu. 

 
Źródło. Zdjęcie własne. 

Niewielkie parafialne Muzeum św. 

Stanisława Biskupa i Męczennika przy 

kościele w Piotrawinie posiada w swoich 

zbiorach m.in. ornat, który jak chce 

legenda, miał na sobie święty w chwili 

cudownego wskrzeszenia Piotra 

Strzemieńczyka i drewnianą barokową 

rzeźbę przedstawiającą biskupa, lecz 

najcenniejszym eksponatem jest zbiór 

obrazków wotywnych z pierwszej połowy 

XVII w. autorstwa Marcina Baszkowskiego, 

malarza z Piotrawina, ukazujących cuda, 

których dokonał święty. 

Położony na przeciwległym końcu 

Przełomu, w Maruszowie, prywatny 

skansen połączony z autorską galerią, 

został zorganizowany wokół rodzinnego 

domu jego założyciela, emerytowanego 

górnika, rzeźbiarza i malarza, Edwarda 

Ziarki. Właściciel zrekonstruował kilka 

tradycyjnych drewnianych domów 

i budynków gospodarczych, w których 

odtworzył wnętrza karczmy, szkoły 

elementarnej, dworku i chłopskiej chaty. 

Oprócz tego można zobaczyć kolekcję 

narzędzi rolniczych, kilka narzędzi 

rybackich oraz drewnianą łódź wiślaną. 

Eksponaty związane z Wisłą stanowią 

bardzo niewielką część zbiorów i nie są 

przedmiotem szczególnego 

zainteresowania właściciela skansenu. 

W pobliskim Biedrzychowie trwa realizacja 

prywatnego Nadwiślańskiego Muzeum 

Etnograficznego „Susówka”, którego 

budowniczym i organizatorem jest 

animator kultury z Ożarowa, Marian Sus. 

W ekspozycji muzeum znajdą się m.in. 

zbiory narzędzi używanych na wsi, 

pokazujące ich odmiany i ewolucję 

techniczną. Ponieważ w okolicy zachowało 

się bardzo niewiele tradycyjnych narzędzi 

rybackich, część z nich została odtworzona 

na potrzeby muzeum przez jednego 

z ostatnich rybaków z sąsiedniej wsi Nowe.  

Jednym z problemów muzeów 

w Przełomie jest niewielka ilość ruchomych 

zabytków dawnej kultury ludowej 
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w nadwiślańskich wioskach (zdobycie 

oryginalnej łodzi, staje się właściwie 

niewykonalne, muzeum w Kazimierzu 

chętnie informuje, że ma w swoich 

zbiorach ostatni używany w Przełomie bat 

i dłubankę). Jednak zwiększające się 

zainteresowanie Wisłą skłania do 

poszukiwania rozwiązań alternatywnych, 

które mogłyby posłużyć związaniu rzeki 

z kulturą brzegów.  

Taką propozycją jest Ekomuzeum 

Lubelszczyzny „Żywa tradycja”, skupiające 

ponad 30 izb i muzeów regionalnych, 

skansenów, gospodarstw 

agroturystycznych, twórców ludowego 

rękodzieła i regionalnych produktów 

kulinarnych, a w Przełomie warsztat 

szkutniczy w Basoni, pensjonat Pałac 

w Piotrawinie i obóz ornitologiczny 

w Kaliszanach. Organizatorzy Muzeum 

chcą zająć się promocją i połączeniem – 

w programowo niezbyt spójną całość - 

istniejących już obiektów kulturalnych, 

których wspólną cechą jest przede 

wszystkim atrakcyjność turystyczna. 

Największy nacisk chcą położyć na 

prezentowanie „tradycji w działaniu” (np. 

codziennej pracy wykonawców ginących 

zawodów czy też profesjonalny warsztat 

ornitologa). 

Nazwę „muzeum” można w tym przypadku 

potraktować raczej jak metaforę, jednak 

wskazuje ona na istotną tendencję, 

polegającą na dopełnianiu lub nawet 

zastępowaniu tradycyjnie zorganizowanych 

zbiorów muzealnych, czymś, co 

przypomina wielką ścieżkę dydaktyczną, 

składającej się z modułów, które można 

swobodnie wybierać i łączyć.  

Inną propozycją jest Wirtualne Muzeum 

w Zawichoście, platforma internetowa, 

która działa przy Urzędzie Gminy. 

Gromadząc dokumenty, ikonografię, filmy 

na temat historii i kultury dawnego miasta 

i zapraszając do współpracy mieszkańców, 

jego organizatorzy chcą osiągnąć dwa cele: 

zintegrować miejscową społeczność wokół 

wspólnej tradycji oraz promować 

Zawichost na zewnątrz. Najciekawszym 

aspektem muzeum jest sposób prezentacji 

zbiorów, pozwalający wizytującemu na 

zbudowanie z dostępnych materiałów 

własnego obrazu miasteczka.  

Fotografia 28. Skansen Edwarda Ziarki, 
Maruszów. 

 
Źródło. Zdjęcie własne. 

NADWIŚLAŃSKIE PLENERY 

ARTYSTYCZNE 

Od chwili gdy w 1892r. po powrocie 

z Paryża Józef Pankiewicz namalował 

w Kazimierzu serię obrazów, które 

zapoczątkowały polski impresjonizm, 

miasteczko stało się szczególnym 

laboratorium malarstwa plenerowego. Do 

Kazimierza zaczęli zjeżdżać liczni artyści, 

przyciągani jego specyficzną atmosferą, na 

którą składało się intrygując połączenie 

zabytków architektury, układów 

przestrzennych, rozległych krajobrazów 

oraz paleta barw i specyficzne światło, 
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porównywane ze śródziemnomorskim. 

Kolejna kolonia artystyczna powstała 

w latach 70. XX w. w sąsiadującej 

z Kazimierzem wiosce Męćmierz, gdzie 

osiedlili się twórcy poszukujący więcej 

spokoju i bliższego kontaktu z przyrodą.  

Inną miejscowością o dość długiej tradycji 

plenerów, jednak na nieporównywalnie 

mniejsza skalę, jest Solec n/ Wisłą. 

Organizował je Czesław Waszko malarz, 

rysownik i nauczyciel plastyki 

w miejscowym liceum, a brali w nich udział 

soleccy licealiści (przyszli nauczyciele 

plastyki) i twórcy zrzeszeni w Grupie 10 

z Ostrowca Świętokrzyskiego, do której 

należał także Waszko (około 100 jego prac, 

w tym interpretacje nadwiślańskiego 

krajobrazu, można oglądać na stałej 

wystawie w liceum w Solcu).  

Dziś plenery plastyczne są organizowane 

we współpracy z miejscowymi domami 

kultury w wielu miejscowościach Przełomu 

(Janowcu, Solcu n/Wisłą Kłudziu, Nowem, 

Józefowie, Zawichoście). Odbywają się 

okazjonalnie lub systematycznie przez 

kilkanaście lat (Nowe, Józefów). Biorą 

w nich udział uczniowie i studenci szkół 

artystycznych, nauczyciele lub instruktorzy 

plastyki, malarze-amatorzy, rzadziej 

profesjonaliści.  

Prawie wszystkie plenery są przeznaczone 

dla malarzy, wyjątkiem jest jeden 

z plenerów w Nowem, podczas którego 

studenci rzeźby wykonują z miejscowego 

wapienia duże, zwykle abstrakcyjne prace, 

które następnie zostają wtopione 

w krajobraz okolicznych wsi i stają się 

elementem Nadwiślańskiego Szlaku 

Artystycznego.  

Powiśle Ożarowskie jest kolejnym centrum 

plenerowym Przełomu. W ciągu kilkunastu 

lat odbyło się tam około 50 spotkań 

artystów w otwartej przestrzeni - 

malarskich, rzeźbiarskich i fotograficznych. 

Ich organizatorzy nawiązując do tradycji 

ośrodka rzeźbiarskiego w Janikowie 

i skupiając wokół swoich działań osiadłych 

w okolicy twórców, zdołali stworzyć wokół 

Ożarowa miniaturową kolonię artystów.  

Uczestnicy wszystkich plenerów 

w Przełomie mówią, że zdecydowali się na 

wybór tego miejsca ze względu na jego 

genius loci, którego ważnym, choć nie 

jedynym składnikiem, jest krajobraz 

wiślany. Artyści chętnie wybierają rozległe 

pejzaże z wysokimi skarpami, zakola, 

starorzecza, wierzby, wyspy, nadrzeczne 

kamieniołomy, łodzie rybackie . Nie zdarza 

się, by kogoś zainteresowały obiekty 

„nienaturalne” – mosty, budowle 

hydrotechniczne, promy. Przełom Wisły 

staje się w pracach plenerowych obszarem 

wyidealizowanej, pierwotnej, nieskażonej 

natury, czasem pokazywanej w sposób 

naturalistyczny, kiedy indziej - choć 

rzadziej - poprzez abstrakcyjne 

kompozycje.  

W mniejszych miejscowościach Przełomu 

Wisła jako motyw odgrywa większą rolę 

niż w Kazimierzu, ponieważ – co 

podkreślają wszyscy – kontakt z nią jest tu 

bardziej bezpośredni. Jednym z powodów 

wyboru mniej znanych miejscowości 

Przełomu jest również cisza i spokój 

(„Każdy uwielbia tę ciszę, która panuje 

w Józefowie. Tu wychodzi z człowieka cały 

stres no i ta Wisła, ona chyba najbardziej 

ciągnie”). Inną podkreślaną wartością 

wiślanych krajobrazów jest ich zmienność, 

która wymaga dużego skupienia przy 

sztalugach, by nie utracić krótkotrwałej gry 

światła i kolorów. 

Część prac powstających podczas 

plenerów staje się własnością ich 

organizatorów. Najlepsze dekorują potem 
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pomieszczenia ośrodków kultury, bibliotek 

czy urzędów, przynajmniej wizualnie 

zbliżając mieszkańców do Wisły. 

W latach 2010 - 2012 Koło PLENER 

warszawskiego SARP zrealizowało projekt 

integracji wokół Wisły przez wspólne 

uprawianie malarstwa plenerowego pod 

nazwą „Wisła Łączy”. Architekci malowali 

razem z lokalnymi twórcami i organizowali 

poplenerowe wystawy (w Przełomie 

w Kazimierzu, Solcu n/Wisłą, Zawichoście), 

brali też udział w spotkaniach z młodzieżą 

poświęconych problematyce ładu 

przestrzennego. Był to jednorazowy 

projekt, który nie doczekał się kontynuacji 

nawet w lokalnych odmianach. 

 

Tabela 2. Eksperckie podsumowanie walorów Wisły w obszarze „Wisła jako przestrzeń zabawy i rekreacji”. 
Wyodrębnione w tym obszarze zjawiska, artefakty i działania zostały ocenione przez Zespół Badawczy pod 

kątem trzech kryteriów: 

 Potencjału budowania wizerunku miejscowości/regionu/kraju (zależnie od skali 

zjawiska) 

 Potencjału budowania tożsamości 

 Potencjału integracji społeczności lub, szerzej, potencjału budowania kapitału 

społecznego 

Ocena została dokonań w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało zerowy potencjał w ramach 

kryterium, a 5 potencjał maksymalny. 

Zjawisko/ 
artefakt/ 
działanie 

Potencjał 
wizerunkowy 

Potencjał 
budowania 
tożsamości 

Potencjał 
integracyjny/budowania 

kapitału społecznego 

Komentarz 

Miasteczka 
nadwiślańskie 

5 3,8 1,4 Jako element polskiego 
produktu turystycznego 
miasteczka nadwiślańskie 
przełomu maja ogromny 
potencjał w zakresie marki 
„Polska”. W niektórych z 
nich potencjał ten jest 
wykorzystany (Kazimierz, 
Janowiec, Sandomierz), w 
innych pozostaje w 
uśpieniu. Duży potencjał 
mają tu również mniejsze 
miejscowości pod 
warunkiem połączenia ich w 
jeden szlak turystyczny, 
zinterpretowany jako szlak 
wiślany/nadwiślański. 
Korzystne byłoby w tym 
kontekście odtworzenie 
przynajmniej częściowo 
żeglugi pasażerskiej i ciągu 
przystani od Puław do 
Sandomierza 

Przeprawy 4 4 4 Przeprawa promowa jako 
miejsce przyciągające 
ewentualnych turystów, jak 
również tych, którzy pragną 
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Zjawisko/ 
artefakt/ 
działanie 

Potencjał 
wizerunkowy 

Potencjał 
budowania 
tożsamości 

Potencjał 
integracyjny/budowania 

kapitału społecznego 

Komentarz 

po prostu skrócić drogę ma 
pewien potencjał 
wizerunkowy i ogromny w 
zakresie budowania kapitału 
społecznego, gdyż staje się 
jednym z ważniejszych 
publicznych miejsc spotkań 
zwłaszcza w małych 
miejscowościach. Z kolei 
most – choć nie spełnia tej 
funkcji integracyjnej, to też, 
w sposób nawet bardziej 
komfortowy łączy dwa 
brzegi i dwie społeczności. 
Może jednak, paradoksalnie, 
niszczyć wcześniejsze 
efekty, wynikające z faktu 
istnienia tam przeprawy 
promowej (przykład: 
likwidacja przeprawy 
promowej w Kłudziu po 
zbudowaniu mostu), a jako 
typowe nie-miejsce, nie 
stanowi przestrzeni 
publicznej atrakcyjnej 
społecznie. 

Tradycyjne 
szkutnictwo 

5 3,2 4 Tradycyjne szkutnictwo, jak 
pokazuje przykład Basoni, 
może być czynnikiem 
promującym niewielka 
miejscowość na skalę 
krajową. Jest to szczególnie 
skuteczne w przypadku, gdy 
towarzyszy temu pewien 
program interpretacji, np. 
powiązanie szkutnictwa z 
prezentacją, albo z dużą 
imprezą, stanowiąca formę 
promocji dziedzictwa (jak 
np. w Ulanowie) 

Święci  4,8 4,4 3 Święci są patronami. Święci 
są bohaterami lokalnych 
opowieści. Figury świętych 
przyciągają zainteresowanie. 
Równocześnie kulty 
niektórych niektórzy 
świętych maja wymiar 
ponad lokalny, nawet 
ogólnokrajowy, jak w 
Piotrawinie kult św. 
Stanisława, co może być 
znakomitym czynnikiem 
budowania wizerunku. 
Historia życia świętego lub 
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Zjawisko/ 
artefakt/ 
działanie 

Potencjał 
wizerunkowy 

Potencjał 
budowania 
tożsamości 

Potencjał 
integracyjny/budowania 

kapitału społecznego 

Komentarz 

pielgrzymek do miejsca 
kultu układa się często w 
szlak, który może być 
szlakiem turystycznym (por. 
Camino, Szlak św. Jakuba). 
Podobnym czynnikiem 
może być liczne 
występowanie figur danego 
świętego w krajobrazie (jak 
w przypadku św. Jana 
Nepomucena. 
 

Muzea 
tradycyjne i 
alternatywne 

2,6 3,2 2,6 Obecnie funkcjonujące w 
Przełomie muzea nie tworzą 
istotnego potencjału w 
ramach żadnego z 
kryteriów. Gdyby natomiast 
spojrzeć na muzeum – 
zwłaszcza muzeum 
atrakcyjne dla 
potencjalnego 
odwiedzającego, zarówno 
turysty, jak i miejscowego, 
mogą to być instytucje o 
potencjale bardzo wysokim. 
W obszarze Przełomu brak 
takich muzeów, a już na 
pewno brak muzeów tego 
typu o ekspozycji 
odnoszącej się w istotny 
sposób do Wisły (za 
wyjątkiem muzeum w 
Kazimierzu, a także muzeum 
prywatnego w Maruszowie. 

Plenery 
artystyczne 

4 4 2 Od chwili gdy w 1892r. po 
powrocie z Paryża Józef 
Pankiewicz namalował w 
Kazimierzu serię obrazów, 
które zapoczątkowały polski 
impresjonizm, miasteczko 
stało się szczególnym 
laboratorium malarstwa 
plenerowego. Do dzisiaj 
Kazimierz jest swoistym 
centrum plenerowym i 
miejscem promocji poprzez 
sztukę. Pozostała cześć 
przełomu jest w tym 
zakresie jednak 
wykorzystana 
niewystarczająco (wyjątek 
Solec n/Wisłą) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych, analizy netnograficznej i kwerendy 

innych źródeł zastanych.  
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6 PODSUMOWANIE 

 

 

 

 

 

 

 

Na tym etapie badania, choć nie jest ono, 

jak pisaliśmy, zamknięte, sformułować 

można już kilka rekomendacji. 

Analizując dokumenty strategiczne, nie 

stwierdziliśmy w zdecydowanej większości 

jakiejś wyraźnej koncepcji wykorzystania 

walorów Wisły (por. opracowanie w 

aneksie), włączenia Wisły w lokalne czy 

regionalne polityki rozwojowe, 

środowiskowe ani, co najważniejsze 

z naszego punktu widzenia, kulturalne. 

Konieczne wydaje się więc przemyślenie 

przez zespoły układające różnego rodzaju 

plany strategiczne miejscowości, regionów 

i subregionów nadwiślańskich, w jaki 

sposób Wisła może być w te dokumenty 

włączona. Okazja mogą być aktualizacje 

strategii. Warto również rozważyć 

opracowywanie strategii stricte 

odnoszących się do Wisły jako obszaru 

turystyki i rekreacji, obszaru kulturowego 

oraz Wisły jako przestrzeni do 

zagospodarowania w obrębie 

miejscowości, przez które przepływa. 

Działania podejmowane dzisiaj nad Wisłą 

mają charakter wyspowy. W związku z tym 

konieczne jest podjęcie starań 

o połączenie ich w jeden ruch społeczny w 

charakterze sieci, budowany na bazie 

minimum wspólnych interesów i celów, 

a także w oparciu o względny consensus na 

poziomie diagnozy sytuacji. 

Wiedza o Wiśle jest wiedzą 

niewspółmiernie ekskluzywną w stosunku 

do zainteresowania Wisłą. W związku 

z tym warto rozważyć kilka działań 

z zakresu „edukacji wiślanej”: 

 popularyzacja tej wiedzy, miedzy 

innymi w postaci elementu produktu 

turystycznego, stworzenie „słownika 

wiedzy wiślanej", stworzenie swego 

rodzaju „podręcznika zachowywania się 

nad Wisłą” 

 wypracowanie zgodnego 

z tradycyjnymi sposobami użytkowania 

krajobrazu modelu turystycznego 

zagospodarowania środowiska 

„wiślanego" – przewodnika dla 

aktywistów i samorządowców, który 

można nazwać „przewodnikiem 

posługiwania się Wisłą”, operacyjnego 

narzędzia edukacyjnej i turystycznej 

interpretacji środowiska wiślanego.  

 zaproponowanie łatwych do 

społecznego zaakceptowania celów 

edukacyjnych oraz przygotowanie 

atrakcyjnych i zrozumiałych środków 

(pomocy) dydaktycznych. 

Wisła jako „krajobraz insert” jest w tej 

chwili polem konfliktu różnych 

wpisywanych weń tożsamości. Ten konflikt 

tożsamości jest zarazem konfliktem 

interesów (często jego odzwierciedleniem). 

Warto rozważyć, być może w ramach prac 
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nad operacyjnymi narzędziami 

interpretacji wiślanego krajobrazu, gdzie 

znajdują się obszary, co do których główni 

interesariusze mogliby uzyskać consensus, 

a które wymagają „spisania protokołu 

rozbieżności”.  

Wisła-świat, Wisła, rozumiana nie jako ciąg 

krajobrazów, ale Wisła jako pewien 

„ekosystem kulturowy” – to potencjalna 

marka, która może stać się ważnym 

składnikiem marki „Polska” jako swoisty, 

marketingowy point of difference naszego 

kraju. Na jego wyróżnialność – o czym 

trzeba pamiętać – składają się jednak nie 

tylko walory przyrodnicze („ostatnia dzika 

rzeka w Europie”), ale i kulturowe, zarówno 

w postaci dziedzictwa, jak i obecnej roli 

Wisły jako przestrzeni kultury. 

Porównywalnym obszarem może tutaj być 

Loara we Francji. Okazją do 

wypromowania tej marki może być 

uznanie roku 2017 za Rok Wisły. 
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WISŁA W ASPEKCIE ROZWOJU KULTURY W STRATEGIACH POSZCZEGÓLNYCH MIAST 

W ostatnim czasie rośnie znaczenie 

kapitału społecznego w wyniku 

rozwijających się wokół Wisły inicjatyw 

społecznych. Można wskazać na szereg 

projektów wykorzystujących turystyczne i 

kulturalne walory Wisły. Program dla Wisły 

i jej dorzeczy 2020 realizowany przez 

Związek Miast Nadwiślańskich.  

Liczne są oddolne inicjatywy społeczne 

mające charakter ekologiczny cykliczne 

wydarzenia angażujące mieszkańców 

nadwiślanych do sprzątania odpadów 

zanieczyszczających rzekę – projekt 

Recykling Rejs Wisła; inicjatywy Fundacji 

Szerokie Wody., rejsy Wisłą organizowane 

przez Fundację Marka Kamińskiego.  

Motyw Wisły występuje w poniższych 

zidentyfikowanych dokumentach 

strategicznych na poziomie regionalnym 

oraz lokalnym. W dokumentach 

regionalnych Wisła funkcjonuje 

w kontekście działań infrastrukturalnych 

niż w aspekcie rozwoju kultury. 

Przykładem jest strategia rozwoju 

województwa świętokrzyskiego: 

 

Dokument 
strategiczny: 
Strategia rozwoju 
województwa lub 
powiatu  

Rola Wisły w aspekcie rozwoju kultury 

Strategia Rozwoju 
Województwa 
Świętokrzyskiego do 
roku 2020 

Cel operacyjny 6.2 Inżynieria środowiska, czyli dokończenie 
infrastruktury komunalnej oraz efektywne wykorzystanie zlewni 
Wisły. 

Motyw Wisły w aspekcie kulturowym 

jest silniej akcentowany w raz ze 

zmniejszaniem się jednostki 

administracyjnej której dotyczy plan 

rozwoju lub inny dokument 

strategiczny. Tą właściwość można 

zaobserwować na przykładzie 

mniejszych miejscowości 

nadwiślańskich i ulokowanych wzdłuż 

rzeki Wisły. W pierwszej kolejności 
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dokonano analizy dokumentów 

najbardziej znanych turystycznie miast: 

Gdańsk, Malbork, Chełmno, 

Bydgoszcz, Warszawa, Toruń, Płock, 

Czerwińsk, Puławy, Kazimierz Dolny, 

Kraków

Dokument 
strategiczny: Strategia 
rozwoju miasta lub 
plan rozwoju  

Rola Wisły w aspekcie rozwoju kultury 

Gdańsk 2030 Plus 
Strategia Rozwoju 
Miasta 

Strategia określa podstawowe priorytety i podstawy rozwoju 
sięgającego poza 
rok 2030. W żaden sposób nie wspomina się jednak o rzece Wiśle.  

Strategia Rozwoju 
Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 
Malborka 
na lata 2014-2020 

Brak informacji o rzece Wiśle. W strategia wskazuje się jedynie, że 
miasto oferuje swoim mieszkańcom szereg innych atrakcji oraz 
obiektów sportowych, m.in. Kąpielisko miejskie (w sezonie letnim) i 
przystań jachtowa 

Strategia Rozwoju 
Miasta Chełmna 

W strategii rzeka Wisła nie występuje jako zasób kulturowy lub 
infrastrukturalny. Jedynie odniesienia pojawiają się w nazwach Klubu 
Motorowego „Wisła” oraz Ludowego Klubu Sportowego 
„Nadwiślanin” z dyscyplinami lekkiej atletyki.  

Strategia Rozwoju 
Bydgoszczy do 2030 
roku 

Zaleta położenia podkreślana jest głównie w kontekście transportu 
wodnego jego rozbudowy, podkreślana jest stale poprawa 
komunikacji wodnej z uwagi na korzystne położenie. Bydgoszcz jest 
doskonale połączona z ogólnokrajowym systemem wodnych dróg 
śródlądowych poprzez unikatowy w skali kraju węzeł hydrograficzny, 
łączący Wisłę i Odrę. Bydgoski Węzeł Wodny stanowią: Wisła, Brda, 
Kanał Bydgoski oraz Stary Kanał Bydgoski. W obszarze miasta 
krzyżują się korytarze wodne wschodnioeuropejskiego i 
zachodnioeuropejskiego systemu śródlądowych dróg wodnych: E-40 
(z Gdańska przez Warszawę do Brześcia i dalej przez Polesie do 
Dniepru) i E-70 (z Antwerpii do Kłajpedy). Rewitalizacja w efekcie 
doprowadzi do reaktywowania tych szlaków wodnych co może 
przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności tego miejsca turystycznie 
rekreacyjnie w zakresie promocyjnym. 
W analizie SWOT wymieniono jako mocne strony „Wyjątkowy w 
skali europejskiej węzeł wodny oraz duże zasoby obszarów zieleni w 
mieście” jako szanse wymieniono: „Rozwój turystyki jako gałęzi 
gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki: kongresowej, 
biznesowej i wodnej.” Pomimo dostrzeżenia korzyści wynikających z 
położenia na Wisłą w głównych wyzwaniach rozwoju Bydgoszczy 
nie ma ani słowa na ten temat. 
Programy sektorowe uwzględniające położenie nad rzekami w Węźle 
i kapitała z tego wynikający w zakresie szeroko rozumianej kultury to: 
Metropolitalna Bydgoszcz - Rozwój funkcji symbolicznych 
budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę 
miasta uwzględnia - realizacja przedsięwzięć kształtujących 
wizerunek/tożsamość Bydgoszczy jako miasta nad wodą (Bydgoski 
Węzeł Wodny) 
Bydgoszcz na fali - Stworzenie wizerunku Bydgoszczy, jako miasta 
silnie związanego z wodą i wykorzystującego jej walory. 
Kompleksowa rewitalizacja Bydgoskiego Węzła Wodnego jako 
elementu składowego międzynarodowych dróg wodnych E-70 i E-
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40. Przywrócenie i wzmocnienie funkcji turystyczno-rekreacyjnych, 
kulturalnych i integracyjnych Bydgoszczy, zwłaszcza w obszarze 
Śródmieścia, Wyspy Młyńskiej oraz bezpośrednim sąsiedztwie 
Kanału Bydgoskiego.  
Planowane przedsięwzięcia to Aktywizacja Bydgoskiego Węzła 
Wodnego poprzez poprawę warunków żeglugowych oraz budowę 
infrastruktury. Strategia określa rewitalizację terenów śródmiejskich 
wzmacniająca funkcje turystyczno-rekreacyjne oraz ochronę 
dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 
w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Bydgoskiego i Starego Kanału 
Bydgoskiego:  
- Kolor i woda – renowacja pierzei tzw. Wenecji Bydgoskiej  
- „Scena na wodzie” przy amfiteatrze Opery Nova. Nad Wisłą jest 
rokrocznie organizowany „Festiwal Fordoński Cud Nad Wisłą” 
organizuje go stowarzyszenie miłośników starego Fordonu. 

Strategia Rozwoju 
Miasta Torunia 
do roku 2020 

Pośród szansy miasta wskazuje się Walory rzeki Wisły. Dodatkowo 
jako czynnik pozytywnie wpływający na mocną stronę wskazuje się 
atrakcyjne środowisko w otoczeniu miasta, zalesiona dolina Wisły. W 
ramach celu strategicznego Toruń jednym z liderów gospodarczych 
Polski Północnej wskazuje się Opracowanie i konsekwentna 
realizacja samorządowej polityki rozwoju gospodarki na terenie 
miasta Torunia i zadanie Toruń – Hanza nad Wisłą. Pośród opisu 
walorów historycznych wskazuje się, że dziedziną kultury ważną 
zarówno z indywidualnego, jak i społecznego punktu widzenia 
znaczącą dla 
promocji miasta, są sport i rekreacja. Wyzwaniem jest nie tylko 
wzniesienie postulowanej od dawna odpowiednio dużej hali 
sportowo-widowiskowej, lecz również wielu innych obiektów i 
urządzeń, 
jak np. parku wodnego, wielofunkcyjnych kompleksów sportowo-
rekreacyjnych w poszczególnych jednostkach urbanistycznych 
miasta, rekreacyjne wykorzystanie lasów oraz rzeki Wisły i jej 
nadbrzeży. 

Strategii Rozwoju 
Warszawy do 2020 

Warszawa realizuje szeroko zakrojony program rewitalizacji 
warszawskiej Wisły. w celu strategicznym dotyczącym poprawy 
jakości życia mieszkańców. W mieście działa Warszawska Komisja 
Dialogu Społecznego ds. 
Warszawskiej Wisły. 
 W Strategii Rozwoju Warszawy 2020, zawiera się cel operacyjny 
wykorzystania walorów i zapewnienia stałej poprawy środowiska 
przyrodniczego 
Cel strategiczny dotyczący wzmocnienia poczucia tożsamości 
poprzez pielęgnowanie tradycji rozwój kultury i pobudzanie 
aktywności społecznej. W Strategii wskazano Program 5.1. Otwarcie 
miasta na Wisłę. Według analizy SWOT możliwości Warszawy to 
Wykorzystanie Doliny Wisły do podnoszenia jakości wnętrza 
miejskiego. Warszawa przyjęła również specjalny program wiślany 
 
 

Strategia 
Zrównoważonego 
Rozwoju Miasta 

Pośród Celów strategicznych wskazuje się Poprawę stanu 
środowiska przyrodniczego w ramach tego celu Zagospodarowanie 
nabrzeży Wisły. Kolejnym z celów jest Wysoki stopień zabezpieczeń 
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Płocka do 2022 roku technicznych i 
organizacyjnych w zakresie zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych, 
gdzie również wskazuje się na  Bagrowanie koryta Wisły dla 
utrzymania jej drożności. Rzeka Wisła nie występuje jednak jako 
potencjał kulturowy miasta.  

Strategii Rozwoju 
Gminy Czerwińsk nad 
Wisłą do 2020 roku 

Gmina Czerwińsk nad Wisłą leży w północno - zachodniej części 
województwa mazowieckiego. Od południa granicą gminy jest rzeka 
Wisła. Rzeka pojawia się w strategii w kontekście działań ochrony 
środowiska: Rzeka Wisła stanowiąca południową granicę gminy 
wpływa na jej teren już zanieczyszczona. Najbardziej istotną szansą 
rozwojową Gminy jest korzystne położenie komunikacyjne niedaleko 
Warszawy. Ponadto przez teren gminy przepływa rzeka Wisła co 
stwarza możliwość jej turystycznego i rekreacyjnego wykorzystania. 
Piękny zespół klasztorny, bogate tereny krajobrazowe dla 
wypoczynku, ciekawe zespoły starej osady Czerwińsk oraz rzeka 
Wisła to szeroka oferta dla inicjatyw gospodarczych. Na terenie 
gminy znajduje się szlak turystyczny Szlak Nadwiślański im. 
Stanisława Broniewskiego do wzdłuż rzeki Wisły, przebiegający z 
Warszawy do Płocka; nie ma szlaków turystyki wodnej. Rolę szlaku 
wodnego może pełnić rzeka Wisła 

Strategia 
Zrównoważonego 
Rozwoju 
Miasta i gminy 
Kazimierz Dolny 

Wisła występuje w strategii przede wszystkim jako zasób naturalny. 
Na terenie gminy Kazimierz Dolny obserwuje się wiele 
niezmienionych form przyrody. W krajobrazie dominuje Wisła, która 
w malowniczy sposób tworzy przełom 
pomiędzy wyniesieniami po obu jej brzegach. Rzeka ma dominujące 
znaczenie doliny Wisły w przewietrzaniu tego obszaru. Jako atut 
wskazuje się obiekty hydrograficzne rzadkie w skali kraju (Wisła 
zachowująca cechy dużej, nieuregulowanej rzeki nizinnej). Pośród 
problemów wskazuje się zanieczyszczenie wód Wisły. Cel operacyjny 
2.1. Zachowanie i pielęgnacja obrazu Kazimierza Dolnego – pomnika 
historii uwzględnia zagospodarowanie turystyczne miasta i doliny 
Wisły (trasy spacerowe, infrastruktura portowa, zagospodarowanie 
okolic zamku, wsparcie dla obiektów muzealnych, galerii, wsparcie 
rozwoju turystycznej oferty pozasezonowej i oferty rekreacyjno-
sportowej, odpowiednie oznakowanie miasta, itp.) z uwzględnieniem 
zasad estetyki (dostosowanie wielkości, barw i stylu reklam do 
historycznego charakteru miasta, egzekwowanie wysokich 
standardów projektowania architektoniczno-urbanistycznego, 
wykorzystywanie w budowie materiałów czystych ekologicznie). 
Plany dotyczą, w szczególności wyeksponowanie wybrzeża Wisły z 
przedmieściami „Gdańskim” i „Krakowskim” przez nadanie im funkcji 
rekreacyjno-turystycznej z zobowiązaniem do ochrony, odbudowy i 
rekompozycji zespołów spichlerzy zbożowych.  
W mieście odbywają się również imprezy związane z rzeką. Festiwal 
dwa brzegi nawiązujący do Wisły. 

Strategia Rozwoju 
Krakowa 2030 

W strategia miasta Wisła pojawia się kilkukrotnie również w 
aspekcie kulturowym. Cel strategiczny III Kraków europejską 
metropolią o ważnych funkcjach nauki, kultury i sportu Wisła pojawia 
się w kontekście rozwoju transportu rzecznego na Wiśle (odcinek 
Kraków – Oświęcim) oraz w zakresie gospodarki wodnej. Kultura i 
dziedzictwo kulturowe w strategii dotyczy: 
Rewitalizacji zespołu urbanistycznego Starego Podgórza (Położone 
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jest na prawym brzegu Wisły na styku regionów naturalnych: Bramy 
Krakowskiej, Niziny Nadwiślańskiej, Podgórza Bocheńskiego i 
Pogórza Wielickiego) 
Utworzenie Parku Kulturowego „Dolina Dłubni”. 
Rewitalizacja i zagospodarowanie Bulwarów Wisły 
Imprezy kulturalne nad Wisłą w Krakowie: Jarmark świętojański 
oraz Krakowskie Wianki. Powyższe imprezy związane są 
bezpośrednio z Wisłą jednakże z racji lokalizacji większość 
krakowskich imprez koncentruje się w bliskości Wisły. 

Strategia Rozwoju 
Miasta i Gminy Góra 
Kalwaria 2012-2020 

Gmina Góra Kalwaria leży na pograniczu Równiny Warszawskiej i 
doliny środkowej Wisły, w centralnej części województwa 
mazowieckiego. Cała powierzchnia Gminy Góra Kalwaria znajduje się 
w dolinie rzeki Wisły. Pomimo atrakcyjnego położenia Góra Kalwaria 
w zasadzie nie korzysta z potencjału Wisły z zakresie organizacji 
imprez kulturalnych. Analiza SWAT w sferze społecznej jako jedną 
ze słabych stron gminy określa niewystarczającą promocję 
istniejących imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym, ale 
też w samej analizie nacisk na kwestie kultury i wykorzystania 
potencjału położenia nad rzeką jest żaden.  

Wyniki analizy pokazały, że przykładem 

dostrzeżenia kapitału Wisły są większe 

miasta Warszawa, Bydgoszcz, Toruń oraz 

Kazimierz Dolny. Te miasta rzeczywiście w 

swoich strategiach uwzględniają rolę 

Wisły z znaczeniu kulturalnym i 

turystycznym jako miejsce gdzie może i 

powinno koncentrować się kulturalne 

życie miasta. Malbork mimo malowniczego 

położenia, atrakcji kulturalnych upatruje 

głównie w Zamku. Potencjał Gdańska 

upatrywany jest przede wszystkim w 

położeniu nad morzem. Wisła tymczasem 

w strategii miasta nie stanowi w żaden 

sposób potencjału kulturowego.  

W dalszej kolejności analizie poddano 

dokumenty strategiczne miejscowości 

Wyszogrodu do G. Kalwarii oraz odcinek 

od Zawichostu do Kazimierza) 

przeanalizowane pod kątem występowania 

Wisły jako waloru kulturowego. Ważnym 

wnioskiem jest to, że licznych 

dokumentach strategicznych wielu miast i 

gmin ulokowanych przy rzece Wiśle (np. 

miasto Wisła, o samej rzece się nie 

wspomina, co pozwala na wskazanie 

wniosku, że rzeka nie jest we właściwy 

sposób wykorzystywana jako zasób 

kulturowy.  

Pozytywnym przykładem wykorzystania 

potencjału kulturowego rzeki Wisły jest 

miasto Wyszogród. Gmina Wyszogród to 

typowa gmina rolnicza, położona w dolinie 

Wisły. Wmieście organizowanych jest 

wiele różnorodnych przedsięwzięć 

z zakresu rozwoju regionalnego, turystyki, 

ochrony przyrody i dziedzictwa 

kulturowego oraz edukacji ekologicznej. 

Przykładem tych działań są Impreza pt. Dni 

Wisły, promująca walory dziedzictwa 

kulturowego, środowisko przyrodnicze 

i ofertę turystyczną Wyszogrodu. Jako 

mocną stronę wskazano rzekę Wisłę.  

Rzeka Wisła jako walor kulturowy pojawia 

się w lokalnych strategiach rozwoju 

wdrażanych przez stowarzyszenia 

działające na terenach wiejskich Lokalne 

grupy działania (LGD). LGD to partnerstwa 

publiczno-prywatne składające się 

z przedstawicieli sektora społecznego, 

gospodarczego i publicznego wdrażające 

program Leader (Oś 4 Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013). 

Program Leader będzie kontynuowany 

również w obecnym okresie 



Dwa razy do tej samej rzeki. Wisła jako przestrzeń zmiany kulturowej - Raport końcowy z badania 

 

 

  
78 

programowania środków unijnych na lata 

2014-2020 w postaci RLKS- Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność. Zgodnie z rozporządzeniem 

(WE) 1303/2013, w latach 2014-2020 

rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność (RLKS) jest wspierany ze 

środków Europejskiego Funduszu na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), 

określany nazwą LEADER kierowany jest 

przez lokalne grupy działania (LGD), 

w których skład wchodzą przedstawiciele 

władz publicznych, lokalnych partnerów 

społecznych i gospodarczych oraz 

mieszkańców, przy czym na poziomie 

podejmowania decyzji ani władze 

publiczne – określone zgodnie z przepisami 

krajowymi – ani żadna z grup interesu nie 

posiada więcej niż 49 % praw głosu. RLKS 

może być wspierany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR), Europejskiego 

Funduszu Społecznego (EFS) lub 

Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego (EFMR). Poniżej 

zaprezentowano zestawienie wybranych 

celowo LSR roli Wisły w aspekcie rozwoju 

kultury w tych dokumentach: 

 

Dokument 
strategiczny: Lokalna 
Strategia Rozwoju  

Rola Wisły w aspekcie rozwoju kultury 

Lokalna Strategia 
Rozwoju Lokalnej 
Grupy Działania – 
Dorzecze Wisły.  

LGD - Dorzecze Wisły funkcjonuje na obszarze pięciu gmin, w tym 
dwóch miejsko-wiejskich: Połaniec i Osiek oraz trzech wiejskich: 
Łubnice, Oleśnica i Rytwiany. Wszystkie gminy położone są w obrębie 
województwa świętokrzyskiego. Obszar LGD -Dorzecze Wisły 
posiada ukierunkowaną tożsamość lokalną mieszkańców, wynikającą 
ze wspólnej historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego. Pustelnia 
Złotego Lasu znajdująca się w Rytwianach jest najbardziej 
rozpoznawalnym obiektem turystycznym znajdującym się na obszarze 
LGD. Kompleks klasztorny położony jest w samym środku lasów 
rytwiańskich, najbliższa okolica jest zatem bardzo cicha i spokojna, 
sprzyjająca spacerom i kontemplacji. W samym lesie możemy zobaczyć 
kapliczkę Matki Boskiej Fatimskiej, mogiły powstańców oraz dąb 
Trzybratek. W zestawieniu najchętniej odwiedzanych obiektów 
turystycznych w województwie świętokrzyskim, obiekt ten znalazł się 
w pierwszej 30. pod względem liczby odwiedzających. Można również 
wskazać doświadczenia beneficjentów działań „Małe projekty” oraz 
„Odnowa i rozwój wsi” dotyczących motywu Wisły. Wisła 
wykorzystywana jest zatem jako element potencjału ekologicznego 
dla wskazania tożsamości kulturowej mieszkańców obszaru LSR. 

Lokalna Strategia 
Rozwoju Lokalnej 
Grupy Działania 
„Zakole Dolnej 
Wisły” 

Obszar obejmuje 4 gminy województwa kujawsko -pomorskiego – 
Dąbrowy Chełmińskiej, Kijewa Królewskiego, Pruszcza i Unisławia. 
Spajającym elementem cały obszar LGD jest Wisła, która także 
stanowi drogę wodną o znaczeniu krajowym. W celu reaktywowania 
swojej funkcji transportowej wymaga jednak modernizacji do IV klasy 
żeglownej. Grupa w swojej nazwie nawiązuje do tegoż właśnie zakola 
Wisły, które decyduje o specyfice obszaru, o jego niezwykłej 
przyrodzie i dziedzictwie kulturowym. Wisła jest wyznacznikiem 
rozwoju tego obszaru od wieków, wpływała na system osadnictwa w 
regionie, o rozwoju gospodarki i kultury. Wisła, która rozdziela gminy 
partnerskie, jest zarazem osią łączącą, spoiwem kształtującym ten 
obszar od wieków. Dziedzictwo historyczne i kulturowe wskazywane 
w dokumencie strategicznym odwołuje się do sieci grodzisk 
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budowanych kiedyś przy rzece. Motyw Wisły wykorzystywany jest 
do realizacji działań turystycznych tj. impreza– Rajdu Zakolem Dolnej 
Wisły. Działania podjęte w programie Leader potwierdziły 
zainteresowanie mieszkańców kultywowaniem dziedzictwa 
kulturowego i historycznego regionu Doliny Wisły, potrzebą powrotu 
do źródeł, poszukiwania tożsamości kulturowej i budowania na niej 
teraźniejszości. W LSR wskazuje się na mocną stronę obszaru jako 
nadal kultywowane niektóre tradycje związane z rzeką (dożynkowe, 
odpustowe świąteczne, święta gminne), ostatki, marzanny. 

Lokalna Strategia 
Rozwoju Lokalnej 
Grupy Działania 
Gmin Dobrzyńskich 
Region Południe  

Obszar Ziemi Dobrzyńskiej stanowi 37 gmin. Obszar, jaki obejmuje 
swoim działaniem Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region 
Południe obejmuje swoim zasięgiem 7 gmin w tym 2 gminy miejsko-
wiejskie (Skępe, Dobrzyń nad Wisłą) i 5 gmin wiejskich (Obrowo, 
Czernikowo, Kikół, Wielgie, Tłuchowo). Ziemia Dobrzyńska jako 
odrębny terytorialnie obszar ukształtowała się w skutek sięgającej 
wczesnych czasów piastowskich, bogatej historii i dużego znaczenia w 
hierarchii administracyjnej Polski w kolejnych okresach dziejów. 
Okalająca Ziemię Dobrzyńską od północnego zachodu Drwęca 
stanowi na całej swojej długości (219,3 km) jedyny w Polsce i unikalny 
w Europie rezerwat ichtiologiczny. Chronione są tu m.in. pstrąg, łosoś, 
troć i certa. Skrwa – od tysiąca lat stanowiąca naturalną granicę 
między Ziemią Dobrzyńską a Mazowszem Płockim – kusi kajakarzy 
uroczymi serpentynami o zalesionych brzegach. Wisła też jest bardziej 
atrakcyjna od strony wysokich brzegów dobrzyńskich niż od płaskich 
Kujaw. Stąd też lepiej oglądać międzynarodowe regaty żeglarskie na 
Zalewie Włocławskim. Ciekawe są również lewobrzeżne dopływy 
Drwęcy: Rypienica i Ruziec. 

Lokalna Strategia 
Rozwoju Lokalnej 
Grupy Działania 
Między Wisłą a 
Kampinosem" 

Inicjatorami utworzenia LGD były trzy Gminy: Czosnów, Kampinos i 
Leoncin. Gminy te, zanim jeszcze narodził się pomysł powołania LGD, 
łączyła więź współpracy. LGD swoim zasięgiem obejmuje 10 gmin: 
Brochów (Powiat Sochaczewski) Kampinos, Leszno, Błonie, Ożarów 
Mazowiecki, Stare Babice, Izabelin, Łomianki (Powiat Warszawski 
Zachodni) oraz Czosnów i Leoncin (Powiat Nowodworski). Znaczącą 
część obszaru LGD zajmują tereny chronione, w tym Kampinoski Park 
Narodowy, co z jednej strony jest atutem, zaś z drugiej – pewnym 
ograniczeniem. Czynniki wspierające rozwój społeczno-gospodarczy 
obszaru LSR to walory i zasoby dziedzictwa kulturowego obejmujące 
m.in. malowniczy obszar nadwiślański.  

Lokalna Strategia 
Rozwoju Lokalnej 
Grupy Działania 
VISTULA - TERRA 
CULMENSIS – 
ROZWÓJ PRZEZ 
TRADYCJĘ 

Obszar LGD znajduje się w środkowej części województwa kujawsko 
– pomorskiego, w powiecie chełmińskim i grudziądzkim ziemskim. 
Obszar objęty działalnością LGD obejmuje gminy: Chełmno, Stolno, 
Grudziądz. Nazwa pochodzi od połączenie słów Vistula – Wisła i Terra 
Culmensis – Ziemia Chełmińska. Obszar LGD to teren Ziemi 
Chełmińskiej położonej nad Wisłą. Dodatek Rozwój przez Tradycję – 
określa pomysł na rozwój obszarów wiejskich – rozwijać się 
wykorzystując dostępne bogactwa naturalno- kulturowe. Do bogactw 
naturalnych członkowie LGD zaliczyli właśnie położenie w Dolnie 
Dolnej Wisły. Wpływa to na występowanie na obszarze LGD 
unikatowej fauny i flory charakterystycznej dla tych terenów oraz 
występowanie na znacznym obszarze Parku Krajobrazowego. Stąd w 
nazwie pojawia się Vistula. Gminy posiadają na swoim terenie obiekty 
o dużych wartościach kulturowych takie jak: poniatówki, stare młyny. 
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Lokalna Strategia 
Rozwoju Lokalnej 
Grupy Rybackiej 
„Zalew Wiślany”  

Obszar objęty działaniami Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany” 
to teren czterech gmin województwa Warmińsko - Mazurskiego 
należących do dwóch powiatów: braniewskiego i elbląskiego. Sieć 
osadniczą obszaru objętego LSR tworzy 42 sołectwa oraz trzy miasta: 
Braniewo, Frombork i Tolkmicko. dla regionu nad zalewowego ważną i 
historycznie uwarunkowaną jest funkcja portowa. Porty w Elblągu i 
porty nad Zalewem Wiślanym szczycą się wielowiekowymi tradycjami. 
Akwen Zalewu Wiślanego jest zbiornikiem wyjątkowo nadającym się 
do wykorzystania dla turystyki wodnej. Mieszkańcy silnie jednak 
identyfikują się z kulturą i historią związaną z działalnością Mikołaja 
Kopernika. Niestety brak jest w LSR odniesienia do wykorzystania 
kulturowego rzeki Wisły. 

Lokalna Strategia 
Rozwoju Lokalnej 
Grupy Działania 
Razem dla Rozwoju  

Obszar LGD Razem dla Rozwoju ma kształt wydłużony. Położony jest 
wzdłuż Wisły, po jej północnej stronie, a jego oś jest zbliżona do 
kierunku Wschód-Zachód. W skład LGD wchodzą następujące gminy: 
Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród - należące 
do Powiatu Płockiego, Czerwińsk nad Wisłą – należąca do Powiatu 
Płońskiego oraz Zakroczym - należąca do Powiatu Nowodworskiego. 
Odcinek Wisły w gminach Wyszogród, Mała Wieś i Bodzanów jest 
częścią ostoi awifauny „Dolina Wisły Środkowej” (Dęblin – Płock), 
ważnej w skali europejskiej. Najistotniejszym zasobem przyrodniczym 
obszaru jest Wisła jako rzeka i jej dolina. Wyznacza ona jego 
południową granicę. Dolina Wisły na odcinku od Sandomierza do 
Płocka stanowi ważny w skali europejskiej korytarz ekologiczny i 
szlak wędrówek ptaków. W opisie uwarunkowań wskazuje się, że 
poza rolnictwem duży wpływ na rozwój obszaru miała Wisła. 
Stanowiła dawniej element obronny, a potem była podstawą 
egzystencji ludności, służąc jako droga transportowa i komunikacyjna 
a także będąc bazą dla rybołówstwa. Dziś, ze względu na niskie stany 
wody, gospodarcza funkcja Wisły straciła na znaczeniu na korzyść 
szlaków lądowych. Jednym z celów jest Cel szczegółowy 3.2: Rozwój 
turystyki w dolinie Wisły i na obszarach przyległych oraz promocja 
obszaru.  
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