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Szanowni Państwo
Jest mi niezmiernie miło oddać w ręce Czytelników kolejną publikację pokonferencyjną 

z XIV Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego. W 2018 roku gospoda-
rzem tego wydarzenia było Muzeum Mazowieckie w Płocku, a część sesji odbyła się w od-
dziale tejże placówki w Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie. 

Konferencje spod znaku muzealnictwa morskiego (a później także rzecznego) odbywają 
się od 1965 roku. Między pierwszą a drugą miała miejsce długa przerwa, ale od 1994 roku 
pasjonaci tematyki mórz i rzek spotykają się regularnie co dwa lata. Muzealnicy, społecz-
nicy, osoby zaangażowane w ochronę dziedzictwa kulturowego dzielą się informacjami na 
temat podejmowanych inicjatyw, projektów i wyzwań badawczych. Dzięki szerokiemu spek-
trum tematycznemu zawsze możemy liczyć na udział licznej rzeszy uczestników z kraju, 
a czasem także z zagranicy. 

Każda z konferencji przynosi wiele inspiracji i pomysłów do przyszłych działań. Walorem 
spotkań jest fakt, że są one organizowane w różnych ośrodkach w całym kraju, co umoż-
liwia poznanie regionu i specyfiki działania naszych instytucji. Do tej pory KPMMiR go-
ściły, poza Gdańskiem i Gdynią, w Szczecinie (1996), Gorzowie Wielkopolskim (2002), 
Tomaszowie Mazowieckim (2004), we Wrocławiu (2006), Kołobrzegu (2010), Bydgoszczy 
(2012), Charzykowach (2016) i ostatnio w Wyszogrodzie i Płocku (2018).

Materialnym śladem naszych spotkań są materiały pokonferencyjne, wydawane przez 
organizatorów, samodzielnie lub przy pomocy Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. 
Także ten tom opracowany został przez zespół redakcyjny NMM, któremu dziękuję za pracę 
włożoną w jego przygotowanie. 

Przede wszystkim jednak chciałbym podziękować swojemu poprzednikowi na stanowi-
sku dyrektora NMM, dr. hab. inż. Jerzemu Litwinowi. To on był inicjatorem wznowienia kon-
ferencji jako cyklicznych spotkań, a następnie rozszerzenia ich formuły o muzea rzeczne. 
Konferencja w Płocku i Wyszogrodzie była ostatnią, jaką współorganizował. Dziękując za 
tyle lat pracy przy realizacji kolejnych konferencji, deklaruję, że będziemy je kontynuować. 

Następną, XV już Konferencję Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego gościć 
będzie Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku w 2020 roku. To szczególne Muzeum w tym roku 
obchodzi 100-lecie założenia! Mam nadzieję, że program spotka się z Państwa zaintereso-
waniem, a materiały pokonferencyjne także zostaną wydane drukiem. 

 
Życzę interesującej lektury.

Robert Domżał
Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego 

w Gdańsku

Od Wydawcy





Okoliczność
W roku 2017 przypadła 550. rocznica pierwszego wolnego flisu na Wiśle. Takim termi-

nem określa się sezon żeglugowy 1467 roku, który po raz pierwszy odbywał się na rzece 
całkowicie uwolnionej – w wyniku zwycięskiej wojny trzynastoletniej i II pokoju toruńskiego 
– spod krzyżackiego panowania. Pierwszy, przełomowy rok wolnego flisu zapoczątkował 
blisko 300-letni okres niesamowitego wręcz rozwoju gospodarczego i kulturalnego, stając 
się podstawą najświetniejszych lat historii Polski. Historia ta nierozerwalnie związana jest 
z Wisłą jako osią państwa polskiego. Jest to również historia pokoleń Polaków, którzy dzięki 
Wiśle tworzyli i rozwijali potęgę naszego kraju i budowali swoje losy. 

Aby lepiej zrozumieć, co kryje się pod pojęciem takiego flisu, wyobraźmy sobie Wisłę 
sprzed ponad pięciuset lat, po której rocznie płyną setki potężnych szkut, tysiące komięg, 
mrowie przeróżnych mniejszych jednostek i niezliczone drewniane tratwy, transportujące 
surowce, towary i ludzi – z dorzecza Wisły, a nawet Dniepru, poprzez Gdańsk do innych 
portów świata. W tym czasie Wisła była najważniejszą drogą wodną Europy. Nad nią – 
i w oparciu o nią – decydował się los Polski na przyszłe stulecia.

SESJA I
Rzeki i kanały

Podpisanie II pokoju toruńskiego, obraz Mariana Jaroczyńskiego 
ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu

Robert Jankowski

Rok Rzeki Wisły – jak się zaczęło i jak przebiegało 
pospolite ruszenie serc nad Wisłą?
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Idea – dobra polska marka Wisła
Misją Roku Rzeki Wisły jest od samego początku budowanie dobrej marki tej najpięk-

niejszej polskiej rzeki. Przez dziesiątki lat ludzie odwracali się od Wisły – bo nieciekawa, bo 
zatruta, zacofana, zdegradowana, bo niebezpieczna. Jedni mieli powody, inni żyli stereoty-
pem. Część ludzi w Polsce postanowiła zmienić ten stereotyp. Wisła to najpiękniejsza duża 
rzeka Europy, o wspaniałej historii i znaczącej roli państwotwórczej i kulturonośnej, to cenny 
obszar naturalny, potencjał turystyczny i gospodarczy, ale przede wszystkim przestrzeń 
swobody i inspiracji każdego z nas.

 
Początki
Pomysł na Rok Wisły rzucił Jarek Kałuża z Krakowa, szyper corocznych flisów królew-

skich na Wiśle. Zaproponował duży, uroczysty spływ dla uczczenia 550. rocznicy pierw-
szego wolnego sezonu żeglugowego po II pokoju toruńskim. Pomysł szybko rozrósł się do 
koncepcji całorocznego i ogólnopolskiego święta, do obchodów którego każdy mógł dorzu-
cać własne pomysły. Chodziło o zwrócenie uwagi Polaków w stronę Wisły. Rozpoczęliśmy 
szerokie konsultacje w środowisku. Podejmując się kierownictwa tworzącego się ruchu, 
opracowałem zręby przyszłego programu i ideę współpracy różnych środowisk. Było 
to w czasach, kiedy niewielu wierzyło, że Rok Rzeki Wisły może mieć sens i znaczenie 
ogólnopolskie.

Robert Jankowski – sekretarz generalny Społecznego Komitetu Obchodów 
Roku Rzeki Wisły w 2017, założyciel i prezes fundacji Rok Rzeki Wisły
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Budowa oddolnego ruchu społecznego
W 2013 roku powstał Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017. 

Stanąwszy na jego czele, zająłem się tworzeniem i zbieraniem wspólnych propozycji pro-
gramowych, które potem przedstawialiśmy posłom Sejmu RP, samorządom i nadwiślań-
skim środowiskom, jako pomysł na Rok Rzeki Wisły. W skład Komitetu weszli przedstawi-
ciele środowisk wiślanych, społecznicy, a także osoby publiczne. Była to zupełnie oddolna, 
społeczna inicjatywa wielu osób publicznych i prywatnych związanych z Wisłą, reprezentu-
jących bardzo różnorodne środowiska i instytucje – od żeglugowców, hydrologów, naukow-
ców-profesjonalistów, poprzez działaczy związanych z ekologią, turystyką, szeroko rozu-
mianą działalnością społeczną, kulturalną lub oświatową, po twórców, artystów i zwykłych 
miłośników Wisły. Nasze działania budowaliśmy na bazie wspólnego mianownika, jakim jest 
bogate dziedzictwo historyczne i kulturalne Królowej Polskich Rzek oraz świadomość jej 
unikalnej wartości. Założyliśmy fundację, która formalnie wsparła komitet społeczny i wzięła 
odpowiedzialność za kierunki, program i organizację Roku Rzeki Wisły. Za cel postawiliśmy 
sobie uzyskanie wsparcia również najważniejszych organów państwowych – Sejmu, mini-
sterstw i samorządów, bo uważaliśmy, że tylko w ten sposób można osiągnąć skuteczność 
i trwały efekt działań. 

Opracowaliśmy projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły. 

Jarosław Kałuża – szyper Królewskiego Flisu na Wiśle
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Poparcie ogólnopolskie
Projekt obchodów Roku Rzeki Wisły uzyskał szerokie poparcie wśród miast i organi-

zacji nadwiślańskich, w postaci podjętych uchwał samorządowych, stanowisk i oświad-
czeń. Dołączyło do nas kilkadziesiąt miast nad Wisłą – najważniejszych miejscowości, które 
oprócz poparcia zadeklarowały swoją aktywność i gotowość do podjęcia działań dla Wisły. 
Z czasem dołączyły też niektóre instytucje kultury i sztuki, sieć muzeów (realizując pomysł 
Muzeów Szlaku Wisły), organizacje społeczne i NGO, związki miast i gmin, a także konwent 
marszałków województw RP oraz Sejmik Województwa Mazowieckiego – w postaci dodat-
kowej uchwały Roku Rzeki Wisły na Mazowszu.

Największa europejska promocja Wisły
Już na początku fundacja otrzymała ważne zadanie: została upoważniona do zapre-

zentowania Wisły na Święcie Loary we Francji – największym europejskim spotkaniu kultur 
nadrzecznych. Zaczęliśmy więc od promocji idei Roku Wisły w Europie. Francuskim part-
nerem było Stowarzyszenie Loara–Wisła wraz z jego prezesem, Zbigniewem Gąsowskim, 
wielkim orędownikiem Wisły. Nasza propozycja wygrała z innymi europejskimi rzekami – 
rzeka Wisła została zaproszona jako gość honorowy. Przedstawiona przez nas koncepcja 
polegała na zaprezentowaniu bogactwa i różnorodności kulturowej regionów Wisły i zapro-
szeniu Europy do świętowania Roku Rzeki Wisły w Polsce.

 We Francji zbudowaliśmy 30-metrową inscenizację szkuty na brzegu Loary, w której 
urządziliśmy dynamiczną, żywą polską prezentację. Jednocześnie zawieźliśmy tam 14 pol-
skich drewnianych łodzi tradycyjnych, które reprezentowały różne regiony Polski i były cie-
kawe dla Francuzów, ponieważ wykonane zostały w zupełnie innej technologii i konstrukcji 
niż te, jakie się spotyka nad Loarą. Prezentację obejrzało ponad 650 tys. zwiedzających. 
Część łodzi zawieźliśmy transportem drogowym, ale cztery jednostki przepłynęły trasę po-
nad 3 tys. km, propagując szlak wielkich rzek łączących Europę.

Grudzień 2016 – na ogólnopolskim spotkaniu koordynacyjnym społeczników, działaczy, 
posłów RP, samorządowców i przedstawicieli ministerstw plan obchodów Roku Rzeki Wisły 

prezentuje Robert Jankowski – lider ruchu i koordynator głównych przedsięwzięć.
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Polskie stoisko w kształcie szkuty na Festiwalu Loary w 2015 roku 
wzbudziło ogromny podziw i zainteresowanie Francuzów.

Program polski na Festiwalu Loary 2015, obejmujący najważniejsze 
regiony nadwiślańskie, skierowany do publiczności europejskiej
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Uchwała sejmowa
Sporo czasu i energii kosztowało przekonanie posłów, że niezależnie od opcji politycz-

nej i wizji, jaką się ma dla Wisły, wielkie święto rzeki należy oprzeć o należny jej szacunek 
i wspólny dla wszystkich opcji mianownik. W projekcie uchwały zwróciliśmy uwagę na zna-
czenie Wisły jako rzeki, nad którą powstały ważne ośrodki kultury i państwowości, w tym 
obie stolice: Kraków i Warszawa, odgrywającej funkcję arterii centralnej i łącznika, a tak-
że – obok godła państwowego – ważnego symbolu polskości i patriotyzmu. Wskazaliśmy 
też na potężny kapitał ekologiczny i naturalny, bogate dziedzictwo, z jakiego korzystamy 
do dziś. Uhonorowaliśmy pokolenia Polaków, którzy rzece poświęcali swoje życie, pracę 
czy twórczość. W projekcie nawiązaliśmy do całego procesu – traktując pierwszy wolny 
flis wiślany jako przełomowe wydarzenie historyczne, które ukształtowało dalszy rozwój 
Rzeczypospolitej.

Uchwała Sejmu RP w sprawie ustanowienia Roku Rzeki Wisły, 
przyjęta przy tylko jednym głosie wstrzymującym się
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Środki, fundusze, granty
Uchwała sejmowa Roku Wisły nie miała inicjatora lub promotora w postaci konkretnego 

ministerstwa lub instytucji państwowej. Była ruchem oddolnym i społecznym. Nie mogliśmy 
zatem liczyć na wsparcie finansowe lub program centralny, jak to działało w przypadku 
dotychczasowych patronów. Nasze wnioski o programy centralne finansowane przez róż-
ne ministerstwa spotykały się co najwyżej z umiarkowanymi i niekonkretnymi obietnicami, 
z których nie wynikało wsparcie ogólnopolskie. Jednak okazało się, że ta gorzka począt-
kowo pigułka ma też swoje zalety – środki i energia zaczęły się wyzwalać na poziomie sa-
morządów lokalnych i funduszy zdecentralizowanych, trafiając do bezpośrednio zaintereso-
wanych, pobudzając ich przedsiębiorczość lub inwencję. Samorządy, dopingowane przez 
swoich działaczy lokalnych, widziały w tym szansę pożytecznej aktywności i coraz chętniej 
angażowały się na własnym odcinku. Dawało to stosunkowo dużą swobodę w doborze 
działań i ich zakresu. To wszystko bardzo wyraźnie wpłynęło na koloryt i różnorodność tej 
rocznicy. Zbudowało też szacunek dla Roku Rzeki Wisły jako przestrzeni współpracy róż-
nych środowisk i symbiozy różnych koncepcji.

Ogólnopolski kalendarz działań – 550 działań w 550. rocznicę
Celem Roku Rzeki Wisły było uruchomienie energii i działań na wielu poziomach, ale 

również osiągnięcie trwałych efektów, budowa projektów, cyklicznych działań, inicjowanie 
produktów turystycznych. Aby nie zatracić się w mnogości tematów, skupiliśmy się na dzia-
łaniach w kluczowych dla nas obszarach: edukacji, kulturze i dziedzictwie narodowym, re-
kreacji i turystyce, ekologii i naturze, a także tradycyjnej żegludze rzecznej, która może być 
motorem rozwoju lokalnych produktów turystycznych oraz łącznikiem regionów.

Stworzyliśmy stronę www.rokwisly.pl, pozwalającą propagować i prezentować własny 
pomysł, wydarzenie lub aktywność, a także zaprosić uczestników. Strona objęła inicjatywy 
zarówno duże i największe, jak też indywidualne wyzwania, jakie stawiali sobie pojedynczy 
miłośnicy Wisły. Dla wielu innych stała się ona źródłem informacji, inspiracji lub kontak-
tów – uzyskiwali oni potrzebny do działań know-how, bazę przykładów i dobrych praktyk. 
Zajęliśmy się promocją inicjatyw w mediach publicznych, które z zaciekawieniem podję-
ły temat. Zadbaliśmy o atrakcyjną formę prezentacji, zaś „wsad” różnorodności i kolorytu 
kształtowali ludzie. Uzyskaliśmy granty, pozwalające rozwinąć kanały społecznościowe i re-
klamowe. Podjęliśmy własne projekty, aby ośmielić i dać przykład. Oferując atrakcyjne logo 
Roku Rzeki Wisły, nie narzucaliśmy sztywnego programu ani zbyt skomplikowanych reguł, 
otworzyliśmy się na różnorodne środowiska, zdaliśmy się na inicjatywę i pomysłowość ludzi 
przy realizacji ich własnych planów. Okazało się to na tyle interesujące, że dołączyło do nas 
wielu, nie licząc ani na pieniądze z budżetów centralnych, ani na środki od nas, korzystając 
zaś z zasobów lokalnych.

W ten sposób w pewnym momencie wspólnie poczuliśmy „pospolite ruszenie serc” 
ludzi, którzy identyfikowali się z celami Roku Rzeki Wisły i mieli potrzebę działania. Ich przy-
kład pociągał innych.

http://www.rokwisly.pl
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Przykłady działań – spektrum
Nie sposób podsumować ponad pół tysiąca wydarzeń zgłoszonych na portalu www.

rokwisly.pl. Ale można przytoczyć wybrane grupy, które oddają zaangażowanie i ponadcza-
sową wartość Roku Rzeki Wisły.

• Wielki Flis Wiślany
Jest przedstawiany jako proces symbolicznego przywracania Wisły w świadomo-

ści Polaków, nie tylko jako traktu komunikacyjnego lub trasy turystycznej, ale przede 
wszystkim jako duchowego szlaku kulturowego, wynikającego z naszej historii i dziedzic-
twa. Ideą było zrozumienie znaczenia, wielkości i potencjału Wisły poprzez bezpośredni 
udział zarówno w spływie po rzece, jak i w dodatkowych przedsięwzięciach o charakterze 
masowym lub kulturalnym, organizowanych w powiązaniu z tym spływem. Celem było 
angażowanie społeczności lokalnych w jak największą liczbę działań poświęconych Wiśle, 
w możliwie szerokim spektrum tych działań, na przestrzeni całego sezonu nawigacyjnego. 
Na wzór dawnego flisu, kiedy w sezonie ruszały tysiące jednostek z różnych punktów 
Wisły, w 2017 roku ruszyły spływy obejmujące różne środki komunikacji rzecznej, połączo-
ne z innymi wydarzeniami Roku Wisły, powitaniami i spotkaniami, spektaklami kulturalnymi, 
festiwalami i jarmarkami lokalnymi, wystawami. Najpopularniejsze z nich to: XII Królewski 
Flis na Wiśle Kraków – Gdańsk, Rejs Żeglarsko-Motorowodny PTTK „Królowa Wisła 2017”, 
Flis „Obywatel Rzeki Wisły”, Vistuliada kajakowa oraz liczne spływy indywidualne i przed-
sięwzięcia o charakterze turystycznym, sportowym lub survivalowym.

• Wydarzenia lokalne, kulturalne i artystyczne
Z okazji Roku Rzeki Wisły zorganizowano plenery artystyczne, występy, teatry, konkur-

sy, jarmarki i festiwale, spotkania i koncerty – wydarzenia najbardziej barwne i zapadające 
w pamięć, a jednocześnie atrakcyjne dla odbiorcy masowego. Były to m.in.: cykl spek-
takli „Na Wiśle śpiewają oryle” oraz Wianki w różnych miejscowościach nadwiślańskich, 
Wisłostrada Sztuki, Wisłofonia, tournée orkiestry szkolnej „Z biegiem Wisły”, Flis Festiwal 
w Gassach, płynący Festiwal Wisły Włocławek–Toruń, rejs „Wisła, godzina W”, Smoszewski 
Festiwal Kultury, Jazz nad Wisłą w Puławach, otwarcie Muzeum nad Wisłą w Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej – i bardzo dużo innych, opisanych na www.rokwisly.pl.

• Edukacja
Budując ofertę edukacyjną, szybko zorientowaliśmy się, że rzekę zbyt często postrze-

gano poprzez szkodliwe dla niej stereotypy. Działania Roku Rzeki Wisły zmieniały wiele 
z nich. Z okazji roku patrona bardzo liczne szkoły w całej Polsce przygotowały programy, 
opierając się na zasobach własnych lub korzystając z doświadczeń społeczności Roku 
Wisły. Uniwersytet Warszawski udostępnił bezpłatne materiały edukacyjne dla nauczycieli. 
Samorządy przeznaczyły dodatkowe środki na zadania edukacji wiślanej realizowane przez 
NGO. Najbardziej spektakularne akcje to: nowe zajęcia edukacyjne w szkołach, dodatkowe 
programy „wiślane” w bibliotekach i domach kultury, konkursy edukacyjne oraz podyplomo-
we studia interdyscyplinarnej wiedzy o Wiśle na UW dla urzędników, działaczy, nauczycieli 
i społeczników.

http://www.rokwisly.pl
http://www.rokwisly.pl
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Uroczysty rejs „Wisła, godzina W” w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, coroczny 
największy wspólny rejs jednostek na Wiśle, organizowany przez Rok Rzeki Wisły od 2014

Jednostki tradycyjne na płynącym Festiwalu Wisły w Toruniu.
Największy zlot łodzi drewnianych na Wiśle – ponad 40 jednostek
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• Promocja wiedzy o Wiśle 
W 2017 roku zanotowano kilkukrotny wzrost liczby relacji i komentarzy w mediach spo-

łecznościowych i informacyjnych, a także programów popularnonaukowych promujących 
wiedzę o Wiśle. Największe produkcje: Wielki test wiedzy o Wiśle w TVP 1, Vistuliada – cykl 
dokumentalny o życiu i kulturze w TVP Kultura i TVP Polonia, Z biegiem Wisły – cykl do-
kumentalny o miejscach nad Wisłą, Wisła od ujścia do źródeł – cykl audycji PR Czwórka, 
film dokumentalny Obywatel Rzeki Wisły, filmy dokumentujące poszczególne działania oraz 
filmy z rejsów i spływów. Dodatkowo odnotować należy kwerendy bibliotekarskie tworzone 
w bibliotekach i szkołach, a także „Biblioteczkę wiślaną” na www.rokwisly.pl jako źródło 
czytelnicze.

• Muzea Szlaku Wisły 
Wśród działań Roku Wisły nie zabrakło nadwiślańskich muzeów, będących często je-

dynymi depozytariuszami ważnych elementów przeszłości Wisły. Dlatego powstał projekt 
utworzenia sieci pod nazwą „Muzea Szlaku Wisły”, w ramach której muzea podjęły próbę 
organizacji i koordynacji „wiślanych” przedsięwzięć.

• Program odrodzenia szkutnictwa tradycyjnego – łódź na miarę marzeń
Najbardziej spektakularnym działaniem było stworzenie i półroczna animacja Bindugi 

Warszawskiej – miejsca aktywności warszawiaków, gdzie oprócz licznych zajęć i atrakcji 
powstał największy na Wiśle drewniany statek – szkuta „Dar Mazowsza”. Po raz pierwszy 
w Polsce tego typu jednostka została zbudowana w przestrzeni otwartej i dostępnej dla 

„Dar Mazowsza” pod pełnym żaglem. Długość łodzi: 18,8 m,
szerokość: 5 m, zanurzenie: 0,4 m, powierzchnia żagla: 40 m2



20 Robert Jankowski

publiczności, jednak zgodnie z tradycją – na ławie szkutniczej, w oparciu o ludowy warsz-
tat i metody tradycyjne. Tajniki kilkusetletniego rzemiosła mógł poznać każdy, dołączając 
w dowolnym momencie do ekipy, którą kierował szkutnik ludowy. Obecnie „Dar Mazowsza” 
pływa pod flagą Mazowsza oraz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie z załogą fundacji 
Rok Rzeki Wisły, realizując zadania szkoleniowe i edukacyjne, rejsy turystyczne i krajoznaw-
cze, a także biorąc udział w ważnych wydarzeniach promocyjnych nad Wisłą oraz rejsach 
okolicznościowych. Na szkucie doświadczenie i uprawnienia zdobywają kolejne załogi 
wiślanych żeglarzy.

• Obywatel Rzeki Wisły
To program aktywizacji społeczności nadwiślańskich na indywidualnym poziomie, bu-

dujący świadomość i osobiste zaangażowanie pojedynczych ludzi i sieciujący ich energię. 
Motto: „Jesteś Obywatelem Rzeki Wisły – masz prawo korzystać z jej atutów, ale też obo-
wiązek o nią dbać. Posiadasz czynne i niezbywalne prawo do decydowania o jej losach 
i dalszym rozwoju” – odwołuje się do poczucia odpowiedzialności osobistej i uwrażliwienia 
na sprawy rzeki. Cykl działań, zapoczątkowany w Roku Rzeki Wisły, obejmuje aktywne 
pływanie i żeglowanie Wisłą, podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji, wzrost zaanga-
żowania obywatelskiego i współpracy międzyśrodowiskowej.

Rejsy z fundacją Rok Rzeki Wisły. Idea przywracania rzeki 
ludziom poprzez rozbudowę oferty żeglugowej
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Wisła dalej płynie...
Rok Rzeki Wisły zrodził się z buntu różnych środowisk przeciwko marazmowi społecz-

nemu i odsunięciu się Polaków od spraw rzeki. Uznaliśmy, że pora przypomnieć o dziedzic-
twie, ale też zwrócić uwagę na potencjał rzeki, na jej cywilizacyjne i naturalne bogactwo, 
którym nierozważnie zarządzamy. Chcieliśmy podjąć działania – to było głównym celem. 
Zdawaliśmy też sobie sprawę, że do aktywności obejmujących całą Wisłę (a nawet jej 
dorzecza i cały kraj) konieczne jest wsparcie instytucji państwowych i odzew społeczny. 
Istotna też była uchwała sejmowa, ponieważ dawała nam wsparcie polskiego parlamentu. 
To było ważne, ale najbardziej istotni byli ludzie. Było nas coraz więcej, coraz szersza była 
nasza aktywność, objawiająca się na różnych płaszczyznach. Odpowiedź społeczna na 
naszą inicjatywę przerosła nasze oczekiwania. Wydarzenia lokalne związane ze świętem, 
organizowane oddolnie i społecznie, często przerastały również szacunki lokalnych samo-
rządów i niejednokrotnie stały się wspólnym sukcesem lokalnych społeczności. Z kolei 
urzędy centralne, stojące przed szansą wdrażania własnych dużych działań, nie wykorzy-
stały jej. Na pewno miało to wpływ na kształt Roku Rzeki Wisły, ale nigdy nie dowiemy 
się, czy może właśnie z tego powodu zamiast realizować jeden program – przeżyliśmy 
niesamowite „pospolite ruszenie serc” nad Wisłą.

Konferencję podsumowującą Rok Rzeki Wisły zatytułowaliśmy „Wisła dalej płynie”, po-
nieważ zdajemy sobie sprawę, że nasze działania ani nie zmieniły, ani nie odwróciły biegu 
tej potężnej rzeki. Wisła dalej płynie. Ale być może w świadomości i sercach wielu ludzi 
rzeka wytyczyła nowy nurt, którym lepiej przepłyną w przyszłość Wisły. 



„Nowe” w muzeum jest pojęciem względnym. Proces tworzenia nowych kolekcji, 
uzupełniania istniejących, powstawania przestrzeni wystawienniczych i wystaw stałych 
musi być dobrze przemyślany, przystający do dotychczasowych osiągnięć muzeum. Nowe 
wyzwania muszą być dostosowane do możliwości placówki w kontekście potencjału kadry 
naukowej, zdolności organizacyjnych oraz pozyskiwania obiektów i środków finansowych. 
Spełnienie tych uwarunkowań trwa czasami wiele lat, ale może zaowocować realizacją kon-
kretnych zamierzeń, także tych ambitnych. Tak było chociażby z kolekcją secesji w mu-
zeum płockim. Ówczesny dyrektor, Marian Sołtysiak, prócz wymienionych wyżej, musiał 
rozwiązać jeszcze jeden problem – niechęć panującego w powojennej Polsce ustroju i jego 
działaczy do wszystkiego, co nierobotnicze i niechłopskie. Na szczęście udało się ją dosyć 
szybko pokonać i teraz Muzeum Mazowieckie w Płocku słynie ze zbiorów secesji.

Na przełomie XX i XXI wieku Muzeum Mazowieckie w Płocku stanęło w obliczu wielkie-
go zadania, jakim była zmiana siedziby, a w konsekwencji przeniesienie ekspozycji i zbio-
rów, liczących około 80 000 obiektów. Po przeprowadzce i otwarciu nowo zaaranżowanej 
wystawy wnętrz mieszczańskich z przełomu XIX i XX wieku, galerii malarstwa i rzeźby oraz 
rzemiosła artystycznego dyrekcja muzeum stanęła przed nowym wyzwaniem – co dalej? 
W którym kierunku ma podążać rozwój muzeum, czyli de facto jego poszczególnych dzia-
łów? Dzięki wielkiemu sukcesowi wystawy stałej poświęconej art nouveau naszemu mu-
zeum nadano przydomek „muzeum secesji” i ostatnie trzydzieści kilka lat XX wieku rozwój 
muzeum zdominowała budowa kolekcji secesji. A przecież 150 lat naszej wcześniejszej hi-
storii to muzeum regionalne, ze zbiorami przede wszystkim historycznymi, przyrodniczymi, 
archeologicznymi i etnograficznymi.

Na początek podjęto przeto decyzję wydaje się oczywistą. Należało odkurzyć bogate 
zbiory regionalne, historyczne, często poddać je renowacji, nieco uzupełnić i stworzyć wy-
stawę, która w pełnej krasie ukaże 1000-letnią historię Płocka.

Prace nad scenariuszem wystawy trwały blisko pięć lat, a tworzyli go przede wszyst-
kim pracownicy działu historii, archeologii i gabinetu numizmatycznego. I tak, w 2010 roku, 
powstała wystawa „X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, 
Europy”. Wystawa, nagrodzona nominacją do „Sybilli”, przyznawanej przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, po prostu się Płockowi należała.

Leonard Sobieraj

Nowe inicjatywy starego muzeum. 
Muzeum Mazowieckie w Płocku 
w latach 2004–2018
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Od 2013 r. MMP zarządza budynkiem tzw. Małej Synagogi przy ul. Kwiatka 7, gdzie mie-
ści się Muzeum Żydów Mazowieckich. Budynek został wyremontowany dzięki staraniom 
Stowarzyszenia „Synagoga Płocka”. Pozyskano środki unijne, które pozwoliły również na 
stworzenie nowoczesnej ekspozycji stałej, obrazującej historię osadnictwa żydowskiego na 
Mazowszu Północnym.

Rok 2015 zaowocował wyremontowaniem budynku spichlerza, który dotychczas (od 
roku 1992) służył jako magazyn zbiorów etnograficznych oraz posiadał dwie sale wystaw 
czasowych. Magazyn został w większej części przeniesiony, dzięki czemu mogły powstać 
trzy wystawy: „Bolesław Biegas. Malarstwo i rzeźba”, „Sztuka Dalekiego Wschodu. Płockie 
skarby buddyjskiej Azji” oraz „Kultura Mazowsza w ludowej wizji świata”.

W dalszej kolejności, po konsultacjach z pracownikami naukowymi Uniwersytetu 
Warszawskiego, dyrekcja muzeum podjęła decyzję, że dział etnograficzny zajmować się 
będzie przede wszystkim wątkiem osadników olenderskich, którzy współzasiedlali dolinę 
Wisły w okolicach Płocka od połowy XIX w. do końca II wojny światowej. Temat mało rozpo-
znany, gdyż oficjalnie w płockim muzeum nikt się nim do tej pory w szerszym zakresie nie 
zajmował. Olendrzy, czyli wcześniej mieszkańcy Fryzji, Flandrii oraz Niemiec, od XVII wieku, 
z powodów konfliktów religijnych, zaczęli opuszczać swoje rodzinne strony i znajdowali no-
wą ojczyznę m.in. w ówczesnej Polsce, zasiedlając najpierw Żuławy, a w kolejnych wiekach 
podążali w górę rzeki Wisły i w XIX w. dotarli w rejon Płocka. Zajmowali się uprawą ziemi, 
hodowlą bydła, sadownictwem, wytwarzali suszone owoce. Posiedli wiedzę i umiejętności, 
dzisiaj można powiedzieć hydrotechniczne, pozwalające ujarzmić i minimalizować nisz-
czący żywioł, jakim były wylewy rzek. Domostwa budowano na sztucznie usypanych pry-
zmach, zwanych terpami, co umożliwiało funkcjonowanie gospodarstw podczas powodzi.

Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim
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Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim – klasa

Wszystko zaczęło się od obozów naukowo-badawczych, w których brali udział studenci 
wydziałów etnologii z terenu całej Polski. Badania wykazały, że stan zabudowań jest tra-
giczny. Większość zabudowy była całkowicie zrujnowana. Pozostały ostatnie, najczęściej 
opuszczone domostwa, które również były zagrożone zniszczeniem. Stwierdzono również 
inne pozostałości po kulturze materialnej, m.in. sprzęty rolnicze i gospodarstwa domowego, 
ubiory oraz kultury niematerialnej: przepisy potraw, przetworów owocowych.

Podczas peregrynacji terenowych trafiono na zrujnowany kościół ewangelicki z 1935 
roku, chylący się ku ruinie budynek starej szkoły oraz zdewastowany, zarośnięty cmentarz 
ewangelicki – całość umiejscowiona na blisko 2,5-hektarowej działce, należącej do gminy 

Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim
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ewangelickiej. I tak zrodził się pomysł stworzenia skansenu. Odkupiliśmy działkę i posta-
nowiliśmy przede wszystkim ratować kościół. Skorzystaliśmy ze środków unijnych, które 
były w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania „Aktywni Razem” z Łącka. Wkrótce kościół 
został wyremontowany i stał się zaczątkiem Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego 
w Wiączeminie Polskim. W międzyczasie wytypowaliśmy dwa gospodarstwa olenderskie, 
różniące się między sobą zabudową oraz budynek wykonany zgodnie z arkanami architek-
tury polskiej. Powstał projekt całego skansenu.

 Ponownie pozyskaliśmy finansowanie ze środków unijnych w wysokości ok. 3,3 mln zł 
oraz 4,2 mln zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Sytuacja była jednak trudna. 
Na początku dysponowaliśmy walącym się budynkiem kościoła i szkoły, zdewastowanym, 
zarośniętym cmentarzem w środku szczerego pola, bez bitej drogi dojazdowej, wodociągu 
i energii elektrycznej. Wydatnej pomocy udzieliły: Urząd Gminy Słubice, Wojewódzki Urząd 
Mazowiecki, Sanepid oraz przedsiębiorstwo Energa. W rekordowym czasie około roku 
(wrzesień 2017 – październik 2018) powstał skansen, w skład którego weszły budynki ko-
ścioła, szkoły, budynek typu langhoff (mieszkanie, obora, stodoła), drugi budynek (mieszka-
nie, obora), stodoły, powidlarnio-suszarnia, łozinowe płoty, nasadzenia drzew owocowych, 
wierzb, przykładowych upraw rolnych. W budynkach mieszkalnych i stodole powstały 
ekspozycje muzealne. Obiekty na wystawę przekazała miejscowa społeczność, która 
na wieść o powstaniu skansenu wzbogaciła naszą olenderską ekspozycję (pozyskaną 
wcześniej dzięki obozom naukowym) o nowe obiekty, przede wszystkim sprzęty rolnicze, 
gospodarskie, meble, wyposażenie domów itp. Uroczyste otwarcie skansenu nastąpiło 14 
października 2018 roku. Oprócz władz samorządowych, wojewódzkich i gminnych przybyło 
około 4000 gości, głównie z sąsiedztwa, co upewniło nas o trafności decyzji miejsca loka-
lizacji placówki. To, że miejscowa ludność natychmiast zaakceptowała i traktowała nowo 
powstałą placówkę jako swoją, tłumaczy fakt, iż zarówno kościół, jak i szkoła pełniły swoje 
funkcje w okresie kilkudziesięciu lat po II wojnie światowej i służyły okolicznym mieszkań-
com – w kościele odbywały się msze św., a w szkole zajęcia w klasach 1–4.

Przez pierwszy rok funkcjonowania powstał program działania skansenu: koncert 
noworoczny, otwarcie sezonu letniego, święto Jana we współpracy z miejscowym 
Stowarzyszeniem Ziarno, zamknięcie sezonu, warsztaty edukacyjne, kiermasze, degusta-
cja miejscowych rarytasów (np. siulte ohre – powidła z buraków), koncerty profesjonalnych 
oraz amatorskich zespołów z okolicznych szkół, zespołów regionalnych, spotkania z cie-
kawymi ludźmi itp. O potrzebie powstania skansenu niech świadczy frekwencja, sięgająca 
18 000 zwiedzających w ciągu pierwszego roku działania. Cieszy fakt odwiedzania naszej 
filii przez turystów z całej Polski i z zagranicy, głównie Holendrów i Niemców. Są plany po-
wstania szlaku olenderskiego. Chęć współpracy zgłosiła sąsiednia gmina i miasto Gąbin, 
które aportem wniesie w projekt rozbudowy skansenu kościół mennonicki w Wymyślu 
i szkołę w Nowym Troszynie. Wsparcie Samorządu Województwa pozwoli wyremontować 
te obiekty i będą one służyć turystom oraz społeczności lokalnej.

Za zrealizowanie projektu Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego otrzymaliśmy już kilka 
nagród:

• wyróżnienie w kategorii Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury w 39. Konkursie 
na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2018;

• Grand Prix w XIII edycji konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba;
• nominację w kategorii „W regionie” w XII edycji plebiscytu „Tygodnika Płockiego” 

Z Tumskiego Wzgórza na najważniejsze wydarzenie roku 2018.
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Od 26 stycznia 2018 r., po wcześniejszym akcesie Rady Miasta i Gminy Wyszogród, 
filią MMP zostało Muzeum Wisły i Ziemi Wyszogrodzkiej. Muzeum funkcjonuje w budynku 
należącym do Towarzystwa Naukowego Płockiego. W chwili obecnej posiada ok. 1 500 
obiektów wyeksponowanych na ok. 200 m2 powierzchni wystawienniczej. Eksponaty 
zostały zgromadzone dzięki ofiarności obecnych i byłych mieszkańców Wyszogrodu 
i okolic, którzy przekazali pamiątki rodzinne, pamiątki z I i II wojny światowej, okresu PRL. 
Proces trwa nadal i niemal każdego tygodnia zbiór powiększa się o nowe, cenne przekazy. 
Placówka może poszczycić się zatem ciekawymi i wartościowymi muzealiami. Są to doku-
menty, makiety, mapy, narzędzia polowe, modele jednostek pływających, broń dawna i inne 
militaria związane z działaniami wojsk na terenie dawnej Ziemi Wyszogrodzkiej. Planujemy 
odkupienie siedziby Muzeum oraz rozbudowę o część plenerową na nabrzeżu Wisły. W na-
stępnej perspektywie unijnej chcielibyśmy unowocześnić aranżację ekspozycji, stworzyć 
przestrzeń wystawienniczą na prezentację powiększonych wystaw stałych i czasowych.

W roku 2005, tuż po otwarciu wystawy stałej poświęconej secesji w kamienicy przy 
ul. Tumskiej 8, przed dyrekcją muzeum stanął dylemat określenia kierunku rozwoju działu 
sztuki. Czy skoncentrować się na rozbudowie kolekcji secesji i, jak planowano wcześniej, 
priorytet rozwoju odnieść do neosecesji, czy wybrać inne rozwiązanie. Po wielu dysku-
sjach i konsultacjach, w których niepoślednią rolę odegrała wielka przyjaciółka płockiego 
muzeum, Pani prof. Irena Huml, dyrekcja muzeum zdecydowała się na wybór stylu art déco 
jako priorytetu rozwoju kolekcji MMP na najbliższe lata. Zaczynaliśmy od kilku serwisów na-
czyń, kilkunastu wyrobów ze szkła huty Niemen i Hortensja, kilku obrazów i sztuk biżuterii.

Fot. 5. Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie
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Kolekcja art déco Muzeum Mazowieckiego w Płocku rozkwitła w ciągu ostatnich kil-
kunastu lat i stała się wizytówką instytucji obok secesji i zbiorów regionalnych. Podstawę 
kolekcji, na którą składa się blisko 2 000 muzealiów, stanowią wysokiej klasy meble (ponad 
100 obiektów) oraz wyroby z różnorodnych dziedzin rzemiosła artystycznego. Muzeum 
skupia się przede wszystkim na obiektach polskiego pochodzenia, nie stroniąc jednak od 
realizacji zachodnioeuropejskich i amerykańskich, które stanowią tło i doskonałe porówna-
nie dla rodzimych osiągnięć artystycznych z okresu międzywojennego.

W dziedzinie meblarstwa wyjątkowe miejsce zajmują dwa komplety autorstwa inż. Ed-
munda Brzozowskiego, zaprojektowane do własnego mieszkania w Sosnowcu, wykonane 
przez katowicką firmę Ignacego Grünfelda, zakupione wraz z pełną dokumentacją projekto-
wą. Dużą wartość przedstawiają także dwa zestawy projektu Juliana Pietrzyka, sygnowane 
przez krakowską Fabrykę Mebli Szczepana Łojka. Kolekcję ceramiki tworzy zbiór figur por-
celanowych oraz naczyń dekoracyjnych i użytkowych z czołowych firm polskich: Ćmielów, 
Pacyków czy fabryka Giesche w Katowicach, a także zagranicznych, natomiast wśród auto-
rów projektów możemy wymienić: Zofię Stryjeńską, Józefa Szewczyka, Bogdana Wendorfa, 
Bogumiła Marcinka. Na zbiory szkła składają się wyroby firm francuskich (w tym znana wy-
twórnia Ludwiga Mosera), czeskich i oczywiście polskich. Wśród tych ostatnich wyróżniają 
się przedmioty wykonane w hutach Niemen z Brzostówki pod Nowogródkiem, Hortensja 
w Piotrkowie Trybunalskim oraz Zawiercie. Przedmioty metalowe to przede wszystkim dzie-
ła firm warszawskich Józefa Frageta, Norblina i Spółki, Braci Łopieńskich, Braci Henneberg. 
Czołowe rodzime wytwórnie prezentowane są także w kolekcji tkaniny artystycznej, jest to 
m.in.: warszawski „Ład”, krakowska pracownia Wandy Grottowej czy zakopiański „Kilim”. 
Znaczną część kolekcji stanowi zbiór mody – stroju i akcesoriów, a także biżuterii.

Muzeum Mazowieckie w Płocku, kamienica secesyjna przy ul. Tumskiej 8
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Kolekcję uzupełniają rzeźby oraz malarstwo z lat 20. i 30. XX wieku, w tym prace 
Magdaleny Gross, Zofii Stryjeńskiej, Rafała Malczewskiego, a także obraz (jeden z dwóch  
w zbiorach polskich muzeów) jednej z najbardziej cenionych artystek tego okresu, Tamary 
Łempickiej.

Część zbiorów eksponowana jest obecnie na stałych wystawach w dwóch salach 
kamienicy secesyjnej. Szansą na szerszą prezentację są zamiejscowe wystawy czasowe. 
I tak dotychczas płockie zbiory mieli szansę podziwiać odwiedzający muzea w Toruniu, 
Częstochowie, Słupsku, Łomży, Ostrołęce, Chełmie, Białej Podlaskiej, Jaworze, Radomsku, 
Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim, Kutnie i Człuchowie. 

Muzeum nie tylko powiększa zbiór eksponatów, realizuje działalność wystawienniczą 
i promocyjną, ale również skupia specjalistów prowadzących badania nad stylem art déco, 
czego przykładem jest sesja naukowa „Polskie art déco”, organizowana cyklicznie od 2006 
roku. Do dnia dzisiejszego odbyło się siedem edycji tej konferencji, cieszącej się coraz 
większym zainteresowaniem. Efekty swych badań przedstawiają reprezentanci środowi-
ska naukowego, w tym pracownicy i doktoranci Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 
wykładowcy akademiccy, członkowie Stowarzyszenia Historyków Sztuki, a także wielu 
muzealników specjalizujących się w sztuce lat międzywojennych. 

Tamara Łempicka „Martwa natura”
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Od samego początku sesji patronują 
merytorycznie prof. Irena Huml (do 2015 ro-
ku) oraz prof. Anna Sieradzka, zaś wszyst-
kim spotkaniom przewodniczył prof. Andrzej 
K. Olszewski. Stałym uczestnictwem konfe-
rencję wspiera również dr Anna Kostrzyńska- 
-Miłosz z Instytutu Sztuki PAN.

Zwieńczeniem każdej sesji jest publika-
cja referatów i komunikatów wszystkich jej 
uczestników. Wydawnictwa, których dodat-
kowym walorem jest wysoki poziom edy-
torski, stanowią cenne źródło poszerzające 
stan badań nad stylem art déco w Polsce. 
Wydawane są przy wsparciu finansowym 
NIMOZ.

Równolegle podjęliśmy działania zmie-
rzające do pozyskania działki budowlanej z 
zamiarem rozbudowania naszej siedziby o 
nowe skrzydło, z przeznaczeniem na eks-
pozycję art déco. Wybór padł na działki zlo-
kalizowane przy ul. Kolegialnej 6. Temat był 
trudny do zrealizowania, gdyż właścicielami 
interesujących nas działek było kilkanaście 
osób. Część z nich już nie żyła, część była 
niepełnoletnia, a inni mieszkali w różnych regionach Polski. Po kilku latach żmudnych za-
biegów, w tym spraw sądowych, udało się odkupić wszystkie cząstki działek i nareszcie 
mogliśmy realnie myśleć o realizacji naszych, nie zawaham się stwierdzić, marzeń.

Realizacja ekspozycji nowego gmachu muzeum dokona się na dwóch piętrach kamie-
nicy. Na parterze zainscenizowany zostanie klimat miejski nocą. Tu znajdą swoje miejsce 
m.in. witryny sklepowe z bogatą kolekcją mody i jej akcesoriami, sklep jubilerski (ze zbio-
rem biżuterii art déco), gabinet prezesa banku. Ekspozycję pierwszego piętra rozpocznie 
aranżacja mieszkania, prezentująca w całej okazałości walory artystyczne wysokiej klasy 
mebli i rzemiosła artystycznego o proweniencji polskiej, tym samym przywodząc klimat 
i atmosferę domostw polskiej inteligencji z lat 20. i 30. XX w. Dodatkowo zaaranżowana 
zostanie przestrzeń o charakterze galeryjnym, w której prezentowany będzie szeroko pojęty 
design – imponujące zbiory rzemiosła artystycznego i malarstwo (szkło polskich i cenio-
nych hut Niemen, Zawiercie, Hortensja, Krosno, zagranicznych wytwórni: Lalique, Bacarrat, 
WMF, Bracia Daum, Moser), ceramika polska reprezentowana przez wyroby z Ćmielowa, 
Pacykowa, wytwórni śląskich, porcelana zagraniczna, którą reprezentują m.in. plastyka 
figuralna i serwisy Rosenthal, Limoges, Tułowice (Tillowitz); kolekcja metalu z firm warszaw-
skich, m.in. projekty Julii Keilowej, i europejskich.

Pierwszy etap rozbudowy Muzeum Mazowieckiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 6 za-
kończył się 30 sierpnia 2019 roku. Zadanie obejmowało wyburzenie istniejących budynków 
w zabudowie pierzejowej, odtworzenie i rewaloryzację frontowego budynku zabytkowego 
wraz z rekonstrukcją zabytkowej elewacji. Do użytkowania oddany został budynek o po-
wierzchni użytkowej ok. 2520 m2.

Kamienica przy ul. Kolegialnej 6
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Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku przy ul. J. Kwiatka 7

Po wielkiej przeprowadzce w 2005 roku muzeum płockie musiało na nowo zorgani-
zować swoją działalność. Z dotychczasowej bazy pozostał jedynie budynek spichlerza, 
gdzie były zmagazynowane obiekty działu etnograficznego. Zalążek nowej bazy muzeum 
stanowiła kamienica przy ul. Tumskiej 8, gdzie początkowo musiały znaleźć miejsce: cały 
dobytek muzeum, zbiory, ekspozycje secesji, a także dyrekcja, kadra merytoryczna i admi-
nistracyjna. Ta sytuacja trwała przez 5 lat. 

Sukcesywnie przybywały nowe budynki. W 2010 r. do nowo wybudowanego budynku 
przy Tumskiej 8a, gdzie pomieściliśmy ekspozycję „X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kul-
turowej Mazowsza, Polski, Europy”, przeniesione zostały działy merytoryczne: archeologii, hi-
storii oraz dział księgowości i administracji. To znacznie poprawiło warunki pracy w muzeum. 

W roku 2013 oddano do użytku Muzeum Żydów Mazowieckich (remont budynku Małej 
Synagogi i ekspozycja zrealizowana przez Stowarzyszenie „Synagoga Płocka”). 

W latach 2013–2015 w kinie Przedwiośnie prezentowana była Galeria rzeźby i malar-
stwa Bolesława Biegasa oraz wystawa poświęcona Mirze Zimińskiej-Sygietyńskiej stwo-
rzona na bazie wyposażenia jej warszawskiego mieszkania. 

W 2015 r. wyremontowano Spichlerz, gdzie stworzono wystawy poświęcone sztuce 
Dalekiego Wschodu, kulturze ludowej Mazowsza oraz przeniesiono z kina Przedwiośnie 
Galerię rzeźby i malarstwa Bolesława Biegasa. Jej docelową prezentację zaplanowano 
w pomieszczeniach przy ul. Kolegialnej 6.

Muzeum nie może rozwijać się bez zabezpieczonej przestrzeni magazynowej. 
W chwili obecnej funkcję tę w naszym muzeum pełnią pomieszczenia w budynkach przy 
ul. Jachowicza 30, Medyczna 24, Kino Przedwiośnie ul. Tumska 5A oraz w siedzibie 
Muzeum przy ul. Tumskiej 8.
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 II etap rozbudowy ul. Kolegialnej 6 to finał rozwoju bazy MMP, który planujemy na prze-
łomie pierwszego i drugiego kwartału 2021 r. Tutaj ma się znaleźć Galeria Wielkich Płocczan, 
wielofunkcyjna sala konferencyjna, sala wystaw czasowych, sala edukacyjna, magazyny. To 
drugi prezent, obok ekspozycji art déco, muzealników płockich dla ich muzeum.

Wielki Jubileusz zakończy realizację strategicznych planów prorozwojowych dyrekcji 
muzeum. Umożliwi postawienie MMP wśród wyróżniających się muzeów polskich, pre-
zentujących sztukę i zbiory regionalne. Możliwe jest to dzięki zaangażowaniu pracowników 
naszego muzeum i wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego i Unii 
Europejskiej.

Często powtarzam, iż naszym zadaniem jest szanowanie i pomnażanie dorobku po-
przednich pokoleń muzealników płockich. Dzieje się tak ze zbiorami regionalnymi, kolekcją 
i wystawą sztuki secesji, zbiorami etnograficznymi, judaikami. Wielką satysfakcję sprawia 
nam powstawanie nowych kolekcji. Należy do nich styl art déco. Udało się nam najpierw 
zaplanować, a później zrealizować powiększenie kolekcji od kilkudziesięciu obiektów do 
dzisiejszych blisko 2 000, z prestiżowymi jej przykładami, jak Tamara Łempicka oraz stwo-
rzenie przestrzeni ekspozycyjnej liczącej ok. 1000 m2. Będzie to pierwsza stała wystawa 
poświęcona art déco w Polsce.

Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim to druga tego rodzaju 
placówka w Polsce. Zajęliśmy się badaniem terenu od Płocka do Kazunia. Efektem na-
szych prac jest zgromadzenie, liczącej już kilkaset obiektów, kolekcji pamiątek po olendrach 
oraz remont kościoła, szkoły, cmentarza i odtworzenie zabudowań. Przykłady pamiątek kul-
tury olenderskiej nikną w oczach. To ostatnia chwila, by ocalić od zapomnienia ten 150-letni 
epizod w historii Mazowsza i zachować dla potomnych.

„Spichlerz”, siedziba Działu Etnografii przy ul. Kazimierza Wielkiego 11b
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Ostatnie 15 lat funkcjonowania MMP to czas dynamicznej rozbudowy oraz rozwój 
nowych kolekcji. W przypadku naszego muzeum, będącego w przededniu 200-lecia 
powstania, to okres, który na pewno można nazwać „nowym”, a Skansen Osadnictwa 
Nadwiślańskiego oraz kolekcja art déco i przestrzeń wystawiennicza dla niej przygotowana 
to nasze najnowsze osiągnięcia.

Streszczenie
Muzeum Mazowieckie w Płocku słynie nie tylko z bogatej kolekcji secesji, posiada rów-

nież zbiory o charakterze regionalnym, obrazujące 1000-letnią historię Płocka, które można 
oglądać na wystawie „X Wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, 
Europy”. W wyremontowanym budynku Spichlerza mieszczą się wystawy: „Bolesław 
Biegas. Malarstwo i rzeźba”, „Sztuka Dalekiego Wschodu. Płockie skarby buddyjskiej 
Azji”, „Kultura Mazowsza w ludowej wizji świata”. Muzeum tworzą również: Muzeum Żydów 
Mazowieckich, Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej, a od 2018 roku Skansen 
Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim (Grand Prix XIII edycji Konkursu 
„Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”). Obecnie trwa rewaloryzacja budynku przy 
ul. Kolegialnej 6, przeznaczonego do eksponowania kolekcji art déco.



Wspaniale położone miejsce, na którym obecnie wznosi się Wyszogród, gdzie krzyżują 
się drogi lądowe, a w dole płynie rzeka, od najdawniejszych czasów przyciągało różne 
plemiona. O ich obecności świadczą znajdowane tutaj liczne zabytki krzemienne, sięgają-
ce okresu mezolitu. Jeszcze w czasach pogańskich przeprawiali się tędy kupcy idący na 
wschód, a wzdłuż Wisły nad Bałtyk podążali Rzymianie zainteresowani kupnem bursztynu.

We wczesnym średniowieczu, obok istniejącej przeprawy, w miejscu chronionym natu-
ralnymi jarami przecinającymi skraj Wysoczyzny Płońskiej, powstał drewniany gród i ota-
czająca go osada. Do dziś toczy się dyskusja, czy zamieszczona w tzw. falsyfikacie mo-
gileńskim nazwa „Wyszogród” odnosi się do tego miejsca czy do obecnego Wyszogrodu, 
który powstał po chrystianizacji ziem polskich, nieco dalej na południe, w okolicy ujścia 
Bzury. Wzniesiona tam drewniana siedziba, a później murowany zamek były kolejno lokal-
nymi ośrodkami władzy książęcej, a następnie stolicą Ziemi Wyszogrodzkiej.

Murowana warownia, porównywana z zamkiem w Czersku, została zniszczona w czasie 
potopu szwedzkiego. Po drugim rozbiorze władze pruskie sprzedały ją gminie żydowskiej, 
która z pozyskanego materiału wzniosła murowaną synagogę i kilka domów przy rynku.

W czasach Królestwa Kongresowego w dzielnicy Rybaki uruchomiono stocznię rzecz-
ną i przystań dla żeglugi parowej. W okresie międzywojennym miasto zaczęli odwiedzać 
turyści, udający się z Czerwińska do Żelazowej Woli i płynący Wisłą do Gdańska lub Gdyni.

W okresie PRL-u, podczas przygotowań milenijnych, Ziemia Płocka stała się przedmio-
tem zainteresowania historyków i archeologów. W 1958 r. rozpoczęto w Wyszogrodzie prace 
wykopaliskowe prowadzone przez dra Bogusława Gierlacha i dra Wojciecha Szymańskiego, 
pod nadzorem Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych w Warszawie. W latach 1971 
i 1972 dokonali oni odkrycia, które ówczesny kierownik Katedry Wczesnośredniowiecznej 
Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Aleksander Gieysztor, uznał za pozostałości 
jednego z pięciu znanych ośrodków kultu pogańskiego, funkcjonującego na potrzeby osa-
dy i wczesnośredniowiecznego grodu w Drwałach1.

To odkrycie zbiegło się w czasie z działaniami inż. kpt. Antoniego Tyca, wyszogro-
dzianina, uczestnika walk II wojny światowej, oficera na „Błyskawicy” i nawigatora na 
ORP „Garland”. Joanna Jachmann tak o nim napisała w „Trybunie Mazowieckiej”: Znają 
go w mieście prawie wszyscy, kiedy przyjeżdża z Gdyni odwiedzić swoją staruszkę matkę, 

1 Sprawozdanie z pierwszej krajowej konferencji naukowej na temat „Rola Wisły w Polsce”, która odby-
ła się 10 czerwca 1977 r. w Wyszogrodzie.

Zdzisław Leszczyński

Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej 
w Wyszogrodzie
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na ulicy kłania mu się pół Wyszogrodu. Postrzegano go jako osobę łączącą Wyszogród 
z morzem. W końcu lat sześćdziesiątych Antoni Tyc był znany także na wybrzeżu, gdzie 
pracował jako główny konstruktor w Gdyńskiej Stoczni im. Komuny Paryskiej2. Tu między 
innymi spotykał się z opiniami, że w związku z zanikającą żeglugą na Wiśle istnieje pilna 
potrzeba utworzenia muzeum poświęconego żegludze parowej. Podobno po raz pierwszy 
oficjalnie mówiono o tym w roku 1960 na spotkaniu marynistów w Szczecinie, wymieniając 
wtedy na jego lokalizację Płock.

W związku z odkryciami archeologów, w kwietniu 1973 roku zwołano nadzwyczajne 
posiedzenie Zarządu Wyszogrodzkiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego, 
aby omówić założenia planu „Turystyczno-historycznego zagospodarowania Wyszogrodu”, 
opracowanego przez MOBN na podstawie najnowszych odkryć. Planowano zbudowanie 
hotelu na sto i schroniska młodzieżowego na pięćset osób, skansenu, muzeum etnograficz-
nego wraz z ekspozycją archeologiczną, kierującą uwagę publiczną na ośrodek kultowy3. 
Uczestniczący w tym spotkaniu kpt. A. Tyc zaproponował rozszerzenie działań o orga-
nizację Muzeum Wisły. Uwzględniając lokalne możliwości, zaproponował on dwa etapy 
jego organizacji. Na początku ekspozycja muzealna miała być umieszczona na którymś 
z wycofywanych bocznokołowców żeglugi wiślanej, a następnie powołane Towarzystwo 
Przyjaciół Muzeum miało podjąć starania o znalezienie funduszy na budowę ekspozycji sta-
łej. Tworzone Muzeum miało być Oddziałem Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, 
które dysponowało zabytkami i odpowiednią kadrą naukową4. Składając wniosek, podał 
przykład ORP „Burza”, który był przeznaczony na złom, a jako okręt-muzeum stał się 
drugim po Wawelu miejscem najliczniej odwiedzanym przez wycieczki. Obecni na zebraniu 
pracownicy MOBN, UW, TNP oraz przedstawiciele władz partyjnych i lokalnych, z naczel-
nikiem gminy Stanisławem Dybowskim, zgodnie uznali, że projekt powstania Muzeum Wisły 
w Wyszogrodzie jest piękny i należy go popierać, ponieważ stanowi uzupełnienie planu 
turystyczno-historycznego zagospodarowania Wyszogrodu.

Członkowie Zarządu upoważnili Edwarda Olbromskiego, prezesa Wyszogrodzkiego 
Oddziału TNP i kapitana Antoniego Tyca, aby w jego imieniu podjęli starania o pozyskanie 
partnerów dla tego projektu. Ich dążenia poparły m.in Centrum Wychowania Morskiego 
w Gdyni, Komisja Morska Polskiego Towarzystwa Historycznego, Uniwersytet Warszawski, 
Dyrekcja Biura Planowania Warszawy oraz liczne muzea z miast położonych nad Wisłą. 
Daleko idącą współpracę w tworzeniu ekspozycji wiślanej w Wyszogrodzie zadeklarował 
Adam Reszka.

Mając poparcie wielu instytucji, złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Sztuki 
o wyrażenie oficjalnej zgody na powołanie w Wyszogrodzie Muzeum Wisły jako Oddziału 
Centralnego Muzeum Morskiego. W odpowiedzi Dyrektor Zarządu Muzeów, dr Bohdan 
Rymaszewski, sformułował wiele zastrzeżeń do przedstawionego projektu, a zwłaszcza 
do dwuetapowego tworzenia Muzeum stwierdzając, że ekspozycja na statku pozwoli na 
ukazanie tylko części szerokiej problematyki Wisły. Zaznaczył też, że Zarząd Muzeów nie 
dysponuje środkami na jego sfinansowanie, ponieważ realizuje założony program umacnia-

2 J. Jachmann, Nasz Kapitan, „Trybuna Mazowiecka”, „Trybuna Mazowiecka”, 1973, nr 107, s. 4.
3 Protokół z narady odbytej 6 czerwca 1974 r. w Oddziale Towarzystwa Naukowego Płockiego w Wy-

szogrodzie.
4 Pismo TNP OW do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego – Komisji Morskiej 

w Warszawie z dnia 26.10.1972 r. Pismo TNP OW do Zarządu Muzeów Ministerstwa Kultury i Sztuki 
z dnia 25.06.1973 r.
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nia muzeów już istniejących. W tym czasie kończono prace przy renowacji płockiego zamku 
i rozbudowie ekspozycji Muzeum Mazowieckiego, której otwarcie zaplanowano na maj 
1973 r. Dyrektor Rymaszewski podkreślił, że Centralne Muzeum Morskie jest finansowane 
z budżetu prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku i w związku z tym istnieje 
małe prawdopodobieństwo, aby zechciało ono finansować działalność placówki znajdującej 
się na terenie innego województwa.

Tymczasem w wyniku wprowadzanej reformy administracyjnej w czerwcu 1975 r. Płock 
został miastem wojewódzkim. Przygotowując miasto do nowej roli, miejscowe władze 
dążyły do nadrobienia zaległości w sferze kultury, by Płock stał się też i na tym polu cen-
trum regionu. Wymagało to nowych inwestycji. Pierwszą z nich miało być wybudowanie 
Teatru Ziemi Mazowieckiej, ponadto planowano rozbudowę kina Przedwiośnie z ekranem 
szerokoformatowym, utworzenie filii Biura Wystaw Artystycznych oraz Cepelii. Zamierzano 
utworzyć orkiestrę symfoniczną i wybudować nowy gmach biblioteki. Członkowie ZBoWiD 
zgłosili pomysł utworzenia w odwachu na placu Narutowicza Muzeum Czynu Zbrojnego na 
Mazowszu Płockim.

Nowe inwestycje wykluczały jakąkolwiek pomoc ze strony władz wojewódzkich w finan-
sowaniu planu „Historyczno-turystycznego zagospodarowania Wyszogrodu”. W roku 1975 
zmarł pomysłodawca wyszogrodzkiego Muzeum kpt. Antoni Tyc i tym samym Wyszogród 
stracił najważniejszego orędownika. W następnych latach podejmowano jeszcze próby orga-
nizacji Muzeum o zmienionym profilu, takim mianowicie, który zainteresowałby jego organi-
zacją Ministerstwo Żeglugi, Płocką Stocznię Rzeczną oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku.

Jedną z nich podjęto w 1977 r., w 150-lecie wprowadzenia żeglugi parowej na Wiśle. 
Plany Muzeum Żeglugi Wiślanej w Wyszogrodzie przedstawił architekt Witold Arkuszewski. 
On także zakładał dwa etapy budowy. W pierwszym, uwzględniając położenie miasta na 
wysokiej skarpie, planował zbudowanie dwóch tarasów. Taras górny miał być miejscem 
ustawienia eksponatów nadbrzeżnych, na tarasie dolnym miały stanąć statki i obiekty 
wodne. Skarpa pomiędzy tarasami imitowałaby nabrzeże, a płytkie brodziki wokół statków 
wprowadzałyby pożądany element wody. Bliskie sąsiedztwo Wisły miało tworzyć właściwy 
klimat i nastrój całej ekspozycji. W drugim etapie na terenie obok tarasów, w miejscu, gdzie 
dziś znajduje się amfiteatr, miała powstać placówka zajmująca się gromadzeniem i opra-
cowywaniem zbiorów5.

Ostatecznie władze nowego województwa odstąpiły od realizacji planu turystyczno-hi-
storycznego zagospodarowania Wyszogrodu, który notabene – w dużej części – był konty-
nuacją przedwojennych planów prezydenta Warszawy, Stefana Starzyńskiego. Wraz z tym 
planem upadł ostatecznie pomysł utworzenia Muzeum Wisły w Wyszogrodzie. Dzięki stara-
niom prezesa Płockiego Towarzystwa Naukowego, Jakuba Chojnackiego, udało się jedynie 
wybudować nową siedzibę wyszogrodzkiego oddziału TNP przy ul. Rynek 1. Znalazło się 
w niej kilka pomieszczeń, w których zmagazynowano pozyskane zabytki archeologiczne, 
także te pochodzące z domniemanego miejsca kultu pogańskiego.

Po wielu latach władze samorządowe Wyszogrodu powróciły do idei utworzenia 
placówki muzealnej, powołując w 2011 r. Centrum Kultury „Wisła”. W następnym roku 
w ramach CK rozpoczęło działalność Muzeum Wisły. Dzięki fachowemu przygotowaniu 
i dobrej znajomości miejscowego środowiska jego dyrektorowi, absolwentowi Wydziału 

5 Witold Arkuszewski, Muzeum Żeglugi Wiślanej, 1977 r. Maszynopis wraz z ilustracjami w zbiorach 
Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie.
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Historii Uniwersytetu Warszawskiego, udało się w krótkim czasie uruchomić stałą ekspo-
zycję w budynku przy ul. Rynek 1. Zaprojektował on i własnoręcznie wykonał jej część, 
w tym niektóre modele i makiety. Jego działania wsparły: Muzeum Mazowieckie w Płocku, 
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN 
w Warszawie. Z powstałym Muzeum współpracę podjęli realizatorzy programu TVP „Misja 
Skarb”, Fundacja „Ja Wisła” oraz Starostwo Powiatowe w Płocku. Ogromne zaangażowa-
nie lokalnego środowiska, w postaci przekazywanych do muzealnych zbiorów rodzinnych 
pamiątek, pozwoliło szybko rozszerzyć powstałą ekspozycję.

Obecnie stała ekspozycja składa się z czterech części:
1. archeologia: znaleziska dokumentujące osadnictwo pradziejowe, średniowieczne 

i nowożytne na terenie historycznej ziemi wyszogrodzkiej (w tym m.in. zabytki pozy-
skane podczas ostatnich badań wykopaliskowych w latach 2014 – 2015 na Górze 
Zamkowej w Wyszogrodzie);

2. historia: zabytki kultury materialnej z XVIII – XX w., eksponaty związane z dziejami 
wyjątkowo licznej w dawnym Wyszogrodzie społeczności żydowskiej, militaria z cza-
sów I i II wojny światowej, w tym szczątki samolotu radzieckiego Pe-2 zestrzelonego 
pod Wyszogrodem w dniu 18 stycznia 1945 r., eksponowane od 18 stycznia 2016 r. 
w specjalnie zbudowanym oszklonym pawilonie;

3. rzeka Wisła: modele jednostek pływających niegdyś po Wiśle, łodzie dłubanki, 
sprzęty rybackie i szczególnie bogata kolekcja narzędzi połowowych z wikliny, foto-
grafie archiwalne związane tematycznie z eksploatacją rzeki, makieta mostu drew-
nianego w Wyszogrodzie, fauna wiślana, akwarium;

4. etnografia: dawne narzędzia rolnicze związane z osadnictwem „olenderskim” nad 
środkową Wisłą.

Fragment ekspozycji archeologicznej
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Makieta zamku i zabytki pozyskane podczas badań archeologicznych 
na Górze Zamkowej w Wyszogrodzie

Fragment ekspozycji poświęcony społeczności żydowskiej w Wyszogrodzie
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Fragment ekspozycji poświęcony II wojnie światowej

Od początku swego istnienia Muzeum w Wyszogrodzie korzysta z różnorodnej pomocy 
Muzeum Mazowieckiego, w tym fachowego doradztwa w zakresie opracowania scenariu-
szy ekspozycji stałej, spraw organizacyjnych oraz użyczania eksponatów (zabytki arche-
ologiczne, makieta grodziska w Szeligach, modele statków parowych). W Wyszogrodzie 
prezentowane były też wystawy czasowe MMP, np. „Stare Mazowsze – przyroda i czło-
wiek” czy „Wisła – oblicza rzeki”. Ta bliska i owocna współpraca legła u podstaw decyzji 
władz Wyszogrodu, aby miejscowe muzeum uczynić oddziałem Muzeum Mazowieckiego 
w Płocku. Samorząd miasteczka wraz z burmistrzem Mariuszem Bieńkiem dostrzegli w tym 
szansę dalszego pomyślnego rozwoju muzeum, jako placówki profesjonalnie zarządzanej, 
programowo bogatszej i materialnie lepiej doinwestowanej.

Lata 2016 – 2017 upłynęły pod znakiem intensywnych narad merytorycznych i konsul-
tacji prawnych wszystkich zainteresowanych stron. W tym czasie w Muzeum Mazowieckim 
w Płocku gościli radni z Wyszogrodu, a dyrektorzy MMP uczestniczyli w posiedzeniu 
Rady Gminy i Miasta Wyszogród, podczas którego zaprezentowali korzyści płynące z fuzji 
obu placówek. Wraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie odbyli 
wspólną lustrację Muzeum w Wyszogrodzie. Wszystkie te działania doprowadziły do po-
myślnego finału, którym było podpisanie w stolicy 27 grudnia 2017 r. umowy pomiędzy 
Urzędem Marszałkowskim w Warszawie, Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród oraz dyrek-
cją Muzeum Mazowieckiego w Płocku o włączeniu wyszogrodzkiego muzeum w struktury 
MMP i sposobie jego finansowania od stycznia 2018 r.

W dniu 26 stycznia 2018 r., w świątecznej atmosferze, odbyła się w Wyszogrodzie uro-
czystość będąca podsumowaniem omówionych wyżej działań oraz prezentująca tutejsze 
muzeum jako oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Był to ważny dzień w najnowszej 
historii Wyszogrodu oraz w dziejach sposobiącego się do obchodów 200. rocznicy powsta-
nia Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
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Makieta drewnianego mostu w Wyszogrodzie i ekspozycja poświęcona faunie wiślanej

Sieci i narzędzia do łowienia ryb



Sztucznie usypane wzniesienie, tzw. terpa, było jednym z elementów zabezpiecza-
jących olenderskie domostwo przed powodzią. Na takim wysokim, około 3,5-metrowym 
wzniesieniu w Wiączeminie Polskim w 1935 roku został wybudowany kościół dla osadni-
ków wyznania ewangelicko-augsburskiego. Stał się on zalążkiem i centralnym punktem 
nowego muzeum typu skansenowskiego, które powstało z potrzeby ochrony zabytków 
związanych z kulturą olenderską, a szerzej nadwiślańską, w pasie pomiędzy Płockiem 
a Warszawą.

Olendrami (ale i olędrami, Holędrami, Holendrami czy Hollendrami) nazywano pierw-
szych kolonistów przybyłych w XVI wieku z terenów dzisiejszej Holandii, Flandrii i Fryzji na 
Żuławy Wiślane, gdzie znaleźli schronienie przed prześladowaniami religijnymi. Byli meno-
nitami – wyznawcami nauk Menno Simonsa (1496 – 1561). Wyróżniał ich m.in. zwyczaj 
chrzczenia osób dorosłych, świadomych wiary, a także pacyfizm, przejawiający się odmo-
wą pełnienia służby wojskowej, składania przysiąg, stawania przed sądem i sprawowania 
wysokich urzędów. W XVII wieku dotarli nad mazowiecki odcinek Wisły, osiedlając się 
w 1628 roku na Saskiej Kępie, nazywanej dawniej też „Holendrami”, „Olendrami”, a nawet 
„Holandią”1. Z czasem, w wyniku kolejnych fal osadniczych w XVIII i XIX wieku, pierwszych 
osadników z Fryzji i Niderlandów zdominowali niemieccy luteranie pochodzący z Badenii 
i Wirtembergii. Pojęcie „olender” szybko przestało funkcjonować w odniesieniu do naro-
dowości, a zaczęło być stosowane wobec wszystkich kolonistów lokowanych na prawie 
holenderskim, z którego wynikały pewne przywileje, polegające m.in. na wolności osobi-
stej, wieloletniej bądź wieczystej dzierżawie gruntów i możliwości ich dziedziczenia przez 
spadkobierców. Olendrami byli więc zarówno Holendrzy, jak i Niemcy, a nawet Polacy, 
którzy przejęli metody karczowania i osuszania podmokłych gruntów, a następnie uprawiali 
pozyskaną w ten sposób ziemię. „Olęder” pojawiał się również w dokumentach, w rubryce 
„wykonywany zawód” – który polegał na wykonywaniu wszelkich robót ziemnych, prac 
melioracyjnych przy budowie dróg i linii kolejowych, przy wszystkich większych budowlach 
i najczęściej przechodził z pokolenia na pokolenie2. 

1 J. Szałygin, Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Mazowszu, Warszawa 2004, s. 225.
2 J. Sroka, Opowieści z Podlasia, „Słowo Podlasia”, 1987, nr 9, s. 7.

Magdalena Lica-Kaczan

Muzeum na terpie. Skansen Osadnictwa 
Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim
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Nadwiślańscy osadnicy inżynierię melioracji przywieźli ze swojej dawnej ojczyzny. 
Budowali sprawny system odwadniająco-nawadniający z wykorzystaniem rowów oraz 
sztucznych i naturalnych zbiorników retencyjnych, regularnie konserwując wszystkie jego 
elementy. Buntowali się przeciwko zarządzeniom o podwyższaniu starych, trzykrotnie niż-
szych niż dzisiaj wałów3. Decyzje te były zabójcze dla ich gospodarki, opartej m.in. na kon-
trolowanych w pewnym stopniu wylewach Wisły. W celu zabezpieczenia domostw przed 
powodzią wznosili je na wspomnianych już terpach (fryz. Terpen), czyli sztucznie usypanych 
wzgórzach, do których nierzadko prowadziły drogi usytuowane na podwyższeniach ziem-
nych – groblach, zwanych „trytwami” (niem. die Trift4). Drogi lokalizowali często od strony 
rzeki, za niewielkim wałem, aby wygospodarować więcej uprawnej ziemi. Na miedzach, 
między polami, a także wzdłuż dróg sadzili w równych rzędach wierzby. Z uzyskanych po 
ich ogłowieniu gałęzi wyplatali łozinowe płoty, którymi grodzili pastwiska, pola i obejścia. 
Stare płoty wykorzystywali na opał, nowe – wmontowane często między drzewami – miały 
spowalniać ruch wody i zatrzymywać żyzny muł rzeczny, tzw. madę. Sztuczne nasadzenia 
miały też wzmacniać brzegi i chronić uprawy przed krą. Kiedy powódź była większa i zalana 
została również terpa, olendrzy nie szukali daleko schronienia. Na taką okoliczność przy-
stosowane były górne piętra, które mogły pomieścić rodziny wraz z całym inwentarzem, 
wprowadzanym po dostawianym specjalnym rusztowaniu. Nieprzypadkowo też budowali 
domy zwrócone częścią mieszkalną w stronę górnego biegu rzeki. Woda wówczas prze-
lewała się przez izby i wymywała nieczystości na zewnątrz, dodatkowo użyźniając pola.

3 Już w 1848 roku olendrzy z Wymyśla Nowego krytykowali, wznoszone na polecenie władz Królestwa 
Polskiego, wały odgradzające ich pola od rzeki: Obwałowania na gruntach w Świniarach nie usypa-
liśmy z powodu tego, że zalew rzeki Wisły, nie tylko nam nie szkodzi, lecz nadto użyźnia nasze pola, 
poprzez nagromadzenie mady, inaczej bowiem takowe łąki, będą z natury nie zalane, żadnej paszy 
nam nie dadzą, wypływa zatem, że obwałowania na naszą własną zgubę, nie zaś na pożytek. AGAD. 
KRSW 6849, s. 210.

4 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa 1996, t. 4, s. 385.

Powódź w Wiączeminie, 1924 rok; arch. Muzeum Mazowieckiego w Płocku
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Olendrzy byli przede wszystkim gospodarzami – rolnikami i hodowcami. Zajmowali się 
uprawą zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych oraz hodowlą zwierząt, w tym głównie 
bydła rasy żuławskiej. Z tą związane było przetwórstwo mleczarskie – wyrób masła i serów 
holenderskich. Olendrzy byli również wytrawnymi sadownikami (uprawiali nieznane szerzej 
gatunki jabłoni, gruszy i śliwy), a także rzemieślnikami (m.in. kowalami, stolarzami, szewca-
mi, płóciennikami etc.). Wielokrotnie podkreślana jest ich samowystarczalność. 

W czasie drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu nikt nie mówił o olendrach, byli 
„folksdojczami”. Większość niemieckojęzycznych mieszkańców nadwiślańskich wsi pod-
pisała folkslistę. Po wojnie opuścili Polskę, wyjeżdżając m.in. do Niemiec, USA i Kanady. 
Zostało niewielu, z różnych względów – rodzinnych, materialnych, ale i patriotycznych, bo 
czuli się Polakami. Dzisiaj o ich ponadtrzystuletniej bytności na Mazowszu zaświadczają 
niestety już nieliczne i znajdujące się w złym stanie zachowania materialne ślady w po-
staci langhoffów, tj. długich domów kryjących pod jednym dachem część mieszkalną 
i gospodarczą (oborę i nierzadko stodołę), bardzo charakterystycznych dla krajobrazu 
kulturowego wsi nadwiślańskich. A także w postaci bardzo rzadkich ruchomych zabytków 
kultury materialnej, takich jak przedmioty codziennego użytku, meble czy maszyny rolnicze. 
O nieistniejącej już kulturze olenderskiej zaświadcza też obrazami zachowanymi w pamięci 
ostatnie pokolenie Polaków mających jeszcze osobisty kontakt z olendrami oraz potomko-
wie olendrów. To właśnie oni stali się podmiotem naszych wieloletnich badań naukowych, 
które poprzedziły pomysł powstania skansenu.

Olendrzy byli inżynierami melioracji, potrafili wykorzystać regularne wylewy rzeki Wisły, 
a przed powodzią chronili się w swoich domostwach wzniesionych na terpach. Langhoff 
z Kępy Karolińskiej, w tle dom polski z dachem naczółkowym, 2019; fot. G. Piaskowski
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We wrześniu 2006 roku odbył się pierwszy rekonesansowy objazd terenowy, w któ-
rym udział wzięli: dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku (dalej również MMP) 
Leonard Sobieraj, pracownicy Działu Etnografii MMP: Magdalena Lica-Kaczan i Grzegorz 
Piaskowski oraz pracownicy Instytutu Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Warszawskiego: 
dr Katarzyna Waszczyńska i dr Tadeusz Baraniuk5. Celem tego objazdu była ocena stanu 
zachowania kultury materialnej oraz pamięci najstarszych mieszkańców o ich dawnych 
obcojęzycznych sąsiadach. W czasie tej, jak i następnych ekspedycji okazało się, że dzie-
dzictwo niematerialne jest jeszcze bardzo bogate, ale z uwagi na wiek jego depozytariuszy 
bardzo ulotne. Należało więc jak najszybciej zająć się tematyką osadnictwa olenderskiego 
w sposób planowy i systematyczny. Zarysował się wówczas jeden z ważniejszych, a z cza-
sem dominujący i strategiczny, zakres prac badawczych w naszej naukowej działalności 
muzealnej.

Dwa lata później powstała wystawa „Osadnictwo olenderskie na Mazowszu”, która 
doczekała się już wielu edycji prezentowanych w różnych muzeach i innych instytucjach 
kultury. Od 2008 roku Muzeum zaczęło współpracować ze Stowarzyszeniem Ekologiczno- 
-Kulturalnym ZIARNO w Grzybowie, m.in. przy projektach dotyczących wielokulturowości 
regionu, prowadząc zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży, służąc pomocą merytoryczną 
przy opracowywaniu tablic informacyjnych, czy uczestnicząc w programie Święta Jana. 
W 2009 roku odbyły się pierwsze rozmowy z przedstawicielami Konsystorza Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie (właściciela kościoła w Wiączeminie) na temat 
możliwości zakupu obiektu wraz ze znajdującymi się tam czterema działkami, z przezna-
czeniem na cele muzealne. Zakup został ostatecznie sfinalizowany w 2013 roku.

5 Etnograf, były pracownik Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Na jednym ze spotkań z dyrektorem 
Leonardem Sobierajem zaproponował, by płockie muzeum podjęło badania w zakresie osadnictwa 
olenderskiego na Mazowszu. 

Lokalizacja skansenu pośród pól, łąk i lasów łęgowych, 700 m od Wisły,
na terenie Nadwiślańskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego, 2019; fot. W. Strumiłło
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Kościół w Wiączeminie Polskim po adaptacji na cele muzealne, 2015; fot. G. Piaskowski

Po konfirmacji Daniela Rinasa, przed kościołem w Wiączeminie, 1937; 
arch. Muzeum Mazowieckiego w Płocku
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Latem 2011 i 2012 roku na terenach 
osadnictwa olenderskiego Muzeum zorga-
nizowało 3 obozy naukowe ze studentami 
etnologii z różnych ośrodków w Polsce6. 
Program praktyk zakładał badania pamię-
ci, według rozbudowanego kwestionariusza 
opracowanego przez pracowników Działu 
Etnografii, dokumentację krajobrazu kultu-
rowego, poszukiwanie zabytków do zbiorów 
muzealnych oraz budynków do transloka-
cji. Dzięki intensywnie prowadzonym pra-
com badawczym, Muzeum Mazowieckie w 
Płocku posiada największą w Polsce kolek-
cję muzealiów związanych z osadnictwem 
olenderskim na Mazowszu, w tym niezwykle 
ciekawy zbiór pokojowych i kuchennych 
mebli z kolorowymi malaturami, zdobionych 
wzorami floralnymi. Poza tym znajdują się 
w niej również zabytki związane z przetwór-
stwem owocowym (prasy do powideł, kotły, 
mieszadła, beczki do transportu suszonych 
owoców) i mlecznym (masielnice, wagi, for-
my do białego sera), a także wiele innych 
sprzętów gospodarstwa domowego i ma-
szyn rolniczych. Ta unikatowa kolekcja, tworzona już z myślą o budowie skansenu, została 
objęta dwuletnim (2013 – 2014) programem konserwatorskim, dofinansowanym ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum posiada także bogatą kolekcję 
fotografii archiwalnych, m.in. skany zdjęć wykonanych przez brata Daniela Rinasa (potomka 
osadników olenderskich z Wiączemina Polskiego, obecnie zamieszkałego w Niemczech 
w Kolonii), którego odwiedzili jesienią 2012 roku przedstawiciele Muzeum oraz Ewa i Peter 
Stratenwerthowie ze stowarzyszenia ZIARNO. W czasie wizyty został nagrany materiał au-
diowizualny, rejestrujący wspomnienia Rinasa o życiu nad Wisłą. 

Wybór Wiączemina Polskiego na lokalizację skansenu nie był przypadkowy. Ważnym 
aspektem było jego położenie w otoczeniu wsi poolenderskich, z jeszcze dobrze zacho-
wanymi przykładami tradycyjnego budownictwa i krajobrazem kulturowym stworzonym 
rękami olendrów. 

Wieś Wiączemin wzmiankowana po raz pierwszy w XVI wieku. Holendrzy osadzeni 
w 1759 roku przez właściciela okolicznych gruntów Szymańskiego. Wówczas nastąpił podział 
na Wiączemin Polski i Niemiecki. W Wiączeminie Polskim w 1827 roku mieszkało 117 miesz-
kańców w 17 domach, w 1893 roku w 35 domach mieszkało 263 mieszkańców. Wieś miała 
powierzchnię 250 morgów żyznej ziemi, w połowie łąk z pokładem torfu grubym na 6-8 stóp7. 

6 Relacje z obozów ze szczegółowym wykazem liczby przebadanych wsi, respondentów czy zgromadzo-
nego materiału audiowizualnego znajdują się w artykułach autorki: Rowerem przez „Łolendry”. O etnogra-
ficznych obozach badawczych („Biuletyn Muzealny” 2012, nr 1) i Rowerem przez Kampinos. O drugim 
etnograficznym obozie badawczym. W poszukiwaniu śladów po olendrach („Biuletyn Muzealny” 2012).

7 J. Szałygin, op. cit., s. 250.

Dziewczynki w strojach komunijnych przed 
kościołem w Wiączeminie (od lewej Wiesława 
Sikora i Anna Jasińska), 1967; arch. Muzeum 

Mazowieckiego w Płocku
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Niemałe znaczenie miały też drogi dojazdowe, których stan po powodzi w 2010 roku 
znacznie się poprawił. Bez wątpienia istotnym elementem było bardzo malownicze położenie 
i bliskość Wisły. To z jednej strony pozwoliło na stworzenie skansenu w warunkach natural-
nych dla osadników olenderskich, a z drugiej wymagało pewnych prac ziemnych, ochraniają-
cych przed ewentualnymi wylewami rzeki. Kolejnym istotnym aspektem branym pod uwagę 
była historia tego miejsca, zarówno przedwojenna, jak i powojenna. Kościół powstał w 1935 
roku i do 1945 roku był użytkowany przez ludność wyznania ewangelicko-augsburskiego, 
podobnie jak znajdujący się w pobliżu budynek dawnej szkoły, w której nie tylko nauczał, 
ale i mieszkał kantor. Jak wynika z zachowanych dokumentów, od 1949 do 1994 roku 
budynek kościoła dzierżawiony był przez parafie rzymskokatolickie w Zycku (do 1974 roku) 
i w Troszynie (do 1994 roku). Wówczas patronem kościoła był święty Jan Chrzciciel i „na 
Jana” odbywały się odpusty, wspominane do dnia dzisiejszego jako wielkie wydarzenie dla 
miejscowej ludności. W 2004 roku stowarzyszenie ZIARNO we współpracy z pobliską szkołą 
podstawową w Świniarach zorganizowało pierwszy plener i nabożeństwo ekumeniczne, kon-
tynuowane od 2008 roku, a od 2009 roku odprawiane w ramach programu zainicjowanego 
Święta Jana, nawiązując tym samym do wieloletniej tradycji tego miejsca. W organizację 
tego święta od samego początku włączyło się Muzeum Mazowieckie w Płocku, a od 2014 
Muzeum już jako właściciel obiektu kontynuuje tradycję Święta Jana we współpracy ze 
wspomnianym stowarzyszeniem, miejscowymi szkołami i okolicznymi parafiami.

Realizacja projektu budowy Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie 
Polskim przebiegała dwuetapowo. W pierwszej kolejności należało zabezpieczyć przed 
dalszą destrukcją budynek kościoła i przeprowadzić w nim gruntowny remont, adaptując 
go jednocześnie do celów muzealnych, a więc wystawienniczych, edukacyjnych i nauko-
wo-badawczych. Na przełomie 2014 i 2015 zrealizowano projekt pn. „Adaptacja budynku 
kościoła ewangelicko-augsburskiego w Wiączeminie Polskim na potrzeby Skansenu 
Osadnictwa Nadwiślańskiego”. Drugi etap to realizacja projektu pn. „Rozbudowa Skanse-
nu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim” na przełomie 2017 i 2018 roku. 

Langhoff w Kępie Karolińskiej wytypowany do translokacji do skansenu 
(data na studni 1914), 2011; fot. G. Piaskowski
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Typowa olenderska zagroda liniowa – część mieszkalna i gospodarcza (obora ze stodołą) pod 
jednym dachem. Langhoff z Kępy Karolińskiej (data na studni 1914 rok) po translokacji w Skansenie 

Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, 2019; fot. M. Lica-Kaczan

Na obszarze niespełna 2,5 ha in situ znajdo-
wał się kościół z 1935 roku, obok budynek 
dawnej szkoły z mieszkaniem dla nauczyciela 
oraz cmentarz z zachowanymi nagrobkami, 
najstarszymi z II połowy XIX wieku. W ramach 
drugiego etapu budowy skansenu odtworzone 
zostały dwie zagrody olenderskie, wyposażone 
w oryginalne meble, sprzęty gospodarstwa 
domowego, maszyny i inne urządzenia rolnicze, 
znalezione w okolicznych wsiach na terenach 
osadnictwa olenderskiego.

 Najbardziej charakterystyczna jest zagro-
da liniowa, jednobudynkowa, tzw. langhoff, 
w którym pod jednym dachem, w jednym ciągu 
komunikacyjnym znajduje się część mieszkal-
na połączona z oborą i stodołą. Obiekt został 
translokowany z Kępy Karolińskiej8 (gm. Iłów). 
Data zachowana na studni: 1914 rok, wskazuje 
najprawdopodobniej na okres budowy domu. 
Budynek wykonany jest z drewna topolowego 
i sosnowego, konstrukcji wieńcowej, z węgła-
mi łączonymi na rybi ogon, nakryty dachem 

8 Koloniści osadzeni przez Stanisława Zabłockiego, cześnika ziemi gostynińskiej w 1789 roku na czte-
rech włókach ziemi. Kontrakt zawarty na 40 lat podpisali: Peter Fryc, Jakub Gertz, Bogusław Wolman, 
Paweł Wicław, Adam Krynik i Janusz Wicław. Wieś rzędowa z zabudową położoną w bezpośredniej 
bliskości Wisły, po jej południowej stronie, na wysokości wsi Piotrkówek. Pierwotnie położona była za 
niskim wałem przeciwpowodziowym usypanym przez osadników. J. Szałygin, op. cit., s. 101-102.

Olenderska kolorystyka stolarki 
okiennej i drzwiowej, langhoff z Kępy 
Karolińskiej, 2018; fot. G. Piaskowski
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dwuspadowym pokrytym strzechą. Układ wnętrza części mieszkalnej jest dwutraktowy, 
z centralnie umieszczonym tradycyjnym systemem ogniowym (kuchnia kaflowa z trzonem 
grzewczym, piec chlebowy, wędzarnia, 2 piece kaflowe). Dwie izby wyposażone zostały 
w dwa różne komplety mebli. W izbie zielonej prezentowane są przede wszystkim te z ko-
lorowymi malaturami w odcieniu czerwieni ceglastej, z dekoracjami floralnymi. W drugiej 
izbie, której ściany zostały wytapetowane9, znajdują się meble w kolorze drewna, polituro-
wane, olejowane i mazerowane. W kuchni na uwagę zasługuje szlaban (czy ślaban), który 
wrócił na swoje dawne miejsce, gdyż pochodzi z tego budynku. Określany bywa mianem 
typowo niemieckiego wynalazku10, z reguły stał w kuchni i był traktowany jako gorszy 
mebel, wykorzystywany do spania dla dzieci, starszych i służby. Pod oknem stoi 200-letni 
stół, teraz z niebieską malaturą, ale pierwotnie z czerwoną, o czym świadczy wykonana 
odkrywka na jednym z jego boków. W zagrodzie in situ poniżej terpy znajdowała się jeszcze 
piwnica, zbudowana z darniowej rudy żelaza11, którą również przeniesiono do skansenu 
i ulokowano od strony zachodniej. 

9 W tej izbie, w trakcie prac rozbiórkowych, pod wieloma warstwami tapet odkryto tapetę podklejoną 
gazetami z pocz. lat 1930. Na podstawie zachowanych fragmentów wykonano jej rekonstrukcję.

10 Na jego niemieckie pochodzenie wskazuje etymologia wyrazu „szlaban”, wywodzona od niem. Schla-
(fen)ban(k) (schlafen – spać, Bank – ławka), oznaczającego ławkę do spania z wysuwaną na noc 
i chowaną na dzień skrzynią sypialną. Także od niem. Schlafbank – tapczan albo dolnoniem. (plaut-
dietsch) Schlopbenkj – ława do spania. Zob. www.bethelks.edu/kauffman/MennoniteFurniture.

11 Materiał wydobywany często przy wykopywaniu torfu i na tym obszarze najczęściej wykorzystywany 
do budowy fundamentów, niewielkich obiektów gospodarczych (typu piwnice, kurniki, przybudówki), 
czasami obór i stodół, rzadziej do budowy domów. „Domy z żelaza” to przede wszystkim spuścizna 
po olendrach w Puszczy Pyzdrskiej w Wielkopolsce.

Langhoff z Kępy Karolińskiej w Skansenie Osadnictwa Nadwiślańskiego 
w Wiączeminie Polskim, 2018; fot. G. Piaskowski
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Meble ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku: 1. stół, Wymyśle, XIX/XX w., 2. skrzynia posa-
gowa, Wymyśle, XIX/XX w., 3. skrzynka na cenne przedmioty, Gąbin, „1887”, 4. krzesło z wyplecionym 

siedziskiem – dar narzeczonego dla narzeczonej do pracy przy kądzieli, 1932; fot. G. Piaskowski

1

2

3 4

Druga z odtworzonych zagród to zagroda wielobudynkowa z chałupą (w której pod jed-
nym dachem część mieszkalna połączona jest tylko z oborą), stodołą i suszarnio-powidlar-
nio-wędzarnią. Dom drewniany, datowany na 1889 rok, translokowano ze wsi Białobrzegi 
(gm. Bodzanów). Zbudowany jest z drewna topolowego i sosnowego, konstrukcji wieńco-
wej, z węgłami łączonymi na rybi ogon. Nakryty dachem dwuspadowym krokwiowo-stol-
cowym, wspartym na ścianie kolankowej, pokryty blachą12. To jeden z trzech materiałów, 
które zostały zastosowane na dachach w tej zagrodzie (na stodole – słomiana strzecha, na 
suszarni – dachówka). Układ wnętrza części mieszkalnej, tak samo jak w langhoffie z Kępy 
Karolińskiej, jest dwutraktowy, z centralnie umieszczonym tradycyjnym systemem ognio-
wym (kuchnia kaflowa, piec chlebowy, wędzarnia, 2 piece kaflowe). Dwie izby i kuchnia 
wyposażone są w komplety mebli w kolorze drewna – olejowane, bejcowane, politurowane, 
mazerowane, wykonane też technikami udającymi intarsję. Do izby reprezentacyjnej pro-
wadzą drzwi w szczycie budynku. Znajdująca się w zagrodzie stodoła została przeniesiona 
ze wsi Piotrkówek (gm. Słubice), a suszarnio-powidlarnio-wędzarnia ze wsi Rybaki (gm. 
Słubice). Bardzo ciekawy obiekt: trzy-, a właściwie czterofunkcyjny budynek, jeśli uwzględ-
nimy jeszcze jego sezonową funkcję – kuchnię letnią. Wymurowany z czerwonej cegły wy-

12 W czasie prac rozbiórkowych, na starym pokryciu z blachy, znaleziony został stempel przedwojennej 
ocynkowni warszawskiej, założonej w latach 1920. Zastana konstrukcja dachu nie była też przygoto-
wana pod strzechę. Według najstarszych mieszkańców dom „od nowości” miał być pokryty blachą.
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produkowanej przed wojną w cegielni w Sannikach. Wyposażony został w sprzęty służące 
do: suszenia owoców – wyplecione drewniane szuflady zwane „lasami” lub „arfami”, ich 
transportu – drewniane beczki klepkowe sygnowane od spodu inicjałami właścicieli oraz 
do gotowania buraczanych powideł olenderskich – rozdrabniarka do buraków, prasa do 
odciskania soku, kotły i mieszadła.

Izba w chałupie z Białobrzegów, datowanej na 1889 (na obu zdjęciach), Skansen 
Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, 2018; fot. G. Piaskowski
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Powidlarnio-suszarnio-wędzarnia w zagrodzie z Białobrzegów,
w tle kościół i budynek szkoły, 2018; fot. G. Piaskowski

Dzięki archiwalnym fotografiom pozyskanym od Daniela Rinasa udało się przywrócić 
przedwojenny charakter budynkowi dawnej szkoły, w której odtworzona została sala lekcyj-
na. W pamięci najstarszych mieszkańców obiekt funkcjonował jako „pastorówka”. Ostatnim 
przedwojennym nauczycielem był Adolf Pletz. Po wojnie budynek nadal wykorzystywany 
był na cele edukacyjne i mieszkanie dla nauczyciela. Aż do 1975 roku mieścił się tu oddział 
Szkoły Podstawowej w Świniarach. Dzieci z okolicznych wsi uczyły się w klasach łączonych 

Szkoła w Wiączeminie, 1937; arch. Muzeum Mazowieckiego w Płocku
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Uczniowie szkoły w Wiączeminie z ostatnim przedwojennym nauczycielem Albertem Pletzem, 1936; 
arch. Muzeum Mazowieckiego w Płocku

I-II i III-IV. Po likwidacji szkoły budynek został w całości przeznaczony na mieszkania so-
cjalne. Stan zachowania obiektu był bardzo zły, w wyniku badań architektonicznych stwier-
dzono też liczne przeróbki dokonywane na przestrzeni lat. Zdecydowano więc o całkowitej 
rozbiórce i odbudowie z uwzględnieniem konstrukcji pierwotnej. Obiekt ma charakter 
zarówno muzealny – sala lekcyjna (po lewej stronie od wejścia), jak i usługowy – pracownia 
naukowa (po prawej stronie od wejścia).

Uczniowie szkoły w Wiączeminie z nauczycielką Anną Zaleską, 1966;
arch. Muzeum Mazowieckiego w Płocku
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Przykład wiejskiej architektury polskiej – dom z dachem 
naczółkowym, in situ, 2008; fot. G. Piaskowski

Dom polski, budynek administracyjny, którego bryła jest inspirowana tradycyjną architekturą 
polską, Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, 2008; fot. G. Piaskowski

W obrębie skansenu, przy parkingu ulokowany jest budynek wyłącznie usługowy (por-
tiernia, punkt informacyjny i sala edukacyjna) – dom polski z dachem naczółkowym, które-
go bryła powstała z inspiracji zachowanymi jeszcze w pobliskim terenie, we wsi Piotrkówek, 
dwoma przykładami tradycyjnej polskiej architektury wiejskiej. Chaty te stanowiły wyjątek 
w otoczeniu budownictwa olenderskiego. Do lat 1930., kiedy w polskich od pokoleń sie-
dliskach zaczęto coraz częściej „budować się po olendersku”, chałupy szerokofrontowe, 
dwutraktowe, konstrukcji zrębowej z dachem naczółkowym krytym słomą nie były rzad-
kością. Przykład budownictwa polskiego zwraca tym samym uwagę na fakt, że nad Wisłą 
mieszkali nie tylko olendrzy i nie tylko spuściźnie po nich poświęcone jest nasze muzeum.
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Jeden z nagrobków zachowywanych na cmentarzu w Wiączeminie 
sygnowany jest przez płocką pracownię kamieniarską „MENDAKOWSKI 

i MARANKIEWICZ W PŁOCKU”, 2017; fot. M. Lica-Kaczan

Cmentarz, stan po uporządkowaniu w ramach projektu 
„Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego 

w Wiączeminie Polskim”, 2018; fot. G. Piaskowski
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Ważne jest też, by podkreślić, że ideą skansenu nie było odtworzenie układu wsi 
olenderskiej, ze względu na niewielką powierzchnię. Niemniej jednak jest to nie tylko mu-
zeum budownictwa, ale i krajobrazu. Odtworzone zostały nasadzenia wierzb, wyplecione 
łozinowe płoty, zasadzone stare odmiany drzew owocowych, zaprojektowane warzywne 
i kwiatowe ogródki przydomowe.

W ramach projektu rozbudowy skansenu uporządkowany został również cmentarz, 
a brama cmentarna po latach wróciła na swoje miejsce. Po oczyszczeniu terenu cmentarza 
z zarośli, obumarłych albo wrastających w groby drzew, zinwentaryzowane zostały zacho-
wane nagrobki13. Znaleziono około 40, co prawda w różnym stanie zachowania, jednak na 
większości udaje się odczytać dane pochowanych tu zmarłych. Wśród nazwisk są takie 
jak: Witzke/Wicke, Hauer, Rinas, Kuhlmann, Rode, Schade, Schmidt, Potz, Wolff, Markwart, 
Riechert, Kriger, Neicz, Hensel, Ratz.

Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim został otwarty 14 paź-
dziernika 2018 roku jako nowy oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Jego pojawienie 
się na mapie muzeów na wolnym powietrzu budziło wiele emocji, co m.in. przełożyło się 
bezpośrednio na niespodziewaną frekwencję. W dniu otwarcia skansen odwiedziło około 3,5 
tysiąca zwiedzających. Jest obecnie najmłodszym skansenem w Polsce, jednym z dwóch 
muzeów na wolnym powietrzu w Polsce (obok Olenderskiego Parku Etnograficznego 
w Wielkiej Nieszawce) poświęconych osadnictwu olenderskiemu nad Wisłą i jedyną tego 
typu instytucją w regionie Mazowsza. Położny jest w malowniczym miejscu, 700 m od Wisły, 
pośród pól, łąk i lasów łęgowych, na Nadwiślańskim Obszarze Krajobrazu Chronionego, 
graniczącym z obszarem Natura 2000. 

13 Na jednym nagrobku w formie stelli widnieje sygnatura przedwojennej znanej płockiej pracowni ka-
mieniarskiej – „MENDAKOWSKI i MARANKIEWICZ w PŁOCKU”.

Helmut Neitsch – potomek osadników olenderskich na cmentarzu 
w Wiączeminie, 2008; fot. M. Lica-Kaczan
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Bogaty program wydarzeń kulturalnych odbywających się w skansenie uwzględnia nie 
tylko spuściznę po olendrach, koegzystencję różnych kultur i wyznań, ale także historię 
i walory przyrodnicze tego miejsca. Od otwarcia z oferty skansenu skorzystało ponad 
17 000 osób, zarówno turystów z Polski, jak i z zagranicy (m.in. z Niemiec, Holandii, Francji, 
Belgii, Szwecji, Irlandii, Rosji, Ukrainy, Finlandii, USA, Kanady i Kolumbii). Odbyło się już 
wiele imprez: koncerty noworoczne, spotkania dla absolwentów wiączemińskiej szkoły, 
spotkania przyrodnicze z ornitologiem, kiermasz wielkanocny, otwarcie sezonu, Święto 
Jana, 1. urodziny skansenu. W programie wydarzeń są liczne warsztaty, pokazy, wykłady, 
koncerty i degustacje specjałów kuchni zarówno olenderskiej, jak i polskiej, przygotowywa-
nych według tradycyjnych receptur.

Projekt „Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim” 
został już trzykrotnie nagrodzony. W maju otrzymaliśmy prestiżową nagrodę w 39. Konkursie 
na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2018, którego organizatorem jest Narodowy Instytut 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Wyróżnienie dostaliśmy w nowej w tym konkursie 
kategorii: Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury. We wrześniu w XIII edycji kon-
kursu „Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – Wierzba”, którego organizatorem jest Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, za zrealizowanie projektu rozbudowy skan-
senu odebraliśmy nagrodę specjalną Grand Prix, przyznaną po raz pierwszy w tym konkur-
sie. Znaleźliśmy się także na drugiej pozycji w kategorii „W regionie” w XII edycji plebiscytu 
„Z Tumskiego Wzgórza” na najważniejsze wydarzenie roku 2018 za otwarcie Skansenu 
Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim. 

Zadanie zachowania unikatowego dziedzictwa po nadwiślańskich osadnikach nabiera 
w tym miejscu dodatkowo ważnego znaczenia – „to nie jest jakieś tam miejsce”, „obce 
miejsce po obcych”. Mówią o tym m.in. wpisy w księdze pamiątkowej, pozostawione przez 
zwiedzających:

Ponad pięćdziesiąt lat temu w Wiączeminie Polskim się urodziłam. Dziś odwiedzam 
to miejsce. Skansen jest dla mnie wspomnieniem lat dzieciństwa. Pamięć się nie zatarła, 
nadal żywa. To kawałek historii polskości. Życzę wielu odwiedzających. (Grażyna Milewska 
z domu Cichosz, dn. 07.11.2018 r.) 

Dawne wspomnienia. Tutaj chodziłam z rodziną do kościoła. Były to pierwsze powojenne 
czasy. Mój syn miał tutaj I Komunię Świętą. Mieszkaliśmy w odległości tego kościoła 3 km. 
Dziękujemy za piękne odrestaurowanie tego zabytku. (Rodzina Pietrzaków i Smolarków, dn. 
24.04.2019 r.)

Wspaniały pomysł na upamiętnienie tych ludzi, którzy wiele wnieśli w rozwój tych ziem 
wzdłuż Wisły. Moja prababka pochodziła z osadników. (Józef, dn. 29.09.2019 r.)

Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim staje się centrum kultu-
ry dla gości z kraju i zagranicy, ale także kieruje uwagę lokalnej społeczności na spuściznę 
kojarzoną z Niemcami, pozwala ją oswoić i znaleźć w niej wartość jako element miejscowej 
tożsamości.
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Na Wiśle, między jej dolnym a środkowym biegiem, w mieście Wyszogrodzie przez 
85 lat istniał najdłuższy w Polsce most, którego konstrukcja miała tymczasowy charakter. 
Demontowany lub wysadzany w powietrze przez wojsko, niszczony przez wiślane pochody 
lodów i powodzie, przebudowywany przez administrację drogową, odradzał się zawsze 
w tym samym miejscu, lecz w zmienionej formie. W kolejnych okresach użytkowania można 
wyodrębnić siedem, całkiem odmiennych, konstrukcji tego samego mostu:

1. przeprawę łyżwowo-pontonową, ustawioną przed 23 lipca 1915 r. przez niemiecki III 
Korpus Rezerwowy pod dowództwem generała von Beselera; 

2. most stalowy na drewnianych filarach, zbudowany w okresie od września 1915 do 
kwietnia 1916 r. przez Generalne Gubernatorstwo Warszawskie; 

3. drewnianą kładkę dla pieszych, zbudowaną po 22 września 1939 r. przez niemiec-
ki Wehrmacht na ruinach mostu stalowego, wysadzonego przez Wojsko Polskie 
w kampanii wrześniowej; 

4. przeprawę pontonową, która mogła być stawiana przez niemiecki Wehrmacht w la-
tach 1941–1944; 

5. konstrukcję całkowicie drewnianą, zbudowaną przez niemiecką Organizację Todt 
w listopadzie 1944 r., przed spodziewaną ofensywą Armii Czerwonej; 

6. most drewniany z żeglownym przęsłem stalowym, odbudowany ze zniszczeń 
wojennych, w okresie od września 1945 r. do grudnia 1946 r., przez II Rejonowe 
Kierownictwo Odbudowy Mostów Drogowych z siedzibą w Płocku; 

7. most przebudowany w latach 1961–1967 przez Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych 
w Płocku na konstrukcję stalową na drewnianych filarach, która była użytkowana do 
13 października 1999 r.1

Pierwsza przeprawa przez Wisłę w Wyszogrodzie, o konstrukcji pływającej, została 
ustawiona podczas pierwszej wojny światowej przez dowodzony przez generała piechoty 
Hansa Hartwiga von Beselera niemiecki III Korpus Rezerwowy, przerzucony spod Antwerpii 
na front wschodni. Na podstawie treści zachowanych rozkazów można wykazać, że wyko-
nana przez trzy kompanie wojska w trzy dni przeprawa została oddana do użytku pomiędzy 

1 Poszczególne konstrukcje mostu i jego historia są opisane na podstawie materiału źródłowego i usta-
leń zamieszczonych w książce autora pt. Dawny most przez Wisłę w Wyszogrodzie. The Old Bridge 
over the Vistula River in Wyszogród, Warszawa 2016.

Marek Mistewicz

Siedem rozwiązań konstrukcyjnych mostu 
przez Wisłę w Wyszogrodzie w latach 1915–1999
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Fot. 2. Most przez Wisłę w Wyszogrodzie na fotografii w „Illustrirte Zeitung” 
nr 3765 z 26 sierpnia 1915 r., fot. Hofphot Kühlewindt (ze zbioru autora)

Fot. 1. Najdawniejsza fotografia mostu przez Wisłę w Wyszogrodzie 
na pocztówce z 27 lipca 1915 r., fotograf nieznany (ze zbioru autora)
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18 a 23 lipca 1915 r. Najprawdopodobniej była dziełem kompanii z 3. Batalionu Saperów im. 
von Raucha, w czasach pokoju stacjonujących w berlińskim Spandau, a wówczas wcho-
dzących w skład wspomnianego korpusu. Na zachowanych fotografiach (fot. 1, 2) widzimy, 
że przeprawę zmontowano z użyciem zestawów niemieckiego Parku Pontonowego typu 
„A”. W jeden taki zestaw wchodziło 28 metalowych pontonów o długości 8 m, szerokości 
1,50 m i przeciętnej wysokości 0,85 m, 16 drewnianych słupów o wysokości 4,50 m, 8 drew-
nianych belek oraz drewniane bale pokładu. Na widocznym w oddali, dłuższym i  węższym 
odcinku mostu prawdopodobnie wykorzystano również zdobyte przez Niemców rosyjskie 
zestawy mostowe, w czasach pokoju przechowywane w porcie rzecznym w Radziwiu, po-
łożonym na lewym brzegu Wisły, naprzeciw Płocka.

Most posłużył korpusowi von Beselera do zdobycia 19 sierpnia 1915 r. Twierdzy 
Nowogeorgiewskiej w Modlinie, bronionej przez znacznie większe siły rosyjskie (fot. 3). Ten 
sukces osiągnięto dzięki użyciu ciężkiej artylerii, którą z pewnością przeprawiano po mo-
stach przez Wisłę. Pierwsze informacje prasowe na temat mostu pontonowego pojawiły 
się dopiero po zdobyciu twierdzy, w dniach od 24 do 26 sierpnia 1915 r. „llustrirte Zeitung” 
nr 3765, z 26 sierpnia 1915 r., donosił, że powstał: Długi na 1200 m, zbudowany przez trzy 
kompanie, w trzy dni most wojenny w Wyszogrodzie przez Wisłę. W uznaniu zasług bojo-
wych w dowodzeniu skutecznymi oblężeniami Antwerpii i Modlina, cesarz powierzył von 
Beselerowi urząd generał-gubernatora warszawskiego.

We wrześniu 1915 r. w tym samym miejscu, w Wyszogrodzie, Generalne Gubernatorstwo 
Warszawskie rozpoczęło budowę mostu przez Wisłę na stałych podporach. Potwierdza to 
zapis na pocztówce datowany 22 września 1915 r., dokonany w twierdzy w Modlinie przez 
niemieckiego żołnierza lub oficera o imieniu Willi i stempel poczty polowej z 24 września. 
Adresatem wiadomości była jego matka Emma Ploojer, zamieszkała w Minden w Westfalii. 
Pocztówka przedstawia pamiątkowe zdjęcie wykonane podczas budowy przyczółka, 
a zapis na odwrocie informuje, że dotyczy mostu o długości 1150 m, zlokalizowanego 
w Wyszogrodzie (fot. 4). Na fotografii zapewne widzimy kierownika budowy – budowni-

Fot. 3. Medal z portretem generała von Beselera, upamiętniający zdobycie twierdzy w Modlinie, 
wykonany przez Franza Eue (ze zbioru autora)
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Fot. 4. Pamiątkowa fotografia z rozpoczęcia budowy wyszogrodzkiego mostu na 
pocztówce z 22 września 1915 r., fotograf nieznany (ze zbioru Dariusza Boszki)

Fot. 5. Most stalowy na drewnianych filarach w okresie międzywojennym, 
S. Skwierczyński, „Wiadomości Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów 

Drogowych”, 1930, nr 37, rys. 6 (ze zbiorów Biblioteki Narodowej)
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czego rządowego Potykę, inspektora nadzoru – inż. dypl. Selckmanna, a może również 
inż. dypl. Griesebacha, prawdopodobnego projektanta mostu. Wyszogrodzki most został 
oddany do użytku 20 kwietnia 1916 r.

Most stały, aczkolwiek na drewnianych filarach, Niemcy wykorzystywali do zaopatry-
wania frontu wschodniego i transportu zdobyczy wojennych na zachód. Składał się z 48 
stalowych przęseł, a w tym 12 kratownic Warrena, o rozpiętościach 60 lub 40 m i dwóch 
20-metrowych przęseł ruchomych przeznaczonych dla żeglugi (fot. 5). Pozostałe przęsła 
były wykonane z dwuteowych belek stalowych walcowanych, o wysokości konstrukcyjnej 
800 mm. Most został zaprojektowany na obciążenie pieszymi (żołnierzami) wynoszące 
400 kg/m2 i 20-tonowym wozem przewożącym działo, ciągnionym przez 1,6-tonowy 
zaprzęg konny. Cały ustrój niosący mostu oparto na filarach złożonych z drewnianych 
jarzm palowych, chronionych drewnianymi izbicami oraz na dwóch ceglanych przyczół-
kach. Z raportu zachowanego w berlińskim archiwum wynika, że wydatki Generalnego 
Gubernatorstwa Warszawskiego na budowę wyszogrodzkiego mostu wyniosły 7 500 000 
marek niemieckich i że był to najdroższy most wzniesiony w tym okresie2.

W listopadzie 1918 r., po zakończeniu pierwszej wojny światowej i odrodzeniu państwa 
polskiego, niemiecki budowniczy rządowy Potyka przekazał most w zarząd Starostwu Powiatu 
Płockiego. W kolejnych latach most znalazł się pod nadzorem jednego z dwóch pierwszych 
naczelników wydziału mostowego w utworzonym Ministerstwie Robót Publicznych – dr. hab. 
Stefana Bryły (1886–1943), późniejszego profesora Politechniki Lwowskiej i Politechniki 
Warszawskiej, który zakończył życie rozstrzelany 3 grudnia 1943 r. przez Niemców, w pu-
blicznej egzekucji na ul. Puławskiej w Warszawie. Rysunek wyszogrodzkiego przęsła, 
podnoszonego na stalowych pylonach do wysokości 5 m za pomocą lin, przeciwwag i koło-
wrotów, posłużył prof. Stefanowi Bryle do zilustrowania zasady działania mostów ruchomych 
w Podręczniku inżynierskim, wydanym we Lwowie i Warszawie w 1928 r.3

W roku 1924, wskutek pochodu lodów, most doznał największej w swej historii ka-
tastrofy budowlanej, po której pięć zniszczonych przęseł odbudowała w tzw. systemie 
gospodarczym Dyrekcja Robót Publicznych Województwa Warszawskiego4, kierowana 
przez inż. Władysława Trylińskiego (1878–1956), twórcę nawierzchni drogowej z popular-
nej do dziś, sześciokątnej betonowej trylinki. Roboty budowlane kontynuowano do roku 
1928, zwiększając pionowy prześwit pod mostem o 2,40 m. Prace te zostały wykonane 
bez wprowadzania ograniczeń w ruchu drogowym po moście oraz bez przerw w żegludze 
pod mostem5 (fot. 6). Kierownikiem przebudowy mostu był inż. Seweryn Skwierczyński 
(?–1931), a nadzorował ją inż. Ludwik Hubl (1891–1961). Przebudowany most, utrzymy-
wany przez Powiatowy Zarząd Drogowy w Płocku, którym kierował inż. Jerzy Szaniawski 
(1900–1993), ze zlikwidowanym jednym z przęseł ruchomych, był użytkowany do wybuchu 
drugiej wojny światowej.

2 Kriegsschäden. Gruppe 4. Straßen, Brücken und Wasserwege, Berlin 1919, s. 140, Bundesarchiv 
Berlin Lichterfelde, R 3301, Archivnummer 2237.

3 S. Bryła, Mosty ruchome, w: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, T. II, Lwów 
i Warszawa 1928, s. 983. 

4 L. Hubl, Most na Wiśle w Wyszogrodzie, „Wiadomości Stowarzyszenia Członków Polskich Kongre-
sów Drogowych”, R. 4, 1930, nr 37, s. 3-11.

5 S. Skwierczyński, Przebudowa mostu na rz. Wiśle w Wyszogrodzie, a także mostów w Płocku i Wło-
cławku, „Wiadomości Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych”, R. 4, 1930, nr 37, 
s. 11-20.
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Po uderzeniu niemieckiego Wehrmachtu na Polskę, 1 września 1939 r. wyszogrodz-
ki most znalazł się na bliskim zapleczu Armii „Modlin”, broniącej północnego fragmentu 
polskiej granicy, z Prusami Wschodnimi. Po wycofaniu Wojska Polskiego spod Mławy 
dowódca obrony tego miasta płk Wilhelm Lawicz (1893–1968) zadecydował o zniszczeniu 
mostu w Wyszogrodzie (fot. 7). Na jego rozkaz 5 września na moście zostały założone 
i zdetonowane ładunki wybuchowe. Rozkaz ten wykonał sierż. pchor. inż. arch. Ryszard 
Białous (1914–1992), absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, który 
potem w Powstaniu Warszawskim 1944 r., pod pseudonimem „Jerzy”, dowodził słynnym 
Batalionem „Zośka”. Z powodu małej dostępności materiałów wybuchowych wysadzanie 
mostu kontynuowała 7 i 8 września kompania saperów Armii „Modlin”, dowodzona przez 
por. inż. Witolda Kwiatkowskiego (1909–1984), który później skonstruował słynny granat 
woreczkowy, stosowany przez warszawskich powstańców.

W połowie września 1939 r. żołnierze Wehrmachtu, którzy zajęli Wyszogród, postanowili 
zapewnić sobie komunikację przez Wisłę. Na ruinach stalowych przęseł, zwalonych do 
Wisły przez polskich saperów, rozpoczęto budowę drewnianej kładki dla ruchu piesze-
go. Wykonane przez Niemców, licznie zachowane fotografie pokazują wąską, drewnianą 
kładkę, o szerokości od 4 do 5 desek, ułożonych na drewnianych okrąglakach lub wprost 
na konstrukcji stalowej, wyposażoną w drewniane balustrady, wzmocnione od zewnątrz 
zastrzałami. Zapiski na pamiątkowych fotografiach uzasadniają datowanie oddania kładki 
do publicznego użytku na 23–26 września 1939 r. Zachowało się również zdjęcie lot-
nicze kładki, wykonane z samolotu Dornier „Do 17”, należącego do Wydzielonej Grupy 

Fot. 6. Projekt przebudowy wyszogrodzkiego mostu z roku 1925 oraz fotografia jego autora 
– inż. Seweryna Skwierczyńskiego (z referatu autora, Wyszogród 18 czerwca 2018 r.)
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Rozpoznawczej Luftwaffe, dowodzonej przez gen. Wolframa von Richthofena (1895–1945) 
(fot. 8). Kładka o tymczasowej konstrukcji, zbudowana na ruinach mostu, mogła zostać 
zniszczona przez pierwszą wielką wodę już w 1939 r. albo przetrwać do wiosennego po-
chodu lodów w 1940 r.

Fot. 8. Drewniana kładka dla pieszych posadowiona na ruinach mostu, zdjęcie lotnicze 
Luftwaffe Aufkl. Gr. (F) 124 gen. Wolframa von Richthofena (ze zbioru autora)

Fot. 7. Most przez Wisłę w Wyszogrodzie wysadzony przez Wojsko Polskie 
we wrześniu 1939 r., fotograf nieznany (ze zbioru autora)
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Podczas niemieckiej okupacji, po rozbiórce ruin stałego mostu, w Wyszogrodzie naj-
prawdopodobniej stawiano tymczasowe przeprawy przez Wisłę dla potrzeb wojska. Na 
mapach sztabowych Wehrmachtu Niemcy konsekwentnie oznaczali w tym miejscu mosty 
pływające, z dojazdami drogowymi po groblach. Z analizy zachowanych fotografii innych 
przepraw przez Wisłę wynika, że w takich przypadkach najczęściej były stosowane kon-
strukcje montowane z zestawów niemieckiego Parku Pontonowego typu „B”. Składał się 
on z 16 połówek prostokątnych pontonów, o długości 7,61 m i szerokości 1,75 m, 8 meta-
lowych kozłów, 2 ramp najazdowych, 8 kompletów drewnianych bali pokładu i 16 ton stalo-
wych profili walcowanych. Do zmontowania mostu przez Wisłę należało więc użyć od kilku 
do kilkunastu takich zestawów. Zapewne wyszogrodzki most był każdorazowo montowany 
w celu przemarszu wojska – albo były to tylko dojazdy drogowe, przygotowane zawczasu 
na wypadek potrzeby montażu mostu.

Pod koniec roku 1944, po upadku Powstania Warszawskiego i przed spodziewaną 
ofensywą Armii Czerwonej, gdy zniszczone warszawskie mosty przez Wisłę nie nadawa-
ły się do użytku, niemiecka Organizacja Todt przystąpiła do budowy mostu wojennego 
w Wyszogrodzie. Miał być on usytuowany w ciągu drogi rokadowej, przebiegającej wzdłuż 
linii frontu, równolegle do Narwi. Został zaprojektowany na obciążenie najcięższymi nie-
mieckimi, 70-tonowymi czołgami. Wobec deficytu stali, ustrój niosący mostu wykonano 
z drewna, stosując 20-metrowe kratownice Lembkego, w Polsce nazywane dźwigarami 
gwoździowanymi, a w przęśle przeznaczonym do żeglugi – kratownicę Howe’a, podwie-
szoną do drewnianego łuku, które razem tworzyły tzw. łuk Langera (fot. 9). Tylko wówczas, 
przez krótki okres w swej historii, od ok. 22 listopada 1944 r. do 19 stycznia 1945 r., wyszo-
grodzki most był zbudowany wyłącznie z drewna.

Nie zachowały się ani rysunki, ani fotografie mostu wojennego. Jednak w kolekcji 
Niemieckiego Muzeum Historycznego w Berlinie są przechowywane namalowane na pa-
pierze kredką i farbami wodnymi obrazy J. Nordmanna, zatytułowane: Im Bau befindliche 
Brücke über die Weichsel bei Hohenburg oraz Bau einer Brücke über die Weichsel bei 
Hohenburg, pokazujące odbudowę mostu przez Wisłę w Wyszogrodzie w 1944 r. Treść 
tych obrazów umożliwiła opisanie nieznanej wcześniej konstrukcji wyszogrodzkiego mostu 

Fot. 9. Rysunek drewnianego przęsła typu Langera w rosyjskim podręczniku 
z 1948 r., (E. E. Gibszman, Dieriewiannyje mosty na awtomobilnych dorogach, 

Wyd. Min. Gosp. Kom. ZSRR, Moskwa – Leningrad 1948)
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oraz zidentyfikowanie technologii montażu drewnianego przęsła mostu przeznaczonego 
dla żeglugi – łuku Langera. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych opisywanych w książkach 
wydanych w byłym ZSRR uzasadnia postawienie hipotezy, że most zbudowany przez 
niemiecką Organizację Todt mógł zostać zaprojektowany przez Rosjan, którzy byli przymu-
sowo zatrudnieni przy jego budowie.

Most przez Wisłę w Wyszogrodzie zbudowany przez Organizację Todt został zburzony 
przez wycofujący się Wehrmacht podczas styczniowej ofensywy Armii Czerwonej. Już 
jesienią 1945 r. polska administracja państwowa podjęła jego odbudowę. Podczas odbu-
dowy mostu ze zniszczeń wojennych drewniane przęsło przeznaczone dla żeglugi – łuk 
Langera – zastąpiono stalową kratownicą typu „W” ze słupkami i łamanym parabolicznym 
pasem górnym. W pozostałych przęsłach odtworzono niemiecką konstrukcję z dźwigarów 
gwoździowanych, których brakującą liczbę zdemontowano i dostarczono z wiślanego mostu 
w pobliskich Białobrzegach (fot. 10). Niewykończony jeszcze most został oddany do użytku 
16 grudnia 1946 r. przez II Rejonowe Kierownictwo Odbudowy Mostów Drogowych z sie-
dzibą w Płocku, którego szefem był inż. Aleksander Witkowski (1898–1986). Państwowe 
kierownictwo nadzorowało roboty prowadzone przez dwa przedwojenne przedsiębiorstwa 
prywatne, należące do inż. Stefana Łukawskiego i do Bolesława Liśkiewicza.

Odbudowa mostu ze zniszczeń wojennych odbywała się w latach 1945–1947 podczas 
transformacji polskiej gospodarki z wolnorynkowej na centralnie sterowaną. Zakontrak-
towanie usług budowlanych przez dyr. Departamentu Dróg Kołowych Ministerstwa Ko-

Fot. 10. Rysunek stalowego przęsła nurtowego i fotografie z odbudowy 
w latach 1945–1946 oraz autora projektu odbudowy – inż. Janusza 

Dereckiego (z referatu autora, Wyszogród 18 czerwca 2018 r.)
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munikacji inż. Aleksandra Gajkowicza (1897–1971), w oparciu o przetarg publiczny i ceny 
jednostkowe (zgodnie z Warunkami ogólnymi dostaw i robót w podległej Ministrowi Komu-
nikacji administracji dróg kołowych i wodnych, wprowadzonymi zarządzeniem ministra z 30 
września 1938 r.), okazało się znamienne w skutkach. Wobec urzędowego podniesienia 
cen drewna, wliczenia kosztów zdobyczy socjalnych robotników (wynikających z wprowa-
dzenia układu zbiorowego w budownictwie) do cen robocizny oraz dodatkowych kosztów 
likwidacji zniszczeń odbudowywanej konstrukcji wskutek trzykrotnego pochodu lodów, 
kosztorys powykonawczy na kwotę 49 150 707 zł pięciokrotnie przekroczył cenę umowną 
wynoszącą 9 591 900 zł 6.

 Odbioru robót dokonała komisja kolaudacyjna, której przewodniczył inż. Eugeniusz 
Hildebrandt (1901–1971), zasłużony projektant mostów przed wojną, a po wojnie profesor 
Politechniki Warszawskiej. Uznanie należności w kwocie zaledwie 24 204 558 zł doprowa-
dziło do braku możliwości uregulowania zobowiązań wobec Skarbu Państwa i w efekcie do 
zajęć skarbowych i sądowych majątku oraz zakończenia działalności prywatnych przedsię-
biorstw, które odbudowywały most. Most o długości 1280 m (48 przęseł) przed drugą woj-
ną światową i 1285 m (60 przęseł) po wojnie był najdłuższym mostem drogowym w Polsce.

6 Sprawozdanie techniczno-rozrachunkowe z wykonanych przez firmę Inż. St. Łukawski robót odbudo-
wy mostów drogowych przez Wisłę i Bzurę pod Wyszogrodem, Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo 
Komunikacji 1945–1951, sygn. 315-B/7, s. 16.

Fot. 11. Majster Jan Dasiewicz i pracownicy Rejonu Eksploatacji Dróg Publicznych z Płocka na tafli 
lodowej przed mostem w Wyszogrodzie, fotograf nieznany, 1963 r. (ze zbioru Wojciecha Celmera)
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W latach 1961–1967 Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych w Płocku, kierowany przez 
inż. Zygmunta Załuskę (1909–1982), wymienił pozostałe drewniane przęsła na stalowe, 
złożone z belek walcowanych i blachownic spawanych, o środniku pełnym lub ażurowym. 
Roboty nadzorowane przez mgr. inż. Stanisława Nowakowskiego prowadził majster Jan 
Dasiewicz (1905–1984). Doświadczenie w zawodzie cieśli zdobywał z ojcem Wawrzyńcem 
jeszcze przed wojną, a potem odbudowywał wyszogrodzki most ze zniszczeń wojennych. 
Podczas przebudowy mostu kierował brygadą liczącą do 100 ludzi, w której pracowało 
jego dwóch braci, Stanisław i Józef, również cieśli (fot. 11). W dziewięciu przęsłach mostu 
zastosowano stalowe, spawane blachownice z sześciokątnymi otworami – od nazwiska 
inżyniera, który je zaprojektował, nazywane dźwigarami Barzykowskiego.

Po latach, na innych skonstruowanych w ten sam sposób mostach, w blachownicach 
ażurowych pod obciążeniami wywołującymi efekty dynamiczne, przy niskich temperatu-
rach powietrza stwierdzano kruche pęknięcia blach środnika pomiędzy krawędziami otwo-
rów a półką dolną. Spawane połączenie małych poziomych blach (nazywanych rybkami) 
ze środnikiem zaprojektowano z tzw. karbem, w którym podczas przenoszenia obciążeń 
użytkowych występowała koncentracja naprężeń. W tym miejscu, już podczas walcowa-
nia belek dwuteowych w hucie, powstawały naprężenia walcownicze, a później w czasie 
wykonywania blachownic ażurowych dodatkowo wprowadzano naprężenia spawalnicze. 
Pęknięcia kruche stali, powstające w wyniku zaistnienia zespołu wymienionych przy-
czyn, doprowadziły w Polsce po roku 1983 do katastrof mostów stalowych z dźwigarami 
„Barzykowskiego”. Jedynie w Wyszogrodzie nie zauważono pęknięć, zapewne dzięki wpro-
wadzeniu zakazu ruchu pojazdów o masach powyżej 8 ton i nakazu czasowego zamyka-
nia ruchu po moście w okresach występowania temperatur niższych od –15ºC7 (fot. 12). 
Zakaz ten wprowadziła Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Warszawie, którą w latach 
1975–1991 kierował inż. Zdzisław Bielecki (1926-1997).

7 Z. Bielecki, B. Gutkiewicz, Monografia mostu tymczasowego przez rzekę Wisłę w Wyszogrodzie, 
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1994, s. 15, 28. 

Fot. 12. Przęsła mostu z ażurowych blachownic „Barzykowskiego” 
w 1994 r., fot. Wojciech Dąbrowski (ze zbiorów GDDKiA)
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W okresie użytkowania mostu na stałych filarach średnio co dziewięć lat miały miej-
sce przerwy w ruchu drogowym wskutek katastrof budowlanych, wywołanych przez po-
wodzie i pochody lodów na Wiśle (fot. 13). Przyczyn tych katastrof można dopatrywać się 
w samej lokalizacji i w wadach zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych mostu, a przede 
wszystkim: 

1. usytuowaniu mostu na odcinku Wisły, gdzie tworzą się zatory lodowe, 
2. posadowieniu filarów na głębokości mniejszej od głębokości rozmycia dna rzeki, 
3. zbyt małym wzniesieniu spodu konstrukcji mostu ponad poziom wysokiej wody, 
4. zastosowaniu w konstrukcji mostu drewna, które jest materiałem palnym i ulegającym 

biologicznej destrukcji w strefach oddziaływania powietrza i wody, 
5. skośnym usytuowaniu filarów w stosunku do nurtu rzeki, zamiast równoległym, 
6. zbyt małych rozpiętościach przęseł.
Za utrzymanie mostu odpowiadał Rejon Dróg Publicznych w Płocku, którym od 1975 do 

1996 r. kierował inż. Kazimierz Pawlak (1935–2011). W strukturach rejonu funkcjonowało, 
utworzone wiele lat wcześniej, Kierownictwo Obiektu Mostowego w Wyszogrodzie, którym 
w latach 1959–1986 kierował Marian Górnicki (1938–1986), a po jego śmierci Ryszard 
Grabowski. Kierownictwu podlegała brygada robocza licząca od 9 do 23 pracowników, 
zatrudnionych już wcześniej przy przebudowie mostu. Naczelnik wydziału mostów Dyrekcji 
Okręgowej Dróg Publicznych w Warszawie inż. Bohdan Gutkiewicz (1926-2004) pełnił 
merytoryczny nadzór nad prowadzonymi robotami i podejmował strategiczne decyzje tech-
niczne dotyczące wyszogrodzkiego mostu. Dzięki odpowiedzialnej i pełnej poświęcenia 
pracy tych osób, pomimo wielokrotnych katastrof budowlanych, w źródłach i w bibliografii 
nie odnotowano spektakularnych wypadków komunikacyjnych, a tym bardziej ich ofiar.

Fot. 13. Uszkodzenie filara i dwóch przęseł mostu po pochodzie 
lodów w 1993 r., fot. Marek Mistewicz (ze zbioru autora)
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W czerwcu 1993 r. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej podjął decyzję o wprowa-
dzeniu do planu inwestycyjnego resortu budowy mostu przez Wisłę i Bzurę, zlokalizowane-
go na obrzeżach Wyszogrodu. Przedsięwzięcie to uzyskało współfinansowanie ze strony 
Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego), w ramach umowy 
pożyczkowej, zawartej na tzw. Projekt Drogowy. Inwestycję rozpoczęto w kwietniu 1995 r., 
po rozstrzygnięciu przetargu publicznego i zakończono 13 października 1999 r. oddaniem 
nowego mostu do ruchu. Zbudowanie nowego mostu przesądziło o losie dawnego mostu 
przez Wisłę w Wyszogrodzie (fot. 14). Zaraz potem rozpoczęto rozbiórkę jego konstrukcji, 
która zakończyła się 21 czerwca 2000 r.

W monografii na temat dawnego mostu przez Wisłę w Wyszogrodzie, wydanej nakła-
dem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w 2016 r., opisano historię tego mostu. W pod-
sumowaniu monografii stwierdzono między innymi, że utrzymywanie tymczasowego mostu 
o półtrwałej konstrukcji uzasadniały potrzeby publiczne udokumentowane rachunkiem ko-
rzyści ekonomicznych8. A na podstawie analiz źródeł zagrożeń, wynikających z usytuowa-
nia i konstrukcji mostu wykazano, że budowniczowie, którzy decydują się na rozwiązania 
konstrukcyjne nieadekwatne do sił natury, muszą się liczyć z ryzykiem katastrof9.

8 M. Mistewicz, Dawny most przez Wisłę w Wyszogrodzie. The Old Bridge over the Vistula in Wyszo-
gród, Warszawa 2016, s. 410.

9 Ibid., s. 412.

Fot. 14. Widok mostu przez Wisłę w Wyszogrodzie latem 
1991 r., fot. Marek Mistewicz (ze zbioru autora)
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Nigdy wcześniej nie przypuszczałam, nie myślałam, że rzeka może odgrywać dużą 
i tak ważną rolę w naszym życiu, wpływać na nie, decydować o nim, o jego charakterze 
i o zdarzeniach, które układają się w jeden kosmicznej wielkości szereg. Mój Ojciec urodził 
się na barce (berlince – tak się u nas w domu mówiło) swoich rodziców, moich dziadków 
Gołębiewskich, u nabrzeży Włocławka, które to nabrzeża zawsze mi się podobały, bo było 
na nich sporo rozrosłych drzew.

To, że mój Ojciec przyszedł na świat na berlince, w czasie zawieruchy wojennej, jak 
pisał w pamiętniku, zadecydowało jakoby o Jego całym życiu. Swoje życie związał z Wisłą 
i rzekę tę ukochał najbardziej. Nawigacja morska czy oceaniczna nie dawała pewności 
siebie. Ojciec musiał widzieć brzegi rzeki.

Ja urodziłam się w Płocku nad Wisłą, z którą upływa moje codzienne życie, od 73 lat, 
i wszystko tu nad Wisłą się dzieje, od zarania i pewnie po sam kres.

Urodziłam się 23 grudnia 1945 roku. Dziesięć dni przed moim urodzeniem spadł 
w Warszawie śnieg i zasypał stolicę, zasypał ruiny i zgliszcza. Warszawa wyglądała jak 
baśń Andersena, jak dziewczynka z zapałkami, pisała w swoich „Dziennikach” Maria 
Dąbrowska.

Myślę, że i w Płocku było śnieżnie. Niedawno widziałam piękny widok Wisły, białą, skrzą-
cą się w styczniowym słońcu rzekę, aż po słynny jej zakręt „ku Dobrzykowu, ku Warszawie” 
(jak pisał W. Broniewski w poemacie „Mazowsze”), zakręt widoczny z samolotu.

Wisłę można „ogarniać”, widzieć przestrzeń – nie. Zimą staje się białym, skrzącym 
polem aż po horyzont i za chwilę zmartwieniem, bo lody kiedyś ruszają, a z nimi groźne 
zimowe powodzie. Człowiek wobec nieokiełznanego żywiołu jest bezradny.

Wisła jednym zabiera, drugim daje, jak mówią w nadbrzeżnych wioskach. Wezbrana 
rzeka porywa wszystko po drodze, masę drewna, wyrywa też drzewa i niesie dalej.

W Zakrzewie jednego roku zalała pole buraków, drugiego – łany zbóż. Było dosłownie 
tak, jak w noweli Bolesława Prusa „Antek”.

Wisła to rzeka mojego szczęśliwego dzieciństwa, rzeka dzika, naturalna, rządząca się 
prawami przyrody, nie w każdej chwili pewna i stała, bardzo zmienna. W nocy wytyczano 
szlak żeglowny, a rano czy w południe było inaczej. Ojciec mój czytał rzekę jak księgę, 
czytał z fal, wiedział, gdzie woda głęboka, gdzie płytka. Mówił do sternika Misiaka, żeby 
„jechał” tam, gdzie wskaże drogę jako najpewniejszą. Gdy sternik sam był w sterbudzie, bo 
Ojciec odsypiał swoją wachtę, poczułam, że „Traugutt” płynie po „kocich łbach”, że płynie 
po kamienistym dnie.

Wanda Gołębiewska

Wisła – rzeka mojego życia
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W Kępie Polskiej, gdzie bada się stan wody i dlatego nazwę wsi słychać codziennie 
w radio, rosną na brzegu największe łopiany (jak piszą poeci) i przeróżne rośliny. Kiedyś 
wydawało mi się, że wikliny to las nadbrzeżny i taki sam widziałam po radziwskiej stronie. 
Wisła po radziwskiej stronie porwała nam piłkę.

Ciągnęły się tam złote plaże o gorącym, jasnym, czystym piasku z małymi muszelkami. 
Takie piękne plaże sięgały w Zakrzewie na pół Wisły, a małże, wędrujące małże rysowały 
linie na piasku, zarysowywały te wielkie plaże. Trzeba było wówczas iść bardzo ostrożnie 
i uważnie. Zbieraliśmy małże całymi garściami, otwierali i zostawiali w wodzie lub na piasku. 
Ja bałam się skaleczyć i nie brałam ich do rąk, gdy zobaczyłam u siostry skaleczoną stopę. 
Tamtejsze plaże, plaże dzieciństwa, złote, czyste, gorące, parzyły w stopy i już nigdy się nie 
powtórzyły. Były raz. Wszystko zmieniła tama we Włocławku. Zakopywaliśmy się w tych 
gorących, wiślanych piaskach, co było zdrowe i lecznicze, jak mówiły nasze matki.

Wisła ze swoją bujną, nadbrzeżną przyrodą i gorącymi piaskami plaż obłaskawiała 
nas jak mogła, przyciągała do siebie. Woda była w miarę czysta, pamiętam, że babcia 
Gołębiewska filtrowała wodę. To moje bardzo odległe wspomnienie, kiedy to przebywa-

Wanda Gołębiewska na okładce książki wydanej w 2015 roku przez Książnicę Płocką
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łyśmy (ja i siostra) na berlince dziadków, w maleńkich kajutach pachnących cynamonem 
i kawą brazylijską „Nesca” i kiedy biegałyśmy po szczycie, po „drodze”, jak mawiałyśmy. 
Teraz przypomina mi się scena z filmu „Titanic”, bo my rozkładałyśmy ręce jak bohaterka 
filmu i biegałyśmy, jakby unosząc się, jak ptaki, nad wodą.

Wisła się iskrzyła, lśniła, migotała i pachniała słońcem, powietrzem, nawet fale zda-
wały się mieć swój zapach i to one nanosiły ten zapach, który nie da się z niczym innym 
porównać.

Mogło mi się śnić, że cała ładownia była wypełniona pomarańczami (to mógł być sen), 
ale zapach Wisły nie był wyśniony, do dziś go pamiętam, jak pomarańcze w takiej ilości, 
jakiej nigdy potem w życiu nie widziałam, jak pomarańczowy księżyc na kominie „Traugutta” 
(to już nie był sen).

Wisła pachniała dniem, nocą, słońcem, chłodem, cieniem, brunatnym odbiciem przy-
brzeżnych roślin, miotających się w wodnym, ruchliwym lustrze, jakby tam odzyskiwały 
energię, żywotność, odmienną przecież nad lustrem wody.

Płock lat 70. XX wieku. Fot. J. Waćkowski. Ze zbiorów Autorki
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To dwa różne obrazy, ale wiślane, ujawniające różnorodność, odmienność, jakość, ko-
lorystykę, dynamikę tegoż obrazu. Wisła zmienia się jak w kalejdoskopie, dlatego uważam, 
że nie ma nic piękniejszego na świecie, jak stanąć boso na brzegu Wisły, zanurzyć stopy 
w wodzie, gdzieś w Borowiczkach, na Popłacinie czy jeszcze gdzie indziej, gdzie pięknie, 
gdzie słyszało się, jak oddycha Wisła, jak pulsuje. Czasem czułam zapach małż, zapachu 
ryb nie pamiętam, ale pamiętam, jak zapach Wisły mieszał się z zapachem nadbrzeżnych 
roślin, całej tej krainy skłębionej zieleni. Woda wokół statków, wokół berlinki i przystani 
rzecznych też miała swój zapach, nawet w szczelinie między betonowym nabrzeżem a np. 
drewnianą berlinką czy przystanią. Wszystko miało swój specyficzny, określony zapach, 
którego nie sposób zapomnieć.

Najcudowniejszy zapach na mieliźnie, na płyciźnie, gdzie piasek i płytka, przezroczy-
sta woda wiślana nagrzana słońcem, przewietrzona wiatrem pachnie najpiękniej i lekko; 
lekkość tego zapachu nie da się z niczym porównać. Każdy szczegół, obraz, który zapa-
miętałam, czyni z Wisły rzekę najbliższą mi na świecie, czyli rzekę mojego życia. Wszystko 
to, co widziałam, cały panoramiczny obraz Wisły, z subtelnym rysunkiem jej brzegów, za-
wdzięczam rejsom wiślanym na parostatku „Traugutt”, gdzie mój ojciec, Jerzy Gołębiewski, 
był najmłodszym kapitanem żeglugi, najmłodszym rzecz jasna swego czasu. Przepracował 
na nim ćwierć wieku i nie chciał pływać na żadnym innym, tylko na „Traugutcie”, bo był „naj-
śmiglejszym” statkiem rzecznym, gdyż miał najmniejsze zanurzenie i nie tak często osiadał 
na mieliznach, które tylko czyhały na wiślane parowce.

Lubiłam osiadanie statku na mieliźnie, bo był to zajmujący przebieg wydarzeń. Ojciec 
wypływał z dwoma, trzema marynarzami na łodzi, wyposażonej w liny i kotwicę, o ile 
dobrze pamiętam, i na oczach znudzonych, zdenerwowanych i bardzo zniecierpliwionych 
pasażerów odbywało się ściąganie „Traugutta” z mielizny – dokuczliwej, ale nie dla mnie. 
Ja byłam zachwycona. Siedziałam na ławce dolnego pokładu i całe zjawisko, cały szereg 
skomplikowanych i trudnych czynności obserwowałam, bez znużenia.

Byłam dumna ze swego Ojca i bardzo go podziwiałam, że umie sobie poradzić ze stat-
kiem, że umie go uwolnić z impasu i że popłynie dalej. Wiedziałam, że tak będzie.

Przy ściąganiu parowca z mielizny zatrzymywał się wbrew pozorom czas, a na pewno 
– krajobraz i stawał się osobliwym oknem renesansowym nadbrzeżnej Wisły.

Pasażerowie gdzieś znikali i trzeba było ich pilnować, żeby nie zażywali kąpieli rzecznej.
Po zakończeniu całego wysiłku ściągania statku z mielizny nagle życie na uśpionym 

„Traugutcie”, wyczekującym następnego zdarzenia, uaktywniało się, ożywiało nieoczekiwa-
nie. Ani statek, ani krajobraz nie stał w jednym miejscu, był ciągle następującym kadrem 
filmowym.

Poznałam brzegi Wisły od Sandomierza do Gdańska. Jeden raz, we wczesnym dzie-
ciństwie. Potem od Warszawy po Gdańsk. 

W Sandomierzu zaskoczył niski stan wody, „Traugutt” uwięziony na mieliźnie na środku 
opodal wybrzeży Renesansu, jak kiedyś pisałam. „Traugutt” został na dłuższy czas unieru-
chomiony, wokół lśniła i błyszczała Wisła. Biegałyśmy po tej płyciźnie, a schodziłyśmy na 
środek Wisły po drabinie, którą ustawili marynarze i wyznaczyli nam obszerną przestrzeń do 
biegania po wodzie, do zabawy, zawsze tę przestrzeń obchodząc, zanim stała się naszym 
rajem do zabaw. Opasali ją liną, poza którą nie wolno było nam (mnie i siostrze) dać kroku.

Gdy „Traugutt” przybliżył się do brzegu, gdy mógł płynąć w stronę Warszawy, zwiedza-
liśmy Sandomierz, który „podpływał i zbliżał się na różowej chmurze”, „a z dala kłaniały się 
Góry Pieprzowe”, jak pisał Jarosław Iwaszkiewicz.
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Zanim podczas wycieczki szkolnej zwiedziłam Sandomierz, poznałam miasto, scho-
dząc z pokładu „Traugutta”. Zdarzyło się to jeden jedyny raz w życiu. Potem nie pamiętam, 
żeby były rejsy do Sandomierza.

Dzięki tym podróżom poznałam brzegi i urodę Wisły najpierw z pokładu „Traugutta”, 
a dopiero później w poezji, jak to było w przypadku poematu „Mazowsze” Władysława 
Broniewskiego.

Wszystko to, co zobaczyłam oczami dziecka, co było najwcześniejszym wiślanym do-
świadczeniem, doznaniem, przeżyciem, poznawaniem wiślanego świata, ujrzałam w poezji.

Najpierw był obraz, potem słowo. Wszystko, co ujrzałam w obrazie słownym i co było 
nadzwyczajne, istniało najpierw w obrazie rzeczywistym. Biegałam po mieliźnie, nad którą 
unosiły się gżegżółki, miałam przed sobą prawdziwą wiślaną dal, widziałam kępy wierzbo-
we, topole, łąki nadwiślane, piaski. Obraz zderzył się ze słowem po to, by powstał ten sam 
(obraz), z tymi samymi detalami, szczegółami.

Wisła została jakby zwielokrotniona w swym rzeczywistym obrazie poprzez literaturę, 
dlatego swoista mielizna osiadła w sercu, w umyśle, w wyobraźni.

U mnie w domu Ojciec mówił: „wyrzuć za burtę”, a gdy ktoś się nudził, ziewał przed 
telewizorem, ostrzegał: „nie osiadaj na mieliźnie”. Wisła w różny sposób przepływała przez 
nasze umysły, serca, wypowiedzi, przez dom, przez całe nasze rodzinne życie, otaczając 
nas sobą.

Wisła miała dla nas swój kalendarz życiowy, całoroczny, z czterema porami. To był 
kalendarz wiślany, nie żaden inny. W marcu chodziło się za katedrę zobaczyć, czy na 
Grzegorza Wisła poszła do morza, w kwietniu – czy na Wzgórzu Tumskim, w najbardziej 
nasłonecznionym miejscu, pojawiła się pierwsza nieśmiała zieleń, a w maju – czy rozkwitły 
bzy. W czerwcu, gdy zbliżały się wakacje, patrzyłyśmy na piaski pod mostem, po radziw-
skiej stronie i na kępę wiklinową, naszą małą przybrzeżną wyspę, na której skradziono nam 
niegdyś ubrania i do domu wracałyśmy zawinięte w koce. Złodziej ukrył się w małym lasku 
wiklinowym, bo wikliny – wysoko, gęsto rosnące – wyglądały jak las, tak odbierałyśmy ten 
obraz przyrody, który towarzyszył nam przez całe dzieciństwo. Na piasku znajdowałyśmy 
mnóstwo małych, drobnych muszelek. Na łąkach nadwiślanych rosło mnóstwo roślin, nie-
znanych nam z nazwy, drobnych kwiatów. Niektóre były tak mocno ukorzenione i w ogóle 
mocne, że nie dały się zerwać.

Największe łopiany zdawały się być na łąkach w Kępie Polskiej, do której płynęło się 
statkiem kilka godzin, było się ok. 21.00, gdy wieś pachniała dymem od sosnowych szy-
szek, suchego igliwia, przeróżnych patyków – i mlekiem, świeżym wieczornym mlekiem. Do 
wsi szło się aleją kasztanową, pamiętającą czasy dziedziczki, z której wnuczką się bawiłam.

Chodziłyśmy na brzeg Wisły oglądać niecodzienne zjawisko: jakieś długie trawy, łodygi, 
rośliny tańczące i szamoczące się pod wodą, przy każdej fali. Wyrastały z ziemi, zata-
piając się w wodzie, uderzając o brzeg. Z opisem takiego zjawiska spotkałam się u Marii 
Dąbrowskiej, w jej przebogatej prozie. Wisła miała różne kolory, przy brzegu, na środku, 
w cieniu przybrzeżnych wiklin, tam też był świat podwodnych roślin, czasem tylko przeglą-
dających się w wodzie, odbitych w niej.

Jak wtedy falowały wikliny, jak bardzo tanecznie, elastycznie, gdy przepływał „Traugutt” 
i wzmagała się ruchliwość i żywotność fal. Woda odżywała, biegła pędem do brzegu i ude-
rzała weń. W tym miejscu woda zazwyczaj ciemniała. Była brunatna.

Zdarzyło mi się pływać łódką po brunatnej Wiśle (gra świateł) w porcie w Tczewie i poza 
portem. Ojciec był z nami, prowadził wielką łódź z „Traugutta” (może to była szalupa, nie 
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pamiętam), płynęliśmy cicho, spokojnie, po gładkim lustrze Wisły, której głębia miała tajem-
niczy i niepokojący kolor brunatny. Patrzyłam na nią z niedowierzaniem, a nie z niepokojem. 
W Tczewie byliśmy dwa tygodnie z powodu awarii kotła parowego. Załoga rozjechała się do 
swoich miast, wsi, domów. Zostało kilka osób. Moja Mama gotowała dla nielicznej załogi, 
zbierając pochwały dla swego talentu kulinarnego. Ja z siostrą biegałam po porcie poro-
słym trawą i dzikim rumiankiem.

Gdy wyszliśmy na ulice Tczewa, to usłyszeliśmy język niemiecki, nawet dzieci mówiły 
po niemiecku i przezywały nas, wybiegając z bramy i krzycząc: „ale dyke”. Gdy statek 
przybił do nabrzeża Gdańska, za słynny Żuraw, bliżej mostu, gdzie chciałabym jeszcze raz 
w życiu stanąć na moście, popatrzeć przed siebie, w dal Motławy aż po ulicę Grodzką, 
gdzie mieszkała moja rodzina, kapitan „Smolki”, gdzie z okna mieszkania widzieli Motławę 
i przepływające statki.

Zanim wpłynęło się do Gdańska, trzeba było pokonać dwie śluzy, mniejszą i większą, 
i wpływało się w zupełnie inny krajobraz, bardziej uporządkowany. 

Wisła zostawała za nami, skręcała i wpadała, gdzieś na szarym horyzoncie, do Bałtyku, 
do niedalekiego już morza, które witałyśmy następnego dnia rano, jadąc z mostu tramwa-
jem na Sianki, dość znaną plażę, naszą ulubioną.

Bocznokołowiec wiślany „Traugutt”, zbudowany w 1926 roku, wycofany ze służby w 1977,
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Byłam nastolatką, gdy pierwszy raz w życiu ujrzałam morze. 17 lat temu widziałam 
Ocean Spokojny. Szum oceanu zagłusza słowa. Bałtyk huczy, ale nie zagłusza. Wisła 12 
grudnia 1981 roku była słyszalna z wysokości Wzgórza Tumskiego. Płynęła wtedy kra. 
Poszłam z Mamą za katedrę i wtedy pierwszy raz usłyszałam głos Wisły, pełen grozy. Ten 
głos poprzedzał powódź, z powodu której wyjechałam z moimi uczniami na dwa miesiące 
do Ustronia Morskiego.

Wisła przynosiła i zapowiadała różne zdarzenia. Była obecna.
Kiedyś (lata osiemdziesiąte) zobaczyłam w dzienniku TVP reportaż o statkach żeglugi, 

niszczejących, rozpadających się, dogorywających nie tylko na Zalewie Zegrzyńskim. To 
był szok. Napisałam do Telewizji, nie podając dokładnego adresu, ale Telewizja i tak mnie 
znalazła i przyjechała do mnie, najpierw do szkoły w Borowiczkach, potem do domu. 
Kręcono dwa małe filmy. Wywołałam tym listem ruch, działanie. Sprowadzono „Traugutta” 
do portu w Płocku i jakiś czas stał na podwyższeniu w Radziwiu.

Chodziłyśmy z Mamą za Tum. Patrzyłyśmy na „Traugutta”. Był i nagle zniknął nam 
z oczu. Skasowano statek, pocięto na żyletki, przecież obiekt zabytkowy, z 1926 roku. 
Zdążyłam jednak pożegnać się z „Trauguttem”, któremu przez rejsy wiślane tak dużo 
zawdzięczałam.

złomowany w 1996 roku pomimo wpisania na listę zabytków techniki. Ze zbiorów NMM
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Pewnego dnia pojechałam do Radziwia i przez dziurę w płocie, przez którą później mu-
siałam uciekać z portu, dostałam się do tego miejsca, gdzie stał „Traugutt”, w opłakanym 
stanie. To był szkielet statku. Trzymały go podstawowe konstrukcje. Wyglądał jak olbrzymia 
ryba, wyrzucona z wody i wypatroszona w środku.

Weszłam pod kadłub statku, chodziłam pod „Trauguttem” i wykrzykiwałam „O, tu była 
kajuta Ojca”, „okienko kajuty, skąd mogłam widzieć Wisłę, pracę marynarzy, gdy cumowali, 
gdy liny szły w ruch, gdy statek dobijał do przystani”. Wszystko to nagle, w tak dziwny 
i smutny sposób, można było zobaczyć. „Traugutt” dogorywał.

Smutny i niezasłużony to koniec. Miałam być matką chrzestną odrestaurowanego 
„Traugutta”. Nie byłam. Nie wiem, dlaczego tak musiało się stać. Nie można tego zrozumieć. 
Epoki mijają, ale zabytków na ogół nie niszczy się z rozmysłem. „Traugutt” mógłby mieć sta-
łe i dozgonne zameldowanie, choćby w radziwskim porcie, gdzie onegdaj spędzał zimę, bo 
trwały remonty, gdzie zimowała berlinka dziadków Gołębiewskich, gdzie całą rodziną szli-
śmy pieszo na imieniny dziadka Szczepana, mieszcząc się w miniaturowej wręcz kajucie. 
Gdy wychodziliśmy z niej, to najpierw czuliśmy chłodny oddech Wisły, potem widzieliśmy 
gwiazdy nad płockim mostem.

Wisła jest nadal rzeką mojego życia. Z biegiem jej fal upływają moje dni. Jest księgą 
mojego życia, jak była księgą życia Ojca i „Traugutta”. 

Smutno jest bez tych pięknych, białych parowców, bocznokołowców.
Wisła jest moją inspiracją twórczą, natchnieniem poetyckim. Dała możność przeżycia, 

doznania najpiękniejszych chwil życia.
Wisła pomaga zrozumieć siebie, życie i to, co jest z nim związane.
Mój Dziadek i Ojciec nie umieli żyć bez Wisły, bo była największą miłością ich życia. 

Wodniacy nie umieli żyć na lądzie, ich żywiołem była Wisła, stanowiła sens i treść życia.
Każdy dzień życia był związany z Wisłą, nasze życie – z jej codziennym życiem, które 

płynęło równolegle, nocą i dniem. Nie tylko miejsce urodzenia związało nas z Wisłą, ale 
praca Ojca. Gdyśmy o czwartej rano schodziły Mostówką na dół, jak się mówiło, a potem 
schodami wśród krzewów chińskiej róży, to widziałyśmy, że tam na dole czeka na nas 
Ojciec, a w dalszym planie – Wisła. Nagle w tym obrazie zatrzymał się czas i nie płynął, 
dlatego lubię zdjęcia mojego Ojca na mostku kapitańskim, wykonane na tle bujnej przyrody 
nadwiślanej. Lubię te zatrzymane kadry.

Zdjęcia to zatrzymane w biegu kadry, kadry wiecznie ruchliwych fal, które stanowiły dla 
Ojca czcionkę, ruchomy zapis życia Wisły.

Wisła to rzeka od początku do końca polska, wypływa z polskich gór, wpada do pol-
skiego morza. Nie graniczy z żadnym innym państwem, nie przepływa przez inny kraj. 
Granice mają znaczenie dla ludzi, są w ich myśleniu, ich świadomości – dla rzeki, która 
płynie przed siebie, nie ma to żadnego znaczenia.

Niemiecka pisarka Esther Kinsky pisze, że „rzeka otwiera widok, zmusza do zatrzy-
mania się, do uważnego przyjrzenia się przeciwległej stronie”. Rzeka jest ruchomą sceną, 
wobec której inny kraj obserwującego człowieka składa się na nieruchomy obraz, na ma-
lowidło w tle utrwalające się we wspomnieniach.

Gdy schodziłam nad Wisłę, widziałam dwa brzegi Wisły, dwa przeciwległe brzegi i w tej 
przeciwległości, w zatrzymanym kadrze widziałam Ojca i statek, parowiec bocznokołowy 
„Traugutt”, na którym spędził całe swoje powojenne życie.

Dla rzeki, płynącej od źródeł do ujścia, nic nie stanowi granicy ustanowionej przez 
człowieka.

Wisła jest piękną i potężną rzeką, rzeką mojego życia, jego otwartą księgą.



Marek Dulinicz1

Znaczenie Wisły we wczesnym średniowieczu 
(na przykładzie jej środkowego biegu)

Według Gerarda Labudy tylko kilka polskich rzek można nazwać historycznymi, czyli 
pełniącymi rolę granicy państwa (Labuda 1992, s. 23). Wśród wymienionych przez tego 
badacza znalazła się także Wisła, choć miał on na myśli raczej czasy w pełni historyczne. 
W przekonaniu, że królowa polskich rzek zasłużyła na to miano również w odniesieniu do 
wcześniejszego okresu, chcę poruszyć problem jej znaczenia w pradziejach i wczesnym 
średniowieczu. Kwestia ta była oczywiście przedmiotem zainteresowania licznych, bardzo 
wybitnych uczonych: archeologów, geografów i historyków. Spośród naprawdę wielu 
chciałbym wymienić tu jedynie kilku: Eugeniusza Romera, który w szkicu Rola rzek (Romer 
1901) omówił geograficzne podstawy znaczenia głównych rzek środkowej Europy; Józefa 
Kostrzewskiego, autora artykułu Rola Wisły w czasach prehistorycznych Polski (Kostrzewski 
1935), Romana Grodeckiego, który korzystając ze źródeł pisanych omówił znaczenie han-
dlowe tej rzeki w XII–XIV wieku (Grodecki 1938), a z nowszych Gerarda Labudę (1992) 
oraz Zofię i Stanisława Kurnatowskich, autorów uwag o znaczeniu komunikacji wodnej dla 
społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych (Kurnatowscy 1996)2.

Przedstawione w tych pracach uwagi dotyczące roli rzek zostały sformułowane w spo-
sób tak przemyślany, że trudno byłoby coś do nich dodać; może o tym świadczyć cytat 
z artykułu Józefa Kostrzewskiego: Oczywiście nie wszystkie rzeki miały równe znaczenie 
dla człowieka przedhistorycznego, dużo zależało od wielkości i spławności rzeki, od dostęp-
ności jej brzegów, od jakości gleby nad jej brzegami, od tego, czy w pobliżu rzeki istniały 
tereny posiadające ważne dla człowieka przedhistorycznego surowce, od tego, czy łączyła 
ona terytoria kulturalnie wyżej rozwinięte z zacofanemi pod tym względem i od wielu innych 
czynników (Kostrzewski 1935, s. 62).

1 Dr hab. Marek Dulinicz (1957–2010), profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie, wicedyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, czło-
nek Rady Programowej Muzeum Mazowieckiego w Płocku, zmarł tragicznie przed nadaniem osta-
tecznego szlifu prezentowanemu tu tekstowi. Niniejszy artykuł zreferował na konferencji oraz przesłał 
do publikacji pan Tomasz Kordala, zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum Mazowieckiego 
w Płocku (przyp. red.).

2 S. Kurnatowski kilkakrotnie zabierał głos w sprawie interdyscyplinarnych badań przestrzeni dorzecza 
(Kurnatowski 1994; 1997; 2002). Wiele publikacji na ten temat wymienia Jerzy Szydłowski w poświę-
conym specjalnie tej tematyce artykule (Szydłowski 1997).

SESJA I
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Mimo to sądzę, że postęp w zrozumieniu roli Wisły we wczesnym średniowieczu można 
dziś osiągnąć, i to na kilka sposobów. Pierwszym z nich może być sięgnięcie do danych po-
równawczych, dotyczących innego okresu pradziejów, najlepiej okresu wpływów rzymskich 
jako bezpośrednio poprzedzającego wczesne średniowiecze; drugim – zwrócenie uwagi 
na, pozornie oczywiste, uwarunkowania geograficzno-hydrologiczne dawnego osadnictwa; 
wreszcie trzecim – porównanie znaczenia Wisły z rolą innych, dużych rzek środkowoeuro-
pejskich, np. Łaby i Odry.

Wisła w starożytności a Wisła we wczesnym średniowieczu
W czasach panowania cesarza Nerona rejon ujścia Wisły opisał w swej Naturalis 

historia Pliniusz Starszy (XXXVII 3(11), § 45): „Niedawno się przekonano, że to wybrzeże 
Germanii, z którego jest przywożony bursztyn, znajduje się w odległości prawie 600 mil 
(889 kilometrów) od Karnuntum w Pannoni. Żyje jeszcze ekwita rzymski wysłany dla zdo-
bycia bursztynu przez Julianusa zarządzającego igrzyskami gladiatorskimi cesarza Nerona. 
Odwiedził on miejsca handlowe i wybrzeża, przywożąc takie ilości bursztynu, że nawet 
siatka służąca do podtrzymywania zwierząt i osłaniania podium miała w każdym węzełku 
bursztyn. Broń zaś, mary i cały sprzęt używany przez jeden dzień był z bursztynu dla uroz-
maicenia wystawy w poszczególnych dniach. Najcięższa bryła bursztynu ważyła 13 funtów 
(4,26 kg)” (tłum.: Kolendo 1998c, s. 167). Pierwsza wzmianka o rzece Vist(l)a pochodzi 
z tzw. mapy Agrypy (12/7 r. p.n.e.), choć przypuszcza się, że o istnieniu tej rzeki wiedzieli już 
Grecy i to przed Herodotem (Kolendo 1998a, s. 107). Dalsze informacje o rzece pojawiają 
się w I w. n.e. (por wyżej: Pliniusz, 77 r. n.e.) i w kolejnych stuleciach, a zanotowane odmiany 
jej nazwy brzmią: Vistula, Visculus, Viscla, Visula (Kolendo 1998b, s. 118).

Szczególnie dobrze znany był w starożytności rejon ujścia Wisły (Kolendo 1998a, 
s. 107-116). U schyłku starej ery i w pierwszych wiekach nowej tam właśnie z rozmachem 
zbudowano i zapewne intensywnie użytkowano unikatowe urządzenia komunikacyjne – 
tzw. pomosty bągarckie (Sadowska-Topór 1999). Zapewne nie były to jedyne tego rodzaju 
konstrukcje istniejące w rejonie ujścia Wisły. Ponieważ również wczesnośredniowieczne 
źródła (King’s Alfred I.1, 20-22; Św. Wojciecha Żywot pierwszy; Św. Wojciecha Żywot drugi; 
Pasja) wskazują na dobrą znajomość tych okolic Wisły, uznajemy, że wiedza ta nie jest 
przypadkowa, lecz wynika z dużego znaczenia dolnego brzegu rzeki w obu porównywa-
nych okresach. Raczej górnego odcinka Wisły dotyczy informacja przekazana nam przez 
Jordanesa w połowie VI wieku: „Ujęta w sieć tych rzek leży Dacja, którą osłaniają na kształt 
wieńca strome Alpy. Wzdłuż ich lewego skłonu, który zwraca się w kierunku północnym, od 
źródeł rzeki Vistuli na niezmierzonych przestrzeniach usadowiło się ludne plemię Wenetów”, 
i dalej: „Sklawenowie siedzą […] na północ po Wisclę” (Kasjodor i Jordanes, 5, 30-37).

Wisła jest uważana także za granicę obszarów przypisanych odrębnym kulturom 
archeologicznym schyłku starożytności (przeworskiej i wielbarskiej). Mapy podziałów kul-
turowych na ziemiach polskich w fazie B1a (początek naszej ery) ukazują, że rzeka ta od 
ujścia Wisłoki do ujścia Wieprza była wschodnią, a od ujścia Narwi do ujścia Drwęcy – pół-
nocno-wschodnią granicą obszaru, na którym wyróżniono kulturę przeworską (Kokowski 
2005, mapa 9). Natomiast od końca II aż do IV w. n.e., a może i dłużej, jej bieg na znacznym 
odcinku rozdzielał tereny przypisane kulturze przeworskiej i wielbarskiej (Kokowski 2005, 
s. 319-322). Badania nad komunikacyjnym i handlowym znaczeniem Wisły w okresie wpły-
wów rzymskich nie są prowadzone zbyt intensywnie. Mimo istnienia obszernej literatury 
dotyczącej funkcjonowania szlaku bursztynowego, problem użytkowania wodnych szlaków 
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należących do tego systemu komunikacyjnego jest podnoszony rzadko. Sądzę, że jest to 
problem wymagający dalszych badań, choćby ze względu na możliwość wykorzystania 
rzek do transportowania towarów masowych (np. żelazo) i cennych (np. bursztyn). Być 
może ma na to wpływ niewielka liczba znalezisk jednostek pływających z okresu rzymskie-
go, znacznie mniejsza niż wczesnośredniowiecznych. Właściwie tylko czółna typu Lewin 
i groby łodziowe z Weklic oraz resztki czółna z Nurca można przypisać temu okresowi 
(Ossowski 1999, s. 82-91). Istnieją jednak przesłanki, by twierdzić, że Wisła i jej dopływy 
odgrywały w handlu jakąś rolę. W dorzeczu Wisły (Serachowice, pow. Kowel) w 1935 roku 
odkryto czółno zawierające kilkanaście bryłek bursztynu oraz sakiewkę z rzymskimi dena-
rami (Cynkałowski 1961, s. 137). To niesłychanie ciekawe znalezisko jest jedynym bezpo-
średnim dowodem na wykorzystywanie różnych dróg wodnych w handlu bursztynem. Są 
jednak poszlaki świadczące, że był on prowadzony na znacznie większą skalę. Wskazuje 
na to miejsce ukrycia skarbu z Basoni (nad Wisłą) i z Wrocławia-Partynic (nad Odrą).

Rzeka i jej dorzecze jako przedmiot badań historyka
Rozpatrując problemy z zakresu geografii i hydrologii oraz uwarunkowania geograficz-

no-hydrologiczne dawnego osadnictwa, historyk powinien postawić kilka pytań. Czy rzeki 
były idealnymi szlakami komunikacyjnymi, czy przeszkodami na nich? Czy ułatwiają orien-
towanie się w terenie, czy mogą podróżnych kierować na manowce? Czy skupiają osadnic-
two, czy są granicami stref zasiedlonych? Jakie są proporcje między pożytkami płynącymi 
z gospodarowania na rzekach a zagrożeniami powodziowymi i sanitarnymi, wynikającymi 
z zamieszkania terenów nadrzecznych?

Na te pytania nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Ich treść zależy w dużej mierze od 
tego, jak duża jest rzeka, którą chcemy badać, jakie są relacje między rzeką i nadrzecznymi 
krajobrazami, a także od tego, jak duże są umiejętności techniczne ludzi nad nią żyjącymi.

Nawiązując do pierwszego pytania, należy stwierdzić, że rolę szlaków komunikacyjnych 
mogły pełnić nie tylko rzeki duże, ale również stosunkowo niewielkie. Było to możliwe dzięki 
istnieniu różnych typów łodzi. Duże rzeki były też oczywiście znaczącymi przeszkodami 
dla podróżujących lądem, chociaż to, czy przeprawa była trudna, czy łatwa zależało także 
od pory roku (stan wód) i miejsca przeprawy (brody). Z punktu widzenia trudności w po-
konywaniu – równie ważna jak wielkość rzeki była prędkość przepływu wód oraz wielkość 
i ukształtowanie doliny rzecznej. Nawet rzeka niosąca stosunkowo niewiele wody, lecz 
bystra, albo rzeka płynąca szeroką zabagnioną doliną, lub wreszcie rzeka o grząskich, 
trudno dostępnych brzegach mogła być bardzo poważną przeszkodą komunikacyjną. 
Ponad sto lat temu tak o rzece i jej otoczeniu pisał Eugeniusz Romer: „rzeka i dolina są 
dwa nieoddzielne od siebie utwory” oraz: „rzeka życiem organicznem jej właściwem, dolina 
swą żyźniejszą glebą zapraszają do osadnictwa; rzeka jest zwykle drogą wodną, dolina od 
natury wskazaną drogą lądową” (Romer 1901, s. 63-65). Uwagi te wydają się dziś nieco 
zbyt ogólne, by można je było uznać za prawidłowość. O tym, jak bardzo zróżnicowane 
mogą być doliny rzek i o tym, że powyższe stwierdzenia nie zawsze odpowiadają rze-
czywistym warunkom, przekonuje odwołanie się do klasyfikacji dolin ukazanej np. przez 
Marię Ruszczycką-Mizerę (ryc. 2)3 i klasyfikacji rzek ukazanej np. przez J.B. Falińskiego 

3 Niestety, nie udało się znaleźć ilustracji do niniejszego artykułu, chociaż Autor przygotował do nich 
podpisy, które publikujemy po tekście głównym. Ułatwią one zainteresowanym Czytelnikom dotarcie 
do źródeł rycin, mających służyć jako ilustracja tekstu (przyp. red.).
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(1998). Przykładem wpływu rodzaju środowiska geograficznego na rolę rzeki może być 
sytuacja panująca nad środkową Wisłą. Na północ i wschód od tego jej odcinka (prawy 
brzeg) mamy do czynienia z terenami o dobrych glebach, a także z urozmaiconą, często 
wysoką krawędzią doliny, poprzecinaną licznymi dolinkami niewielkich dopływów. Warunki 
te sprzyjały wczesnemu zagospodarowaniu prawobrzeża. Natomiast niski brzeg lewy był 
wykorzystywany słabo. Przyczyną tego była obecność wydm (a więc jałowych piasków) 
i bagien oraz duża powierzchnia słabych gleb.

Nie ma też jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy rzeki ułatwiają orientowanie się 
w terenie, czy mogą podróżnych kierować na manowce. To, czy rzeka może być „drogo-
wskazem” w nieznanym terenie, zależy od kilku czynników, przede wszystkim od kierunku 
podróży. Łatwiej jest przemieszczać się w dół rzeki, trudniej – w górę jej biegu. W drugim 
przypadku ludziom obcym w jakiejś okolicy poważne kłopoty mogło sprawiać odróżnienie 
głównej rzeki od dopływów. Wynika to z faktu, że nie zawsze główna rzeka jest w sposób 
oczywisty większa od przyjmowanego dopływu. Dobrymi przykładami takiej sytuacji mogą 
być relacje Narwi i Bugu lub Bugu i Wisły, a jeszcze lepszym – stosunek Wisły i jedne-
go z jej dużych dopływów w górnym biegu, najprawdopodobniej Sanu. Jak sądzi Jerzy 
Kolendo, ten ostatni mógł być uważany w starożytności za jeden z dwóch źródłowych 
odcinków Wisły (Kolendo 1999, s. 217-220). Podczas podróży wodą trudności może też 
sprawiać rozpoznanie głównego nurtu, zwłaszcza tam, gdzie dolina jest szeroka i zaba-
gniona, szybkość spływu rzeki niewielka, a roślinność bujna. We wczesnym średniowieczu, 
w środkowej części dorzecza Wisły z takimi trudnościami należało liczyć się na Bzurze, 
Orzycu, Pilicy, ale przede wszystkim na Narwi i Biebrzy (ryc. 3).

Na marginesie omawiania problemu identyfikacji głównej rzeki warto wspomnieć o py-
taniu, postawionym przez Tadeusza Zipsera, który zastanawiał się, czy część biegu Wisły 
nie mogła być w starożytności nazywana Bugiem (Zipser 1997, s. 107-123). Formułując to 
przypuszczenie, badacz sięgnął do jednej z etymologii nazwy rzeki Bug, tej mianowicie, 
która przy wyjaśnianiu pochodzenia nazwy rzeki odwołuje się do germańskiego Bogen 
(łuk; por. Podwińska 1961, s. 189-190). „Łukiem” tym miałyby być Bug i Południowy Bug 
(Boh), które to rzeki rzeczywiście spinają drogą wodną Bałtyk z Morzem Czarnym (ryc. 4). 
Wydaje się, że dodatkową inspiracją dla T. Zipsera była wiedza o wędrówce germańskich 
Gotów i Gepidów nad Morze Czarne w przybliżeniu tym właśnie szlakiem. Niestety, w źró-
dłach nazwa Bug pojawia się dopiero w kronice Anonima zwanego Gallem, w kontekście 
wydarzeń lat 1017–1018 (Anonim tzw. Gall I, 7), co uniemożliwia wsparcie tej hipotezy 
wiedzą źródłową. O niesłuszności tej koncepcji świadczy ponadto wczesne potwierdzenie 
istnienia rzeki o własnej nazwie Wisła (od 12 p.n.e).

W badaniach nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem dużą rolę odgrywa poznanie 
wielkości i rodzaju dorzecza rzeki, będącej osią układu hydrograficznego analizowanego 
obszaru. Wśród badaczy zajmujących się geografią historyczną panuje przekonanie, że 
istnieje naturalny związek między położeniem polskich krain historycznych a dorzeczami 
(lub partiami dorzeczy) ważnych rzek. Pogląd ten znalazł odbicie np. na mapie ukazującej 
podstawy hydrograficzne sześciu głównych dzielnic ziem polskich (ryc. 5). Opinia ta brzmi 
przekonująco, jednak dokładniejsza analiza ryciny prowadzi do nieco innych wniosków. 
W niektórych wypadkach dorzecza są rzeczywiście „podstawą hydrograficzną” regionów 
(dorzecze środkowej i górnej Odry dla Śląska), w innych – granice jednych i drugich pokry-
wają się częściowo (dorzecze Warty i Wielkopolska). Natomiast w dorzeczu dolnej Wisły 
i w dorzeczu dolnej Odry (na mapce sztucznie połączonym z dorzeczami rzek pomorskich 
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uchodzących bezpośrednio do Bałtyku) ten związek jest słabo widoczny. Trzeba też 
zwrócić uwagę, że efekt zgodności przebiegu obecnej granicy państwa i dorzecza Wisły 
uzyskano, ignorując obszar dorzecza Bugu, jednej z dwóch największych rzek zasilających 
Wisłę swymi wodami.

Struktura dorzecza, które jest zarazem badanym terytorium osadniczym, powinna być 
przeanalizowana również pod kątem symetrii tego pierwszego. Dorzecze symetryczne to 
takie, którego lewa i prawa część są równoważne pod względem powierzchni, w asyme-
trycznym zdecydowaną przewagę ma jedna z tych części. Konsekwencją asymetrii będzie 
większa skłonność do nadania głównej rzece charakteru granicznej; wynikiem symetrii – 
pełnienie przez główną rzekę roli osi osadnictwa. Problem ten podjął niedawno T. Zipser, 
pisząc: „o ile Wisła o względnie symetrycznym kształcie dorzecza (głównie dzięki długiej 
Pilicy), rekompensująca niedobór lewych dopływów swoim esowatym wygięciem, stanowi-
ła zawsze scalający element, to Odra, która znacznie częściej w dziejach utrzymywała swą 
funkcję graniczną, wykazuje bardzo wyraźną asymetrię.” (Zipser 1997, s. 112).

Odnosząc tę prawidłowość do wczesnego średniowiecza uważa się, że ugrupowania 
plemienne formowały się „w dorzeczach rzek średniej wielkości lub wzdłuż wyodrębnio-
nych odcinków” dużych rzek (Kurnatowscy 1996, s. 119). Jako potwierdzenie tej tezy moż-
na traktować używanie nazw rzek, głównie tych średniej wielkości, przy tworzeniu nazw 
plemiennych. W skali poszczególnych krain historyczno-geograficznych trzeba też liczyć 
się z możliwością naturalnej lub antropogenicznej zmiany wielkości i struktury dorzecza. 
Przykładem pierwszej sytuacji jest dorzecze Obry, w zależności od okresu historii rzeki 
należące albo do dorzecza Warty (tak i obecnie), albo bezpośrednio do zlewiska środkowej 
Odry (w przeszłości). Czternastowieczne oderwanie od dorzecza Wkry jej północnej części 
ilustruje sytuację drugą (ryc. 6). Normalnym zjawiskiem są naturalne zmiany biegu rzek i nie 
ma potrzeby o nich przypominać, choć na pewno trzeba je badać (ryc. 7).

Powyższe rozważania umożliwiają sformułowanie kilku wniosków dotyczących związku 
między obszarem plemiennym a dorzeczem. Po pierwsze jest on zwykle bardziej skompli-
kowany, niż wskazują to ogólne sformułowania. Po drugie, w wielu wypadkach można go 
odnaleźć, analizując konkretne przykłady. Tezę o istnieniu takich związków potwierdza np. 
geografia plemienna niektórych partii Śląska (ryc. 8). Nad górną i środkową Odrą można 
wskazać Ślężan, trzymających się głównie lewego brzegu rzeki, ale i Dziadoszan, których 
siedziby obejmowały obie części doliny, Lubuszan na lewym brzegu i Pyrzyczan na prawym 
(Moździoch 2000, ryc. 3; Leciejewicz, Gringmuth-Dallmer 2002, ryc. 130).

Trzeba jednak pamiętać o tym, że obszar tworzący hydrograficzną całość nie musi 
wcale tworzyć całości osadniczej czy politycznej. Przykładem takich sytuacji jest istnienie 
odrębnych skupisk osadniczych nad każdym z głównych odcinków biegu Wisły i jej więk-
szych dopływów. Ze względu na znaczną powierzchnię jej dorzecza trudno byłoby zresztą 
oczekiwać objęcia całego tego terytorium osadnictwem jednego, nawet wielkiego plemie-
nia. W południowej części zlewiska tej rzeki można zauważyć zgodność między obszarem 
przypisywanym Wiślanom a częścią dorzecza Wisły. Ale w miarę posuwania się w górę 
rzeki sprawy się komplikują. Trudno rozstrzygnąć, jakie obszary zajmowało ugrupowanie 
tzw. Sandomierzan4, jego punkt ciężkości znajdował się raczej na zachodnim brzegu. Nie 
wiemy zbyt dużo o lewobrzeżnych terytoriach między Pilicą a Górami Świętokrzyskimi 

4 Pamiętajmy, że jest to nazwa sztuczna, nadana przez archeologów konkretnemu skupisku osadni-
czemu.
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(Radomskie), choć na pewno był to obszar o pewnej odrębności geograficznej i zapewne 
organizacyjnej. Lepiej znane tzw. Stare Mazowsze lokuje się raczej między rzeką dużą 
(Wisła) i średnią (Orzyc?, Narew?). Natomiast skupiska osadnicze nad Bzurą były raczej 
odcięte od Wisły.

Obserwowanie związku między terytorium osadniczym i dorzeczem rzeki jest natomiast 
możliwe w wypadku ziem chełmińskiej i dobrzyńskiej, dla których dysponujemy aktual-
nymi mapami rozmieszczenia wczesnośredniowiecznych stanowisk (ryc. 9). Analiza tych 
map daje nieoczekiwane rezultaty. W swej najstarszej fazie (abstrahując od jej datowania) 
osadnictwo wcale nie koncentruje się w dorzeczu Drwęcy, lecz zajmuje przede wszystkim 
części pojezierzy: Chełmińskiego i Dobrzyńskiego. Także w fazie następnej (wg autora, IX 
i pierwsza połowa X wieku) rzeka ta nie jest osią osadnictwa. Jednocześnie widać, że – na 
odcinku od ujścia Mieni do ujścia Brdy – Wisła jest raczej granicą, a nie osią osadnictwa. 
Przyczyną słabego rozwoju osadnictwa na lewym brzegu mogła być właśnie zła jakość 
gleb (Chudziak 1996, mapa 5).

Przedstawione sytuacje wskazują, że regułą jest istnienie bardzo różnych relacji między 
terytoriami plemiennymi a dorzeczami rzek. Dorzecze Wisły nie różni się pod tym względem 
od zlewiska Odry, gdzie relacje te są również bardzo różnorodne. Nieco inaczej było nad 
Łabą, dlatego zapewne, że dość wcześnie, bo pod koniec VIII wieku, stała się ona na dłu-
gim odcinku granicą monarchii Karolingów. Tam, gdzie nią nie była, terytoria niektórych ple-
mion, np. Głomaczy, rozciągały się po obu stronach środkowego biegu Łaby (Radig 1929), 
natomiast siedziby innych znajdowały się albo po jednej, albo po drugiej stronie tej rzeki.

Znaczenie środkowego biegu Wisły we wczesnym średniowieczu
Wisła granicą „polityczną”. Duże rzeki środkowoeuropejskie pełniły czasem rolę 

granic jednostek politycznych. Już w najstarszym opisie granic państwa Mieszka I pojawia 
się nazwa jednej z nich, nie Wisły oczywiście, lecz Odry5. Nie znamy podobnie jasnej infor-
macji o Wiśle jako granicy państwowej, jednak pośrednio na taką jej rolę wskazują niektóre 
wzmianki Anonima zwanego Gallem. Jedną z bardziej znanych jest wiadomość o chronieniu 
się za Wisłą, na Mazowszu, ludności uciekającej z objętej rozruchami środkowej i może za-
chodniej części państwa piastowskiego (Anonim tzw. Gall I, 20). Wydaje się również możli-
we, że Wisła była faktyczną granicą obszaru podległego władzy Miecława. Ale jednocześnie 
rzeka ta nie była przeszkodą nie do pokonania. Kazimierz Odnowiciel musiał ją przekroczyć, 
by pobić Miecława w 1047 roku (zresztą na wysokim brzegu którejś z rzek Mazowsza), 
Bolesław Krzywousty – by pokonać Zbigniewa, Rusini – by zdobyć Czersk w 1142 roku. 
Nie słyszymy przy tym ani razu o związanych z tym problemach. Spodziewamy się, że 
korzystano przy tym z [pomost? – red.]ów albo flotylli łodzi, np. Kazimierz Odnowiciel mógł 
skorzystać z flotylli, którą przywiódł Jarosław Mądry. Wisła jest również granicą obszaru 
kontrolowanego przez grody znane z falsyfikatu mogileńskiego, dlatego prawdopodobne, że 
w drugiej połowie XI wieku bieg rzeki dzielił te obszary grodowe od innych.

W pewnych okresach rzeką graniczną był równoleżnikowy bieg Bugu, najważniejsze-
go z dopływów Wisły. Świadczy o tym ulokowanie nad nim grodów w Brześciu i Wołyniu 
(Gródek Nadbużny) oraz stoczenie o przeprawę przez tę rzekę bitwy między Bolesławem 

5 Odpowiedni fragment tekstu brzmi tak: od tego Krakowa aż do rzeki Odry, prosto do miejsca, które 
nazywa się Alemure, a od tej Alemury aż do ziemi Milczan i od granicy Milczan prosto do Odry i stąd 
wzdłuż Odry aż do rzeczonego państwa Schinesghe (Labuda 1999, s. 161).



87Znaczenie Wisły we wczesnym średniowieczu (na przykładzie jej środkowego biegu)

Chrobrym a Jarosławem Mądrym. Natomiast znaczenie dolnego biegu tej rzeki nie rysuje 
się już tak wyraźnie, choć i tam grody tworzą również liniowy, nadrzeczny układ.

Na brzegu rzeki. Opisane wyżej sytuacje i hipotetyczne głównie rekonstrukcje przebie-
gu granic politycznych zmuszają do postawienia jeszcze raz pytania: czy duża rzeka była 
częściej szlakiem łączącym atrakcyjne miejsca, czy barierą pojawiającą się w poprzek szla-
ku lądowego? Na tak sformułowane pytanie padały różne odpowiedzi. Według francuskie-
go geografa J. Aniela, ze względu na brak dróg i bardzo znaczne zalesienie Polskę można 
nazwać „potamokracją”, czyli krajem „rządzonym przez rzeki” (Piskozub 1993, s. 31). Innego 
zdania był T. Zipser, który wprawdzie zgodził się z tym, że długie i spokojne rzeki Europy 
po północnej stronie Alp długo mogły być osiami komunikacji, ale jednocześnie stwierdził, 
że system rzeczny tej części Europy nie mógł pozostać na dłużej podstawą sieci komuni-
kacyjnej, bo oś kontynentu przebiega w poprzek jej systemu rzecznego (Zipser 1997, 117). 
Dodać wypada, że jest kilka wyjątków, a więc rzek przecinających kontynent z zachodu na 
wschód, najlepszym przykładem jest oczywiście Dunaj.

W odróżnieniu od tych największych, małe i średnie rzeki raczej nie były przeszkodami 
trudnymi do pokonania. Wystarczyło znaleźć dojście do brzegu i bród, by przeprawić się 
przez nie pieszo lub konno. Dużo więcej problemów sprawiały rzeki płynące zabagnionymi 
lub podmokłymi dolinami. Te po prostu omijano, a jeżeli sytuacja tego wymagała, radzono 
sobie, budując stałe pomosty. W dorzeczu środkowej Wisły miało to miejsce prawdo-
podobnie już od X wieku. Takie przejścia istniały prawdopodobnie na Rużu, w pobliżu 
grodu w Sypniewie (Maciniak 1937) i na Orzycu, w pobliżu grodu w Tańsku-Przedborach 
(Antoniewicz, Gozdowski 1952, s. 63-64). Doraźnie, na przykład w czasie działań wojen-
nych, umiano sobie poradzić również w inny sposób – moszcząc drewnem przejścia przez 
bagna. Przykładem takich działań może być opis odwrotu wojsk Henryka II po zbudowa-
nym ad hoc pomoście przez śląskie bagna (Thietmar VII, 20).

Jednak duża rzeka to coś innego, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych, czyli takich, 
kiedy na drugim brzegu jest ktoś, kto chce i może przeszkadzać w przeprawie. Chcący 
pokonać tę przeszkodę ma dwa wyjścia: musi zdobyć „środki przeprawowe”, by móc prze-
rzucić znaczną liczbę wojska albo oderwać się od przeciwnika i znaleźć niestrzeżone miej-
sca przeprawy. W tym drugim wypadku uwidacznia się kluczowa rola grodów. Jeżeli miały 
one rozległe pole obserwacji nurtu rzeki i przeciwległego brzegu, mogły skutecznie pełnić 
funkcję punktów wczesnego ostrzegania o wrogim pochodzie i kierować główne siły do 
aktualnie zagrożonego brodu lub przeprawy. Dlatego tak wiele z nich zakładano na najwyż-
szych w okolicy partiach krawędzi doliny. Nad Wisłą tym właśnie celom służyły: Zakroczym, 
Wyszogród, Płock, Dobrzyń i wiele innych, nad Bugiem przynajmniej Mielnik, Drohiczyn 
i Serock. W czasie wojny uwidaczniało się też pierwszorzędne znaczenie dogodnych prze-
praw. Wiedza o ich rozmieszczeniu, a zwłaszcza przemieszczeniach wynikających z dzia-
łalności rzeki, musiała być ważnym elementem praktycznej umiejętności ówczesnych ludzi.

Sposób budowy nadrzecznych linii obronnych zależał także od rodzaju rzeki i jej doliny. 
Porównanie Wisły z górną i środkową Odrą wskazuje, że nadodrzańskie grody powsta-
wały głównie na lekko tylko wyniesionych ponad poziom wyspach (od Opola po Krosno). 
Dopiero niżej spotykamy grodziska położone wysoko (Lubusz, Szczecin). Wisła to nieco 
inna rzeka, większa i o bardziej bystrym nurcie, i w tym należy chyba szukać przyczyny po-
wstania innego systemu umocnień. Pod względem położenia umocnień Wisła przypomina 
raczej Łabę z jej wysokimi na ogół brzegami i grodami w Magdeburgu, Strzale, Arneburgu, 
Hitzacker i innych.
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Przy pokonywaniu rzek ważną rolę odgrywał stan wód. Wezbranie lub wylanie było 
przeszkodą, uniemożliwiającą przeprawę nawet w sytuacji poważnego zagrożenia i przy 
możliwości zgromadzenia sprzętu pływającego. Jako przykład przytoczę wydarzenia roz-
grywające się nad Łabą w 1012 r. Bolesław Chrobry oblegał wówczas gród Liubusua, który 
według najnowszych teorii leżał na prawym brzegu Łaby (Gebuhr, Biermann, Gebuhr 2003), 
a znajdujące się na drugim brzegu wojska Henryka II, nie mogąc pokonać rzeki z powodu 
wysokiego stanu jej wód, bezradnie się temu przyglądały (Thietmar VI, 80). Wezbranie było 
prawdopodobnie konsekwencją dreszczów, które nawiedziły w tym roku większe obszary 
Europy (por. niżej i Thietmar VI, 83). Ciekawe jednak, że opady te nie przeszkodziły wojskom 
Bolesława w dotarciu nad Łabę. Podobna historia wydarzyła się w 1015 r., kiedy to Mieszko 
II, z powodzeniem atakujący Miśnię, po łatwej przeprawie przez Łabę wycofał się na jej 
wschodni brzeg, gdy tylko zorientował się, że rzeka zaczęła wzbierać (Thietmar VII, 22).

Budowa stałych mostów na wielkich rzekach Europy należała do umiejętności, którą 
średniowiecze odziedziczyło po Rzymianach. Długo posiadali ją wyłącznie „inżynierowie” 
należący do zachodnioeuropejskiego kręgu kulturowego. O stosowaniu tej wiedzy w śre-
dniowieczu w środkowej Europie dowiadujemy się ze źródeł frankijskich. Budowę stałego 
mostu lub dwóch mostów, a także przyczółków obwarowanych kasztelami, zlecił swoim 
oddziałom saperskim Karol Wielki w trakcie wyprawy skierowanej przeciwko Wieletom 
w 789 roku (Annales Mettenses priores s.a.); była to jednak sytuacja wyjątkowa. O po-
dobnych przedsięwzięciach nad Odrą lub Wisłą nie było wówczas mowy. Budowa mostu 
pontonowego pod Czerwińskiem, w 1410 roku, jest pierwszym znanym nam, analogicznym 
działaniem nad Wisłą. W odniesieniu do wczesnego średniowiecza brak nam także infor-
macji o budowaniu stałych mostów na Odrze. Jeżeli takowe istniały, to najprawdopodobniej 
tam, gdzie istniała potrzeba połączenia ze stałym lądem grodów położonych na wyspach 
(Głogów, Wrocław). Ciekawe, że rozwiązania takie znano i stosowano w odniesieniu do je-
zior (choćby Lednickiego) i mniejszych rzek (Warta, Cybina, Obra). Dokonane tam odkrycia 
przekonują, że co najmniej od X wieku istniały grupy odpowiednio przygotowanych budow-
niczych. Jeżeli mimo to mostów nad dużymi rzekami nie budowano, to raczej nie z braku 
umiejętności, chyba że chodziło o rzeki o szczególnie silnym prądzie. Prawdopodobną 
przyczyną zaniechania podobnych działań nad dużymi rzekami mogła być natomiast po-
trzeba utrzymania ich dostępności dla żeglugi.

Rzeka żywi i niszczy. O znaczeniu rzek dla gospodarowania świadczą dane archeolo-
giczne, archeozoologiczne i źródła pisane. O powszechności rybołówstwa przekonują zna-
leziska haczyków, błyskawek, ościeni, pływaków do sieci, łodzi, niekiedy urządzeń rybołów-
czych wykonywanych z materiałów organicznych. Świadczy też o tym obecność kości rybich 
na stanowiskach archeologicznych. Dane o wczesnośredniowiecznych połowach rzecznych 
podsumował ostatnio Daniel Makowiecki (2003), zestawiając np. listę gatunków ryb z ma-
zowieckich stanowisk z tego czasu (ryc. 10). Trzeba też pamiętać o tym, że rzeki były siedli-
skiem naprawdę wspaniałych okazów ryb, np. dwumetrowej długości jesiotra i takiegoż suma 
z Błonia. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że taka ryba ważyła około 45 kg, to duże znaczenie 
rybołówstwa we wczesnym średniowieczu uwidoczni się z całą wyrazistością.

Nie jest na razie możliwe porównanie struktury połowów któregoś z ośrodków położo-
nych nad środkową Wisłą z podobnym, nadodrzańskim. Można natomiast porównać pod 
tym względem Gdańsk i Szczecin (ryc. 11). U ujścia Odry łowiono zdecydowanie najwięcej 
ryb karpiowatych, mniej sandacza, suma, jesiotra, okonia, szczupaka. W Gdańsku domino-
wał sum, mniej odławiano ryb karpiowatych, sandacza, szczupaka, śledziowatych, jesiotra 
i okonia.
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Na pewno już w XII wieku na Wiśle pojawiły się pierwsze urządzenia techniczne 
służące rybołówstwu. Były to tzw. clausurae, czyli przegrody pozwalające zatrzymać 
na wydzielonej części nurtu hodowane ryby. Pierwszą, w Grabonowie koło Włocławka, 
wspomina już dokument z 1145 roku (Kodeks Wlkp. I, nr 11), kolejną – dokument z 1155 
roku dla klasztoru w Czerwińsku (Codex Poloniae I, nr 3). Z XIII wieku pochodzi wiele 
takich wzmianek, co oznacza, że była to praktyka powszechna. Wraz z rozwojem tych 
urządzeń zaczęły się trudności żeglugowe, czemu przeciwdziałano, wydając odpowiednie 
postanowienia, nawet na szczeblu międzynarodowym (Grodecki 1938, s. 295). Zapewne 
podobnie było na głównych dopływach Wisły. Nie wiemy niestety, kiedy na rzekach poja-
wiły się te urządzenia. Być może dość wcześnie, skoro już w dokumentach XII-wiecznych 
odnotowano nadania nie tylko jezior, ale i rzek, np. połowy w Noteci kościołowi w Mogilnie 
(Kochanowski 1919, nr 22).

Źródła pisane wskazują na znaczną rolę handlu śledziami. Jego część odbywała się 
drogą lądową (Grodecki 1938, s. 280; Samsonowicz 1974, s. 292-293), zapewne równole-
gle miał miejsce transport rzeczny. Miejscem docelowym były między innymi grody nadwi-
ślańskie. Najbardziej w górę biegu Wisły wysunięte znaleziska szczątków tych ryb znamy 
z Kałdusa pod Chełmnem (Makowiecki 2003, ryc. 40).

Rzeki były oczywiście źródłem wody – pitnej dla ludzi i zwierząt, jakiejkolwiek (za to 
w dużej ilości) – dla działalności przetwórczej i wytwórczej (garbarstwo, obróbka włókien 
roślinnych, garncarstwo). W jakimś zakresie dotyczy to dużych rzek, ale większość tych 
potrzeb zaspokajały raczej lokalne źródła wody (średnie i małe rzeki, studnie). Pod koniec 
interesującego nas okresu rozpoczęło się wykorzystywanie energii rzek do napędzania 
urządzeń technicznych. Z 1207 roku pochodzi (zaginiony dziś) dokument – umowa w spra-
wie budowy i użytkowania młyna na Brzeźnicy pod Płockiem (Zbiór, nr 5).

Obok niewątpliwych korzyści nadrzeczna lokalizacja mogła również oznaczać okreso-
we zagrożenie powodziami. Czy we wczesnym średniowieczu było ono realne? Niekiedy 
na pewno tak. Konsekwencją obfitych deszczów bywały wielkie powodzie. Wiemy, że zda-
rzały się w obrębie Niemiec (np. w 1012 roku). Thietmar pisał o nich: „W tym samym czasie 
wielkie szkody wyrządziły, niestety, ulewne deszcze […]. Wtedy to wystąpił z brzegów 
Dunaj w Bawarii i wylał szeroko Ren, tak, że ofiarą padła niezmierzona liczba ludzi i bydła, 
a także budynków i lasów zniszczonych przez tak wielki napór wody” (Thietmar VI, 83). 
Budowa wałów w delcie Wisły już w XII i XIII w. (Makowski 1997, s. 201) świadczy o tym, 
że i tam istniało podobne zagrożenie. Nie wiemy niestety, jak duży wpływ na ich występo-
wanie miały antropogeniczne przekształcenia środowiska, można jednak sądzić, że spory. 
O niszczącej działalności rzek świadczą też znaleziska powalonych przez wodę pni drzew. 
Opublikowane niedawno dane, dotyczące Wisły pod Krakowem, świadczą o cykliczności 
tego zjawiska (Madyda-Legutko, Poleski, Krąpiec 2005, ryc. 16). Jednocześnie jednak 
lokalizacja wielu stanowisk w dolinach rzek, w tym na tarasach zalewowych, wskazuje, że 
nie było to zagrożenie powszechne (ryc. 12).

Komunikacja. Tak rzeka płynąca, jak i zamarznięta może być wygodną osią komunika-
cyjną. O korzystaniu z wód płynących świadczą odkrycia łodzi różnych typów. Znaleziska 
łodzi jednopiennych, tzw. dłubanek, zestawił niedawno Waldemar Ossowski (1999). W od-
niesieniu do Odry dysponujemy ponadto zestawieniem autorstwa Sławomira Moździocha 
(1993). Dzięki pierwszej z tych prac można porównać rozmieszczenie znalezisk „łodzi 
jednopiennych” z dorzecza Odry i Wisły. Liczba dłubanek znanych z dorzecza Odry jest 
znacznie większa niż liczba takich jednostek odkrytych w zlewisku Wisły. Nie jest to jednak, 



90 Marek Dulinicz

jak sądzę, odbicie sytuacji pierwotnej, a raczej odzwierciedlenie zróżnicowanego stanu no-
wożytnego zagospodarowania dorzeczy i intensywności opieki konserwatorskiej.

Używanie łodzi odnotowały także źródła pisane. Znana wzmianka Thietmara informuje 
o istnieniu flotylli łodzi odpowiednio dużej dla przewiezienia armii Henryka II na drugi brzeg 
Odry: „Gdzie tylko nasi próbowali wsiąść do łodzi, tam puszczając wodze pędził ze swoimi 
[Bolesław]. W końcu nasi podniósłszy szybko żagle płynęli bez przerwy cały dzień, a gdy 
nieprzyjaciele nie mogli nadążyć za nimi, osiągnęli bezpiecznie upragniony [prawy – MD] 
brzeg…” (Thietmar VII, 18). Jednak 3 sierpnia tegoż roku Henryk II bez problemu przeszedł 
Odrę pod Krosnem i pobił część wojsk polskich (Thietmar VII, 18, 19).

Rzekami podróżowali władcy i inni członkowie ówczesnych elit. W 997 r. biskup 
Wojciech przybył do Gdańska sporą łodzią (zabrała jego towarzyszy i 30 zbrojnych), która 
musiała przynajmniej jakiś czas płynąć po Wiśle (Św. Wojciecha Żywot pierwszy, 27). Nie 
wiemy, gdzie się ta podróż rozpoczęła, może we Włocławku, a może już na Bzurze, jednak 
sam fakt jest niewątpliwy. Podobnie było na innych rzekach, np. w czasie powodzi nawie-
dzających Niemcy w 1021 roku Henryk II podróżował Łabą z Merseburga do Arneburga 
(Thietmar VI, 84).

Wiele informacji o wczesnośredniowiecznej żegludze na Wiśle, Odrze i Łabie pozosta-
je w związku z opisami prowadzonych wówczas działań wojennych. W 789 roku część 
armii Karola Wielkiego wykorzystała bieg Haweli, by wtargnąć w głąb ziem słowiańskich 
(Annales regni Francorum s.a. 789, p. 84; Annales Mettenses priores s.a. 789, p. 77). Ten 
sam władca część swoich sił rzuconych w 791 roku przeciwko Awarom skierował wodami 
Dunaju na wschód (Annales regni Francorum s.a. 791, 89; Annales Lauershamenses s.a. 
791, 34). Jest niemal pewne, że również flotylla Jarosława Mądrego wykorzystała nie tyl-
ko nurt Bugu i Narwi, ale także Wisły, by dotrzeć w pobliże centrum „państwa Macława” 
w 1047 roku (Sielicki 1968, s. 320-322). Sporadycznie pojawiają się także dalsze infor-
macje o jednostkach pływających po Wiśle, np. w opisie ucieczki Hermana do Sieciecha 
w 1110 roku (Anonim tzw. Gall II, 13). W relacji o zdobyciu przez Bolesława Krzywoustego 
Wyszogrodu (= Fordonu) u ujścia Brdy do Wisły (1113 r.) występują Mazowszanie przybyli 
pod gród łodziami (Anonim tzw. Gall III, 26).

Przede wszystkim jednak komunikacja rzeczna to nie podróże władców, wojów i mi-
sjonarzy, lecz transport towarów. Źródła pisane dotyczące handlu wiślanego pochodzą 
dopiero z XII wieku. Niestety, znaleziska archeologiczne zwykle samodzielnie nie dają 
pewnych podstaw do wskazania towarów przybywających drogami wodnymi. Zdarzają 
się jednak sytuacje tak czytelne, że funkcjonowanie takiego handlu nie budzi wątpliwości. 
Tak jest w wypadku Drohiczyna z jego zbiorem ołowianych plomb (Bołsunowski 1903; 
Musianowicz 1960). Ciekawe, że handel wodny poznajemy przede wszystkim za pośred-
nictwem regulujących go norm prawnych (dokumenty) i materialnych śladów ich stosowa-
nia (plomby).

W odniesieniu do środkowej i dolnej Wisły oraz jej dopływów pierwszorzędne dane 
o roli rzek w funkcjonowaniu handlu zawiera falsyfikat mogileński. Dzięki niemu dowiaduje-
my się o miejscach pobierania ceł na przeprawach: w Serocku, „na Wkrze” – zapewne w 
Pomnichowie (dziś: Pomiechówek), w Wiźnie, w Makowie (por. Kochanowski 1919, nr 22; 
Płocha 1962). Zawarta tamże informacja o nadaniu opactwu w Mogilnie przepraw na Wiśle 
od Kamiona aż po morze świadczy nie tylko o istnieniu znacznej ich liczby, ale również 
o przemyślanym [zarządzaniu? – red.] przeprawami i płynącymi z nich dochodami. Inna 
część dokumentu wskazuje, że komory celne mogły zajmować się tak handlem lądowym, 
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jak i wodnym. Przykładem jest cło na Bugu w Serocku – pierwsze potwierdzenie źródłowe 
obciążenia handlu wodnego odpowiednimi opłatami. Także inne dokumenty zawierają 
podobne informacje. Z 1148 roku pochodzą dane o pobieraniu przez biskupstwo kujawsko-
-pomorskie dziesięciny z opłat celnych od wszystkich towarów przypływających łodziami 
do Gdańska (morze, ale i rzeka). Nadanie funkcjonowało zapewne od początku istnienia 
biskupstwa, czyli od 1124 r. Dzięki innemu dokumentowi wiemy, że we wspomnianej już wy-
żej komorze celnej w Czerwińsku tamtejszy klasztor pobierał 1/5 dochodów (od każdego 
9. i 10. statku) z żeglugi wiślanej (Codex Poloniae I, nr 3). Wiemy również, że rzeką trans-
portowano wówczas sól, natomiast lądem – bydło, śledzie, niewolników, sukno, ale także 
i sól. By takie nadanie miało w ogóle sens, statków do oclenia musiało być w ciągu roku 
kilkadziesiąt, a jeszcze pewniej kilkaset. Również taryfa dla komór biskupstwa płockiego 
(Kochanowski 1919, nr 345) zawiera stawki opłat pobierane w Wyszkowie, Brańsku i Broku, 
wynoszące, odpowiednio, od 1 statku soli – 12, 30 i 50 główek tego produktu (Grodecki 
1938, s. 281; Samsonowicz 1974, s. 291, 301).

Rzeczą dobrze znaną jest istnienie portu rzecznego w Płocku, zostało ono poświad-
czone w 1228 r. (Zbiór, nr 7), choć można przyjąć, że istniał on znacznie wcześniej, praw-
dopodobnie od momentu założenia grodu. Mimo braku bezpośrednich wzmianek trzeba 
też założyć, że porty lub przystanie istniały we wszystkich miejscowościach, w których 
pobierano cła (por. wyżej).

Jedną z pośrednich możliwości wnioskowania o komunikacyjnej przydatności jakiegoś 
obszaru we wczesnym średniowieczu jest wykorzystanie informacji o jego zalesieniu, 
uzyskanych oczywiście na drodze analizy pyłkowej (Kurnatowscy 1996). Korzystając z tej 
możliwości, przytoczyć można wyniki analiz palinologicznych datowanych radiowęglowo 
próbek pochodzących z doliny Wisły koło Chełmna oraz z okolic pobliskiej miejscowości 
Uść. Oba miejsca pobierania próbek położone są w bliskim sąsiedztwie zespołu grodowe-
go w Kałdusie (ryc. 13). W obu wypadkach w odpowiednich partiach profili stwierdzono 
wyraźną dominację pyłków drzew. Zarówno w poziomach odpowiadających pierwszym 
wiekom wczesnego średniowiecza, jak i warstwach młodszych udział ten nie spada poniżej 
75%. Porównując te dane z wynikami analiz próbek pochodzących z rejonu dolnej Odry, 
z obszaru Puszczy Wkrzańskiej (Ahlbecker See), stwierdzamy daleko idące podobieństwo, 
bowiem również tam udział pyłków drzew jest bardzo wysoki. Wyniki analiz palinologicz-
nych można, zgodnie z założeniem Z. i S. Kurnatowskich, potraktować jak argument na 
rzecz tezy o dużym znaczeniu dróg wodnych.

Wnioski
Tak w późnej starożytności, jak i we wczesnym średniowieczu Wisła była rzeką dobrze 

znaną pod tą właśnie nazwą. W obu okresach szczególne znaczenie miał rejon jej ujścia. 
Środkowa Wisła była we wczesnym średniowieczu ruchliwą drogą wodną, wykorzystywaną 
w transporcie towarów i ludzi, tych ostatnich także w celach niekoniecznie pokojowych. 
Jej zasoby (woda, ryby) były wykorzystywane intensywnie i w sposób zorganizowany co 
najmniej od XI wieku. Również wcześniej korzystano z nich na miarę możliwości i potrzeb 
lokalnych społeczności. Podobną rolę odgrywały jej bezpośrednie odpływy, tworzące 
środkową część dorzecza. Ze względów geograficznych i hydrologicznych wyróżniał się 
wśród nich Bug.

W swym środkowym biegu rzeka ta nie była osią jednego, dużego obszaru osadni-
czego, lecz oparciem wielu jednostek osadniczych. Na znacznej długości pełniła raczej 
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rolę granicy osadnictwa. W okresie od VI lub VII wieku do X lub XI stulecia wynikało to 
z nierównomiernego rozmieszczenia po obu jej brzegach terenów nadających się do 
gospodarczego wykorzystania. Od czasów, gdy środkowe dorzecze Wisły zostało obję-
te wpływami rozrastających się struktur politycznych (państwo Piastów, Rurykowiczów, 
„państwo Miecława”) ta duża rzeka, a także jej największe dopływy, zaczęła pełnić także 
rolę naturalnej, dającej się kontrolować rubieży wojskowej. Wtedy na jej brzegu pojawiły 
się grody. Można sądzić, że od XI wieku, w wyniku stopniowego powiększania się areału 
ziem uprawnych i terenów niezalesionych oraz zwiększenia gęstości zasiedlenia, sytuacja 
komunikacyjna w środkowej części dorzecza Wisły uległa zmianie, a drogi lądowe zaczęły 
nabierać większego znaczenia. Może łączyć lub dzielić, zależnie od sytuacji na obu brze-
gach. Ogólne teorie będą powoli ustępowały bardziej precyzyjnym ustaleniom, będącym 
efektem prac przyrodników i archeologów.

Podpisy pod ryciny
Ryc. 1. Dorzecze środkowej Wisły. Wg Podział hydrologiczny Polski6.
Ryc. 2. Typy dolin rzecznych. Wg M. Ruszczyckiej-Mizery 1993, ryc. 3.
Ryc. 3. Ramiona górnej Narwi (1) i odnogi Biebrzy (2). Wg J. B. Falińskiego 1998, ryc. 13 i 23.
Ryc. 4. „Pomost” bałtycko-czarnomorski i jego hydrograficzne podstawy. Według T. Zipsera 1997, ryc. 4.
Ryc. 5. Hydrograficzne podstawy historycznych krain Polski. Wg A. Piskozuba 1987, s. 48.
Ryc. 6. Antropogeniczne zmiany wielkości i struktury dorzecza Wkry. Stan pierwotny (1) oraz po 

przekroczeniu kanału Wkra-Wel (2).
Ryc. 7. Rejon Zalewu Wiślanego około 900 roku (1) i dziś (2). Według M. Kasprzyckiej 1999, ryc. 49.
Ryc. 8. Geografia plemienna dorzecza Odry. Według L. Leciejewicza i E. Gringmuth-Dallmera 2002, 

s. 306, z uzupełnieniami wg S. Moździocha 2000, ryc. 3.
Ryc. 9. Zasiedlenie strefy chełmińsko-dobrzyńskiej w starszym (1) i środkowym (2) podokresie wcze-

snego średniowiecza. Według W. Chudziaka 2003, ryc. 51 i 52.
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Według D. Makowieckiego 2003, tabela 78.
Ryc. 11. Spożycie ryb we wczesnośredniowiecznym Szczecinie i Gdańsku. Według D. Makowieckiego 

2003, ryc. 34.
Ryc. 12. Pozostałości grodu w Raciążu wiosną 1994 roku. Fot. M. Dulinicz.
Ryc. 13. Procentowe udziały pyłków drzew w datowanych radiowęglowo próbkach palinologicznych 
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Św. Wojciecha Żywot drugi – Brunon z Kwerfurtu, Świętego Wojciecha żywot drugi, tłum. B. Kürbis, [w:] 

W kręgu żywotów świętego Wojciecha, red. J.A. Spież, Kraków 1997, s. 79-134.
Thietmar – Kronika Thietmara, wyd. M.Z. Jedlicki, Poznań 1953.
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słowa klucze 
Mazowsze, wody, rzeki, Wisła, Narew, Bug, Biebrza, Bzura, Pilica, Wkra

Omawiany obszar zajmuje część niziny mazowiecko-podlaskiej, rozciągającej się na po-
łudnie od pojezierzy oraz na północ od pasma wyżyn i pogórza. Teren Mazowsza obniża 
się w kierunku Kotliny Warszawskiej, gdzie zbiegają się główne rzeki tej części niżu: Wisła, 
Bug i Narew (ryc. 1). 

Jarosław Ościłowski

Wody Mazowsza w przeszłości 
i ich antropogeniczne przekształcenia

SESJA I
Rzeki i kanały

Ryc. 1. Sieć rzeczna Mazowsza na tle rzeźby terenu (wyk. J. Ościłowski) 
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Główną rzeką Mazowsza jest Wisła (ryc. 2), płynie ona najpierw południkowo na północ 
i północny za chód, a następnie równoleżnikowo na zachód. Za ujściem Bzury, poniżej Wy-
szogrodu, ponownie przyjmuje kierunek północno-zachodni. Dolina Wisły od ujścia Radom-
ki aż za ujście Skrwy Lewej jest szeroka miejscami do około 20 km1. W jej południkowym 
biegu wysoki lewy brzeg stanowi jednocześnie krawędź Równiny Warszawskiej i towarzy-
szy rzece aż po północne granice Warszawy, po połączeniu z Narwią wysoka krawędź 
przechodzi na drugi brzeg. Tarasy nadzalewowe usytuowane są odwrotnie do wy soczyzny 
i towarzyszą rzece z przeciwnej strony. Wyjątkiem są ob szary na Zapilczu, w okolicach War-
szawy oraz między Wyszogrodem i Płockiem2, gdzie tarasy towarzyszą jej po obu stronach, 
a krawędź wysoczyzny jest znacznie odsunięta od rzeki. W średniowieczu i czasach nowo-
żytnych obszar słabych rolniczo, piaszczystych i zwydmionych gleb bielicowych naprzeciw 

1 Jedynie w dwóch miejscach dolina zwęża się do kilku kilometrów: w Warszawie oraz powyżej Płocka, 
J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 2009, s. 191 [wydanie III uzupełnione]. 

2 S. Z. Różycki, Nizina Mazowiecka, [w:] R. Galon [red.], Geomorfologia Polski, t. 2, Niż Polski, Warsza-
wa 1972, s. 296. 

Ryc. 2. Rekonstrukcja sieci rzecznej Mazowsza południowo-zachodniego 
(wyk. J. Ościłowski, na podkładzie atlasu Podział hydrograficzny Polski, 

red. H. Czarnecka, cz. 2, Warszawa 1980 oraz map omówionych w tekście) 
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Czerska porastała Puszcza Osiecka z borami mieszanymi i sosnowymi3, a na północ od 
niej, naprzeciw Warszawy, znana była Puszcza Targowska4. 

Taras nadzalewowy lewego brzegu Wisły, poniżej Warszawy, tworzą zwydmione piasz-
czyste bielice porośnięte borami sosnowymi i mieszanymi oraz tereny bagienne zajęte przez 
olsy5. W średniowieczu porastały tu odpowiednio puszcze: Kampinoska (dawniej Kapino-
ska), rozciągająca się od Wisły do Bzury, Młodzieska (między Bzurą a Gąbinem) i Gostyń-
ska (od Gąbina po Włocławek). Do dnia dzisiejszego nie zachowała się tylko ta druga, 
a Puszcza Gostyńska zwana jest obecnie Lasami Włocławsko-Gostynińskimi. W odróż-
nieniu od dwu pozostałych znajdują się tam jeziora. Tarasom nadzalewowym towarzyszą 
niższe stopnie zalewane sezonowo wodą6, niemal nie występują one jedynie na obszarze 
dawnej Warszawy (tzw. ma zowiecki przełom Wisły)7. To właśnie zwężenie doliny powodo-
wało w przeszłości powodzie, a w ich następstwie przelewy wiślane przez nisko położone 
tereny Pragi, Gocławia i Grochowa, do dolin Brodni i Długiej, rzek płynących na północ do 
Narwi8 (ryc. 3). Dziś Wisła jest uregulowana, natomiast w przeszłości często zmieniała bieg, 

3 Puszcza Osiecka, inaczej zwana Kaczków, porośnięta borami sosnowymi i mieszanymi, zob. J. Hum-
nicki, K. Pacuski, Środowisko geograficzne, [w:] W. Pałucki, A. Dunin-Wąsowicz [red.], Atlas histo-
ryczny Polski, t. VII, Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku, cz. 2, Komentarz, indeksy, Warszawa 
1973, s. 33. Dziś tereny dawnej Puszczy Osieckiej porastają Lasy Garwolińskie, Celestynowskie, 
Osieckie i Otwockie, zob. J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, op. cit., s. 193; Mapa gleb Pol-
ski, skala 1:300 000, Arkusz Warszawa (C4), zestawił F. Kuźnicki, red. mapy A. Musierowicz, red. 
arkusza A. Musierowicz, Warszawa-Puławy 1957–1961; Mapa gleb Polski, skala 1:300 000, Arkusz 
Radom (D4), zestawili D. Samoń, K. Sikorska, C. Święcicki, red. mapy A. Musierowicz, red. arkusza 
E. Barański, B. Dobrzański, A. Musierowicz, M. Strzemski, Warszawa-Puławy 1957–1961; Poten-
cjalna roślinność naturalna Polski, Arkusz 4, Nizina Północnomazowiecka i Nizina Południowopo-
dlaska, red. W. Matuszkiewicz, J.B. Faliński, A.S. Kostrowicki, J.M. Matuszkiewicz, R. Olaczek i T. 
Wojterski, kartografowanie roślinności: J.M. Matuszkiewicz, J.B. Faliński, A. Fazlejew, M. Jasnowski, 
B. Solińska-Górnicka, Warszawa 1995; Arkusz 7 – Nizina Południowopodlaska i Wyżyna Lubelska, 
red. W. Matuszkiewicz, J.B. Faliński, A.S. Kostrowicki, J.M. Matuszkiewicz, R. Olaczek i T. Wojterski. 
Kartografowanie roślinności: B. Solińska-Górnicka, J. Chojnacki, A. Fazlejew, A.S. Kostrowicki, A. Ko-
złowska, J. Kwolczak, A. Matuszkiewicz, W. Matuszkiewicz, J.M. Matuszkiewicz, R. Olaczek, J. Pilit, 
Warszawa 1995. 

4 Puszcza Targowska nosiła też nazwę Las Zabiele, część bliżej Kamionka zwano Las Kamion, zob. 
Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, oprac. A. Wolff, K. Pacuski, 
przygotowanie do druku M. Piber-Zbieranowska i A. Salina, red. T. Jurek, Warszawa 2013, s. 327; 
Mapa gleb Polski, op. cit., Arkusz Warszawa (C4); Potencjalna roślinność naturalna Polski, op. cit., 
Arkusz 4. 

5 Taras nadzalewowy jest tu szeroki na 6–16 km. Fizjograficznie obszar ten należy do Kotliny Warszaw-
skiej, której przedłużeniem jest Kotlina Płocka, zob. J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, op. 
cit., s. 132-133, 191; Potencjalna roślinność naturalna Polski, op. cit., Arkusz 4; Arkusz 5, Pojezierze 
Wielkopolskie i Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie, red. W. Matuszkiewicz, J.B. Faliński, A.S. Ko-
strowicki, J.M. Matuszkiewicz, R. Olaczek i T. Wojterski, kartografowanie roślinności: K. Kępczyński, 
J.M. Matuszkiewicz, E. Ćwikliński, M. Jasnowski, S. Markowski, R. Olaczek H. Wojterska, M. Wojter-
ska, T. Wojterski, Warszawa 1995. 

6 Taras zalewowy tworzą urodzajne mady lekkie, średnie oraz ciężkie, a bliżej koryta nienadające się 
pod uprawę mady piaszczyste i piaski rzeczne, zob. Mapa gleb Polski, op. cit., Arkusz Warszawa (C4) 
i Arkusz Płock (C3). 

7 Też jako przełom warszawski, zob. S.Z. Różycki, Nizina Mazowiecka, op. cit., s. 288, 291; P. Wałdy-
kowski, M. Zgorzelski, Rzeźba Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia, [w:] Przyroda Ma-
zowsza i jej antropogeniczne przekształcenia, red. A. Richling, Pułtusk 2003, s. 46; J. Kondracki, 
Geografia regionalna Polski, op. cit., s. 191. 

8 J. Ościłowski, Rządza, Czarna, Długa i Brodnia, czyli o zmianach w hydronimii i hydrografii lewego 
dorzecza dolnej Narwi, „Nasze Korzenie”, nr 5, 2013, s. 4-6. 
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płynąc raz przy prawym, innym razem przy lewym brzegu, a jeszcze kiedy indziej środkiem 
doliny. Niższe tarasy były regularnie zalewane przez powodzie wiślane9. Do czę ściowej sta-
bilizacji koryta doszło po zbudowaniu wałów przeciw powodziowych, co miało miejsce na 

9 J. Kostrowicki, Środowisko geograficzne Polski, Warszawa 1968, s. 236; J. Gromski, Kultura sanitarna 
Warszawy do końca XVIII w., Warszawa 1977, s. 20; M. Chudzyński, Wieś południowo-zachodniego 
Mazowsza 1864–1907, Warszawa 1983, s. 75-76; idem, Puszcza Kampinoska w XIX i na początku 
XX wieku, s. 412-413; G. Okołów, Powódź, „Puszcza Kampinoska”, 1997, nr 3 (15), s. 2-3; B. Fal, 
P. Dąbrowski, Dwieście lat obserwacji i pomiarów hydrologicznych Wisły w Warszawie: przepływy Wisły 
w Warszawie „Gospodarka Wodna”, nr 12, 2001, s. 503-510; A. Kowalska, Analiza zmian krajobrazu 
w dolinie rzeki Wisły pomiędzy Warszawą a Płockiem w wieku XIX i XX, [w:] Problemy ochrony i kształ-
towania krajobrazu Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów Polski, red. A.T. Jankowski, 
U. Myga-Piątek, G. Jankowski, Sosnowiec 2002, s. 151-159; A. Magnuszewski, M. Gutry-Korycka, 
Rekonstrukcja przepływu wielkich wód Wisły w Warszawie w warunkach naturalnych, „Prace i Studia 
Geograficzne”, t. 43, 2009, s. 144-146; M. Gutry-Korycka, Z. Mikulski, A. Magnuszewski, Historyczne 
i współczesne warunki przepływu wód wielkich Wisły w Warszawie, „Gospodarka Wodna”, 2012, cz. I: 
nr 1, s. 9-17, cz. II: nr 2, s. 58-63; M.Ł. Stanaszek, Na Łużycu. W zapomnianym regionie etnograficz-
nym, Warszawa-Czersk 2012, s. 189-205; A. Andrzejewska, Zmiany stosunków wodnych w Puszczy 
Kampinoskiej, „Puszcza Kampinoska”, 2013-2014, nr 3-4 (79) - 1 (80), s. 22. 

Ryc. 3. Rekonstrukcja lewego dorzecza dolnej Narwi sprzed okresu budowy kanałów 
XV –pocz. XVII w. (wyk. J. Ościłowski, na podkładzie atlasu Podział hydrograficzny 
Polski, red. H. Czarnecka, cz. 2, Warszawa 1980 oraz map omówionych w tekście)



100 Jarosław Ościłowski

przestrzeni ostatnich 200 lat10. Po ich zbudowaniu działalność wody ograniczona została do 
międzywala11. W efek cie liczne niegdyś wyspy dziś stanowią najczęściej stały brzeg12. W la-
tach 1962–1970, w ramach projektowania kaskady dolnej Wisły, zbudowano we Włocławku 
zaporę tworząc Zalew Włocławski. W wyniku spiętrzenia wody doszło do likwidacji tara-
sów zalewowych i utwo rzenia jeziora na Wiśle o długości 58 km, sięgającego w górę rzeki 
po okolice Płocka, przez co na wysokości tego miasta poziom wody podniósł się o około 
2,5 m względem poprzedniego stanu13 (por. ryc. 2). 

Głównym dopływem Wisły na Mazowszu jest Narew (ryc. 4). Od ujścia Lizy płynie ona 
najpierw południkowo na północ, zataczając trzy duże pętle, tzw. Zakola Narwi, a następ-
nie na zachód, kilkakrotnie zmieniając kierunek. Do ujścia Supraśli rzeka tworzy sieć koryt 
wzajemnie ze sobą połączonych, jej dolina jest płaska i rozległa, szerokości od 2 do 6 km14. 
Występują tu gleby powstałe na torfach niskich, które dawniej porastały olsy oraz łęgi olszo-
we i olszowo-jesionowe15. Poniżej tego miejsca Narew zmienia kierunek na zachodni i płynie 
jednym korytem, pod wpływem Biebrzy zatacza łuk skierowany wypukłością na południe16. 

10 W wyniku budowy wałów w Warszawie powstał tzw. gorset warszawski. Prace rozpoczęto na te-
renie Warszawy i w najbliższej okolicy, a na stępnie kontynuowano na dalszych odcinkach. Wzdłuż 
Wisły zbudowano wały przeciwpowodziowe: moczydłowski i miedzeszyński. Wały od Góry do war-
szawskiego Czerniakowa wzniesiono w latach 1820–1828, natomiast odcinek wału pod Wilanowem 
w 1860 r., por. M.Ł. Stanaszek, op. cit., s. 192. W Leoncinie wały budowano w 1947 r. Od miejsca 
połączenia z Narwią po ujście Skrwy Lewej obwałowania wiślane powstały dopiero po 1947 roku. Po 
powodziach z końca XX i początku XXI wieku są one ponownie podwyższane i naprawiane do dziś, 
por. Z. Biernacki, Paleohydrologia Wisły w rejonie Warszawy w okresie od wczesnego średniowiecza 
do początku XX w. zarejestrowana w zespołach sedymentacyjnych aluwiów, „Warszawskie Materiały 
Archeologiczne”, t. IV-V, Warszawa 1970, s. 189; A. Andrzejewska, op. cit., s. 22-23. 

11 Na wysokości Warszawy do dzisiaj istnieją starorzecza wypełnione wodą, które świadczą o stosun-
kowo niedawnych zmianach koryta Wisły. Obok starorzeczy występują lokalnie wyspy śródkorytowe 
(kępy), zob. P. Wałdykowski, M. Zgorzelski, Rzeźba Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia, 
op. cit., s. 50.

12 Np. w Warszawie na Kępie Bełk powstały Siekierki, ląd stanowią dziś również: Kępa Gocławska, Kępa 
Krowia, Kępa Latoszkowa, Nad wiślanówka, Kępa Okrzewska i Kępa Zawadowska. W przeszłości do-
chodziło do częstych ich przemieszczeń. Zdaniem części histo ryków już w średniowieczu naturalnie 
na drugi brzeg przemieściła się Saska Kępa (zwana wcześniej Kawczą i Solecką). Znajdująca się bliżej 
lewego brzegu Kępa Potocka często zbliżała się do prawe go. Kępa Pólkowska (Kępa Zamkowa, Kępa 
Syreny) znajdowała się przy Żoliborzu i Nowym Mieście, a obecnie stanowi część Ogrodu Zoologiczne-
go w Parku Praskim, zob. A. Wejnert, Opis historyczny trzech kęp na Wiśle pod Warszawą (Polkowska, 
Bełk, Saska) od najdawniejszych czasów do 1850 r., Warszawa 1850; K. Handke, Dzieje Warszawy na-
zwami pisane, Warszawa 2011, s. 353-355. Poza Warszawą także docho dziło do przemieszczeń wysp, 
na co wskazują choćby nazwy tere nowe typu „Kępa” lub „Ostrów”, dziś złączonych na stałe z lądem. 

13 J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, op. cit., 132; R. Glazik, Wpływ zbiornika wodnego na Wiśle 
we Włocławku na zmiany stosunków wodnych w dolinie, „Dokumentacja Geograficzna”, 1978, z. 2-3; 
M. Banach, R. Głazik, Zbiornik Włocławski – niektóre problemy z geografii fizycznej, „Dokumentacja 
Geograficzna”, 1986, z. 5. 

14 Sieć rzeczna Narwi składa się z wielu rozdzielających i ponownie łączących się koryt. Niektóre za-
nikają głównie wskutek zarastania roślinnością wodną. Oprócz nich występują również fragmenty 
dawnych koryt, całkowicie lub częściowo izolowane od sieci koryt aktywnych, zob. R. Gradziński, 
Anastomozujący odcinek górnej Narwi, [w:] A. Dobroński, W. Grębecka [red.], Narew w dziejach 
i współczesności Mazowsza i Podlasia, Łomża 2004, s. 14. 

15 Potencjalna roślinność naturalna Polski, op. cit., arkusz 4. 
16 Na tym odcinku Narew przyjmuje wody Biebrzy i wpływa w zasadzie w jej koryto, ponieważ dalszy 

odcinek doliny Narwi zupełnie przypomina budową dolinę Biebrzy i w rzeczywistości stanowi jej po-
łudniowo-zachodnie przedłużenie, stąd nazwa mezoregionu „Kotlina Biebrzańska”, por. A. Musiał, 
Studium rzeźby glacjalnej północnego Podlasia, Warszawa 1992, s. 156-161; J. Kondracki, Geografia 
fizyczna Polski, Warszawa 1978, s. 340.
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Na tym odcinku szerokość doliny wynosi od 10 do 4 km, rzeka płynie przy północnej, stro-
mej i wysokiej do 10 m krawędzi wysoczyzny nadnarwiańskiej (Wysoczyzna Kolneńska). 
Na lewym brzegu rzece towarzyszy rozległe Bagno Wizna, zwane w średniowieczu Wielką 
Bielą i Gołą Bielą17. Za ujściem rzeki Gać Narew wpływa w wąską dolinę (1-2 km) o stromych 
i wysokich do 40 m zboczach, tzw. Przełom Łomżyński18. Następnie przy ujściu Czetny za-
kręca, zmieniając kierunek na południowo-zachodni. Na jej lewym brzegu piaszczysty taras 
nadzalewowy przechodzi w rozległą Równinę Kurpiowską, rozciągającą się aż po ujście 

17 Bagno Wizna to szerokie od 3 do 9 km obniżenie bagienne, z nielicznymi tylko piaszczystymi wynie-
sieniami, zajętymi przez lasy zaliczane w późnym średniowieczu do Puszczy Zambrowskiej – J. Wi-
śniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI w., [w:] M. Gnatowski, H. Majecki 
[red.], Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego, t. 1, Warszawa 1975, s. 39-41. Według 
mapy Potencjalnej roślinności naturalnej Polski, op. cit., arkusz 4, bagna w przeszłości porastały olsy 
oraz łęgi olszowe i olszowo-jesionowe, choć sądząc po średniowiecznej nazwie Goła Biel, teren ich 
był częściej bezleśny, co świadczyć może również o wyższym poziomie wody. 

18 Przełom Łomżyński znajduje się pomiędzy wysoczyznami Międzyrzecza Łomżyńskiego i Wysoczyzny 
Kolneńskiej, zob. J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, op. cit., s. 186. 

Ryc. 4. Rekonstrukcja sieci rzecznej Mazowsza północno-wschodniego 
(wyk. J. Ościłowski, na podkładzie atlasu Podział hydrograficzny Polski, 

red. H. Czarnecka, cz. 2, Warszawa 1980 oraz map omówionych w tekście)



102 Jarosław Ościłowski

Rużu. Na tym odcinku szerokość doliny wynosi około 1-2 km, a w jej dnie dominują mady 
piaszczyste. Poniżej ujścia Rużu Narew dwukrotnie zmienia kierunek spływu na południowy 
i zachodni, tworząc tzw. Kolana Narwi, po czym pod Modlinem wpływa do Wisły. Na tym 
odcinku dolina jest znacznie szersza (4-6 km), a rzeka płynie głównie przy prawym, wyso-
kim – dochodzącym do 30 m – brzegu, zajętym przez krawędź wysoczyzny nadnarwiań-
skiej (Wysoczyzna Ciechanowska, a przy ujściu do Wisły także Wysoczyzna Płońska)19. 
Na lewym jej brzegu znajdują się dwa poziomy tarasów: zalewowy i nadzalewowy, zajęty 
przez piaszczyste gleby bielicowe, pokryty wydmami i porośnięty borem sosnowym oraz 
częściowo borem mieszanym20. Jedynie poniżej Różana, a przed Pułtuskiem, rzeka płynie 
środkiem szerokiej (7-13 km) doliny, a tarasy towarzyszą jej po obu stronach. Tam też znaj-
duje się rozległe obniżenie bagienne, tzw. Bagno Pulwy21. Poniżej połączenia Bugu i Na-
rwi w 1963 r. utworzono jezioro zaporowe, zwane Zalewem Zegrzyńskim. Powstało ono 
w wyniku spiętrzenia o około 5,5-7 m wód Narwi i Bugu po wybudowaniu zapory w Dębem. 
W dalszej konsekwencji doszło do cofnięcia się wód Jeziora Zegrzyńskiego aż pod Pułtusk 
na Narwi (22 km) i pod Barcice na Bugu (17 km)22. Wisłę na wysokości Żerania w Warsza-
wie z Narwią pod Nieporętem łączy również szeroki na 25 m i głęboki na 2,5-3 m żeglugowy 
Kanał Żerański, długości 17,6 km, zbudowany w tym samym czasie. Włączono do niego 
dolny bieg uregulowanej Długiej (tj. Kanału Królewskiego i Kanału Nowego)23 (por. ryc. 3). 

Inny przebieg ma Bug (ryc. 5), będący głównym dopływem Narwi. Na odcinku od uj-
ścia Nurca rzeka płynie na zachód, głównie przy prawym wysokim brzegu. W dnie doli-
ny dominują urodzajne mady oraz niesprzyjające uprawom mady piaszczyste. Na lewym, 
niskim brzegu rzeki znajduje się taras nadzalewowy, szeroki na 4-7 km, o piaszczystym 
podłożu bielicowym, pokryty wydmami i porośnięty borami sosnowymi, w wielu miejscach 
poprzecinany bagiennymi zagłębieniami24. Prawy, wysoki brzeg rzeki w wielu miejscach jest 
dość stromy, sięgający nawet 15 m wysokości i regularnie obrywany przez wodę. Stanowi 
on jednocześnie krawędź wysoczyzny nadbużańskiej (Wysoczyzna Wysokomazowiecka 
i Międzyrzecze Łomżyńskie). Do Narwi wpływa pod Serockiem25. 

19 S.Z. Różycki, Nizina Mazowiecka, op. cit., s. 296. 
20 J. Nowak, M. Zapalska, Środowisko geograficzne Broku i Puszczy Białej, [w:] Brok i Puszcza Biała: 

przeszłość – środowisko geograficzne, kulturowe i przyrodnicze, Ciechanów 1989, s. 324. Poniżej 
ujścia Bugu piaszczysty taras pokrywają bory sosnowe, stanowiące pozostałości dawnej Puszczy 
Słupieskiej oraz lasów międzyrzecza Narwi i Wisły, odwadnianych przez Długą, Rządzę i Czarną, zob. 
J. Humnicki, K. Pacuski, op. cit., s. 33; Mapa gleb Polski, op. cit., Arkusz Warszawa (C4); Potencjalna 
roślinność naturalna Polski, op. cit., Arkusz 4.

21 Jest to rozległe obniżenie bagienne długości 11 km i szerokości 5 km. Na mapie z 1783 r. oznaczone 
jako Błota Plewna, por. Mappa szczegulna woiewodztwa mazowieckiego zrządzona z innych wielu 
mieyscowych, tak dawniey iak i swego odrysowanych, tudziez goscincowych y niewątpliwych wia-
domości przez Karola de Perthées J.K.Mci geografa (fotokopia w Pracowni Atlasu Historycznego 
Mazowsza Instytutu Historii PAN w Warszawie). Według autorów rekonstrukcji szaty leśnej bagna 
powinny porastać olsy – Potencjalna roślinność naturalna Polski, op. cit., arkusz 4. 

22 J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski, op. cit., s. 318-319.
23 Por. J. Ościłowski, Rządza, Czarna, Długa i Brodnia, op. cit., s. 4-6. 
24 W późnym średniowieczu i czasach nowożytnych były tu puszcze: Kamieniecka, Jadowska i Słupie-

ska, sięgające w kierunku południowym daleko za terasę Bugu, zob. J. Humnicki, K. Pacuski, op. cit., 
s. 33-34; Podział hydrograficzny Polski, cz. 1 (Zestawienia liczbowo-opisowe), red. H. Czarnecka, 
Warszawa 1983, s. 663; Mapa gleb Polski, op. cit., Arkusz Warszawa (C4); Potencjalna roślinność 
naturalna Polski, op. cit., Arkusz 4.

25 Niewykluczone, że we wczesnym średniowieczu było odwrotnie, dalszy odcinek od zbiegu Bugu 
z Narwią aż do połączenia z Wisłą zwano wcześniej Bugiem i to Narew uchodziła do niego pod Seroc-
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Obszar Mazowsza południowo-wschodniego to tereny wzniesień zajętych przez wyso-
czyzny Siedlecką, Kałuszyńską i Żelechowską na wschodzie i południu oraz przylegających 
doń od północy i zachodu równin Garwolińskiej i Wołomińskiej (por. ryc. 1). Równiny łagod-
nie opadają w kierunku większych dolin Wisły, Bugu i dolnej Narwi. Wysoczyznę Siedlecką 
i Żelechowską od Kałuszyńskiej oddziela tzw. Obniżenie Węgrowskie, którym płynie Liwiec 
wraz z Kostrzyniem oraz na pewnym odcinku Świder. Wysoczyzna Kałuszyńska przypo-

kiem. Pewną wskazówką jest informacja zapisana w dokumencie mogileńskim o komorze celnej na 
Bugu w Serocku, por. KK 22. Podobnie, w średniowieczu dalszy bieg Warty na odcinku od połączenia 
z Notecią do jej zbiegu z Odrą zwano Noteć, por. zapis z roku 1249, Kodeks dyplomatyczny Wielko-
polski, t. IV, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1881, nr 2055; A.M. Wyrwa, Czynniki związane z procesa-
mi formowania się grodów limesu nadnoteckiego we wczesnym średniowieczu. Stan i perspektywy 
badań, [w:] H. Machajewski, J. Rola [red.], Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośrednio-
wiecznych szlaków handlowych, Poznań 2006, s. 283. 

Ryc. 5. Rekonstrukcja sieci rzecznej Mazowsza południowo-wschodniego 
(wyk. J. Ościłowski, na podkładzie atlasu Podział hydrograficzny Polski, 

red. H. Czarnecka, cz. 2, Warszawa 1980 oraz map omówionych w tekście)
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mina płaski guz wznoszący się do 223 m n.p.m, na północ od Kałuszyna26. Z jej kulmina-
cyjnych wzniesień spływają promieniście we wszystkich kierunkach mniejsze rzeki regio-
nu. Na południe od niej znajduje się falista równina z wzniesieniami, zwana Wysoczyzną 
Żelechowską. W środkowej części wznosi się ona średnio do 180 m n.p.m., a kulminację 
204 m n.p.m. osiąga pod Stoczkiem Łukowskim27. Pomiędzy dolinami Wisły, dolnej Narwi 
i Bugu a wysoczyznami (Żelechowską i Kałuszyńską) rozciągają się głównie piaszczyste, 
pokryte wydmami obszary Równiny Garwolińskiej i Wołomińskiej28. Teren ich pochyla się 
łagodnie w kierunku północnym i zachodnim do dolin rzecznych Bugu i Wisły29. Do Wisły 
z terenu Wysoczyzny Żelechowskiej uchodzą Okrzejka, Promnik, Wilga i Świder30. Z Wy-
soczyzny Kałuszyńskiej spływa jego dopływ Mień31. Mniejsze rzeki, jak Stara Wilga, Bełch 
i Jagodzianka32, płyną z Równiny Garwolińskiej, natomiast Struga (zwana dawniej najpraw-
dopodobniej Żurawką) spływa z Równiny Wołomińskiej33 (por. ryc. 5). Inne, jak Skurcza34, 

26 J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, op. cit., s. 203; S. Lencewicz, Węzeł wodny kałuszyński 
(morfologia i hydrografia), [w:] Pisma wybrane z geografii fizycznej Polski, Warszawa 1957, s. 189-196. 

27 J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, op. cit., s. 204. 
28 Przeważają gleby bielicowe wytworzone z piasków, luźne, a miejscami słabo gliniaste, zob. Mapa gleb 

Polski, op. cit., Arkusz Warszawa (C4), Arkusz Radom (D4). 
29 Równina Garwolińska od 140 m n.p.m. w okolicach Łaskarzewa do 130 m n.p.m. w okolicach Otwoc-

ka – J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, op. cit., s. 195-196.
30 Okrzejka wpływała do doliny Wisły, wykorzystując starorzecza Wisły, które obecnie zostały sztucznie 

odcięte. Ujściowy odcinek Okrzejki poniżej Pytlochy nosi nazwę Bączycha. Przed odcięciem bocz-
nych ramion Wisły Okrzejka uchodziła do niej powyżej Radomki, a Bączycha nie była połączona 
z Okrzejką i stanowiła dolny bieg Pytlochy. Ta ostatnia bierze początek w dolinie Okrzejki. Przy ujściu 
Żelechówki dolina Wilgi ma charakter przełomowy, jest wąska, a brzegi są strome. Wilga dawniej 
uchodziła starym korytem poniżej ujścia Pilicy. Za źródłowy odcinek Świdra przyjęto ciek południo-
wy. Poniżej Staromina dolina rozszerza się, tworząc zabagnioną kotlinę o wyraźnych stokach. Od 
Latowicza ponownie zwęża się od 0,5 do 1,5 km. Prawymi mniejszymi dopływami Świdra jest Suj, 
Piaseczna i Sienniczanka, lewymi Jamielne, Lelika, Budziska Struga, Rydnia, Struga i Barłogoszcz; 
Podział hydrograficzny Polski, op. cit., cz. 1, s. 517, 519, 537-538; E. Wolnicz-Pawłowska, Nazwy 
wodne prawobrzeżnych dopływów Wisły między Bugiem a Wieprzem, Warszawa 2013, s. 124-167. 

31 Mień odwadnia południową część Wysoczyzny Kałuszyńskiej, jej największym dopływem jest Srebr-
na, czyli Mała Mień. Dolina najpierw wąska od 0,2 do 0,5 km, od ujścia Srebrnej rozszerza się i miej-
scami przekracza 1 km, zob. Podział hydrograficzny Polski, op. cit., cz. 1, s. 538-539. 

32 Jagodzianka to obecnie Kanał Bielińskiego, powstały z jej uregulowania, zmeliorowania Bagna Cało-
wańskiego (Całowańska Biel) i połączenia rzeki ze Świdrem, por. E. Wolnicz-Pawłowska, op. cit., s. 144.

33 Obecnie jest to uregulowany Kanał Wawerski – ibidem, s. 149. 
34 Skurcza wypływała z okolic Pragi i płynęła doliną Wisły równolegle do niej. Rzeka widoczna jest 

na mapach okolic Warszawy, wykonanych przez Karola de Perthéesa: Okolice Warszawy w Diame-
trze Piąciu Mil, opracował [Herman] Karol de Perthées pułkownik, J.K. M.ci geograf, rytował Pierre 
François Tardieu. Mapa sporzą dzona w skali 1:225 000, w 1783 roku, następnie uzupełniana (AGAD, 
zbiór kartogra ficzny 69-22), a także analogicznej Okolice Warszawy w Diametrze Piaciu Mil, opraco-
wał Karol de Per thées, rytował L. Serrurier, w skali około 1:150 000, z około 1794 (Staatsbibliothek 
zu Berlin Preussischer Kulturbesitz). Sezonowo po powodziach na Wiśle i jej przelewach przez tereny 
Pragi do dolin Brodni i Długiej z dorzecza Narwi mogła zmieniać ujście, łącząc się z Brodnią. Tak 
np. w opisie parafii tarchomińskiej F.S. Czaykowskiego Parafia Tarchomin Wieś opis z 1785 roku ks. 
Franciszka Czaykowskiego, oprac. ks. Z. Drzewiecki, Ząbki 2000, s. 19. Dolinę Skurczy uregulowa-
no, wykopując w okresie międzywojennym Kanał Henrykowski. Jego zadaniem było ściąganie wody 
z rejonu warszawskich osiedli Tarchomina i Białołęki. Kanał (żeglugowy) Żerański przeciął stary Kanał 
Henrykowski, dlatego dziś przepływa on kolektorem pod ulicami Modlińską i Poetów. Po drodze zasila 
też wody Rowu Winnickiego. Swój bieg kończy na terenie Jabłonny, uchodząc do kanału Buchnik. 
Kanał jest krótszy niż dawna Skurcza, na północ od ujścia pozostało stare, opuszczone jej koryto, por. 
Z. Biernacki, Geomorfologia i wody powierzchniowe, [w:] J. Lickiewicz, J. Pawlak, W. Pietrusiewicz 
[red.], Wisła w Warszawie, Warszawa 2000, s. 60; K. Handke, op. cit., s. 371-372.
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płynęły dawniej w dolinie Wisły. Wewnątrz obszaru w dorzeczu Świdra porastała Puszcza 
Starogrodzka, w dorzeczu Mieni i bliżej Mińska (Mazowieckiego) Puszcza Dębska. Rejony 
te określane też były mianem Polesia35. Do Narwi z Wysoczyzny Kałuszyńskiej spływa Rzą-
dza (Rynia), a dawniej spływała również Długa ze znacznym dopływem Czarną (por. ryc. 3). 
Rządza (dawniej w dolnym biegu zwana Rynią) wypływa z tych samych źródeł, co płynąca 
w kierunku przeciwnym Kałuska (inaczej Witówka). Jest jednak rzeką znacz nie dłuższą, 
w średnim biegu ma nieco rozbudowane dorzecze, tam też przyjmuje Cienką wraz z jej 
dopływami36. Dolny bieg Długiej w przeszłości znacznie różnił się od dzisiejszego. Rzeka 
często zmieniała bieg na obszarach bagiennych, a jej koryto było dodatkowo regulowane 
licznymi kanałami. Wypływała ona z okolic miejscowości Dłuska, płynąc przez teren wyso-
czyzny i równiny nie głęboką doliną. W średniowieczu uchodziła do Narwi pod Nie porętem, 
na co wskazuje dokument z 1426 roku37. Zapewne już wówczas w dolnym biegu miała 
charakter roztokowy, tzn. płynęła wieloma korytami wzajemnie ze sobą połączonymi, przez 
obszar bagien, zwanych wówczas „Opolice”. Bagno to rozciągało się od warszawskiego 
Grochowa do Nieporętu38. W począt kach XVII wieku bieg Długiej musiał być podobny, sko-
ro król Zygmunt III Waza kazał rzekę doprowadzić do porządku (tj. zebrać wody z puszczy), 
tak by nie zagrażała jego dworowi myśliwskiemu w Nieporęcie39. Nie wiadomo, na jakim 
odcin ku uregulowano wówczas rzekę. Być może część wód połączono z Brodnią40, płynącą 
równolegle do Długiej, po jej zachodniej stronie, z okolic Targów ka w Warszawie do Narwi 
w pobliżu Skrzeszewa41. Źródła Czarnej (Czar nej Strugi), znajdują się w pobliżu wsi Jaku-

35 J. Tyszkiewicz, Kotlina Warszawska w średniowieczu i jej geografia historyczna, [w:] idem, Geografia 
historyczna Polski w średniowieczu. Zbiór studiów, Warszawa 2003, s. 72. 

36 Cienka w XIX w. zwana była też Jasienicą. Poniżej ujścia Cienkiej Rządza została połączona kanałem 
o nazwie Biały Rów z Czarną (Czarną Strugą) z dawnego dorzecza Długiej. Wpada do Narwi poniżej 
ujścia do niej Bugu, w miejscowości Rynia. Miejscowość ta nosi jednocześnie dawną nazwę rzeki, 
uchodzącej w tym miejscu, dziś będącej dopływem Cienkiej, a w średniowieczu uważanej za rzekę 
główną. Rynia nosiła też oboczną nazwę Przeczrzew, wypływała z okolic kolejnej miejscowości zwa-
nej Rynia. Dziś natomiast bierze początek w okolicach Zapłocia i Kątów Czernickich, ponieważ jej 
górne źródła wyschły, Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej, op. cit., s. 252; J. Ości-
łowski, Rządza, Czarna, Długa i Brodnia, op. cit., s. 4, 6. 

37 Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej, op. cit., s. 18.
38 Ibidem. Dziś rejon ten, już znacznie osuszony, zwany jest Doliną Bródnowsko-Nieporęcką. 
39 Dwór stanowił również letnią siedzibę władcy, por. W. Bławdziewicz, Dzieje Nieporętu 1387–2009, 

Warszawa 2000, s. 21-24. 
40 Z zachowanych dokumentów średniowiecznych wiadomo, że Brodnia w 1484 r. oddzielała dobra Nie-

poręt od Jabłonny, Białołęki i Bródna. Natomiast w 1495 r. znalazła się w dokumencie określającym 
granice między Białołęką a Bródnem, Nieporętem i Żeraniem. „Idą starymi znakami granicznymi przez 
pole do bagna Opolice i brzegiem bagna do Wiciowego Brodu, aż do wypływu strumienia Brodnia 
z tego bagna; dalej brzegiem Brodni do granicy Jabłonny”, Słownik historyczno-geograficzny ziemi 
warszawskiej, op. cit., s. 18. 

41 Na co wskazuje późniejsza nazwa Kanał Królewski. Na mapach topogra ficznych tego terenu z lat 1783 
i 1794 Karola de Perthéesa oraz w zachowanym odręcznym szkicu ks. Franciszka Czaykowskiego 
z 1779 roku Długa uchodzi do Narwi w Skrzeszewie, płynąc właśnie wcześniejszym korytem Brodni. 
Inaczej jej prze bieg jest zaznaczony na mapach z lat 1802–1803, 1808, 1811–1820, 1813, 1831 
i 1832. Tam Długa płynie do Narwi ponownie przez Nieporęt. Na Topograficznej Karcie Królestwa 
Polskiego z lat 1822–1843 w miejscu Długiej występuje Zonza czyli Krulewski Kanał, która ponow-
nie płynie do Skrzeszewa. W rzeczywistości Zonza (dziś poprawnie: Ząza) jest dopływem Długiej, 
uchodzą cym pod Okuniewem, którą uznano wówczas za rzekę główną. Do Nieporętu płynie nato-
miast inny Krulewski Kanał, stanowiący drugi bieg Czarnej Strugi (czyli Czarnej), która poniżej Nadmy 
i Pustelni ka rozdziela się na dwa koryta, wykorzystując dawne łożyska Dłu giej. Na późniejszych ma-
pach, z 1891 (Mapa Warszawa Północ) i 1933 roku (mapa sztabowa WIG), Długa płynie do Nieporętu 



106 Jarosław Ościłowski

bów, Mo czydła i Antonina. Rzeka stanowiła główny prawy dopływ Długiej, z którą łączyła się 
w dwóch miejscach: jako Cięciwa (dziś Czar na Struga) pod Ossowem oraz jako Czarna pod 
miejscowościami Izabelin i Stanisławów42. W górnym biegu tych rzek, bliżej dolin Wisły, Na-
rwi i Bugu, położona była Puszcza Słupieńska, której część bliżej Brodni stanowiła Puszcza 
Brodzieńska43. W górnym dorzeczu Rządzy, Czarnej i Długiej, na słabszych piaszczystych 
glebach, porastała Puszcza Sulejowska. Najdłuższą rzeką uchodzącą do Bugu na terenie 
Mazowsza jest Liwiec (dawny Liw). Jest to rzeka wypływająca z rejonu Równiny Łukowskiej, 
o szerokiej i zabagnionej dolinie. W średnim biegu płynie tzw. Obniżeniem Węgrowskim44. 
Rzeka na niewielkim odcinku w dolnym biegu posiada drugie koryto, zwane Bełcząc. Jego 
dorzecze górne jest znacznie lepiej rozbudowane, a większe dopływy, jak Muchawka czy 
Kostrzyń, mają mocno zabagnione doliny. Inaczej jest w średnim i dolnym biegu, tutaj dopły-
wy są krótsze i węższe45. Na wschód od średniego biegu Liwca znajduje się Wysoczyzna 
Siedlecka o wysokościach dochodzących do 190–200 m n.p.m. i kulminacją 217 m n.p.m. 
na południe od Sokołowa Podlaskiego46 (por. ryc. 5). Na wschód od dolnego Liwca bliżej 
doliny Bugu rozciąga się dalsza część piaszczystej Równiny Wołomińskiej, dosyć płaskiej 
i łagodnie schodzącej do doliny Bugu, na której w późnym średniowieczu i czasach no-
wożytnych rozciągała się Puszcza Kamieniecka47. Z tej części obszaru do Bugu uchodzą 
Cetynia, Buczynka, Kosówka, Ugoszcz oraz mniejsze cieki48. Do Liwca uchodzą z prawego 
brzegu Stara Rzeka (Krynica), Sosna, Czerwonka, Miedzianka i Lubicza49. Z lewego brzegu 

jako Kanał Markowski (w okolicach Marek), dalej jako Nowy Kanał, a następnie jako Kanał Królewski. 
Na tych samych mapach inny kanał, zwany „Bródnowskim”, płynie z Warszawy do Skrzeszewa. Jego 
przebieg wskazuje, że uregulowano tu stare koryto Brodni, a w dolnym biegu wykorzystano dawne 
koryto Kanału Królew skiego. Oba kanały były połączone kolejnym kanałem pomiędzy Kobiałką i Mań-
kami. Dodatkowo na mapie z 1933 roku wszystkim rzekom towarzyszą dodatkowe rowy melioracyjne 
osuszające oko licę. W 1951 roku w okolicy wsi Poddębe zbudowano kolejny kanał długości 2,5 km, 
którym odprowadzano wodę z Kanału Bródnow skiego do Narwi, najprawdopodobniej wcześniej jego 
ujście było zamulane, por. J. Ościłowski, Rządza, Czarna, Długa i Brodnia, op. cit., s. 4-6 (tam wcze-
śniejsza literatura). 

42 Na mapie z 1783 roku Karola de Perthéesa i na mapie z roku 1813 wydanej przez A.P.H. Nordman-
na zaznaczony jest jej cały bieg, natomiast na innych mapach, kar tografów pruskich i rosyjskich z lat 
1808, 1811–1820 i 1832, Czarna tworzy dwie oddzielne rzeki. Pierwsza płynie od źródeł do Długiej, 
uchodząc dawną Cięciwą. Natomiast druga ma źródła w pobliżu ujścia pierwszej, pod Mostówką, 
i płynie dawnym dolnym biegiem Czarnej, uchodząc do Długiej. Obecnie wpływa do Kanału Żerań-
skiego, por. J. Ościłowski, Rządza, Czarna, Długa i Brodnia, op. cit., s. 4-6. 

43 Tereny puszczy pokryte były słabszymi glebami bielicowymi wytworzonymi z piasków, luźne oraz gle-
by brunatne wytworzone z piasków, gliniaste, por. Mapa gleb Polski, op. cit., Arkusz Warszawa (C4); 
Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej, op. cit., s. 19, 260. 

44 J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, op. cit., s. 204. 
45 Podział hydrograficzny Polski, op. cit., cz. 1, s. 669-670. 
46 J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, op. cit., s. 204.
47 Dominują tu nieurodzajne gleby bielicowe wytworzone z piasków (luźne), a pokrywają je bory miesza-

ne i sosnowe, por. Mapa gleb Polski, op. cit., Arkusz Warszawa (C4); Potencjalna roślinność naturalna 
Polski, op. cit., Arkusz 4. 

48 Od Dzięciołowa Buczynka płynie w obniżeniu podzboczowym w dolinie Bugu. Ma tu charakter rowu 
melioracyjnego (bywa tu nazywana Czarną Strugą). Kosówka jest połączona rowami z innymi ciekami 
i włączona w system melioracyjny Bugu. Ugoszcz odwadnia w górnym biegu wysoczyznę, a w dol-
nym biegu zbiera wody z systemu rowów melioracyjnych i uregulowanych cieków w dolinie Bugu, 
zob. Podział hydrograficzny Polski, op. cit., cz. 1, s. 664, 666. Mniejsze cieki to Treblinka, Wielącz, 
Bojewka, Dzięciołek Struga i Wilżanka. Ta ostatnia mogła stanowić dawny ujściowy odcinek Liwu lub 
jedno z kilku jego ramion. 

49 Ibidem, s. 667-668, 670. Czerwonka uchodzi dwoma ramionami, prawe ramię (Ada) stanowiło daw-
niej oddzielny ciek.
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do Liwca uchodzą długie dopływy, jak Muchawka i Kostrzyn50, o mocno zabagnionych 
dolinach oraz Czerwonka i Osownica51, mniejsze w większości spływają z Wysoczyzny Ka-
łuszyńskiej52. Kostrzyn także płynie tzw. Obniżeniem Węgrowskim, dawniej jego bieg wraz 
z Witówką był najprawdopodobniej uważany za jedno ze źródeł Liwca, o czym świadczy 
miejscowość o nazwie Liwiec, posadowiona w górnym dorzeczu tej drugiej rzeki53. Do Bugu 
z Równiny Wołomińskiej spływa Fiszor i kilka bezimiennych cieków54. Od zachodu z rzeką 
Liw sąsiadowała Puszcza Jadowska (Obrębska), porastająca lewy brzeg Bugu55. Z kolei na 
południe od niej położona była Puszcza Korycka (między Liwcem i Osownicą), stanowiąca 
przedłużenie wschodnie Puszczy Sulejowskiej56 (por. ryc. 5). 

Inaczej wygląda sytuacja w międzyrzeczu Bugu i Narwi – znajdują się tu dwie wysoczy-
zny: wschodnia Wysokomazowiecka i zachodnia Międzyrzecze Łomżyńskie. Pierwsza na-
leży do typu pagórkowatych z wzniesieniami w centrum obszaru, średnio 150-160 m n.p.m., 
skąd teren obniża się równomiernie, a rzeki spływają promieniście do dolin Narwi i Bugu 
oraz jego dopływów: Nurca i Broku. Najwyżej położony obszar z kulminacją 172 m n.p.m. 
znajduje się w pobliżu wsi Rutki57. W późnym średniowieczu obszar ten porastała Puszcza 
Łętowo58. Częściami jej były: Puszcza Gać – bór sosnowy porastający nad Gacią oraz grani-
cząca z nią od wschodu Puszcza Zambrowska, porośniętą grądami i borami mieszanymi59. 
Obszar zachodniej wysoczyzny, tj. Międzyrzecza Łomżyńskiego, jest w większości płaski, 
a w krajobrazie wyróżnia się jedynie pasmo Wzniesień Czerwonego Boru, wyniesione do 
225 m n.p.m. Masyw ten rozciąga się od przełomu Narwi po prawe dorzecze dolnego Bro-
ku. Elementem rzeźby terenu jest tzw. Krawędź Ostrowska, stromą skarpą odcinająca połu-
dniowo-zachodnią część wysoczyzny od lewego dorzecza górnego Orza. W późnym śre-
dniowieczu południowo-zachodnią część międzyrzecza zwano Puszczą Biskupią60. Z obu 
wysoczyzn do Bugu spływa kilka rzek, z których głównymi są Nurzec i Brok. Ten pierwszy, 
dawniej zwany Nurem, na odcinku od ujścia Mieni jest rzeką o szerokiej (miejscami do 4 km) 
dolinie, zabagnionej i częściowo piaszczystej. Jego prawymi dopływami oprócz Mieni są 

50 Ibidem, s. 669. Prawym dopływem Kostrzynia jest Świdnica, a lewymi Wila, Witówka z Trytwą, Kału-
ska (Witówka), Gawroniec i Śmierdziucha. 

51 Osownica jest rzeką o dobrze rozbudowanym dorzeczu. Jej dopływami są Pniewniczanka i Gołęb-
nica, w XIX w. należąca do dorzecza Moszczonej. Zmianę biegu rzeczki spowodowały przesunięcia 
wydm (piasków lotnych), por. T. Łuniewski, Brzegi i dolina rzeki Liwca, „Pamiętnik Fizjograficzny”, 
t. 1, 1881, s. 453-463; S. Lencewicz, Węzeł wodny kałuszyński (morfologia i hydrografia), [w:] Pisma 
wybrane z geografii fizycznej Polski, Warszawa 1957, s. 200-203.

52 Są to Turna, Korycianka i Moszczona. 
53 Nazwa pojawia się w 1524 r., U. Bijak, Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa 

mazowieckiego, Kraków 2001, s. 115. 
54 Współczesny Fiszor powstaje z połączenia rowów melioracyjnych i małych cieków naturalnych, Po-

dział hydrograficzny Polski, op. cit., cz. 1, s. 672.
55 Tereny pokrywają słabe rolniczo gleby bielicowe wytworzone z piasków (luźne), a porastają bory so-

snowe i mieszane, por. Mapa gleb Polski, op. cit., Arkusz Warszawa (C4); Potencjalna roślinność 
naturalna Polski, op. cit., Arkusz 4.

56 J. Humnicki, K. Pacuski, op. cit., s. 34. 
57 J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski, op. cit., s. 340. 
58 J. Wiśniewski, Początek i rozwój nowego osadnictwa w ziemi łomżyńskiej w końcu XIV i XV w., Studia 

Łomżyńskie, t. 1, red. J. Babicz, Warszawa 1989, s. 35; idem, Lucice czy Łuticze w „povesti vremen-
nych let” i próba ich lokalizacji, [w:] M. Biskup i inni [red.], Ars Historica. Praca zbiorowa z dziejów 
powszechnych i Polski, Poznań 1976, s. 314-320 i mapa. 

59 J. Humnicki, K. Pacuski, op. cit., s. 34. 
60 Nazwa jej pochodziła od właścicieli terenu – biskupów płockich, zob. J. Tyszkiewicz, Puszcze nad 

Narwią w średniowieczu, „Sylwan”, R. CXX, 1976, nr 12, s. 1. 
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Płonka i Nitka. Brok ma budowę odmienną od Nurca, jego dolina jest wąska i bardziej wcię-
ta w wysoczyznę, a taras towarzyszy rzece jedynie w dolnym jej biegu. Jego głównymi pra-
wobrzeżnymi dopływami są Mały Brok z Łętownicą, Łętnicą (dawniej Barłożną) i Jasienicą 
oraz Grabownica, lewymi – Święcienica i Siennica61. Mniejszymi prawymi dopływami Bugu 
są: Zuzela, Turka, Tuchełka (Branica), Trzcianka i Somna62 (por. ryc. 4). Ze wzniesień pod 
Wysokim Mazowieckim do Narwi spływają rzeki o szerokiej i podmokłej dolinie, jak Liza, 
Szeroka Struga, Płonka, Kurówka (Kropiwnica) i Slina z lewym dopływem – Rokitnicą63. 
Poniżej bagna Wizna do Narwi wpływa jeszcze Gać o szerokiej, mocno zabagnionej dolinie 
i rozbudowanej zlewni. Jej źródła znajdują się u podnóża Czerwonego Boru, a głównymi do-
pływami są: Jabłoń, Dąb, Leśnica i Kołomyja64. Oprócz niej z podnóża Czerwonego Boru do 
Narwi spływają: Łomżyca, która w dolnym biegu płynie szeroką, zabagnioną doliną Narwi, 
Ruź i Orz65. Innymi mniejszymi dopływami Narwi są: Krzywa Noga (Długa Noga), Czeczotka 
(Susza)66, Piasecznica, Wymakracz, Dębienica (Dąbrówka) i Prut (Lutobrok)67 (por. ryc. 4). 

Znacznie bardziej rozbudowane jest prawe dorzecze Narwi. Największym jej dopływem 
jest tutaj Biebrza (Bobra), która w dolnym biegu płynie na południowy zachód, a następ-
nie na południe. Jej dolina stanowi szerokie zagłębienie terenowe, wypełnione bagnami68. 

61 Dopływy Małego Broku: Łętownica, Barłożna i Jasienica, wypływają u południowego podnóża wznie-
sień Czerwonego Boru. Górny bieg Grabownicy (Strugi) płynący przez Ostrów Mazowiecką został 
w 1960 r. zdrenowany i obecnie płynie przez miasto kanałem, zob. W. Suski, Środowisko geogra-
ficzne powiatu Ostrów Mazowiecka, [w:] S. Russocki [red.], Ostrów Mazowiecka. Z dziejów miasta 
i powiatu, Warszawa 1975, s. 268.

62 Zuzela inaczej zwana była Zuzałką i Pukawką, natomiast Somna uchodzi do Bugu jednym ramieniem 
pod Barcicami, a drugim poniżej Rybna. O jej nazwie, por. Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, 
t. 1, 1065–1495, wyd. S.M. Szacherska, objaśnienia geograficzne K. Pacuski, Warszawa 1975, s. 7, 
przyp. 18. 

63 Dopływami Płonki są Slina (II) i Awissa. Dolina Rokitnicy jest głęboko wcięta w wysoczyznę (do 10 m). 
Od miejsca połączenia z nią Slina płynie szeroką do 2 km, podmokłą doliną, następnie zwęża się 
w okolicach Zawad, by przy ujściu znowu się rozszerzyć. Do znajdującego się w dolinie Narwi Ba-
gna Wizna spływa jeszcze kilka bezimiennych dziś strumieni, w średniowieczu zwanych: Jaworówka, 
Zambrzyca z Rudymstokiem, Olszanka z Kurowstokiem, Kalinówka oraz dwa Ciepłestoki, zob. J. Wi-
śniewski, Początek i rozwój nowego osadnictwa w ziemi łomżyńskiej, op. cit., s. 35-37. 

64 Gać w średnim i dolnym biegu dawniej zwana była Jabłonią, a w górnym – Pstrążnikiem (?). Prawym 
dopływem Jabłoni jest Zambrzyca, a lewym Gaci Zbrzeźnica; ibidem, s. 36. 

65 Dopływami Łomżycy są Lepacka Struga (Bożenica) i Gielnica. Z kolei większymi prawymi dopły-
wami Ruźca są: Jakać, Wszerzecz i Pstrążnik, a mniejszymi Jastrząbka z Ponikłystokiem, Mankan, 
Trzcianka i Trzmielnik, natomiast lewymi: Witnica i Dąb – wypływający z bagna zwanego Pacha – oraz 
bezimienny strumień odwadniający bagno Pyszna Pacha. Z prawego brzegu do Orza uchodzą: Milan 
i Czerwonka oraz bezimienna struga odwadniająca bagna zwane dawniej: Sosnowa Biel, Dębowa 
Biel i Płodza. Z lewego brzegu wpływają: Serocznica, Chrośnica i Ponikiew (Lubędza), zob. A. Wolff, 
E. Rzetelska-Feleszko, Mazowieckie nazwy terenowe do końca XVI w., Warszawa 1982, s. 39, 134, 
163; J. Wiśniewski, Początek i rozwój nowego osadnictwa w ziemi łomżyńskiej, op. cit., s. 37. 

66 Czeczotka wypływa z miejsca zwanego w XIV w. Suchy Czar, a uchodzi w dzisiejszej Ostrołęce, 
J. Wiśniewski, ibidem, s. 37. 

67 Mniejszymi lewymi dopływami Narwi są: Plewnica (Wylew) i bezimienna struga uchodząca pod wsią 
Zambski Kościelne (obie wypływają z bagien Pulwy), a także Zgorza Struga i Topolnica. Dopływami 
Lutobroku są: Łosina i Zimna Woda, por. Mappa szczegulna woiewodztwa mazowieckiego (…) Karola 
de Perthées z 1783 r.; Topograficzna Karta Królestwa Polskiego (1822–1843), przedruk, Warszawa 
1978 (dalej: Mapa Kwatermistrzostwa), kol. IV, sek. II. 

68 Dolinę Biebrzy wypełniają znaczne obszary bagienne. W jej dolnym biegu wyróżnia się: Bagno Dybła, 
położone przy ujściu Łeku do Biebrzy, na południe od niego Bagno Dobarz, a w widłach Biebrzy i Na-
rwi Bagno Ławki. 
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Głównym prawym dopływem Biebrzy jest Ełk (Łek)69, w jego dolinie poniżej miejscowości 
Prostki znajdowały się dawniej dwa jeziora: Toczyłowo i Grajwy (Grebin, Grayewo). Obecnie 
jest tylko pierwsze z nich, ponieważ drugie wyschło w czasach nowożytnych70. Kolejnym 
większym dopływem Narwi jest Pisa (dawniej też Pisz), wypływająca z jeziora Roś i płynąca 
skrajem równin Mazurskiej i Kurpiowskiej. Między dolinami Ełku, Biebrzy, Narwi i Pisy znaj-
dują się dwie wysoczyzny: Kolneńska na południu i Białej Piskiej na północy oraz stanowią-
ce jej przedłużenie w kierunku północno-wschodnim Wzniesienia Dybowsko-Wiśniewskie71. 
Obszary te są znacznie wyniesione ponad otaczające je od wschodu i południa kotlinę Bie-
brzy oraz od północy i zachodu – piaszczyste równiny. Najwyższe wzniesienia znajdują się 
na dziale wodnym Pisy i Wissy (dopływu Biebrzy), osiągają 214 m n.p.m. w okolicach Gałą-
zek72. Z wysoczyzn spływają na wschód do Ełku – Różanica i Dybła, a do Biebrzy – Klima-
szewnica, Wissa oraz dwa mniejsze dopływy: Witnica i Kamionka. Źródła Wissy znajdowały 
się w pobliżu Skarżyna, jednak w czasach nowożytnych połączono sztucznym kanałem 
jej górny odcinek z Jeziorem Borowym (Barben)73. Na północ do zlewni jeziora Roś płynie 
rzeczka o nazwie Biała, w średniowieczu zanotowana jako Gayle74. Z kolei na zachód do 
Pisy spływają Pisza Woda z Małą Piszą Wodą, Wincenta oraz Skroda z Łabną75 i Dzierzbią, 

69 Właściwy Ełk wypływa z Jeziora Łaśmiady, górnymi dopływami tego ostatniego są dwa cieki mające 
źródła w Puszczy Boreckiej: Łaźna Struga (dawniej Lasa) wypływająca z Jeziora Łaźno oraz strumień 
Gawlik wypływający z Jeziora Łękuk – sądząc po nazwie jeziora, mógł to być górny bieg Łeku (Ełku). 
Główny nurt Ełku w dolnym biegu płynie dziś sztucznie zbudowanym Kanałem Rudzkim, natomiast 
dawniej uchodził do Biebrzy (powyżej Goniądza) swoim naturalnym korytem, znajdującym się bardziej 
na wschód. 

70 Jezioro widoczne jest jeszcze na mapie C. Hennenbergera z 2. poł. XVI w. Z kolei na Mapie Kwater-
mistrzostwa (kol. V, sek. I) zaznaczone jest podmokłe miejsce po tym jeziorze, zob. W. Długokęcki, 
E. Kowalczyk, Nieznane opisy granicy mazowiecko-krzyżackiej, op. cit., cz. II, s. 22. 

71 Wysoczyzna Białej Piskiej i Wzniesienia Dybowsko-Wiśniewskie są mikroregionami Pojezierza Ełc-
kiego, por. A. Richling, Typologia mikroregionów fizycznogeograficznych w granicach województwa 
suwalskiego, „Przegląd Geograficzny”, t. LVII, z. 1-2, 1985, s. 123-137; J. Kondracki, Geografia regio-
nalna Polski, op. cit., s. 115. 

72 A. Musiał, Rozwój rzeźby glacjalnej, op. cit., s. 44-48. 
73 Jezioro znajduje się w dawnej Puszczy Rożyńsko (Rożeńsko, Ruszeysko). W l. 30. XIX w. rzeka i je-

zioro nie były połączone kanałem, co jest widoczne na Mapie Kwatermistrzostwa (kol. V, sek. I). Ze 
wzniesień do Wissy spływają Gręska, Ława, Kubra (Przytulanka) ze Słuczem i inna Gręska, natomiast 
jedynym większym, lewym dopływem Wissy jest Skiejtowstok (Skiejtownica, Skudowa Woda), zob. 
J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI w., op. cit., s. 39-41. 

74 Wówczas jej środkowy bieg był mocno zabagniony, dziś rzeka jest osuszona i uregulowana. Jej dopły-
wami są Dąbrówka i Konopka zanotowana jako Pawłocinstok (Paulczinstog). O identyfikacjach nazw 
wodnych zob. G. Białuński, Przebieg osadnictwa w okręgu piskim do 1466 r., „Znad Pisy”, 2000, nr 9, 
s. 27-29. 

75 Na podstawie błędnych zapisów kancelarii krzyżackiej sądzono, że Łabna, uchodząca do Skrody na 
południe od Kolna, płynęła dawniej jeszcze drugim ramieniem wprost do Pisy i nosiła oboczną nazwę 
Korczwody. Taki przebieg rzeki zanotowany został w opisach granic Mazowsza z państwem Zakonu 
Krzyżackiego, pochodzących z XIV i pocz. XV w., a widoczny jest na Mappie szczegulnej woiewodz-
twa mazowieckiego (…) Karola de Perthées, z 1783 r., por. W. Długokęcki, E. Kowalczyk, Opis granicy 
Mazowsza z państwem zakonu krzyżackiego z XIV wieku, „Kwartalnik Historyczny”, R. CIX, 2002, nr 2, 
s. 8; W. Długokęcki, E. Kowalczyk, Nieznane opisy granicy mazowiecko-krzyżackiej, cz. II Granica kom-
turstwa bałgijskiego (prokuratorstwo piskie i ełckie), „Kwartalnik Historyczny”, R. CXI, 2004, nr 1, s. 21; 
J. Ościłowski, Sieć grodowa na Wysoczyźnie Kolneńskiej we wczesnym średniowieczu. Ze studiów 
nad pograniczem mazowiecko-prusko-jaćwieskim, „Światowit”, t. VI (XLVII), fascykuł B, 2006, s. 82, 
przyp. 9. Z analizy współczesnych szczegółowych map topograficznych (CUGiK Warszawa, arkusze: 
Cieciory (234.334), Janowo (234.343), skala 1:10000) wynika, że dzisiejszy ciek, łączący (pomiędzy 
wsiami: Pupki, Kolimagi, Gietki, Niskowizna) bagna doliny Skrody z Pisą, płynie sztucznym korytem 
wykopanym zapewne w czasach nowożytnych. 
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płynącą w dolnym biegu Równiną Kurpiowską76. Południową część wysoczyzny odwadnia-
ją prawe dopływy Narwi: Wiźnica (Jedwabnianka), Jura (Łojewek), Siennica, Pęza i Czetna77 
(por. ryc. 4). Na zachód i częściowo na północ od obszaru wysoczyzn znajduje się rozległa 
piaszczysta równina, poprzecinana dopływami Narwi. Obszar ten w przybliżeniu ma kształt 
trapezu zwężającego się z północnego-zachodu na południowy wschód prostopadle do 
doliny Narwi. Tworzą go dwie równiny: Mazurska na północy, gdzie rzekom towarzyszą je-
ziora oraz Kurpiowska na południu, pokryta wydmami78. Przez obszar ten przepływają więk-
sze, północne dopływy Narwi, jak Pisa, Szkwa, Rozoga, Omulew i Orzyc; wszystkie rzeki są 
lub były mocno zabagnione79. Z jeziora Roś wypływa Pisa, której prawymi dopływami są: 
Barłoga80, Rybnica, Turośl i ciek płynący z dawnego jeziora Krusko81, zwany kiedyś Kruszą 
– jak osada nad jej brzegiem. Rybnica wypływała spod Piskorzewa, kierując swe wody na 
południe do Pisy, przepływała przez jezioro Rybno Wielkie, które wyschło. W jej dorzeczu 
znajduje się jeszcze jezioro Łacha (dawniej Rybno, Rybno Małe)82. Turośl wypływa w pobliżu 
miejscowości Karwica, jej lewym dopływem jest Zimna, a prawym Rudna83. We wschod-
niej części równin mniejszym dopływem Narwi jest Zbójna (Zbójna Struga), a większym – 
Szkwa, zwana w górnym biegu Rozogą (Rososzną), ponieważ przepływa wraz z tą drugą 
przez jedno bagno84. Głównym lewym dopływem Szkwy jest Czarnia (Krzywa)85. Kolejnymi 
rzekami płynącymi do Narwi są: Rozoga, niemająca większych i średnich dopływów oraz 

76 Doliny lewych dopływów Pisy były mocno zabagnione, dziś poprzecinane licznymi kanałami prze-
kształciły się w podmokłe łąki. Mniejszymi dopływami Pisy są: Szparka, Bogumiłka i Czerwonystok 
(Młynik). Lewymi dopływami Wincenty: Bystrystok, Ponikłystok, Opartnowstok, Lachowstok, Glibian-
cza i Wykowstok, prawym Kulona i kilka mniejszych cieków. Do Skrody z prawego brzegu uchodzą: 
Wiszowatystok, Glibiącystok, Łabna z Gromadzynstokiem, a z lewego: Dobrzyca, Białystok, Dzierzbia 
ze Złotymstokiem i Mankanem oraz Puzowstok. Nazwy rzek pochodzą z okresu późnego średnio-
wiecza, obecnie większość z nich jest bezimienna, zob. J. Wiśniewski, Początek i rozwój nowego 
osadnictwa w ziemi łomżyńskiej, op. cit., s. 37. Bagno nad Skrodą znajdujące się między wsiami 
Zabiele i Łosiewo nosiło nazwę Łosiowa Biel, informacja o nim zachowała się w źródłach krzyżackich, 
W. Długokęcki, E. Kowalczyk, Nieznane opisy granicy mazowiecko-krzyżackiej. cz. II, s. 21. 

77 Mniejszym dopływem Pęzy jest Kisielnica, Czetny – Długistok (Wrzącystok), a Narwi – Czarnocinstok, 
J. Wiśniewski, Początek i rozwój nowego osadnictwa w ziemi łomżyńskiej, op. cit., s. 37. 

78 Warto pamiętać, że jeszcze w czasach nowożytnych kilka jezior znajdowało się również na obszarze 
Równiny Kurpiowskiej, jak Krusko, Karaska i Drążdżewo. To ostatnie położone na Orzycu mogło być 
sztucznie stworzone poprzez spiętrzenie wód, Mapa Kwatermistrzostwa, op. cit., (kol. IV, sek. I). 

79 Dziś częściowo osuszone, poprzez kanały melioracyjne, którymi połączono różne dorzecza. 
80 Za pomocą sieci kanałów część wód z jej zlewni jest odprowadzana za pośrednictwem Rybnicy do 

Pisy. Dawniej odwadniała trzy jeziora: Pogubie Małe, Średnie i Wielkie.
81 Jezioro Krusko istniało jeszcze w XIX w., dziś jest po nim torfowisko Serafin, Mapa Kwatermistrzo-

stwa, op. cit., (kol. V, sek. II); J. Wiśniewski, Początek i rozwój nowego osadnictwa w ziemi łomżyń-
skiej, op. cit., s. 38.

82 Jeziora widoczne są na mapie z 1893 r., sporządzonej w skali 1:100 000, Karte des Deutschen Re-
iches, arkusz Friedrichshof (201). Dziś dolny odcinek Rybnicy jest zmeliorowany. 

83 Warto wspomnieć, że od jeziora Kierwik (położonego na Spychowskiej Strudze) w kierunku południo-
wo-wschodnim rozciąga się sucha dolina, wykorzystywana następnie przez strumień Ruczaj (dawniej 
Kurwia), uchodzący do jeziora Nidzkiego pod Karwicą oraz Turośl, por. mapy topograficzne: Powiat 
Szczytno oraz Powiat Pisz, Województwo Olsztyńskie, skala 1:25 000, WZKart., Warszawa 1965. Po-
dobieństwo nazw jeziora, rzeczki i miejscowości może wskazywać na pewne zmiany hydrograficzne 
na tym obszarze. 

84 Źródła jej zaczynają się powyżej jeziora Świętajno. W innych miejscach rzekę wcześniej zwano Din-
cowa i Ditwo, Ditow, zob. E. Kowalczyk, Topografia granicy mazowiecko-krzyżackiej w świetle ugody 
granicznej z listopada 1343 roku, „Kwartalnik Historyczny”, R. 99, nr 1, s. 50.

85 Tak np. na Mappie szczegulnej woiewodztwa mazowieckiego (…) Karola de Perthées, z 1783 r.



111Wody Mazowsza w przeszłości i ich antropogeniczne przekształcenia

Omulew, wypływająca z jeziora o tej samej nazwie. Jej większymi lewymi dopływami są: 
Czarna, Sawica, Wałpusza, Lejkowska Struga, Tryb (Trybówka, Łuka), Olszewka i Piasecz-
nica. Ta ostatnia dawniej miała źródła w Jeziorze Karaska (Piaseczno), które jak inne wy-
schło86. Prawymi dopływami Omulwi są: Przeździecka Struga i Płodownica, płynąca przez 
rozległe bagno zwane Szeroka Biel (por. ryc. 4). Orzyc w średnim biegu, jak również kolejna 
rzeka Ruż, na całej swej długości stanowią zachodnią granicę obszaru równin. W dolinach 
wszystkich rzek dominują gleby bagienne, natomiast tereny między nimi pokrywają niemal 
wyłącznie piaszczyste bielice. Nie nadawały się one do rolniczej eksploatacji, dlatego też do 
czasów nowożytnych pozostały porośnięte przez bory sosnowe87. W późnym średniowie-
czu bory w różnych częściach inaczej były nazywane. Północną część puszczy, należącą 
do Zakonu Krzyżackiego, zwano Wielką Puszczą (Gross Wildnis)88, a południową, przyna-
leżną Mazowszu – Zagajnicą89. Na zachód od omówionych równin znajduje się rozległy 
obszar wzniesień, sięgający na północy i zachodzie po łuk górnej Drwęcy oraz południkowy 
bieg Wkry. Teren ich jest wyższy w północno-zachodniej części zwanej Garbem Lubawskim 
(z najwyższym wzniesieniem – Dylewską Górą, o wysokości 312 m n.p.m.) oraz nieco niższy 
w południowo-wschodniej części określanej Wzniesieniami Mławskimi (z masywem Dębo-
we Góry – do 236 m n.p.m.)90 (por. ryc. 1). Obszar Garbu Lubawskiego stanowi dział wodny 
między Pregołą a Wisłą i Narwią. 

W późnym średniowieczu obszar Wzniesień Mławskich, z wyjątkiem Dębowych Gór, 
nosił nazwę Zawkrza, tj. obszaru położonego za Wkrą, bory mieszane w okolicach Mławy 
zwano Puszczą Mławską, a bory pokrywające Dębowe Góry – Puszczą Janowską91. Tereny 
położone na południe i częściowo na zachód od wzniesień są bardziej płaskie i jedynie 
w kilku miejscach urozmaicone niewielkimi wzniesieniami. Znajdują się tutaj dwie równiny 
– Urszulewska i Raciąska (por. ryc. 1). Ta pierwsza to piaszczysty obszar rozciągający się 
z północnego wschodu na południowy zachód od jezior dawnej Wkry (obecnej Weli) po 
górne dorzecze Mieni. Druga z równin zajmuje obszar na południe od zachodniej części 

86 J. Wiśniewski, Początek i rozwój nowego osadnictwa w ziemi łomżyńskiej, op. cit., s. 37-38.
87 J. Humnicki, K. Pacuski, op. cit., s. 33. Bagna porastały łęgi olszowe i olszowo-jesionowe, Potencjalna 

roślinność naturalna, op. cit., arkusz 1,4.
88 Jej część wschodnią, położoną w górnym dorzeczu Pisy, Szkwy i Rozogi zwano Puszczą Jańsborską, 

a część zachodnią, położoną w górnym dorzeczu Omulwi i częściowo Orzyca – Puszczą Galindzką.
89 Zagajnica to obecnie Puszcza Kurpiowska. Jej część południową, położoną bliżej Narwi, zwano Pusz-

czą Różańską (od miejscowości Różan nad Narwią), w okolicach Chorzeli nad środkowym Orzycem 
– Puszczą Mazuch, J. Humnicki, K. Pacuski, op. cit., s. 33; E. Kowalczyk, Dzieje granicy mazowiecko-
-krzyżackiej, op. cit., s. 63. Jeszcze inne jej fragmenty nazywano po prostu od rzek przepływających 
w okolicy, były więc puszcze zwane: Płodownicą, Szkwą, las Pisz (Pusz) – od rzeki Pisy (Pysz, Pusz, 
Pisz), położony w dolnym jej biegu.

90 Pasmo wzniesień Garbu Lubawskiego rozciąga się z północnego zachodu na południowy wschód 
i składa z kilku masywów poprzerywanych obniżeniami terenowymi. Wzniesienia Mławskie dzielą się 
na cztery części, w tym trzy zasadnicze masywy oddzielone przez górny Orzyc i dopływy Wkry; są to: 
wspomniany obszar Gór Dębowych położony w łuku górnego Orzyca, obszar wokół dzisiejszej Mła-
wy, sięgający aż po równoleżnikową Nidę i południkową Wkrę, kolejny to teren między górnym Welem 
(dawną górną Wkrą) i Nidą oraz niski w porównaniu z resztą, równinny obszar położony w widłach 
Wkry i Łydyni, z wyraźnie wyróżniającymi się wzgórzami (tzw. Moreny Ciechanowskie), osiągającymi 
168 m n.p.m., położonymi na zachód od Ciechanowa.

91 J. Humnicki, K. Pacuski, op. cit., s. 33; A. Borkiewicz-Celińska, Osadnictwo ziemi ciechanowskiej 
w XV wieku (1370–1526), red. A. Rutkowska-Płachcińska, Studia i Materiały z Historii Kultury Mate-
rialnej, t. XLIV, Wrocław 1970, s. 58; Mapa gleb Polski, op. cit., arkusze Toruń i Olsztyn; Potencjalna 
roślinność naturalna Polski, op. cit., arkusze 2, 4, 5.
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Wzniesień Mławskich; w jej krajobrazie wyróżniają się jedynie wzniesienia w okolicy Uniec-
ka z kulminacją 151,7 m n.p.m. pod Łaszewem92. Dolinom rzek towarzyszą rozległe tereny 
bagienne. Na południe od Równiny Raciąskiej i Wzniesień Mławskich znajdują się dwie 
wysoczyzny przedzielone przez Wkrę. Są to na wschodzie Wysoczyzna Ciechanowska, 
ograniczona doliną Narwi oraz na zachodzie Wysoczyzna Płońska, sięgająca doliny Wi-
sły. Ta pierwsza jest obszarem dość równinnym, jedynie w kilku miejscach urozmaiconym 
wzniesieniami wystającymi ponad okolicę, jak Góry Rawskie (161 m n.p.m.), Góry Krzy-
żewskie (170,8 m n.p.m), Sarnowa Góra (158 m n.p.m) i wyniesienie w okolicach Nasielska 
(157 m n.p.m). Istotnym elementem rzeźby jest tzw. Krawędź Opinogórska, pasmo ciągnące 
się z południa na północ, stromo opadające w kierunku zachodnim i łagodnie pochylone 

92 Obszar Wysoczyzny Unieckiej stanowi mikroregion Równiny Raciąskiej.

Ryc. 6. Rekonstrukcja sieci rzecznej Mazowsza północno-zachodniego 
(wyk. J. Ościłowski, na podkładzie atlasu Podział hydrograficzny Polski, 

red. H. Czarnecka, cz. 2, Warszawa 1980 oraz map omówionych w tekście)
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w kierunku wschodnim, oddzielające Sonę Prawą od Lewej93. Na południe od Równiny Ra-
ciąskiej i na wschód od średniego biegu Skrwy znajduje się Wysoczyzna Płońska. Jest ona 
prawie równa, urozmaicona jedynie nielicznymi wzniesieniami w okolicach Zagroby (153 m 
n.p.m.) i Kobylnik (163 m n.p.m.). Z obszaru Wysoczyzny Ciechanowskiej oprócz granicz-
nego Ruża spływają do Narwi: Różanica, Łaś, Kacica, Winnica (Niestępówka, Łubienica), 
Pokrzywnica i Wierzbica, a przepływają Orzyc i Pełta94 (ryc. 6). Dwie ostatnie mają źródła 
na obszarze Wzniesień Mławskich. Orzyc wypływa z bagna Niemyje, znajdującego się we 
wschodniej części obszaru. Płynąc najpierw na północny wschód, przepływa najgłębszym 
obniżeniem między masywami, tzw. Przełomem Orzyca. Dalej kieruje się na wschód i po-
łudniowy wschód, gdzie opływa łukiem wypiętrzony obszar Dębowych Gór, oddzielając 
go jednocześnie od równin, po czym zmienia kierunek na południowy i wpływa na obszar 
Wysoczyzny Ciechanowskiej, w dolnym biegu płynie przez dolinę Narwi, uchodząc naprze-
ciw wsi Zambski Kościelne. W górnym i średnim biegu jego dolina jest szeroka i mocno 
zabagniona, na wysoczyźnie zwęża się i robi głębsza. Przy wysokim stanie rzeki w śred-
nim jej biegu część wód Orzyca mogła być odprowadzana przez Ulewnicę do Ruża95. Pra-
wymi dopływami Orzyca wypływającymi u podnóża Dębowych Gór są: Tana, Ulatówka 
(Krzynowłoga) i Węgra z Morawką (Oględą). Lewymi górnymi dopływami Orzyca są: Wiew-
nia, Dąbrówka (Grzebska Struga), Janowianka i Borowianka (Koprzywnica, Pokrzywnica), 
z sandrowych równin spływa Raduka i kilka mniejszych rzeczek. Natomiast poniżej z ob-
szaru wysoczyzny płyną jeszcze Makowica i Czerwonka. Z obszaru wzniesień Garbu Lu-
bawskiego, dokładnie z południowego stoku Dylewskiej Góry, spływają dwa strumienie: 
Wielka Wkra, która uchodzi do jeziora Dąbrowa Wielka (dawniej Dąbrowa Wielka Woda) 
oraz Mała Wkra, wpływająca do jeziora Dąbrowa Mała (Dąbrowa Mała Woda). Oba przed 
połową XIV w. stanowiły źródła Wkry. Poniżej rzeka płynęła na południowy zachód przez 
jeziora Pancerz, Rumian i Rybno96. Pod Koszelewami rozdzielała się najprawdopodobniej 
na dwa koryta, opływając Ostrów Tarczyński. Lewą odnogą przepływała przez jezioro, po 
którym pozostało zagłębienie terenowe, tzw. Łąki Koszelewskie97, a prawą przez jeziora: 

93 Krawędź Opinogórska dzieli w kierunku południkowym północną część Wysoczyzny Ciechanowskiej. 
Biegnie ona od Czernic na południu do Wiśniewa-Dziarnowa na północy, koło Wiśniewa zakręca na 
wschód kończąc się koło Kosmowa, A. Borkiewicz-Celińska, Osadnictwo ziemi ciechanowskiej, op. 
cit., s. 34. Ta wysoka krawędź o stromym stoku podnosi się stopniowo ku północy, osiągając na (pół-
nocnym) krańcu wysokość ponad 30 m.

94 Pełta (w górnym biegu zwana wymiennie Soną) wypływała dawniej z południowych stoków Dębo-
wych Gór (Wzniesień Mławskich), z okolic Jaźwin i Nałęczy, obecnie bieg rzeki jest krótszy, ponie-
waż jej górne źródła wyschły, zob. A. Borkiewicz-Celińska, Osadnictwo ziemi ciechanowskiej, op. cit., 
s. 51. Jej jedynym większym dopływem jest Mała Pełta, zwana też Przewodówką.

95 Stąd może nazwa tego dopływu – od ulewania, przelewania się.
96 O jeziorach na Wkrze są informacje w dokumentach krzyżackich z XIV w. Z 1303 r. o jeziorze Ru-

mian oraz z 1338 r. o jeziorach: Rumian, Pancerz, Rybno, Muncwin i Rezcekaw, Urkundenbuch des 
Bisthums Culm, t. 1, wyd. C. P. Woelky, Danzig 1885, nr 156, 260, 261. Jezioro Rumian i Pancerz są 
łatwe do identyfikacji, jezioro Rybno to dzisiejsze jeziora: Zarybinek, Rybno i Neliwa oraz podmokły 
obszar je otaczający. Nie jest natomiast pewne, które z dzisiejszych jezior to Moncwin i Rezcekaw – 
najczęściej są one identyfikowane z Tarczyńskim i Grądy. Jedynie J. Powierski (Prusowie, Mazowsze 
i sprowadzenie krzyżaków do Polski, t. II, cz. 1, Malbork 2001, s. 64) widział w nazwie Muncwin 
jezioro pod Montowem, w zlewni Welu.

97 Łąki Koszelewskie stanowią naturalną sukcesję pojezierną, oddzieloną w części północno-wschod-
niej od dawnej Wkry groblą, wzniesioną na potrzeby drogi z Koszelew do Koszelewek, por. mapy 
topograficzne wyd. CUGiK Warszawa, w skali 1:10 000, arkusze Wąpiersk (232.334) oraz Koszelewy 
(232.343); J. Ościłowski, Wel i Wkra czyli o pracach hydrotechnicznych na pograniczu mazowiecko-
-krzyżackim w XIV wieku, „Nasze Korzenie”, nr 1, 2011, s. 11. 
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Tarczyńskie, Grądy i Zakrocz98. Po połączeniu Wkra płynęła na południe. Poniżej Bieżunia 
kierowała się na południowy wschód do Narwi, omijając jeszcze po drodze łukiem wznie-
sienia w okolicach Uniecka. W 1. połowie XIV w. Krzyżacy, chcąc podnieść poziom wód na 
Drwęcy i uczynić ją bardziej spławną, w pobliżu Cibórza wykopali sztuczny kanał, kierując 
nim wody górnej Wkry do rzeki Wel99. Górny bieg Wkry, choć połączony z Welem, jeszcze 

98 Jezioro Tarczyńskie jeszcze na mapie F. L. Schroettera (Karte von Ost-Preussen) z przełomu XVIII 
i XIX w. zaznaczono jako Wery, od miejscowości położonej nad jego brzegiem. Natomiast jezioro 
Grądy na tej samej mapie nazwano Tarczyńskim (Tarcin sehe) od miejscowości Tarczyn (Tarcin, dziś 
Tarczyny), położonej na zachodnim brzegu jeziora. Oba jeziora wówczas miały szersze połączenie niż 
obecnie. Natomiast na wcześniejszej (1783 r.) Mappie szczegulnej woiewodztwa mazowieckiego (…) 
Karola de Perthées, obejmującej również część Prus, oba jeziora zostały przedstawione razem jako 
jeden zbiornik wodny. 

99 Nie można jednak wykluczyć naturalnej bifurkacji. Wody Wkry mogły przelewać się do Welu niewielką 
doliną, którą następnie Krzyżacy poszerzyli na odcinku długości zaledwie 2 km, czego potwierdze-
niem mogła być nazwa rzeki Wel (Wla) oraz pochodna od niej nazwa osady Wlewsk (Lewsk) – od 
wlew, czyli czegoś wlewającego (przelewającego) się. Strona polska, nie mogąc pogodzić się z sytu-
acją, skarżyła się jeszcze przed Benedyktem z Makry w 1413 r., że Krzyżacy odcięli górny bieg Wkry 

Ryc. 7. Przekształcenia górnego biegu rzeki Wkry sprzed połowy XIV w. (wyk. J. Ościłowski, 
na podkładzie atlasu Podział hydrograficzny Polski, red. H. Czarnecka, cz. 2, Warszawa 1980 

oraz map omówionych w tekście)
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na przełomie XVIII i XIX w. nazywany był Wkrą, obecnie nosi nazwę tej drugiej rzeki100 (ryc. 
7). Większymi lewymi dopływami Wkry są Nida, Luta, Mławka, Topielica, Wisiołka, Rosica, 
Łydynia i Sona – spływające z wzniesień oraz Turka i Nasielna – z obszaru wysoczyzn101. 
Spośród nich najbardziej rozbudowane dorzecza mają: Nida, Mławka, Łydynia i Sona. Nida 
płynęła szeroką podmokłą doliną na południe, a następnie na zachód, gdzie pod Nickiem 
i Nowym Dworem uchodziła do Wkry, a obecnie wpływa w jej koryto. Najdłuższym dopły-
wem Nidy jest Szkotówka, wypływająca z jeziora Kownatki, a dawniej mająca połączenie 
z jeziorem Gardejki102. Mławka w górnym biegu płynie wąską doliną, po czym wpływa na 
Równinę Raciąską, gdzie znacznie się rozszerza. Prawym większym dopływem Mławki jest 
Przylepnica (Szronka), a lewymi Seracz (Podkrajewka) i Sewerynka103. Łydynia ma źródła 
w bagnie w pobliżu Orzyca, jej głównym dopływem jest Giedniówka (Giednia)104. Kolejnym 
większym lewym dopływem Wkry jest Sona, na jej górny bieg składają się dwa cieki – Sona 
Prawa i Sona Lewa, natomiast jedynym większym jej dopływem jest Kolnica (Skusza)105. 
Z prawego brzegu do Wkry z obszaru równin spływają Swojęcianka i Raciążnica (Szkwa), 
a z wysoczyzn Płonka i Naruszewka106 (por. ryc. 6). 

Na południe od Wysoczyzny Płońskiej znajduje się szeroka dolina Wisły107. Jej północny 
brzeg tworzy stroma krawędź, o wysokości 15-45 m, wzdłuż której płynie rzeka. Z prawego 
wysokiego brzegu uchodzą do Wisły: Kamienica, Gawarek, Ryksa, Mołtawa, Słupianka 
(Miszewka), Jasienica, Brzeźnica, Skrwa (Strkwa), Kamienica i Wierzbianka (Mokowica)108 

i połączyli go z Welem, kierując wody sztucznym kanałem na północny zachód w kierunku miasta 
Lidzbarka Welskiego, a w dawnym korycie pozostała Martwica, zob. E. Kowalczyk, Z badań nad po-
graniczem mazowiecko-pruskim i krzyżackim, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XLV, 1997, 
nr 3-4, s. 386; J. Powierski, Nazwa strugi Veronica. Ślad po nadbałtyckich Wenetach? [w:] Książęta, 
urzędnicy, złoczyńcy, Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 6, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2000, 
s. 170; J. Ościłowski, Wel i Wkra, op. cit., s. 11. 

100 Por. opis topograficzny rzeki Wkry z ok. 1798 r., sporządzony przez C.B. Bocka [red.], Kronika miasta 
Dąbrówna, przeł. J. Siedlecka, oprac. i wstęp G. Białuński, Warszawa – Dąbrówno 2003, s. 19-
21. Hydrografowie, nie mogąc zrozumieć tej sytuacji nazewniczej, za górny bieg Wkry uznali Nidę, 
a innym razem jej najdłuższy dopływ – Szkotówkę, zob. J. Ościłowski, Wel i Wkra, op. cit., s. 11-13. 
Odcinek dawnej górnej Wkry z jej dzisiejszym (właściwym) odcinkiem płynącym do Narwi łączy dziś 
wysychająca rzeczka o nazwie Rów, a dawniej Martwica, którędy przepływa niewielka ilość wody, 
zupełnie niewspółmierna do rozległości jej koryta, zob. E. Kowalczyk, Z badań nad pograniczem 
mazowiecko-pruskim, op. cit., s. 386. 

101 Mniejsze to Samińska Struga (Samnica), Siennica, Struga Koszelewska i Płośnica oraz Wronka.
102 Jezioro Gardejki poprzez kanał do Marózki znajduje się w zlewni Łyny, natomiast na wysokości wsi 

Kolonia Gardyny widoczna jest grobla przecinająca dawną dolinę łączącą Jezioro Gardejki i Jezio-
ro Kownatki, por. mapy topograficzne, CUGiK Warszawa, w skali 1:10 000, arkusze: Łodwigowo 
(232.411) i Gardyny (232.413). Mniejszymi prawymi dopływami Nidy są Pierławka i Wysoka, nato-
miast lewymi: Safronka i Marszewnica (Maszewnica).

103 Mniejszymi lewobrzeżnymi dopływami Mławki są Dwukółka i Turza.
104 Mniejszymi dopływami Łydyni są: Dunaj, Stawnica (Ościłówka) oraz Czerwienica i Pławnica.
105 Sona Prawa łączyła się z Soną Lewą pod wsią Gogole Wielkie, obecnie sztucznym kanałem uchodzi 

pod Ciemniewkiem.
106 Mniejszymi prawymi dopływami dawnej Wkry są: Rumienica wpływająca do Jeziora Rumian i Kru-

szenica w średnim biegu rzeki. Dopływami Raciążnicy są: Bobrownica wraz z ciekiem Zadębie oraz 
Karsienica (Karsówka), Rokitnica i Dobrzyca, Płonki – Dzierzążnia i Żurawianka, natomiast dopływem 
Naruszewki jest Słoćwianka.

107 Fizjograficznie jej obszar należy do Kotliny Warszawskiej, której przedłużeniem jest Kotlina Płocka, 
J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, op. cit., s. 132-133, 191.

108 Prawym dopływem Gawarka (Gawarca) jest Wiązówka, Ryksy – Wychylówka. A Jasienicę zwano też 
Ubiedrzą, Rosicą i Kasicą. Z kolei dopływem Mołtawy (Mutawy) jest Zapad.
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(por. ryc. 6). Od Jasienicy rzeki spływają z wysoczyzny zwanej Pojezierzem Dobrzyńskim. 
Kraina ta stanowi przedłużenie Wysoczyzny Płońskiej w kierunku północno-zachodnim 
i oprócz okolic Płocka zajmuje większą część obszaru między Wisłą, Drwęcą i Skrwą. W jej 
obrębie rzekom towarzyszą jeziora. 

Najdłuższym z dopływów Wisły jest Skrwa Prawa, wypływająca z Równiny Urszulew-
skiej, na jej górny bieg składają się dwa strumienie, Kołownica i Płosznica, wpływające 
do Jeziora Skrwileńskiego. Poniżej Skrwa płynie na południowy zachód, a następnie na 
południowy wschód szeroką i zatorfioną doliną. Na północ od Sierpca rzeka zmienia kie-
runek na południowy, a następnie południowo-zachodni i płynie przez obszar wysoczyzn 
głęboką doliną, 4-45 m, w wąskim i krętym korycie109. Lewymi dopływami górnej Skrwy są 
najczęściej bezimienne i w wielu miejscach zmeliorowane cieki, często połączone kanałami 
z dorzeczem Wkry, przez co ich bieg jest dziś trudny do odtworzenia110. Poniżej na obszarze 
wysoczyzn do Skrwy spływają Sierpienica (Sieprenica) i Wierzbica. Ta pierwsza wypływała 
z bagna Sieprcz w pobliżu Smarzewa – lecz dziś jej nazwą określa się kilka niewielkich 
cieków górnego jej dorzecza111. Głównymi prawymi dopływami Skrwy są: Urszulewka od-
wadniająca jeziora Urszulewskie i Szczutowskie (Blizno), Bobrownica, Goździenica, Gło-
wienica, Czernica, Lachnica (Bobrownica) i Turza z Chełczącą (por. ryc. 6). We wczesnym 
średniowieczu do dorzecza Skrwy najprawdopodobniej należała również dzisiejsza górna 
Mień wraz z częścią jezior w okolicy miejscowości Skępe. Były to jeziora obecnie czę-
ściowo nieistniejące, jak Skępe, Święte, Mielno, Patana (Czermno), które łączą z Czernicą 
niewielkie doliny, poprzecinane obecnie groblami i nasypami112. Czernica byłaby wówczas 
większą rzeką, wypływającą, jak można sądzić po nazwie, z dawnego jeziora Czermno113. 
Jego wody spłynęły do Mieni, a wcześniej stanowiło ono zlewnię dla kilku cieków płynących 
z północy, w tym strugi wypływającej z jeziora Łąkie (por. ryc. 6). 

Znacznie bardziej równinne tereny Mazowsza znajdują się po lewej stronie Wisły, czyli 
w południowo-zachodniej części opisywanego obszaru. Głównym dopływem Wisły jest tu 
Pilica, dawniej zwana Pilczą (por. ryc. 2). Jej źródła znajdują się na Wyżynie Śląsko-Kra-
kowskiej, następnie przepływa ona przez Wyżynę Małopolską, po jej opuszczeniu skręca 
ku wschodowi, wpływając na Mazowsze poniżej Inowłodza. Jej dolina osiąga 4 km szero-
kości. Wysoka krawędź wysoczyzny towarzyszy rzece na lewym jej brzegu. Natomiast na 
prawym rozciąga się rozległy piaszczysty ta ras nadzalewowy. Rzeka w dolinie najczęściej 
płynie środkiem. Na wysokości Wyśmierzyc rozdziela się na dwie odnogi, tworząc tzw. 
Przybyszewską Odnogę. Ujście Pilicy wielokrotnie zmieniało się, przemieszczając między 

109 D. Dobak, Wody Mazowsza, [w:] A. Richling [red.], Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne prze-
kształcenia, Pułtusk 2003, s. 137.

110 Najważniejszym jest dopływ spod Rynowa, którego przedłużeniem był ciek połączony obecnie ze 
Swojęcianką, z dorzecza Wkry. Otóż płynie on w górnym biegu szeroką i głęboką doliną niewspół-
mierną do swoich rozmiarów, ciągnącą się od koryta Wkry. Jest prawdopodobne, że tędy przelewał 
się nadmiar wody niesionej przez Wkrę tuż po wypłynięciu z obszaru Wzniesień Mławskich.

111 A. Wolff, E. Rzetelska-Feleszko, Mazowieckie nazwy terenowe, op. cit., s. 158. Po połączeniu w jeden 
nurt rzeka płynie szeroką, miejscami zabagnioną, a poniżej Sierpca głęboką (do 10 m) doliną o stro-
mych zboczach.

112 Mapa topograficzna CUGiK Warszawa, w skali 1:10 000, arkusz Skępe (356.334). Jezioro Święte 
bifurkuje obecnie do Mieni i Czernicy, natomiast wody z jezior Skępskie Małe i Skępskie Wielkie spły-
wają do Mieni. Dawniej było to jedno jezioro, które w 1930 r. rozdzielono groblą, J. Pawska, Poznajmy 
naszą okolicę, „Nasze Skępe”, 2003, nr 7, s. 6. Jezioro Skępe Wielkie zwane jest obecnie także Mień. 

113 O jeziorze Czermno wspominał A. Zalewski, Kilka wiadomości z dziedziny starożytnictwa, „Pamiętnik 
Fizjograficzny”, dział IV Antropologia, t. XII, 1892, s. 8.
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Mniszewem a Kępą Polską114. Obecnie rzeka uchodzi do Wisły obwałowanym przekopem, 
około 1 km na pół noc od tej pierwszej miejscowości115. Na południe od Pilicy, przez równi-
ny Radomską i Kozienicką, przebiega granica mazo wiecko-małopolska, dlatego też tylko 
północna ich część zaliczana jest historycznie do Mazowsza. Obszar ten zwano Zapil czem, 
a w śre dniowieczu i czasach nowożytnych porastała tu Puszcza Stromiecka, pokryta głów-
nie borami mieszanymi116. Z prawego brzegu do Pilicy uchodzą niewielkie strumienie, jak 
Pierzchnia, Dyga oraz dwa inne bezimienne cieki117. 

Pomiędzy dolinami Bzury i Pilicy znajduje się obszar Wznie sień Południowomazowiec-
kich. Wbrew swej nazwie, tylko w części północnej należy on do historycznego Mazow-
sza, gdzie wyróżnia się obszar Wzniesień Łódzkich i niższej, położonej na wschód od niego 
Wysoczyzny Rawskiej. Wzniesienia Łódzkie w części mazo wieckiej osiągają średnio 250 m 
n.p.m. i wznoszą się około 100 m powyżej okolicznych równin118. Obszar ten jest wyższy 
w zachodniej części i opada w kierunku wschodnim (por. ryc.1). Wysoczyzna Rawska naj-
wyżej wznosi się na południe od Mszczonowa, gdzie dochodzi do 211 m n.p.m.119 Od strony 
północnej obniża się łagodnym skłonem ku Równinie Łowicko-Błońskiej, a od wschodu – ku 
Równinie War szawskiej. Ta ostatnia jest dość płaska i osiąga wysokość powyżej 100 m 
n.p.m.120 (por. ryc. 1 i ryc. 8). Z obszaru wzniesień (w części mazowieckiej) i z wy soczyzny na 
południe, do Pilicy, spływają: Luboczanka (Leśnica), Rokitna, Lubianka z Gostomką, Mogie-
lanka i Rykolanka121. Z Wysoczyzny Rawskiej do Wisły wody swe kieruje Jeziorka, dawniej 
zwana Jeziorą i Jeziorną. Na terenie Konstancina-Je ziornej spływa ona do doliny wiślanej122. 
Jej większymi prawymi dopływami są Kraska, Zielona (Czarna) i Mała, a lewymi Tarczyn-
ka i Głoskówka123. Z Równiny Warszaw skiej do Wisły spływa Czarna124 oraz szereg innych 

114 Podział hydrograficzny Polski, op. cit., cz. 1, s. 534.
115 Pilica na Mazowszu przepływa przez dwa regiony fizjogeograficzne: Dolinę Białobrzeską oraz Dolinę 

Dolnej Pilicy, stanowiącą część Równiny Kozienickiej, różniącej się jednak od niej, J. Kondracki, Geo-
grafia regionalna Polski, op. cit., s. 199-200. 

116 Potencjalna roślinność naturalna Polski, op. cit., Arkusz 7. Tereny te pokrywają gleby bielicowe, wy-
tworzone z piasków (luźne i słabo gliniaste), a także z glin zwałowych oraz piasków naglinowych 
i naiłowych, Mapa gleb Polski, op. cit., Arkusz Radom (D4). 

117 Pierznia znana też jako Pierzchnianka uchodzi do starego koryta Pilicy, zwanego Suszymą, które łączy 
się z Pilicą, Podział hydrograficzny Polski, cz. 1, op. cit., s. 534. 

118 J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, op. cit., s. 197. 
119 Ibidem, s. 198.
120 Najwyżej położony punkt znajduje się w Warszawie, na Stacji Filtrów i osiąga 113 m n.p.m. – ibidem, 

s. 194. 
121 Mogielanka w środkowym biegu nosi również nazwę Rawka, a Czarna Woda nazywana jest wy-

miennie Dylówką, a w górnym biegu Nikłą, Podział hydrograficzny Polski, op. cit., cz. 1, s. 533. 
Z Równiny Warszawskiej do Pilicy uchodzą tylko niewielkie strumienie, jak Struga i bezimienny ciek 
koło Warki. 

122 Jeziorka w dolnym biegu zwana jest i dziś jeszcze Jeziorną. Ujściowy jej odcinek jest skanalizowany, 
a rzeka uchodzi do Wisły przepustem w wale przeciwpowodziowym. W czasach nowożytnych rzeka 
wpły wała do Wilanówki (Zaskwiry, Milanówki), płynącej doliną wi ślaną. W czasach współczesnych 
rzeki te nie łączą się, gdyż Wila nówka przepływa nad Jeziorką syfonem powstałym w 1959 roku, zob. 
Podział hydrograficzny Polski, op. cit., cz. 1, s. 539; P. Szpanowski, Warstwy krajobrazowe klucza 
wilanowskiego, Warszawa 2015, s. 21-22. 

123 Karaska jest zasilana wodami ze zlewni Czarnej, poprzez rów w Boglewicach, zob. Podział hydrogra-
ficzny Polski, op. cit., cz. 1, s. 539. 

124 W 1973 roku, na skutek przekopania kanału w okolicach Cza chówka, część wód Czarnej skierowano 
kanałem do Zielonej, płynącej do Jeziorki. Z tego powodu Zielona nosi dziś wymien nie nazwę Czarnej 
lub Kanału Czarna, Podział hydrograficzny Polski, op. cit., cz. 1, s. 537. 
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mniejszych rzek (por. ryc. 2). Do największych zmian w sieci wodnej równiny doszło na tere-
nie dzisiejszej lewobrzeż nej Warszawy. Obecnie płyną tu tylko peryferyjnie Potok Służewiec-
ki125 i Potok Bielański126, a w dolinie znajduje się jeszcze Wilanówka127 wraz z wieloma nie-

125 Potok Służewiecki w górnym biegu zwany był Sadurką, a niżej Potokiem. Źródła miał pod Czystem 
i Szczęśliwicami. W średniowieczu spływał z wyso czyzny na Służewiu, poniżej płynął doliną wiślaną 
wzdłuż skar py, wykorzystując stare odnogi i starorzecza Wisły, aż do Jeziora Czerniakowskiego. Jed-
nak w czasach nowożytnych jego wody skierowano na południe do Wilanówki, chcąc podnieść jej 
po ziom na terenie rezydencji Jana III Sobieskiego. W XVIII wieku wody tego strumienia zostały również 
wykorzystane do napeł niania stawów łazienkowskich. Dziś cały górny odcinek, aż do Okęcia, jest 
skanalizowany, a na powierzchni znajduje się tyl ko jego dolny odcinek, zob. W. Tatarkiewicz, Łazienki 
warszawskie, Warszawa 1968, s. 106; A. Gieysztor, Wiejscy poprzednicy Ochoty do połowy XVII w., 
[w:] Dzieje Ochoty, red. J. Kazimierski, Warszawa 1973, s. 20; J. Gromski, Kultura sanitarna, op. cit., 
s. 27-28; Z. Biernacki, Geomorfologia i wody powierzchniowe, op. cit., s. 53-55.

126 Potok Bielański od wadniał Chomiczówkę i Wawrzyszew oraz smugi błotne z tere nu obecnej Huty War-
szawy, przez Bielany płynął głęboką doliną, zwaną Kiełbasa. W 1819 roku wieś Wawrzyszew zakupił 
Instytut Agronomiczny z Marymontu, wówczas też rozpoczęto regulację strumienia, okolicznych bagien 
oraz wykopano Stawy Brustma na. Obecnie ciek sezonowo traci wodę i wysycha, uchodzi do Ru dawki 
tuż przy jej ujściu do Wisły, zob. J. Gromski, Kultura sanitarna, op. cit., s. 30; K. Handke, op. cit., s. 368. 

127 Wilanówka płynie doliną wiślaną, wykorzystując liczne starorzecza, zbiera też wody wysiąkające ze 
skarpy wiślanej, uchodzi do Wisły poprzez śluzę w wale przeciwpowodziowym. Przed założeniem 
rezydencji w Wilanowie zwa no ją Milanówką i Zoskwirą, choć w rzeczywistości był to dolny odcinek 
Jeziorki, zob. Podział hydrograficzny Polski, op. cit., cz. 1, s. 540; Z. Biernacki, Geomorfologia i wody 
powierzchniowe, op. cit., s. 50-51; P. Szpanowski, op. cit., s. 21-23.

Ryc. 8. Rekonstrukcja sieci rzecznej lewobrzeżnej Warszawy na tle rzeźby terenu (wyk. J. Ościłowski, 
na podkładzie mapy Twierdza Warszawa stan z 1909 r., skala 1:35 000, tekst, mapa i plan cytadeli 

Stanisław Kryciński, konsultacja Stefan Fuglewicz, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Piastów 2011)
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wielkimi kanałami odprowadzającymi wody ze starorzeczy128 i ujściowy odcinek Rudawki129 
(por. ryc. 8). Gospodarczy rozwój miasta skutkował zanikiem mniejszych rzek spływających 
do Wisły z wysoczyzny, jak: Żurawka130, Jordan131, Bełcząca132 (Nalewka133, Strumień No-

128 Z dzisiejszych kanałów historyczną metrykę ma Kanał Piaseczyński, zwany też Kanałem Królewskim, 
wykopany w latach 1717–1726. Powstał z uregulowania starorzeczy, poniżej zamku ujazdowskiego, 
w okolicy dzisiejszych stadionów Agrykoli i Legii, a jego zadaniem było ściągnięcie wody z terenu 
założenia pałacowo-parkowego w Łazienkach, Z. Biernacki, Geomorfologia i wody powierzchniowe, 
op. cit., s. 57-58.

129 Rudawka (Rudawa), w średniowieczu zwana Czyrwonką (czyli Czerwonką), miała dwa źródła, pierw-
sze w okolicach Moczydła na Kole i drugie na Skalszczyźnie, po połączeniu płynęła przez Po wązki, 
Słodowiec, Marymont i Potok. W latach 30. XX wieku Ru dawkę skanalizowano aż do Parku Kaskada, 
a poniżej puszczono uregulowanym korytem. Tuż przed wybuchem II wojny światowej rzekę skanali-
zowano także w górnym i średnim biegu. Dziś jej po zostałości widoczne są tylko w postaci niewielkich 
uregulowanych kanałów w Parku Olszyna i w ujściowym odcinku płynącym przez Las Bielański, po-
niżej osiedla Marymont-Ruda, zob. A. Gieysztor, Pradzieje żoliborskie: od wczesnego średniowiecza 
do połowy XVIII wieku, [w:] A. Zahorska [red.], Żoliborz wczoraj, dziś i jutro, Warszawa 1970, s. 12 
(9-24); J. Gromski, Kultura sanitarna, op. cit., s. 29-30; Z. Biernacki, Geomorfologia i wody powierzch-
niowe, op. cit., s. 27; K. Handke, op. cit., s. 369. Śladem po dawnej Czerwonce może być karczma 
Czerwona, widoczna na mapie wykonanej około 1825–28 oraz na planach z 1853 i 1858 r., na terenie 
dzisiejszego Marymontu i Potoku, poniżej Góry Marii, por. Arkusz nr 12 (Plan obozu pod Warszawą) 
wykonany w skali 1:21 000, B. Karssowski, B. Majewska, Plany Warszawy 1815–1831, Bi blioteka 
Narodowa, Zakład Zbiorów Kartograficznych. Zabytki Polskiej Kartografii, zeszyt 4, Warszawa 1982, 
s. 23 i przyp. 40; Plan wieczysto-dzierżawczej kolonii Grossów wykonany w 1853 r. przez Józefa 
Dziewiątkiewicza w skali 1:1300 (nr kat. 512), Plan wieczysto-dzierżawnej kolonii Grossów, będącej 
teraz własnością emfiteutyczną wielmożnego Józefa Aleksandrowicza z powodu sporu granicznego, 
wykonany po 1853 r. przez Józefa Dziewiątkiewicza w skali 1:1300 (nr kat. 514) oraz Plan Folwarku 
Rudy i dóbr Instytutowych Marymontu zdjęty w 1858 roku wykonany przez M. Nipanicza w skali 
1:8400 (nr kat. 525), por. A. Bartoszewicz, H. Bartoszewicz, Plany szczegółowe Warszawy 1800-
1914 w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych. Katalog, Pułtusk – Warszawa 2002, s. 153, 156, 
261, nr kat. 512, 514 i 525; A. Król, Marymont: dzieje letniej rezydencji Jana Sobieskiego, Augustów 
II i III oraz Instytutu Agronomicznego, „Rocznik Warszawski”, t. I, 1960, s. 35, 70. 

130 Żurawka (Żurawia) wypływała z okolic pl. Starynkiewicza, przez ul. Żurawią, a ze skarpy spływa-
ła wąwozem ul. Książęcej. W XVIII wieku skanalizowano Żurawkę na odcinku od ul. Brackiej przez 
Książęcą, Czerniakowską i Solec do ujścia, zob. A. Gieysztor, S. Herbst, E. Szwankowski, Kształty 
Warszawy, „Biuletyn Historii Kultury i Sztuki”, R. IX, 1947, z. 1-2, s. 150, 191; S. Herbst, Ulica Mar-
szałkowska, Warszawa 1978, s. 9, 37; Z. Biernacki, Geomorfologia i wody powierzchniowe, op. cit., 
s. 28-29; S.Z. Różycki, Dzieje Warszawy widziane okiem geologa, „Biuletyn Państwowego Instytutu 
Geologicznego”, nr 419, 2006, s. 113-116.

131 Na ul. Trębac kiej miał swoje źródła strumień o biblijnej nazwie Jordan, spływał obok Dziekanki, rów-
nolegle do ul. Bednarskiej. W XVII wieku został wykorzystany do napełnienia południowej fosy przy 
Pałacu Kazanowskich. Być może jego nazwa jest związana z cmentarzem żydowskim na Krakow-
skim Przedmieściu, zob. A. Gieysztor, S. Herbst, E. Szwankowski, op. cit., s. 150; J. Gromski, Kultura 
sanitarna, op. cit., s. 30.

132 Z podmokłych okolic ul. Bagno przy pl. Grzybowskim wy pływał w kierunku północnym strumień Beł-
cząca, następnie kie rował się przez pl. Bankowy, Nalewki i ul. Przebieg, skąd skręcał na wschód 
i wzdłuż ulic Wygon i Skąpej dochodził do Wisły, zob. A. Gieysztor, Pradzieje żoliborskie, op. cit., 
s. 12; J. Gromski, Hydrografia Żoliborza, op. cit., s. 175; D. Kosacka, Północna Warszawa w XVIII 
wieku, Warszawa 1970, s. 49-50. W oparciu o średni i dolny bieg Bełczącej, w latach 1621–1624, 
Zygmunt III Waza zbudował wały otaczające ówczesną Warszawę, zob. M. Kuzma, Zygmuntowskie 
obwarowania Warszawy, „Biuletyn Historii Kultury i Sztuki”, R. 9, z. 1-2, 1947, s. 55-58; A. Gieysztor, 
S. Herbst, E. Szwankowski, op. cit., s. 178; Z. Biernacki, Geomorfologia i wody powierzchniowe, op. 
cit., s. 2; S.Z. Różycki, Dzieje Warszawy widziane okiem geologa, op. cit., s. 100-108. 

133 Ludność Warszawy w okolicach Arsenału pobierała z Bełczącej wodę czerpakami, stad zwano ją 
również Nalewką, a okolicę Nalewkami, zob. A. Gieysztor, S. Herbst, E. Szwankowski, op. cit., s. 180-
181; A. Wejnert, Starożytności Warszawy, t. I, Warszawa 1848, s. 212, t. III, Warszawa 1854, s. 355-
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womiejski134), Drna (Drzęsna)135, Polkówka136 (por. ryc. 8) oraz mniejszych strumie ni, jak: 
Kamionka137, Strumień Świętojański138 i Dunaj139 z terenu Starego Miasta, przekształconych 
przy bu dowie murów miejskich i zamkowych średniowiecznej Warszawy. Wszystkie rze-
ki i strumienie były pierwotnie wy korzystywane jako źródło wody, a następnie jako ścieki, 
zwłaszcza dla terenów bardziej od skarpy oddalonych. W latach 80. XIX wieku rozpoczęła 

378, t. IV, Warszawa 1956, s. 401. J. Gromski, Kultura sanitarna, op. cit., s. 33. Zdaniem autorów 
pracy Kształty Warszawy (s. 191) Nalewki i Bełcząca były oddzielnymi rzeczkami i miały oddzielne 
ujścia, również D. Kosacka rozróżnia nazwy Bełcząca i Nalewka, pierwszą określając Strumień z Grzy-
bowa, a drugą Strumień Nowomiejski, por. D. Kosacka, Północna Warszawa w XVIII wieku, Warszawa 
1970, s. 45-46. 

134 Z bagnistych tere nów Nalewek, po północnej stronie Arsenału, wypływał drugi strumień, nazwany 
przez A. Świechowską Strumieniem No womiejskim. Prawdopodobnie była to jednak odnoga Bełczą-
cej lub kanał odprowadzający wodę do fosy okalającej od północy Nową Warsza wę, zob. A. Świe-
chowska, Początki osadnictwa na terenie Nowego Miasta, [w:] Szkice nowomiejskie, Warszawa 
1961, rys. 1; J. Rutkowska, Nowe Miasto w okresie utrwalania się stołeczności Warszawy 1609–
1730, ibidem, s. 60-61; J. Gromski, Hydrografia Żoliborza na początku XIX w., [w:] A. Zahorska [red.], 
Żoliborz wczoraj, dziś i jutro, Warszawa 1970, s. 175-176; idem, Kultura sanitarna, op. cit., s. 33-35; 
K. Handke, op. cit., s. 370. 

135 Drna (Drzansna, Drzęsna) wypływała w okolicach Czystego, płynęła Okopową, obok dzisiejszej Arka-
dii, a na północ od cytade li wpadała do Wisły. Rzeka ta, zasilana wodami ze źródeł na Woli i Powąz-
kach, miała pierwotnie znaczne rozmiary, w XVIII wieku przy zbiegu ulic Zielonej i Wesołej zbudowano 
na niej most długo ści 35 m, z czasem jednak jej powierzchnia ulegała zmniejszeniu. O jej bieg oparto 
zachodnie i północne obwarowania Warszawy, czyli tzw. Okopy Lubomirskiego, w 1770 roku. Podczas 
budowy cytadeli, w latach 1832–1887, pogłębiono jej ujście i wykorzysta no na fosę, zob. A. Gieysz-
tor, S. Herbst, E. Szwankowski, op. cit., s. 150, 190, 195; A. Gieysztor, Pradzieje żoliborskie, op. cit., 
Warszawa 1961, s. 12; J. Gromski, Hydrografia Żoliborza, op. cit., s. 174; idem, Kultura sanitarna, op. 
cit., s. 24-25; Biernacki Z., Geomorfologia i wody powierzchniowe, op. cit., s. 28; S.Z. Różycki, Dzieje 
Warszawy widziane okiem geologa, op. cit., s. 108-113; K. Handke, op. cit., s. 365-366.

136 Polkówka płynęła z Al. Wojska Polskiego i otaczała Plac Wilsona, gdzie spływała ul. Bohomolca, 
w XVII wieku ginęła w mokradłach pod Marymontem. Ze względu na bliskość źródeł Polkówki i dol-
nego biegu Drny można przypuszczać, że wcześniej stanowiła sezonowe lub stałe odgałęzienie Drny. 
W XVIII wieku ujście rzeki skierowano do łachy wiślanej, łączącej się z Wisłą poni żej Marymontu. W la-
tach 1816–1833 Polkówkę połączono z Drną kanałem Metzlowskim i skierowano nią ścieki miejskie 
poza tereny ówczesnej zabudowy Warszawy. W 2. połowie XIX wieku rzeka za częła wysychać. Po 
zbudowaniu kanalizacji warszawskiej projektu W. Lindleya kanał zasypano, zob. A. Gieysztor, Pra-
dzieje żoliborskie, op. cit., s. 12; J. Gromski, Hydrografia Żoliborza, op. cit., s. 174-175; idem, Kultura 
sanitarna, op. cit., s. 29; Z. Biernacki, Geomorfologia i wody powierzchniowe, op. cit., s. 27-28.

137 U podnóża zamku warszawskiego, tzw. Wąwozem Mariensztackim (odcinkiem dzisiejszej Trasy W-Z 
i ulicą Nowy Zjazd), płynęła Kamionka. Jej wody w XV i XVI wieku częściowo wykorzystano na koń-
cowy odcinek fosy wokół średniowiecznych murów Starej Warszawy, zob. A. Gieysztor, S. Herbst, 
E. Szwankowski, op. cit., s. 150; A. Gieysztor, Początki życia miejskiego nad środkową Wisłą i geneza 
Warszawy, „Rocznik Warszawski”, 1966, t. 7, s. 45; A. Król, Zamek Królewski w Warszawie, Warsza-
wa 1969, s. 9; J. Gromski, Kultura sanitarna, op. cit., s. 31; K. Handke, op. cit., s. 367. 

138 Na terenie placu Zamkowego, w pobliżu wylotów Piwnej i Świętojańskiej, spływał do Wisły Strumień 
Świętojański, który oddzielał zamek warszawski od miasta. Zapewne już w XV i XVI wieku przyjął for-
mę kanału, którego zadaniem było odprowadza nie ścieków. W 1631 roku kanał ten zawalił się. Po tym 
wydarzeniu zbudowano nowy kanał i połączono z kanałem Kamionki, J. Gromski, Kultura sanitarna, 
op. cit., s. 31-32. 

139 Dunaj wypływał z placu na Szerokim Dunaju i uchodził do Wisły wąwozem ul. Mostowej, oddzielającej 
Stare i Nowe Miasto. Po wzniesieniu murów miejskich Starej Warszawy strumień wy korzystano jako 
fosę. Najprawdopodobniej na skutek rozbudowy fortyfikacji miejskich oraz poszerzania i pogłębiania 
fosy nastąpi ło obniżenie zwierciadła wody gruntowej, co sprawiło, że w XVI wieku w miejscu dawnego 
źródła znajdowała się już tylko studnia, zob. A. Gieysztor, S. Herbst, E. Szwankowski, op. cit., s. 150. 
H. Czarnecka, Źródła na terenie Warszawy, „Wiadomości Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej”, 
1963, nr 54 a, s. 8; J. Gromski, Kultura sanitarna, op. cit., s. 32; K. Handke, op. cit., s. 366-367.
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działalność Komisja Brukowa. Według projektu W. Lindleya zbudowano kanalizację miejską, 
adoptując do niej część dolin, które obudowano i włączono w system kanałów podziemnych. 
W ten sposób ostatecznie osuszono tereny skarpy warszawskiej140. Oprócz zmian w sieci 
wodnej przeobrażeniom ulegała też rzeźba terenu Warszawy. Przez wieki zasypywano też 
tarasy zalewowe, podwyższając w ten sposób teren141. Zmiany antropogeniczne nie ominęły 
również nisko położonej, prawobrzeżnej Pragi142. Z brzeżnych partii Puszczy Kampino skiej 
uchodziło dawniej do Wisły kilka strumieni z okolic Kromnowa i Le oncina, jednak w później-
szym okresie połączono je w kanał i skierowano na zachód do Bzury143. 

U podnóża najwyższego wzgórza Wzniesień Łódzkich (284 m n.p.m), na wschodniej gra-
nicy miasta Łodzi, źródła swoje ma Bzu ra. Nazwa miejscowości Brużyca (Bruzica) w górnym 
jej biegu, pod Aleksandrowem Łódzkim, wskazuje na jej pierwotną nazwę. Rzeka, kierując 
się najpierw na zachód, a następnie ku północy, pod Łęczycą zmienia kierunek na wschodni. 
Na Mazowsze wpły wa powyżej Łowicza, w okolicach Soboty, dalej płynie na wschód, a na-
stępnie, po zatoczeniu łuku, na północ. Posiada rozbudowa ną dolinę i wiele zabagnionych 
dopływów. Uchodzi do Wisły na przeciw Wyszogrodu144. Na mazowieckim odcinku rzeki kra-
wędzie jej doliny są wyraźne. Jeszcze na początku XIX wieku Bzura powyżej Łowicza płynęła 
kilkoma korytami i miała charakter rzeki anastomozującej145. Dziś jej bieg jest uregulowany146. 

140 Съемка под руководствомъ Главнаго Инженера В. Г. Линдлея. Zbiór 21 arkuszy wykonanych 
w latach 1897–1901, w skali 1: 2 500 (Archiwum Główne m. st. Warszawy); Планъ Города Варшавы 
Съемка под руководствомъ Главнаго Инженера В. Г. Линдлея. Plan wykonany w 1900 r. przez 
Biuro Pomiarów pod kierownictwem inż. H. Lichtweissa, w skali 1:10 000 (Archiwum Państwowe m. 
st. Warszawy); A. Grotowski, Zarys historyczny wodociągów m. Warszawy, [w:] Kanalizacja, wodociągi 
i pomiary miasta Warszawy wykonane podług projektu i pod głównem kierownictwem inżyniera W. H. 
Lindley’a, opracowanie zbiorowe wydane nakładem E. Szenfelda, Warszawa 1911, s. 1-16; A. Gieysz-
tor, S. Herbst, E. Szwankowski, op. cit., s. 192; J. Gromski, Kultura sanitarna, op. cit., s. 35.

141 Brzeg Wisły biegł pierwotnie wzdłuż ulic: Rybaki, Bugaj, Sowiej, Furmańskiej, Browarnej i Topiel. Linia 
brzegowa prze suwała się powoli na wschód, głównie na skutek wyrzucania gruzów i śmieci. Naj-
grubsze warstwy nasypów stwierdzono wzdłuż linii skarpy i na terenach między nią a brzegiem Wisły. 
Na Powiślu przyskarpie służyło jako wysypisko śmieci i gruzu, dlatego dzisiejsza skarpa przesunięta 
jest na niektórych odcinkach znacznie na wschód w stosunku do linii pierwotnej. Podobnie poprzez 
sztuczne nasypy przesunięta jest skarpa na ul. Karowej o około 100 m, w stronę Wisły, w stosunku 
do linii pierwotnej. Na całym obszarze pomiędzy Nowym Miastem a Łazienkami leży gruba war-
stwa nasypów o miąższości 3-10 m. Z gruzu Warszawy zniszczonej po Powstaniu Warszawskim 
w 1944 r. podniesiono poziom osiedla Marymont (Kaskada, Ruda i Potok) oraz tarasu wiślanego 
pod Nowym Miastem i Cytadelą. Z gruzu, odpadów i śmieci powstał również Kopiec Czerniakowski 
(Kopiec Siekierkowski, Kopiec Powstania Warszawskiego) o wysokości do 25 m, por. W. Korotyński, 
Jak i z czego Wielka Warszawa powstała, [w:] Kalendarzyk polityczno-historyczny miasta stoł. War-
szawy na rok 1917, Warszawa 1916, s. 469; J. Gromski, Kultura sanitarna, op. cit., s. 11-12; Z. Bier-
nacki, Geomorfologia i wody powierzchniowe, op. cit., s. 30. 

142 Nasypy do wysokości 3-6 m stwierdzono na te renie dawnej Kępy Polkowskiej (dziś Park Praski 
i Ogród Zoologiczny) i do 3 m wokół niej oraz na terenach dworców Wileńskiego i Wschodniego, 
J. Gromski, Kultura sanitarna, op. cit., s. 12.

143 Wody z Puszczy Kampinoskiej kierują się do Bzury, co oznacza, że teren puszczy jest pochylony na 
zachód. Do Wisły uchodzi dziś wysychający Kanał Młociński, powstały w celu odwodnienia Bagna 
Łuże, K. Handke, op. cit., s. 372. 

144 Podział hydrograficzny Polski, op. cit., s. 691. 
145 Najczęściej były to dwa koryta, ale miejscami także trzy lub cztery, często po łączone mniejszymi 

strugami. Odległość między skrajnymi koryta mi rzeki wynosiła nieraz prawie 2 km, por. E. Kobojek, 
Środowiskowe skutki melioracji i regulacji rzek w dolinie Bzury w okolicach Łowicza, „Acta Universita-
tis Lodziensis. Folia Geographica Physica”, t. 6, 2004, s. 34-35. 

146 Próby jej regulacji podejmowa no kilkakrotnie. Pierwsze plany zmian w jej dolinie przygotował rząd 
pruski pod koniec XVIII wieku. Planowano uregulować Bzurę i w dalszej konsekwencji połączyć Wartę 
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Prawe dorzecze Bzury zajmuje większą część obszaru międzyrzecza z Wisłą i Pilicą. Z ob-
szaru Wzniesień Łódzkich spływają: Mroga, Skierniewka (Łupia)147 i Rawka148, natomiast 
z Wysoczyzny Rawskiej: Sucha (Nida), Pisia149 i Utrata (Rnowa, Nrowa, Mrowa)150 (por. ryc. 
2). Rzeki te przecinają płaski obszar Równiny Łowicko-Błońskiej, gdzie łączą się z innymi, 
mniejszymi ciekami151. W środkowo-wschodniej części równiny, na odcinku od górnej Utraty 
po Łowicz i Sobotę nad Bzurą, na piaszczystych i słabo gliniastych glebach bielicowych roz-
ciągały się dawniej puszcze: Jaktorowska, Wiskicka i Bolemowska (Bolimowska), porośnięte 
przeważnie borami mieszanymi152. W okolicach Łowicza z równiny do Bzury spływa jeszcze 
kilka krótszych strumieni, jak: Bobrówka, Uchan ka i Zwierzyniec z dopływami. Ich niewielkie 
doliny są dziś uregulowane, jednak w przeszłości były znacznie szersze i mocno zabagnione, 
dodatkowo w wielu miejscach połączone ze sobą, tworzyły system warkoczy wod nych, co 
było widoczne jeszcze na Mapie Kwatermistrzostwa z lat 1822–1843153. Licznie przecinają-
ce się strugi i rowy tworzą dziś nowe koryta rzek154 (ryc. 9-10). 

z Wisłą, jednak żadnych prac wówczas nie wykonano. W 1823 roku rozpoczęto na większą ska-
lę prace na odcinku od Łęczycy do Łowicza. Wówczas wyko pano nowe koryto, tzw. Nową Bzurę, 
którym popłynęła główna masa wody. Ponadto na wybranych odcinkach przekopano mniej sze rowy 
i wyprostowano, zwężono oraz pogłębiono koryto rzeki. W wyniku regulacji odcięto liczne starorzecza, 
zakola meandrowe i mniejsze koryta rzeki. W innych miejscach dawne koryta zasy pano i wyrównano. 
W drugiej połowie XIX wieku (od roku 1875) regulowano także dolny odcinek Bzury, od Łowicza aż po 
jej uj ście do Wisły. Od 1892 roku rzeka na tym odcinku była żeglowna. Obecny przebieg koryta Bzury 
w okolicach Łowicza został ukształ towany w latach 1925–1942. Dalsze prace w obrębie doliny Bzury 
i jej dopływów prowadzono od 1961 do 1974 roku. Na terasach nadzalewowych z większym spad-
kiem zakopano wówczas dreny ceramiczne lub z tworzyw sztucznych. Zabiegi melioracyjne miały 
poprawić stosunki wodne obszaru i umożliwić racjonalne zagospo darowanie terenu, w rzeczywistości 
jednak spowodowały nadmier ne osuszenie terenu, por. E. Kobojek, op. cit., s. 37-42. 

147 Skierniewka w górnym biegu nazywana jest dziś jeszcze Łupią. Jej bieg nieznacznie zmieniono w Arka-
dii podczas budowy parku przez Helenę z Przeździeckich Radziwiłłową, zob. J. Warężak, Osadnictwo 
kasztelanii łowickiej (1136–1847), Łódź 1952, 43-44; Podział hydrograficzny Polski, op. cit., s. 695-696. 

148 Rawka zwana jest też Bolimówką (Bolemówką). Za jej źródła uznaje się ciek płyną cy z miejscowości 
Rawica (Rewica), co wskazuje też na jej dawną nazwę. Rzeka na pewnych odcinkach została uregu-
lowana. Zob. J. Warężak, op. cit., s. 44-45; Podział hydrograficzny Polski, op. cit., s. 696-697. 

149 Na górny bieg rzeki składają się dwa cieki: Pisia Tuczna i Pisia Gągolina. Część wód z Pisi uchodzi 
do zlewni Suchej. Do pływami Pisi są Głęboka Struga i Wierzbianka. Pisia na odcinku od Gągolina do 
Szymanowa płynie kanałem widocznym już na mapie woj. rawskiego z 1792 roku, por. Mappa szcze-
gulna woiewodztwa rawskiego zrządzona z innych wielu mapp mieyscowych, tak dawniey jak i swezo 
odrysowanych, tudziez goscincowych i niewątpli wych wiadomosci wszystko według reguł geogra-
ficznych i obserwacyi astronomicznych przez Karola de Perthées Pułkownika Woysk Koronnych J. K. 
M.ci Geografa, w skali 1:225 000 (fotokopia w Pracowni Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN 
w Warszawie); Podział Hydrograficzny Polski, op. cit., s. 698. 

150 Utrata wypływa z okolic Nadarzyna, dawniej była zwana Nro wą, Rnową i Mrową, dziś tą ostatnią 
nazwą określa się dopływ Ro kitnicy w jej zlewni, por. Podział hydrograficzny Polski, op. cit., s. 700; 
J. Duma, Nazwy rzek lewobrzeżnego Mazowsza (z całym dorzeczem Pilicy), Warszawa 1999, s. 30–
31; Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej, op. cit., s. 181. 

151 J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, op. cit., s. 190.
152 J. Humnicki, K. Pacuski, op. cit., s. 33; Mapa gleb Polski, op. cit., Arkusz Płock (C3), Arkusz Warszawa 

(C4); Potencjalna roślinność naturalna Polski, op. cit., Arkusze 4 i 5.
153 Mapa Kwatermistrzostwa Polskiego, czyli Topograficzna Karta Królestwa Polskiego opracowana w la-

tach 1822–43 przez Kwatermistrzostwo Generalne Wojska Polskiego generała Maurycego Hauke, 
a ukończona przez Korpus Topografów Rosyjskich pod kierunkiem generała Karola Richtera, por. 
Topograficzna Karta Królestwa Polskiego (1822–1843), oprac. B. Krassowski, Warszawa 1978, skala 
1:126 000, kol. III, sek. IV (dalej jako TKKP). 

154 Po 1932 roku zaczęto regulować środkowe i dolne odcinki Bobrówki, Uchanki i Zwierzyńca, oprócz 
regu lacji łączono rzeki kanałami i przekopami. Dzisiejsza Bobrówka jest dłuższa niż w przeszłości, 
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Dorzecze Utraty zajmuje niemal cały obszar równiny Błońsko-Łowickiej w jej północ-
no-wschodniej części, a źródła jej górnych prawych dopływów znaj dują się bardzo blisko 
doliny wiślanej, dokładnie w zachodniej czę ści dzisiejszej Warszawy, co jest spowodowane 
spadkiem równiny w kierunku zachodnim155. Innym prawym dopływem Bzury, spływają-
cym z tarasu nadza lewowego Wisły, jest Łasica (por. ryc. 2). Rzeka ta jest stosunkowo 
młoda, po wstała w wyniku budowy kanałów odprowadzających wodę z roz ległych błot 
i bagien na terenie Puszczy Kampinoskiej. Wcześniej koryta rzeczne w puszczy nie były 
widoczne, zamiast nich wystę powały szerokie na kilka kilometrów smugi błotne. W połowie 
XIX wieku przystąpiono do melioracji zalewanych terenów puszczy oraz obszarów bagien-
nych156. W ich wyniku wykopano liczne kanały i rowy osuszające, z te renu puszczy zniknęły 
wody z obniżeń międzywydmowych, a obecnie wysy chają też bagna i niewielkie jeziorka. 

wypływa jak dawniej spod Bobro wej, jednak w średnim biegu przepływa przez stawy Okręt i Ry dwan, 
powstałe na terenach bagiennych w XV wieku, a w dolnym przez stare koryto Bzury, powstałe w XIX 
wieku, po zbudowaniu bardziej na północ „Nowego Kanału”. Koryto to później rów nież uregulowano 
w kanał Otolanka. Dawna Bobrowa płynęła dzisiejszym korytem Laktozy i Uchanki, wpływała do 
Bzury pod Zagórzem i Bratkowicami. Rzeka płynęła przez Kalenice, dlatego też wymiennie zwano 
ją Kalenicą. W jej górnym lewym dorzeczu płynęła jeszcze Baranówka, którą uregulowano w kanał 
zwany Po bocznica i Gzinka, przy czym nie wiadomo, która była uznawana za ciek główny, a która 
za ciek poboczny. Obszary bagienne, gdzie wykopano stawy Okręt i Rydwan, a potem połączono 
z korytem Bobrowej (Bobrówki), już w czasach nowożytnych były poprze dzielane systemem jazów 
i grobli, które dodatkowo spiętrzały wodę. Dopływami były tu Niwka (dziś Kalinówka) i Zimna Woda, 
zwana w górnym biegu Dzielnicą. Zanim wykopano nowe kory to Bzury, wody ze stawów uchodziły do 
starego pod Chroślinem i Mystkowicami. Kolejny nieistniejący w dzisiejszym oficjalnym nazewnictwie 
ciek to Branica, która wypływała na powierzchnię powyżej Łagowa i Zakulina, płynęła dzisiejszym ko-
rytem Uchanki, następnie swoim korytem, pomiędzy ciekami Kalenicą (Bobrową) i Islanką, uchodziła 
do Bzury w Łowiczu. Taki przebieg widoczny jest na Mapie Kwatermistrzostwa. Jej dopływem jest tam 
Uchanka, która za Szeligami rozdziela się na dwa koryta. Prawym wpływa do Branicy, a lewym do 
Islanki (dawne koryto Płyćwi) i dopiero pod Łowiczem ponownie łączy się i wpływa do Bzury. W XIX 
wieku Uchanka wypływała spod Woli Drzewieckiej, a wcześniej zapewne spod Lipiec, gdzie widocz-
na była jeszcze dolina. W średniowieczu rzeka nosiła nazwę Płyćwia, jednak uchodziła gdzie indziej. 
W dol nym i średnim biegu płynęła, jak dzisiejsza Uchanka, przez Słom ków, Jacochów i Szeligów, 
a potem skręcała na północny wschód, płynąc dzisiejszym górnym korytem Zielkówki (prawy do-
pływ Zwierzyńca) i nieistniejącym odcinkiem, zwanym później Islan ką. Miejscowość Uchań Dolny 
znajduje się nad dawnym korytem Branicy, co wskazuje, że po połączeniu Uchanki i Branicy dalszy 
odcinek tego cieku zwano Uchanką, a dopiero później jej nazwa przeszła na koryto Płyćwi. Kolejnym 
prawym dopływem Bzury jest Zwierzyniec, w górnym biegu nazywany Pisią. Wypływał on z okolic 
miejscowości Drzewce. Dawniej zwano go Korabką, a także Makówką, Placzewką i Ziel kówką (czyli 
tak jak dzisiejszy dopływ). Rzeka jako Korbka wymie niona została w 1441 roku w Makowie, jednak 
wówczas wpadała do Łupi, czyli dzisiejszej Skierniewki. Rzeka o tej nazwie wystąpiła również w 1456 
roku w Woli Stachlewskiej (dziś Wola Makow ska). Połączenie obu rzek, tj. Korabki (Zwierzyńca) i Łupi 
(Skier niewki) jest możliwe pomiędzy Dzierzgówkiem i Bobrownikami, gdzie do dziś zachowana jest 
podmokła dolina przecięta nasypem kolejowym. W XVI wieku Korabka płynęła do Bzury, przyjmu jąc 
przy ujściu wody Płyćwi. Por. TKKP, kol. III, sek. IV; Podział hydrograficzny Polski, op. cit., s. 694-695; 
J. Warężak, op. cit., s. 41-44; E. Kobojek, Środowiskowe skutki melioracji i regulacji rzek, op. cit., 
s. 38-39; J. Ościłowski, Wody południowo-zachodniego Mazowsza w przeszłości i ich antropogenicz-
ne przekształcenia, „Nasze Korzenie”, t. 8, 2015, s. 9. 

155 Prawymi dopływami Utraty są Raszynka i Żbikówka, a lewymi Rokitnica, Korytnica i Teresinka. Pra-
wym dopływem Rokitnicy jest Zimna Woda, a lewymi Rokicianka i Mrowa, dawniej znana jako Kłod-
nica i Kur. W dolnym biegu Rokitnica rozdziela się na dwa koryta, prawe, właściwe (Rokitnica Stara), 
płynące przez Rokitno i lewe, sztuczne (Rokitnica), prowadzące wody przez Błonie, por. Podział hy-
drograficzny Polski, op. cit., s. 700; J. Duma, Nazwy rzek lewobrzeżnego Mazowsza (z całym dorze-
czem Pilicy), Warszawa 1999, s. 62, 85. 

156 W 1861 roku zapoczątkowano budowę głównego kanału puszczańskiego. W latach 70. XIX wieku ko-
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 pano kanały odprowadzające wody do Łasicy, co spowodowało osusze nie terenów bagiennych. Dal-
sze prace melioracyjne prowadzono w okresie międzywojennym. W latach 1968–1977 przedłużono 
kanał Łasica, łącząc go z Wilczą Strugą wypływającą z bagien Cichowęża. W latach 1974–1975 przy 
ujściu kanału Łasica do Bzury w Tułowicach wybudowano przepompownię oraz śluzę w obwa łowaniu 
rzeki Bzury. Kanał Łasica odwadnia środkową część pusz czy, zasilany jest wodami z innych rowów 
odwadniających tereny puszczańskie, jednym z nich jest Kanał Zaborowski, który stanowi jej lewy do-
pływ. W roku 1868 rozpoczęto jego budowę i dopiero niedawno zakończono. W 1933 roku połączono 
go z Łasicą. Od wadnia on wschodnią część południowego pasa bagiennego, wy korzystując przy tym 
wody dawnych strumieni Roztoki i Mysło goszczy oraz Rgilewnicy (dzisiejszej Lipkowskiej Wody) pły-
nącej z wysoczyzny. W średniowieczu Mysłogoszcz była najprawdopodobniej dopływem Roztoki, jed-
nak potem nazwą tą określano wy miennie Roztokę. Południowo-zachodnią część puszczy odwadnia 
Kanał Olszo wiecki, stanowiący kolejny lewy dopływ Łasicy. Podzielono go na dwie odnogi, północną 
i południową. Jego budowę rozpoczęto jeszcze przed II wojną światową. W latach 1940–1942 prace 
były kontynuowane. Z prawego brzegu do Łasicy uchodzą dwa inne kanały: Kanał Kacapski oraz Ł-9, 
budowany w latach 1971–1973; oba, podobnie jak główny kanał, odwadniają środkowy pas bagien. 
Bezpośrednim dopływem Bzury jest Kanał Kromnowski, który ściąga wody z całej północnej części 
bagien. Pierwszy jego odcinek wykopano po wojnie, w latach 1947–1960. Powstawał on równo legle 
z budową wałów przeciwpowodziowych na Wiśle. W latach 1960–1963 Kanał Kromnowski został 
połączony z istniejącą siecią odwadniającą, a w latach 1966–1968 zbudowano na nim 5 jazów i prze-
pompownię nawadniającą w Grochalach, dziś już nieczynną. Por. Mapy z lat 1793–1796 [Zdjęcie 
terenu – mapa tzw. Prus Południowych, wykonana przez Gilly’ego i Crona], w skali 1:50 000, arkusze 
Sochaczew, sek. 50 i Pruszków, sek. 51 (fotokopia w Pracowni Atlasu Historycznego In stytutu Historii 
PAN w Warszawie); TKKP, kol. III, sek. III, kol. IV, sek. III; M. Chudzyński, Puszcza Kampinoska w XIX 
i na początku XX wieku, op. cit., s. 413-414; A. Włodarczyk, Budowle wodne w Kampinoskim Parku 
Narodowym, „Puszcza Kampinoska”, 2003, nr 2 (38), s. 1-4; A. Andrzejewska, op. cit., s. 21-23. 

Ryc. 9. Prawe dorzecze Bzury w okolicach Łowicza (wyk. J. Ościłowski, na podkładzie atlasu Podział 
hydrograficzny Polski, red. H. Czarnecka, cz. 2, Warszawa 1980 oraz map omówionych w tekście)
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Na północny zachód od doliny Bzury znajdują się dość pła skie obszary Wysoczyny 
Kłodawskiej i Równiny Kutnowskiej (por. ryc. 1). Pierwszą krainę od drugiej oddzielają Mo-
reny Kutnowskie, do chodzące do 140-160 m. Z Wy soczyzny Kłodawskiej do Bzury uchodzi 
Ochnia157. Z Równiny Kutnowskiej do Bzury płyną Igła, Słudwia, Przebonia (dziś Stara Rze-

157 W średniowieczu zwana była też Achnią, przez jej dorzecze przebiega granica Mazowsza. Lewymi 
dopływami Ochni są Lubieńka i Gło gowianka. W ich zlewni występuje zjawisko bifurkacji, część wód 

Ryc. 10. Rekonstrukcja prawego dorzecza Bzury w okolicach Łowicza 
(wyk. J. Ościłowski, na podkładzie atlasu Podział hydrograficzny Polski, 

red. H. Czarnecka, cz. 2, Warszawa 1980 oraz map omówionych w tekście)
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ka) i Lutomia (Witonia)158. Najszerszą do linę ma Słudwia, jej górnym dopływem jest równie 
szeroka Przy sowa, obie stanowią oś dolin, przy czym dawniej ta druga była uważana za 
rzekę główną159. Poniżej ujścia Bzury, z terenu dawnych Puszcz Młodzieskiej i Gostyńskiej 
do Wisły uchodziły mniejsze cieki, jak Jeżówka, Nida, Wielka Struga160, kolejna Bzura161 oraz 
nieco większa Skrwa Lewa162. 

odpływa do Jez. Lubieńskiego, w dorzeczu Zgłowiączki, a sama Głogowianka ma połączenie z Jez. 
Szczawińskim, ze zlewni Skrwy, Podział hydrograficzny Polski, op. cit., cz. 1, s. 690-691, 693; Mors 
et miracula beati Verneri, episcopi Plocensis, auctore Iohanne, decano Plocensi, wydał W. Kętrzyński, 
[w:] Monumenta Poloniae Historica, t. IV, Warszawa 1961, s. 753 (przedruk wydania Lwów 1884); 
J. Ościłowski, Wody południowo-zachodniego Mazowsza, op. cit., s. 10. 

158 Podział hydrograficzny Polski, op. cit., cz. 1, s. 698. 
159 Licząc jednak od źródeł do miejsca połączenia obu rzek, Przysowa jest rzeką znacznie szerszą i dłuż-

szą od Słudwi. Dawniej ta pierwsza uważana była za rzekę główną, z czasem używano też formy 
Słudwia-Przysowa lub obu nazw wy miennie. Prace regulacyjne w dolinie Słudwi podjęto na przełomie 
lat 20. i 30. XX wieku, po wielkich powodziach z lat 1924 i 1928. W ich trakcie wykopano nowe koryto 
rzeki, a brzegi umocniono i sztucznie podwyższono materiałem wydobytym podczas pogłę biania. 
W dalszej kolejności regulowano koryto Przysowy, a następ nie kolejnego jej dopływu, Nidy (Czer-
niew). W dorzeczu Słudwi część wód bifurkuje z Przysowy do Osetnicy w dorzeczu Skrwy Lewej, 
a z Nidy do Nidy w zlewni Kanału Troszyńskiego, por. Podział hydrograficzny Polski, op. cit., cz. 1, 
s. 694; E. Kobojek, Środowiskowe skutki melioracji i regulacji rzek, op. cit., s. 38.

160 Jeżówka, oprócz kilku dopływów z górnego biegu, przyjmuje również dwa kanały (Bieliński i Arcie-
chowski), odwad niające tereny po jej wschodniej stronie. Kanał Troszyński (zwany też Strugą Sąpol-
nią) powstał z uregulowania niewielkiej rzeczki Bzury (II) i innych mniejszych cieków w 2. połowie XIX 
wieku. Jego prawym dopływem jest wykorzystujący starorzecza Wisły Ka nał Suchodolski, lewymi 
zaś: Nida (zwana wcześniej Strzemeszną), z którą łączy się w dolinie wiślanej i Wielka Struga, odpro-
wadzająca wody z wielu jezior, w tym z największego Jeziora Zdworskiego. Przed budową kanałów 
strumienie te uchodziły oddzielnie do Wi sły lub jej starorzeczy, Podział hydrograficzny Polski, op. cit., 
cz. 1, s. 705-706. 

161 Bzura (III), zwana także dawniej Bzurą Południową. Jest ostatnim dopływem Wisły w tej części Ma-
zowsza. Na mapach K. de Perthéesa z końca XVIII wieku (województw brzesko-kujawskiego i inowro-
cławskiego z 1785 roku oraz rawskiego z 1792 roku) jej bieg jest znacznie dłuższy. Rzeka wypływa 
z okolic Dziankowa, jak dzisiejszy dopływ Kłótni, Dębienica i płynie dalej przez Białotarsk, następnie 
przez Środoń i dopiero pod Duninowem uchodzi do Wi sły. Nieco krótszy jest bieg rzeki na wcześniej-
szej mapie wojewódz twa płockiego i ziemi dobrzyńskiej z 1784 roku, gdzie rzeka wypły wa z jeziora 
Lubaty (Lubatowskie). Wody tego cieku mają również połączenie z Kłótnią. Inaczej jej przebieg został 
ukazany na mapach obszaru wykonanych przez Gilly’ego i Crona w latach 1793–1796, gdzie jest 
znacznie krótszy, zbliżony do dzisiejszego. Podobnie ciek ten wygląda na mapach z XIX wieku. Wy-
daje się więc, że naczelny kartograf Stanisława Augusta nieco wydłużył Bzurę Południową. Wiedza 
Karola de Perthéesa pochodziła z itinerariów i opisów para fialnych, a te nie zawsze odzwierciedlały 
rzeczywistość, por. J. Ościłowski, Wody południowo-zachodniego Mazowsza, op. cit., s. 11 (tam 
dalsza literatura). 

162 Jej lewy dopływ jeszcze w XIX wieku miał połączenie rów nież z Kłótnią (Kłótnicą, Rakutówką), znaj-
dującą się w dorzeczu Zgłowiączki. W połowie XIX wieku w dolnym biegu rzeki, w miej scu dawnych 
młynów wodnych, utworzono rozległy zbiornik wodny, zwany Soczewką. Po zbudowaniu tamy we 
Włocławku i spiętrzeniu wody na Wiśle bieg Skrwy został skrócony o 2 km. W XX wieku na Skrwie 
Lewej oraz w jej dorzeczu prowadzono różnego rodzaju prace regulacyjne, mające na celu przede 
wszyst kim osuszenie okolicznych terenów, TKKP, kol. II, sek. III; kol. III, sek. III; Podział hydrograficzny 
Polski, op. cit., cz. 1, s. 706; D. Brykała, Prace regulacyjne i melioracje wodne w zlewni Skrwy w XX 
wieku, [w:] Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna, red. P. Gierszewski, M.T. Ka-
rasiewicz, Dokumentacja Geograficzna, t. 32, Warszawa 2006, s. 25-29; idem, Zasięg i intensywność 
prac regulacyjnych i melioracji wodnych w zlewni Skrwy w XX wieku, [w:] Zapis działalności człowieka 
w środowisku przyrodniczym, t. III, red. E. Smolska, P. Szwarczewski, Warszawa 2007, s. 15-21; 
idem, Prace regulacyjne i melioracje wodne w dorzeczu Skrwy w XX wieku, „Rocznik Gostyniński”, 
2008, nr 2, s. 163-168. 
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Streszczenie

Mazowsze to obszar o wyniosłych terenach na północy (Garb Lubawski, Wzniesienia 
Mławskie) i południu (Wzniesienia Południowomazowieckie) oraz sąsiadujących z nimi rów-
nin i wysoczyzn. Tereny te przecinają doliny dużych rzek, jak Wisła, Narew, Biebrza, Bug, 
Wkra, Bzura i Pilica, z których większość zbiega się w Kotlinie Warszawskiej. Przez wieki 
wody Mazowsza ulegały przemianom antropogenicznym, mającym na celu wykorzystanie 
ich lub osuszonych terenów w gospodarce. Już w średniowieczu Zakon Krzyżacki, chcąc 
podnieść poziom wody na Drwęcy, do jej lewego dopływu – Welu, skierował wody górnej 
Wkry, odcinając w ten sposób rzekę od źródeł. Do wielu zmian antropogenicznych doszło 
też w lewym dorzeczu dolnej Narwi, gdzie doliny rzeczne Brodni, Długiej, Czarnej i Rządzy, 
kierujące wody do Narwi, były zasilane przez przelewy wiślane. Prace regulacyjne miały na 
celu osuszenie podmokłych i zabagnionych terenów, niewytrzymujących nadmiaru wód. 
Pierwsze prowadzono już w początkach XVII w., za czasów Zygmunta III Wazy. Kolejne 
od początku XIX w. aż po drugą połowę XX w., kiedy wykopano szeroki Kanał Żerański. 
W XIX w. prace regulacyjne objęły też Bzurę, gdzie w dolinie wykopano dla niej nowe koryto. 
W efekcie odcięto liczne starorzecza, zakola meandrowe i mniejsze koryta rzeki, które za-
sypano i wyrównano. Do wielu zmian dochodziło też w dolinie Wisły, gdzie budowano wały 
przeciwpowodziowe, ograniczając tym samym ruchy wody do międzywala. Z tego powodu 
zniknęła też większość wysp, znanych jeszcze w XIX w. W latach 1962–1970, w ramach pro-
jektowania kaskady dolnej Wisły, zbudowano we Włocławku zaporę, tworząc Zalew Wło-
cławski. W wyniku spiętrzenia wody doszło do likwidacji tarasów zalewowych i utwo rzenia 
jeziora na Wiśle o długości 58 km, sięgającego w górę rzeki po okolice Płocka, przez co na 
wysokości tego miasta poziom wody podniósł się o około 2,5 m względem poprzedniego 
stanu. Podobnie stało się na Narwi i dolnym Bugu, gdzie poprzez budowę zapory w Dębem 
utworzono Zalew Zegrzyński, spiętrzając tym samym wody obu rzek.



Wprowadzenie
Wisła, najdłuższa rzeka Polski, stanowiła od wieków źródło zarobku dla rzesz przed-

stawicieli różnych profesji – szyprów i marynarzy zajmujących się transportem wodnym, 
przewoźników, piaskarzy, ale głównie rybaków. Ryby z Wisły były cennym źródłem poży-
wienia, uzupełniającym ubogą w mięso dietę, poszukiwanym też ze względów religijnych 
– zarówno przez chrześcijan, jak i żydów. Literatura przedmiotu dostarcza wielu opisów 
historycznych i etnograficznych stosowanych technik połowu, a także zwyczajów związa-
nych z rybactwem na Wiśle, głównie w XIX i XX wieku1. Natomiast niewiele jest informacji 
na temat rybactwa uprawianego współcześnie, tj. w XXI wieku. A utrzymało się ono jeszcze 
do dnia dzisiejszego tylko na dwóch odcinkach Wisły: fragmencie Wisły Środkowej oraz 
końcowym, przyujściowym odcinku Dolnej Wisły. Niniejsze opracowanie dotyczy Wisły 
Środkowej i zostało oparte na wynikach przeprowadzonych przez autora rozmów z ryba-
kami, ankiety wypełnionej przez rybaków odnawiających pozwolenia na połów ryb w 2018 
roku, zrealizowanej dzięki życzliwości PZW Okręgu Mazowieckiego oraz dokumentów 
regulujących zasady połowu, wydanych przez PZW Okręg Mazowiecki. Autor poniższego 
tekstu jest też od kilkunastu lat jednym z czynnie działających rybaków na Wiśle.

Ogólna charakterystyka akwenu
Wisła Środkowa to odcinek rzeki od 295 km biegu do 684 km, znajdujący się na Nizinie 

Mazowieckiej. Jest on uznawany przez przyrodników za najbardziej naturalny odcinek, co 
ma swoje podłoże historyczne. Przebiegał on głównie przez zabór rosyjski (stąd czasami 
nazywany był Wisłą Ruską), w którym w bardzo ograniczonym stopniu prowadzono prace 
regulacyjne, w przeciwieństwie np. do zaboru pruskiego, w którym Wisła została w dużym 
stopniu uregulowana. Wisła Środkowa charakteryzuje się dużą ilością płycizn, bardzo 
meandrującym korytem oraz małą liczbą budowli hydroregulacyjnych. W dolnym odcinku 
znajduje się zbiornik zaporowy – Zalew Włocławski i zapora we Włocławku. W dużym stop-
niu ogranicza ona przepływ niektórych gatunków ryb, m.in. troci i łososia – które były przed 
budową zapory znacznie częściej poławiane na Wiśle Środkowej, a także certy i węgorza. 
Na Wiśle Środkowej wydzielonych jest pięć obwodów rybackich – Wisła 1, 2, 3, 4, 5. 

1 Por. np. M. Znamierowska-Pruffnerowa, Tradycyjne rybołówstwo ludowe w Polsce na tle zbiorów 
i badań terenowych Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Toruń 1988.

Adam Czarnecki

Aktualny stan rybactwa na Wiśle środkowej

SESJA I
Rzeki i kanały
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Połów ryb w rzekach jest trudniejszy w prowadzeniu od połowów rybackich na jezio-
rach. Wynika to z kilku względów. Po pierwsze rzeka – a szczególnie Wisła Środkowa 
– bardzo często zmienia swoją charakterystykę. Nieuregulowany charakter powoduje 
przesuwanie się nawet co kilka dni ławic piaskowych, nanoszenie konarów drzew i innych 
przeszkód utrudniających połowy, powodujących zaczepianie się sieci. Takie problemy nie 
występują na jeziorach czy w stawach. Zmienny charakter rzeki nieuregulowanej sprawia, 
że trzeba „szukać ryby”, która może się przemieszczać, dostosowywać miejsca gromadze-
nia do zmieniających się głębokości. 

Po drugie prąd wody powoduje, że z siecią rybacy muszą spływać, puszczać ponow-
nie. Często zdarza się, że sieć zaczepia się o przeszkody podwodne, rwie się lub czasem 
trzeba odcinać jej duży fragment. Z kolei w sieci stawne, zastawiane w miejscach o mniej-
szej prędkości prądu wody, często dostają się płynące z wodą liście, patyki, które trzeba 
z sieci mozolnie wybierać.

Uwarunkowania prawne, społeczne i ekonomiczne
Podstawowym uwarunkowaniem dla rozwoju rybactwa jest sytuacja prawna dotycząca 

możliwości prowadzenia połowów rybackich. Rzeka Wisła, podobnie jak wszystkie rzeki 
w Polsce, jest własnością Skarbu Państwa i zarzadzanie nią sprawuje agenda rządowa 
Wody Polskie, wcześniej RZGW. Wody Polskie ogłaszają przetargi na dzierżawę dla pro-
wadzenia racjonalnej gospodarki w zakresie rybostanu. W większości wypadków w Polsce 
w przetargach na prowadzenie gospodarki rybacko-wędkarskiej startuje i wygrywa Polski 
Związek Wędkarski – jego oddziały regionalne. PZW jest organizacją społeczną, skupiającą 
wędkarzy i reprezentującą ich interesy. Zatem zasady połowu ryb na wodach udostępnia-
nych do celów rybackich są uwarunkowane zarówno przepisami wynikającymi z Ustawy 
o Rybactwie, jak i regulacjami wewnętrznymi PZW. Te regulacje wewnętrzne są konse-
kwencją stosunku wędkarzy do rybaków.

Od dawna istnieje silny konflikt pomiędzy rybakami a wędkarzami. Wędkarze postrze-
gają rybaków jako konkurentów, jako tych, za których przyczyną jest mało ryb, bo rybacy 
wyławiają ich duże ilości i do tego szczególnie cenne gatunki. Dlatego członkowie PZW 
wywierają silną presję na władze swoich Okręgów celem likwidacji rybactwa na swoich 
wodach. Dochodziło w tej kwestii nawet do protestów wędkarzy przed siedzibą PZW Okręg 
Mazowiecki. Doprowadziło to w rezultacie do sytuacji, że tylko w Okręgu Mazowieckim 
PZW i Okręgu Gdańskim PZW funkcjonują rybacy, a pozostałe okręgi wycofały się całko-
wicie z połowów rybackich. 

Na Wiśle Środkowej połowy rybackie są dopuszczone przez PZW Okręg Mazowiecki 
w obwodach 3, 4 i 5. Obwody 1 i 2 są w użytkowaniu rybackim Okręgu Radomskiego PZW, 
który już kilka lat temu wycofał się z regularnych połowów rybackich. Dodatkowo w tych 
okręgach, mających w użytkowaniu rybackim odcinki rzeki Wisły, rybactwo podlega licznym 
ograniczeniom. Na Wiśle środkowej rybacy PZW mogą łowić od 1 czerwca do 31 grudnia, 
tylko 2 dni w tygodniu (wtorek, czwartek) o określonych godzinach. Mają też określone limity 
połowowe oraz ograniczenia połowu ryb drapieżnych. Każdy z rybaków może dokonywać 
połowów na odcinkach biegu rzeki liczących od 4 do 6 km, określanych jako rewiry rybackie. 

Tak jak wspomniano wyżej, prowadzenie połowów rybackich w Wiśle Środkowej jest 
stosunkowo trudne. Nie może nimi zająć się ktoś, kto nie posiada dużej wiedzy o rzece 
i technikach połowów. Stąd rybakami mogą być tylko osoby, które wyniosły z domu wiedzę 
i tradycję połowów rybackich na Wiśle.
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Kolejnym ważnym uwarunkowa-
niem dla rybactwa jest aspekt ekono-
miczny. Ograniczenie połowów tylko 
do 6 miesięcy w roku oraz dwu dni 
w tygodniu powoduje, że połów ryb 
nie może stanowić głównego źró-
dła utrzymania, a jedynie dodatko-
wy przychód. Wydaje się, że dlatego 
ważną przyczyną utrzymywania się 
rybactwa jest przywiązanie do tego 
zawodu, tradycje rodzinne oraz po-
dejście hobbystyczne (podobnie jak 
w przypadku wędkarzy).

Stosowane metody połowu
Metody połowu stosowane histo-

rycznie na Wiśle były uwarunkowane 
zarówno gatunkami łowionych ryb, jak 
i specyfiką rzeki oraz dostępnością 

narzędzi połowowych. Na podstawie przeprowadzonej ankiety widać, że dominującą tech-
niką połowu jest sieć spławna trójścienna, występująca w dwóch wariantach – tzw. pławki 
(czyli sieci płynącej po wierzchu) oraz sieci ciężkiej (płynącej po dnie). W obu rodzajach 
technika połowu opiera się na wykorzystaniu tzw. napławu (nazywanego w innych rejonach 
Polski lejtem lub bobrem), czyli dwóch skrzyżowanych ze sobą desek, pozwalających na 
nadanie płynącej sieci odpowiedniego kształtu2. Połów realizowany jest z łodzi. Jeden z ry-
baków wypuszcza najpierw napław dowiązany na lince do sieci nazywanej cabzlem3. Drugi 
z rybaków wiosłuje łodzią, starając się utrzymywać ją w miejscu. Prąd rzeki powoduje, że 
napław wyciąga sieć, tak że nabiera ona kształt półksiężyca. W ten sposób rybacy spływają 
z siecią kilkaset lub więcej metrów. W przypadku pławki starają się płynąć po płytkiej wodzie 
(0,5-1,5 metra wody), zazwyczaj po tzw. piaskach lub po tzw. rafie, czyli podłożu kamieni-
stym, czasem nad przykosami. Połów pławką jest prowadzony tylko w nocy, rozpoczyna się 
zaraz po zapadnięciu zmroku, gdyż w przekonaniu rybaków w ciągu dnia ryby widzą sieć. 
Na napławie umieszczana jest czerwona lampka (np. lampa rowerowa) – wymagana przez 
Instrukcję połowów Okręgu Mazowieckiego PZW i uławiająca zorientowanie się w nocy, 
gdzie znajduje się koniec sieci. 

Pławka jest stosowana przez cały rok, ale największe połowy osiąga się za jej pomocą 
w okresie letnim i jesiennym. Dominującym gatunkiem przy połowach tą techniką jest leszcz, 
czasem w sieci trafia boleń (zwany najczęściej rapą), sporadycznie sum czy szczupak. 

W przypadku sieci ciężkiej sposób połowu jest zbliżony do pławki, natomiast może być 
prowadzony zarówno za dnia, jak i w nocy. Połów prowadzony jest w miejscach, gdzie są 
większe głębokości, przeważnie w tzw. kantach, czyli na granicy piasku i głębszej wody, lub 
w „rynnach”, czyli dłuższych odcinkach o dużej głębokości (3-4 metry). Połów siecią ciężką 

2 Z. Kłodnicki, Tradycyjne rybołówstwo śródlądowe w Polsce, Wrocław 1992.
3 A. Trapszyc, Rybacy nieszawscy. Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej w XX wieku, Toruń 

2017, s. 103.

Typowy napław stosowany na Wiśle Środkowej. 
Wólka Przybojewska 2019, zdjęcie autora
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jest bardziej ryzykowny dla rybaków, gdyż zawadzenie o przeszkody denne kończy się za-
zwyczaj ucięciem dużego odcinka sieci (co zdecydowanie rzadziej zdarza się w przypadku 
pławki). Dlatego niektórzy rybacy praktykują sprawdzanie takiego „pustu” przy pomocy linki 
obciążonej ciężarkami („gręzami”).

Połowy siecią ciężką prowadzone są głównie jesienią i zimą, gdyż w przekonaniu ryba-
ków, gdy jest zimno, ryba schodzi się w głębszych miejscach rzeki. Sieć służy do połowu 
gatunków drapieżnych: sandacza, szczupaka, suma, ale również leszcza czy brzany.

Sieci przestawne mają ograniczone zastosowanie na Wiśle Środkowej, gdyż wymaga-
ją miejsc, gdzie nie ma prądu rzecznego lub jest on bardzo słaby. Stosowane są przede 
wszystkim przez rybaków dokonujących połowów na zbiorniku zaporowym we Włocławku. 

Sieci do połowów rybackich są najczęściej kupowane gotowe, w firmach zajmujących 
się obrotem sprzętem rybackim. Niemniej jednak część rybaków własnoręcznie przygoto-
wuje sieci z tkaniny sieciowej i linek oraz pływaków, a także reperuje sieci. Niektórzy z nich 
obsługują w ten sposób innych rybaków, poławiających w sąsiedztwie.

Narzędzia pułapkowe są bardzo rzadko stosowane, głównie przez rybaków dokonują-
cych połowów na Wiśle w rejonie Zalewu Włocławskiego. Stosowana jest pułapka produk-
cji fińskiej, przypominająca konstrukcją dużego kozaka lub mały niewód stawny. 

Do niedawna niektórzy rybacy stosowali wiersze wyplatane tradycyjnie z wikliny lub też 
przygotowane z plastikowych beczek z nawierconymi otworami i sercami sporządzonymi 
z tkaniny sieciowej. Wiersze były pierwotnie stosowane do połowów węgorzy, a później 
także sumów, dlatego miały one bardzo duże wymiary i beczkowaty kształt – średnica ok. 
70-80 cm, 200-250 cm długości. Literatura przedmiotu nie podaje przykładów stosowania 
podobnych wiersz w innych rejonach Polski. Wiersze wyszły również z użycia, gdyż nie-
wiele osób potrafi je wyplatać z wikliny. Obecnie mogą być sporadycznie stosowane do 
połowów kłusowniczych.

Z ankiety i rozmów z rybakami wynika, że bardzo rzadko rybacy łowią również na sznury, 
określane najczęściej jako sznury węgorzowe. Niewielka popularność tej techniki wynika praw-
dopodobnie z jej pracochłonności oraz małej ilości węgorza w Wiśle w tym rejonie wodnym.

Do połowu ryb rybacy wykorzystują łodzie – zarówno tradycyjne drewniane, jak i z la-
minatu poliestrowego. Są one zawsze wyposażone w silniki przyczepne. W czasie połowu 
używa się wioseł – zazwyczaj na łodzi znajdują się 3 wiosła, w tym co najmniej jedno 
z okuwką metalową na dole do płynięcia na pych. Połów jest prowadzony przeważnie 
przez dwóch rybaków – jeden zajmuje się wiosłowaniem, drugi wypuszcza sieć na wodzie. 
Czasami trzeci pomocnik pomaga przy wyjmowaniu ryb z sieci.

Połowy z wykorzystaniem sieci spławnej trwają zazwyczaj 3-5 godzin. Jeśli ryby wcho-
dzą w większej ilości, trwają one krócej, ale kiedy rybacy nie mogą złapać pożądanej ilości 
ryb, połów może się przedłużać. W przypadku połowów pławką, połów w zależności od po-
ry roku zaczyna się ok. godziny 21-22 (czerwiec, lipiec), a w listopadzie czy grudniu o 16-17.

Ryby zazwyczaj są od razu zabierane z łodzi po zakończeniu połowu. Czasami, w przy-
padku obfitych połowów, przetrzymywane są w sadzach sporządzonych z plastikowych 
beczek po kapuście lub (sporadycznie) w tradycyjnych sadzach zbitych z desek z wywier-
conymi otworami. Sadze umieszczane są w wodzie w pobliżu miejsca cumowania łodzi 
rybackiej4.

4 Por. np. M. Pokropek, Etnografia. Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym, Warszawa 
2019, s. 200-201.
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Poławiane gatunki ryb
Ze względu na specyfikę tego odcinka rzeki Wisły dominującymi gatunkami ryb są ryby 

eutrofilne – głównie leszcz. Dlatego stanowi on zdecydowanie najczęściej poławiany gatu-
nek. Oprócz leszcza rybacy wiślani łowią bolenia, brzanę, klenia, suma, szczupaka, karpia. 
Taka struktura połowów wynika ze stosowanych technik połowów – sieci spławnych oraz 
dominujących gatunków ryb. Obecnie bardzo rzadko w sieciach znajdują rybacy certę – 
która w okresie międzywojennym i po wojnie była bardzo często poławianym gatunkiem 
(stosowano do tego celu sieci nazwane certówkami). Również bardzo rzadko spotykaną 
rybą jest węgorz. Rybacy zgodnie z wewnętrznymi regulacjami PZW są zobowiązani do 
sporządzania rejestrów połowów, w których zapisują ilości i gatunki złowionych ryb. 

Przeciętna wielkość połowu mieści się w przedziale od 50 do 150 kg na jednorazowy 
połów, ale zdarzają się połowy, podczas których rybacy złowią zaledwie kilkanaście kilo-
gramów. Rybacy sami zajmują się sprzedażą ryb – objeżdżając stałych odbiorców, część 
sprzedaje też na targowiskach w okolicznych miejscowościach. Czasami zajmują się też 
samodzielnym przygotowywaniem przetworów, np. ryb w occie. 

Liczba i profil społeczno-demograficzny rybaków
Ogółem rybaków posiadających pozwolenie udzielone przez PZW Okręg Mazowiecki 

jest 21. W obwodzie rybackim Wisła 3 – czyli od ujścia rzeki Pilicy do ujścia rzeki Narew 
– jest ich 5, w obwodzie Wisła 4 od ujścia Narwi do Kępy Polskiej – 5, a na Wiśle 5, obej-
mującej odcinek od miejscowości Kępa Polska do 672 km – 9 rybaków5. Zdecydowaną 
większość stanowią mężczyźni – pozwolenie na połów posiada tylko jedna kobieta, a jedna 
jest pomocniczką rybaka. Przeważnie są to osoby na stałe mieszkające nad Wisłą i mające 

5 Zał. Nr 1 do Instrukcji Rybackiej Okręgu Mazowieckiego PZW na rok 2019.

Sadz drewniany do przetrzymywania złowionych ryb, Miączynek 2015, zdj. autora 
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rodzinne tradycje prowadzenia połowów rybackich (legalnych i kłusowniczych). Biorąc pod 
uwagę, że każdemu rybakowi posiadającemu pozwolenie na połów ryb pomaga przeważnie 
co najmniej jeden pomocnik, rybactwem na Wiśle Środkowej zajmuje się ok. 40-50 osób. 
Połów ryb stanowi dla nich jedynie zajęcie dodatkowe – część wykonuje zawody związane 
z wodą (np. są pracownikami etatowymi Wód Polskich), inni – rolnicze. Są wśród tej grupy 
osoby zajmujące się rybactwem zarówno od kilkudziesięciu, jak i zaledwie kilku lat.

Elementy tradycji
Wprawdzie połowy ryb są dokonywane z użyciem współczesnych stylonowych sieci, 

z łodzi głównie laminatowych, to rybacy często posługują się tradycyjnymi nazwami sieci 
i innego wyposażenia. Do takich nazw należą: gręzy (ciężarki na dole sieci), płuta (pływaki), 
podryg (kratownica sieci trójściennej), pojazdki (wiosła), napław, kliszka/kliszczka do napra-
wy sieci, wiedro (tkanina sieciowa). Natomiast trudno mówić o jakichś innych przejawach 
tradycyjnych zwyczajów, przekonań charakteryzujących rybaków z XIX czy XX wieku. 

Perspektywy
Ze względu na dosyć restrykcyjne ograniczenia dla rybaków związane z połowami, ry-

bactwo nie może stanowić stałej formy zarobku dla trudniących się tym zajęciem ostatnich 
rybaków wiślanych. Władze PZW Okręgu Mazowieckiego są pod stałą presją ze strony 
wędkarzy, chcących całkowicie wyeliminować rybactwo, choć realnie ilość przypadków 
składanych skarg na rybaków na Wiśle jest ograniczona. Wydaje się, że rybactwo na Wiśle 
Środkowej ma bardzo małe szanse na przetrwanie w perspektywie 10 lat, chyba że uzyska 
jakiś rodzaj wsparcia jako zawód ginący. 



Królewski „Flis Roku Wisły 2017 Ulanów – Gdańsk” po raz kolejny przygotowało 
i przeprowadziło Bractwo Flisackie pw. św. Barbary z Ulanowa nad Sanem. Ich tratwa, 
z retmanami Franciszkiem Kopyto i Zdzisławem Nikolasem, pokonała w lipcu i sierpniu 
2017 roku cały, liczący ponad 700 km, trudny szlak z Ulanowa do Gdańska, Sanem i Wisłą, 
gorąco i serdecznie witana – chlebem i solą – i goszczona przez mieszkańców nadwi-
ślańskich gmin i miast. Przy budowie tratwy i na pierwszych odcinkach spławu, na Sanie, 
wspierał ich jeszcze ich nauczyciel flisackiego rzemiosła, najstarszy ulanowski retman, 
92-letni Wincenty Pityński. Pod koniec sierpnia 2017 roku flis zakończył się na Motławie, 
pod słynnym Żurawiem gdańskim, gdzie flisacy symbolicznie przekazali przedstawicielom 
miasta dostarczone tratwą towary – worek zboża i worek soli. Tak właśnie przez całe wieki 
spławiano Sanem, Bugiem i Wisłą aż do Gdańska nie tylko dłużyce z podkarpackich lasów, 
ale i liczne towary, m.in. wyposażenie zamku królewskiego, gdy przenoszono stolicę kraju 
z Krakowa do Warszawy. Spławiane niegdyś z Podkarpacia sosnowe, świerkowe i dębowe 
pnie były cennym materiałem do budowy żaglowców, w Polsce i w Europie, a niektóre do 
dzisiaj umacniają nabrzeża Amsterdamu czy Rotterdamu…

Komercyjny spław drewna kontynuowano do lat 60. ub. wieku, potem upadł, ale od 
ponad 30 lat jego tradycję odnowiło, kultywuje i prowadzi wspomniane Bractwo Flisackie 
z Ulanowa, organizując Flisy Królewskie na Sanie i Wiśle, a w latach 1995 – 2018 także na 
Odrze, w ramach Flisów Odrzańskich, które corocznie kończyły się w Szczecinie, podczas 
Dni Odry – o czym pisałem w referacie zamieszczonym w materiałach z XIII Konferencji 
Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego (1). Dodam, że centralne uroczystości 
związane z Międzynarodowym Rokiem Wisły 2017 odbyły się w połowie sierpnia 2017 r. 
w Toruniu, z udziałem licznej flotylli łodzi, szkut, byków i galarów wiślanych, a szczegól-
ną atrakcją była właśnie tratwa z podkarpackiego Ulanowa, prawdziwej stolicy polskiego 
flisactwa… 

Wiesław Seidler

Flis Roku Wisły 2017 – z Ulanowa do Warszawy 
i Gdańska. Wczoraj, dziś i jutro flisu i flisactwa

SESJA I
Rzeki i kanały



135Flis Roku Wisły 2017 – z Ulanowa do Warszawy i Gdańska. Wczoraj, dziś i jutro flisu i flisactwa

Potem była jeszcze w Warszawie, we wrześniu 2017 r., jubileuszowa 10. edycja Święta 
Wisły – kolejna okazja do turystycznej promocji rzeki. Gościem specjalnym był Olek Doba, 
nasz światowej sławy kajakarz z Polic, który kiedyś przewiosłował też San i Wisłę i dalej, trasą 
z Przemyśla do Świnoujścia, w rekordowym czasie 13 dni! Akurat przed Świętem Wisły 2017 
wrócił do domu, po trzecim już przewiosłowaniu Atlantyku. Na trasie flisu dołączył do nas 
znany podróżnik i flisak Marek Strzelichowski, na swojej mini-szkutce, który na niej pływa od 
lat i dotarł nią m.in. od źródeł Wisły, rzekami i kanałami, aż do francuskiej Loary (2).

Królewska Wisła jest piękna, ale dzika i jej pokonanie takim „statkiem”, jak 60-metrowa 
tratwa, złożona z czterech tafli, wcale nie jest łatwe. Taką Wisłę oglądałem jako jeden z braci 
flisaków na odcinku z Ulanowa do Warszawy, pracując na „głowie” tratwy, przy obsłudze 
„drygawki”, czyli przedniego wiosła sterowego. Codzienny wysiłek flisaka – od świtu do 
wieczora – rekompensowały nam nastrojowe wschody i zachody słońca na nieuregulowa-
nej, szerokiej rzece, wspomniane spotkania z wodniakami oraz biesiady z mieszkańcami 
nadwiślańskich miast i gmin, jak np. w historycznym Czersku n. Wisłą, w Puławach i w wielu 
innych miejscach. Dobrze się stało, że zarówno Wisła, jak i pozostałe nasze śródlądowe 
szlaki wodne, stały się jednym z priorytetowych zadań rządu i przywróconego MGMiŻŚ, 
co rokuje nadzieje na rewitalizację transportowej i pasażerskiej żeglugi oraz dalsze ożywie-
nie turystyki wodnej. Ważną rolę do spełnienia mają też nadrzeczne gminy, a także takie 
placówki, jak Muzeum Wisły w Tczewie i inne muzea rzeczne – w Płocku, Wyszogrodzie 
czy Wrocławiu, z najmłodszym z nich, Muzeum Flisactwa Polskiego w Ulanowie. Kolejne 
flisy i imprezy wiślane i odrzańskie – w 2018 roku – wpisane zostały w obchody 100-lecia 
Niepodległości RP.

Niewątpliwie Wisła w pełni zasługuje na miano Królowej Polskich Rzek – nie tylko 
dlatego, że jest z nich najdłuższa, ale i dlatego, że przez ponad dwa wieki była rzeczywiście 
głównym korytarzem transportowym całego Królestwa Polskiego – a może nawet całej 
ówczesnej Europy? Później nasza Królewska Wisła mocno straciła na znaczeniu, szcze-
gólnie po II wojnie światowej, na rzecz lepiej zagospodarowanej Odry, jest również niestety 
zaniedbana wodniacko i żeglarsko. Dla odmiany ma to swoje plusy z uwagi na zachowanie 
jej walorów przyrodniczych, gdyż pozostaje jedyną tak dużą „dziką” rzeką europejską, z licz-
nymi lęgowymi ostojami ptaków wodnych i ryb, spośród których wiślane sumy dochodzą do 
2,5 m długości i 100 kg ciężaru! 

Wisła oglądana na mapie i Wisła widziana właśnie z pokładu tratwy, kajaka czy jachtu 
to jednak dwa zupełnie inne światy. Przede wszystkim całymi dniami widzi się przed sobą 
tylko szeroko rozlaną wodę, obramowaną zielenią, z licznymi zakosami, płyciznami, wyspa-
mi i przeszkodami w postaci naniesionych powodziami pni drzew, zerwanych główek itp., 
które stanowią utrudnienie nawet dla tak niewiele zanurzonego „statku”, jak tratwa. Bywały 
sytuacje, kiedy tratwa „zawieszała się” na takich „karpach” i dopiero wspólnym wysiłkiem 
załogi udawało się zepchnąć ją na głębszą wodę. Praktycznie niewidoczne są też mijane 
po drodze miejscowości nadrzeczne, kryjące się za wałami przeciwpowodziowymi, i tylko 
niektóre wioski i miasta – położone na wysokich brzegach, jak Kazimierz i Puławy – zbliżają 
się do wody. Przepływa się pod mostami i mija się czynne do dzisiaj przeprawy promowe, 
które w najbliższych latach mają być zastąpione nowo zbudowanymi mostami, planowany-
mi w rządowych założeniach rozwoju krajowej infrastruktury drogowej…

Na większości środkowego i dolnego biegu Sanu i Wisły praktycznie nie ma też przystani 
ani marin, co częściowo wynika z przyczyn technicznych, związanych z dużymi wahania-
mi poziomu wody pomiędzy okresami suszy i powodzi, a także z wiosennymi spływami kry 
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lodowej. Rozwiązaniem jest kosztowne „chowanie” przystani w bocznych, naturalnych lub 
sztucznych starorzeczach, odnogach czy kanałach, najlepiej z pływającymi pomostami cu-
mowniczymi, jak m.in. w Kazimierzu. Trudne do zrozumienia dla wodniaków są rozwiązania 
techniczne praktykowane i realizowane w miejscach poboru wody do celów chłodniczych 
elektrowni usytuowanych nad Sanem i Wisłą, np. w Stalowej Woli, Kozienicach i Puławach. 
Zostały tam już wykonane (jak w Stalowej Woli) albo są prowadzone roboty, mające na celu 
spiętrzenie wody, by ułatwić jej pobór – a przy okazji utrudnia się swobodną żeglugę lub wręcz 
jej zabrania w takich miejscach. W Stalowej Woli w miejscu poboru wody dla tamtejszej elek-
trociepłowni (były OZET) musieliśmy nie tylko rozpiąć tratwę, ale i przeciąć jej tafle, by prze-
płynąć zwężeniem Sanu, przegrodzonego w poprzek irracjonalnym (?) progiem z potężnych 
betonowych bloków. Podobnie było zresztą w Warszawie, gdzie w ogóle nie otrzymaliśmy 
zgody na samodzielne swobodne pokonanie stolicznego odcinka Wisły całą tratwą, samo-
spławem. Przepłynęliśmy pod warszawskimi mostami dopiero po rozpięciu tratwy na odręb-
ne tafle, w koleżeńskiej asyście motorowych łodzi warszawskich wodniaków. Z pewnością 
pogodzenie ze sobą interesów hydrologów, hydrotechników, transportowców, wodniaków, 
żeglarzy, kajakarzy, przyrodników i ekologów nie jest łatwe – ale chyba możliwe?

Wspominając „Flis Roku Wisły 2017 Ulanów – Gdańsk” dodam, że odbył się też 
w 2017 r. kolejny XXII Flis Odrzański, z ulanowską tratwą prowadzoną przez retma-
na Mieczysława Łabęckiego. Podobnie było w 2018 r., kiedy w krajowych obchodach 
100-lecia Niepodległości RP nie mogło zabraknąć wodniaków i flisaków z dorzecza Odry 
i Wisły. Właśnie w 2018 roku Wartą i Odrą spłynął – po raz pierwszy – „Herbowy Flis 
Odrzańsko-Warciański”, jako „Wielki Flis Niepodległości 1918 – 2018”, tradycyjnie zor-
ganizowany przez niezmordowaną Elżbietę Marszałek, nawiązujący zarówno do 100-le-
cia Niepodległości Polski, jak i 100-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej, a także Samorządowego 
Roku Rzeki Odry 2018.  Jego uczestnicy przypominali o narodowych tradycjach flisackich. 
Jedna flotylla pokonywała trasę odrzańską, z Gliwic, a druga, z ulanowską tratwą, także 
prowadzoną przez retmana M. Łabęckiego, ruszyła z Koła n. Wartą, po czym od Kostrzyna 
obie flotylle płynęły już razem do Szczecina, gdzie zacumowano przy Wałach Chrobrego. 
Po zakończeniu flisu – z inicjatywy jego wieloletniego komodora kpt. ż.w. Włodzimierza 
Grycnera – fragmenty ulanowskiej tratwy, w tym drygawka i skrzynia śryku, zostały przenie-
sione na Skwer Kapitanów na Łasztowni i ustawione obok tablic upamiętniających i obra-
zujących Flisy Odrzańskie. 

Na II Gali Orderu Rzeki Wisły w Sandomierzu Wacław Witkowski, wieloletni uczest-
nik, szkutnik i organizator flisów – na Wiśle i Loarze – został wyróżniony tytułem Mistrza 
Szkutnictwa Tradycyjnego. Tam też zostało oficjalnie przedstawione nowo zawiązane sto-
warzyszenie o nazwie Polski Cech Flisaków, Szkutników i Sterników, którego celem jest 
kultywowanie bogatych krajowych doświadczeń związanych ze szkutnictwem (więcej na 
stronie www.cechflis.pl).

Na przełomie lipca i sierpnia 2019 roku flisacy z całej Polski i z Ulanowa wypłynęli we 
Flis Obojga Narodów, o którym napisali na stronie flisu (cytuję fragmenty): Flis Obojga 
Narodów popłynie przez Polskę dla upamiętnienia 450-lecia Unii Lubelskiej, jednej z pod-
staw dawnej potęgi I Rzeczypospolitej. To od zawarcia tego dokumentu w 1569 roku Polska 
i Litwa, jako Rzeczpospolita Obojga Narodów, stała się największym państwem ówczesnej 
Europy (…). Ogromny kraj rozwijał się m.in. dzięki szlakom wodnym. W tamtym okresie rzeki 
– Wisła i Niemen – były autostradami, którymi transportowano w obie strony wiele towarów. 
Przeważało zboże i drewno, czyli tratwy flisackie. Takie jak ta, której spływ wyznacza trasę 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cechflis.pl%2F&h=AT1rIxmc4GASpZ30GtnewAjNqaKhV2QTS8iAA2izVVckHObBPeOHDygZ69bGD-aWCbJjfKkhIHmcZtRgEhHQDdugg3lc7eHB8s51_aFL70swjBxGTtNuTr1AHfEjgMPhLjpU-9hxbtg7e1G-YBuIm5scHr5u64e_3iA86Z8R74HVN84er6qskL8DThPj4BH9WzggKqlnlwYf9EDT_L7F1hvgu8960-M6zatL4xqHVN9R0rIzAZEtET0csLKrwgZiqxMjBgG7ll5NFbGXABTFaqwE7qKOFc_XhSunCUVOrLPGfHDfZ83HHuiYmx1QP_I8lSCyJpOWnVuIdnP6vfo1Sc_a1Mra3ONSuUsoiq3sSYdBnm7UncjVrxGJgmHmY1zQ5lmEc0zI0_96ZSpP1ckWwZLttw2oxfzXyKLVUeet3PTVekZsyPHe0Md_Hc2CuhzNEFRvB-pSLC8ttDzOhSTgtdpLbd5SDaBgM4JzAhlDwUumm-xHaidZct6O0zrcCOu-KBh-104l7u0UKeSvFVowJ0dn4UV_uH2cz9fvPOtEoxS9MWrVvmHI85KGvq7DE5lXtDxw_oVoPCzthkW6WAl0CPRC6coO3UDJP6dJ0MP52CUwxy7g_aw0gNyvG-HaaRp0-732VkyBsf1GEFFpWzKqUCzLRWsP76fVlVdA
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Flisu Obojga Narodów (…), który rozpocznie się w Goniądzu nad Biebrzą 27 lipca 2019 r. 
To tam kultywujący tradycję flisacy z Ulanowa zbudują tratwę z miejscowych sosen. Tratwa 
popłynie tradycyjnym szlakiem łączącym Polskę i Litwę. Właśnie tak spławiano niegdyś drew-
no z Polesia. Do Flisu na trasie Biebrzą i Narwią dołączą łodzie litewskie i polskie. (…) Od 
Warszawy Flis Obojga Narodów zasilą łodzie i statki płynące z całej południowej Polski na 
Festiwal Wisły. Zaprezentują się one w roli gwiazdy podczas parady 7 sierpnia w stolicy. 
Następnego dnia ta kolorowa kawalkada ruszy w 220-kilometrową trasę Wisłą do Torunia. 
Sama tratwa zakończy swój spław w Bydgoszczy 17 sierpnia. 

Flis Obojga Narodów stanie się integralną częścią Festiwalu Wisły, znanej w kraju i na 
świecie imprezy rzecznej. Kilkadziesiąt tradycyjnych żagli rozprzowych i rejowych wokół tra-
twy na Wiśle – tego nie widziano od wielu, wielu lat... A na łodziach Polacy i Litwini. Unia 
Lubelska łączy…

Dla odmiany planowany i już przygotowywany Flis Odrzański 2019 został w kwietniu 
niestety odwołany, z przyczyn organizacyjnych. Odbył się tylko tradycyjny Dzień Rzeki Odry 
w Szczecinie, 13 lipca 2019 r., a także podobne lokalne imprezy w gminach nadodrzańskich. 

Krajowe i międzynarodowe imprezy – Flisy Królewskie, czyli Wiślane, Flisy Odrzańskie, 
Festiwale Wisły, Festiwale Loary i inne – a także stowarzyszenia i cechy retmańskie i flisac-
kie oraz muzea rzeczne przypominają, że jesteśmy jedną wielką, polską i międzynarodo-
wą „flisacką” rodziną. Woda łączy. Ja też urodziłem się, wychowałem i skończyłem szkoły 
w Ulanowie, w widłach Tanwi i Sanu, całe dzieciństwo spędziłem „w rzece” i nad rzeką, 
a jeden z retmanów tratwy 2017 – Zdzisław Nikolas – to mój kolega szkolny).

Dodam i przypomnę na zakończenie, że mamy w Polsce bogatą sieć hydrologiczną, 
z kilkoma tysiącami kilometrów śródlądowych dróg wodnych, w tym z trzema międzynaro-
dowymi – E30, E40 i E70. Niestety, jedne i drugie są niedoinwestowane, wymagają moder-
nizacji, a naprawa tej sytuacji jest jednym z priorytetów rządowych. Na razie wśród wod-
niaków coraz bardziej popularne i uczęszczane stają się nie tylko przysłowiowe Mazury, 
ale też „nowe” szlaki rzeczne, jak Wielka Pętla Wielkopolska czy Pętla Żuławska. Na przy-
wrócenie roli transportowej czekają też kanały – Bydgoski i Augustowski, i inne. Dużo jest 
do zrobienia, dyskutowano o tym m.in. 13 czerwca 2019 w Warszawie, na PAN-owskiej 
konferencji pod hasłem „Duże rzeki”, dotyczącej rozpoznania stanu wiedzy i stanu pol-
skich badań na temat hydrologii, ekologii i hydrodynamiki środowiskowej największych pol-
skich rzek. Wartości środowiska naturalnego Odry i Wisły są powszechnie znane, także 
poza granicami kraju. Jednocześnie rzeki te są przedmiotem publicznej debaty na temat 
ich gospodarczego wykorzystania. Podejmowanie racjonalnych decyzji wymaga dobrego, 
naukowego rozpoznania tematu – i o tym była ta konferencja (więcej na: http://konferencja.
pan.pl/duze-rzeki/).

Płyniemy dalej. Polskie rzeki i flisy czekają i zapraszają…
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Na zdjęciach: migawki z Flisu Wiślanego 2017 i z królewskiej Wisły, autor Wiesław Seidler

Budowa tratwy, na bindudze w Ulanowie…

…i pożegnanie Flisu 2017

Część załogi tratwy – siedzą jej retmani: F. Kopyto 
i Z. Nikolas oraz ich nauczyciel W. Pityński (w środku)
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Trudna przeprawa już na Sanie, w Stalowej Woli

Przed nami Królewska Wisła, wielka rzeka…

…ale czasem trudna do pokonania i za płytka nawet dla tratwy 
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Nasza tratwa – nietypowy wiślany „statek”

Witano nas serdecznie chlebem i solą

„Pozdrawiamy z flisackiego Ulanowa”
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Wisła – ostatnia dzika wielka rzeka europejska…

…czasem historyczna…

…czasem przemysłowa
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Są jeszcze promy, będą mosty?

Nieliczne przystanie wiślane, jak w Kazimierzu…

…nieliczni wodniacy, na wielkiej Wiśle
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Przed nami Warszawa

Przy warszawskich bulwarach

Popłynęli dalej, do Gdańska
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Skrzynia śryku i drygawka, na szczecińskiej Łasztowi, po Flisie 2018

Wspólne zdjęcia z flisakami…

…i wycieczki galarem
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Patronka flisaków św. Barbara

Człowiek wody, Wisły i Loary – Marek Strzelichowski

Dwa tygodnie przy drygawce. Koledzy ze szkoły:  Zdzisław Nikolas i Wiesław Seidler



Omnis mundi creatura
quasi liber et pictura
nobis est in speculum:
nostrae vitae, nostrae mortis,
nostri status, nostrae sort
fidele signaculum. 

Słowami Alaina de Lile, neoplatońskiego filozofa z XII w., natura wiernie odzwierciedla 
kondycję ludzką, sposób, w jaki żyjemy i jak umieramy. 

Początek XXI w. cechuje gwałtowny rozwój technologii informatycznej i wyczerpywanie 
zasobów naturalnych przy pomocy wyspecjalizowanych maszyn. Dzikość, której miejsce 
jest w naturze, wyrasta w cywilizowanym świecie jako przemoc, bezdomność i niedosta-
tek, podczas gdy beton i sztuczna inteligencja stopniowo zastępują biologiczne organizmy. 
Naturalnie, szukamy alternatywy i dlatego wielu zwraca się dzisiaj ku wartościom bliskim 
istotom żywym i dziedzinom pozawirtualnym. Szukamy kontaktu z przyrodą, interesujemy 
się genealogią i historią, geologią, dawnymi rzemiosłami i sztuką ludową. Znów budujemy 
drewniane płaskodenne łodzie przystosowane do naturalnej rzeki i uczymy się zapomnia-
nej sztuki „czytania wody”, aby bezpiecznie po niej nawigować. Odtwarzamy stare zawody 
i tradycje, które spowalniają wymuszone tempo życia i budzą bezinteresowną ciekawość. 
Należy do nich wiosenny flis, który odbywał się regularnie na Wiśle od XV w., aż do czasów 
rozbudowy kolei w latach 30. XX w. 

Idea odtworzenia wiślanego flisu nawiedziła Jarosława Kałużę, polonistę i drukarza, 
po przeczytaniu niewielkiej książeczki pt. „Flis do trzeciego króla” Jakuba Bojko1, wydanej 
w roku 1907. Bojko, który zaczął pływać z flisakami do Gdańska w 1878, zainspirował 
Kałużę, który, tropiąc ślady flisactwa, został armatorem jednostki pływającej – galara ula-
nowskiego i w 2006 roku zainicjował Królewski Flis na Wiśle. Odtąd wyrusza on w ostatnią 
sobotę kwietnia spod Oświęcimia, przemierzając w czasie czterech tygodni całą Wisłę aż 
do „pala” w Gdańsku, na Motławie, czyli tak, jak flisacy za dawnych czasów. 

1 J. Bojko, Flis do trzeciego króla, Kraków 2017, ISBN 83-89500-57-4.

Ewa Ciepielewska

Nowa perspektywa. Podróżowanie Wisłą 
na drewnianej łodzi jako połączenie tradycji 
i sztuki współczesnej
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Ewa Ciepielewska „W dzikiej kocham się Wiśle”
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Bezpieczeństwo tego przedsięwzięcia na wodach raz płytkich, raz głębokich, pomiędzy 
łachami, rafami i hakami, których nie brak na naturalnej rzece, załoga flisu zawdzięczała 
sztuce „czytania wody”, którą włada Mieczysław Łabęcki, retman flisacki z Ulanowa nad 
Tanwią, gdzie do dzisiaj, nieprzerwanie, podtrzymuje się flisackie umiejętności i tradycje.

 W 2018 r. Królewski Flis przepłynął Wisłę po raz trzynasty i to rokroczne, konsekwent-
ne działanie przyniosło widoczne efekty. Obserwowaliśmy, jak z każdym rokiem rosło 
zainteresowanie rzeką, łodziami i pływaniem po Wiśle. Poznawaliśmy starych szkutników 
i widzieliśmy, jak wyrośli nowi: w Łączanach, Basonii, Solcu, w Czerwińsku, Murzynowie, 
Nieszawie i w Ciechocinku. Zaczęły „pływać na drewnie” pielgrzymki do Płocka oraz do 
Góry Kalwarii. Warszawscy armatorzy na galarach i bykach, a toruńscy na batach i ło-
dygach wożą polskich i zagranicznych turystów na dalsze wycieczki. Odbywają się już 
dwa doroczne wydarzenia związane z tradycyjną drewnianą flotą: majowy Flis Festiwal 
w Gasach i sierpniowy Festiwal Wisły w Toruniu, które cieszą się liczną publicznością.

Grono wiślanych zapaleńców powiększyło się również o kolejną grupę zawodową – ar-
tystów, gdyż, jak powiedział Johann Wolfgang Goethe: „Ten, komu Natura zaczyna odkry-
wać swe jawne tajemnice, zwraca się ku jej najlepszej interpretatorce – Sztuce”. 

Sztuka należy do tej sfery działań człowieka, w której koniecznym warunkiem jest swo-
bodna, twórcza ekspresja, płynąca z głębokiego poczucia istnienia tu i teraz, w ścisłym 
związku ze światem. Artysta poszukuje pozornie dalekich związków i zależności między 
sobą i światem oraz jego różnymi przejawami, dziedzinami i kategoriami, przygląda się im 
i komponuje w spójną całość, w całkiem osobisty, wewnętrznie przepracowany sposób. 

Szyper Jarosław Kałuża pod Grudziądzem, III Królewski Flis na Wiśle, 2008, fot. Ewa Ciepielewska
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Szkuta „Wanda” na Festiwalu w Gasach, 2013, fot. Ewa Ciepielewska

Proponuje nowy, indywidualnie rekonstruowany obraz świata z nadzieją, że odbiorca sztuki 
dostrzeże go i odczuje, a może nawet nieoczekiwanie odnajdzie odpowiedź na nurtujące go 
pytania, niepokoje. W sztuce najlepiej widać, jaka jest aktualna kondycja ludzkości – jakie 
mamy problemy, gdzie szukamy pocieszenia. Dlatego, uczestnicząc w Królewskim Flisie na 
Wiśle, wymyśliłam plener wiślany. Była to naturalna reakcja na napierające zewsząd piękno 
przyrody, fascynującą sztukę „czytania wody”, różnorodność drewnianych jednostek, nie-
spodziewane spotkania i wydarzenia podczas podróży. 

Do działań plenerowych należała „Podróż Damy z łasiczką Wisłą do Gdańska” 
w 2011 roku. Płynęliśmy „Flisakiem”, dwumasztowym batem, wioząc do Gdańska obraz 
z 1989 roku, przedstawiający „Damę z łasiczką” Leonarda da Vinci w mojej interpreta-
cji. W czasie, gdy „Dama” Leonarda podróżowała po świecie zamknięta w skrzyni pod 
strażą, moja pielgrzymowała na otwartej łodzi, pod gołym niebem. Załoga, składają-
ca się z głównie z muzyków, utworzyła zespół „White Weasels” i cumując do brzegu 
w nadwiślańskich miasteczkach, dawała uliczne koncerty do tekstów „Flisa” Sebastiana 
Fabiana Klonowica. Kilkutygodniowy happening odbywał się pod patronatem Muzeum 
Narodowego w Krakowie, a zakończył się wystawą na statku-muzeum „Sołdek”. W 2012 r. 
obraz zakupiło do zbiorów Muzeum Narodowe w Krakowie. 

W roku 2015 rzeka Wisła była gościem honorowym na Festiwalu Loary – francuskim 
święcie drewnianych łodzi, na który dopłynęliśmy na galarze „Solny” rzekami i kanałami 
Europy. Żeby nadać tej podróży wymiar artystyczny, wraz z Kolą Śliwińską zainicjowałyśmy 
projekt artystycznych rezydencji na łodzi i do Orleanu podróżowaliśmy w towarzystwie arty-
stek-rezydentek i z cyklem obrazów pt. „Kobiety na zakręcie historii 1930–1990”, w którym 
portretowałam dwanaście kobiet ważnych dla polskiej historii. 
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Happening Podróż „Damy z łasiczką” flisem wiślanym,
statek „Sołdek” na Motławie, 2011, fot. Ewa Ciepielewska

Galar „Solny” w okolicach Modlina w trakcie Flow/Przepływ 2017, fot. Ewa Ciepielewska
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W 2016 roku pomysł na rezydencje rozwinęłyśmy z Agnieszką Brzeżańską w projekt 
FLOW/Przepływ, podczas którego galar z rezydentami płynie pod prąd z Gdańska w górę 
rzeki. Perspektywa, z jakiej patrzymy podczas tej podróży na mijane krajobrazy, na miasta, 
do których wchodzimy od strony rzeki, na ludzi spotykanych na brzegu – jest jak odkrywanie 
nowych, nieznanych lądów. To niezwykłe wrażenie na zawsze zmienia i poszerza percepcję.

Potencjał kulturalny Wisły został zauważony przez muzea i galerie w Polsce i za gra-
nicą: w ubiegłym roku Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie zainicjowało działal-
ność w nowej siedzibie nad Wisłą wystawą „Syrena herbem twym zwodnicza”, w której 
braliśmy udział, organizując na żywo wiślany spektakl na łodziach. W 2016 roku artyści 
Flow/Przepływ pokazywali prace na barce „Heimatland” w muzeum Alter Hafen w Berlinie, 
a w 2018 roku na międzynarodowej wystawie „How to talk with birds, trees, shells, fishes, 
snakes, bulls and lions” w berlińskim Muzeum Sztuki Współczesnej Hamburger Banhof. 
W kulturalnych akcjach na Wiśle stale współpracujemy z Fundacją Pamoja Razem, która 
wspiera działalność artystyczną, edukacyjną i społeczną w Krakowie, Kenii i Indonezji.

Happening pt. „Syrena herbem twym zwodnicza”, na rzece Wiśle pod Muzeum 
Sztuki Współczesnej w Warszawie, czerwiec 2017, fot. Ewa Ciepielewska



151Nowa perspektywa. Podróżowanie Wisłą na drewnianej łodzi jako połączenie tradycji i sztuki współczesnej

W ubiegłym roku w dwumiesięcznym wiślanym plenerze Flow uczestniczyło etapami 
około 50 artystów-malarzy, rzeźbiarzy, muzyków i performerów. Ci, którzy choćby przez 
kilka dni brali udział w przepływie przez królestwo Wisły, mogli poczuć i zrozumieć, jakim 
jest skarbem w swoim naturalnym stanie: jako dostarczycielka słodkiej wody, karmicielka 
i miejsce schronienia dla niezliczonych żywych istot, otwarty 24h salon odnowy biologicznej 
dla zmęczonych miastem oraz źródło artystycznej inspiracji. 

Ślady tych doświadczeń w przekładzie na język sztuki dokumentuje wystawa 
w Gdańskiej Galerii Miejskiej pt. „W dzikiej kocham się Wiśle”.

Instalacja Sławomira Pawszaka na wystawie w Gdańskiej Galerii 
Miejskiej w czerwcu 2018 roku, fot. Piotr Żagiell



I

Otwarcie Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej było dla mnie wydarzeniem 
wyjątkowo poruszającym. Uczestniczyłem w nim nie tylko jako muzealnik, żeglarz i miłośnik 
Wisły, pisarz – ale przede wszystkim w imieniu mego Ojca, Edwarda, z wykształcenia hi-
storyka, który był przed laty jednym z inicjatorów powstania tego muzeum, a któremu wiek 
nie pozwolił osobiście wziąć udział w uroczystości. Przez dwadzieścia pięć lat Ojciec był 
prezesem wyszogrodzkiego oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego; oddziału, który 
w tamtym czasie działał wyjątkowo aktywnie1. Organizował cykle sesji naukowych i wykła-
dów oraz wystaw, połączonych z koncertami, we współpracy z wieloma czołowymi ośrod-
kami uniwersyteckimi w kraju, instytucjami artystycznymi stolicy i innymi ośrodkami z całej 
Polski, z udziałem wielu luminarzy nauki i kultury. Oddział wyszogrodzki inicjował i wspierał 
badania archeologiczne oraz przyrodnicze na terenie miasta i okolic. Ojciec był inicjatorem 
regionalnego święta „Dni Wisły”, które w minionym okresie miało już ponad trzydzieści edycji, 
więc stało się piękną tradycją nie tylko Wyszogrodu, ale całego Mazowsza. Był też pomysło-
dawcą upamiętnienia żołnierzy bitwy nad Bzurą we wrześniu 1939 roku i współorganizatorem 
ogólnopolskiej sesji naukowej w Wyszogrodzie o tej bitwie. Dzisiaj okazały pomnik w postaci 
wielkiego krzyża i głazów z napisami – nazwami formacji wojskowych, które brały udział 
w bitwie – wznosi się nad brzegiem Wisły, naprzeciw ujścia Bzury, tuż przy wjeździe na nowy 
most. Kiedy czasem przeglądam stare sprawozdania z działalności Towarzystwa Naukowego 
Płockiego, oddziału w Wyszogrodzie, jestem pełen podziwu, jak do małego ośrodka udało 
się ściągnąć tyle rzeczywiście wybitnych osób. Działania Ojca bardzo wytrwale wspierała 
moja Matka, Janina. Oboje rodzice pracowali jako nauczyciele w Liceum Ogólnokształcącym. 
Oboje byli, między innymi, absolwentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, 
wydziału historii, wiernymi przez całe życie dewizie tej uczelni, co w tamtych latach przy-
sparzało im szeregu trudności, zarówno w pracy zawodowej, jak i właśnie społecznej. Na 
miejscu wyszogrodzki Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego działał głównie w opar-
ciu o szkoły. Członkami byli przeważnie nauczyciele oraz inteligencja miasta. Duży wkład 
w założenie oddziału w 1970 roku i jego prowadzenie miała, szczególnie w pierwszym 
okresie jego funkcjonowania, dr Bronisława Nowicka, przedwojenna absolwentka wydziału 
historii Uniwersytetu Króla Jana Kazimierza we Lwowie, autorka cennej monografii o dzie-

1 Zob. m.in. Edward Olbromski, Znad Lubaczówki. Wspomnienia i eseje, Michalineum, 2009; Edward Ol-
bromski, O powstaniu oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego w Wyszogrodzie, „Notatki Płockie”. 
Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, 1970, nr 15 (55), s. 49 i in.; coroczne Sprawozdania 
Towarzystwa Naukowego Płockiego od 1970 r., Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Mariusz Olbromski

Wspomnienia wyszogrodzkie.  
Wisła w poezji polskiej. Na wysokim brzegu
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jach Wyszogrodu2. Warto wspomnieć, że Ojciec był też przez wiele lat członkiem Zarządu 
Głównego Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie i organizował wiele sesji nauko-
wych na całym Mazowszu, między innymi: „Ośrodki władzy książęcej na Mazowszu”, „Dzieje 
Armii Krajowej na Mazowszu”, „Kardynał Stefan Wyszyński – człowiek wielu wymiarów”, 
„Rząd polski na obczyźnie”( pod patronatem Pana Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego 
i Instytutu Generała Władysława Sikorskiego w Londynie). Był też założycielem i przez okres 
dziesięciu lat prezesem oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Czerwińsku i re-
daktorem cennej, pierwszej monografii „Dzieje klasztoru w Czerwińsku”3. 

W sesjach naukowych organizowanych przez wyszogrodzki Oddział Towarzystwa Na-
ukowego Płockiego uczestniczyła nie tylko inteligencja, ale też młodzież szkół, często po 
kilkaset osób. Szkoły również stanowiły początkowo bazę lokalową dla działalności tego 
oddziału. Pierwsza jego siedziba mieściła się w jednej z przestronnych i dużych sal szkol-
nych Szkoły Podstawowej, dziś im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Została ona nazwana 
Gabinetem Naukowym im. Hipolita Gawareckiego, wybitnego badacza dziejów Mazowsza 
w XIX w.4 Ojciec i jego współpracownicy zdołali zgromadzić tam ogromny i bardzo cenny 

2 Bronisława Nowicka, Wyszogród. Zarys dziejów, Towarzystwo Naukowe Płockie, Wyszogród 1971.
3 Dzieje klasztoru w Czerwińsku, pod red. Edwarda Olbromskiego, Lublin 1997.
4 Wincenty Hipolit Gawarecki  (1788 – 1852), związany z Ziemią Wyszogrodzką, urodził się we wsi 

Bożeń, zaś nazwisko jego związane jest ze wsią Gawarzec pod Czerwińskiem, skąd się wywodził 
ród Gawareckich. Ojciec Franciszek był sędzią grodzkim Ziemi Wyszogrodzkiej, od 1780 r. burgrabią 
Wyszogrodu. Wincenty, historyk i regionalista, sędzia Ziemi Wyszogrodzkiej, rozmiłowany w historii 
ojczystej, podejmował badania regionalne, które przyczyniły się do uchronienia od zatarcia śladów 
przeszłości. Jest autorem osiemnastu cennych książek, m.in. Opisu topograficzno-historycznego Zie-
mi Wyszogrodzkiej, Warszawa 1823 oraz Genealogii familii Gawareckich w Ziemi Wyszogrodzkiej, 
dawniej w Księstwie Mazowieckim, dziś obwodzie i województwie osiadłej, Warszawa 1824. 

Siedziba oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego w Wyszogrodzie, w której dziś 
mieści się Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej. Fot. Andrzej Olbromski
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księgozbiór naukowy. W gabinecie znalazły się też gabloty, w których zostały umieszczone 
eksponaty pochodzące z wykopalisk prowadzonych na terenie Wyszogrodu: z Góry Zamko-
wej i tzw. Wójtowskiej Górki oraz z terenu kirkutu, a ekspozycja została wzbogacona o archi-
walne zdjęcia z Wyszogrodu. Właśnie w tym gabinecie odbywały się cykle wykładów, m.in. 
na temat „Polska, jej dzieje i kultura”. Później powstał nowy, zbudowany od podstaw gmach 
Towarzystwa Naukowego Połockiego w rynku miasta. I po wielu latach właśnie w tym gma-
chu, o ciekawej architekturze, powstało Muzeum Wisły Środkowej i Miasta Wyszogrodu. 

 

II
 
 Od pierwszych planów i idei powstania Muzeum Wisły w Wyszogrodzie minęło – jak 

to się mówi – wiele wody w Wiśle. Początki powstania tego muzeum łączą się z mymi 
wspomnieniami rodzinnymi i szkolnymi. Plany utworzenia muzeum poprzedził i rozwijał 
wyszogrodzki Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego poprzez organizację przez po-
nad dziesięć lat cyklu sesji naukowych na tematy wiślane. Chodziło o zebranie materiałów 
teoretycznych, często od wybitnych badaczy, a także zgromadzenie grupy wpływowych 
osób z kręgu nauki i muzealnictwa, sprzyjających idei utworzenia muzeum. Pamiętam też 
częste spotkania w naszym domu z kpt. Antonim Tycem5, współtwórcą razem z moim 

5 Antoni Tyc (1914 – 1975), wyszogrodzianin, kapitan żeglugi wielkiej, uczestnik morskich bitew pod-
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Ojcem pierwszych planów utworzenia muzeum. Wypracowana wówczas koncepcja była 
– moim zdaniem – bardzo ciekawa i wielowątkowa, a w swych zasadniczych założeniach 
aktualna też dzisiaj. Przewidywała ona utworzenie od Wyszogrodu do Kępy Polskiej, szcze-
gólnie wzdłuż prawego brzegu Wisły, rezerwatu ochrony przyrody, parku krajobrazowego. 
W Wyszogrodzie na wysokim brzegu, w pobliżu starego, drewnianego mostu, miały stanąć, 
istniejące jeszcze wówczas w okolicach i na obrzeżach miasta i stamtąd przeniesione, stare 
wiatraki. Miały one służyć nie tylko jako punkty widokowe i obiekty zabytkowe z ekspozycją 
poświęconą mazowieckiemu młynarstwu, ale też spełniać funkcję noclegową i restauracyj-
ną dla turystów. Oczywiście zasadniczą funkcję w tym planie przewidywano dla samego 
Muzeum Wisły, które miało ochronić istniejące jeszcze wówczas piękne i bardzo cenne, za-
bytkowe wiślane parowce. Planowano, że zostaną one na wiosnę, lato i jesień zacumowane 
w pobliżu mostu, a w ich wnętrzach będą prezentowane ekspozycje związane z dziejami 
flisactwa wiślanego i żeglugi. Przewidywano też konieczność przenoszenia tych obiektów 
w okresie zimy i potopów na specjalnie wzniesione nadbrzeże – przy pomocy odpowied-
nich podnośników. Oprócz tego planowano zbudowanie na nabrzeżu kilku wystawowych 
pawilonów wraz zapleczem, a także budowę amfiteatru dla uczestników „Dni Wisły” i in-
nych imprez. Całość miała stanowić ważną część Mazowieckiego Szlaku Turystycznego, 
z myślą głównie o mieszkańcach stolicy, choć nie tylko, z trasą: Warszawa – Czerwińsk 
nad Wisłą (bazylika romańska z XI w.) – Wyszogród (Muzeum Wisły, wiatraki, najdłuższy 
drewniany most w Europie) – Brochów (zabytkowy kościół, miejsce chrztu Fryderyka 
Chopina) – Żelazowa Wola (miejsce urodzin Fryderyka Chopina, muzeum, koncerty cho-

czas II wojny światowej, pływał kolejno na: ORP „Błyskawica”, „Orkanie”, „Dragonie” i „Garlandzie”. 
Po wojnie zdemobilizowany, ukończył wydział budowy okrętów w Anglii w Cambridge. Po 1956 roku 
powrócił do kraju. Pracował w Stoczni Gdańskiej jako główny projektant m.in. statków rybackich. 
Zmarł nagle na zawał serca w czasie szkolenia młodzieży harcerskiej na żaglowcu „Dar Pomorza”.

Bazylika Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Czerwińsku nad Wisłą. Fot. Andrzej Olbromski
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pinowskie) – Warszawa. Kryzys gospodarczy, jaki się rozpoczął w drugiej połowie lat sie-
demdziesiątych po kilku dość pomyślnych latach na początku „epoki gierkowskiej”, a także 
zasadniczo narodowo-religijna koncepcja tego szlaku sprawiły, że mimo usilnych zabiegów 
nie udało się tych śmiałych i pięknych planów wówczas zrealizować. Wraz z przedwczesną 
śmiercią kpt. Antoniego Tyca w 1975 roku Wyszogród stracił znakomitego ambasadora 
w Gdańsku i na Wybrzeżu, szczególnie w kręgach muzealnych. Warto też wspomnieć, że 
koncepcja Mazowieckiego Szlaku Turystycznego przewidywała kilka wersji jego zwiedza-
nia, zależnie od możliwości finansowych i czasu, jakim dysponowali turyści. Jedna z nich 
obejmowała przepłynięcie statkiem z Warszawy, do Wyszogrodu, z zatrzymaniem się po 
drodze w Czerwińsku. Następnie, po zwiedzeniu Muzeum Wisły i miasta, przejście przez 
zabytkowy most przez Wisłę do stacji kolei wąskotorowej w Kamionie, przejazd kolejką 
przez część obszaru Puszczy Kampinoskiej do Brochowa, a dalej do Sochaczewa i na 
koniec do Żelazowej Woli; stamtąd zaś do stolicy. Dzisiaj nie ma już zabytkowego mostu 
drewnianego, nawet nie udało się ocalić jednego jego przęsła jako „świadka”. A szkoda. 
Zabytkowe parowce, które w innych krajach Europy Zachodniej są jedną z największych 
atrakcji turystycznych, pod koniec epoki „realnego socjalizmu” zostały pocięte i poszły na 
złom. Nie ma już w Wyszogrodzie tamtych zabytkowych wiatraków, które zostały rozebra-
ne. Stąd obecna koncepcja i realizacja Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej 
musiała zostać zmodyfikowana, dostosowana do realiów. Tym bardziej jednak cieszy, że 
tamte – sprzed wielu już lat – plany udało się w pewnym zakresie zrealizować.

Pamiętam, że w okresie tworzenia planów muzeum kapitan Antoni Tyc bardzo się za-
przyjaźnił z Rodzicami. Jego wizyty w Wyszogrodzie miały nie tylko charakter społecznikow-
ski, ale też rodzinny. Kapitan mieszkał w Gdyni, bywał jednak dość często w Wyszogrodzie 
z powodów osobistych. Jego rodzice byli wodniakami wiślanymi, ojciec szyprem, przed 
wojną miał barkę, którą razem z żoną pływali od Krakowa do Gdańska, przewożąc towary. 

Pomnik Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Wyszogrodzie. Fot. Andrzej Olbromski
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Po wojnie osiedli w Wyszogrodzie. Ojciec kapitana zmarł wcześniej, a nieopodal naszego 
domu, prawie nad samym brzegiem Wisły, w niewielkim domku przy skarpie mieszkała 
Matka kapitana, Leokadia. Kiedy już nie miała za bardzo sił chodzić, w ramach pomocy, 
jako harcerz, zacząłem nosić jej ze szkoły obiady w menażkach, leki z apteki. Pani Leokadia 
bardzo mnie polubiła, siedziałem u niej często długo i słuchałem opowieści o przedwo-
jennych rejsach po Wiśle barką, o urokach tej rzeki. Bardzo była dumna ze swego syna, 
wychowanego na Wiśle, który przed wojną poszedł do szkoły oficerskiej Marynarki Wojennej 
RP w Toruniu. Ukończył ją bardzo chlubnie i już w 1939 roku został I oficerem na ORP 
„Błyskawica”. Pamiętam, jak któregoś wieczoru opowiadał w naszym domu, jak tuż przed 
wybuchem II wojny światowej musiał wykreślić kurs przez zaminowany przez hitlerowców 
Bałtyk dla „Błyskawicy” i innych naszych niszczycieli, które dostały rozkaz wyjścia z polskich 
portów i wypłynięcia do Wielkiej Brytanii, jaka to dla niego była trudna decyzja. O tym, jak 
w wąskich cieśninach duńskich prawie burta w burtę mijali w nocy tuż przed wybuchem woj-
ny w napięciu potężną flotę wojenną hitlerowską zmierzającą w kierunku Polski. Pamiętam 
także później długie powieści o trudnych i wyjątkowo niebezpiecznych konwojach do 
Murmańska na ORP „Garland”. Szczególnie utkwiła w mojej pamięci opowieść o przewie-
zieniu zwłok Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego po 
katastrofie na Gibraltarze 4 lipca 1943 roku. Trumnę przewieziono do Wielkiej Brytanii na 
ORP „Orkan”, w której to operacji kpt. Tyc uczestniczył. Pamiętam jego długie dywagacje 
na temat przyczyn i niewyjaśnionych okoliczności tej katastrofy. Kiedy kapitana nie było 
dłużej w Wyszogrodzie, pisałem do niego listy. Bardzo mi imponowało, że z całą powagą 
na nie odpowiadał. W tamtych latach rozwinęły się też moje pasje wodniackie i żeglarskie. 
W zasadzie po Wiśle pływałem od małego z rybakami i wędkarzami na ich drewnianych 
łodziach, często z żaglem rozporowym. W okresie licealnym założyłem Wodną Drużynę 
Harcerską, zostałem jej drużynowym. Po jakimś czasie udało się zakupić kajaki, mieliśmy też 

Widok na wysoki brzeg Wisły w okolicach Wyszogrodu. Fot. Mariusz Olbromski
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żaglówki. Jedną z nich zbudowaliśmy w dużej mierze sami, nazywała się „Wydra”. W dru-
żynie było około czterdziestu chłopców i dziewcząt. Mieliśmy też bardzo piękne mundurki, 
które świetnie wyglądały na uroczystościach szkolnych, w czasie przemarszów po mieście. 
Pływaliśmy po Wiśle, ale też braliśmy udział w obozach żeglarskich na Mazurach, gdzie, 
między innymi, zdobyłem stopień żeglarza, a później sternika jachtowego. Wiele osób z tej 
drużyny pozostało wiernych przez całe życie pasji żeglarskiej, jak na przykład mój zastępca 
w drużynie, obecnie kpt. żeglugi jachtowej Marek Jarmosz, który każdego roku jest dwa-trzy 
razy na morzu. W liceum odbywały się także spotkania, m.in. z kpt. Antonim Tycem, ale też 
z wybitnymi żeglarzami, między innymi kpt. Zbigniewem Puchalskim, herosem polskiego 
jachtingu, z udziałem kilkuset osób nie tylko z Wyszogrodu. Pamiętam też, że razem ze 
wspomnianym moim zastępcą w drużynie wypłynąłem po raz pierwszy na morze w 1973 ro-
ku. Pływaliśmy po Zatoce Gdańskiej dwa tygodnie na jachcie „Amar”, który był w dyspozycji 
Centrum Wychowania Morskiego. Udział w rejsie ułatwił nam kpt. Antoni Tyc, który wspierał 
wraz z zaprzyjaźnionymi kapitanami rozwój Centrum Wychowania Morskiego ZHP, dbał 
o wychowanie młodzieży harcerskiej w duchu miłości do morza. Wcześniej, przed naszym 
wypłynięciem, oprowadzał nas cały dzień po Gdańsku, byliśmy też w stoczni, widzieliśmy 
jego projekty statków i zwiedziliśmy Gdynię. A później jeszcze przyszedł nas pożegnać 
przed rejsem do jachtowego portu im. Mariusza Zaruskiego w Gdyni.

III

 W okresie licealnym zacząłem gromadzić bibliotekę morską i żeglarską, w której 
znalazły się nie tylko podręczniki do nauki żeglarstwa, ale też szereg książek o tematyce 
wojennej i morskiej, jak choćby Jerzego Pertka „Wielkie dni małej floty”, Karola Olgierda 
Borchardta „Znaczy Kapitan”, a także komplet dzieł Józefa Conrada. Na półkach była 
przemieszana literatura piękna i fachowa. Biblioteka z roku na rok rozrastała się. Jedną 
z ulubionych moich lektur stała się książka: „Wisło moja, Wisło stara. Antologia poezji” 
w wyborze i opracowaniu Edwarda Mazurkiewicza6, którą otrzymałem od Ojca. Czytając ją 

6 Wisło moja, Wisło stara. Antologia poezji, wybór i opracowanie Edward Mazurkiewicz, Kraków 1986.

Tradycyjna łódź wiślana w okolicach Wyszogrodu, lata 70. XX wieku. Fot. Mariusz Olbromski
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po raz pierwszy z rosnącym zainteresowaniem, nie widziałem, że kiedyś, po latach, też bę-
dę pisał wiersze o Wiśle i że powstanie również moja książka bogato ilustrowana cennymi 
zdjęciami, w dużej mierze poświęcona królowej rzek polskich, małemu Wyszogrodowi i fa-
scynacji żeglarstwem morskim. Pięknie się stało, że jej wydanie wsparło właśnie Muzeum 
Mazowieckie w Płocku, Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie 
oraz Urząd Gminy i Miasta Wyszogród7. 

 

IV

Ukazanie się wspomnianej antologii „Wisło moja, Wisło stara” nie było dziełem przy-
padku. Chociaż bowiem z powodów głównie politycznych nie powstało Muzeum Wisły 
w Wyszogrodzie, to jednak plany wyszogrodzkie stały się inspiracją do utworzenia Muzeum 
Wisły w Tczewie, które powstało w 1984 r. W Wyszogrodzie Oddział TNP wciąż organizował 
konferencje naukowe poświęcone tematyce wiślanej, z udziałem wybitnych specjalistów 
z różnych dziedzin nauki. Plonem sesji były między innymi bogate archiwalia, które teraz 
może doczekają się publikacji, o co w tamtym czasie czyniono usilne starania. Sesjom w Wy-
szogrodzie towarzyszyła zawsze – wspomniana już – regionalna impreza „Dni Wisły”, często 
o bardzo różnorodnym i ciekawym programie artystycznym. Natomiast mieszkańcy Tczewa 
zaczęli organizować, zainspirowani działaniami wyszogrodzkimi, „Spotkania Nadwiślańskie”. 
Zainteresowania sprawami rzeki Wisły zaowocowały również wieloma publikacjami. Ukazały 
się, między innymi, fundamentalne prace na ten temat: „Wisła w dziejach Polski” Stanisława 
Gierszewskiego8 oraz „Wisła. Monografia rzeki” pod redakcją Andrzeja Piskozuba9. 

Antologia poezji „Wisło moja, Wisło stara” zawiera wiersze siedemdziesięciu dwóch 
poetów, począwszy od fragmentu poematu wczesnohumanistycznego poety łacińskiego 
Konrada Celtisa „Carmen ad Vistulam Fluvium”, aż do utworów współczesnych. Jest to 
pierwsza tego typu praca w dziejach naszej kultury. Książkę jak ta antologia można odczy-
tywać w kilku płaszczyznach. Jest ona w swym wyborze – to oczywiste – wzruszającym 
świadectwem rozwoju polskiego języka literackiego, przeglądem poetyk, mód literackich, 
może tym bardziej widocznym, klarownym, że zgrupowanym według jednej osi przewod-
niej. Jednocześnie świadczy o tym, że w literaturze właśnie mody literackie przemijają, są 
drugoplanowe. O wartości utworu decyduje często prawda historyczna, psychologiczna, 
wrażliwość artystyczna poety. Antologia Mazurkiewicza to w przeważającej mierze zbiór 
utworów znakomitej próby artystycznej. Książka ta może być i dziś źródłem wielu wzruszeń 
literackich, doznań estetycznych, jest bogata poznawczo. Tym bardziej to cenne, że odnosi 
się do rzeki-symbolu Polski i jej dziejów, rzeki łączącej wszystkie regiony kraju, będącej 
kluczem do potęgi gospodarczej dawnej Rzeczpospolitej; wreszcie rzeki, z którą się zrosło 
życie, praca, wszystkie radości i troski, nadzieje ludzi mieszkających na jej brzegach i w jej 
dorzeczu. Każdy wiersz jest odmiennym systemem znaczeń, jest niepowtarzalny. Stąd, 
kiedy się pisze o całej antologii, trzeba dokonać zrozumiałych uproszczeń, zredukować 
z konieczności wiele istotnych treści. Wizerunki rzeki, jakie odnajdujemy w wierszach 
zawartych w tej książce, są bardzo różnorodne. W całej antologii najbardziej zbieżne, 

7 Mariusz Olbromski, Na wysokim brzegu, Editions Spotkania, Kraków 2020.
8 Stanisław Gierszewski, Wisła w dziejach Polski, Gdańsk 1982.
9 Wisła. Monografia rzeki, pod red. Andrzeja Piskozuba, Warszawa 1982.
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wspólne, są trzy ujęcia: Wisła – ojczysta przyroda, wygląd nadrzecznych miast i miaste-
czek, Wisła – obraz gospodarczy rzeki, Wisła – dramatyczna historia narodu. Te trzy ujęcia 
łączy zawsze charakterystyczny rys: to głęboko osobisty, bardzo serdeczny, jakby rodzinny 
stosunek do rzeki. Przejawia się on już w samych epitetach odnoszących się do rzeki, np.: 
„Rodzinna wodo”, „Siostro myśli i uczuć”, „Wisło nasza święta”, „Wierna rzeko, rzeko tęsk-
noty”, „Najpiękniejsza z wód polskich”, „Wisło moja”. 

Czytając antologię, odnajdujemy coraz to inne opisy wyglądu rzeki, jej brzegów, wód, 
nadrzecznych krajobrazów, o różnych porach roku, dnia, w czasie różnej pogody. Po prze-
czytaniu całej książki zostaje w oczach poetycki obraz Wisły, począwszy od źródeł, aż do 
ujścia, od czasów najdawniejszych do teraźniejszości.

Poznajemy wygląd miast widzianych od strony wody: Tyńca, Krakowa. Sandomierza, 
Warszawy, Zakroczymia, Czerwińska, Płocka, Torunia, Gdańska. Przy czym – każdy wizerunek 
inny, często z innej epoki, widziany oczyma innego twórcy. Niekiedy są to opisy nawet dro-
biazgowe, jak na przykład panorama dziewiętnastowiecznej Warszawy we fragmencie „Rzek 
polskich” Kajetana Jaxy Marcinkowskiego (1788 – 1832), czy bardziej zmetaforyzowany opis 
nocnego widoku na gród Kopernika w przepięknym liryku Józefa Czechowicza „Toruń”. 

Szczęśliwie otwierający antologię utwór Celtisa rozpoczyna się właśnie rysem topogra-
ficznym źródeł:

Wisła swój wiedzie początek ze skalnych Karpat podnóży,
Co dla Pannonii ziem niosą złocisty swój dar.
W miejscu gdzie bieg rozpoczyna, zawrotnym wirem się kłębi
Bije pod niebo wzwyż poprzez wyniosłych gór grzbiety10.

Każdy wiersz wnosi do opisu rzeki coś nowego. Z łatwością można skonstatować fakt, 
że piękno nadrzecznych krajobrazów zostało dostrzeżone dawno, czyniono próby uchwy-
cenia go w słowie. Jest to ciągły, jakby ponadczasowy sposób patrzenia na Wisłę, wspólny 
wszystkim pokoleniom. Trudno nie ulec wdziękowi wiersza Teofila Lenartowicza, „piewcy 
Mazowsza”, spokojnego, jakby rozlewnego, gdzie z pewnością został uchwycony nastrój 
równin mazowieckich. W wierszu „Jak to na Mazowszu” pisał:

Po szerokim polu modra Wisła płynie.
Pochylone chaty drzemią na dolinie.
Nad wodą zgarbiony stary dąb żylasty,
Kędy bielą płótna wesołe niewiasty:
W owsach jednostajnie brzęczą świerszcze polne,
Po łące stąpają bociany powolne,
A z borów cienistych leśnej okolicy
Rozwiewa się wonność sosnowej żywicy.
Po niebie obłoki jak bieluchne runo,
Słoneczkiem przeciekłe, pod błękitem suną;
Na wodzie, na Wiśle, śród ciszy poranka
Płynie łódź flisowska jak szara cyranka11.

10 Wisło moja, Wisło stara, op. cit., s. 5. Przełożyła Kazimiera Jeżowska. Autor antologii cytuje wiersz za: 
Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470 – 1543, Warszawa 1956.

11 Ibidem, s. 59. Autor antologii cytuje wiersz za: Zbiór poetów polskich XIX w., ks. III., oprac. P. Hertz, 
Warszawa 1962.
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Zmieniły się formy gospodarowania, wygląd miejscowości nadrzecznych, a przecież to 
samo zagłębienie się w nadwiślańskim krajobrazie, w jego szerokim oddechu, przestrze-
niach znajdujemy w wierszu bez tytułu Jarosława Iwaszkiewicza z tomu „Sandomierz”:

A potem się wychodzi na letni deszcz pod kasztanowe drzewo
I nie wiadomo skąd znowu błękitna radość śpiewa.
To przez sztachety podwórza widnieje lazurowa Wisła.
Poszliśmy na wzgórze: widok stamtąd daleki.
Szerokie smutne błonia ponad skrętami rzeki,
Na błoniach pasą się — zmrok już — spętane małe konie
Daleko to, daleko, a widać jak na dłoni.
Sandomierz jest na górze, a błonie jest na dole,
A dalej most na Wiśle, a dalej pola i role (…)12.

W wielu utworach Wisła bywa przedstawiana nie tylko jako spokojna, sielska rze-
ka. Niekiedy to rozszalały żywioł, groźny, niosący wezbrane wody, zalewający okolice 
(np. „Żałosna Kamoena na powódź gwałtowną w Roku Pańskim 1605” Stanisława 
Grochowskiego, czy „Powódź” Juliana Ursyna Niemcewicza). W antologii przeważają jed-
nak wizerunki rzeki jako niosącej pożytki, niejako żywicielki kraju. 

Od początku naszej państwowości Wisła była drogą łączności między regionami, najtań-
szym i wielkim szlakiem transportowym, źródłem bogactwa – szczególnie od połowy XV w., 
gdy Gdańsk powrócił do Polski. Ruch na rzece był ogromny. Wystarczy wymienić rodzaje 
statków, które wówczas pływały, dziś znane jedynie z rekonstrukcji muzealnych: szkuty, 
komięgi, galary, dubasy, łyżwy, byki i kozy; część z tych statków była konstrukcji rodzimej. 
Ponadto długimi łańcuchami spływały tratwy, krążyły łódki rybackie – lejtaki. Na brzegach 
wszystkich większych miast, a często nawet wsi, budowano spichlerze i także przysta-
nie, w miarę potrzeb organizowano zakłady szkutnicze, między innymi w Wyszogrodzie. 
Pobierano opłaty za składowanie towarów i cło. Istniały całe odłamy ludności, które utrzymy-
wały się z pracy na Wiśle: flisacy, szkutnicy, rybacy, węglarze, piaskarze, celnicy, pracownicy 
spichlerzy. Według badań H. Obuchowskiej-Pysiowej w połowie XVII w. tak zwanych „ludzi 
rzeki”, zajmujących się bezpośrednio żeglugą i handlem, było około 50 tysięcy13. Istniały brac-
twa szyprów, retmanów, szkutników i sterników (np. w Krakowie, Kazimierzu), czy bardziej 
ekskluzywne, w większych portach, bractwa żeglarskie (np. w Elblągu, Toruniu, Gdańsku), 
skupiające także właścicieli okrętów. Rzeką spławiano do Gdańska: zboże, wosk, len, ko-
nopie, płótno, drewno, skóry, miedź węgierską, a przywożono papier, ryby, szkło, angielskie, 
płótna holenderskie, wina. Z handlu wiślanego czerpali zysk magnaci, szlachta, mieszczań-
stwo, ale także i chłopi, którzy jako flisacy stanowili niewykwalifikowaną część załogi statku, 
a byli najczęściej zatrudniani na zasadzie wolnego najmu. Rzeka dostarczała ryb, nawadniała 
pola, szczególnie na Żuławach, napędzała młyny wodne, ułatwiała wymianę kulturalną, po-
stęp techniki, wpływała na strategię. Pływali po niej wszyscy, także królowie (np. w 1594 r. 
podróż do Szwecji z Warszawy do Gdańska Wisłą odbył Zygmunt III Waza, a całą wyprawę 
opisał Andrzej Zbylitowski w poemacie „Droga do Szwecyjej Króla J. Mości…”14). W połowie 

12 Ibidem, s. 109. Autor antologii cytuje wiersz za: album „Sandomierz”, Warszawa, 1956.
13 Halina Obuchowska-Pysiowa, Technika i organizacja spławu wiślanego w XVII w., „Kwartalnik Historii 

Kultury Materialnej”, 1965, r. 13, nr 6, s. 294.
14 A. Zbylitowski, Droga do Szwecyjej Króla J. Mości w roku 1594, [w:] Niektóre poezyje Piotra i Andrzeja 

Zbylitowskich, seria „Biblioteka Polska”, nr 14 i 15, Kraków 1860. 
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XVIII wieku do polskich portów zawijało około półtora tysiąca statków, a w rekordowym roku 
1751 odnotowano ich 2222. Nic przeto dziwnego, że jeden z pierwszych poematów o Wiśle 
– Sebastiana Klonowica „Flis, to jest spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej 
przypadającymi”, wydany po raz pierwszy w Krakowie w 1595 roku, to rodzaj rymowanego 
podręcznika dla szyprów, w którym autor poucza, jak organizować wyprawy handlowe po 
Wiśle, budować i urządzać szkuty, daje szereg uwag nawigacyjnych, informuje o stanach 
wód w poszczególnych porach roku i o wiejących wiatrach; wreszcie następuje opis brzegów 
Wisły – od Warszawy do Gdańska – mogący służyć orientacji w terenie. Informuje też o oby-
czajach panujących na wodzie. Właśnie owo bujne, ale i ciężkie życie na rzece powodowało, 
że tworzył się folklor wiślany: pieśni, legendy15, obyczaje, jak na przykład obrzędy pasowania 
na flisaka, czy żargon flisacki, przejawiający się na przykład w specyficznym słownictwie 
dotyczącym części tratwy, statków wiślanych, nurtów rzecznych; w kościołach wznoszono 
ołtarze, składano wota patronce Wisły i flisaków – św. Barbarze. Budowano też w świąty-
niach usytuowanych wzdłuż Wisły i jej dopływów ozdobne ambony w kształcie żaglowców 
– „łodzie Piotrowe”. Antologia Mazurkiewicza uświadamia nam – także dzisiaj – mocno to 
barwne, żwawo tętniące życie gospodarcze Wisły. Częsty epitet odnoszący się do niej to 
„zbożopławna”. Pochwałę przedsiębiorczości technicznej wraz z pięknym dworskim ukłonem 
w stronę monarchy Zygmunta Augusta odnajdujemy już w wierszu Jana Kochanowskiego pt. 
„Na most warszawski”, którego budowę ukończono w 1573 r.:

Nieubłagana Wisło, próżno wstrząsasz rogi.
Próżno brzegom gwałt czynisz i hamujesz drogi;
Nalazł fortel król August, jako cię miał pożyć
Bo krom wioseł, krom promów już dziś suchą nogą
Twój grzbiet nieujeżdżony wszyscy deptać mogą16.

Natomiast Kasper Twardowski w „Bylicy świętojańskiej” z dumą charakteryzuje poczy-
nania współczesnych:

Żyzny Sarmata nie da wprzód nikomu:
Mając obfite skarby w swoim domu.
Na większy przepych ładuje pszenice
W krzywe komięgi i śle za granice.

Tu kruszec srebrny, miedź, oliwę, wosk lepki.
Wańczos, potasze i ciosane klepki.
Opatrzny szyper gotuje w tym czasie,
Flis w bęben bije siedząc na dubasie! (…)17

15 O jednej z legend związanych z tradycją flisacką przypomina nam obecnie w Toruniu uroczy pomnik-
-fontanna, usytuowany przy południowo-zachodnim narożniku Ratusza Staromiejskiego. Przedstawia 
on flisaka grającego na skrzypcach i otoczonego gromadą żab, co jest nawiązaniem do legendy 
o toruńskim flisaku, któremu udało się w trakcie plagi żab wyprowadzić z miasta tysiące płazów, po-
słusznych mu, gdy grał na skrzypcach.

16 Wisło moja, Wisło stara, op. cit., s. 7. Autor antologii cytuje wiersz za: Dzieła polskie, t. I, Warszawa 1965.
17 Ibidem, s. 15. Autor antologii cytuje wiersz za: Poeci polscy od średniowiecza do baroku, Warszawa 1977.
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Nie tylko budowle na brzegach, krajobrazy czy statki na wodzie przyciągały uwagę 
piszących. Także ludzie na nich pracujący. W wierszu Adama Czajkowskiego znajdujemy 
jakże barwny i realistyczny wizerunek flisaków:

(…) A pod Krakowem, na długim galarze
Gwarzą i kurzą fajczyska węglarze;
Po bokach węgiel w ośmiu kupkach leży,
We środku budka, u rudla flis czuwa,
Włos mu się długi spod czapki kędzierzy,
On ją z fantazją na bakier nasuwa,
Zwija koszuli rękawy bufiaste
I szarawary poprawia pasiaste;
Ma kaftan długi z czerwonym podbiciem,
A twarz z wąsiskiem, rumieńcem i życiem.
W Wiśle się kocha, z Wisłą się nie swarzy,
Na niej jak w własnej chacie gospodarzy
I wiezie śmiało dzielny flis krakowski
Węgiel brzęczkowski albo laryszowski (…)18.

Całe to ogromne życie gospodarcze zamarło w chwili utraty niepodległości, upadku 
Rzeczpospolitej. Wisła podzielona na trzy zabory straciła w dużej mierze znaczenie jako 
droga handlowa. Dopiero w okresie dwudziestolecia praca na niej znowu zaczęła tętnić. 
W wierszu Mieczysława Brauna „Wisła”, z tomu „Przemysły” (1928 r.), czytamy:

(…) Poorana wiosłami, kręcisz turbiny wodne,
I czarna woda kipi przy młynach skrzydlatych.
Na grzbiecie dźwigasz statki żeglowne, ładowne,
I krętą wstęgą wiążesz z ziemią morskie światy (…)19.

Ale opisy przyrody czy handlu wiślanego to tylko część treści, jaka zawarta jest w wier-
szach umieszczonych w tej antologii. W poezji polskiej słowo „Wisła” nabrało szczególne-
go znaczenia. W czasach najdawniejszych Wisła była symbolem dumy narodowej (Jan 
Kochanowski), patriotyzmu (Stanisław Grochowski, Jan Andrzej Morsztyn). Później to rzeka 
żalu, rzeka milcząca, skuta lodem, będąca równocześnie symbolem wolności. Właśnie 
takie przedstawienia dominowały w poezji końca XVIII i XIX w. W tytułowym dla antologii 
Mazurkiewicza wierszu Ignacego Danielewskiego (1829 – 1907), którego tekst stał się 
później popularną pieśnią, toczy się taki dialog:

Wisło moja, Wisło stara
Co tak smutno płyniesz?
Skąd tej wody nazbierałaś
Mów, nim w morzu zginiesz. (…)

18 Ibidem, s. 14. Autor antologii cytuje wiersz za: Poeci polscy od średniowiecza do baroku, Warszawa 1977.
19 Ibidem, s. 128. Autor antologii cytuje wiersz za: Mieczysław Braun, Przemysły, Warszawa 1928.
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A rzeka odpowiada:
(…) I tak płynę dniem i nocą
Wkoło mnie tak smutno
Dawniej śpiewy brzmiały ciągle
Dzisiaj tak okrutno.
Spojrzeć, oczy zapłakane.
Na ręku kajdany.
Wszędy skargi, jęki ciężkie
A na sercu rany. (…)20

O skutej lodem Wiśle pisali: Adam Naruszewicz, Kazimierz Brodziński, Kajetan 
Koźmian, Seweryn Filleborn, Roman Zmorski, Bolesław Londyński, Andrzej Niemojewski. 
Często w ich interpretacji nurt z wierzchu jest zamarznięty, ale w głębi płynie. W inny spo-
sób rozwinął tę myśl Stanisław Wyspiański w sławnej „Legendzie” (wersja z r. 1897), gdzie 
Krak, władca Wawelu strzeże na dnie rzeki skarbów, które pozwolą na odrodzenie narodo-
we. W okresie II wojny światowej podobne przekonanie wyraził Julian Tuwim we fragmencie 
„Kwiatów polskich”, nawiązując do już starego toposu:

(…) Syrena nad wiślanym brzegiem
Cichutko, jednostajnie śpiewa,
Że Wisła płynie. Wisła płynie,
I co ma przetrwać, trwa w głębinie. (…)21

W pisanym w Warszawie w 1940 roku wierszu „Rzeka” Czesław Miłosz przedstawił 
jakże katastroficzną wizję, niszczącą sielankowe obrazy, jakie tworzono często przed nim:

Wisło, rymem polotnym tyle opiewana,
W koliach lamp, w żagli kwiatach, uśmiechach i pianach,
Modrooka Wisełko! Ukaż się — prawdziwa.
Niech twoja woda żadnej goryczy nie zmywa
I pamięć niechaj da — nie zapomnienie.
Choć inaczej o tobie pomników kamienie
Mówią, wiemy, czym jesteś: straszną, pustą rzeką.
Po równinach rozlaną, patrzącą od wieków
Na kraj krzywdy i żalu. (…)22

Wizerunek oparty na antynomii „Modrooka Wisełka” – „straszna rzeka” należy do naj-
bardziej ponurych w całej antologii. Pamiętamy jednak, że utwór ten wszedł do wydanego 
po wojnie tomu „Ocalenie”, którego najgłębiej zakodowaną myślą było przekonanie i nieza-
chwiana wiara w sens twórczego działania, właśnie w ocalenie.

20 Ibidem, s. 68. Autor antologii cytuje wiersz za: Andrzej Bukowski, Pomorze Gdańskie w powstaniu 
styczniowym, Gdańsk 1964. 

21 Ibidem, s. 105. Autor antologii cytuje wiersz za: Julian Tuwim, Kwiaty polskie, Warszawa 1954.
22 Ibidem, s. 144. Autor antologii cytuje wiersz za: Czesław Miłosz, Poezje, Warszawa 1981.
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Z Wisłą związany jest tematycznie nasz Hymn Narodowy, w którym brzmią też słowa: 
„Przejdziem Wisłę... będziem Polakami”23. Słowa pisane w konkretnej sytuacji historycznej 
miały znaczenie dosłowne. Później się zmetaforyzowały. Owo „przejście Wisły” oznacza 
zanurzenie się w historię narodową, kulturę, język, to wszystko, co decyduje o poczuciu toż-
samości, więzi między pokoleniami i między różnymi grupami społecznymi. To wspólny los, 
wspólna praca, dążenia. W antologii odnajdujemy ponadto „Hymn Kaszubski” pióra Hieronima 
Derdowskiego, który stał się pieśnią jednoczącą Kaszubów w walce z naporem germanizacyj-
nym. Był także powszechnie znany na Warmii i Mazurach, gdzie spełniał podobną rolę. 

VI

W dziejach naszej literatury najwięcej wierszy o Wiśle powstało w XIX i XX w. Pierwszym 
poetą, który poświęcił jej wiele uwagi, był Jan Kochanowski. Wacław Borowy w bardzo 
cennej, wydanej tuż po odzyskaniu niepodległości, monografii „Wisła w poezji polskiej”24 
pisze: „możemy go chyba uważać za pierwszego prawdziwego poetę Wisły”25. W XIX wieku 
szczególnie mocno inspirował ten temat Teofila Lenartowicza i Marię Konopnicką. W XX 
wieku pisali o Wiśle między innymi: Krzysztof Kamil Baczyński, Władysław Broniewski, Józef 
Czechowicz, Jarosław Iwaszkiewicz, Czesław Miłosz, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, 
Kazimierz Wierzyński, Julian Tuwim, Adam Ważyk.

Od wydania antologii w opracowaniu Mazurkiewicza upłynęło wiele lat. Dobrze się 
stało, że została opatrzona ona krótkimi notami o autorach i tekstach, ilustrowana repro-
dukcjami obrazów i grafik przedstawiających handel wiślany, panoramy miast. Wszystko to 
pozwala lepiej zrozumieć i umiejscowić w czasie poszczególne utwory. W posłowiu książki 
Mazurkiewicz pisał: „Zdaję sobie sprawę, że jak każda antologia i ten wybór pozostanie 
ostatecznie sprawą dyskusyjną. Czytelnik zapewne niejeden jeszcze utwór by dołożył, 
wymienił, czy odrzucił. W wypadku tak szerokiego tematu (...) jest to zrozumiałe. Mam jed-
nak nadzieję, że wybór choć w części spełni oczekiwania czytelników”26. Mimo wielkiego 
uznania dla autora antologii, godzi się wspomnieć, że rzeczywiście brakuje w niej na przy-
kład utworu o Wiśle „ojca literatury narodowej” Mikołaja Reja, dziwi brak choćby fragmentu 
wspomnianego „Flisu…” Sebastiana Klonowica, chyba najcenniejszego utworu staropol-
skiego na ten temat. W moim odczuciu poemat prozą „Wisła” Stefana Żeromskiego, jeden 
z najważniejszych i najpiękniejszych testów o tej rzece, powinien się – mimo różnic gatun-
kowych – jednak w takiej książce znaleźć, choćby w krótkim fragmencie. Pomimo jednak 
tych zastrzeżeń, jakie wyraził zresztą sam autor antologii, myślę że powstała wtedy książka 
piękna i bardzo ważna, do której warto i dziś często wracać. Ale też trzeba pamiętać, że po-
ezja „wiślana” jest ciągle żywa, wzbogacana. Powstają wciąż nowe, często wysokiej próby 
artystycznej, utwory. Po wydaniu antologii w opracowaniu Mazurkiewicza powstało wiele 
nowych utworów o królowej rzek polskich, szczególnie w Roku Wisły. Warto może więc 
będzie je kiedyś również opracować i wydać w nowym i obszernym wyborze, by świadczyły 
o głębi przeżyć i myśli na tematy wiślane także pisarzy współczesnych. 

23 Ibidem, s. 26-27. Autor antologii cytuje wiersz za: Józef Wybicki, Wiersze i arietki, Gdańsk 1973.
24 Wacław Borowy, Wisła w poezji polskiej, Warszawa 1921.
25 Ibidem, s. 7.
26 Wisło moja, Wisło stara, op. cit., s. 165. 
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NA WYSOKIM BRZEGU

W miasteczku, które tysiąc lat już duma
na wysokim brzegu niewiele się zmienia.
W uliczkach i zaułkach cisza mieszka,
a słońce tworzy żywe freski i złocenia.

Ulica główna spływa łukiem ku królowej,
ryneczek patrzy w nurty blaskiem szyb.
Zamkowa Góra skarby w mroku chowa,
na skwerze żagiel starej krypy tańczy,
zaprasza wciąż dziewiczą rzeką w rejs. 

Z klasztorku dzwon czasem zawoła,
w rozkołysaniu zgłosek modlitw
wszystkie znajome twarze łączą się
jak przed wiekami tu piaskarze i oracze,
handlarze i ci, którzy uprawiali flis.
Inaczej płynie tutaj każda chwila,
urok jej w zwyczajności niezwyczajnej tkwi.
Często podszewki świata tu dotykam
nim się rozleje tysiąc odmian blasku,
zapadnie nad nurtami szary zmierzch.

Mariusz Olbromski

Wiersze wyszogrodzkie 
(fragmenty)
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NASZ ŚWIAT

Znów budzi aksamitny wilgi flet, jaskółek
za oknem szczebioty. Ruchome cienie,
przeloty sikorek; nad Wisłą wstaje skwarny
dzień. Błękitne lustro pełne drgającego złota
przecieka pośród nowych i ogromnych łach.
Od żaru wielu dni, tygodni, spadła woda,
na brzegach – niczym dawny mur wzniesiony
przez cyklopy – piętrzy się bielą wielki głaz.
Cicho, szeroko, płaska dal, żadnej żeglugi.
Boja odbity kształt obłoku na dwie części drze.
Kontury mewy wiatrem wyrzeźbione rzucają
w słoje płynnych luster oliwkowy cień.

Zbocze, gdzie Bona miała swe ogrody, pełne jest
tarnin; pnie się w chaszczach poplątany chmiel.
Czasem, znienacka z dziczki owoc spadnie
krusząc umarłą gałąź, w ziemię głucho gruchnie
i pryśnie w mgnieniu – kroplistością tęcz. 

Jak Wisła wrosła w nasze życie, w barwnych
kwartetach pór, przemienna lira, niestrudzona,
kamerton naszych myśli, naszych serc.
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NAVIGARE 

Płynąć po Wiśle to wrastać w piękno
świtem lub zmierzchem czy w południe
wciąż dzikie, wciąż nieujarzmione.
W pradzieje i legendy starych miast
mijać ich dzień powszedni i świąteczny,
wieże dzwonne odwrócone
w lustrzanych nurtach
drżące blaskiem jak święte ikony;

w rozpryskach wioseł tęcze w niebo
rozsiać lub łopot żagla w szkwale chłonąć,
trwać w tańcach rybitw, mew przelotach
czaplach brodzących wolno w wodzie.
Zostawić ślad na piasku łachy
wśród muszli, który czas pochłonie;

to lecieć w zadziwienie coraz inne
w sobie, łączyć się w pieśniach rybaków,
w szantach; pracach, zwyczajnej rozmowie.
Spływać pod norwidowskim mostem.
I walczyć z wiatrem, zmiennym nurtem,
by w końcu dojrzeć port czy przystań.
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OSTATNI WYTYCZNY

Pamiętam: przed zmierzchem wypływał
lejtakiem, na bojach zapalał latarnie naftowe:
zielone i czerwone Wisły oczy, aby ujrzała
jak biały parowiec Traugutt lub Batory
wśród mroku sunie bijąc kołami – echo
po skarpach klaszcze – szum fal brzegiem
leci: szelest szat królowej srebrzystych.
Jeszcze widzę: bada długą tyką zmienny szlak
głębi, piachu podwodne uskoki; ruchomą mapę
nosi w sobie, której nikt inny tak nie zna, ozdobną
świetniej niż inkunabuły: w bystre ławice leszczy,
pioruny szczupaków, suma – Sarmatę głębi.
Zielone ornamenty chwiejnych wodorostów
przetkane diamentami gwiazd wschodzących.
Znowu się kłaniam: z wiosłem na ramieniu
kroczy, sięgając niebios okuciami; stary i wierny
sługa, rozumiejący drobny gest i szept każdy,
przez całe życie bez reszty oddany swej pani.
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FRAGMENTY ODYSEI

I coraz głębiej, kiedy w lata brnę,
widzę jak wielkim darem jesteś Wisło.
Spadają we mnie wodospady górskich tęcz
mijają dzikie plaże, mierzeja falą błyska.

A gdy się zbłąkam pośród życia wielu wysp,
ty rzeko, powróć mnie w swe wierne nurty.
I niechaj znowu płynę jak za dawnych lat
w białych aniołach żagli, bryzgach fal u burty.

I niechaj głos dorzecza twego we mnie brzmi
jak pieśń jedyna. Tak potężna. Dzwoniąca
rankiem milionami naszych serc
– cudownie złota przestrzeń święta.

A kiedy przyjdzie już odpłynąć kiedyś
w ten najdalszy rejs – niech ciągnie za mną
z krzykiem mewa – muza nadwiślańska.
A na wysokim brzegu mój rodzinny dom,
z dala mi błyśnie jeszcze jak latarnia.
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ECHA Z GDAŃSKA

Błogosławiona Wisło rzeko dziejów
twe fale, brzegi, nurtów sploty.
Pamiętająca dawne źródła nasze,
rzeko ziem wszystkich i wierności.

Błogosławiony świadku twórczych
zmagań, bitew i cichych obłoków.
Kantyku świtów, gwiazd nad nami
dawnych i nowych słów i kroków.

Naucz nas jak trwać pośród przemian,
odkrywaj wciąż obrazy swej piękności.
Łącz nasze sny, rozmowy, prace
od szczytów gór po fale morza.
Łącz nawet drobny pył z bezmiarem
i każde mgnienie też z wiecznością.

Obdarz nas darem otwartości, naucz
od nowa nas solidarności, rzeko nas
wszystkich połączonych tobą
w wielkim bogactwie różnorodności.



Wśród setek zaplanowanych i zrealizowanych w ramach projektu Rok Rzeki Wisły 
2017 działań z zakresu kultury, sportu, ekologii, sztuki, nauki itd. nie mogło zabraknąć 
nadwiślańskich muzeów, będących często jedynymi depozytariuszami ważnych elemen-
tów przeszłości Wisły – zapomnianej drogi i drogowskazu, przeszkody i osłony militarnej, 
żywicielki i niszczycielki, inspiracji artystów i symbolu polskości. Dlatego postanowiliśmy 
stworzyć sieć pod nazwą Muzea Szlaku Wisły, w ramach której zamierzaliśmy koordynować 
i promować nasze „wiślane” przedsięwzięcia. 

Koncepcja Muzeów Szlaku Wisły wywodzi się z idei „Muzeów na Szlaku Wisły”, którą 
wysunęło w 2000 r. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. Do obecnej inicjatywy 
przystąpiły 24 muzea i do dzisiaj dostajemy sygnały od placówek, które chciałyby do sieci 
dołączyć.

Działanie sieci zainaugurowano 20 lutego 2017 r. podczas specjalnej konferencji zor-
ganizowanej w tczewskim Oddziale Narodowego Muzeum Morskiego – Muzeum Wisły 
i Centrum Konserwacji Wraków Statków. Przybyło na nią ponad 70 przedstawicieli muze-
ów, organizacji społecznych i samorządów z całej Polski. Reprezentanci poszczególnych 
muzeów leżących nad Wisłą opowiedzieli o realizowanych i planowanych działaniach 
„okołowiślanych”, a przedstawiciele organizacji społecznych – o prowadzonych przez nie 
akcjach, m.in. o Narodowym Programie Restytucji Floty Tradycyjnej. Konferencja stała się 
również okazją do zaprezentowania wkładu Poczty Polskiej w projekt Rok Rzeki Wisły 
2017 i Muzea Szlaku Wisły. Doceniając wagę tego przedsięwzięcia, Poczta Polska wyemi-
towała mianowicie znaczek okolicznościowy „Rok Rzeki Wisły” według projektu Agnieszki 
Sancewicz. Co więcej – z okazji powstania sieci Muzea Szlaku Wisły oraz konferencji 
inaugurującej jej działanie Poczta we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim przygo-
towała kartę „Muzeum Wisły w Tczewie” wraz z okolicznościowym datownikiem z hasłem 
„Muzea Szlaku Wisły” (data stosowania: 20 lutego 2017 r., okres stosowania: 20 lutego – 19 
marca 2017 r.). Emisja filatelistyczna poświęcona naszym przedsięwzięciom była dla nas 
sporym wyróżnieniem, a znaczki i kartki – cenną pamiątką.

Jadwiga Klim

Muzea Szlaku Wisły. 
Projekt realizowany w ramach 
Roku Rzeki Wisły 2017

SESJA I
Rzeki i kanały
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Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku dr inż. Jerzy Litwin 
otwiera konferencję inaugurującą działanie sieci Muzea Szlaku Wisły, 
Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie, 20 lutego 2017 r.

Karta pocztowa „Muzeum Wisły w Tczewie” ze znaczkiem „Rok Rzeki Wisły” 
i okolicznościowym datownikiem „Muzea Szlaku Wisły, 20.02.2017”
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Print screen ze strony www.msw.nmm.pl, przedstawiający mapę Muzeów Szlaku Wisły

Na konferencji odbyła się również premiera strony internetowej Muzeów Szlaku Wisły. 
Od samego początku prac organizacyjnych zmierzających do stworzenia sieci zależało 
nam bowiem, aby wszystkie informacje o muzealnych przedsięwzięciach ulokować na jed-
nej, ogólnodostępnej platformie, pełniącej rolę informacyjno-promocyjną. Tą platformą stała 
się strona internetowa http://www.msw.nmm.pl, na której umieściliśmy krótką informację 
o projekcie, mapę MSW, wizytówki poszczególnych muzeów i kalendarium przygotowa-
nych przez nie wydarzeń: wystaw stałych i czasowych, zajęć edukacyjnych, imprez plene-
rowych i publikacji. Przez cały 2017 r. strona była uzupełniana i aktualizowana. 

Wśród opisanych na stronie aktywności warto wymienić niektóre z poszczególnych 
kategorii:

1) Wystawy stałe
• Wśród wystaw stałych pochwalić się musimy naszą wystawą, zatytułowaną „Wisła 

w dziejach Polski”, którą 24 lutego 2017 r. otworzyliśmy w Muzeum Wisły w Tczewie. 
Opowiada ona historię zagospodarowania rzeki od czasów najdawniejszych do nie-
malże dnia dzisiejszego. Autorem scenariusza jest dyrektor Narodowego Muzeum 
Morskiego – dr inż. Jerzy Litwin.

• Inną wystawą stałą, która w Roku Rzeki Wisły szczególnie zasługiwała na pro-
mowanie, była ekspozycja „W przełomowej dolinie środkowej Wisły” w Oddziale 
Przyrodniczym Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. 

http://www.msw.nmm.pl
http://www.msw.nmm.pl/
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Wystawa „Wisła w dziejach Polski” w Muzeum Wisły w Tczewie. Fot. Piotr Żagiell

Wystawa czasowa „Twarzą do Wisły. Miasto–Ludzie–Rzeka” w Muzeum 
Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim. Fot. Jerzy Litwin
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2) Wystawy czasowe
• W sumie przygotowano około 15 różnych wystaw czasowych poświęconych Wiśle.
• Na szczególne podkreślenie zasługuje projekt „Miasto–Ludzie–Muzeum” Oddziału 

Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, w ramach którego 
zorganizowano szereg wystaw, działań plenerowych i edukacyjnych, opowiada-
jących o kujawsko-pomorskich miastach przez pryzmat ludzi mających wpływ 
na ich rozwój – bardzo często w kontekście Wisły. Wystawy prezentowane były 
w sezonie letnim i wzbudziły duży oddźwięk wśród zwiedzających. Oto niektóre 
z nich: „Miasto–Ludzie–Wisła. Fotografie dawnej Nieszawy” w Muzeum Stanisława 
Noakowskiego w Nieszawie (oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 
Włocławku), „Twarzą do Wisły. Miasto–Ludzie–Rzeka” w Muzeum Solca im. księcia 
Przemysła w Solcu Kujawskim, czy „Miasto–Ludzie–Rzeka. Bydgoska opowieść 
znad Brdy i Wisły” w Muzeum Okręgowym z Bydgoszczy.

• Muzeum Regionalne im. Tomasza Mikockiego w Kozienicach przygotowało wysta-
wę czasową poświęconą rybołówstwu, zatytułowaną „W wiślanej sieci”. 

• Niezwykła była wystawa przygotowana przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu pt. 
„Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych”. 

Zaproszenie na „Jesienny wieczór przy świecach” na Zamku Królewskim w Warszawie
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3) Zajęcia edukacyjne 
• Bardzo bogaty, całoroczny program przyrodniczych zajęć edukacyjnych związa-

nych z Małopolskim Przełomem Wisły przygotował Oddział Przyrodniczy Muzeum 
Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

• Zamek Królewski w Warszawie przygotował różnorodną ofertę wykładów i lekcji 
muzealnych, przedstawiających szczególną rolę Wisły w kontekście zbiorów i historii 
Zamku.

• „Wiślane” lekcje muzealne przygotowało również Muzeum Wisły w Wyszogrodzie, 
barka „Lemara” w Bydgoszczy, Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie czy też 
nasze Muzeum Wisły w Tczewie.

Artur Trapszyc, Rybacy nieszawscy – migracje, ekologia, historia. 
Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej, Toruń 2017
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4) Wydarzenia plenerowe
 Z oczywistych względów działania tego typu miały miejsce wiosną i latem; wymie-

nić tu można choćby Dni Wisły w Kazimierzu Dolnym i Wyszogrodzie czy Jarmark 
Tumski w Płocku.

5) Publikacje
 W grudniu 2017 r. odbyła się promocja książki Artura Trapszyca z Muzeum 

Etnograficznego w Toruniu „Rybacy nieszawscy – migracje, ekologia, historia. 
Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej”. Jest to niezwykle interesująca, 
interdyscyplinarna praca.

 
Podsumowanie:
Co się nie udało? 
Nie udało się zorganizować planowanych na początku wspólnych przedsięwzięć, m.in.: 

ulotki, wystawy. Powody: brak „mocy przerobowych”, brak pieniędzy, nietrafiony pomysł (?). 
Muzea postawiły na inicjatywy indywidualne lub regionalne. 

Co się udało? 
Zrozumienie i docenienie „spraw wiślanych”, „oswojenie” Wisły – pokazanie jej znacze-

nia dla lokalnych społeczności, organizacja dziesiątek wiślanych przedsięwzięć muzeal-
nych, konsolidacja środowiska muzealno-wiślanego, stworzenie platformy informacyjno-
-promocyjnej, zainspirowanie do podejmowania problematyki wiślanej w przyszłości. 

Życzylibyśmy sobie, aby – po wyciągnięciu wniosków z tego, co się udało, a co nie – 
Muzea Szlaku Wisły nie były projektem jednorocznym, lecz wieloletnim. Mamy nadzieję, że 
starczy nam czasu i sił, aby tak się stało.



Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym związane jest z Wisłą naturalnie i perma-
nentnie: przez nazwę, swoje położenie oraz zbiory, wśród których jest zarówno malarstwo 
inspirowane Wisłą, jak też eksponaty przyrodnicze i archeologiczne pochodzące bezpo-
średnio z obszaru jej doliny. Siedzibą Oddziału Przyrodniczego jest dawny spichlerz zbożo-
wy, z końca XVI w., wybudowany na prawym brzegu Wisły. W pobliżu znajduje się również 
drewniany dom wójtowski z Modliborzyc z drugiej połowy XIX w., w którym znajdują się: 
sala dydaktyczna, magazyny zbiorów oraz biura i pracownie. Z tych budynków roztacza się 
niesamowity widok na Królową Polskich Rzek.

Joanna Szkuat

Rok Rzeki Wisły impulsem do nowych działań 
oraz aktywizacji lokalnego środowiska 
na przykładzie Oddziału Przyrodniczego 
Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym

Spichlerze Feiersteina i Ulanowskiego. Rys. Andriolli 1880 r.
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Wisła, pomimo zbudowanych wałów przeciwpowodziowych i tworzonych licznych ka-
miennych ostróg, zachowała tu charakter dzikiej i nieujarzmionej rzeki. Zachwyca nas ma-
lowniczymi brzegami, zostawia ślady po dawnym nurcie w postaci starorzeczy, a liczne 
piaszczyste łachy i wyspy stanowią doskonałą ostoję dla ptactwa wodnego. Spotkać może-
my tu liczne gatunki kaczek, rybitwy, mewy i ptaki mające siedliska w szuwarach i łęgach.

Pracując w Muzeum Nadwiślańskim nie sposób ominąć wiślanych tematów. Ogłosze-
nie ogólnopolskich obchodów Roku Rzeki Wisły przyczyniło się do zwiększenia zaintere-
sowania tym zagadnieniem wśród lokalnego społeczeństwa. Wydawać by się mogło, że 
tematyka „wiślana” jest w muzeum bardzo mocno eksploatowana i nie ma sensu wymyślać 
niczego nowego. Jednak okazało się, że ogólnopolski ruch stał się dla nas, pracowników 
muzeum, impulsem do podjęcia nowych działań, zgłębienia tematu największej polskiej rze-
ki i poznania jej na nowo.

Na dobry początek odświeżyliśmy jedną w naszych wystaw stałych „W przełomowej dolinie 
środkowej Wisły”. Ukazuje ona w formie panoramy bogactwo przyrody malowniczego odcinka 
tej jednej z większych rzek Europy. Centralnym elementem i główną atrakcją wystawy jest dłu-
ga na 13 m gablota przedstawiająca przekrój poprzeczny przez przełomową dolinę rzeki pod 
Kazimierzem. Schemat umieszczony w jej górnej części prezentuje budowę geologiczną, zaś 
tło gabloty krajobraz i szatę roślinną. W odpowiednich miejscach gabloty rozmieszczonych jest 
około 100 gatunków zwierząt, które można spotkać, wędrując rzeczną doliną. By do wystawy 
wprowadzić nieco autentycznego wiślanego życia, w jej ramach zaplanowano duże akwarium 
z żywymi okazami ryb, kijanek, raków, ślimaków, małży i larw owadów. 

Spichlerz Ulanowskiego. Muzeum Przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym
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W stopniowo oczyszczającej się Wiśle występują m.in. leszcze, okonie, krąpie, płocie, 
szczupaki czy sandacze. Na szczególną uwagę zasługują ptaki gniazdujące i żerujące 
w dolinie Wisły, odbywające wzdłuż niej wiosenne i jesienne wędrówki bądź tutaj zimujące. 
Spotykamy tu m.in. gągoła, nurogęś, łyskę, kokoszkę wodną, rycyka, brodźca piskliwego, 
sieweczkę rzeczną i obrożną oraz rybitwę zwyczajną, rybitwę białoczelną, śmieszkę, mewę 
srebrzystą i czarnogłową, zimorodka i wiele innych. Na szczególne podkreślenie zasługu-
je gniazdowanie tu ostrygojada, ptaka mającego dotychczas poznane stanowiska lęgowe 
głównie nad Bałtykiem.

Przez cały 2017 r. w muzeum, przy wejściu na ww. wystawę, prezentowany był okolicz-
nościowy baner Poczty Polskiej, wydrukowany z okazji Roku Rzeki Wisły.

Wzrosło także zainteresowanie muzealną ofertą wśród różnych instytucji, które chętnie 
korzystały z możliwości wypożyczenia mobilnej wystawy „Małopolski Przełom Wisły z lotu 
ptaka” oraz przeprowadzenia przez pracowników merytorycznych prelekcji. Wystawa ta po-
wstała w naszym Muzeum Przyrodniczym w czerwcu 2010 roku. Autorami większości pre-
zentowanych prac byli fotograficy – Rafał Siek i Artur Tabor, który zginął tragicznie zaledwie 
miesiąc po wernisażu. Wystawę wzbogacały zdjęcia z zasobów Archiwum Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, które zostały wykonane z pokładu samolotu „Wilga” 
w latach 1997 i 1998, w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski. Wystawa była okazją do 
zwiedzenia Małopolskiego Przełomu Wisły z innej perspektywy, do spojrzenia na ten ma-
lowniczy fragment naszego kraju ptasimi oczyma. Taka okazja rzadko się zdarza... Dzięki 
obchodom Roku Rzeki Wisły wystawa otrzymała drugie życie. Była prezentowana m.in. 
w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie 
oraz kilku bibliotekach. Towarzyszyła jej prezentacja multimedialna i wykłady. Jednak naj-
większym zaskoczeniem było dla nas wypożyczenie tejże wystawy do Instytutu Polskiego 
w Rzymie, gdzie jej otwarcie zainaugurowało 15. edycję Festiwalu Corso Polonia, który z ra-
cji trwającego Roku Rzeki Wisły poświęcony został tematyce wiślanej.

Wystawa „W przełomowej dolinie środkowej Wisły”
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Wystawa „Małopolski Przełom Wisły z lotu ptaka”

„Dni Wisły” – warsztaty ornitologiczne
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Dużą popularnością cieszyły się w muzeum organizowane na początku czerwca „Dni 
Wisły” i ich główna atrakcja, tj. ornitologiczne wycieczki połączone z rejsami statkiem po 
Wiśle. Celem tej cyklicznej imprezy było skłonienie do głębszej refleksji nad przeszłością, 
teraźniejszością i przyszłością wzajemnych powiązań rzek i ludzi, podkreślenie związanego 
z rzekami, szczególnie z Wisłą, przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa, a poprzez to 
uświadomienie potrzeby jego ochrony i właściwego korzystania z niego. Impreza skiero-
wana była do dzieci i młodzieży, a także rodzin i seniorów. Podczas dwutygodniowej akcji 
edukacyjnej odbyły się: przyrodniczy spływ kajakowy, 15 warsztatów ornitologicznych połą-
czonych z obserwacją ptaków podczas rejsu po Wiśle, rajd przyrodniczy, wycieczka przy-
rodniczo-archeologiczna oraz wieczorne kino plenerowe z pokazem diaporam. Podczas 
ww. wydarzeń bardzo ważnym aspektem było dla nas zaszczepienie w ich uczestnikach 
ciekawości i pokazanie im czegoś niecodziennego w świecie, który ich otacza.

W 2017 r. powstał także program zajęć edukacyjnych „Kurs na Wisłę”. Opracowaliśmy 
i przeprowadziliśmy cykl różnorodnych warsztatów poświęconych przyrodzie Królowej Pol-
skich Rzek. Podczas zajęć „Ptaki Cudaki” do muzealnego ogródka zawitały ogromne, kolo-
rowe ptaki wodne. Ich uczestnicy poznali te, które są urodzonymi aktorami, dowiedzieli się, 
co łączy jaskółkę brzegówkę z zimorodkiem, jak rozróżnić śmieszkę od mewy czarnogłowej 
i dlaczego mewa siwa do niedawna nazywała się pospolita. W trakcie „Połowu wiślanych 
rybek” dzieci „wędkowały” i rozpoznawały podstawowe gatunki ryb żyjących w nizinnych 
rzekach. Zajęcia entomologiczne „Mali mieszkańcy rzeki” były doskonałą okazją, by po-
znać wodne zwierzęta i znaleźć odpowiedzi na pytania: Jaki owad ślizga się po powierzchni 
wody? Gdzie powietrze magazynuje pływak żółtobrzeżek? Warsztaty kończyły się zajęcia-

„Dni Wisły” – nocne kino plenerowe
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Happening „Portret Wisły”

Warsztaty przyrodnicze „Ptaki Cudaki”
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mi plastycznymi, podczas których każdy 
własnoręcznie wykonał ekologiczną torbę 
z wizerunkiem wybranego owada wodnego. 
Z kolei podczas warsztatów „Woda – sub-
stancja niezwykła” dzieci mogły poczuć się 
jak prawdziwi naukowcy i przeprowadzić 
eksperymenty, dzięki którym poznały właści-
wości wody. Celem zajęć „Wisła – ptasi raj” 
było zapoznanie uczestników z bogactwem 
przyrodniczym doliny Wisły, a szczególnie z 
jego awifauną. Zajęcia składały się z trzech 
powiązanych ze sobą części. W pierwszej 
uczestnicy brali udział w prelekcji. W części 
drugiej, wyposażeni w lornetki oraz prze-
wodniki do oznaczania ptaków, wyruszali 
na krótką wycieczkę po Kazimierzu Dolnym. 
Warsztaty kończyły się godzinnym rejsem 
statkiem, połączonym z obserwacją ptaków 
i innych zwierząt. W programie nie zabrakło 
też przyrodniczych wycieczek, które były 
okazją do ujrzenia pięknych panoram Mało-
polskiego Przełomu Wisły.

Wycieczka przyrodnicza z widokiem na Wisłę

Warsztaty przyrodnicze „Połów wiślanych rybek”
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Podsumowując, Rok Rzeki Wisły przyczynił się nie tylko do promocji samej rzeki i jej 
przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa, ale także do promocji działalności Muzeum Nad-
wiślańskiego oraz wznowienia bądź rozpoczęcia współpracy z różnymi ośrodkami kultury 
w całej Polsce. W licznych działaniach edukacyjnych wzięło udział kilka tysięcy osób, w tym 
w dużej mierze lokalna społeczność. Dzięki temu wielu ludziom, mniejszym i większym, 
udało się Wisłę lepiej poznać, oswoić i pokochać.

Dolina Wisły w okolicy Mięćmierza



Wisła – królowa polskich rzek, będąca symbolem polskości i patriotyzmu – to nasze 
naturalne oraz historyczno-kulturowe dziedzictwo. Ta wyjątkowa rzeka, przez stulecia tak 
różnorodnie kształtowana przez naturę i ludzi, wymaga obecnie zrównoważonego rozwoju. 
Jest dla nas wyzwaniem cywilizacyjnym – potrzebuje przemyślanej strategii oraz odważnych, 
dalekowzrocznych działań.

Dla każdego Polaka Wisła jest ważnym symbolem historycznym. Jest chyba najbardziej 
polską z polskich rzek. Nad Wisłą kształtowała się historia naszego narodu. Uroda Wisły 
była powodem do dumy wielu pokoleń Polaków. Wisła to nie tylko ciek wodny czy kanał, 
tylko nasza bogata historia, dzika natura, przestrzeń swobody wszystkich Polaków, sportu, 
rekreacji i energii, do których chcemy wracać. W Dęblinie od trzech lat podkreślamy za-
sługi wiślanych wodniaków, którzy starają się z pietyzmem odtwarzać tradycyjne łodzie i flis 
rzeczny, miłośników przyrody wiślanej, którzy dbają o zachowanie w możliwie naturalnym 
stanie siedlisk roślin i zwierząt, a także żeglugowców, którzy chcieliby choćby częściowego 
przywrócenia roli Wisły jako ekonomicznego i ekologicznego szlaku transportowego, szlaku 
turystycznego1. Rzeka integruje i aktywizuje ludzi mieszkających po obu jej stronach. 

Wisła przez wieki była ważnym szlakiem komunikacyjnym, także dla dzisiejszego 
Dęblina. Do dziś z jej dna wyciągane są kilkusetletnie kłody dębowe, dawniej spławiane 
z południa Polski. W czasie I i II wojny światowej przez Wisłę przeprawiały się oddziały wal-
czących armii. Najstarsi mieszkańcy Dęblina pamiętają prężnie działający port rzeczny, któ-
rego ślady znajdziemy przy moście kolejowym, na przeciwległym brzegu Cytadeli Twierdzy 
Dęblin. To tam zawijała Eleonora – bocznokołowy parostatek pasażerski, który niczym po-
dobne jednostki w Nowym Orleanie poruszał się po Małopolskim Przełomie Wisły oraz 
rozszerzającym się jej środkowym biegu w Dęblinie. Sporty wodne rozwijały się w latach 
powojennych. Dzisiaj na Wiśle możemy spotkać motorowodniaków i kajakarzy. 

Wzmocnienie marki Wisły i otwarcie miasta na rzekę przyświeca organizowane-
mu od trzech lat wydarzeniu – Zaślubinom z Wisłą w Dęblinie. Inspirowane historycz-
nymi Zaślubinami Polski z Bałtykiem w 1920 roku w Pucku i 1945 roku w Kołobrzegu, 
jednoczą na dęblińskiej przystani wszystkich zainteresowanych rzecznym dziedzictwem. 

1 M. Padjas, Ślubowanie Wiśle, [w:] „Krajobraz dziedzictwa-dziedzictwo krajobrazu” czyli szlakami hi-
storii Dęblina..., dostępny online: https://edd.nid.pl/wydarzenia/krajobraz-dziedzictwa-dziedzictwo-
krajobrazu-czyli-szlakami-historii-deblina/ [dostęp 10.02.2020].

Paweł Pawłowski

Na wierność Królowej Polskich Rzek. 
Zaślubiny z Wisłą w Dęblinie

https://edd.nid.pl/wydarzenia/krajobraz-dziedzictwa-dziedzictwo-krajobrazu-czyli-szlakami-historii-deblina/
https://edd.nid.pl/wydarzenia/krajobraz-dziedzictwa-dziedzictwo-krajobrazu-czyli-szlakami-historii-deblina/
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Pomysłodawcą i organizatorem Zaślubin w Wisłą jest Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, 
a partnerami – Liga Morska i Rzeczna oraz Miasto Dęblin. Impreza odbywa się w ścisłej 
współpracy z Miejskim Domem Kultury, który udostępnia teren i organizuje w tym samym 
czasie koncerty pod hasłem „Rzeka Kultury”.

Coroczne Zaślubiny z Wisłą w Dęblinie organizowane są w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa, nawiązują także do ustanowionych w danym roku jubileuszy. Inauguracja im-
prezy odbyła się 16 września 2017 roku i bezpośrednio nawiązywała do Roku Rzeki Wisły, 
ustanowionego przez Sejm RP w 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu po królowej pol-
skich rzek. Rok 2018 poświęcony był wydarzeniom związanym z odzyskaniem przez Polskę 
Niepodległości w 1918 roku. W tym też roku Liga Morska i Rzeczna obchodziła swoje set-
ne urodziny. Rok 2019 został ogłoszony przez Senat RP Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej. 
19 września 2020 roku będziemy nawiązywać do 100-lecia Zaślubin Polski z morzem, które 
celebrował 10 lutego 1920 r. gen. Józef Haller.

Rok Rzeki Wisły
16 września 2017 r. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie było gospodarzem uroczy-

stego posiedzenia Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej, która podobnie jak Liga 
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej została zorganizowana z inicjatywy polskich elit mię-
dzywojennych. Oba stowarzyszenia wspierały propagandowo i finansowo zakupy sprzętu 
lotniczego i morskiego, sport lotniczy, żeglarstwo, badania i rozwój marynarki wojennej, 
konstrukcji lotniczych oraz wydawnictwa o tematyce morskiej i lotniczej. Przedwojenna li-
czebność obu organizacji wyniosła prawie trzy miliony członków zrzeszonych w kołach, 
oddziałach, komitetach i okręgach. Warto także zaznaczyć wpływ działalności obu Lig na 
rozwój muzealnictwa wojskowego. Pierwsze w Polsce wystawy lotnicze organizowane były 
przez LOPP.

Ważnym ośrodkiem Ligi Morskiej i Kolonialnej (taką nazwę stowarzyszenie nosiło w la-
tach 1930–39) był Dęblin/Irena. W Dęblinie organizowane były parady i kwesty na zakup 
okrętów i sprzętu dla Marynarki Wojennej. W pobliskim Zajezierzu, gdzie stacjonował 28. 
Pułk Artylerii Lekkiej, nad Wisłą funkcjonowało Kąpielisko Ligi Morskiej i Kolonialnej. 

Kulminacyjnym punktem posiedzenia było podpisanie porozumienia pomiędzy Muzeum 
Sił Powietrznych oraz Ligą Morską i Rzeczną. Aktu tego dokonali Marek Padjas – wicepre-
zes Zarządu Głównego LMiR oraz Paweł Pawłowski – dyrektor muzeum. 

Po zwiedzeniu wystawy członkowie ZG LMiR udali się nad Wisłę, gdzie na przystani vis-à- 
-vis Miejskiego Domu Kultury odbywały się imprezy plenerowe, związane z Europejskimi Dniami 
Dziedzictwa. Na scenie występowały zespoły artystyczne, prezentowano dorobek lokalnych 
twórców, a klub krótkofalarski z Brańszczyka, kierowany przez Pawła Różańskiego, prowadził 
korespondencję radiową z całym światem. Wydano okolicznościową kartę pocztową i QSL. 

Honorowymi gośćmi byli uczestnicy konferencji poświęconej służbie wojskowej alum-
nów seminariów duchownych w latach PRL. Przewodniczył im ks. biskup Adam Odzimek 
i ks. ppor. Piotr Firlej, proboszcz parafii w Zajezierzu. Marynarkę Wojenną reprezentowali: 
wiceadmirał dr Stanisław Zarychta – dowódca Centrum Operacji Morskich oraz komandor 
prof. dr hab. Tomasz Szubrycht – rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Wśród zebranych nie zabrakło muzealników. Na przystani byli Tomasz Miegoń, dyrektor 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Piotr Piwowarczyk, dyrektor Muzeum Obrony 
Wybrzeża w Świnoujściu. Za wspieranie działań na rzecz Polski Morskiej Złotym Medalem 
„Za zasługi dla Ligi Morskiej i Rzecznej” uhonorowany został niżej podpisany. Pamiątkowe 
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grafiki z wizerunkiem żaglowca „Dar Pomorza”, który był kolebką polskich nawigatorów, 
wręczono burmistrz Dęblina Beacie Siedleckiej, dyrektorce Miejskiego Ośrodka Kultury 
Monice Bąkale oraz Muzeum Sił Powietrznych. Dr Elżbieta Marszałek, wiceprezes Ligi ds. 
edukacji, wygłosiła wiersz, którego nauczyła ją babcia Aleksandra Macuga  – córka po-
wstańca styczniowego z oddziału księdza Brzózki:

Wisło szara Karpat córo
rzek naszych Królowo.
Ty przez polskie łąki, niwy
mkniesz swą falą płową.
Tyś jest czysta jak Duch Święty.
Tyś nam ukochaną.
Ty łącznikiem, który spaja
Polskę rozszarpaną.
Ty z Krakowa królów grodu
niesiesz echa sławy.
Niesiesz jęki z Cytadeli,
spod Siedlec, Warszawy.
Wisło karmicielko ludu
Polski Tyś ozdobą.
Bierzesz wody z naszej Ziemi.
Bierz nasze łzy z sobą.

Przystąpiono do ceremonii pierwszego po wojnie ślubowania Wiśle. Na ligowy sztan-
dar przysięgę składali uczniowie Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie im. 
F. Żwirki i S. Wigury: Jacek Drab, Norbert Głowacki, Patryk Gołąb, Paweł Gzyl, Patryk 
Nowakowski i Wiktor Zając. Treść nowej roty uchwalono podczas posiedzenia Zarządu 
Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej, które odbyło się tego samego dnia w Muzeum Sił 
Powietrznych w Dęblinie. Brzmi ona następująco:

Składając hołd pamięci tych, którzy w przeszłości dla Polski na rzekach i morzu
walczyli i ginęli, zręby naszej gospodarki rzecznej i morskiej budowali – 
uroczyście ślubuję:
stać zawsze na straży polskich rzek i morza,
wartości pracy polskiej na rzekach i na morzu nieustannie i wytrwale pomnażać,
czynem ofiarnym Polsce oraz rzekom i morzu w każdej służyć potrzebie.

Orkiestra Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa pod dyrekcją komandora 
dr. hab. Józefa Kowalewskiego odegrała ,,Hymn do Bałtyku”. Następnie w wodach Królowej 
Polskich Rzek zamoczono bandery Ligi oraz flagę Dęblina. Ten symboliczny akt nawiązywał 
do historycznych zaślubin Polski z Bałtykiem w 1920 roku w Pucku i 1945 roku w Kołobrzegu. 

Dęblińskie ślubowanie odbyło się w obecności przedstawicieli władz samorządowych, 
służb mundurowych, duchowieństwa oraz mieszkańców i zaproszonych gości. Ważnymi 
uczestnikami byli motorowodniacy z Dęblina, którzy zabiegają o przywrócenie świetności 
wspomnianej przystani wodnej położonej naprzeciw Miejskiego Domu Kultury – gospoda-
rza uroczystości.
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Zwieńczeniem wieczoru nad Wisłą był koncert na scenie plenerowej, ustawionej nad 
brzegiem królowej polskich rzek. Wystąpili wykonawcy skupieni wokół MDK w Dęblinie. 
Gwiazdą wieczoru był Damian Syon Fam, który niczym fale Wisły rozbujał dźwiękami reg-
gae zgromadzonych o zachodzie słońca uczestników. Przy rozpalonym ognisku do późnej 
nocy śpiewano szanty i rozprawiano o potrzebie odbudowy przystani w Dęblinie.

Niepodległa dla wszystkich – 2018 
W 2018 roku uczniowie Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego po raz drugi składali 

przysięgę na ligowy sztandar. Ponownie Orkiestra Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej 
pod dyrekcją komandora dr. hab. Józefa Kowalewskiego zagrała ,,Hymn do Bałtyku”, po 
czym w wiślanych wodach zanurzono ligowe bandery oraz flagę Dęblina. Miasto Dęblin re-
prezentowali: burmistrz Beata Siedlecka oraz członek Rady Miasta Krzysztof Karbowski. Ze 
strony Ligi Morskiej w ceremonii wzięli udział: prezes Zarządu Głównego Andrzej Królikowski, 
wiceprezesi – Elżbieta Marszałek i Marek Padjas, Elżbieta Kasińska oraz Antoni Szarmach.

Drugie ślubowanie Wiśle w Dęblinie było kulminacyjnym punktem programu Europejskich 
Dni Dziedzictwa, przebiegających pod hasłem „Niepodległa dla wszystkich”. Wydarzenie, 
które miało miejsce 15 września 2018 r., nawiązywało do jubileuszowego roku stulecia Ligi 
Morskiej i Rzecznej.

W podziękowaniu za wspieranie Ligi w edukacji rzecznej i morskiej, Zarząd LMiR prze-
kazał na ręce dyrektora Muzeum Sił Powietrznych Pawła Pawłowskiego pamiątkowy medal. 

Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Ligi Morskiej i Rzecznej rozpoczął 
muzyczną część wydarzenia. Na scenie prezentowały się także zespoły zaproszone przez 
Miejski Dom Kultury w ramach cyklu „Rzeka Muzyki”: The Dark Stones, Ignavus oraz Dziady 
Kazimierskie. 

Wrześniowe święto zabytków zainaugurowano uroczystym otwarciem nowej wystawy 
„Stulecie Ligi Morskiej i Rzecznej” w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. 

Wydarzeniami towarzyszącymi były warsztaty wikliniarskie i ceramiczne oraz prezentacja 
fotografii, przygotowana przez lokalnego animatora i społecznika Krzysztofa Karbowskiego 
w formie wystawy: „Od Ireny 1854 do Dęblina 1954. Ludzie–wydarzenia–przestrzeń pu-
bliczna”. List gratulacyjny do uczestników Europejskich Dni Dziedzictwa przesłał Marszałek 
Sejmu RP Marek Kuchciński.

Rok Ligi Morskiej i Rzecznej – 2019
Po raz trzeci spotkaliśmy się nad Wisłą, by uroczyście złożyć ślubowanie na wierność 

Królowej Polskich Rzek 14 września 2019 roku. Okazją do wspólnego odśpiewania „Hymnu 
do Bałtyku” oraz wygłoszenia słów roty ślubowania były Europejskie Dni Dziedzictwa. 
Patronowało im hasło „Polski splot”, które wpisuje się w założenia Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 i jest okazją do skupienia uwagi nad kwestią tworze-
nia niepodległego Państwa Polskiego oraz procesu scalania granic po latach zaborów. 
Wydarzenie pn. „Zaślubiny z Wisłą” miało na celu przybliżenie uczestnikom procesu kształ-
towania się granic Polski po 1918 roku, przybliżając ważne daty i postaci, które angażo-
wały się w proces budowania i utrwalania państwowości. Przywołując pojęcie „splotu” 
pragnęliśmy nawiązać do wspólnego wysiłku Polaków, związanego z połączeniem kraju 
z trzech części funkcjonujących wcześniej w ramach oddzielnych organizmów państwo-
wych zaborców.
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Zaślubiny z Wisłą w Dęblinie, 2018

Ślubowanie Wiśle, 2018
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Kolejna, trzecia ceremonia Zaślubin z Wisłą z udziałem Ligi Morskiej i Rzecznej, uczniów 
Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego oraz mieszkańców Dęblina i regionu, podkreśliła 
rolę największych rzek – Wisły, Odry i Warty w powrocie Polski nad Bałtyk oraz ich współ-
czesne znaczenie w rozwoju miast, turystyki wodnej i przedsiębiorczości. Poprzez sym-
boliczne zaślubiny, organizatorzy pragnęli przedstawić „splot” wybranych wątków z historii 
naszego kraju, podkreślając zasługi jednej z najstarszych organizacji społecznych integru-
jących Polaków żyjących do 1918 roku w trzech zaborach, których wspólne dążenia dopro-
wadziły do budowy portu morskiego w Gdyni i otwarcia Polski na świat.

Zaślubiny z Wisłą w Dęblinie, 2019
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Ślubowanie Wiśle, zanurzenie banderek, 2019. Fot. Jacek Zagożdżon

16 października 2019 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął Uchwałę w sprawie usta-
nowienia roku 2020 Rokiem Zaślubin Polski z Morzem, w której czytamy: „10 lutego 2020 r. 
będziemy obchodzić 100-lecie historycznych zaślubin Polski z morzem, którego dokonał 
w Pucku generał Józef Haller. Władze Rzeczypospolitej Polskiej nadały zaślubinom Polski 
z morzem wielką rangę. Generałowi Józefowi Hallerowi towarzyszyła 20-osobowa delega-
cja Sejmu oraz przedstawiciele rządu, w tym wicepremier Wincenty Witos, minister spraw 
wewnętrznych Stanisław Wojciechowski, wojewoda pomorski Maciej Rataj, kontradmirał 
Kazimierz Porębski, dyplomaci i licznie zgromadzeni mieszkańcy Pomorza, w tym Kaszubi. 
Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj wszędzie 
dotrzeć pod znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu otworem” – powiedział podczas 
tego dziejowego wydarzenia generał Haller. Jubileusz jest doskonałą okazją, by dokonać 
oceny, czy dobrze zagospodarowaliśmy przestrzeń wolności uzyskanej na mocy Traktatu 
Wersalskiego gwarantującego Polsce powrót nad Bałtyk. W konsekwencji Polska zbudowa-
ła nowoczesny port morski i miasto Gdynia. Umożliwiło to szybki rozwój handlu morskiego, 
wpłynęło na pozycję gospodarczą i wzmacniało niepodległość II Rzeczypospolitej. W celu 
podkreślenia rangi tej rocznicy i znaczenia symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2020 Rokiem Zaślubin Polski z Morzem w Pucku” 2. 

2 „Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej”, Warszawa, dnia 4 listopada 2019 r., 
poz. 1048.
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19 września 2020 r. Muzeum Sił Powietrznych wraz z Ligą Morską i Rzeczną, Miastem 
Dęblin i partnerami społecznymi już po raz czwarty zorganizują w Dęblinie – w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa – Zaślubiny z Wisłą. Tym razem hasło, przyświecają-
ce organizacji EDD, brzmi: „Moja droga”. Odnosi się ono nie tylko do trasy, jaką przeby-
wamy w czasie lub przestrzeni, ale często jest także określeniem ukochanej przez nas 
osoby, wyrażającym nasz szacunek, miłość i oddanie. Przyjmując taką interpretację ha-
sła, będziemy chcieli promować postawy patriotyczne, przypominając losy tych bohate-
rów naszej historii, którzy swoim życiem udowodnili swoje ogromne oddanie Ojczyźnie. 
Poprzez tak zaproponowane hasło organizatorzy i uczestnicy EDD będą mogli skupić 
uwagę na „drodze” przez historię, jaką musiał przebyć nasz naród, by odzyskać niepod-
ległość, a której przejście ukształtowało naszą narodową tożsamość. „Droga” może rów-
nież odnosić się do indywidualnych losów Polaków, którzy w trudnych dla Polski cza-
sach zmuszeni byli do opuszczenia Polski i prowadzenia swojej działalności na emigracji. 
Wykorzystując motyw drogi będziemy także zapraszać do podróży po polskiej kulturze i hi-
storii, zachęcać do znalezienia własnej ścieżki w poznawaniu lokalnego dziedzictwa, a także 
odkrywania turystycznych szlaków łączących zabytki i miejsca będące świadectwem waż-
nych wydarzeń historycznych3.

3 Europejskie Dni Dziedzictwa 2020 „Droga”, zob. https://www.swietokrzyskie.pro/europejskich-dni-
-dziedzictwa-2020-droga/ [dostęp 10.02.2020].

https://www.swietokrzyskie.pro/europejskich-dni-dziedzictwa-2020-droga/
https://www.swietokrzyskie.pro/europejskich-dni-dziedzictwa-2020-droga/


Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a wkrótce potem dostępu do morza, roz-
wijały się inicjatywy wychowawcze i edukacyjne w środowiskach niejednokrotnie znacznie 
od morza oddalonych. Szkolono dzieci i młodzież na obozach harcerskich z programem 
żeglarskim. Wychowanie morskie – a szerzej: wodne – stawało się w edukacji młodzieży 
jednym z priorytetów. Promowano nie tylko sporty wodne, ale i wszystkie formy wodnej 
rekreacji. Latem nad morzem i jeziorami w całej Rzeczypospolitej odbywały się obozy wod-
niackie i harcerskie, wielokrotnie opisywane w publicystyce.

Obyci z różnymi formami pływania wstępowali do powstałej w 1920 roku w Tczewie 
Państwowej Szkoły Morskiej, pierwszej w Polsce uczelni kształcącej oficerów Polskiej 
Marynarki Handlowej. W 1930 roku Państwową Szkołę Morską przeniesiono z Tczewa do 
Gdyni. Była to szkoła elitarna i płatna. Egzaminy wstępne były konkursowe, a praktyka kan-
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Gmach Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, od 1930 r.
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dydacka selekcjonowała przyjętych, marzących o zawodzie morskim. Wielu kandydatów 
na wilków morskich po raz pierwszy ujrzało morze w czasie egzaminów wstępnych, choć 
obycie żeglarskie zdobyli na jeziorach podczas poprzednich etapów kształcenia.

Jednym z nich był Jan Romuald Sokalski, późniejszy wybitny kapitan żeglugi wielkiej, 
który znalazł się w nielicznym gronie Polaków, pracujących jako czynni kapitanowie w 
marynarce angielskiej w pierwszych dekadach po drugiej wojnie światowej i osiągających 
wysoką ocenę swej pracy. Przytoczmy krótki rys jego obfitującego w egzotyczne wyda-
rzenia życia, zasługującego na barwną monografię. Warto podkreślić, że ta biografia jest 
jednocześnie przykładem losu uczniów przedwojennej Szkoły Morskiej, którym wojna prze-
rwała naukę zawodu w ojczyźnie i którzy zmuszeni byli kształcić się w skróconej formie na 
jednym z wydziałów Uniwersytetu w Southampton. 

Jan Romuald Sokalski urodził się 22 lutego 1922 roku w Krakowie. Jako harcerz 
– w szkole średniej – dotarł z kolegami kajakiem do Gdańska. Morze go zauroczyło. 
Postanowił kontynuować naukę w Państwowej Szkole Morskiej na Wydziale Nawigacyjnym. 
Zdał pomyślnie egzaminy wstępne i rozpoczął edukację 1 sierpnia 1939 roku, wypływając 
w rejs kandydacki na Darze Pomorza.

Rejs przerwała wojna. Radiotelegrafista Daru Pomorza Alojzy Kwiatkowski otrzymał 
od zwierzchników zaszyfrowaną depeszę, którą przekazał kapitanowi Konstantemu 
Kowalskiemu. Dokument zawierał informację, by nie wracać z młodzieżą do portu macie-
rzystego, lecz udać się do Sztokholmu. Sporządzono tzw. paszport zbiorowy z elemen-
tarnymi danymi i na jego podstawie uczniowie wraz z załogą zakończyli 22 września swój 
pierwszy rejs w porcie szwedzkim. 

Dar Pomorza – od 1930 r. szkolna fregata Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni
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Wkrótce rozlokowano kandydatów na statkach polskich stacjonujących w Wielkiej 
Brytanii. W Londynie nastoletni Jan odbył kurs dokształcający z zakresu wiedzy nawiga-
cyjnej i praktycznej, co umożliwiło mu pracę w charakterze starszego marynarza. W latach 
1942 – 1944 pływał na s.s. Kmicic i s.s. Kordecki, od 1944 roku na s.s. Sobieski jako 
asystent pokładowy, a następnie jako trzeci oficer na s.s. Wilno i s.s. Kowel, do lipca 1945 
roku. Za czynny udział w walkach na morzu podczas drugiej wojny światowej uhonorowany 
został Krzyżem Walecznych.

Wojenną służbę na morzu Sokalski dzielił z nauką. W Southampton utworzono przy 
tamtejszym uniwersytecie wydział, na którym uczniowie Państwowej Szkoły Morskiej 
w Gdyni mieli możliwość kontynuacji studiów morskich. Jan Sokalski otrzymał od 4 paź-
dziernika 1942 roku urlop na czas nauki w Southampton, a skończył ją w 1943 roku z dy-
plomem aspiranta porucznika żeglugi małej. 

Zakończenie kursów w Southampton relacjonowano w piśmie „Polska na Morzach”, 
tłumaczonym także na język angielski, ukazującym się w Londynie, pisząc m.in.: Polska 
Marynarka Handlowa potrzebuje nie tylko statków, ale i ludzi, by je obsadzić. (…) Ostatnio 
przybyło Polskiej Marynarce Handlowej znów kilkudziesięciu kandydatów na oficerów. 
Zakończone zostały dwa kursy – kurs kandydatów na oficerów marynarki handlowej 
przy wydziale żeglugowym w Southampton i kurs Szyprów i Mechaników w Londynie. 

Na szkierach Oxelsundu. Najmłodsi uczniowie z Daru Pomorza w przedostatnim dniu sierpnia 1939 r. 
oczekują wiadomości z Polski, nie przewidując, że w pierwszym dniu września staną się historycz-
nym podmiotem walczącej Polski na morzu. W pierwszym rzędzie, od lewej: Czesław Oszurko, Jerzy 
Straszak, Stanisław Jurkiewicz, Wojciech Fornalski, Błażej Sulikowski; powyżej: Jan Sokalski, Bogdan 
Langhammer i Stefan Trzoska; stoją: Stanisław Kwiatkowski, Jan Wiśniakowski, Zdzisław Olejarczyk 

i Wincenty Krynicki. Żaden z nich nie ukończył jeszcze 18 lat.
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Kopia dokumentu ukończenia kursu w Southampton z wynikiem celującym
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W Southampton Minister Możdżeński w asyście kierownika kursu rozdawał absolwentom 
dyplomy. Prymusem został Jan Sokalski, który otrzymał trzy nagrody, dwie ofiarowane przez 
Polaków, jedną przez Anglików, natomiast Jerzy Straszak i Witold Kuncewicz otrzymali na-
grody za bardzo dobre wyniki w nauce języka angielskiego od British Council. (…)

Możdżeński przemówił po angielsku, a Wakeford po polsku, życząc im spotkania, gdy 
polska bandera powiewać będzie nad Gdańskiem, Królewcem i Szczecinem. (…) Dalszy 
ciąg uroczystości odbył się przed frontem gmachu szkolnego, gdzie nastąpiło wręczenie 
przez dyrektora Możdżenskiego w zastępstwie ministra Kwapińskiego Krzyżów Zasługi 
G.W. Wakefordowi i kpt. H. Stewardowi oraz uroczyste opuszczenie bandery polskiej, 
brytyjskiej i belgijskiej na znak zakończenia roku szkolnego. (…) Na prawym skrzydle że-
gnanych absolwentów szkoły stał poczet sztandarowy z ocalonym z Gdyni sztandarem 
PSM. Przeżywało się wzruszenie, gdy najmłodsze roczniki przyszłych wilków morskich 
tego imperium, które od stuleci panuje na wszystkich morzach świata, prężąc się i salutując 
oddawały honory temu drogiemu nam sztandarowi, będącemu symbolem nieustępliwości 
naszej pracy morskiej…1

Ostatnim polskim statkiem, na którym służył Jan Sokalski w 1945 roku, był s.s. Tobruk. 
Na nim z USA przypłynął z kpt. ż.w. Jerzym Lewandowskim do Wielkiej Brytanii. S.s. Tobruk 
w wyniku reparacji wojennych przeszedł na własność polskiego rządu w Lublinie, który miał 
swoją agencję żeglugową w Nowym Jorku. Jej zadaniem było znaleźć oficerów i członków 
załogi, aby zastąpili tych, którzy odmówili pracy u nowego armatora. Opowiadając o pływa-
niu ostatni raz na polskim statku, Jan Sokalski podkreślał brak karności i dyscypliny wśród 
członków załogi różnej narodowości: Było tam wielu opryszków angielskich zwolnionych 
z więzień amerykańskich. 

W Londynie dowiedział się, że w porcie cumuje s.s. Kraków, przybyły z Gdyni. Wybrał 
się więc tam z wizytą i na stanowisku trzeciego oficera spotkał kolegę z Państwowej Szkoły 
Morskiej, Jana Wiśniakowskiego. Jan Sokalski napisał potem w liście: Odniosłem wrażenie, 
że Jasio [Wiśniakowski] przestraszył się, jak tylko mnie zobaczył, ale przyjął mnie gościn-
nie polską wódką. Zachowywał się nerwowo. Zamiast swobodnie rozmawiać, musieliśmy 
szeptać. Jasio co chwila otwierał drzwi kabiny i wyglądał na korytarz. Zapytałem go, o co 
tu chodzi. Szepnął mi do ucha, że na statku jest politruk, śledzący oficerów i marynarzy. 
O podejrzanych, według jego opinii, donosił do władz bezpieki w Gdyni. Po tej wiadomości 
nie zabawiłem dłużej na statku, bo bałem się o Jasia i konsekwencji moich odwiedzin. Jaś 
pożegnał mnie ze łzami w oczach, a ja wróciłem do mego mieszkania ze smutnymi myślami, 
które mnie nie opuściły i dręczyły nawet późno w nocy2. 

Odkąd przestano uznawać Rząd Polski na obczyźnie – oraz po powyżej opisanym 
doświadczeniu – Jan Sokalski zdecydował się na polityczną emigrację. Rozpoczął poszu-
kiwanie pracy. Aby zarobić na życie, chwytał każdą okazję: prymus polskiego wydziału 
Uniwersytetu w Southampton do 1947 r. był asystentem kucharskim, malarzem pokojowym 
oraz pracownikiem amerykańskiej poczty wojskowej – jako szofer przewożący worki z pocztą 
z dworca Waterloo na lotnisko Bovington. Z kolegą Czesławem Oszurko kupił stary jacht, któ-
rym zamierzali się udać do Brazylii. Niestety, mimo rocznych wysiłków i środków włożonych 
w naprawę, jacht nie nadawał się do żeglugi transatlantyckiej i sprzedali go za 100 funtów.

1 Wcielanie demokracji w czyn – nowi oficerowie marynarki handlowej, „Polska na Morzach. Organ 
poświęcony zagadnieniom morskim i kolonialnym”, lipiec–wrzesień 1943, nr 12, s. 15.

2 B. Pogorzelski, Przyszłość bez jutra, Londyn 2008, s. 109.
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Spotkanie na Darze Pomorza w 1994 roku. Kpt. ż.w. Jan Sokalski po raz pierwszy 
w salonie kapitańskim – jak żartobliwie podkreślał, jako uczeń nie miał tam wstępu; 

z lewej Ewa Otremba, z prawej Joanna Grajter – rzecznik prasowy prezydenta Gdyni

Z kroniki absolwentów: spotkanie w 1994 roku z Janem Sokalskim w muzeum 
Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni: Ewa Otremba (kustosz), Barbara 
Łukaszewska (redaktorka „Echa Morza”) oraz dr Stanisław Kozak
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Wkrótce Oszurko ożenił się i wyemigrował do USA, a Sokalski zabrał się do nauki, 
przygotowując się do uzyskania angielskiego dyplomu Second Mate. W lutym 1947 r. dzięki 
sekretarzowi Merchant Navy Officers Union zamustrował na stanowisko drugiego oficera 
w marynarce angielskiej – po uprzednim oficjalnym przetłumaczeniu polskiego dyplomu. 
Był oficerem na niewielkim transportowcu s.s. Tripolitania, pływającym na wschodnich 
akwenach Morza Śródziemnego. Zamustrował tam na miejsce kolegi z Państwowej Szkoły 
Morskiej, Józefa Babkiewicza. Statek należał do towarzystwa, które było londyńską agen-
cją British India Steam Navigation Company. Sokalski pracował w tej firmie na stanowi-
skach oficerskich i kapitana do 1979 roku. W 1980 roku – będąc na emeryturze – na krótko 
zatrudnił się u singapurskiego armatora Guan W.

Od 1982 przez dwa lata pływał w Australian National Lines. W 1984 roku ostatecznie 
zrezygnował z pracy na morzu. Mieszkając jako emeryt w Australii, 150 km na południowy 
zachód od Sydney, zajmował się tzw. hobby farming. Mieli z żoną kilka hektarów ziemi i tro-
chę bydła, ale okazało się, że takie hobby to ciężka praca, wiele zmartwień, dużo kosztów 
i mały zysk. W 1990 r. przeprowadził się z żoną Australijką do Anglii, gdzie zamieszkali 
w Devon.

 W 1994 r. wybrał się w sentymentalną podróż do Polski – po raz pierwszy od 1939 
roku. Odwiedził Gdynię, goszcząc w Wyższej Szkole Morskiej (od 2019 roku Uniwersytet 
Morski). Uczestniczył też w spotkaniu na Darze Pomorza, witany przez ówczesnego dyrek-
tora Centralnego Muzeum Morskiego prof. Andrzeja Zbierskiego.

Skorzystał także z zaproszenia grona Koła Absolwentów Szkoły Morskiej w Tczewie na 
wycieczkę do Tczewa. Tam wicedyrektor CMM Roman Klim oprowadził go po prezentowa-
nej w Muzeum Wisły wystawie unikalnych zabytkowych łodzi, która zrobiła na zwiedzają-
cym duże wrażenie.

Wizyta w Polsce w 1994 r. była ostatnią podróżą kapitana do ojczyzny. Zmarł po cięż-
kiej chorobie w maju 1998 roku, pozostawiając zaledwie cząstki wspomnień ze swych 
barwnych podróży wschodnich szlakiem – jak mawiał – Józefa Conrada Korzeniowskiego. 
Skrawki wspomnień znajdziemy w biuletynie absolwentów szkół morskich „Echo Morza”. 
Jedno z opowiadań, Na wschód od Singapuru, zmieszczono w numerze 4 z 1996 roku3.

3 J. Sokalski, Na wschód od Singapuru, „Echo Morza”, 1996, nr 4, s. 28-82.



Mowa o Muzeum Odry Fundacji Otwartego Muzeum Techniki, zasadzonym na zabyt-
kowych statkach, o ich dziejach i przydanych im funkcjach, o pracach konserwatorskich 
prowadzonych z udziałem wolontariatu, o rewitalizacji holownika parowego „Nadbor”, 
dźwigu pływającego „Wróblin”, barki towarowej „Irena”, przysposobionej do roli mobilnego 
komponentu oświatowo-edukacyjnego Muzeum.

Stanisław Januszewski

Rewaloryzacja zabytkowych jednostek 
pływających na przykładzie holownika 
parowego „Nadbor” i barki „Irena”
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Myśląc o potrzebie przełamywania bariery wzrostu, jaką w Polsce stanowi – nie zawsze 
sobie uświadamiany – poziom kultury technicznej, zwracamy uwagę na potrzebę ochrony 
dziedzictwa przemysłu i techniki. Staje się ona oczywista, gdy spojrzymy na kulturotwórczą 
rolę rzek, relacje i sprzężenia zwrotne między nimi a energetyką, zaopatrzeniem ośrodków 
osadniczych w wodę, rozmieszczeniem i strukturą przemysłu, żeglugą śródlądową. Dzieło 
kultury technicznej kryje tutaj wiele informacji, cennych i dla współczesnych, prowadzących 
nie tylko ku historii, także ku polityce technicznej, gospodarce, jakości i stylom życia spo-
łeczności nadrzecznych. 

Poszukiwaniu kodów genetycznych rzek służy Muzeum Odry – jedyne na polskim 
śródlądziu muzeum rzek, w 1997 roku zasadzone na statkach odrzańskich. Perłą w koronie 
jest holownik parowy „Nadbor”, powstały w 1949 r. w Holandii, jedyny śródlądowy statek 
parowy zachowany w Polsce w stanie bliskim pierwotnemu. Do dzisiaj utrzymał oryginalne 
wyposażenie maszynowni z silnikiem parowym typu compound, kotłowni z kotłem węglo-
wym typu szkockiego oraz sterówki i pokładu. Jego przybycie na Odrę w towarzystwie 
innych małych i dużych „holendrów” otworzyło prawdziwie polski czas odrzańskiej żeglugi. 
W roku 2001 przycumował przy nim dźwig pływający „Wróblin” (1939), jedyny tego typu na 
polskich wodach śródlądowych, znamienny konstrukcją kadłuba ściśle związaną z urzą-
dzeniem dźwigowym, zasilanym energią elektryczną prądu stałego 110 V, dostarczaną 
z własnego agregatu prądotwórczego. W 2004 r. pozyskaliśmy barkę towarową typu no-
teckiego o nośności 254 t, jednostkę długości 41,78 m i szerokości 4,83 m, o powierzchni 
użytkowej trzech ładowni rzędu 180 m2. W 2012 przejęliśmy prom odrzański (1984), sa-
mochodowo-pasażerski, wycofany z eksploatacji na przeprawie w Ciechanowcu. W 2018 
zakupiliśmy pchacz, pochodzący z 1967 roku, technicznie sprawny, znamienny stero-śrubą 
typu gondolowego, o napędzie z 12-cylindrowego silnika typu Deutz, o mocy 250 KM. 

Muzeum na zabytkowych statkach odrzańskich w odniesieniu do Europy oryginalnym 
jest o tyle, że z tradycyjnymi programami muzealnymi łączy programy usługowe (pracownia 
architektoniczna), naukowo-badawcze (pracownia studiów i dokumentacji zabytków techni-
ki) i dydaktyczne, a statki eksploatowane są w rolach statków-szkoły, statków-laboratorium 
i statków-muzeum. Niosą nie tylko przesłanie potrzeby ustawicznego kształcenia społe-
czeństwa, bezustannie prowokują też nowe pytania o Odrę. To również jeden z warunków 
brzegowych nowego postrzegania problematyki odrzańskiej, zyskujący dzisiaj, gdy mowa 
o modernizacji drogi wodnej i odrodzeniu żeglugi towarowej. Podnosimy przy tym, że my-
ślenie o Odrze osadzać możemy jedynie na gruncie kultury, a skoro tak, to w procesie tym 
znajdujemy miejsce również dla muzeum Odry.

Od lat zajmuje ważne miejsce na mapie muzealnictwa polskiego ze względu na sze-
roko prowadzoną pracę na polu archeologii przemysłowej, łączącej działalność naukowo-
-badawczą i oświatowo-edukacyjną z praktyczną na polu aktywnej ochrony i konserwacji 
zabytków techniki. Muzeum Odry i Fundację Otwartego Muzeum Techniki wyróżnia bogata 
działalność wydawnicza, rokrocznie owocująca publikacją 3-4 tytułów książek z zakresu 
historii techniki i ochrony dziedzictwa kultury technicznej – wydaliśmy ich już blisko 80. 
W latach 2003 – 2018 wydawaliśmy comiesięczny biuletyn „Prosto z Pokładu”, od 2018 
roku w wersji elektronicznej wydajemy miesięcznik „Archeologia Przemysłowa”. Od 2004 
roku prowadzimy Międzynarodowe Warsztaty Archeologii Przemysłowej, a kształceniu 
wolontariatu służy Studium Archeologii Przemysłowej, prowadzone przy zabytkach techniki 
Wiednia, Pragi, Berlina, Monachium, Augsburga, Rotterdamu i Dordrechtu, Charleroi czy – 
jak Akademii Archeologii Przemysłowej – przy zabytkach techniki Dolnego Śląska, Żuław, 
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Podhala, Górnego Śląska, Pomorza, Wielkopolski, Mazowsza. Ta aktywność pozwala 
na organizację i prowadzenie wielu znaczących konferencji naukowych, że przypomnimy 
tylko międzynarodowe, prowadzone pod hasłem „Lotnictwo”: „Stulecie przemiany” (2003), 
„Pomniki kultury lotniczej Polski” (2013) czy „Kultura skrzydłem pisana” (2015). 

Nasza działalność coraz mocniej osadza Fundację w środowiskach naukowo-tech-
nicznych NOT, przewodników turystycznych, nauczycieli, przedsiębiorców, przysparzając 
Fundacji środków finansowych i wolontariuszy. To, obok przychodów z działalności go-
spodarczej prowadzonej na polach ewidencji zabytków, ekspertyz i studiów konserwator-
sko-technicznych, w końcu i projektowania architektonicznego, pozwala i na utrzymanie 
Muzeum Odry, i na stałe prowadzenie działań poprawiających stan jego zabytkowej 
substancji.

Nie byłyby one możliwe bez wcześniejszego terminowania przy konserwacji wielu 
obiektów, składających się na kolekcję prowadzonego przez nas Sowiogórskiego Muzeum 
Techniki (2003 – 2013), m.in. lokomotywy spalinowej, suwnicy bramowej, obrotnicy wa-
gonów kolejowych. Dobrą praktyką były prace konserwatorskie prowadzone od 2013 r. 
w zabytkowym młynie motorowym w Niegowie, czy wcześniejsze przy konserwacji wy-
ciągowych maszyn górniczych i przetwornic prądu przemiennego na zmienny w szybach 
„Julia” i „Sobótka” wałbrzyskiego Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia. Roboty te, jak 
i prace stale prowadzone na pokładach „Nadboru” i „Wróblina” wykształciły przy Muzeum 
Odry grupę wolontariuszy kompetentnych w prowadzeniu robót antykorozyjnych, malar-
skich, elektrycznych, stolarskich. Zyskaliśmy również grono ekspertów, wywodzących 
się z działającego na pokładach naszych statków Bractwa Mokrego Pokładu, konfraterni 
weteranów żeglugi odrzańskiej, kapitanów i mechaników, uczących nas prac bosmańskich 
i wspierających w przygotowaniu projektów przywrócenia HP „Nadbor” do żeglugi siłą wła-
snej maszyny parowej i wytwornicy pary, pracującej – jak niegdyś – na paliwie węglowym.

Ideę odbudowy napędu parowego holownika wsparł śp. inż. Piotr Jędrysik, specjalista 
Polskiego Rejestru Statków w Gdańsku, który opracował ekspertyzę, wskazującą kierunki 
niezbędnych dla realizacji tego celu prac. Pod kierunkiem inż. Wojciecha Śladkowskiego, 
którego ojciec sprowadzał w 1949 „holendry” do Polski, wolontariat Muzeum Odry wyko-
nał schemat blokowy maszynowni statku i dokumentację kotła parowego. W ślad za tym 
wolontariusze Muzeum usunęli z kotła kamień kotłowy, a z udziałem kapitanów z Bractwa 
Mokrego Pokładu dwukrotnie wykonano próby ciśnieniowe kotła, podnosząc ciśnienie raz 
do 16 atm, drugim zaś razem do 21 atm. Próby zdecydowanie wskazały, że myśl urucho-
mienia napędu parowego statku jest zupełnie realna, tym bardziej, że zakładamy, że po 
zakończeniu prac remontowych obniżymy ciśnienie robocze do 12 atm, a moc silnika do 
125 KM, co w zupełności wystarczy, by rozwijał prędkość 12 km/godz. W 2011 r. Karolina 
Michalak z sukcesem obroniła na Politechnice Wrocławskiej pracę magisterską, traktują-
cą o gospodarce wodnej na HP „Nadbor”. Tak oto zyskaliśmy kompletną dokumentację 
pomp zęzowych, wody zaburtowej, skraplacza. Zyskaliśmy również dokumentację turbiny 
parowej, zaś studenci Uniwersytetu w Bordeaux, odbywający staż w Muzeum Odry, ze-
skanowali parową windę kotwiczną eksponowaną na stanowisku cumowniczym statków 
Muzeum Odry i opracowali animację komputerową w 3D jej konstrukcji i zasady działania.

Tak oto dojrzewał projekt przywrócenia „Nadbora” do życia. W wyniku kilku narad 
technicznych z udziałem przedstawicieli Dozoru Kolejowego, Urzędu Żeglugi Śródlądowej, 
stoczni Malbo, konstruktorów statków rzecznych wrocławskiego Navicentrum i Bractwa 
Mokrego Pokładu opracowano specyfikację i wstępny kosztorys robót niezbędnych dla 
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uzyskania Świadectwa Zdolności Żeglugowej holownika. Realizację zadania podzielono na 
cztery zasadnicze etapy: robót stoczniowych, których efektem będzie wymiana poszycia 
dna i podwodnej części kadłuba oraz śruby napędowej, a także naprawa lewej płetwy ste-
rowej. W etapie drugim wykonamy remont kapitalny kotła parowego, wiązany z wymianą 
płomieniówek, zaworów, okładziny termicznej, całej armatury kotłowni i maszynowni. Etap 
trzeci obejmie przegląd maszyny parowej i wyposażenia technicznego maszynowni, zaś 
czwarty modernizację izolacji i okładzin ścian i sufitów kajut w nadbudówce dziobowej i pod 
pokładem, połączoną z modernizacją instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, 
komputerowych, oświetlenia. Przy okazji braliśmy pod uwagę wymianę wtórnie wprowa-
dzonych do nadbudówki okien kolejowych na model okien sklepionych łukiem odcinko-
wym, bazujący na oryginalnej ich dokumentacji holenderskiej z 1949 r., a także wyposa-
żenie „Nadbora” w nowoczesny sprzęt multimedialny, służący realizacji zadań statutowych 
Muzeum Odry. Ogólny koszt tych prac szacowaliśmy na kwotę rzędu 700.000 złotych.

W 2012 roku podjęliśmy poszukiwanie środków finansowych, bez których pomysł rewa-
loryzacji „Nadbora” niewiele był wart. Szczęśliwie znalazł mecenasa w osobach prezydenta 
m. Wrocławia Rafała Dutkiewicza, Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz gorącego 
orędownika przywracania miastu pomników jego świetności – Adama Grehla, wicepre-
zydenta miasta Wrocławia. Miasto zdecydowało się dotować program wymiany poszycia 
„Nadbora”, asygnując na realizację tego zadania kwotę 126.000 złotych. Roboty powierzy-
liśmy wrocławskiej stoczni Hubertus, nie tylko z uwagi na oferowane warunki cenowe. Nie 
bez znaczenia pozostawała bliskość stoczni, eliminująca koszt holowania jednostki np. do 
którejś ze stoczni opolskich. Bliskość pochylni zapewniała też lepszy nadzór nad pracami, 
a czuwali nad tym Andrzej Merło – inspektor UŻŚ we Wrocławiu, kapitan Wojciech Kato 
i Zbigniew Lasota – konstruktor statków śródlądowych. Częstym gościem w stoczni był 

HP „Nadbor” 
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kpt. Janusz Fąfara i wolontariusze Fundacji, którzy włączali się do prac przygotowujących 
jednostkę do robót spawalniczych, demontowali umeblowanie i wyposażenie kajut, usuwali 
okładziny i wełnę mineralną, którą termicznie izolowano ściany kajut, włączali się również 
w krycie kadłuba powłokami malarskimi, co znakomicie redukowało koszty prac stocznio-
wych, prawdę mówiąc niewysokich z uwagi na życzliwość kierownictwa stoczni względem 
Fundacji i misji Muzeum Odry. Po 10 miesiącach, w grudniu 2014 roku „Nadbor” powrócił 
na stanowisko statków Muzeum Odry przy bulwarze Politechniki Wrocławskiej.

Pod adresem MKiDN złożyliśmy wniosek o wsparcie kwotą 100.000 zł. programu 
remontu kapitalnego kotła parowego i wymiany rurociągów wodnych i parowych kotłowni 
i maszynowi. Niestety, ze strony programu Ochrona zabytków nie znaleźliśmy pomocy, 
być może komisję oceniającą wniosek poraziła materia zabytku, tak dalece odbiegająca 
od oswojonego już standardu dworu, pałacu, malatury kościelnej kruchty, dzieł kultury 
szlacheckiej – nie zaś przemysłowej, z trudem zdobywającej miejsce w katalogu dzieł 
przyjaznych polityce historycznej. Rokrocznie wniosek ten ponawiamy, pewni, że nadejdzie 
dzień spełnienia nadziei, a kotłownia, serce statku, odzyska dawny blask, otwierając drogę 
przeglądowi silnika parowego i wprawieniu w ruch wału i śruby napędowej. 

By nie marnować czasu, przyspieszyliśmy realizację etapu czwartego, prosząc o wspar-
cie władze miasta Wrocławia. Nie zawiedliśmy się. W roku 2018 wykonaliśmy założenia planu 
wymiany izolacji, okładzin ściennych, instalacji, okien nadbudówki, przy czym i tutaj znaczną 
część prac wykonał wolontariat, w osobach m.in. Antoniego i Marka Prokopowicza, Damiana 
Bernaszuka, Mariusza Gaja, Marcina Wrzesińskiego. Kajuty odzyskały dawny blask, nowe 
umeblowanie, a nadbudówka także stolarkę okienną bliską oryginalnej. Wsparcia nie odmówił 
też program Infrastruktura MKiDN, dzięki czemu „Nadbor” zyskał nowoczesne wyposażenie 
multimedialne, służące realizacji łączonych z nim zadań statutowych Fundacji. 

Przed nami wciąż pozostają wyzwania rewaloryzacji kotła i silnika parowego „Nadbora”. 
Wierzymy, że skazane na sukces. Wieńczyć go będziemy rejsem do Gorinchem 
i Rotterdamu – kolebki „Nadbora”, prowadzonym pod hasłem „Europa ponad rzekami” 

Projekt aranżacji kajut pod pokładem części dziobowej HP „Nadbor”
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i promującym dziedzictwo kultury technicznej Polski wspólne europejskiemu kręgowi 
kulturowemu, przywołującym dzieło hr. Friedricha Wilhelma von Redena, Johna Baildona, 
Franza Acharda, Philippe’a de Girarda, Stanisława Staszica, Jacoba Steenke, Aleksandra 
Waligórskiego, Ludwika Mękarskiego, Williama Lindleya, Kazimierza Gzowskiego, Ignacego 
Mościckiego i wielu innych pionierów, przenoszących na ziemie polskie idee angielskiej re-
wolucji przemysłowej bądź niosących jej wiano Europie i krajom zamorskim. 

HP „Nadbor” nie był jedynym statkiem przykuwającym naszą uwagę. W 2012 z pomocą 
studentów Politechniki Wrocławskiej, na statkach Muzeum Odry słuchających wykładów 
z historii techniki i archeologii przemysłowej, odbudowaliśmy urządzenie dźwigowe, maszy-
nownię i spalinowy agregat prądotwórczy „Wróblina”. W sali wykładowej urządzonej w daw-
nych pomieszczeniach mieszkalnych załogi podjęto wykłady, warsztaty i lekcje muzealne 
dla studentów, młodzieży i dzieci, organizację wystaw, projekcji multimedialnych, spotkań 
Bractwa Mokrego Pokładu. Przed nami wciąż zadanie wymiany poszycia dna i podwodnej 
części kadłuba, którego koszt szacujemy na 200.000 złotych.

Jeśli prace remontowe „Wróblina” zrealizowaliśmy w rok po nabyciu jednostki, to 10 lat 
czekała na prace rewitalizacyjne barka towarowa „Irena”, jedna z dwu (obok bydgoskiej 
„Lemary”) berlinek utrzymanych w Polsce. Nabyliśmy ją za 1000 (słownie: jeden tysiąc) zło-
tych w bardzo złym stanie w Szczecinie, gdzie stała na Regalicy, oparta o brzeg, z licznymi 
przebiciami dna. By przeprowadzić ją do Wrocławia, w szczecińskiej stoczni położyliśmy na 
dnie nakładki, a we Wrocławiu, z udziałem studentów Politechniki, przez lat dziesięć prowa-
dziliśmy prace antykorozyjne, pełni obaw, że „Jaś nie doczeka” robót stoczniowych. Gdy 
zdesperowani rozważaliśmy przekazanie barki jednemu z miast nadodrzańskich, nad spra-
wą pochylili się Miejska Konserwator Zabytków i wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl. 
Dotacja pozwoliła na skierowanie jednostki w 2014 roku do wrocławskiej stoczni Hubertus. 

Prace konserwatorskie prowadzone na pokładzie HP „Nadbor” 
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Prace konserwatorskie prowadzone w kajutach HP „Nadbor” 
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Dźwig pływający „Wróblin”

Prace konserwatorskie prowadzone na DP „Wróblin”
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Tam zerwano stare poszycie, miejscami już grubości bibuły i wielokrotne rozwarstwione, 
po czym położono blachy 5-milimetrowe, szerokim pasem podniesione też 20 cm ponad 
poziom wody. Wykonano też szereg prac, głównie ślusarsko-spawalniczych na pokładzie. 
W zrębicy ładowni wprowadziliśmy ok. 40 iluminatorów, a dwie ładownie – za przyzwole-
niem Polskiego Rejestru Statków – połączyliśmy, usuwając dzielącą je gródź. W tym miej-
scu wprowadziliśmy wzmocnienie projektu inż. Wojciecha Śladkowskiego, zabezpieczające 
barkę przed przełamaniem się. Trzecią ładownię, dziobową, połączyliśmy z „dużą” przez 
dawny zbiornik węgla, wycinając w grodziach otwory, w które wstawiliśmy okrętowe drzwi 
strugoszczelne, ofiarowane nam przez bydgoski Bohamet SA.

Roboty stoczniowe na barce towarowej „Irena”, 2014
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Kolejna dotacja pozwoliła w 2015 r. wykonać izolację termiczną ładowni (5-8-cm 
warstwą pianki poliuretanowej zamkniętej komórkowo), przykrywając burty i nadwieszo-
ne sufity deskami z modrzewia szerokości 20 i grubości 2,8 cm, co 0,5 m mocowanymi 
do łat wprowadzonych na wręgach śrubami, co skutecznie zabezpiecza poszycie przed 
skręcaniem i odkształceniami powodowanymi ew. wilgocią, a to spędzało nam sen z po-
wiek. Deskowanie zabezpieczyliśmy impregnatami grzybobójczymi i przeciwpożarowymi 
i pokryliśmy olejami koloryzującymi, dzięki którym drewno „oddycha” i jest łatwe do kon-
serwacji. Także podłogi w ładowniach wykonaliśmy z desek modrzewiowych szerokości 
28 cm, pochodzących z tartaku Kazimierza Urbaniaka, oferującego nam nie tylko drewno 
najwyższej jakości, ale i atrakcyjną jego cenę. Równocześnie z tymi pracami wolontariusz 
Arkadiusz Sikorski prowadził montaż instalacji elektrycznych, a Marek Prokopowicz kom-
puterowych. Asco, firma chroniąca nasze statki, nieodpłatnie wykonała montaż aparatury 
alarmowej i przeciwpożarowej, ofiarowanej nam przez gdański Satel. Na rufie w dawnym 
pomieszczeniu mieszkalnym szypra urządziliśmy biuro, a obok dwie toalety. Na dziobie 
odbudowaliśmy kubryk, starą schodnię do ładowni dziobowej zastąpiliśmy podobną, ale 
ze stopniami z blachy ażurowej i profilu bezpiecznym dla osób odwiedzających barkę. 
Z boku, na długości i za schodnią zabudowaliśmy magazyn bosmański. Odbudowaliśmy 
sterówkę na rufie, w materiale i kształcie oryginalnym, na dziobie zamontowaliśmy windę 
kotwiczną pozyskaną z naszego promu międzybrzegowego. W dawnej kotłowni z pomocą 
firmy Fonko zabudowaliśmy pompę cieplną powietrze-powietrze, zaś w biurze klimatyzator.

Gdy z końcem 2015 roku dokonaliśmy odbioru robót, stanęliśmy przed zadaniem jej na-
głośnienia, wyposażenia w meble, sprzęt komputerowy, multimedialny i inny. W tym zadaniu 
wsparł nas program Infrastruktura MKiDN. Do maja zdołaliśmy urządzić biuro, umeblować 
toalety, kubryk, w ładowniach zabudować elektrycznie sterowane ekrany i podsufitowe rzut-

Projekt aranżacji ładowni barki do nowych zadań
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niki multimedialne, sterowane notebookami, które wycofaliśmy z eksploatacji. W ładowniach 
firma Senator wykonała zabudowę w formie przeszklonych gablot i regałów, a jeden z wo-
lontariuszy, syn stoczniowca, zbudował w dużej ładowni aneks kuchenny z lodówką i zlewo-
zmywakiem. Na burtach ładowni zamontowaliśmy multimedialne tablety, a w dużej ładowni 
znalazł się stół multimedialny połączony, podobnie jak tablety, z dyskiem sieciowym, na który 
wprowadziliśmy archiwum FOMT, ok. 50.000 fotografii zabytków techniki Polski i Europy, 
ok. 50 filmów o zabytkach przemysłu, ok. 100 prezentacji, a wirtualny spacer po barce, 
„Nadborze” i „Wróblinie” wprowadziliśmy na stronę internetową Fundacji (www.fomt.pl).

W dużej ładowni znaleźliśmy miejsce dla tablicy z logotypami niemal 80 przedsiębiorstw 
polskich i zagranicznych, które udzielały nam wsparcia materiałowego. Dość powiedzieć, 
że nie zakupiliśmy ani jednej lampy (a zamontowaliśmy ich 70), ani metra przewodu elek-
trycznego (użyto niemal 2 km), gniazda czy wyłącznika. Wszystko co potrzebne oferowali 
nam producenci, m.in. Lapp Polska i Leoni Kabel, Elektroplast Opatówek, Kontakt Simon, 
ATM Lighting, Lena Lighting, Led-Pol, Legrand, Kobi. Dzięki temu koszt remontu barki 
i  jej wyposażenia nie przekroczył 400.000 złotych, pozostając w granicach 10% wartości 
kosztorysowej robót, robocizny i wyposażenia. Trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć, że jeśli 
nasze prace rewaloryzacyjne kończą się sukcesem, to zawdzięczać to należy w pierwszym 
rzędzie logistyce projektów, stałemu poszukiwaniu partnerów, proponowaniu im współpra-
cy, pozyskiwaniu materiałów. Tą tylko drogą można minimalizować koszty robót. Mało tego, 
dzięki temu dysponować możemy materiałami najwyższej jakości. 

W maju 2016 barka ruszyła w dwutygodniowy rejs po Odrze skanalizowanej, w rejs 
Odrzańskiej Odysei, zapraszając w Brzegu, Opolu, Krapkowicach, Kędzierzynie-Koźlu na 
pokład dzieci i młodzież szkolną, odkrywając im dziedzictwo Odry, Polski i Europy. W pro-
wadzonych na „Irenie” i na brzegu, wokół zabytków techniki Odrzańskiej Drogi Wodnej 
(m.in. port Koźle, śluza Nowa Wieś na Kanale Gliwickim, piece wapienne Krapkowic, 
opolska Młynówka, most Piastowski w Brzegu) warsztatach historycznych, plastycznych, 

Praca wolontariatu Fundacji
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Barka w rejsie Odrzańskiej Odysei 2016

Uczniowie szkół krapkowickich przy barce „Irena”

fotograficznych, filmowych, w inscenizacjach teatralnych, wystawach, projekcjach filmowych 
uczestniczyło ok. 6000 uczniów i przedszkolaków. Od tego czasu rejs prowadzony jest 
corocznie, niemalże wpisując się w kalendarz eventów kulturalnych miast nadodrzańskich, 
a w ciągu 4 lat odwiedziliśmy też Gliwice, Głogów, Nową Sól, Cigacice, Krosno Odrzańskie, 
Słubice i Kostrzyn nad Odrą.
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Tak oto barka zyskała nowe życie. 
Pomnik żeglugi śródlądowej, mobilny 
element Muzeum Odry FOMT, wspo-
mnienie dni chwały żeglugi odrzańskiej, 
upomina się o odbudowę żeglugi śród-
lądowej Polski, postrzegając to w kate-
goriach wielkiego narodowego zadania. 

Na swój czas czeka DP „Wróblin” 
i HP „Nadbor”, a także świeżo pozy-
skany pchacz, dzięki któremu wszyst-
kie jednostki Muzeum Odry docierać 
poczną do ośrodków nadodrzańskich 
i nie tylko, z szeroką ofertą oświatowo-
-edukacyjną, z muzealnymi ekspozycja-
mi zabytkowych komputerów, sprzętu 
telekomunikacyjnego, osprzętu i apa-
ratury statków odrzańskich, imponu-
jących modeli odrzańskich jednostek 
pływających.

Można by powiedzieć, że zadania 
rewitalizacji zabytkowych statków pla-
sują się w kategorii „ponad siły”. Ale 
jakkolwiek by było, to poważniejszym 
wyzwaniem jest utrzymanie statków 
Muzeum Odry na wodzie – mało spek-

Paweł Sapok, prawnuk szypra Norberta Sapoka, 
przy planszy wystawy prezentującej kariery „dzieci 

Odry”, urodzone na odrzańskich statkach

Kapitan Norbert Sapok na pokładzie „Ireny” z młodzieżą
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Wernisaż wystawy Barbary Górniak

Seminarium Akademii Archeologii Przemysłowej

takularne codzienne działania, usuwające drobne usterki instalacji czy sprzętu, stałe prace 
porządkowe, przeglądy i usuwanie niewielkich ognisk korozji, od czasu do czasu pona-
wianie prac antykorozyjnych pokładu i pokrywanie go powłokami malarskimi. Lista tych 
działań wydaje się być nieskończona, tak jak nieskończona pozostaje troska o utrzymanie 
dziedzictwa kultury.



Maria Weronika Kmoch

Regulacja rzeki Orzyc na północnym  
Mazowszu w okresie międzywojennym1

Orzyc to rzeka w środkowej Polsce, prawy dopływ Narwi. Ma 146 km długości, 
a powierzchnia jej dorzecza wynosi 2 077 km². Rzeka wypływa z bagna Niemyje na 
obszarze Wzniesień Mławskich, na wschód od Mławy, następnie płynie przez Równinę 
Kurpiowską i Wysoczyznę Ciechanowską2. Do Narwi uchodzi we wsi Kalinowo. Nad 
Orzycem leżą m.in. Grzebsk, Chorzele, Drążdżewo, Jednorożec, Krasnosielc, Maków 
Mazowiecki, Stary Szelków. Współcześnie rzekę cechuje powolny nurt i niewielki spa-
dek koryta, rzeka jest też uregulowana i spławna. Jednak nie zawsze tak było.

Rozlewisko Orzyca i specyfika rzeki związane są z budową geologiczną tego terenu. 
Rzeka znajduje się na Równinie Kurpiowskiej, która od zachodu graniczy z Wysoczyzną 
Ciechanowską i Wzniesieniami Mławskimi, a od wschodu z Wysoczyzną Kolneńską. 
Równina Kurpiowska obejmuje obszar sandru mazurskiego na południe od fazy leszczyńskiej 
zlodowacenia wiślańskiego i opada w kierunku doliny dolnej Narwi i od ok. 130–120 m n.p.m. 
do ok. 100–90 m n.p.m.3 Nad doliną Orzyca od zachodu uchwytna jest krawędź erozyjna, 
biegnąca od Chorzel przez Brzeski-Kołaki, Jednorożec, Drążdżewo i dalej w kierunku na 
południo wschód. Krawędź ta oddziela wyżynę (względnie równinę) akumulacji lodowcowej 
od niższych, bagnistych i wydmowych krajobrazów puszczy kurpiowskiej4. Taras zalewowy 
Orzyca w górnym odcinku do Chorzel zaznacza się wyraźnie niezbyt szerokim pasem. Na po-
łudnie od Chorzel do Drążdżewa Orzyc płynie szeroką zabagnioną doliną. Poniżej Drążdżewa 
taras zalewowy jest wyraźnie zaznaczony w morfologji, jego wysokość względna osiąga 2 m. 
Spadek doliny jest tu znaczny, wynosi około 1 m. na 1 km. Na południe od Krasnosielca 
dolina Orzyca zwęża się, brzegi stają się strome i wysokie, szerokość tarasów nieznaczna5.

Przez wieki Orzyc tworzył wielkie rozlewisko z mnóstwem dopływów, małych cieków 
wodnych i rowów, które mieszkańcy zwali strugami. W wizytacji parafii Krasnosielc z 1779 r. 
zapisano, że rzeka była niespławna6. W opisie statystycznym pow. przasnyskiego z 1815 r. 

1 Tekst jest rozszerzoną i poprawioną wersją artykułu M.W. Kmoch, Regulacja rzeki Orzyc w pow. prza-
snyskim w okresie międzywojennym, „Krasnosielcki Zeszyt Historyczny”, 8 (2017), 32–35, s. 2–18, 
40. Tam też więcej ikonografii i map. W niniejszym artykule pojawiają się dotąd niepublikowane zdjęcia 
i mapy, a powyższe opracowanie na temat regulacji Orzyca jest jedynym znanym autorce.

2 J. Ościłowski, Uwarunkowania geograficzne lokalizacji grodów na północnym Mazowszu (X–pocz. 
XIII w.). Problematyka badań interdyscyplinarnych, „Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, 19 
(2011), s. 14–15.

3 W. Borkowski, Międzyrzecze Orzyca i Omulwi do początku epoki brązu, „Krasnosielcki Zeszyt Histo-
ryczny”, 9 (2018), 37, s. 47.

4 S. Lencewicz, Dyluwjum i morfologja środkowego Powiśla, Warszawa 1927, s. 137.
5 H. Radlicz, Studjum morfologiczne puszczy Kurpiowskiej, „Przegląd Geograficzny”, 15 (1935), s. 29, 33.
6 Archiwum Diecezjalne w Płocku, Acta Visitationis, sygn. 316, k. 1.

SESJA I
Rzeki i kanały



217Regulacja rzeki Orzyc na północnym Mazowszu w okresie międzywojennym

znajdziemy następujący opis Orzyca: w Królestwie Pruskim płynie koło Janowa, miasto to 
na prawym swym brzegu zostawiając. Stąd jednym korytem do wsi Wasił zmierza, gdzie 
w dwa koryta rozdzieliwszy się, pomija miasto Chorzele leżące na lewym brzegu, a (…) 
pod wsią Budki dzieli się na różne koryta, które w różnych dyrekcjach płynąc formują wy-
sepki osiadłe. Tym sposobem krąży między Zawadami, Połomią, Małowidzem, Olszewką, 
Pogorzelą, Jednorożcem (…), a w odległości trzech czwartych mili, od tej ostatniej rozlewa 
się formując błota rozległe (…) aż do wsi Drążdżewy rozciągające się – gdzie znowu objęta 
jednym korytem – dzieląc się tu i inaczej pomija Krasnosielc7. W Drążdżewie woda spię-
trzyła się, tworząc jezioro8. Już w średniowieczu w okolicy doliny rzeki pełno było bagien. 
Zajmowały dużo większą powierzchnię niż w XIX w.9

Rzeka zachowywała się odmiennie w zależności od pory roku. Lucjan Jankowski 
(1928–2016) z Chorzel wspominał: Na rozległej równinie tylko w okresie lata rzeka pły-
nęła spokojnie korytem. Jesienią wskutek ciągłych i obfitych opadów wody występowały 
z brzegów i nim nastała zima tworzyły się po obu stronach mostów [w Chorzelach – przyp. 
M.W.K.] wielkie rozlewiska. W tamtych czasach zwykle mrozy były tęgie. Rozlewiska te prze-
mieniały się w wielką taflę lodową pokrytą często grubą warstwą śniegu. Każdej wczesnej 
wiosny, kiedy śniegi zaczynały topnieć, pękały i kruszyły lody, batalia o utrzymanie drewnia-
nych mostów miała dla Chorzel kluczowe znaczenie. Ich zerwanie rozdzieliłoby na długo 
miasto z resztą kraju10. Wody rzeczne i roztopowe zalewały znaczne przestrzenie gruntów, 
co przynosiło straty finansowe w utrzymaniu zakładów nad Orzycem, takich jak młyny, 
tartaki, olejarnie, folusze itp.11 Zimą rozlewisko Orzyca w okolicy Chorzel zamarzało od 
Przątaliny, Łysej Góry i granicy z Prusami aż po Budki i Brzeski-Kołaki, co sprzyjało upra-
wianiu sportów zimowych12. Na Rudzie w Chorzelach urządzano kąpieliska nad Orzycem. 
Tafle lodu z rzeki wykorzystywano do schładzania produktów spożywczych, np. masła13. 

W meandrach i starorzeczach Orzyca żyły różne gatunki ryb i raki14, co okazało się 
szczególnie ważne podczas I wojny światowej. Stefan Wilga (1911–1994) z Jednorożca 
zapisał, że po przejściu frontu w lipcu 1915 r. powracający do wsi mieszkańcy szukali po-
żywienia szczególnie w rzece, ponieważ pola były zryte okopami i pozbawione plonów. Na 
szczęście ryb nie brakowało: Co założyli kłomia, to w kłomie weszło od pięciu do dziesięciu 
sztuk. Łapały może trzy godziny, to nałapały pod dostatkiem. W spojankach leżała kupa 
ryb15, choć np. w Chorzelach było ich dużo mniej i trzeba było kupować ryby od rybaków 
sprowadzających je z Prus16. Z jednej strony więc rzeka dawała pożywienie, z drugiej jed-

7 Obraz statystyczny powiatu przasnyskiego sporządzony w roku 1815 przez podprefekta tegoż powia-
tu F.S. Zielińskiego w Przasnyszu, oprac. A. Kociszewski, Ciechanów 1991, s. 26.

8 J. Ościłowski, Uwarunkowania geograficzne…, s. 12, przyp. 43.
9 A. Borkiewicz-Celińska, Osadnictwo ziemi ciechanowskiej w XV wieku (1370–1526), Wrocław-War-

szawa-Kraków 1970, s. 59–60.
10 L. Jankowski, Na pograniczu, Chorzele 2014, s. 57–58.
11 J. M., Wodozbiór w Settons, zasilający wodą przez lata rzekę Yonnę we Francyi, z oglądem na wodo-

zbiór w Drążdżewie, zasilać mogący wodą podczas lata rzekę Orzyc, w Królestwie Polskiem, „Gazeta 
Warszawska”, 1863, 247, s. 4.

12 L. Jankowski, Na pograniczu…, s. 59.
13 Z. Śniadower, Wspomnienia z przeszłości, [w:] Księga pamięci Żydów chorzelskich, red. A.K.F. Wo-

łosz, Jerozolima-Holon 2006, s. 234–235.
14 L. Jankowski, Na pograniczu…, s. 62.
15 S. Wilga, Smutna Dola Wiosky Jednorożec, oprac. M.W. Kmoch, „Krasnosielcki Zeszyt Historyczny”, 

7 (2016), 1 (27), s. 29. 
16 Z. Śniadower, Wspomnienia z przeszłości…, s. 235.
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nak utrudniała dostęp do linii kolejowej Wielbark–Ostrołęka, zbudowanej w 1915 r. przez 
Niemców17 i tartaku w Parciakach, zlokalizowanych na jej lewym brzegu. Można się tam 
było dostać tylko Groblą, która: Usypana była wysoko przez bagniste łąki i wybrukowana 
kamieniami. Była to jedyna droga, którą można było bezpiecznie się poruszać18.

Zamulony Orzyc płynął wolno i źle odprowadzał zwyczajne wody, nie mówiąc o powo-
dziowych. Woda rozlewała się szeroko po torfiastych łąkach, tworząc rozległe bagna19, tak 
że: Można było jeździeć po łąkach łódką20. Obserwacje na temat nieuregulowanego Orzyca 
poczyniono w „Korrespondencie Płockim” w 1880 r.: Na tej rzece spadek wody tamują jazy 
czyli zastawiska, przez drobną szlachtę bite dla połowu ryb, a w końcu najwięcej grobla 
i szluga przy młynie Janowskim, gdzie woda do 4 łokci podniesiona, zatrzymuje się i formuje 
po obu stronach Orzyca błota, miejscami niedostępne, do 200 włók przeszło obszerności 
mające. Nad bagnami unosiły się chmary komarów. Błota te stanowiły zagrożenie dla ludzi 
i zwierząt poprzez wydzielanie niezdrowych oparów21. Przyczyną zabagniania obszaru 
doliny rzecznej były też liczne naturalne progi z nawałów drzewa (głównie dębiny), jak też 
z twardego gliniastego gruntu. Powodowało to duże różnice głębokości rzeki w różnych 
miejscach (0,5–ponad 4 m) oraz spadków wody (10 cm/1 km–0,7 m na progach)22. Była 
to znaczna różnica w porównaniu z innymi odcinkami rzeki. Na Orzycu (…) wahania (…) 
wynosiły (…) na wodowskazie w Makowie, w 1925 r. 132 cm, w 1926 r. 166 cm23.

W końcu XIX w. bagna w dolinie Orzyca ciągnęły się na szerokości od pół wiorsty24, 
zaś przed młynem Janowskim, takowe przeszło na wiorstę rozlewają się25. Wedle danych 
z 1885 r. na odcinku od Ulatowa-Słabogóry w dzisiejszej gm. Jednorożec (wówczas gm. 
Krzynowłoga Wielka) do Janowa nad granicą pruską woda zalewała ok. 15 tys. mor-
gów łąk26. W okresie międzywojennym szerokość bagnistej doliny Orzyca wynosiła aż 
2,5–3 km27. Woda prawie sięgała zabudowań gospodarczych i ogrodów w Jednorożcu. 
Podobnie było w Drążdżewie, gdzie główny nurt rzeki znajdował się jeszcze bliżej 
zabudowań28.

Bagna nadorzyckie, podobnie jak zabagnione obszary innych kurpiowskich rzek29, po-
kryte były roślinnością turzycowo-mszystą, dawały liche, kwaśne i małowartościowe siano, 

17 Szerzej zob. A. Tajchert, Koleje wąskotorowe na Kurpiach, Rybnik 2015, s. 10–12.
18 Archiwum Muzeum Historycznego w Przasnyszu [dalej: AMHP], A. Urlich, Wspomnienia stegneńskiej 

kurpianki poprawione i uzupełnione, Warszawa 2004, sygn. Mźr 282, s. 9.
19 W. Szczypiorski, Rzeka Orzyc. Zagadnienie regulacji w powiecie przasnyskim i dotychczasowe jej 

wykonanie, Warszawa 1934, s. 5.
20 S. Wilga, Smutna Dola Wiosky Jednorożec…, s. 29. Tu i w kolejnych cytatach z rękopisów wspo-

mnień zachowano oryginalną pisownię.
21 W. Leppert, Projekt osuszenia bagien nad rzeką Orzyc, położonych na granicy powiatu Mławskiego 

i Przasnyskiego, „Korrespondent Płocki”, 5 (1880), 56, s. 2.
22 W. Szczypiorski, Rzeka Orzyc…, s. 5–6.
23 M. Prokopowicz, Stosunki wodne w Puszczy Kurpiowskiej, „Sprawy Morskie i Kolonjalne”, 1934, 2, s. 54.
24 Wiorsta – niemetryczna rosyjska miara długości równa 1/7 mili rosyjskiej (7467,6 m); do 1835 r. wy-

nosiła 1077 m, po 1835 r. – 1066,78 m.
25 W. Leppert, Projekt osuszenia bagien…, s. 2.
26 S. Skarbek, O porządkowaniu wód, „Gazeta Świąteczna”, 5 (1885), 35 (243), s. 4. 
27 W. Szczypiorski, Rzeka Orzyc…, s. 5.
28 Relacja Władysława Piotraka z Jednorożca (2019 r.).
29 J. Ościłowski, Uwarunkowania geograficzne…, s. 12. W 1934 r. inż. M. Prokopowicz obliczył, że na 

całą powierzchnię [Puszczy Kurpiowskiej jako dorzecza rzek: Pissy, Szkwy, Rozogi, Omulewa i Orzyca 
– przyp. M.W.K.] 3,576 km2 wypada bagien 666 km2 czyli przeszło 18%, t.z. prawie piąta część. M. Pro-
kopowicz, Stosunki wodne..., s. 50.



219Regulacja rzeki Orzyc na północnym Mazowszu w okresie międzywojennym

nadające się tylko na podściółkę30. Zaledwie raz się dało zrobić siano przez pięć lat, tą rzeżu-
chą krowie można było przeżnąć gardło (…). To tylko było zdatne na ściółkię. Pastwiska ogól-
ne też podmokłe. Prawie jedna piąta część to weszły krowy, a reszta to trzęsawiska i parowy. 
Tylko się lęgły żurawie i różne ptactwo błotniste31. Stanisław Przybyłek (1895–1972), prezes 
kółka rolniczego w Jednorożcu, wspominając swój majątek, zapisał: Na tym pastwisku rosły 
tylko gorzkie zielska i tzw. kosmata Choszczna32.

Zbiór siana nad Orzycem odbywał się na dwa sposoby. Jak zanotowała Anna Urlich 
(z domu Łukasiak, 1931–2015) ze Stegny (gm. Jednorożec), trawę rosnącą na kępach kosili 
mężczyźni kosami, stojąc po kolana, a często i po pas w wodzie. Na tych kępach suszono 
ją. Do grabienia trawy wychodziły kobiety. Musiały ubierać się w mocne spodnie i chodaki, 
gdyż grabienie również odbywało się w wodzie, a znajdujące się w niej trawy raniły i cięły 
boleśnie ciało. Trudna była przeprawa do konkretnej kępy z sianem. Trzeba było posuwać 
się wśród bagna znaną trasą, skacząc z kępy na kępę, które huśtały się jak na sprężynach. 
Zboczenie z tej trasy groziło zapadnięciem się w bagno. Kobiety brały ze sobą wiklinowe 
kosze, które trzymały przed sobą, posuwając się po bagnie. Jeśli któraś potknęła się lub 
wpadła głębiej, kosz służył za ponton i ratował od upadku twarzą w bagno33. Poza tym zbiór 
odbywa się zazwyczaj na łodziach lub brnąc po pas w wodzie, a i ten utrudniony zbiór jest 
możliwy tylko na nieznacznych, nieco wywyższonych częściach łąk34. Była to ciężka praca. 
Jedynym jej uprzyjemnieniem był widok kolorowych kwiatów, traw i ziół na łąkach, których 
woń niwelowała nieprzyjemną woń bagna35. Z kolei w suche lata zbiór twardego siana 
odbywać się mógł tylko na brzegach bagien, co umniejszało areał gospodarczy terenu36.

M. Prokopowicz tak pisał na temat Kurpiowszczyzny okresu międzywojennego: 
Produkcja czterech głównych gatunków zbóż i ziemniaków trzyma się tu wogóle na naj-
niższych poziomach w Polsce, jak również hodowla koni i bydła rogatego. Konie są typu 
małego, lekkiego, odpowiednie do piasczystych dróg puszczy, bydło o wadze małej i małej 
mleczności. Przy nikłej produkcji rolnej i przy równoczesnym braku przemysłu część ludno-
ści musi szukać dodatkowych środków utrzymania poza domem, udając się na zarobek 
do większych folwarków w Polsce, albo też emigrując zagranicę na roboty sezonowe, albo 
pomnażając kadry emigracji stałej37. Podobnie sytuacja wyglądała przed Wielką Wojną. 
Czasem z wiosek szlacheckich oddawano Kurpiom bydło na przechowanie zimą przez trzy 
miesiące, płacąc 15 rubli od sztuki. Nie praktykowano sadownictwa i ogrodnictwa – z po-
wodu braku fachowej wiedzy, ale i słabych gleb. Kurpianki musiały dodatkowo pracować. 
Na krosnach tkały zarówno wyroby lniane, głównie płótno, ale także płachty, kraciaki, chod-
niki z wełny, które sprzedawały na jarmarkach w Chorzelach i Przasnyszu38.

30 Z. Cierliński, Na północ od Przasnysz: Baranowo, Chorzele, Jednorożec, Przasnysz 1996, s. 4; Z. Po-
lakowski, Po uregulowaniu Orzyca, „Ziemia Przasnyska”, 3 (1994), 4 (23), s. 7.

31 S. Wilga, Smutna Dola Wiosky Jednorożec…, s. 38–39.
32 S. Przybyłek, Moja działalność w Kółku Rolniczym w Jednorożcu, „Głos Gminy Jednorożec”, 11 

(2016), 4 (44), s. 21. 
33 AMHP, A. Urlich, Wspomnienia stegieńskiej kurpianki…, s. 9–10.
34 W. Szczypiorski, Rzeka Orzyc…, s. 5.
35 AMHP, A. Urlich, Wspomnienia stegieńskiej kurpianki…, s. 10.
36 W. Leppert, Projekt osuszenia bagien…, s. 2.
37 M. Prokopowicz, Stosunki wodne w Puszczy Kurpiowskiej…, s. 52.
38 R. Waleszczak, Jednorożec w powiecie przasnyskim na przełomie XIX i XX wieku, „Rocznik Mazowiec-

ki”, 16 (2004), s. 53–57; T. Wojciechowska, Jednorożec. Historia wsi, Jednorożec 2015, s. 42–48. 
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W tej sytuacji konieczna była melioracja. Co ciekawe, jej plany snuto już od 1815 r. W la-
tach osiemdziesiątych XIX w. podkreślano, że po dostatecznym osuszeniu bagien blisko 
200 włók nieużytecznych bagien można zamienić na żyzne 1- i 2-kośne łąki39, a dochód 
z 1 morga nowopolskiego przyniósłby w pierwszych latach 5 rubli, czyli 150 rubli z włóki, 
a z całego terenu 30 tys. rubli! Zapewniano, że dochód ten w kolejnych latach uległby po-
mnożeniu z powodu zalegających pod bagnami pokładów co najmniej 10-metrowego torfu 
czarnego. Mógłby on być wykorzystany przez mieszkańców jako opał, co zniwelowałoby 
braki drewna leśnego, niedostępnego z powodu wyniszczenia lasów40.

Niestety, regulacja rzeki stała się możliwa dopiero w okresie międzywojennym. 
Wcześniej brakowało konkretnego planu, nie było też koordynatora działań w terenie41, 
choć wykonywano plany i wytyczano proponowany bieg rzeki na odcinku wymagającym 
regulacji zarówno na terenie ówczesnych Prus Wschodnich, jak i ziem zaboru rosyjskiego42. 
Np. w 1885 r. pojawiła się propozycja, by składkowym sposobem wykupić i usunąć młyn 
w Janowie, rzekę wyprostować i raz na zawsze uwolnić się od zalewów43. Szkody na zala-
nych i nieskoszonych łąkach w okolicach samego Janowa wynosiły rocznie 150 tys. rubli44. 
Jednak w tem znowu jest sęk, że trzeba zgody wszystkich, a ogół ludzi jest ciemny45. Warto 
jednak zaznaczyć, że na innych odcinkach rzeki właściciele przyległych dóbr prowadzili 
regulację na własny koszt46.

Melioracja rzeki w okresie międzywojennym byłaby przedsięwzięciem niepełnym, 
gdyby poprzestać tylko na niej. Na regulację czekała sprawa gruntów chłopskich. Po od-
zyskaniu niepodległości każdy rolnik otrzymał po 22 morgi ziemi, nieliczni zaś 40 mórg. 
Problemem było niesamowite rozdrobnienie majątków, utrudniające podźwignięcie się po 
zniszczeniach Wielkiej Wojny: Wszystko było w szachownicy, pole w szesnastu miejscach. 
Niektóre działky były oddalone od wiosky o cztery kylometry i to wąskie pasky zaledwie jch 
szerokość wynosiła dziesięć metrów. Niektóre były tak długe, że (…) jch długość wynosiła 
do czterech kylometrów. Podobnie łąki i pastwiska znajdowały się w różnych miejscach47. 
O niskiej wartości rolniczej gruntów nad Orzycem przekonali się mierniczy w 1928 r., kiedy 
notowali sprzedaż pastwisk nad rzeką po 100 zł za morgę48.

39 Łąka jednokośna – koszona raz w roku, czasem rzadziej; łąka dwukośna – koszona dwa razy do roku.
40 Jak wyliczono, po odliczeniu kosztu wykopania i wysuszenia torfu wraz z ułożeniem i zwózką czysty 

zysk wyniósłby 64 757 rubli. W. Leppert, Projekt osuszenia bagien…, s. 2–3.
41 Por. tamże, s. 3.
42 W II poł. XVIII w. meliorację bagien i podmokłości prowadzono na południowy wschód od Wielbar-

ka. Meliorowano podmokłości w środkowym biegu Orzyca między wsiami Wały, Wichrowiec i Róg, 
wykopano kanały odwadniające koło Chorzel. W II poł. XIX w. rozbudowano urządzenia melioracyjne 
w dorzeczu Orzyca. J.M. Matuszkiewicz i in., Historyczne zmiany pokrywy leśnej na pograniczu ma-
zursko-kurpiowskim w aspekcie rozwoju zróżnicowanego krajobrazu, Warszawa 2017, s. 256. 

43 S. Skarbek, O porządkowaniu wód…, s. 4.
44 Ks. J. Os[iecki], Z Przasnyskiego, „Wiek”, 6 (1878), 85, s. 2. 
45 S. Skarbek, O porządkowaniu wód…, s. 4.
46 Przykładem jest właściciel dóbr Grzybowo-Windyki w pow. mławskim, Bronisław Stanisław Klicki. 

W 1882 r. rozpoczął prace u źródeł Orzyca. Z jego polecenia przekopano i miejscami wyprostowano 
koryto rzeki. S. Skarbek, Amelioracye rolne w guberni Płockiej (Dokończenie), „Korrespondent Płocki”, 
7 (1882), 34, s. 3; W kręgu mazowieckich ziemian przełomu XIX i XX wieku. Katalog wystawy 11 XII 
2007–30 IV 2008, oprac. B. Umińska, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Ciechanów 2008, s. 48–50.

47 S. Wilga, Smutna Dola Wiosky Jednorożec…, s. 36.
48 „Przebój”, 3 (1931), 8, s. 8.
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W 1923 r. w Jednorożcu rozpoczęto komasację gruntów, w której pomagali mieszkańcy. 
Wedle relacji Stefana Wilgi: Wieś wybrała delegację, napisaly podanie do Komisarza Ziemskie-
go. W roku 1923 delegacja złożona z trzech gospodarzy wyjechała do Warszawy. W Warsza-
wie chłopy zgłosily się do Komisarza Ziemskiego [i – przyp. M.W.K.] zostali załatwieni pozytyw-
nie. (…) Komisarz zapewnił delegatów, że za dwa tygodnie poszle do Jednorożca geodetów. 
Niech przyszykują [mu – przyp. M.W.K.] mieszkanie. Gdy do Jednorożca przyjechał geodeta, 
został zakwaterowany w domu Władysława Deptuły w Jednorożcu. Tam też zorganizowano 
biuro geometry. Komasację rozpoczęto od łąk i pastwisk, potem zajęto się polami49. Proces 
zakończono w 1928 r. Prace przedłużały się z powodu wielu sporów, jakie wynikły między 
sąsiadami o wytyczenie granic ziemi50. Z kolei w Małowidzu i Połoni komasację rozpoczęto 
dopiero w 1930 r. Trwała 6 lat i w pewnym momencie, w trakcie regulacji Orzyca, wcześniej-
sze ustalenia dotyczące gruntów zmieniano. W innych miejscowościach nad Orzycem prace 
trwały średnio 2–4 lata51. W Parciakach mapy komasacyjne wykonano w 1938 r.52.

Po komasacji gruntów powrócono do sprawy regulacji rzeki Orzyc, którą zainteresowało 
się Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w Warszawie. W programie najpilniejszych 
studjów na rok 1920, dla meljoracji podstawowych, przedstawionym w r. 1919 Sejmowej 
Komisji Robót Publicznych umieszczone były projekty regulacji Orzyca, Omulewa, Rozogi, 
Szkwy i Pissy. Z końcem roku (…) [1934 – przyp. M.W.K.] gotowe były projekty regulacji 
Szkwy i Rozogi, odwodnienia bagna Karaski w dorzeczu Omulewa, regulacji Orzyca oraz 
ukończone studja dla regulacji Pissy53. Uznano, że melioracja odcinka na terenie ówczesne-
go pow. przasnyskiego (od Drążdżewa do granicy z Niemcami za Chorzelami, na długości 
42 km) jest konieczna. Zarezerwowano na ten cel 2 430 000 zł. Fundusze wydane na 
regulację rzeki miały zwrócić się w ciągu 5–6 lat54. Z kolei koszt całego procesu regulacji 
rzeki i melioracji miał wynieść 7 mln zł55.

W 1926 r. zatrudniono pierwszych inżynierów, odpowiedzialnych za pomiary na odcinku 
Krasnosielc–Jednorożec. Wśród nich był m.in. Władysław Łukasiak, nadzorca techniczny, 
wieloletni meliorant, związany z pracami w dolinie Orzyca56. Kierownikiem prac w pow. prza-
snyskim był inż. Włodzimierz Szczypiorski. Ośrodek melioracyjny mieścił się w Jednorożcu, 
zdaje się także w Chorzelach57. Możliwe, że z czasem, kiedy prace koncentrowały się na in-

49 S. Wilga, Smutna Dola Wiosky Jednorożec…, s. 37.
50 T. Wojciechowska, Jednorożec. Historia wsi…, s. 82.
51 Trzeba jednak pamiętać, że nie wszędzie dało się uregulować rzekę i przeprowadzić komasację 

gruntów tak, aby rolnicy dysponowali ziemią w jednym kawałku. Przykładowo po regulacji Orzyca 
na terenie Drążdżewa Nowego ziemia należąca do gospodarza Jana Kmocha została przedzielona 
rzeką. Nowe koryto podzieliło grunt na dwie części – dużo mniejsza znalazła się za Orzycem i by do 
niej dotrzeć, trzeba było jechać do najbliższego mostku, by przedostać się na drugą stroną. Relacja 
Wiesława Kmocha z Jednorożca (2016). Jednocześnie należy zaznaczyć, że mimo intensywnych 
poszukiwań w archiwach nie odnaleziono dokumentacji związanej z regulacją Orzyca w okresie mię-
dzywojennym. Wzmianki na ten temat pojawiają się jedynie w dokumentach dotyczących scalenia 
gruntów poszczególnych wsi w okolicy. Por. Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Pułtu-
sku, Powiatowy Urząd Ziemski w Przasnyszu [1903] 1918–1939 [1946–1947], sygn. 60–64.

52 Mapy komasacyjne i rejestry pomiarowe gruntów w Parciakach udostępnił Grzegorz Prusik z Parciak, 
którego dziadek Bolesław Prusik był sołtysem w tej wsi przed II wojną światową.

53 M. Prokopowicz, Stosunki wodne w Puszczy Kurpiowskiej…, s. 53.
54 W. Szczypiorski, Rzeka Orzyc…, s. 5–6.
55 M. Prokopowicz, Stosunki wodne w Puszczy Kurpiowskiej…, s. 56.
56 AMHP, A. Urlich, Wspomnienia stegneńskiej kurpianki…, s. 10.
57 AMHP, M. Wardakowa, Wspomnienia z lat 1927–1939 dotyczące pracy w Jednorożec – w szkole 

i w środowisku, maszynopis, sygn. Mźr 118, s. 1.
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nym odcinku, ośrodek przenoszono. Meliorantów kwaterowano w mieszkaniach we wsiach 
w pobliżu prowadzonych prac, ale też w tzw. czworaku na terenie dzisiejszego Drążdżewa 
Nowego58. Zapewniano im wyżywienie. Np. pracującym w okolicach Drążdżewa gotowała 
Władysława Rozicka z d. Wójcik (1911–1999)59.

Wedle wyliczeń W. Szczypiorskiego, straty rolnictwa na odcinku przeznaczonym do regula-
cji, obejmującym 8 tys. ha zabagnionego obszaru, wynosiły aż 720 tys. zł rocznie. Biorąc pod 
uwagę straty w ogrodnictwie i na polach, inżynier oceniał roczne straty na 1 milion zł60. W tej 
sytuacji konieczne stało się opracowanie planu regulacji rzeki, który zakładał: regulację głów-
nego zbiornika wodnego w dolinie Orzyca z ujściami dopływów, by odpływ wody postępował 
naturalnie i sprawnie; wykonanie sieci rowów zapewniających odpływ wód powierzchniowych 
w doliny rzeki oraz trwałe obniżenie wód gruntowych w celu prowadzenia racjonalnej gospo-
darki na łąkach; regulację stanu wilgotności gruntów, miejscami torfowych, przez budowę 
urządzeń nawadniających (dwa jazy piętrzące wodę na Orzycu i jeden na Ulatówce, prawym 
dopływie rzeki; zastawki i mnichy na rowach osuszających i specjalne doprowadzalniki wo-
dy)61. Poza tym miano zbudować mosty, przekopy, wodopoje itp. w liczbie 107 łącznie62.

58 Źródła do dziejów Ziemi Jednorożeckiej, red. W. Łukaszewski, t. 2, Jednorożec 2012, s. 91.
59 Relacja Kazimierza Kurzyńskiego z Krasnosielca (2017) i Tadeusza Kruka z Drążdżewa Małego (2019).
60 W. Szczypiorski, Rzeka Orzyc…, s. 6.
61 Tamże, s. 8.
62 Tamże, s. 28.

Mapa części granicy rosyjsko-pruskiej, 1912 r. Archiwum Główne Akt 
Dawnych w Warszawie, Zbiór Kartograficzny, sygn. 106–2 0
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Stefan Wilga wspominał po latach: W roku 
1928 zrobiono zdjęcia z zalanych łąk i pastwisk. 
Przeprowadzono niwelację63, zrobiono plany do 
roku 193364. Po zatwierdzeniu projektu regula-
cji Orzyca przez władze państwowe w dniu 19 
czerwca 1932 r. z inicjatywy starosty przasny-
skiego Antoniego Wojciechowskiego65 zawiązano 
Spółkę Wodną Orzyca66. Działali w niej przedsta-
wiciele obu starostw zainteresowanych praca-
mi: przasnyskiego i makowskiego67. Obejmowała 
1413 adjacentów reprezentujących 5870 ha grun-
tów68. Spółka prowadziła prace pod nadzorem 
Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Warszawie 
z kredytów wyasygnowanych przez Fundusz 
Pracy69. Prace przygotowawcze w 1932 r. obję-
ły: sprowadzenie parowej i ręcznej pogłębiarki, 
budowę magazynu, zakup pontonów, budowę 
łódek itp., a także próby usuwania progów na 
dnie Orzyca i prostowanie koryta rzeki za pomocą 
dynamitu70. 

W 1933 r. Państwowy Urząd Pośrednictwa 
Pracy w Przasnyszu skierował do pracy przy re-

gulacji Orzyca 50 bezrobotnych, którzy nie posiadali nawet podstawowych narzędzi, np. 
łopat. Pracę rozpoczęto w maju tam, gdzie tereny nie były zalane wodą. Ręcznie kopano 
doły, z których wypompowywano wodę. Brakowało jednak pomp, dlatego proces odbywał 
się przy użyciu rur drewnianych, zaopatrzonych w klapy oraz tłoki ze skórzanymi kapturami. 
Pomimo częstej eksploatacji, po roku rury były w dobrym stanie71.

Jednak robotnicy nie byli przyzwyczajeni do pracy przez cały tydzień, co spowodowane 
było ilością wody konieczną do wypompowania. Jak zapisał inż. W. Szczypiorski, narze-
kali na wodę, zimno i często przerywali pracę, a co gorsze, nie wierzyli w celowość pracy 
z powodu niewidocznych jej rezultatów. Sytuacja pogorszyła się, gdy do pracy skierowano 
200 ludzi72.

63 Niwelacja – pomiary geodezyjne mające na celu określenie wysokości punktów w terenie w sto-
sunku do przyjętego poziomu odniesienia. Niwelacja: https://pl.wikipedia.org/wiki/Niwelacja (dostęp 
16.02.2017 r.)

64 S. Wilga, Smutna Dola Wiosky Jednorożec…, s. 39.
65 Szerzej zob. Antoni Wojciechowski: https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Wojciechowski_(urzędnik) 

(dostęp 29.04.2019 r.).
66 AMHP, A. Urlich, Wspomnienia stegieńskiej kurpianki…, s. 10.
67 Regulacja rzek przy pomocy dynamitu, „Nowiny”, 2 (1933), 68, s. 2. 
68 W. Szczypiorski, Rzeka Orzyc…, s. 10.
69 Np. na rok 1934–1935 zarezerwowano środki na obwałowanie rzeki Orzyc. Środki na prace melio-

racyjne na terenie kraju opiewały na 8 mln zł. Program Funduszu Pracy, „Kurier Warszawski”, 113 
(1933), 353, s. 12.

70 W. Szczypiorski, Rzeka Orzyc…, s. 10.
71 Tamże, s. 12.
72 Tamże, s. 14.

Antoni Wojciechowski (1892–1939), 
starosta przasnyski w latach 1931–

1935. Źródło: „Przegląd Pożarniczy”, 
16 (1930), 36–37, s. 585
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Do pracy zatrudniono wielu miejscowych. Wiemy, że pracownikiem umysłowym był 
Czesław Marciniuk (1894–1973), weteran I wojny światowej, który prowadził w Jednorożcu 
karczmę. Dzięki licznej grupie robotników, pracujących w okolicy, jego interes mógł kwitnąć. 
Poprawił się poziom życia rodzin z Jednorożca, których członkowie pracowali przy regulacji 
Orzyca. Byli wśród nich Józef Kardaś (1908–1982), Ignacy Mordwa (1910–1989) i inni73.

Przy regulacji Orzyca pracowała też bezrobotna młodzież. Z inicjatywy Ministerstwa 
Opieki Społecznej powstało Stowarzyszenie Opieki nad Młodzieżą Niezatrudnioną (S.O.M.), 
które prowadziło obozy w latach 1934–1935, zatrudniając ok. 18 tys. osób, przeważnie przy 
robotach publicznych74. Regulacja i obwałowanie rzek jako zadanie dla młodzieży stało się 
jednym z podstawowych kierunków działania S.O.M. w roku 193575. Dlatego do Drążdżewa 
udała się Drużyna Junacka nr 173. Wyjechała na teren bardzo ciężki (…) regulować błotni-
stą rzekę Orzyc. Pracowała tam przez trzy dekady, stale mając pełną ilość junaków i 100% 
wyższą wydajność pracy niż trzy miejscowe drużyny76. Pracowały tu drużyny żeńskie nr 71 
i 9477, a także drużyny nr 16, 17 i 9578.

73 Archiwum społeczne w gminie Jednorożec [nazwa nieoficjalna], J. Popiołek, Mieszkańcy Jednorożca 
przed II wojną światową, [mps], s. 8, 17–18; relacja Władysława Piotraka z Jednorożca (2019 r.).

74 Historia Polskich Obozów Pracy, „Polska”, 4 (1938), 18, s. 1; Szeroki program tegorocznych robót 
melioracyjnych, „Codzienna Gazeta Handlowa”, 10 (1935), 162, s. 2.

75 K. Chylak, Łagodzenie skutków bezrobocia wśród młodzieży w Polsce w latach 1935–1933. 
Działalność Stowarzyszenia Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą, „Studia z Historii Społeczno-Go-
spodarczej”, 10 (2012), s. 218.

76 Gdzie pracujemy, „Ośrodki Pracy”, 2 (1935), 37, s. 9, 16.
77 „Ośrodki Pracy”, 2 (1935), 34, s. 8.
78 Gdzie pracujemy, „Ośrodki Pracy”, 2 (1935), 14, s. 13; Gdzie pracujemy, „Ośrodki Pracy”, 2 (1935), 

30, s. 23; 37, s. 9.

Lata 30. XX w., Jednorożec, zdjęcie wykonane prawdopodobnie w czasie regulacji Orzyca. 
Pierwszy z prawej stoi Józef Kardaś z Jednorożca. Zbiory Marii Kardaś z Gdańska
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O nastrojach w ochotniczych drużynach robotniczych uczestniczących w pracach re-
gulacyjnych nad Orzycem informuje obszerna nota prasowa, w której czytamy m.in.: Mimo 
tak ciężkich warunków młodzież, która tu mieszka i pracuje, jest w doskonałym nastroju. (…) 
Praca ta nie jest łatwa. Nie tylko dlatego, że w czasie pracy trzeba stać po kilka godzin w wo-
dzie i błocie, ale również i dlatego, że w miarę posuwania się roboty, coraz bardziej zwiększa 
się odległość od obozu. Obecnie chłopcy chodzą na robotę o 7 klm. od ośrodka. Część 
z nich, zatrudniona przy regulacji rzeki Orzyc, drogę do pracy odbywa łódkami, których 
ośrodek ma kilkanaście. Stojąc nieraz po pas w wodzie wymulają oni dno rzeki, która ciągle 
nanosi nowe pokłady mułu. Pracę swoją spełniają chętnie, śpiewają przy pracy, wszyscy 
mają doskonały, zdrowy wygląd (…). Po skończonej pracy wracają do ośrodka i tutaj za-
spokoiwszy potężny, młodzieńczy apetyt, rozbijają się na mniejsze grupy. Jedna całkowicie 
jest pochłonięta grą w siatkówkę, o kilkanaście kroków dalej – inna grupa zajadle gra w ko-
szykówkę, – w świetlicy słyszymy trzask piłek ping-pong’owych, przed barakami, w których 
mieszkają junacy, i w salach spotykamy czytających książki z lotnej Bibljoteczki junackiej, lub 
piszących listy79. Pracownicy zorganizowali swój obóz na zadrzewionym wzgórzu zwanym 
Wilczą Górą (na wysokości Bud Rządowych i Nakła, gm. Jednorożec)80.

W prasie junackiej sugerowano, że młodzież pracująca podczas melioracji powinna 
zostać osadzona na osuszonych terenach, co poprzedzić miał okres wytężonej pracy nad 
sobą, okres kształtowania charakteru. Relację prasową kończyła notka: ...A tymczasem 
nasi koledzy z Drążdżewa stoją po pas w wodzie, kopiąc rowy i osuszając bagna... dla przy-
szłych osadników, którzy przecież kiedyś przyjdą na wydarte przyrodzie ziemie i uprawiać je 
będą, przysparzając bogactw społeczeństwu81. Junacy nie bali się pracy fizycznej, w czasie 
regulacji Orzyca nauczyli się współpracy, która może owocować – po ich powrocie na 

79 J. Laskowski, Wśród trzęsawisk nad rzeką Orzyc, „Kurjer Mazowiecki”, 1 (1935), 5, s. 2.
80 Relacja Teresy Łazuki z Olsztyna (2017).
81 Reforma rolna – a ośrodki pracy, „Ośrodki Pracy”, 2 (1935), 31, s. 11–12.

Młodzież junacka przy pracy. Źródło: „Ośrodki Pracy”, 2 (1935), 40, okładka
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ojcowiznę – zakładaniem sklepów i spółdzielni, dyskusjami na temat przeczytanych gazet 
czy nauką zasad higieny. Byliby w stanie tchnąć ducha w życie wsi. Ale najpierw musieliby 
się zmierzyć z przesądami, zabobonami, przyzwyczajeniami wiejskimi. Zagrzewając do 
działania, w tygodniku „Ośrodki Pracy” nawiązywano do prac nad Orzycem: Jak lepkie 
jest błoto w Drążdżewie – tak wstrętne i lepkie są stare zabobony, przesądy – strach przed 
nowością. Junak skałę rozbija, rzeki reguluje, błota osusza, a nie miałby zwyciężyć zakutych 
głów i zachwaszczonych serc przeciwników postępu?82.

Niestety, w momencie wykonywania wykopów pojawiły się problemy z postępami 
w pracy. Pozostawienie bowiem starych progów na dnie Orzyca oraz nowych progów 
w miejscach połączenia nowego koryta z łożyskiem istniejącem, nie pozwoliło na obniżenie 
wody w rzece. Uruchomiona nieco później pogłębiarka parowana (…) nie mogła również 
zmienić tej sytuacji na lepsze z powodu małej wydajności maszyny 15 m3/godzinę oraz 
zawałów dębiny na dnie Orzyca. Dębina składowała się tam przez lata, nawalona była 
w różnych kierunkach i warstwach. Z powodu niemożności jej usunięcia progi wodne na 
60. kilometrze +100 pozostały takie same mimo wykonanej pracy83. Według wspomnień 
mieszkańców w okolicach dzisiejszego mostu na Orzycu w Krasnosielcu wydobywano 
z rzeki dęby o średnicy 1 m, a długości 6–10 m84.

W 33 roku przystąpiono do regulacji rzeky Orzyc na terenie Drążdżewy i na Płaskiej 
Górze, bo koło Płaskiej Góry było największe spiętrzenie wody, która zalewała pastwiska 
i łąki wiosky Jednorożec. Technicy melioracji postanowili przerwać ten odcinek od Płaskiej 
Góry do sosnowego grądu materjałamy wybuchowemy i przystąpili do roboty85. Nie moż-
na było zastosować tu pompowania wody, ponieważ masa wodna łączyła się z płynnym 
torfem. Dlatego też warunki pracy były tu jeszcze trudniejsze niż na innych odcinkach. 
Postanowiono więc wypróbować metodę tzw. poczwórnego kopania, czyli stopniowego 
ściągania warstw ziemi i wody do momentu pozwalającego na kontynuowanie wykopu. Po 
wykonaniu tych prac można było zacząć stosować dynamit, który w ilości 8 ton przekazała 
Państwowa Wytwórnia Prochu w Pionkach. Został odebrany 13 lipca 1933 r. i złożony 
w specjalnie zbudowanym oraz strzeżonym schronie na Polskiej Kępie86. 

Dynamit został użyczony bezpłatnie łącznie w ilości 1 200 kg. Zastosowanie go do re-
gulacji rzeki pozwalało na prowadzenie prac niezależnie od pogody, pory roku, wysokości 
wody w rzece czy przeszkód w postaci zarośli, jak też innych robót na sąsiednich odcinkach 
Orzyca. Metoda zakładająca wybuchy była bezpieczna (oczywiście przy zachowaniu odpo-
wiednich środków ostrożności) i pozwalała zapewnić pracownikom lepsze warunki pracy przy 
jednoczesnej rezygnacji z innych kosztownych i skomplikowanych narzędzi. Roboty wybu-
chowe, stanowiące wstęp do regulacji rzeki, umożliwiały też zatrudnienie większej ilości ludzi, 
którzy mogliby realizować kolejne etapy przedsięwzięcia87. Jednocześnie zostali oni uwolnieni 
od – jak sami mówili – katorgi kopania w wodzie88. Koszt pracy robotników, wykonujących 
wykopy ręcznie, wynosił 0,5 zł/1 m3. Uwzględniając jednak koszty ich pracy w postaci pom-
powania, karczowania, plantowania itp., koszt wydobycia 1 m3 wynosił 0,65 zł89. 

82 Junacy – pionierami postępu, „Ośrodki Pracy”, 2 (1935), 40, s. 3.
83 W. Szczypiorski, Rzeka Orzyc…, s. 14–15.
84 Relacja Kazimierza Kurzyńskiego z Krasnosielca (2017).
85 S. Wilga, Smutna Dola Wiosky Jednorożec…, s. 39.
86 W. Szczypiorski, Rzeka Orzyc…, s. 15.
87 Tamże, s. 10–11.
88 Z. W., Dynamit dostarcza pracy..., s. 2.
89 W. Szczypiorski, Rzeka Orzyc…, s. 24, 26.
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Regulacja rzeki poprzez wybuchy dynamitowe na dłuższym odcinku pozwalała na 
zgromadzenie zapasu energii wodnej i obniżenie stanu wody w rzece poprzez usunięcie 
progów rzecznych. Następnie prowadzono wykop nowego koryta rzeki ręcznie lub ekska-
watorem. Dynamit umożliwiał też pogłębienie koryta rzeki do 2 m pod wodą, co było bardzo 
trudne tylko przy użyciu innych metod (ręcznej lub maszynowej)90.

Pierwszym miejscem, gdzie zastosowano wybuchy dynamitowe, były wspomniane wy-
żej zwały dębiny na 60. kilometrze +100. Pierwsze miny zamontowano tu 14 lipca 1933 r.91 
Na odcinkach po 70 metrów podłożono ładunki dynamitu w ilości po pół tony. Na trzecim 
odcinku długości 180 m podłożono ładunek 1 350 kg92. Trudność polegała na dokonaniu 
zastrzyków dynamitu za pomocą rur obsadowych o średnicy 4 cali w konkretne, pozbawio-
ne dębiny miejsca. Po wysadzeniu zwałów dębiny woda powyżej tego progu w ciągu kilku 
godzin spadła aż o 27 cm! Wykonany wcześniej na wysokości 61. kilometra +300 wykop 
ręczny uaktywnił się – spod wody wyłoniło się dno wykopu, co spowodowało powszechną 
radość93. Po dwóch tygodniach wybuchów woda obniżyła się o ok. 80 cm94. Prace z dy-
namitem trwały ok. miesiąca95. Liczono, że sukcesy przy dynamitowej regulacji Orzyca 
i zdobyte doświadczenie będzie można wykorzystać przy regulacji innych rzek w Polsce 
oraz w Centralnym Okręgu Przemysłowym96.

Niestety na tym etapie, prowadzonym w okolicach wsi Drążdżewo, prace trzeba było 
przerwać z powodu oporu jednego z członków Spółki Wodnej. Był oburzony faktem, że jego 
grunty są zajmowane pod trasę, którą poruszali się pracownicy97. Nie była to jedyna konflik-
towa sytuacja podczas prac regulacyjnych. Np. 11 października 1934 r. robotnicy pracujący 
przy zabezpieczaniu karp rzeki Orzyc niespodziewani padli ofiarą ataku właścicieli łąk. M.in. 
Marian, Józef i Stanisław Ciakowie, Józef i Władysław Kurzac z Drążdżewa, a także Józef, 
Paweł i Aleksander Kacprzyńscy, Edward, Feliks, Bronisław i Stanisława Więckowscy ze 
Zwierzyńca, uzbrojeni w widły, grabie i siekiery, przeszkadzali robotnikom w pracy. Roboty 
wstrzymano. Straty oszacowano na 200 zł. Wszczęto nawet dochodzenie w tej sprawie98.

Z powodu wspomnianego oburzonego członka spółki postanowiono przerzucić prace 
powyżej wykopu ręcznego w okolicy Polskiej Kępy. Miejsce to również było zawalone dę-
biną, a jednocześnie teren był tu bardzo bagnisty, co pozwalało na skuteczne użycie dyna-
mitu. Zatrudniono kolejne 500 osób. Wybuchy dynamitowe przygotowały teren pod prace 
ręczne, które pozwalały na poszerzenie kinety do wymiarów projektowanego koryta rzeki, 
wreszcie pogłębiarka wyrównywała pozostałości po wykopach ręcznych99. Przy pracach 
oczyszczających teren po wybuchach pracowało 300–400 dotąd bezrobotnych100. 

Warto przywołać w tym miejscu wspomnienia Henryka Sikory: byłem świadkiem regulacji 
rzeki Orzyc na terenie Drążdżewo przy pomocy wybuchów dynamitowych względnie z innych 

90 Tamże, s. 12.
91 Tamże, s. 15.
92 Regulacja rzek dynamitem, „Codzienna Gazeta Handlowa”, 8 (1933), 206, s. 3.
93 W. Szczypiorski, Rzeka Orzyc…, s. 17.
94 Tamże, s. 18.
95 Z. W., Dynamit dostarcza pracy..., s. 2.
96 Rola i znaczenie Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach w podnoszeniu życia gospodarczego 

kraju, „Codzienna Gazeta Handlowa”, 13 (1938), 99, s. 9.
97 W. Szczypiorski, Rzeka Orzyc…, s. 18.
98 D. Budelewski, Powiat Maków Mazowiecki w latach Drugiej Rzeczypospolitej. Życie polityczne, spo-

łeczno-gospodarcze, szkolnictwo i kultura, Maków Mazowiecki 2015, s. 113–114.
99 W. Szczypiorski, Rzeka Orzyc…, s. 18.
100 Regulacja rzek przy pomocy dynamitu, „Nowiny”, 2 (1933), 68, s. 2. 
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materiałów wybuchowych. Regulacje tym systemem, po raz pierwszy w Polsce, przeprowa-
dziła firma francuska, a więc był to pokaz. Na polu poza wsią rozstawione były rusztowania 
z desek dla publiczności, by mogła z góry przyglądać się wybuchom w dali. Rusztowania 
i plac rozległy wypełnione były tłumem ludzi. Na specjalnych wysokich trybunach stali przed-
stawiciele władz tj. województwa, starostowie okolicznych powiatów oraz różni z tej dziedziny 
fachowcy. Ludność oczekując na pokaz korzystała z przygotowanych specjalnie bufetów. 
Na linii projektowanego nowego koryta mieli na długość chyba dwóch do trzech kilometrów 
zakopane były w pewnych odstępach jeden od drugiego ładunki materiałów wybuchowych 
połączone ze sobą chyba przewodem elektrycznym. Po skończonych przygotowaniach dano 
z wieży wartowniczej nastawionej w dali sygnał, że wszystko gotowe do wybuchu. Ludność 
w wielkiej emocji zajęła, gdzie kto mógł, miejsca. Wszyscy z napięciem patrząc w dal oczeku-
ją wybuchu. Z wieży chorągiewką dano znak, po chwili ziemia jakby stęknęła i równocześnie 
przy ogłuszającym huku leciały w górę ziemia, kamienie i rosnące drzewa. Z hukiem wszystko 
opadło, chmura dymu pozostała w górze a w nowe koryto wdzierała się jakby opętana jakimś 
piekielnym wrzeniem woda. Po dłuższej chwili wrzenie ustało i woda spokojnie już płynęła wy-
tyczona, jej nową drogą. Widok był wspaniały i w swej grozie potężny. W momencie wybuchu 
ludzie instynktownie przysiadali jakby chcieli uniknąć czegoś, co im grozić mogło. Wybuch za-
stąpił pracę setek robotników i tysiące roboczo-godzin w jednej sekundzie. Detonację odczuli 
Niemcy w Prusach Wschodnich, których czynniki oficjalnie zapytywały potem władze polskie, 
co znaczą dokonywane w niedalekiej odległości od granicy wybuchy. W związku z tymi wybu-
chami, a raczej w związku z regulacją rzeki tym systemem, Zarząd gminny obarczony został 
obowiązkiem pilnowania złożonych w jednym ogrodzie we wsi materiałów wybuchowych. 
Było tego kilka lub kilkanaście ton ułożonych w dole pod daszkiem. Obaj z wójtem musieliśmy 
w nocy kontrolować, czy wyznaczone warty pełnią swoją powinność, czy do składu materia-
łów nie podchodzi zazwyczaj ciekawa wszystkiego gawiedź wiejska i czy zachowywane są 
należycie wszelkie niezbędne środki ostrożności. Mała nieostrożność mogłaby spowodować 
wybuch, a wówczas Drążdżewo wyleciałoby do nieba. Składu materiałów wybuchowych 
doglądali też od czasu do czasu pirotechnicy101. 

Niestety, dynamit szybko się skończył. Jego znaczenie w procesie regulacji rzeki było 
ogromne. Tylko na ostatnim z odcinków rzeki o długości ok. 400 m bieżących obniżono wodę 
o 36 cm w ciągu doby, zaś w ciągu tygodnia o ponad 60 cm. W ciągu 6 tygodni nastąpiło na-
turalne i samoistne osuszenie ok. 10 km2. Samo użycie dynamitu miało miejsce dwukrotnie: 
w 1932 r. przez tydzień (dynamit 2), a rok później przez miesiąc (dynamit 2M)102. Najwięcej 
materiału wybuchowego 2M, charakteryzującego się 100% przenośnością i siłą, zużyto na 
trzęsawiskach. Na takich terenach dynamit ładowano w dwóch rzędach szachownicą w od-
stępach 2 m., nabojami ∅ 80 mm. po 7,5 kg. uzbrojonym w spłonkę co drugi ładunek103. 
Koszt 1m3 wykopu przy użyciu dynamitu 2M, uwzględniając koszt załadowania otworów, 
koszt dynamitu oraz koszt spłonek wybuchowych wyniósł niecałe 1,5 zł, co było zgodne 
z wydatkami zakładanymi w kosztorysie projektu104. Koszt pracy różnił się nieco w zależności 
od rodzaju terenu (grunt lekki – 0,7 zł/1 m3; grunt zadrzewiony lub zachwaszczony, gdzie do-
chodzą koszty reperacji maszyn oraz strata czasu na wydobywanie przeszkód – 1 zł/1 m3)105.

101 H. Sikora, Wspomnienia Henryka Sikory, „Krasnosielcki Zeszyt Historyczny”, 3 (2012), 3 (12), s. 27–28. 
102 W. Szczypiorski, Rzeka Orzyc…, s. 19.
103 Tamże, s. 20.
104 Tamże, s. 22.
105 Tamże, s. 24.
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Problemem w regulacji Orzyca była praca pogłębiarki, która – choć sprawowała się do-
brze – nie nadążała za wykopem ręcznym z pracą pod wodą106. Jednak praca postępowała 
dość szybko. Tylko w okresie od jesieni 1932 r. do końca 1933 r. łącznie wydobyto ponad 80 
tys. m3 materii (wybuchy, praca ręczna oraz praca pogłębiarki parowej). Stanowiło to tylko 
6,2% całości robót ziemnych, które w zatwierdzonym projekcie zakładały 1 294 984 m3. Po 
uwzględnieniu wydatków postęp pracy we wspomnianym okresie wyniósł tylko 4,25%107. 
Było to niepokojące, ponieważ projekt zakładał zakończenie regulacji w ciągu 10 lat108. 

W 1933 r. regulację rozpoczęto częściowym przekopem na 57 km+820, przeczyszczo-
no też łożysko rzeki na 58 km+935 na długości 1,115 km (do mostu na grobli w Drążdżewie). 
Powyżej mostu do 62 km+440 szerokość wykopu zgadzała się z wymiarami projektowane-
go koryta na długości ponad 3,5 km bieżących. Do 63+800 km, czyli na długości 1,36 km 
bieżącego, kanał przerwano dynamitem oraz oczyszczono istniejące koryto Orzyca. 
W 1933 r. uporządkowano więc blisko 6 km rzeki. Jak raportował inż. W. Szczypiorski, 
Wzmocnienie skarp wykopu przy pomocy darniowania oraz częściowo płotkowania wykona-
no na odcinku od klm. 58+935 do klm. 61+020, t. jest na długości 2,65 klm. Wykorzystano 
pozatem zatokę na Orzycu koło remizy straży pożarnej w Drążdżewie na klm. 59+100 dla 
urządzenia tam zimochowu-portu o wymiarach basenu (16x40) m.2, dla maszyny oraz tabo-
ru pogłębiarki. Korzystając tutaj z nadmiaru ziemi z wykopu koryta Orzyca usypano groblę 
ochronną z szerokością w koronie 2 m., o nachyleniu skarp 1:2 oraz na poziomie korony 
wyższym o 0,5 m. ponad zniwelowany stan w. wody 1929 roku109. W 1934 r. M. Prokopowicz 
pisał: Roboty regulacyjne wykonano już w zupełności na długości 3 km wgórę od mostu 
w Chorzelach, na dalszych 2 i pół kilometrach są obecnie w toku110.

Poza wspomnianymi pracami ręcznymi i maszynowymi oraz wybuchami dynamito-
wymi w czasie regulacji Orzyca wykonano też niezbędne prace ciesielskie. Przy grobli 
w Jednorożcu zbudowano magazyn o pow. 45 m2, wspomniany magazyn-schron dla 
dynamitu na Polskiej Kępie o powierzchni 27 m2, przenośne rozbierane schrony o po-
wierzchni 137 m2 każdy, jedną węglarkę pływającą krytą, która była w stanie pomieścić 
3 tony materiały, 7 dużych łódek, pływającą krytą stróżówkę o nośności 3 ton, platformę 
do transportu ziemi o powierzchni 3,5 x 4 m, otwieraną na dół, umocowaną na dwóch 
pontonach, 2 pontony o wymiarach platformy z klapami (40 x 30m2), dwa kolejne pontony, 
podobne, ale nieco mniejsze (20 x 30 m2), 175 taczek, 130 drewnianych kozłów, 7 dużych 
pomp do wykopów, 8 małych pomp do taboru, dwa portowe bulwary o łącznej długości 
56 m bieżących, wreszcie mostek na drodze polnej o szerokości 3 m.b. i dwie kładki na 
dopływach Orzyca o szerokości 4 m.b. każda111. 

Do 1935 r. przekopano jeden kanał o długości 15 klm i umocniono brzegi kanału. Do 
niego mają właśnie junacy doprowadzić inne kanały, jakie tu powstaną, aby dać upust wo-
dzie nadmiernie skupionej w dolinie112. Po pracach regulacyjnych w Drążdżewie pozostała 
stojąca przy moście nieczynna pogłębiarka113.

106 Tamże.
107 Tamże, s. 26.
108 Tamże, s. 28.
109 Tamże, s. 28, 30.
110 M. Prokopowicz, Stosunki wodne w Puszczy Kurpiowskiej…, s. 56.
111 W. Szczypiorski, Rzeka Orzyc…, s. 30–32.
112 J. Laskowski, Wśród trzęsawisk nad rzeką Orzyc…, s. 2.
113 P.W. Matejuk, Wspomnienia z Drążdżewa oraz 13 pułk piechoty z Pułtuska, „Krasnosielcki Zeszyt 

Historyczny”, 5 (2014), 1 (17), s. 51. 
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Regulacja Orzyca w Drążdżewie. Port rzeczny usytuowany z boku nurtu 
rzeki, nabrzeże przystosowane do załadunku i wyładunku barek. Stan po 

zakończeniu robót. Zbiory Zofii i Krzysztofa Turowieckich z Przasnysza

Pogłębiarka parowa na Orzycu, prawdopodobnie przy moście 
w Drążdżewie. Zbiory Danuty Gajdy z Warszawy
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W 1938 r. tygodnik „Wieś Polska” informował: wykonano do tej pory 10 km rzeki i tyle sa-
mo kanałów bocznych. W roku przyszłym projektuje się wykonać dalsze 5 km regulacji rzeki 
i około 4 km regulacji dopływu rz. Ulatówki. W r.b. rozpoczęto również dzięki zwiększonym 
kredytom regulację górnego odcinka rzeki Orzyc od Janowa w górę, co pozwoli odwodnić 
obszar około 4 i pół tys. ha. Warto zaznaczyć, że w okresie międzywojennym uregulowano 
też pobliską rzekę Płodownicę114.

114 S. Piechota, Z niedostępnych bagien – uprawne łąki. Z objazdu pogranicza pruskiego, „Wieś Polska”, 
2 (1938), 48, s. 11.

Prace regulacyjne na Orzycu, m.in. za pomocą pogłębiarki parowej. 
Zbiory Zofii i Krzysztofa Turowieckich z Przasnysza

Orzyc w czasie regulacji. Zbiory Zofii i Krzysztofa Turowieckich z Przasnysza
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Regulacja Orzyca poprawiła jakość trawy na łąkach i ułatwiła jej zbiór. Produkcja siana 
wzrosła trzykrotnie115. Po wykonaniu robót melioracyjnych łąki zamieniono na dwukrotnie 
kośne, porośnięte szlachetnymi trawami oraz koniczyną. Stała się też możliwa uprawa takich 
roślin, jak: buraki, marchew, ziemniaki, len i inne. To wszystko na terenach, które przed me-
lioracją były torfowiskami wysokimi116.

Jednocześnie istnieją relacje wskazujące na niedostateczną poprawę jakości ziemi nad 
Orzycem. Stanisław Przybyłek z Jednorożca wspominał: (…) po przejściu regulacji Orzyca, 
łąki pozostały podmokłe i miejscami rósł na nich mech. Miejsca z mchem trzeba było wyciąć 
kosą do czarnej ziemi, a następnie dopiero orać i siać trawę. Namówiłem jednego członka 
kółka, aby na jego łące zrobić poletko doświadczalne z nową uprawą trawy. Po zasianiu 
szlachetnej trawy i odpowiedniej pielęgnacji, poletko dało dobre wyniki. Pozostali członkowie 
kółka, którzy obserwowali naszą robotę, chętnie zaczęli nas naśladować, aby przynajmniej 
pół lub ćwierć hektara zasiać tej szlachetnej trawy na swoich łąkach. Przekonali się, że tylko 
przy jak najlepszym zagospodarowaniu łąk, powiększą się im dochody z hodowli krów117. 

Ciekawostką jest, że w czasie regulacji rzeki oraz podczas późniejszego wydobywa-
nia torfu natrafiono na kilkanaście tyk reniferów z okresu lodowcowego (80–10 tys. lat 
temu)118. Prawdopodobnie podczas prac znaleziono sztylet z brązu i czaszkę zwierzęcia 
z wbitym krzemiennym grotem. Eksponaty, przechowywane w Państwowym Muzeum 
Archeologicznym w Warszawie, niestety zaginęły podczas II wojny światowej119.

Stanisława Łasman (z domu Wróbel), urodzona w Jednorożcu w 1928 r., wspominała, 
że latem 1939 r. Dzieci beztrosko spędzały czas nad Orzycem, który wił się wśród okwieco-
nych łąk i soczystej zieleni traw. Woda nieskażona przemysłowymi ściekami była przejrzysta 
i zachęcała do kąpieli. Młodzież najchętniej korzystała z tej formy wypoczynku, ponieważ 
rzeka przepływała w pobliżu ich pięknej miejscowości120. Nad uregulowany Orzyc urządza-
no wycieczki dla przedszkolaków z Jednorożca, które A. Urlich wspominała wyjątkowo 
miło. Dzieci były zwożone wozami drabiniastymi, na miejscu kąpały się i opalały, a potem 
spożywały przywieziony nad rzekę obiad121.

Na osuszonych terenach odkryto złoża torfu. Wydobywano go przeważnie przy pomocy 
ręcznych noży i łopat. Prostokątne cegły torfu suszono najpierw na łące. Przesuszone ukła-
dano najpierw w małe piramidy, a następnie w większe zwane klaftrami. Z torfu, służącego 
zimą do ogrzewania domów, słynął Jednorożec na okolicę122. 

Najwięcej torfu wydobywano jednak w sąsiednim Drążdżewie Nowym na tzw. Torfach. 
Ok. roku 1922 Henryk Roman, zarządzający majątkiem Biernackich, właścicieli wsi, spro-
wadził z woj. łódzkiego fachowca od maszynowego wydobywania torfu, Józefa Iwulskiego. 
Po jego śmierci ok. roku 1927 odpowiedzialność przejął syn, Andrzej Iwulski. Maszyna 
wydobywała torf aż do piasku. W wyniku wydobycia torfu powstały stawy, które do dzisiaj 
istnieją, choć są przy brzegach zarośnięte. Można je zobaczyć w drodze z Drążdżewa 
Nowego (gm. Jednorożec) na nadarzyckie wzgórze (dawniej wyspę) Polską Kępę123.

115 J.M. Matuszkiewicz i in., Historyczne zmiany pokrywy leśnej…, s. 250.
116 Z. Polakowski, Po uregulowaniu Orzyca, „Ziemia Przasnyska”, 3 (1994), 4 (23), s. 7.
117 S. Przybyłek, Moja działalność w Kółku Rolniczym w Jednorożcu…, s. 21.
118 Z. Polakowski, Polarny jelonek, „Ziemia Przasnyska”, 2 (1993), 1 (7), s. 7.
119 Relacja Zbigniewa Miecznikowskiego z Płocka (2017).
120 S.J. Łasman, Wojenne losy nastolatki, Kalisz 2007, s. 3.
121 AMHP, A. Urlich, Wspomnienia stegneńskiej kurpianki…, s. 7.
122 Tamże, s. 26.
123 Relacja Krzysztofa Iwulskiego ze Stegny (2018).
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Złoża te, jak czytamy w literaturze, nie były ani rozległe, ani głębokie. W 1935 r. 
H. Radlicz pisała: Taras zalewowy Orzyca (…) składa się głównie z torfów. Ciągną się one 
z małemi przerwami na całej przestrzeni, miąższość ich wynosi około 1 m. Na tarasie za-
lewowym Orzyca (…) spotykamy wydmy, otoczone obecnie torfami. Zjawisko to świadczy 
o młodości zatorfienia i zabagnienia obszaru kurpiowskiego. W południowej bagiennej 
części tarasu zalewowego w pobliżu Zwierzyńca [gm. Krasnosielc – przyp. M.W.K.] znajdują 
się głębokie i grząskie torfowiska, które są dowodem nienormalnego odwodnienia tego ob-
szaru, zwłaszcza, że w południowej części Orzyc posiada znaczny spadek. Na południe od 
Drążdżewa na tarasie zalewowym, przeważnie erozyjnym, odsłaniają się utwory występujące 
na brzegach doliny, w aluwjach zaś rzecznych pojawia się materjał gruby124. 

Dzięki badaniom prowadzonym po wojnie wiadomo, że w wyniku regulacji rzeki w wielu 
miejscach wyschły torfowiska. Tak było na terenie pomiędzy Żelazną Rządową, Parciakami 
a Olszewką, a więc w znacznej odległości od rzeki, gdzie obniżenie poziomu wody grunto-
wej spowodowane regulacją rzek sięgnęło aż do torfowiska Parciaki leżącego na wododzia-
le i wpłynęło osuszająco bardziej niż wykonane na nim melioracje odwadniające125. 

Rzekę starano się utrzymać w dobrym stanie dzięki wieloletniej pracy meliorantów. 
A. Urlich wspominała: w 1939 roku biuro melioracyjne znajdowało się w Jednorożcu u go-
spodarza Dybińskiego. Pamiętam również nazwiska pracowników: Kanigowski, Rożek, 
Nowicki, Gedich, Detrich, Lisowski. Jesienią, po zajęciu Polski przez Niemców w 1939 roku, 
zaraz okupant przejął dokumentację wspomnianego biura. Znalazł tam nazwiska pracowni-
ków, (…) [których – przyp. M.W.K.] zmusił do pracy przy przekopywaniu rowów melioracyj-
nych na łąkach jednoroskich tej jesieni, jednak według własnych planów gospodarczych126. 

Po wojnie sprawą Orzyca zajmował się urząd melioracyjny w Przasnyszu (obecnie 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ostrołęce 
Inspektorat Przasnysz)127. Warto pamiętać też, że różne odcinki były regulowane w różnym 
czasie, bowiem nie udało się zakończyć prac melioracyjnych przed wybuchem II wojny 
światowej. W okolicach Parciak i Olszewki w drugiej połowie lat 50. XX w. Orzyc jeszcze 
nie był uregulowany. Wówczas znajdowały się tam aż cztery koryta rzeki. W latach 50. 
prowadzono też pogłębianie dna Orzyca. Zajmował się tym m.in. Czesław Biłek, który, 
wedle wspomnień żony, Od końca lat 40-tych pracował przy regulacji Orzyca na odcinku 
Chorzele–Krasnosielc. Był operatorem pogłębiarki, a teść – Józef Biłek – stróżował128. Z kolei 
regulację na odcinku chorzelskim przeprowadzono w latach 1964–1971. Jaz na Orzycu 
w Chorzelach (tzw. tama przy zalewie) powstał w 1967 r. Później uregulowane odcinki 
konserwowano129. Poza pow. przasnyskim i częścią makowskiego nadal są odcinki Orzyca, 
gdzie nigdy nie regulowano rzeki.

Obecnie nierzadko nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele wysiłku musiało koszto-
wać naszych przodków uregulowanie Orzyca. To praca wielu ludzi w trudnych warunkach. 
Oczywiście o uregulowaną rzekę należało później dbać, by z czasem prace nie poszły na 
marne. 

124 H. Radlicz, Studjum morfologiczne puszczy Kurpiowskiej, „Przegląd Geograficzny”, 15 (1935), s. 33.
125 A. Maksimów, H. Okruszko, Torfowisko Parciaki, „Roczniki Gleboznawcze”, 2 (1952), s. 171.
126 AMHP, A. Urlich, Wspomnienia stegneńskiej kurpianki…, s. 10.
127 Por. tamże, s. 10–11.
128 Z wizytą w rodzinnych stronach. Wspomnień p. Czesławy Biłek z d. Parciak wysłuchał Tadeusz Kruk, 

„Wieści znad Orzyca”, 8 (2014), 6 (86), s. 19.
129 Relacja Małgorzaty Parciak z Chorzel (2017).
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Na wielu odcinkach Orzyc nadal bardzo się wije, ale jego brzegi są uregulowane, proste. 
Znajdziemy tu nadal starorzecza, tereny bardziej podmokłe, ale nie w takim stopniu, jak 
przed regulacją. Praca rolników jest łatwiejsza, nie tylko ze względu na postęp technolo-
giczny, ale też na warunki przyrodnicze. To właśnie w okresie międzywojennym wykonano 
pierwszy, tak ważny krok. Bez międzywojennej regulacji Orzyc nie wyglądałby dzisiaj tak, 
jak wygląda. Pamiętajmy o tym przy kolejnym spływie kajakowym, kąpieli czy podczas 
przejazdu przez most na rzece. 

Znawcy tematu zauważają, że regulacja Orzyca w okresie międzywojennym nie była 
pożądana: Tylko role i lasy położone w sąsiedztwie lub bezpośrednio przylegające do tere-
nów meliorowanych zyskały na poprawie stosunków wodnych. Tereny rolne położone dalej 
i lasy rosnące zwykle na różnych nieużytkach i wzgórzach, poniosły duże straty w wyniku 
obniżenia się poziomu wód gruntowych. Sytuacja powstała z tego powodu doprowadza do 
nieodwracalnego stanu przesuszenia i wyjałowienia gleby. (…) Można powiedzieć, że regula-
cja rzek na terenie równiny sandrowej nie powinna w ogóle mieć miejsca, aby nie dopuścić 
do degeneracji gleb130.

Podobne głosy pojawiały się już przed II wojną światową. Np. w „Haśle Katolickim” 
w 1937 r. pisano: W naszych stronach na puszczy kurpiowskiej w okolicach Zarąb rolnicy na-
rzekają, że przesuszono im wielkie obszary łąk, na których obecnie nic nie rośnie. Podobne 
przykłady znaleźć można było też na innych obszarach. Mówi o tym wileński „Głos Ziemi”. 
Wedle relacji po regulacji rzeki Drujki okolicznym mieszkańcom obiecywano góry dobrego 
siana. Upływa rok, drugi, trzeci… a siana wciąż mniej i mniej. Prawda, że wcześniej mieliśmy 
siano liche, błotne – ale teraz i tego brak. Miejscami (co prawda, zależy to od pochyłości 
łąk) pojawiły się skąpo słodkie trawy, ale daleko więcej jest brunatnych plam. Jasne dla nas 
– przesuszone łąki. Cóż z tego wynika? Na wsi ogólne rozczarowanie131.

Międzywojenne melioracje na Kurpiach (Orzyc, Płodownica, Szkwa, Rozoga) nie były 
przeprowadzone dostatecznie umiejętnie132. W wielu przypadkach doprowadziły do przesu-
szenia łąk oraz zachwiania równowagi w środowisku leśnym w pobliżu regulowanych rzek. 
Melioracja była bowiem jednokierunkowa i nie powodowała regulacji poziomu wody w za-
leżności od warunków pogodowych. W rezultacie zwierciadło wody obniżyło się o 2–3 m, 
grunty przesuszono, uaktywniono też proces murszenia gleb torfowych133. Choć po latach 
odczuwalne stały się skutki źle przeprowadzonych regulacji rzek, mieszkańcy są przeko-
nani, że te działania były potrzebne134. Pojawiają się jednak głosy, że dzisiaj okolica byłaby 
bardziej malownicza, gdyby rzeka płynęła tuż za zabudowaniami wiejskimi135.

130 Z. Polakowski, Po uregulowaniu Orzyca…, s. 7.
131 Zamiast melioracyj… przesuszenie łąk, „Hasło Katolickie”, 8 (1937), 48, s. 726.
132 M. Rzewucki, Walory przyrodnicze i krajobrazowe projektowanego Kurpiowskiego PK, [w:] Środowisko 

kulturowe i przyrodnicze Puszczy Myszynieckiej. Zagrożenia i metody ochrony, red. E. Kawałkowa, 
Ostrołęka 2002, s. 18.

133 J.M. Matuszkiewicz i in., Historyczne zmiany pokrywy leśnej…, s. 256.
134 Por. A. Stępień, Zachwaszczone lasy i niepotrzebne zające: postrzeganie przyrody we wsiach powiatu 

ostrołęckiego, „Rocznik Mazowiecki”, 23 (2011), s. 221.
135 Relacja Władysława Piotraka z Jednorożca (2019).



W 1918 roku Polska odzyskuje niepodległość. Krótko po oficjalnym proklamowaniu 
niepodległości Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydaje rozkaz utworzenia Marynarki 
Wojennej. Do odradzającej się ojczyzny powracają tysiące osób, które swoje marynarskie 
doświadczenie zdobywały we flotach wojennych trzech zaborców: rosyjskiej, pruskiej 
i austro-węgierskiej. Wielu z nich zyskało wysokie stopnie oficerskie. Teraz swoją wiedzę 
i umiejętności zamierzają wykorzystać do budowania niepodległej Polski. 

Komandor Eugeniusz Pławski, zastępca komendanta 
portu w Modlinie (Polska mimo odzyskania niepodległości 
wciąż nie miała dostępu do morza), odpowiedzialny za selek-
cję i odpowiednie zakwalifikowanie przybywających do służby 
marynarzy wspomina, że nie było to łatwe zadanie: Byli wśród 
nich tacy „bosmani”, co nie znali nie tylko nazw okrętów, na 
których byli zaokrętowani, ale nawet morza, na których ich 
okręty operowały. Jeden cwaniak opowiadał historyjkę o tym, 
jak jego krążownik (nazwy nie pamiętał) miał specjalną misję 
i wychodził w morze tylko w nocy, i to bardzo sekretnie (nie 
był pewien, czy może zdradzić mi ten sekret…).

Kandydaci do służby w marynarce pochodzący z marynarki austriackiej byli skromniejsi 
(…), ale byli naładowani pretensjami o zbyt małe wyposażenie; nie podobało się im, że 
traktuje się ich na równi z podoficerami i oficerami marynarki rosyjskiej, że powinni mieć 
wyższe stopnie itp. Jednym słowem uważali, że dzieje się im krzywda, gdyż są lepsi aniżeli 
są w rzeczywistości (…)1. 

Eugeniusz Pławski wspomina także, że 240 oficerów i podoficerów przybyłych  
z niemieckiej marynarki wojennej „wyglądało jak z obrazka”. 

Marzenia o dostępie do morza spełniają się po podpisaniu 28 czerwca 1919 roku trak-
tatu wersalskiego, kończącego I wojnę światową. Ratyfikowano go 10 stycznia 1920 roku. 
Na jego mocy ustalono nowy porządek w Europie, wytyczając granice wielu państw, w tym 
Polski, która zyskała 147-kilometrowy odcinek wybrzeża Bałtyku. Po przejęciu przez wojsko 
polskie ziem dawnego zaboru pruskiego 10 lutego 1920 roku gen. Józef Haller dokonuje 
uroczystego aktu zaślubin Polski z morzem. Uczestniczy w nim również oficer operacyjny 
1. Batalionu Morskiego MW Eugeniusz Pławski, który tak ten dzień wspomina: Po życiu, 
w którym od dzieciństwa znałem same wojny, rewolucje, ucieczki i tułaczki (…) wydawało mi 
się, że nareszcie dobiłem do przystani, do której tęskniłem jako Polak i jako marynarz (…)2. 

1 D. Duda, Ludzie morza, cz. V: Szkice biograficzne, Gdynia 2018, s. 14.
2 Ibidem, s. 22.
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Jednak zagospodarowanie nowych ziem przysparza licznych problemów. Wiążą się 
one z brakiem jakichkolwiek tradycji, doświadczeń i własnych wzorców, ale też z trudną sy-
tuacją gospodarczą oraz wciąż nieuregulowaną i niestabilną sytuacją polityczną. Należy za-
tem mieć wiele samozaparcia, determinacji, zapału i wiary, aby od podstaw tworzyć „Polskę 
morską”. Zadania tego podejmuje się wiceadmirał Kazimierz Porębski, szef Departamentu 
dla Spraw Morskich. Wraz z gronem najbliższych współpracowników określa szereg zadań, 
wśród których wymienić trzeba: budowę portu handlowego i wojennego, odpowiednie 
wyposażenie Marynarki Wojennej, utworzenie Urzędu Morskiego, zarządzanie przyszłymi 
stoczniami i portami handlowymi, stworzenie prawa morskiego, obsługi hydrograficznej 
i ratunkowej wybrzeża oraz zorganizowanie szkolnictwa morskiego. 

To m.in. dzięki Kazimierzowi Porębskiemu zainicjowano budowę pierwszej w dzie-
jach Polski uczelni morskiej. Duże zaangażowanie, sprawność organizacyjna i wielki 
rozmach pozwalają na otwarcie Szkoły Morskiej. 17 czerwca 1920 roku ówczesny mini-
ster spraw wojskowych, gen. dywizji Józef Leśniewski podpisuje akt powołania szkoły,  
a 8 grudnia tegoż roku odbywa się uroczystość poświęcenia gmachu i podniesienia na nim 
bandery. Zostają przyjęci pierwsi uczniowie, mimo że nie ma wówczas ani floty, ani nawet 
portu. Gmach mieści się w Tczewie, wówczas najbliższym morza i największym mieście od-
zyskanego wybrzeża. Pierwszym dyrektorem Szkoły Morskiej zostaje Antoni Garnuszewski, 
absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Odessie. To właśnie jemu adm. Kazimierz Porębski 
powierza zorganizowanie szkoły z dwoma wydziałami: nawigacyjnym i mechanicznym. 
Absolwenci mają stanowić trzon kadry oficerów marynarki handlowej. Antoni Garnuszewski 
zostaje jej pierwszym dyrektorem, pełniąc tę funkcję w latach 1920–1929.

Szkoła Morska w Tczewie
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Otwarcie Szkoły Morskiej spotyka się z nieprzychylnym przyjęciem. Często pisano  
w gazetach, szczególnie stołecznych, że jest ona fabryką bezrobotnych. Świadczą o tym 
również wspomnienia kpt. Borchardta: Dla ogółu społeczeństwa byliśmy w dalszym ciągu 
wyłącznie poszukiwaczami przygód, w najlepszym wypadku – bezinteresownymi romantyka-
mi, którzy jeśli chcą tych podróży po morzach, to niech sobie sami na nie zapracują. Pogląd 
ten reprezentowali prawie wszyscy w Polsce, z wyjątkiem paru osób, których dziełem było 
stworzenie Szkoły Morskiej3.

W pierwszym roku przyjęto 82 kandydatów: 49 wybrało wydział nawigacyjny, a 33 – me-
chaniczny. Jednak początki Szkoły okazują się bardzo trudne. Pracownicy pochodzą z róż-
nych zaborów. Charakteryzuje ich ogromna wiedza, nabyta jednak w uczelniach rosyjskich, 
niemieckich lub austriackich. Trzeba zorganizować wszystko od podstaw, przy niewystar-
czających środkach finansowych. Nie ma programów nauczania, fachowych podręczników 
w języku polskim, warsztatów szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu żeglarskiego ani 
statku żaglowego, niezbędnego dla szkolenia praktycznego. Ponadto szkoła oddalona jest 
od wybrzeża. Karol Olgierd Borchardt w książce „Znaczy Kapitan” tak wspomina swój pobyt 
w Szkole Morskiej w Tczewie: Pochodziliśmy z trzech zaborów, rozpoczynaliśmy naukę 
w obcych szkołach i w obcym języku, nosiliśmy w sobie pozostałości poglądów wdrożone 
nam przez obce narody. Ale wierzyliśmy, że zbudujemy wspaniałą polską flotę handlową 
mimo braku pojęcia o niej i wbrew „mędrcom” kształtującym opinię publiczną, że nie mając 
tradycji morskich nie będziemy nigdy w stanie stworzyć prawdziwej marynarki4. 

3 K.O. Borchardt, Znaczy Kapitan, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1977, s. 23.
4 Ibidem, s. 32.

Żaglowiec szkolny „Lwów”, 1922
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Szkoła Morska pilnie potrzebuje statku żaglowego do odbywania praktyk. Jego kupno 
gorąco wspiera adm. Kazimierz Porębski, który twierdzi, że skoro jest szkoła, musi być sta-
tek. Powstaje do tego celu specjalnie powołana komisja. Zakupu dokonuje w sierpniu 1920 
roku kpt. Gustaw Kański wraz z majorem inż. Aleksandrem Rylke jako przewodniczącym 
komisji oraz kpt. mar. inż. Bolesławem Białopotrowiczem. Wybór pada na trzymasztowy 
bark towarowy „Nest” (czyli „Gniazdo”) zbudowany w 1868 roku. „Lwów”, bo taką nazwę 
otrzymuje, trzeba dostosować do potrzeb statku szkolnego. 

Prace trwają niemal rok. Portem macierzystym zostaje Gdańsk, zaś pierwszym komen-
dantem jednostki – kpt. ż.w. Tadeusz Ziółkowski, który w kwietniu 1921 roku udaje się do 
Holandii, by objąć statek. Uroczystego podniesienia bandery dokonano 4 września 1921 
roku na redzie budującego się portu w Gdyni. Odtąd uczniowie Wydziału Nawigacyjnego 
Szkoły Morskiej w Tczewie odbywają regularne praktyki na „Lwowie”, ucząc się wiosłowania, 
zapoznając z omasztowaniem i olinowaniem, wykonując prace związane z utrzymaniem klaru 
i wszystkie inne czynności załogi: rozwijają i zwijają żagle, sterują, manewrują pod żaglami. 

Na „Lwowie” szkolą się też uczniowie Wydziału Mechanicznego. Jednak ich praktyka 
dotyczy przede wszystkim mechanizmów oraz silników okrętowych. Ponadto odbywają 
praktyki częściowo w Stoczni Gdańskiej, w większych zakładach przemysłowych oraz 
na statku „Kopernik”, który do dyspozycji Szkoły Morskiej zostaje oddany w 1922 ro-
ku. „Kopernik” to mały, wysłużony parowiec, doskonale jednak nadający się do żeglugi 
rzecznej. Jego portem macierzystym zostaje Tczew. Po remoncie, przystosowującym go 
do przyjęcia na pokład uczniów, rozpoczyna służbę. Dowodzi nim kpt. Leon Tarczyński. 
Uczniowie odbywają na statku szkolenie jedynie w okresie letnim, płynąc w górę Wisły. 
Zapoznają się z obsługą kotłów i maszyny parowej.

Jednak „Kopernik” oprócz praktyk szkolnych zostaje wykorzystany również do innych, 
nie mniej ważnych celów. Utrzymuje łączność pomiędzy Szkołą Morską a „Lwowem”, 
zawija do Stoczni Gdańskiej, gdzie swoje letnie praktyki odbywają uczniowie Wydziału 
Mechanicznego. Po przygotowaniu „Lwowa” na okres zimowy „Kopernik” przewozi olino-
wanie i ożaglowanie do gmachu szkoły w Tczewie, gdzie poddawane jest naprawie przez 
uczniów. Ponadto „Kopernik” zabiera na pokład rodziny oficerów, załogi „Lwowa” i wykła-
dowców, aby z niego żegnać szkolny żaglowiec „Lwów”, udający się w rejs z Gdańska lub 

Model statku „Kopernik” w Muzeum Wisły w Tczewie. Fot. L. Koszałka
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z redy budującego się portu w Gdyni. Tak więc załoga „Lwowa” płynęła 25 kilometrów 
z nurtem Wisły, aby dotrzeć na oceany.

Zdarza się również, że „Kopernik” jest wykorzystywany do organizowania wycieczek 
po Wiśle, w trakcie których kierownictwo Szkoły Morskiej podejmuje na pokładzie parowca 
władze miejskie oraz przedstawicieli społeczeństwa miasta Tczewa.

Karol Olgierd Borchardt, absolwent Wydziału Nawigacyjnego Szkoły Morskiej w Tczewie 
z 1928 roku, w swoich barwnych wspomnieniach przybliża czytelnikom nie tyko postać 
kpt. Mamerta Stankiewicza, ale także założycieli, pedagogów i uczniów Szkoły Morskiej 
w Tczewie, którzy wierzyli w „morską Polskę” i tworzyli jej początki. 

28 marca 1987 roku Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni obiera kpt. Borchardta swoim pa-
tronem. Wybór nie jest przypadkowy. Położenie szkoły na Pomorzu, kontakt z Ligą Morską, 
rodziny związane z gospodarką morską, rodzice pracujący w stoczniach, portach i na 
statkach – wszystko to ma bezpośredni wpływ na decyzję w sprawie wyboru patrona. Dziś 
ważnym punktem działalności szkoły jest edukacja morska. Szkoła znacznie wzbogaciła  
swoją ofertę po podpisaniu umowy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku i obecnie 
swoją działalnością obejmuje:

a) na terenie szkoły:
• opiekę nad szkolną Salą Tradycji, po której również są oprowadzani uczniowie; 
• prowadzenie szkolnego koła morskiego;
• redagowanie i wydawanie gazetki o tematyce morskiej „Pokładowe Wieści z SP40” 

dla uczniów klas I–III;
• organizację konkursu na najpiękniejszą gazetkę „Pokładowe Wieści z SP40”;
• przeprowadzanie lekcji multimedialnych dla uczniów kl. I–VIII „Nasz Patron – kpt. ż.w. 

Karol Olgierd Borchardt”;
• przygotowanie stałych wystaw, z których jedna poświęcona jest kpt. Borchardtowi, 

druga – Gdyni;
• organizację raz do roku „Turnieju wiedzy o patronie szkoły” dla uczniów klas V
• współorganizację „Rajdu Borchardtowskiego”;
• organizację spotkań z ludźmi morza – zaproszono m.in. żeglarkę p. Mirę Urbaniak 

i kpt. Lecha Romanowskiego, który na jachcie „Lady Dana 44” opłynął Arktykę ra-
zem z kpt. Ryszardem Wojnowskim;

• organizację rozgrywek sportowych „Piraci kontra żeglarze” dla dzieci z grup zerowych;
• udział w programie edukacyjnym propagującym żeglarstwo „Gdynia na fali”;
• prowadzenie szkolnej kroniki morskiej;
• propagowanie żeglarstwa m.in. poprzez udział dzieci w programie „Gdynia na fali” 

oraz w rejsach na „Zawiszy Czarnym” i „Generale Zaruskim”; zwiedzanie żaglowców: 
„Kapitan Borchardt” i „Dar Młodzieży”;

• organizację wycieczek do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i jego licz-
nych oddziałów, szczególnie na „Dar Pomorza”;

• opracowanie programu wycieczki edukacyjnej dla uczniów kl. I–VII „Gdynia  
i Karol Olgierd Borchardt”;

• publikację artykułów: 
- „Scenariusz turnieju wiedzy o patronie szkoły dla klas IV-VI” w „Gdyńskim 

Kwartalniku Oświatowym”, wyd. GODN, nr 1-2011;
- „Gdynia i Karol Olgierd Borchardt – wycieczka edukacyjna dla klas IV–VI” 

 w „Gdyńskim Kwartalniku Oświatowym”, wyd. GODN, nr 2-2011;
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- „Moje miasto Gdynia” w książce „Lekcje z Gdynią w tle”, wyd. GODN, Gdynia 2012;
- „Rola Sali Tradycji w wychowaniu morskim młodzieży” w książce „XII Konferencja 

Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego”, Studia i materiały Narodowego 
Muzeum Morskiego, Gdańsk 2016;

- „Znaczenie statku-muzeum Dar Pomorza dla uczniów Szkoły Podstawowej  
nr 40 w Gdyni im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta” w piśmie gdyńskiego oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego „Gdinskô Klëka”, numer specjalny (78) 2015; 

- „Wychowanie żeglarskie w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni im. kpt. ż.w. K.O. 
Borchardta” w książce „XIII Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego 
i Rzecznego”, Studia i materiały Narodowego Muzeum Morskiego, Gdańsk 2018;

b) poza terenem szkoły:
• współpracę z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku:

- realizację programu „Bajanie na fali”, promującego czytelnictwo książek  
o tematyce morskiej w oparciu o wystawy Narodowego Muzeum Morskiego; 

- zwiedzanie „Daru Pomorza” w ramach organizacji „Rajdu Borchardtowskiego”;
- zapraszanie do szkoły osób pracujących w Muzeum; 
- organizację corocznych „Turniejów Szkół Borchardtowskich” na statku-muzeum 

„Dar Pomorza” – do tej pory spotkaliśmy się dwanaście razy;
- przeprowadzanie konkursów plastycznych dla uczniów „Szkół Borchardtowskich”; 

prace można oglądać na wystawie organizowanej na „Darze Pomorza” (współpra-
ca m.in. z p. Markiem Twardowskim); tematyka prac:

Legitymacja K.O. Borchardta jako ucznia III roku Szkoły Morskiej w Tczewie.
Ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
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2011 r. Mieszkam nad Bałtykiem
2012 r. Gdynia i Karol Olgierd Borchardt
2013 r. Morze z kapitanem Borchardtem w tle
2014 r. Wielkie żaglowce w Gdyni (zlot)
2015 r. Kapitan Borchardt i transatlantyki
2016 r. Przygoda na Bałtyku
2017 r. Wśród opowieści kapitana Borchardta
2018 r. Stulecie Marynarki Wojennej
2019 r. „Dar Pomorza” – wizytówka Gdyni;

• uczestnictwo w konferencjach muzeów morskich i rzecznych, organizowa-
nych przez NMM w Gdańsku – w 2014 r. wystąpienie z referatem „Rola Sali 
Tradycji w wychowaniu morskim młodzieży” i w 2016 r. „Wychowanie żeglarskie  
w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni”;

• uczestnictwo w konkursie wiedzy i sprawności morskiej „Polska nad Bałtykiem”, 
„Operacja Żagle Gdyni 2014” pod honorowym patronatem wiceprezydent Miasta 
Gdyni p. Ewy Łowkiel – zajęcie II miejsca w Gdyni;

• udział w obchodach rocznicy śmierci gen. Mariusza Zaruskiego;
• oprowadzanie po „Darze Pomorza” uczestników „Kaszubskiego Dyktanda”, które 

miało miejsce w Gdyni;
• współpracę ze „Szkołami Borchardtowskimi”. 
• współpracę z Polskim Towarzystwem Nautologicznym;
• współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego  

w Gdańsku;
• współdziałanie z Urzędem Morskim w Gdyni – wizyta hydrografów w szkole, wy-

cieczka na statek hydrograficzny z rejsem po porcie gdyńskim i udział w obchodach 
70. rocznicy śmierci gen. Zaruskiego;

• współdziałanie z p. Ewą Otrembą – kustoszem Sali Tradycji Akademii Morskiej  
w Gdyni;

• współpracę z Filią nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni przy przygotowaniu 
zajęć nt. tradycji, zwyczajów i przesądów morskich;

• utrzymywanie stałego kontaktu z p. Ewą Ostrowską – bliskim współpracownikiem 
kapitana Borchardta, redaktorem i wydawcą. 

Za swoją aktywną działalność szkoła została wyróżniona: dyplomem Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego „za szczególne zaangażowanie w prze-
kazywanie młodym pokoleniom Polaków wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym związa-
nym z morzem”, medalem „Zasłużony dla Daru Pomorza” w podziękowaniu za osiągnięcia 
w edukacji morskiej i Certyfikatem nr 93 „za zasługi na rzecz krzewienia wiedzy o Darze 
Pomorza” Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza”, dyplomem i medalem „Zasłużony dla 
Ligi Morskiej i Rzecznej PRO MARI NOSTRO”, przyznanym przez prezesa LMiR dr. Andrzeja 
Królikowskiego i protektora LMiR, Kawalera Pierścienia Hallera prof. Daniela Dudę.  

Szkoła nasza aktywnie włącza się w obchody ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej Roku Rzeki Wisły 2017. W związku z tym uczniowie jednej z klas szóstych, pod 
opieką p. Iwony Kuśnierczak, przystępują do realizacji projektu „Wisła – milczący świa-
dek pokoleń” wraz ze społecznością szkolną Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy 
Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku, która do tego projektu 
nas zaprasza. Wspólne działania obejmują: przybliżenie uczniom polskim i polonijnym 
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postaci kpt. Karola Olgierda Borchardta w oparciu o jego książki, szczególnie „Znaczy 
Kapitan”, napisanie pracy literackiej nt. „Polak – znaczy porządnie…” (tytuł nawiązujący do 
postaci kpt. Mamerta Stankiewicza) oraz wykonanie pracy plastycznej nt. „Z nurtem Wisły 
na oceany” (stąd m.in. tytuł referatu). 

Uczennica Agata Żmuda-Trzebiatowska w swojej pracy literackiej „Polak – znaczy po-
rządnie...” pisze:

„Polak – znaczy porządnie… to zdanie jest dość tajemnicze i długo się zastanawiałam, 
jak powinnam je rozumieć. Po lekturze książki Znaczy Kapitan i opisie trudów życia na 
morzu pomyślałam, że w słowach K.O. Borchardta kryje się przekonanie, że gdy Polak coś 
robi – robi to porządnie, z sercem, zaangażowaniem i najlepiej, jak potrafi. Echa tego hasła 
znalazłam wiele razy na kartach książki. Gdy padała komenda: „wszystkie ręce na pokład!”, 
marynarze rzucali robotę, którą się zajmowali i biegli ratować statek przed zatonięciem, nie 
przejmując się sobą, własnym zmęczeniem, ale dbając o to, co najważniejsze i za co czuli się 
odpowiedzialni – za statek i za innych na statku. W zasadzie można powiedzieć, że na stat-
ku wszystko musi być porządnie robione i rejs to najlepsza szkoła takiego porządnego życia  
i działania. Każda źle zwinięta i odłożona lina oznacza konieczność jej rozplątywania  
i rozsupływania, jeśli od razu nie zrobiło się tego porządnie. Tak samo jest w zasadzie  
z każdą czynnością na morzu. Żartobliwie można dodać, że marynarze z książki Znaczy 
Kapitan nawet jedli porządnie, choć nie było to łatwe, gdyż – cytuję za autorem – figi były 
nawet kieszonkowymi ogrodami zoologicznymi, po otworzeniu którejkolwiek z nich można 
było zobaczyć zwierzątka uskrzydlone i czołgające się, bezbronne o potężnych kleszczach. 
Sam głód to za mało – potrzebna była jeszcze marynarska dzielność, wytrwałość, by zjeść 
to wszystko bez wyrzekania i marudzenia.
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Gdy piszę te słowa, statek Kapitan Borchardt bierze udział w regatach The Toll Ship 
Races, podczas których wygrał już dwa etapy. Hasło, które załoga ma na koszulkach, 
brzmi bardzo znajomo: Kapitan Borchardt – znaczy, porządnie! Zapytana o tę myśl 
przedstawicielka załogi odpowiedziała: To on, jako młody człowiek, przyjął taki system  
i kierował się taką filozofią życiową, że jeżeli w każdą pracę, którą wykonujemy, wkładamy 
całe serce, pasję i umiejętności, to osiągamy najlepsze rezultaty, stajemy się mistrzami. Tego 
też staramy się uczyć na naszym pokładzie i w tych regatach to zaowocowało, bo załoga  
z dużą dyscypliną, ale także dużym zapałem, wielokrotnie wstawała w nocy do żagli, realizu-
jąc polecenia kapitana. I udało się, jest zwycięstwo.

Ta prosta, a przecież bardzo ważna myśl Karola Olgierda Borchardta może być po-
mocna nie tylko żeglarzom, ale każdemu z nas. Może i powinna być zachętą do tego, by 
cokolwiek robimy, starać się to robić z sercem, pasją i najlepiej jak umiemy. Jeśli każdy 
z nas w swoim życiu, w drobnych i dużych sprawach postępowałby w ten sam sposób, 
może to słowo pozostałoby nie tylko życzeniem czy ładnym hasłem, ale rzeczywiście w ten 
w ten właśnie sposób kojarzono by nas, Polaków? Z czym dziś jesteśmy kojarzeni – tego 
nie wiem, ale boję się, że niekoniecznie w ten sposób, o który chodziło Kapitanowi. Przed 
nami (a więc także przede mną) jeszcze dużo pracy – wystarczy jej na całe życie. Tym 
bardziej warto zrobić ją porządnie. Ja będę próbować”.

Oprócz prac literackich uczniowie wykonali prace plastyczne Z nurtem Wisły na oceany. 
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Wycieczka do Tczewa – w tle zabytkowy most na Wiśle

Ponadto, aby jeszcze lepiej poznać życie i twórczość Borchardta, uczniowie nasi 
uczestniczą w lekcji multimedialnej „Nasz patron – kpt. ż.w. K.O. Borchardt” oraz biorą 
aktywny udział w Rajdzie Borchardtowskim, którego trasa obejmuje miejsca związane  
z postacią patrona, m.in. statek-muzeum „Dar Pomorza”, na którym kapitan pełnił funk-
cję starszego oficera w latach 1938–1939, Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej  
w Gdyni, gdzie wykładał nawigację, astronawigację i oceanografię czy kamienicę na 
Kamiennej Górze przy ul. Mickiewicza, gdzie mieszkał po powrocie do kraju po II wojnie 
światowej aż do swojej śmierci w 1986 roku. Współpracę ma zakończyć wydanie e-publi-
kacji zawierającej zbiór wszystkich prac.

Również uczniowie klas młodszych mają okazję uczestniczyć w obchodach Roku Rzeki 
Wisły 2017 poprzez udział w konkursach plastycznych: „Wisła – najpiękniejsza polska 
rzeka” oraz „Najpiękniejsze miasta znad Wisły”, a także w konkursie literackim „Legendy 
znad Wisły”. 

Ponadto na terenie szkoły organizowane są lekcje poświęcone Wiśle jako królowej 
polskich rzek. Podczas nich uczniowie mają okazję poznać legendy związane z pochodze-
niem nazwy rzeki (np. „Legenda o Wiśle” H. Zdzitowieckiej), faunę i florę Wisły, jej dorzecza, 
źródła zanieczyszczeń, znaczenie Wisły dla gospodarki Polski oraz miasta nad nią leżące. 
Podobna tematyka występuje również na zajęciach Koła Morskiego, tylko w znacznie po-
szerzonym wymiarze, m.in. o organizowane w dawnej Polsce flisy oraz zjawiska powstające 
na rzece: cofki, powodzie, zalodzenia.

Zwieńczeniem wszystkich podjętych działań związanych z obchodami Roku Rzeki Wisły 
była wycieczka do Muzeum Wisły w Tczewie, gdzie uczniowie mogli zweryfikować zdobytą 
dotąd wiedzę, ale także ją pogłębić w oparciu o zorganizowane w muzeum wystawy. 

Rok Rzeki Wisły za nami, ale pamięć o absolwentach Szkoły Morskiej w Tczewie, którzy 
z nurtem Wisły wypływali na oceany wciąż jest żywa, dzięki postaci patrona naszej szkoły 
kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta i książek, które pozostawił.
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Wycieczka do Muzeum Wisły w Tczewie



Kołobrzeg ze względu na swoje położenie w środkowej części południowego wy-
brzeża Bałtyku stanowił od zarania dziejów ważny ośrodek handlowy. To tutaj od cza-
sów średniowiecza przecinały się liczne szlaki transportowe. Silne sztormy nawiedza-
jące tę część wybrzeża powodowały, że nie wszystkie statki bezpiecznie docierały do 
ujścia Parsęty. Liczne konflikty zbrojne kilkukrotnie doprowadziły do zniszczenia portu  
w Kołobrzegu oraz cumujących w nim statków. Podczas II wojny światowej znajdowała 
się tutaj niemiecka baza morska, a od 1945 roku miasto spełniało rolę ważnego punktu 
ewakuacyjnego.

Od 2016 roku Muzeum Oręża Polskiego prowadzi systematyczne badania pod kątem 
lokalizacji i ewidencji podwodnych stanowisk archeologicznych. W pierwszym roku prowa-
dzenia prac przebadano obszar 9 km2 w odległości ok. 1,5 km od wejścia do portu. Według 
przesłanek historycznych, miejsce to stanowiło dogodne kotwicowisko dla jednostek ocze-
kujących na wejście do portu. Przypuszcza się, że w tej części akwenu mogła również 
kotwiczyć flota połączonych sił rosyjsko-szwedzkich, ostrzeliwująca oblężoną Twierdzę 
Kołobrzeg w trakcie wojny siedmioletniej. 

Realizacja projektu podzielona została na kilka etapów. Pierwszy polegał na przeszu-
kaniu wyznaczonego obszaru przy pomocy aparatury hydroakustycznej (sonaru boczne-
go), drugi etap to podwodna prospekcja, prowadzona za pomocą pojazdu podwodnego 
typu ROV wyposażonego w sonar dookólny, a trzecim była weryfikacja wykrytych obiektów 
przez zespół płetwonurków.

Podczas przeprowadzonych prac zlokalizowano kilka obiektów, w tym jeden wrak z cza-
sów ostatniej wojny. Znajduje się on na północ od portu w Kołobrzegu, na głębokości 11 m. 
Jest to niemiecki prom desantowy o oznaczeniu F 193, który zatonął w 1945 roku po wpły-
nięciu na minę. Jednostka miała 47 metrów długości i 8,5 metra szerokości. Okręty tego 
typu spełniały trzy podstawowe funkcje: desantową, minową lub wsparcia artyleryjskiego. 
Zaprojektowano je z myślą o działaniach na Bałtyku, Morzu Śródziemnym oraz na kanale  
La Manche. Poza 56 minami mógł przewozić dwa czołgi typy Panzer IV albo 200 żołnierzy 
lub 8 łodzi desantowych z załogą. Bardzo dokładną fotogrametryczną dokumentację całego 
stanowiska wykonała firma Digital Archaeology, dzięki której powstał również trójwymiarowy 
model wraku. Prace prowadzone w 2016 roku były dofinansowane ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aleksander Ostasz

„Wraki Kołobrzegu” – projekt badawczy 
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
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Jednostka „Saracen II”, z której były prowadzone badania. Fot. R. Horanin

Trójwymiarowy model stanowiska wrakowego, wykonany przez firmę Digital Archaeology
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Po konferencji prasowej w dniu 30 listopada 2016 roku, podczas której ogłoszono wyniki 
badań i zaprezentowano trójwymiarowy model stanowiska wrakowego, nawiązano kontakt  
i współpracę z Zespołem Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu. Placówka zaproponowa-
ła wykonanie makiety 3D zbadanego przez Muzeum wraku. Uczniowie IV klasy Technikum, 
pod okiem Jacka Kawałka, nauczyciela informatyki i opiekuna projektu, pracowali nad ma-
kietą ponad 800 godzin. W marcu 2017 roku ponadmetrowy model wraku trafił do Muzeum 
Oręża Polskiego.

Makieta wraku, wykonana przez uczniów Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu
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Trzy dni na początku 2017 roku zajęła grupie specjalistów zebranych przez Muzeum 
akcja wydobywania wraku niemieckiego okrętu z plaży w Podczelu. Wrak, którego tylko 
niewielka część wystawała nad powierzchnię plaży, najpierw trzeba było odkopać, wypom-
pować wodę z powstałego zbiornika oraz zabezpieczyć go przed naporem morskich fal, 
następnie wypłukać tony piachu z wnętrza jednostki i dopiero podnieść. Z wraku udało się 
wydobyć szereg ciekawych artefaktów, m.in. butlę rozruchową do silnika, pompę zęzową, 
dwie latarnie, narzędzia oraz wiele innych drobnych elementów. Wydobyte eksponaty ra-
zem z silnikiem jednostki, wałem oraz śrubą trafiły do Kołobrzeskiego Skansenu Morskiego. 

Wrak na plaży w Podczelu. Fot. R. Horanin
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Wrak z Podczela w Kołobrzeskim Skansenie Morskim. Fot. R. Horanin

Wstępne oględziny wraku wskazują, że była to około 16-metrowa, dość szybka łódź 
motorowa – prawdopodobnie pomocnicza jednostka niemieckiej marynarki wojennej okre-
su III Rzeszy. Na butli rozruchowej do silnika, wyprodukowanej 21 października 1942 roku, 
znajduje się oznaczenie ,,M”, czyli produkcja dla Kriegsmarine. Kolejnej atestacji nie było. 
Znalezione we wnętrzu niemieckie łuski mogą świadczyć, że w 1945 roku prowadzono z niej 
ostrzał nacierających jednostek Armii Czerwonej oraz Wojska Polskiego. Takimi jednostka-
mi ewakuowali się Niemcy w 1945 roku, w momencie gdy lotnisko Bagicz oraz Kołobrzeg 
jeszcze znajdowały się w ich rękach. Znalezione wewnątrz sowieckie łuski mogą świadczyć, 
że jednostka po wyrzuceniu na plażę stała się swoistym schronem, ukryciem, z którego 
Rosjanie ostrzeliwali znajdujące się jeszcze na morzu obiekty niemieckie.
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75 mm armata Schneidera wz. 97. Fot. R. Horanin
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W 2017 roku prace zespołu muzealnego skupiały się na 3 podwodnych lokalizacjach. 
Najciekawsze efekty przyniosły badania wraku niemieckiego promu desantowego F 193.  
Na wraku została odnaleziona 75 mm armata Schneider wz. 97 na podstawie morskiej. 
We wrześniu 1939 roku używało ich Wojsko Polskie, były montowane m.in. na szkolnej 
jednostce ORP ,,Mazur”, kanonierkach ORP ,,Komendant Piłsudski” i ORP ,,Generał Haller”, 
trałowcach ORP ,,Żuraw” i ORP ,,Czapla”, monitorach rzecznych ORP ,,Warszawa”, ORP 
,,Horodyszcze”, ORP ,,Pińsk”, ORP ,,Toruń” oraz w improwizowanych pociągach pancer-
nych Lądowej Obrony Wybrzeża, jak również w bateriach przeciwdesantowych artylerii 
nadbrzeżnej. Po zajęciu Polski w 1939 roku Niemcy całe nadające się do użytku polskie, 
zdobyczne uzbrojenie demontowali i składowali w magazynach. Z zasobów tych zaczęto 
korzystać wraz z coraz większymi stratami Wehrmachtu. Odnaleziona armata może mieć 
polskie pochodzenie, na co wskazuje niemiecka instrukcja obsługi promów z 1943 roku, 
gdzie w wykazie uzbrojenia wyszczególniona jest 75 mm armata wz. 97 (Polska).

W 2017 roku prace przy projekcie „Wraki Kołobrzegu” były kontynuowane. Z morza 
wydobyto i tym samym uratowano przed zniszczeniem liczne morskie eksponaty, m.in. 
wspomnianą wcześniej 75 mm armatę Schneider wz. 97, morską podstawę 20 mm dział-
ka Oerlikon, kotwicę patentową Halla oraz inne elementy. Jak udało się ustalić, armata 
Schneidera pochodzi z roku 1917 i posiada numer seryjny 11712 widoczny na zamku oraz 
obsadzie armaty, a także bicia zakładów zbrojeniowych Puteaux pod Paryżem.

Wszystkie pozyskane zabytki techniki morskiej zostały przez pracowników 
Kołobrzeskiego Skansenu Morskiego wyremontowane i udostępnione dla zwiedzających. 

W 2018 roku trwały prace na zlokalizowanych wcześniej stanowiskach wrakowych. 
Najciekawsze efekty przyniosły dalsze badania wraku niemieckiego promu desantowego 
F 193. Wydobyto m.in. nietypową osłonę armaty Schneidera. Taka jej forma nie była do tej 

Morska podstawa 20 mm działka Oerlikon. Fot. R. Horanin



256 Aleksander Ostasz

Kotwica patentowa Hala. Fot. R. Horanin

Osłona armaty Schneidera. Fot. ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego
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pory znana, co może świadczyć o modyfikacji dokonanej poza fabryką: w małym warsztacie 
lub stoczni, czyniąc ją tym samym unikatowym zabytkiem. Została wydobyta również winda 
kotwiczna oraz kolejne niemieckie działko przeciwlotnicze Oerlikon na podstawie morskiej. 
Waga podstawy z działkiem wynosi około 550 kg. Zostało ono zaprojektowane w roku 1914 
przez Niemca, Reinholda Beckera. Było szeroko stosowane podczas pierwszej oraz drugiej 
wojny światowej. W zmodyfikowanej formie używane jest do dzisiaj, Amerykanie montowali 
je na monitorach rzecznych podczas wojny w Wietnamie. Bardzo rozpowszechnione w si-
łach morskich Straży Granicznych wielu państw.

Wydobyta w 2017 roku podstawa od działka Oerlikon znajduje się w Kołobrzeskim 
Skansenie Morskim i posiada oznaczenia „OERLIKON 2 cm Flak 29” oraz numer 1908.

Zniszczone wybuchem, ale kompletne 20 mm działko Oerlikon. Fot. R. Horanin
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Ponownie – wszystkie wydobyte elementy zostały wyremontowane i prezentowane są 
na ekspozycji plenerowej Kołobrzeskiego Skansenu Morskiego.

Podwodne badania możliwe były dzięki zaangażowaniu i pomocy:
- Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu
- Pawła Depty – jednostka „Saracen II”
- Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej „TRYTON” z Kołobrzegu
- Zakładu Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service
- Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza
- Urzędu Morskiego w Słupsku
- Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego
- firm Escort, Tecline, Exofin, VIP Diver
- Muzeum Narodowego w Szczecinie
- Morskiego Ośrodka Szkoleniowego w Kołobrzegu Akademii Morskiej w Szczecinie.
Na szczególne podziękowania za wkład w ratowanie zabytków techniki morskiej za-

sługują: Paweł Depta, Czarek Górzyński, Tomasz Kurzawski, Stanisław Domke, Robert 
Mikołajek, Emil Górski, Jacek Podolak, Andrzej Ditrich, Sebastian Stępień, Maciej Wicik, 
Artur Nahajowski, Maciej Papke, Arek Siewierski „Woodhaven”, Dariusz Pietruszka, 
Krzysztof Mum, Piotr Kazmierczak „Kruszyna”.



Wrak F53.30 (tzw. Szklany) został od-
kryty w roku 2012 przez Urząd Morski 
w Gdyni. Rozpoznano fragmenty burt du-
żego statku drewnianego z wystającymi 
ponad dno beczkami. Obiekt zalega na 
głębokości 20 metrów, w odległości około 
5 mil morskich na wschód od brzegu na 
wysokości Gdyni-Orłowa.

Badania archeologiczne wraka prowa-
dzono przez 15 dni w roku 2015, głów-
nie w ramach projektu naukowo-badaw-
czego „Wirtualny Skansen Wraków Zatoki 
Gdańskiej. Ewidencja i inwentaryzacja pod-
wodnego dziedzictwa archeologicznego”. 
Celem prac było wykonanie inwentaryzacji 
czterech wraków jednostek drewnianych 
z Zatoki Gdańskiej, pochodzących z XVII 
– XIX wieku: W-6 „Solen”, W-23 „Loreley”, 
W-21 i F53.30 Szklany. W ramach prac 
wykonano: dokumentację rysunkową, foto-
graficzną, wideo oraz fotogrametryczną do 
stworzenia fotomozaiki oraz trójwymiaro-
wych modeli stanowisk. Ponadto pozyskano 
próby do badań dendrochronologicznych, 
a także wykonano analizę fizyczną i che-
miczną próbek drewna z wraków. Archeolodzy NMM kontynuowali badania stanowiska w la-
tach 2017 (rozpoznając rejon rufy) oraz 2018 (odsłaniając część dziobową wraka).

Podwodne prace archeologiczne prowadzono z pokładu statku „Hestia”, a uczestniczy-
ło w nich łącznie 5 archeologów podwodnych i nurków z NMM, wspieranych przez ekipę 
6 płetwonurków-wolontariuszy. 

Tomasz Bednarz

Badania archeologiczne XVII-wiecznego wraka 
F53.30 z zastosowaniem fotogrametrycznej 
dokumentacji 3D

Lokalizacja wraka F53.30 Szklany.
Archiwum NMM.

20 5010

Puck

Hel

Gdynia

Morze Bałtyckie

Zatoka Pucka

F53.30 „Szklany”

Sopot

Gdańsk

Zatoka Gdańska



260 Tomasz Bednarz

Butelki szklane z cynowymi zakrętkami, umieszczone w drewnianej beczce. Fot. J. Szymonik

Wrak zajmuje obszar o powierzchni 200 m2, długości ponad 25 metrów i szerokości 
prawie 8 metrów. Stępka jednostki usytuowana jest na osi wschód – zachód. Rozpoznano 
elementy konstrukcyjne statku zbudowanego z drewna dębowego, w postaci fragmentów 
obu burt i części dennej jednostki. Wrak przechylony jest na prawą burtę i na niej to spo-
czywa większa część ładunku. Na rozpoznaną konstrukcję składają się:

- częściowo widoczna stępka o dł. co najmniej 10 metrów, 
- denniki, wręgi o gr. 10-12 cm i szer. od 15 do 22 cm, 
- klepki poszycia o gr. 8 cm,
- klepki szalunku wewnętrznego o gr. 3 cm i szer. do 22 cm. 
- fragmenty masztu o dł. 2 metrów,
- fragmenty pompy zęzowej o dł. 2,3 metra,
- fragment tylnicy o dł. 3,8 metra.
Elementy konstrukcji połączone zostały za pomocą drewnianych kołków o śr. 3-4 cm. 

Na zachowanej konstrukcji znajduje się ładunek, głównie w postaci drewnianych beczek 
zawierających sztabki żelazne oraz szklane butelki.

W efekcie przeprowadzonych badań dendrochronologicznych ustalono, iż drewno wyko-
rzystane do budowy kadłuba jednostki pochodzi z obszaru zachodniego Bałtyku. Datowanie 
bezwzględne uzyskano dla 15 próbek drewna z 28 próbek pobranych do badań. Żadna 
z datowanych próbek nie zawierała warstwy bielastej. Najmłodsze zachowane przyrosty 
w analizowanych próbkach wskazują, iż budowa statku nastąpiła najwcześniej po roku 1614.

W trakcie badań prowadzonych w latach 2015 – 2018 z wraka wydobyto łącznie 893 
zabytki. Najciekawszym ich zespołem są butelki szklane w różnych wielkościach i kształ-
tach, zaopatrzone w cynowe zakrętki. Pozyskano 98 butelek całych, o wysokości od 105 
do 245 mm, a także około 400 fragmentów. W większości były to butelki prostokątne 
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w przekrojach poprzecznych, choć w 12 przypadkach wydobyto mniejsze butelki (o wy-
sokości 105-120 mm) sześcioboczne w przekroju poprzecznym. Pozyskano łącznie 372 
zakrętki cynowe o kilku rozmiarach i kształtach, o średnicach od 19 do 70 mm. Butelki 
sześcioboczne mają zakrętki o średnicy 19 mm. Butelki z cynowymi zakrętkami transpor-
towano w beczkach o wysokości 795 mm, w których dodatkowo zabezpieczano je przed 
stłuczeniem słomą. Butelki szklane oraz zakrętki cynowe są obecnie przedmiotem badań 
laboratoryjnych – funkcyjnych i typologicznych. 

Na niektórych cynowych zakrętkach widnieją punce XVII-wiecznych gdańskich kon-
wisarzy. Na czterech znajduje się punca z charakterystycznym gmerkiem oraz z herbem 
Gdańska. Puncę tę rozpoznano jako znak Salomona Gieselera, który uzyskał prawa mi-
strzowskie w roku 1655. Rodzina Gieselerów była znanym gdańskim wytwórcą przedmio-
tów cynowych, w tym także monumentalnych sarkofagów. Większość punc widocznych 
na zakrętkach ma postać pięciolistnej róży pod koroną, z literami „SG” po obu stronach. 
Wskazują one także warsztat Salomona Gieselera jako ich wytwórcę. Na wraku odkryto 
też zakrętkę z puncą konwisarską z herbem Gdańska, której wizerunku dotychczas nie 
odnotowano w literaturze i nigdzie nie prezentowano. Jest to charakterystyczny gmerk 
z literami „PS”. Znak ten rozpoznano jako puncę Paula Schedelooka, który uzyskał prawa 
mistrzowskie jako konwisarz cechowy w Gdańsku w roku 1657. Ponadto pozyskano jedną 
zakrętkę z charakterystyczną puncą w postaci pięciolistnej róży pod koroną oraz datą, 
prawdopodobnie „1635”, wpisaną w dwa dolne płatki róży. 

W XVII wieku Gdańsk był znanym ośrodkiem eksportowym, z którego transportowano na 
zachód Europy, poza produktami pochodzącymi z obszaru Rzeczpospolitej, jak zboża, drew-
no i produkty leśne, także butelki szklane z cynowymi zakrętkami, wytwarzanymi na miejscu. 
Powyższe ustalenia wskazują, iż fracht lub jego część załadowano w gdańskim porcie.

Poza wspomnianymi artefaktami z wraku podniesiono także trzy armaty żelazne o dłu-
gościach 1,4 m, 1,5 m oraz 2 m, dwie beczki drewniane o wysokości 23 i 28 cm z zawar-
tością w postaci żelaznych sztabek oraz klepki, denka i wieka od beczek. Na niektórych 
wiekach beczek znajdują się jeszcze nierozpoznane gmerki kupieckie. 

Zakrętka z puncą gdańskiego konwisarza 
Salomona Gieselera. Fot. T. Bednarz

Zakrętka z puncą gdańskiego konwisarza 
Paula Schedelooka. Fot. T. Bednarz
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Ortofotograficzny plan stanowiska F53.30 Szklany. Poza drewnianą konstrukcją 
widoczne są drewniane beczki oraz żelazne działa. Archiwum NMM
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Z wraku pozyskano trzy wlewki ołowiane o długości od 87 do 95 cm, z charaktery-
stycznymi gmerkami. Pochodzą one prawdopodobnie (określenie ich proweniencji jest 
przedmiotem badań laboratoryjnych) ze złóż olkusko-krakowskich, które były jednym 
z najbardziej znanych w Europie ośrodków eksploatacji rud ołowiu i eksportu tego metalu 
na całą Europę do końca XVII wieku. Duża część tego eksportu odbywała się przez port 
gdański po uprzednim spławie Wisłą. Ponadto w rejonie nadstępki natrafiono na niewielkie 
ilości ziaren zboża. Po analizie laboratoryjnej ustalono, iż są to ziarna żyta. Na wraku od-
kryto liczne ślady spalenizny, widoczne na niektórych zabytkach luźnych, jak stopione szkło 
czy przepalone zboże, a także na niektórych elementach konstrukcji. 

Pozyskane zabytki, zapisane pod 279 numerami inwentarzowymi, pozwoliły na ustale-
nie chronologii obiektu oraz proweniencji ładunku transportowanego przez jednostkę. Nie 
wszystkie zabytki ruchome rozpoznane na stanowisku podniesiono na powierzchnię. Pod 
wodą nadal znajduje się co najmniej 30 drewnianych beczek zawierających żelazne sztabki 
oraz co najmniej 3 żelazne działa.

W wyniku analizy danych pozyskanych w trakcie badań wraka F53.30 ustalono, iż jest 
on pozostałością statku handlowego z II połowy XVII wieku, który zatonął po roku 1657 po 
wypłynięciu z portu gdańskiego z ładunkiem beczek zawierających m.in. sztaby żelazne 
i butelki szklane różnych wielkości i kształtów.

W trakcie badań wraka F53.30 wykonano szczegółową dokumentację fotograficzną 
w celu stworzenia fotogrametrycznego modelu 3D stanowiska. Model ten zamieszczony jest 
na stronie „Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej”, pod adresem www.wsw.nmm.pl.

W ramach projektu przeprowadzono także w latach 2015 i 2018 kwerendę archiwalną 
w celu identyfikacji wraka. Niestety, poszukiwania w obszernych zespołach źródłowych, jak 
księgi prezydującego i wiceprezydującego burmistrza Gdańska, które dla lat 1650 – 1700 

Część rufowa wraka F53.30, odsłonięta podczas badań prowadzonych 
w roku 2017. Na elementach konstrukcji widoczne ślady spalenizny

http://www.wsw.nmm.pl
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przeprowadzili dr Ewa Łączyńska oraz dr hab. Dariusz Kaczor, nie pozwoliły na rozpoznanie 
i wskazanie katastrofy, którą można by łączyć z wrakiem F53.30 Szklany. Warto wspo-
mnieć, iż kwerenda archiwalna przeprowadzona w tych samych zespołach dokumentów 
rękopiśmiennych pozwoliła na wskazanie katastrofy statku „De Jonge Seerp” na Zatoce 
Gdańskiej w 1791 roku i w konsekwencji identyfikację wraka W-27 jako pozostałości po 
tym właśnie fryzyjskim kofie. We wskazanych księgach znajdują się między innymi zapisy 
na temat protestów związanych z dochodzeniem praw i odszkodowań za zatopione lub 
uszkodzone w wyniku kolizji jednostki pływające i utracone towary. Zeznania te były jednak 
głównie składane przez kupców i armatorów gdańskich. 

Na podstawie powyższych ustaleń można wysnuć hipotezę, iż statek oraz ładunek – 
mimo załadowania w porcie gdańskim – nie należały do kupców gdańskich. Położenie wraku 
w znacznym oddaleniu od brzegu i widoczne w wielu miejscach ślady spalenizny wskazują, 
iż na pokładzie statku wybuchł pożar, który spowodował jego zatopienie, a załoga zginęła 
podczas katastrofy lub przy próbie dotarcia do brzegu. Katastrofa nie została odnotowana 
także przez osoby trzecie, które mogłyby poinformować władze gdańskie o tym zdarzeniu. 
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Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku od wielu lat stara się zachować i udostępniać 
możliwie największej liczbie zwiedzających unikatowy zabytek techniki – rudowęglowiec 
„Sołdek”. Pomaga nam w tym zadaniu Towarzystwo Przyjaciół Statku-Muzeum „Sołdek”, 
kierowane przez admirała Piotra Stockiego. W wielu publikacjach wydawanych przez nasze 
Muzeum omawiano historię budowy tego wyjątkowego rudowęglowca. W niniejszym arty-
kule chciałbym się skupić na krótkim omówieniu ekspozycji zrealizowanej na statku w roku 
2019 oraz planów na kolejne lata, związanych z przygotowaniem nowej wystawy stałej. 

W 2019 roku zaprezentowaliśmy na „Sołdku” ekspozycję pt. „Plastikowe morze”, która 
była fotorelacją z rejsu jachtem „Katharsis II”. Wbrew tytułowi, fotografie nie epatowały to-
nami pływających w morzu śmieci, jednak badania przeprowadzone podczas tego rejsu 
mogą okazać się kluczowe dla oceny skali zanieczyszczenia globalnego wszechoceanu 
mikroplastikiem. Wyprawa miała zasadniczo dwa cele. Celem żeglarskim było zamknięcie 
w rekordowym czasie pętli wokół Antarktydy na południe od sześćdziesiątego równoleżnika 
półkuli południowej. Zamiar ten powiódł się, dzięki czemu rejs uhonorowany został nagro-
dą „Rejs roku 2018”. Celem naukowym natomiast było przeprowadzenie badań mających 
sprawdzić, czy zanieczyszczenie mikroplastikiem dotarło już do Oceanu Południowego, bę-
dącego dotąd najbardziej dziewiczym oceanem na Ziemi. Na wystawie znalazły się także 
zabytkowe urządzenia oceanograficzne ze zbiorów naszego Muzeum.

Rudowęglowiec „Sołdek” wycofano ze służby 31 grudnia 1980 roku, następnie przeka-
zano go do Muzeum Narodowego w Szczecinie, gdzie planowano docelowy port dla tej jed-
nostki. Od momentu wycofania statku ze służby ówczesna dyrekcja Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku także nie ukrywała, że interesuje się jego przejęciem. Po długich 
staraniach stało się to 28 kwietnia 1981 roku.

Przebudowa jednostki na statek-muzeum odbyła się w Gdańskiej Stoczni Remontowej 
w roku 1984. 17 lipca 1985 roku nastąpiło otwarcie wystawy obrazującej dorobek Stoczni 
Gdańskiej, obchodzącej wówczas swoje 40-lecie. Było to zarazem symboliczne oddanie 
statku do służby muzealnej.

Od tego czasu jednostka nie była w kompleksowy sposób remontowana. Owszem, 
regularnie trafiała na stocznie, ale tylko dla odnowienia klasy i wykonania niezbędnych, do-
raźnych prac kadłubowych. W ciągu ostatnich dekad starano się jednak pozyskać środki 
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Wystawa „Plastikowe morze” na statku-muzeum „Sołdek”
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zewnętrzne na poważniejsze prace renowacyjne. W 2008 roku nasze Muzeum przygoto-
wało wniosek o dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na projekt 
pt.: Konserwacja i renowacja kolekcji zabytkowych statków „Dar Pomorza” i „Sołdek”. Rok 
później ponownie wnioskowaliśmy do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Tytuł projektu brzmiał: Od konserwacji kolekcji zabytkowych statków „Dar Pomorza” 
i „Sołdek” do wirtualnej instytucji kultury. Mimo dobrze przygotowanej dokumentacji na ża-
den z tych projektów nie udało się pozyskać dofinansowania. Planowane wówczas działa-
nia koncentrowały się na pracach konserwatorsko-remontowych oraz ochronie, zachowa-
niu i popularyzacji materialnego dziedzictwa kulturowego. Głównym celem była ochrona 
przed dalszymi procesami niszczenia licznych elementów konstrukcyjnych oraz użytkowych 
tego wyjątkowego zabytku techniki. Dzięki projektowi poprawić się miała estetyka obiektu 
muzealnego, planowaliśmy też zwiększyć jego rozpoznawalność i atrakcyjność w oczach 
mieszkańców oraz turystów.

Nowa szansa na realizację dużego projektu infrastrukturalnego pojawiła się w 2018 
roku. Zdecydowaliśmy się złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska–Rosja 2014 – 2020, którego celem jest wspieranie transgranicz-
nej współpracy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej. 
Całkowita kwota dofinansowania Programu wynosi 62 298 477 EUR. Środki na montaż fi-
nansowy tego wyjątkowego Programu pochodzą z trzech różnych źródeł. Jest to Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego: 20 652 617 EUR, następnie Europejski Instrument 
Sąsiedztwa: 20 993 243 EUR, w końcu wkład własny Federacji Rosyjskiej: 20 652 617 EUR. 
Nasze przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą oceniających i jest już obecnie realizowane 
w ramach priorytetu: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dzie-

 „Sołdek” przy kei, widok ogólny ze zbiorów NMM
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dzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego. Całkowity koszt naszego projektu, 
zatytułowanego: 2 statki – wspólne morze. „Sołdek” i „Vityaz”: dziedzictwo morskie 
Polski i Rosji, ustalony został na 2 067 696,76 EUR, w tym dotacja: 1 860 927,08 EUR. 
Udział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wyniesie 780 594,00 EUR, w tym do-
tacja: 702 534,60 EUR. Czas realizacji projektu to 2 lata, od 10 września 2019 do 9 wrze-
śnia 2021 roku.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa historycznego oraz 
promocja kultury lokalnej regionów transgranicznych poprzez zabezpieczenie statków-mu-
zeów „Sołdek” i „Vityaz” oraz stworzenie wystaw stałych, promujących wiedzę z zakresu 
żeglugi i transportu morskiego. Całe zadanie realizowane jest w partnerstwie z Muzeum 
Oceanu Światowego (Museum of the World Ocean) w Kaliningradzie oraz Bałtyckim 
Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta (Immanuel Kant Baltic Federal University), 
także w Kaliningradzie. 

W ramach projektu przewidziane zostały następujące zadania:
1) remont statku-muzeum „Vityaz” i stworzenie na nim wystawy stałej Epoka „Vityaza”; 
2) remont statku-muzeum „Sołdek”, stworzenie wystawy stałej „Sołdek” i jego czasy;
3) plenery artystyczne w Gdańsku i Kaliningradzie; 
4) wystawa czasowa prac poplenerowych w Gdańsku i Kaliningradzie;
5) międzynarodowe seminaria dla studentów; 
6) praktyki morskie dla studentów; 
7) konferencja Epoka „Vityaza”; 
8) wydanie katalogu „Stocznie bałtyckie na południu i południowym wschodzie: historia 

i współczesność”. 
Remont statku-muzeum „Sołdek” w stoczni zaplanowany jest w terminie październik 

– listopad 2020 r. Jednostka zostanie odholowana do wybranej w przetargu stoczni, która 
wykona:

a) prace kadłubowe podczas dokowania statku, w tym pomiary grubości blach poszy-
cia i konstrukcji kadłuba oraz grodzi i pokładów, a także wymianę fragmentów blach 
poszycia i konstrukcji, nitów i ochrony protektorowej kadłuba;

b) prace konserwacyjno-malarskie: zmycie poszczególnych elementów statku odpo-
wiednimi środkami, odtłuszczenie, malowanie odpowiednimi rodzajami farb nowej 
generacji w zależności od rodzaju nawierzchni;

c) prace dodatkowe: wykonanie dwóch przejść w grodzi między ładownią nr 3 i 2 oraz 
podestu w ładowni nr 2, łączącego dwa przejścia w grodzi oraz jednego zejścia, 
ponadto schodni, a w ładowni nr 2: podłogi, oświetlenia oraz rurociągów systemu 
przeciwpożarowego.

Bardzo ważnym elementem projektu jest realizacja nowej wystawy stałej, zatytułowa-
nej „Sołdek” i jego czasy. Jej celem jest wprowadzenie widza w tajemniczy świat histo-
rycznego statku o napędzie parowym, z którym zawiązane są życiorysy i emocje wielu 
ludzi morza. Ekspozycja opowiadać będzie o zagadnieniach związanych z dziejami polskiej 
techniki okrętowej, w szczególności o realiach politycznych, społecznych oraz gospodar-
czych, w jakich powstawał statek i w jakich był eksploatowany. Będzie to także opowieść 
o ludziach związanych z jego budową i eksploatacją. Znajdują się wśród nich konstruktorzy, 
ale również robotnicy stoczniowi, tacy jak traserzy, niterzy, spawacze. Ponadto w ekspozycji 
przybliżone są postacie kapitanów i wybranych członków załogi oraz ciekawostki z długiej 
– liczącej blisko 30 lat – eksploatacji statku. 
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Aranżacja nowej wystawy będzie realizowana w ładowniach nr 3 i 4. Górna część ekspo-
zycji, rozmieszczona na międzypokładzie w ładowni 3 i 4, wprowadzi widza w atmosferę stat-
ku. W niej najważniejsze będzie wnętrze statku, wydobyte i podkreślone poprzez podświetle-
nie wręgów na burtach. Na międzypokładzie znajdą się także nośniki informacji dostoso wane 
skalą do wnętrza, podporządkowane jego konstrukcji. Będą to rytmicznie rozmieszczone 
wzdłuż relingów ekspozyto ry, opowiadające 20 epizodów z historii budowy i eksploatacji 
s.s. „Sołdek”, zwieńczone okrągłym, podświetlonym „ilumi natorem” ze zdjęciem reprezenta-
tywnym dla przekazywanej przez dany ekspozytor treści. Oprócz tego ekspozytory zostaną 
wyposażone w słuchawki (inspirowane daw nymi słuchawkami telefonicznymi), dzięki którym 
będzie można zapoznać się z informacjami w dwóch językach, polskim oraz angielskim.

Centralnym elementem w obydwu ładowniach na górnym poziomie – międzypokładzie – 
będą obiekty, eksponujące surowce, z którymi związana była eksploatacja „Sołdka”. W oto-
czonych szklanymi prze grodami otworach znajdować się będą: węgiel – w ładowni nr 3 oraz 
ruda żelaza – w ładowni nr 4. Dzięki temu widz podchodzący do barierki i spoglądający 
w dół może ulec iluzji, że w ładowni nr 3 pod międzypo kładem znajduje się autentyczny 
węgiel, a w ładowni nr 4, że statek załadowany jest rudą żelaza. Uzupełnieniem eks pozycji 
w ładowni nr 3 będzie wyeksponowany model statku „Sołdek”. 

W obydwu ładowniach na grodziach i ścianach znajdą się ele menty graficzne, nawiązują-
ce do rysunku technicznego, bę dące wymiarowaniem wnętrza oraz podaniem jego kubatury. 
Dolne części ładowni nr 3 i 4 stanowić będą rozwinięcie opowieści o „Sołdku”. Centralnym 
elementem w obydwu ładowniach będzie obiekt o cylindrycznym kształcie, mieszczący 
w sobie ekrany projekcyjne, nośniki grafiki, a w ładowni nr 4 pełniący również rolę siedziska, 
na którym można przesłuchać ścieżki audio, związane z treścią wystawy. Oprócz centralne-
go ekspozytora w ładowni nr 3 znajdą się także: ekspozytor na zabytkowe narzędzia, którymi 
posługiwali się budowniczowie statków w czasie, kiedy powstawał „Sołdek” oraz salka kino-
wa z ekranem LCD przeznaczonym do projekcji archiwalnych filmów i siedzi skami dla oglą-
dających. Z kolei w ładowni nr 4, oprócz obiektu centralnego, tuż pod sufitem międzypokła du 
znajdą się ekrany, na których pojawiać się będą foto grafie oraz filmy związane z ekspozycją, 
modele wybranych statków z kolekcji NMM, stanowisko dla dzieci (zabawy, kolorowanki, 
gry, klocki, itp.), siedziska dla zwiedzających oraz sala kinowa. Nastrój wystawy budowany 
będzie poprzez zastosowanie odpowiedniego oświetlenia, dzięki któremu widz będzie mógł 
poczuć, że jest w miejscu niezwykłym, wyciszyć się i skupić swoją uwagę na ekspozycji. 
Dolna część ekspozycji, przybliżająca czasy powstawania „Sołdka”, w kontraście do górnej 
części będzie jasno oświetlona i nasycona fotografiami, filmami, infografikami, modelami i ry-
sunkami. Kolejnym ważnym elementem budującym nastrój wystawy będą muzyczne ścieżki 
dźwiękowe, odtwarzane w tle w poszcze gólnych salach: pojawią się odgłosy pracy w stocz-
ni, połączone z tłem muzycznym, od głosy maszyny parowej, morza, statku.

Wystawa ma mieć charakter opo wieści przekazywanych w małych, przyswajalnych dla 
widza dawkach. Ważnym zabiegiem będzie przybliżenie widzowi ekspozycji poprzez kon-
takt z wybranymi eksponatami, zachęcenie do uczestniczenia we współtworzeniu wystawy 
za pomocą „obiektów interaktywnych” oraz poprzez multimedia: filmy, projekcje, nagrania 
audio i wideo archiwalne. Otwarcie wystawy planowane jest pod koniec projektu (sierpień 
2021 r.). Ekspozycji będzie towarzyszył nowy program edukacyjny, w którego skład wejdą:

- gra muzealna dla dzieci ze szkół podstawowych (pokład „Sołdka”);
- broszura edukacyjna poświęcona statkowi-muzeum „Sołdek”; 
- jednodniowy event dla mieszkańców.
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Ze względu na ograniczone możliwości poznania ekspozycji na statku-muzeum przez 
osoby niepełnosprawne ruchowo, utworzone zostanie specjalne stanowisko multimedialne 
w głównym holu NMM, z widokiem na statek. Przewidywane dla 3 osób, będzie się składać 
z komputerów stacjonarnych, okularów VR oraz sterowników do poruszania się po wirtu-
alnej rzeczywistości. Użytkownik odbywać będzie wirtualną wycieczkę po statku-muzeum 
„Sołdek”, przy czym do dyspozycji będą trzy różne sposoby zwiedzania:

1) spacer po „Sołdku” – samo przejście trasą zwiedzania bez żadnych informacji 
tekstowych; 

Wizualizacje nowej wystawy stałej na statku-muzeum „Sołdek”
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2) wycieczka z przewodnikiem – przejście trasą zwiedzania z dodatkowym opisem odwie-
dzanych miejsc, rozszerzone o pokaz zdjęć z budowy statku z krótkim komentarzem; 
za pomocą ekranu dotykowego będzie można wybrać któreś z charakterystycznych 
miejsc na statku (kotły, maszyna parowa, windy, koło sterowe, radar) i zapoznać się 
z nim, a także uzyskać możliwość zobaczenia pomieszczeń niedostępnych na co dzień; 

3) quiz o „Sołdku” – użytkownik odpowiadać będzie na 10 (losowanych z bazy kilku-
dziesięciu) pytań, dotyczących zarówno historii statku, jak i miejsc odwiedzonych 
podczas wirtualnej wycieczki; pytania będą miały atrakcyjną formę graficzną, wyko-
rzystującą zdjęcia.

Wizualizacje nowej wystawy stałej na statku-muzeum „Sołdek”
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Wiele działań w ramach projektu będzie miało charakter wymiany doświadczeń z part-
nerami rosyjskimi. Wśród nich znajdą się plenery artystyczne w Polsce i Rosji, zwieńczone 
wspólną wystawą prac. Zaplanowano też międzynarodowe seminaria z zakresu morskiego 
dziedzictwa historycznego i kulturowego, których celem będzie popularyzacja historyczne-
go potencjału przygranicznego dla rozwoju turystyki. Inna część projektu skierowana jest 
do studentów, którzy odbywać będą praktyki morskie związane z poznaniem morskiego 
dziedzictwa kulturowego na obszarze przygranicznym.

Podczas projektu planowana jest też konferencja naukowa Epoka „Vityaza”: od historii 
do współczesności. Będzie ona poświęcona 30-leciu Muzeum Oceanu Światowego (2020) 
i 80-leciu „Vityaza” (2019). Statek ma znaczenie historyczne i kulturowe, naukowcy z 32 
krajów pracowali na pokładzie jednostki podczas wypraw naukowych i prowadzili bada-
nia o znaczeniu światowym, przyczyniając się do wiedzy o morzach i oceanach na całym 
globie.

Jednym z działań będzie przygotowanie katalogu pt. „Stocznie bałtyckie na południu 
i południowym wschodzie: historia i współczesność”. Katalog, przeznaczony dla turystów, 
zostanie wydany w 3 językach: polskim, rosyjskim i angielskim.

Nadchodzące miesiące będą kluczowe dla naszego projektu. Przygotowany zostanie 
przetarg na prace remontowe w stoczni, powstanie dokumentacja wykonawcza nowej wy-
stawy i odbędzie się szereg zaplanowanych spotkań, działań artystycznych i naukowych. 
Mam nadzieję, że zrealizowane przedsięwzięcia będziemy mogli zaprezentować na kolej-
nych konferencjach muzealnictwa morskiego i rzecznego.



Podzielona między trzech zaborców Rzeczpospolita przez cały XIX wiek była nieobecna 
na mapie Europy. Z mapy zostało wymazane państwo, ale nie można było unicestwić naro-
du, jego ducha – choć dziś już wiemy z historii, i to wcale nie tak odległej, że i takie działania 
były podejmowane. Naród pozostawał na swoim terytorium… Polacy nie dość, że pozostali 
na swojej ziemi ojczystej, to jeszcze nie pogodzili się z politycznym status quo i postanowili 
walczyć o odzyskanie niepodległości dla swojej Ojczyzny. Powstanie kościuszkowskie, woj-
ny napoleońskie, powstania listopadowe i styczniowe – to próby zbrojne mające przywró-
cić niepodległość. Pomiędzy tymi wydarzeniami również nie zachowywali biernej postawy. 
Podejmowali działania pokojowe – pozytywistyczne – mające na celu odrodzenie polskiej 
państwowości. Dotyczyło to zwłaszcza Polaków zmuszonych do życia pod władaniem pru-
skim. To właśnie tam toczyła się „najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”.

I to właśnie na ziemiach zaboru pruskiego, a szczególnie na Pomorzu i w Wielkopolsce, 
w końcu wieku XIX zrodził się pomysł na nową formę walki z zaborcą. W 1895 roku wymy-
ślono i zaczęto realizować wydawanie i rozsyłanie zadrukowanych ilustracjami o charakte-
rze patriotycznym blankietów, na których zamieszczano krótkie korespondencje. Miały one 
najczęściej charakter życzeń i gratulacji. Dla realizacji tej inicjatywy powołano organizację 
społeczną pod nazwą Komitet do Wydawania Kart Gratulacyjnych. 

U genezy tego zjawiska legła nie tylko chęć walki z zaborcą. Inicjatorom tego przed-
sięwzięcia chodziło również o kultywowanie tradycji patriotycznych poprzez upamiętnienie 
wydarzeń historycznych. Pierwszą taka okazją była rocznica kościuszkowska. W 1895 roku 
mijała 100. rocznica insurekcji kościuszkowskiej. Wówczas w gronie działaczy Funduszu 
Kościuszkowskiego oraz Towarzystwa Ochrony Pracy Kobiet zrodziła się idea stworzenia 
blankietów o charakterze patriotycznym. Pierwsze egzemplarze ukazywały Kościuszkę i ko-
synierów oraz inne postaci i wydarzenia związane z tą historią. Trudno się więc dziwić, 
że zaczęto je określać mianem telegramów patriotycznych. 23 października 1895 roku na 
łamach „Wielkopolanina” ukazała się odezwa, pod którą podpisało się dziewięć członkiń 
Komitetu Pań na czele z Marią Łembińską i Teodorą Kusztelanową. W swoim apelu zwró-
ciły się do społeczeństwa o zbiórkę funduszy na cele narodowe. Środki te miały pocho-
dzić z rozprowadzanych blankietów telegramów ozdobionych motywami kościuszkowskimi 
i hasłem „Cel narodowy i dobroczynny”. Szybko okazało się, że podjęta inicjatywa zyskała 
ogromną popularność. Powodzenie spowodowało, że rozpoczęto tym sposobem upamięt-
niać każdą kolejną rocznicę patriotyczną. W 1897 r. pojawił się wizerunek generała Jana 
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Henryka Dąbrowskiego. W roku następnym Adama Mickiewicza, a w 1910 r. w związku 
z jubileuszem bitwy pod Grunwaldem – króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi. Po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości w latach 20. i 30. XX wieku telegramy te zmieniły 
swoją nazwę na „Telegramy Narodowe”.

Użyty w nazwie przymiotnik „patriotyczne” nawiązuje do ich szaty graficznej. Jak się 
okazało, inicjatywa bardzo szybko zyskała popularność, dlatego wkrótce rozpoczęto emi-
sję kolejnych tematów o charakterze patriotycznym. W ich szacie graficznej wykorzystano 
postaci z polskiej historii, charakterystyczne budowle polskich miast, które wówczas znaj-
dowały się „za kordonem”, czyli na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim lub austriac-
kim – Krakowa, Lwowa czy Warszawy. Spotyka się tam również elementy religijne, wśród 
których najczęstszym była ikona Matki Boskiej Częstochowskiej w różnych konfiguracjach.

Osobnym zagadnieniem było przesyłanie telegramów do adresatów. Z uwagi na patrio-
tyczny charakter telegramów nie można było korzystać z poczty państwowej, gdyż groziło 
to ich zatrzymaniem i konfiskatą. Dlatego też rozprowadzano je za pośrednictwem posłań-
ców, którymi byli młodzi chłopcy. Ponadto nie używano oficjalnie emitowanych znaczków 
pocztowych, a naklejano specjalne nalepki, które informowały, na jaki cel zostaną przezna-
czone pozyskane środki. Znajdujemy na nich informacje o tych celach: „Na Bezdomnych”, 
„Cel Narodowy” czy „Towarzystwo Czytelni Ludowych”. 

Bardzo szybko telegramy stały się bardzo popularne nie tylko w prowincji poznańskiej. 
Funkcjonowały one również na sąsiadującym z Wielkopolską Pomorzu. To z kolei nie mogło 
nie wywołać ostrej reakcji władz pruskich. Bezpośrednią przyczyną stał się blankiet wydany 
w 1910 r. z okazji 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. W wielu drukarniach i punktach 
dystrybucji przeprowadzono rewizje i konfiskaty. Wzmożone represje spowodowały, iż sądy 
wydawały liczne wyroki skazujące na konfiskatę nie tylko blankietów, ale również znaczków, 
którymi były ofrankowane blankiety.

W odrodzonej II Rzeczypospolitej druk blankietów był kontynuowany. W ich szacie gra-
ficznej pojawiły się też nowe tematy. Jednym z nich były motywy marynistyczne. Miały one 
zdecydowanie charakter symboliczny, alegoryczny, ale również propagandowy. W formie 
graficznej ilustrowały związki pomiędzy morzem a całą Polską. 

Prezentowane telegramy zawierające motywy morskie pochodzą z lat 1920–1936. 
Niestety, nie wszystkie zostały zaopatrzone w sygnatury autorów szaty graficznej oraz 
wydawców, czyli drukarzy. Pośród autorów można odczytać nazwiska Kaź. Kościa[…], Fr. 
Pilczek czy Fr. Tabula. Zgodnie z tradycją sprzed roku 1918 były one drukowane w Poznaniu, 
a zamieszczone sygnatury wskazują na dwa zakłady poligraficzne: Drukarnia Św. Wojciecha 
i zakład Franciszka Pilczka. Na podstawie zapisów można stwierdzić, że zasięg terytorial-
ny rozsyłanych telegramów ograniczał się do terenu Wielkopolski i Pomorza. Znajdujące 
się w zbiorach warszawskiego Muzeum Niepodległości telegramy pochodzą z Wolsztyna, 
Kruszwicy, Inowrocławia i Bydgoszczy. Wszystkie zostały wysłane z okazji ślubu, z życze-
niami dla Młodej Pary, lub jubileuszu – najprawdopodobniej w związku z rocznicą ślubu.

Galerię tych telegramów otwiera blankiet opatrzony alegoryczną wizją plastyczną. Jej 
odczytanie należy rozpocząć – wbrew zasadom przyjętym w historii sztuki – od drugiego 
planu. Nad znajdującym się horyzoncie żaglowcem wschodzi słońce. Na tę nastrojową sce-
nę spogląda ze skalistego brzegu marynarz, odwrócony do widza plecami. Ponad nim, na 
wyniosłej skale, siedzi orzeł w koronie z rozpostartymi skrzydłami, który również spogląda 
na morze. Poniżej na gałązkach laurowych została umieszczona tarcza herbowa z wize-
runkiem orła w koronie. Pod całością u dołu rozciąga się wstęga z napisem NASZ BAŁTYK 
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POLSKIM NA WIEKI. Ten rysunek jest przepełniony idyllicznym myśleniem o sprawach mor-
skich oraz niezwykłym ładunkiem patosu. 

Telegram ten został przygotowany w kilku wersjach plastycznych. Pierwsza z nich, sy-
gnowana datą 1920, charakteryzuje się wykorzystaniem trzech kolorów. Tło tarczy herbo-
wej jest amarantowe. Drugim wprowadzonym kolorem jest złoty. W tym właśnie kolorze 
została wykonana wschodząca tarcza słoneczna oraz pierwsze litery wyrazów. Tło hasła 
telegramu stanowią również złocone, stylizowane gałązki laurowe. Podobnie została wyróż-
niona obwódka tarczy herbowej oraz korony orłów. 

Z roku 1932 r. pochodzi wersja tego samego blankietu o znacznie bogatszej szacie 
kolorystycznej: morze i obłoki otrzymały barwę niebieską, a skałom dodano odcienie brązu. 
Przede wszystkim jednak inna jest forma orła w godle na tarczy herbowej, zgodna ze zmia-
nami wprowadzonymi po roku 1927. Inaczej również został przedstawiony orzeł na skale: 
zyskał dostojną, pełną godności sylwetkę.

Kolejny użyty w telegramach motyw to widok płynącego żaglowca pod pełnymi żaglami, 
widziany z prawej burty. Na jednym z żagli znajduje się napis POMORZE. Po lewej stronie 
umieszczony został rozpięty i wydęty od wiatru żagiel. Na jego powierzchni znajduje się 
skrót T. C. L. – Towarzystwo Czytelni Ludowych. Poniżej zaś został wpisany fragment tek-
stu Hymnu do Bałtyku, którego melodię skomponował Feliks Nowowiejski, a słowa napisał 
Stanisław Rybka-Myrius:

   I polskim morzem będziesz Ty!
   Bo o twe wody szmaragdowe
   Płynęła krew i nasze łzy! 
Na topie masztu biało-czerwony wimpel1. Krawędzie całości zostały obwiedzione ry-

sunkiem liny okrętowej. Blankiet został zaopatrzony w sygnaturę producenta – Drukarni św. 
Wojciecha w Poznaniu. Tam też najprawdopodobniej powstał jego projekt.

Kolejny motyw to trzy widoki z Polski, umieszczone w okrągłych obramowaniach, jak-
by bulajach. W pierwszym, patrząc od lewej, widnieją zabudowania fabryczne z napisem 
KOMINY ŚLĄSKIE, w środkowym MYSIA WIEŻA w Kruszwicy obwiedziona złotymi kłosami 
zboża, a po prawej żaglowiec i napis BAŁTYK. Tłem dla tych widoków jest orzeł w koronie 
z rozpostartymi skrzydłami. Pod całością, na udrapowanej wstędze, został umieszczony 
skrót T. C. L. Poniżej znajduje się fragment wiersza Emila Zegadłowicza, który jest dopeł-
nieniem treści graficznej:

   Przez twardych roków ciąg
    Szły książki z rąk do rąk
   Od Śląska aż po Hel – 
    Polskiej modlitwy cud,
   Polskiego słowa trud
    Dźwigało: T – C – L!
Również krawędzie telegramu zostały ozdobione biało-czerwoną wstęgą. Po lewej stro-

nie pod ilustracją znajdują się inicjały autora – W. Sz. Blankiet, podobnie jak poprzedni, zo-
stał wydrukowany w Drukarni św. Wojciecha w Poznaniu, o czym świadczy zapis w lewym 
dolnym narożniku2. 

1 Wimpel to wąski pas tkaniny w barwach przynależności jednostki, mocowany na topie masztu. W ma-
rynarce wojennej jest podnoszony jako znak dowódcy okrętu.

2 Można przypuszczać, że ten rysownik był autorem pozostałych blankietów Drukarni Św. Wojciecha.
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Trzy widoki są jednoznacznym i symbolicznym nawiązaniem do charakteru Państwa 
Polskiego. Śląskie kominy to symbol polskiego przemysłu; Kruszwica z Mysią Wieżą i kłosami 
zbóż – to część agrarna naszej Ojczyzny, a zarazem kolebka naszej państwowości. Z kolei 
żaglowiec na morzu – to nawiązanie do budowanej od podstaw polskiej gospodarki morskiej.
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Kolejny blankiet jest niezwykle bogaty od strony graficznej. Niemal cała jego powierzch-
nia wypełniona została rysunkiem, z pozostawieniem zaledwie niewielkiego miejsca na 
umieszczenie treści przez nadawcę. W dolnej części blankietu ukazany jest port morski, do 
którego zmierza kilka jednostek, m.in. okręt z biało-czerwoną banderą na dziobie. Nad cało-
ścią widnieje wystylizowany orzeł w koronie, od którego rozchodzą się we wszystkich kierun-
kach promienie. U dołu znajduje się napis MORZE TO WIELKOŚĆ I BOGACTWO NARODU. 
Górna krawędź i fragmenty bocznych zostały obwiedzione biało-czerwoną wstęgą.

Grafika telegramów drugiej połowy lat 30. XX w. stanowi ilustrację niezwykle dynamicz-
nego rozwoju naszego odrodzonego państwa. W części górnej blankietu z 1936 r. znajduje 
się alegoryczny rysunek: po lewej stronie – panorama śląskich kopalni, z górnikiem stojącym 
przy dwóch wagonikach wypełnionych urobkiem na pierwszym planie, po prawej – widok 
portu, najprawdopodobniej w Gdyni; nad nimi przelatujące samoloty. Pośrodku, pomiędzy 
dwoma częściami rysunku, widnieje tarcza herbowa z orłem w koronie według wzoru usta-
nowionego po 1927 roku. Pod całością na wstędze, której tło stanowią złote liście laurowe, 
znajduje się hasło przewodnie: ZIEMIA I MORZE POLSKIE NAS WITA. Warto zwrócić uwagę 
na jeszcze jeden szczegół: po prawej stronie widoczny jest fragment statku z lewej burty od 
dziobu; cała burta została pomalowana na czarno, jedynie jej część górna to biało-czerwony, 
delikatnie zaznaczony pasek. Autor ilustracji również w ten sposób zaznaczył patriotyczną, 
narodową wymowę przesłania swojej wizji plastycznej. W prawym dolnym narożniku blankie-
tu znajduje się sygnatura: Lit. i projekt Fr. Pilczek / Poznań – Fr. Ratajczaka 38. 

Kolejny telegram ukazuje nie tylko gospodarczy, ale też rekreacyjny wymiar posiadania 
dostępu do morza. Na pierwszym planie centralnie w osi pionowej znajduje się maszt z roz-
postartymi żaglami, na który wspina się marynarz. W prawej ręce trzyma drzewce z rozwi-
niętym biało-czerwonym proporcem z napisem BAŁTYK TO NASZ. Tłem dla tej wizji artysty 
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jest morze oraz plaża na jego brzegu. Na morzu znajduje się jacht oraz dwa statki, płynące 
w różnych kierunkach, przy piaszczystym brzegu natomiast – łodzie z postawionymi żagla-
mi oraz sylwetki ludzi. Całość posiada obwódkę w formie liny, przy czym u dołu umieszczo-
ne zostały dwa skrzyżowane wiosła, skierowane piórami skośnie na zewnątrz, poza obrys 
rysunku. Pod prawym wiosłem znajduje się sygnatura autora: FR. TATULA. Z kolei w lewym 
dolnym narożniku znajduje się zapis informujący o producencie telegramu: Fotolitografia 
Drukarni św. Wojciecha w Poznaniu. Rysunek ten zawiera jeszcze jeden ciekawy element, 
na który należy zwrócić uwagę. Otóż na samej górze widnieje napis NA DOCHÓD TOW. 
CZYTELNI LUDOWYCH. Stanowi on nawiązanie do pierwotnej tradycji, która była jednym 
z powodów stworzenia telegramów w końcu XIX w. i wskazuje, na jaki cel przeznaczony był 
dochód ze sprzedaży blankietów telegramów.

Ostatni z omawianych tu blankietów stanowi ilustrację w pełni rozwiniętej gospodarki 
morskiej II Rzeczypospolitej. Na pierwszym planie znajduje się marynarz, wspierający się 
o reling pokładu rufowego jednostki, na której maszcie powiewa biało-czerwona bandera. 
Twarzy marynarza, a więc i jego wzroku nie widzimy, ale możemy się domyślić, że z dumą 
i satysfakcją patrzy na ukazany po lewej port, w którym cumują różne jednostki, a wśród 
nich jeden z polskich transatlantyków. W lewym górnym narożniku umieszczony został na-
pis GDYNIA, a u dołu hasło CZEŚĆ POLSKIEMU BAŁTYKOWI. U dołu po prawej stronie 
znajduje się sygnatura autora kompozycji, Kazimierza Kościańskiego.
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Na wszystkich telegramach zaznaczony był cel, na jaki przeznaczano środki uzyskane 
z ich dystrybucji. Informacja taka mogła być wkomponowana w ilustrację lub mieścić się 
na specjalnych okrągłych nalepkach. W przypadku prezentowanych telegramów maryni-
stycznych znamy dwie takie nalepki, z których jedna podaje konkretne przeznaczenie: NA 
BEZDOMNYCH, druga bardziej ogólne: CEL DOBROCZYNNY.

Telegramy patriotyczne funkcjonowały w społeczeństwie polskim od roku 1895 do 
1939. Ich popularność ograniczała się do terenu Wielkopolski i Pomorza, czego nie zmieni-
ło odzyskanie niepodległości. Po drugiej wojnie światowej tradycja drukowania i rozsyłania 
telegramów patriotycznych nie była już kontynuowana. Nie doczekały się też opracowań 
o charakterze historycznym. Prezentowane były natomiast w muzeach, przy czym ekspo-
nowane egzemplarze pochodziły zarówno ze zbiorów muzealnych, jak i kolekcji prywat-
nych, a z okazji wystaw ukazały się katalogi i foldery. Kolekcja warszawskiego Muzeum 
Niepodległości, obejmująca 77 egzemplarzy telegramów z lat 1905–1939, również oczeku-
je na swoje opracowanie.
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Wiele działań na rzecz upamiętniania i promowania historii lokalnego żeglarstwa, 
zwłaszcza morskiego, podejmował w ostatnich latach Pomorski Związek Żeglarski. Jest to 
jeden z filarów aktywności organizacji, która skupia kluby żeglarskie z całego województwa 
pomorskiego. W konsekwencji śmiało można ją nazwać depozytariuszem pamięci o wyda-
rzeniach, klubach, jachtach i – przede wszystkim – ludziach. W artykule chciałbym opisać 
aktywność PoZŻ na polu historii w latach 2017–20191.

I

Nowe otwarcie w działalności Pomorskiego Związku Żeglarskiego jest zasługą 
Bogusława Witkowskiego, który w 2012 roku objął funkcję prezesa. Położył on duży nacisk 
na promocję żeglarstwa, w tym i jego historii. Pierwszymi efektami było powołanie Biura 
Prasowego, uporządkowanie i digitalizacja archiwum, stworzenie Słownika Biograficznego 
Żeglarzy Pomorskich oraz organizacja dużych wystaw, które odbywały się w ramach 
Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego. W 2013 roku wspólnie z Narodowym Muzeum Morskim 
w Gdańsku i Jacht Klubem Morskim „Gryf” w Gdyni udostępniono zabytkowy jacht „Opty” 
Leonida Teligi, w 2014 roku z obchodzącym jubileusz 90-lecia powstania Yacht Klubem 
Polski Gdynia zorganizowano wystawę „Józef Unrug – człowiek, marynarz, żeglarz”, 
a w 2015 roku stworzona została ekspozycja „Trofea polskich żeglarzy”, która upamięt-
niała 50-lecie Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Ponadto od 2012 roku PoZŻ rozwija 
z Polskim Związkiem Żeglarskim i miastem Gdynią Aleję Żeglarstwa Polskiego, która mieści 
się na falochronie południowym Basenu Jachtowego im. Mariusza Zaruskiego. Związek ma 
też na koncie organizację wspólnie z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku konferencji 
popularnonaukowej „Mariusz Zaruski – życiorys morzem pisany”, która zgromadziła ponad 
120 osób z całej Polski. Jako platforma do publikowania artykułów popularnonaukowych, 
biogramów, filmów i historycznych zdjęć służy Związkowi zaś portal Żeglarski.info.

1 Działalność w latach wcześniejszych została opisana w artykułach J. Szerle, Popularyzacja historii że-
glarstwa w działalności Pomorskiego Związku Żeglarskiego, [w:] XII Konferencja Polskiego Muzealnic-
twa Morskiego i Rzecznego. Gdańsk – Gdynia 2014, pod red. J. Litwina, Gdańsk 2016 oraz J. Szerle, 
Kurs na przeszłość – inicjatywy historyczne Pomorskiego Związku Żeglarskiego w latach 2016–2017, 
[w:] XIII Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego. Chojnice – Charzykowy 2016, 
pod red. J. Litwina, Gdańsk 2018.

Jędrzej Szerle

Działalność historyczna 
Pomorskiego Związku Żeglarskiego



283Działalność historyczna Pomorskiego Związku Żeglarskiego

II

Działalność w latach 2017–2019 upłynęła w dużej mierze na kontynuowaniu istnie-
jących projektów. W tym czasie w Alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni przybyło sześć 
nowych tablic upamiętniających słynnych żeglarzy. W poniedziałek 11 czerwca 2018 r.  
uhonorowano w ten sposób dwóch żeglarzy – Zygfryda „Zygę” Perlickiego (1932–2017) 
i Zbigniewa Puchalskiego (1933–2014). Pierwszy z nich był jednym z najwybitniejszych pol-
skich żeglarzy w historii, który ścigał się zarówno w regatach morskich, m.in. zwyciężając 
w Kieler Woche i opływając świat w Whitbread Round the World Race, jak i dyscyplinach 
olimpijskich – był ósmy w klasie Soling na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium w 1972 
roku. Zbigniew Puchalski, choć również uczestniczył w Whitbread Round the World Race, 
zapisał się w historii jako świetny samotnik – w 1972 roku ukończył północnoatlantyckie 
regaty OSTAR, a w latach 1976–1980 okrążył świat. W niedzielę 14 października 2018 r. 
w Alei zawisła tablica Tadeusza Siwca (1928–2017), współtwórcy Jacht Klubu Marynarki 
Wojennej „Kotwica” w Gdyni oraz doskonałego żeglarza morskiego, który przepłynął w rej-
sach ponad 65 000 Mm, trzykrotnie zdobył tytuł morskiego żeglarskiego mistrza Polski 
i ośmiokrotnie zwyciężył w Błękitnej Wstędze Zatoki Gdańskiej. W niedzielę 12 maja 2019 
roku upamiętniony został Bolesław Mazurkiewicz (1931–2017) – organizator żeglarstwa, 
współzałożyciel i wieloletni prezes Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego – 
obecnie Pomorskiego Związku Żeglarskiego oraz profesor nauk technicznych związany 
z Politechniką Gdańską, której był rektorem. W sobotę 29 czerwca 2019 roku uhonorowano 
Aleksandra Bereśniewicza (1908–2007), który żeglował przez 58 lat, a za samotne przepły-
nięcie 600 Mm zimą po Bałtyku w 1971 roku otrzymał przydomek „Kapitan Mróz”. W piątek 
19 lipca 2019 roku tablicę otrzymał Czesław Marchaj (1918–2015), wybitny specjalista 
w dziedzinie aero- i hydrodynamiki, świetny żeglarz regatowy pływający w klasie Finn oraz 
działacz żeglarski, związany z Polskim Związkiem Żeglarskim i International Yacht Racing 
Union. Na koniec 2019 roku tablic w Alei jest łącznie osiemnaście.

Odsłonięcie tablicy Bolesława Mazurkiewicza podczas uroczystego otwarcia 
pomorskiego sezonu żeglarskiego 2019. Fot. Tadeusz Lademann
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W tym okresie Pomorski Związek Żeglarski ponownie włączył się w organizację re-
aktywowanego w 2013 roku Święta Morza w Gdyni, nawiązującego do przedwojennych 
korzeni. Był również partnerem strategicznym Zlotu Jachtów z Duszą „Próchno i Rdza”. 
Impreza ta w 2019 roku zgromadziła 40 drewnianych i stalowych jachtów, w dużej czę-
ści oldtimerów, które udostępnione zostały do zwiedzania. Z kolei w 2018 roku podczas 
wrześniowej odsłony akcji „Pomorze na morze” uczniowie z pomorskich szkół po rejsach 
na „Zawiszy Czarnym” mieli okazję uczestniczyć w lekcjach muzealnych w Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Pomorski Związek Żeglarski wciąż dbał o zachowanie pamię-
ci o Juliuszu Sieradzkim, regatowcu, olimpijczyku i twórcy klasy Omega – w Pucku w 2017 
roku zorganizowane zostały Mistrzostwa Polski o Puchar Juliusza Sieradzkiego, a w 2018 
i 2019 roku Memoriały Juliusza Sieradzkiego. Wciąż odbywały się też Regaty o Puchar 
Korsarza, organizowane przez Polski Klub Morski w Gdańsku i PoZŻ, upamiętniające rega-
towe zwycięstwo jachtu „Korsarz” w 1936 roku. Kolejną wspieraną inicjatywą jest Festiwal 
Filmów Żeglarskich JachtFilm, na którym zobaczyć można najważniejsze filmy poświęcone 
również historii żeglarstwa.

Ponadto w 2018 roku na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości PoZŻ zrealizo-
wał projekt „Do granic Niepodległej”, którego głównym partnerem był Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego. Od 15 do 18 maja osiemnastu uczniów, którzy osiągnęli 
najlepsze wyniki w III Pomorskim Konkursie o Tytuł Mistrza Nawigacji, a także sześciu 
nauczycieli wzięło udział w czterodniowym rejsie „Zawiszą Czarnym”. Oprócz zajęć na po-
kładzie przygotowano również zajęcia edukacyjne – apel na pokładzie, który był okazją do 
przypomnienia wydarzeń z 1918 i 1920 roku oraz zwiedzanie Muzeum Obrony Wybrzeża 
w Helu. Ważnym akcentem stulecia odzyskania niepodległości było odsłonięcie Pomnika 
Polski Morskiej w Gdyni 24 czerwca 2019 roku, zbudowanego z inicjatywy Pomorskiego 
Związku Żeglarskiego oraz Ligi Morskiej i Rzecznej.

 W Memoriale Juliusza Sieradzkiego w 2019 roku wzięły udział 42 załogi. Fot. Tadeusz Lademann
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III

W 2018 i 2019 roku Pomorski Związek Żeglarski włączył się w szereg działań na rzecz 
żeglarzy polonijnych. W 2018 roku wspierał Międzynarodowy Zlot Żeglarski, który zorgani-
zowany został w Gdyni w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Zgromadził ponad stu żeglarzy z siedmiu krajów. PoZŻ zaangażował się również w działania 
na rzecz pośmiertnego uhonorowania Władysława Wagnera – pierwszego Polaka, który 
opłynął jachtem świat – Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. 
Uroczyste wręczenie odznaczenia przedstawicielom rodziny żeglarza, który po II wojnie 
światowej wybrał życie na emigracji, odbyło się 29 marca 2019 roku na „Darze Pomorza”. 
W tym samym roku Związek nawiązał kontakty z Polish Yacht Club Chicago oraz podpisał list 
intencyjny, dotyczący organizacji imprez polonijnych ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” 
oraz Polskim Komitetem Olimpijskim. Wsparł również Polonusów podczas XIX Światowych 
Letnich Igrzysk Polonijnych, które odbywały się w Gdyni na przełomie lipca i sierpnia.

IV

Duża część działalności popularyzatorskiej Pomorskiego Związku Żeglarskiego odby-
wa się za pośrednictwem wspomnianego wcześniej portalu Żeglarski.info, którego wydaw-
cą jest Fundacja Aktywnie i Zdrowo z Gdyni. Efektem współpracy jest m.in. kontynuowanie 
projektu Słownik Biograficzny Żeglarzy Pomorskich – do początków 2020 roku udało się 
stworzyć biogramy, nagrać wspomnienia, zeskanować fotografie lub zrealizować filmy do-
tyczące ponad 40 żeglarzy. Prawdopodobnie jest to jedyny tak rozległy zbiór materiałów 
historycznych związanych z polskim żeglarstwem dostępny on-line.

W uroczystości pośmiertnego odznaczenia Władysława Wagnera wzięło udział ponad sto osób – że-
glarze, harcerze oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Fot. Tadeusz Lademann
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Oprócz dłuższych tekstów za pośrednictwem serwisu Facebook publikowane są 
również historyczne fotografie – zarówno te dostępne w ramach wolnej licencji, jak i otrzy-
mane od osób prywatnych, m.in. podczas prac nad Słownikiem Biograficznym Żeglarzy 
Pomorskich.

Dużą nowością w działalności PoZŻ i Żeglarskiego.info jest produkcja filmów po-
święconych żeglarzom i historii żeglarstwa. O ile już wcześniej takie materiały powsta-
wały – m.in. film „Duet” o będących małżeństwem Krystynie Chojnowskiej-Liskiewicz 
i Wacławie Liskiewiczu – to były to raczej pojedyncze produkcje. W 2018 roku powstał 
trzyodcinkowy cykl „100 lat polskiego żeglarstwa”, w którym narratorami byli Bronisław 
„Franciszek” Kuśnierz – urodzony w 1925 roku nestor pomorskich regatowców, Krystyna 
Chojnowska-Liskiewicz – pierwsza kobieta, która samotnie opłynęła świat oraz Roman 
Paszke – legenda polskiego żeglarstwa regatowego. Ponadto zrealizowany został cykl 
„Żeglarze niepodległości”, w którym przedstawiono Mariusza Zaruskiego, Ottona Weilanda, 
Władysława Wagnera, Mamerta Stankiewicza i Andrzeja Rościszewskiego. W 2019 roku 
rozpoczęto tworzenie nowej serii filmów – „Opowieści z wiatru i soli”. Ich bohaterami do 
początków 2020 roku zostali Bogdan Olszewski, Bronisław „Franciszek” Kuśnierz, Andrzej 
Lutomski, Franciszek Lewiński, Czesław Perlicki, Piotr Adamowicz, Maciej Dowhyluk, 
Marek Brągoszewski, Jan Pinkiewicz, Maciej Sodkiewicz, Ryszard Wojnowski, Krzysztof 
Paul i Roman Paszke. 

Przy okazji przygotowań do odsłonięcia tablic w Alei Żeglarstwa Polskiego nakrę-
cono również filmy poświęcone Bolesławowi Mazurkiewiczowi, Czesławowi Marchajowi 
i Aleksandrowi Bereśniewiczowi. Stworzono również materiał dotyczący Yacht Klubu Polski 
Gdynia, który w 2019 roku obchodził 95-lecie powstania. Trzy produkcje powstały zaś 
w związku z inauguracją żeglarskich obchodów stulecia zaślubin Polski z morzem, które 
wypadają w 2020 roku.

V

W 2019 roku PoZŻ zaangażował się również w wydanie i promocję czterech książek. 
4 marca na „Darze Pomorza” zwodowano nowe wydanie książki Teresy Remiszewskiej 
„Z goryczy soli moja radość”, będącej zapisem rejsu w samotnych, transatlantyckich 
regatach OSTAR 72. 18 maja na „Zawiszy Czarnym” odbyła się promocja książki „Za 
sterem. Od krawcowej do kaphornowca” – zbioru najciekawszych i najlepszych tekstów 
dziennikarki Miry Urbaniak. 31 maja w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni wodowa-
no album „Polskie latarnie morskie na pocztówkach” Apoloniusza Łysejko, wiceprezesa 
Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego, a 26 czerwca na „Darze 
Pomorza” odbyła się promocja książki „Bezpieczeństwo i ratownictwo morskie na po-
łudniowym Bałtyku. Przełom XIX i XX wieku (od Świnoujścia do Piasków)” autorstwa 
Antoniego F. Komorowskiego, kontradmirała Marynarki Wojennej i kapitana jachtowego. 
Warto podkreślić, że trzy z wymienionych wydarzeń odbyły się we wnętrzach pomorskich 
muzeów – Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz „Daru Pomorza”, który jest oddzia-
łem Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
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W latach 2017–2019 Pomorski Związek Żeglarski zaangażowany był w różnorodne 
działania na rzecz popularyzowania i zachowania historii żeglarstwa. W części była to 
kontynuacja wcześniej rozpoczętych projektów, ale dużo było również nowych inicjatyw. 
Co ważne, dzięki współpracy z portalem Żeglarski.info udało się znacznie poszerzyć grono 
odbiorców, dzięki czemu dzieje żeglarstwa nie są już tylko przedmiotem zainteresowań 
garstki pasjonatów, ale tematem lubianym i pożądanym w środowisku.

Antoni F. Komorowski ze swoim najnowszym dziełem. Fot. Tadeusz Lademann



Jedną z wystaw czasowych, przygotowanych w 2018 roku przez Narodowe Muzeum 
Morskie w Gdańsku, była ekspozycja o Zygmuncie Choreniu – znanym polskim konstruk-
torze statków żaglowych i statków innych typów. Została ona zaprezentowana w dwóch 
oddziałach NMM: na statku-muzeum „Dar Pomorza” w Gdyni, od 28 czerwca do 24 sierpnia 
(z oficjalnym wernisażem 13 lipca) oraz w Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich, 
od 27 sierpnia do 30 listopada.

Od połowy lat 70. XX wieku część konstruktorów statków w państwach wysoko uprze-
mysłowionych – ze względu na znaczny wzrost cen ropy naftowej – zwróciła uwagę na 
wykorzystanie napędu żaglowego. Tendencje takie uwidoczniły się też w polskim prze-
myśle okrętowym w drugiej połowie lat 70. i latach 80. XX wieku. Pod koniec lat 70. XX 
wieku w związku z planowanym wycofaniem ze służby „Daru Pomorza”, statku szkolnego 
Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, powstała potrzeba zaprojektowania nowego żaglowca 
dla tej uczelni. Projekt dużej fregaty opracował inż. Zygmunt Choreń, młody konstruktor 
w Stoczni Gdańskiej, który wcześniej zaprojektował żaglowiec średniej wielkości – barken-
tynę „Pogoria” i miał praktykę żeglarską. 

Zygmunt Choreń urodził się w 1941 r. w Brzozowym Kącie na Podlasiu. W 1958 r. dzięki 
wygranej w konkursie zorganizowanym przez miesięcznik „Morze” przyjechał na pierwszy 
pobyt nad polskim morzem i wziął udział w rejsie po Bałtyku na szkunerze „Janek Krasicki”. 
W 1965 r. ukończył studia na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, studiował 
także w Instytucie Okrętowym w Leningradzie w ZSRR (obecnie Sankt Petersburg w Rosji). 
Przez kilka lat pracował w Katedrze Teorii Okrętów Politechniki Gdańskiej. W 1968 r. zaczął 
pracę w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym Stoczni Gdańskiej, w którym od 1978 r. był głów-
nym projektantem – przede wszystkim statków żaglowych. W 1992 r. założył w Gdańsku 
własne biuro projektowe „Choren Design and Consulting”, którym kieruje do dzisiaj. 

Andrzej Truszkowski

Zygmunt Choreń – konstruktor statków żaglowych
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Zygmunt Choreń od 1958 r. uprawia żeglarstwo, najbardziej aktywnie w latach 60. i 70. 
XX wieku. W czasie studiów należał do Akademickiego Klubu Morskiego, a po rozpoczęciu 
pracy w Stoczni Gdańskiej był członkiem Yacht Klubu Stoczni Gdańskiej. Uzyskał patent 
jachtowego kapitana żeglugi bałtyckiej. W latach 1973–1974 na jachcie „Otago”, dowo-
dzonym przez kpt. Zdzisława Pieńkawę, opłynął kulę ziemską podczas pierwszych regat 
jachtów załogowych Whitbread. Swoje doświadczenia żeglarskie wykorzystał później przy 
projektowaniu żaglowców.

Zygmunt Choreń
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Pierwszym żaglowcem zbudowanym według projektu Zygmunta Chorenia, w Stoczni 
Gdańskiej w latach 1979–1980, była barkentyna „Pogoria”. Statek przeznaczono dla 
Bractwa Żelaznej Szekli – organizacji szkolącej młodych żeglarzy i działającej pod patrona-
tem Telewizji Polskiej. „Pogoria” była prototypem statków typu B-79, według którego zbu-
dowano jeszcze dwa żaglowce: „Iskra” i „Kaliakra”. Budowa barkentyny „Pogoria” stanowiła 
dla Stoczni Gdańskiej wstęp do rozpoczętej w 1981 r. budowy dwa razy większego statku 
żaglowego – fregaty „Dar Młodzieży”.

„Pogoria”
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Następna jednostka zaprojektowana przez Z. Chorenia to fregata „Dar Młodzieży” – 
oceaniczny statek żaglowy typu B-95. W powstaniu nowej fregaty, a szczególnie jej takie-
lunku, bardzo pomógł kpt. Kazimierz Jurkiewicz – komendant „Daru Pomorza” w latach 
1953–1977. Nowy statek szkolny dla Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (od 2001 r.: Akademii 
Morskiej) zbudowano w latach 1981–1982. Zastąpił „Dar Pomorza”, który wycofano ze służ-
by w 1981 r. Był pierwowzorem serii pięciu żaglowych fregat typu B-810, zbudowanych 
w latach 80. XX wieku w Stoczni Gdańskiej dla ZSRR. W maju 2018 roku, dla uczczenia 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, „Dar Młodzieży” wypłynął z Gdyni 
w rejs dookoła świata. Podczas Rejsu Niepodległości, zakończonego w marcu 2019 roku, 
żaglowiec odwiedził ponad 20 portów w kilkunastu krajach.

Kolejny żaglowiec projektu Z. Chorenia to barkentyna ORP „Iskra” – żaglowy okręt szkol-
ny dla Polskiej Marynarki Wojennej, druga w historii polskiej floty jednostka pływająca o tej 
nazwie. Żaglowiec zbudowano w latach 1981–1982 w Stoczni Gdańskiej według projektu 
B-79/II. W 1989 r. „Iskra” zdobyła prestiżową nagrodę „Cutty Sark Trophy”. Jest pierwszą 
jednostką pod banderą wojenną Polski, która opłynęła dookoła kulę ziemską, w latach 
1995–1996. 

„Dar Młodzieży”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%99t
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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Następny projekt Z. Chorenia to barkentyna „Kaliakra”, zbudowana w 1984 r. dla Bułgarii 
(kadłub tego żaglowca powstał w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, a potem został 
przyholowany do Gdańska, gdzie skończono budowę). 

W 1985 r. w Stoczni Gdańskiej zbudowano wg projektu B-79 statek badawczy „Oceania”. 
Do 2010 r. ta trójmasztowa jednostka miała nowatorski system żagli żaluzjowych – trzy ża-
glopłaty podnoszone hydraulicznie z pojemników rolkowych, o łącznej powierzchni 740 m2; 
potem ożaglowanie zmieniono na bardziej tradycyjne sztaksle (żagle trójkątne). Armatorem 
„Oceanii” jest Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Statek jest intensywnie wykorzy-
stywany podczas badań problemów fizyki, chemii, biologii i ekologii morza.

ORP „Iskra”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Oceanologii_PAN
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W latach 1986–1991 w Stoczni Gdańskiej zbudowano dla armatorów radzieckich pięć 
trzymasztowych fregat typu B-810, wzorowanych na „Darze Młodzieży”. Po rozpadzie ZSRR 
„Mir”, „Nadezhda” i „Pallada” przeszły pod banderę Rosji, a „Chersonez” i „Druzhba” weszły 
w skład floty Ukrainy. Rosyjskie fregaty typu B-810 regularnie uczestniczą w międzynaro-
dowych zlotach żaglowców. W 2007 r. „Pallada” otrzymała tytuł najszybszego żaglowca, 
osiągając pod żaglami prędkość 18,7 węzła. 

Pod koniec lat 80. XX wieku w Stoczni Gdańskiej rozpoczęto budowę żaglowca 
„Gwarek”, na którym pracownicy dużych polskich zakładów przemysłowych mieli odbywać 
rejsy wycieczkowe. Planowano, że głównym napędem statku będą żaglopłaty, sprawdzone 
wcześniej na „Oceanii”. Budowę jednostki przerwano w 1992 r. wskutek niewypłacalności 
armatora – spółki Polskie Żagle. Pokrywający się rdzą kadłub sprzedano w 1998 r. arma-
torowi zagranicznemu - firmie Star Clippers. Nowy właściciel zlecił firmie Choren Design 
and Consulting z Gdańska projekt przebudowy niedoszłego „Gwarka” na pięciomasztowy 
pełnorejowiec. Sylwetkę nowej jednostki wzorowano na żaglowcu „Preussen” z 1902 r. Od 
2000 r. pływa jako żaglowy, luksusowy wycieczkowiec „Royal Clipper”, głównie po Morzu 
Karaibskim i Morzu Śródziemnym (długość całkowita 133,2 m; powierzchnia żagli ponad 
5000 m²). Do 2017 r., kiedy zwodowano w Chorwacji żaglowiec „Flying Clipper”, był naj-
większym żaglowcem na świecie. 

Budowa statków żaglowych stała się w tym okresie jedną ze specjalności Stoczni 
Gdańskiej – w ciągu kilkunastu lat powstało w niej 11 żaglowców typów barkentyna i fre-
gata, co było osiągnięciem w skali światowej. W latach 90. XX wieku zaczęto potocznie 
nazywać „chorentynami” żaglowce zaprojektowane przez Z. Chorenia, a sam konstruktor 
uzyskał różne przydomki jak np. „Ojciec Polskich Żaglowców” albo „Tata Choreń”.

W innych stoczniach krajowych i zagranicznych w ciągu ostatnich 30 lat na podstawie 
projektów Z. Chorenia zbudowano następujące żaglowce (albo przebudowano statki innych 
typów na żaglowe): 

– w latach 1986–1988 przebudowano w Niemczech latarniowiec z początku XX w. na 
statek żaglowy typu bark, który nazwano „Aleksander von Humboldt”;

– w latach 1990–1992 w Stoczni Dora w Gdyni powstał dla Fundacji „Międzynarodowa 
Szkoła pod Żaglami” bryg „Fryderyk Chopin”, który służy głównie szkoleniu żeglar-
skiemu młodzieży; 

– w 1995 r. w Finlandii przebudowano trawler rybacki na barkentynę „Estelle”;
– pod koniec lat 90. XX w. niedoszłego polskiego „Gwarka” przebudowano na opisany 

wcześniej żaglowy wycieczkowiec, fregatę „Royal Clipper”, która obecnie pływa pod 
banderą maltańską; 

– szkuner gaflowy „Mephisto” zbudowany w 2002 r. w Gdańsku w stoczni „Vace” (ar-
mator zagraniczny, rejsy komercyjne); 

– barkentyna „Running On Waves” zbudowana w 2010 r. w gdańskiej Stoczni 
„Odys” (wyposażona w Niemczech) dla armatora rosyjskiego (służy jako żaglowiec 
pasażerski); 

– bark „Le Quy Don” zbudowany w latach 2014–2015 w stoczni „Marine Projects” 
w Gdańsku dla Akademii Marynarki Wojennej Wietnamu; 

– fregata „El-Mellah” zbudowana w latach 2015–2017 r. w Stoczni „Remontowa 
Shipbuilding” w Gdańsku dla marynarki wojennej Algierii (Z. Choreń uważa tę fre-
gatę za najbardziej udaną spośród fregat jego projektu pod względem właściwości 
żeglugowych);

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stocznia_Dora&action=edit&redlink=1
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– pięciomasztowy bark – wycieczkowiec „Flying Clipper”, zwodowany w Chorwacji 
w 2017 r. dla armatora „Star Clippers”. Sylwetka żaglowca wzorowana jest na 
barku „France” z 1912 r. – wówczas największym towarowym statku żaglowym. 
„Flying Clipper” ma służyć do rejsów turystycznych po wszystkich morzach świata. 
Pasażerowie będą mieli do dyspozycji m.in. 3 baseny, bary i jadalnie, bibliotekę oraz 
możliwość skorzystania – podczas postoju – z różnych sportów wodnych;

 – w firmie „Choreń Design and Consulting” w ostatnich latach powstały projekty kilku-
nastu nowoczesnych statków różnych typów (głównie wielozadaniowych) dla arma-
torów z Holandii, Niemiec, Malty, Cypru, Liberii, Kuwejtu i innych krajów.

Konsultacja merytoryczna: Marek Twardowski, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.
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