
Jo an na An giel 1) 

Rze ka Wi sła ja ko war tość przy rod ni czo  ku lt ur owa
i brak jej wy ko rzy sta nia w tu ry sty ce

Vi stu la Ri ver as a na tu ral and cul tu ral as set and its 
un de r- expl oit ation in to urism

Abs trakt 

W ar ty ku le przed sta wio no rze kę Wi słę ja ko atrak cyj ny, choć nie -
ła twy wod ny szlak tu ry stycz ny, li czą cy 960 km. Au tor ka pod czas
rej su ba daw cze go pro wa dzi ła ob ser wa cję i wa lo ry za cję po szcze gól -
nych od cin ków rze ki. Stwier dzo no, że szlak na ca łej dłu go ści sta no -
wi atrak cję po przez moż li wość ob ser wa cji i bez po śred nie go do -
świad cza nia Wi sły ja ko ewe ne men tu przy rod ni cze go, a tak że kul tu -
ro we go. Moż na go trak to wać w edu ka cji geo gra ficz nej (kra jo znaw -
stwie) ja ko prze kro jo we po zna nie Pol ski, w jej zło żo no ści i bo gac -
twie: kra jo bra zo wym, kul tu ro wym, go spo dar czym. Jest to po zna wa -
nie swo je go ro dza ju „Pol ski w pi guł ce”. Jed no cze śnie, po mi mo
współ cze sne go roz wo ju tu ry sty ki, jest to szlak wod ny spo ra dycz nie
tyl ko wy ko rzy sty wa ny przez tu ry stów – wod nia ków. Tak że w li te ra -
tu rze na uko wej i prze wod ni kach tu ry stycz nych nie znaj dzie my na
ten te mat wie lu wzmia nek. Au tor ka przed sta wia pro po zy cję zmia ny
owe go du ali zmu po przez edu ka cję geo gra ficz ną pro wa dzo ną nad
Wi słą, a tak że na jej wo dach. 

Sło wa klu czo we: rze ka Wi sła, war to ści przy rod ni cze, war to ści
kul tu ro we, kra jo bra zy, kra jo znaw stwo, tu ry sty ka wod na, edu ka cja
geo gra ficz na. 

1) Wy dział Geo gra fii i Stu diów Re gio nal nych, Uni wer sy tet War szaw ski ul. Kra kow skie
Przed mie ście 30, 00-927 War sza wa



Abs trakt

In the ar tic le the Vi stu la Ri ver was pre sen ted as an at trac ti ve, but
dif fi cult aqu atic tra il of  960 km. The chan ce to ob se rve and di rec tly
expe rien ce the Vi stu la as a na tu ral and cul tu ral phe no me non is its at -
trac tion. The tra il can be tre ated edu ca tio nal ly as a geo gra phi cal
cross -se cti onal stu dy of  Po land, sho wing the com ple xi ty and rich -
ness of  the land sca pe, cul tu re and eco no my. It is a pre sen ta tion of
Po land in a nut shell. At the sa me ti me, de spi te the de ve lop ment of
con tem po ra ry to urism, this tra il is on ly spo ra di cal ly used by aqu atic
to uri sts. Al so, it is not men tio ned ve ry often in the scien ti fic li te ra -
tu re and to urist gu ides. Why is that? What can this am bi va len ce be
ascri bed to? How can it be chan ged for the be ne fit of the Vi stu la and
pe ople? Sho uld geo gra phic edu ca tion, con duc ted on the ri ver banks
or may be in its wa ters se rve this pur po se? 

Key words: Vi stu la Ri ver, na tu ral as sets, cul tu ral as sets, land sca -
pes, si ght se eing, aqu atic to urism, geo gra phic edu ca tion

Rze ka Wi sła – jej wa lo ry, kra jo bra zy nad wi ślań skie

Rze ka Wi sła, naj dłuż sza pol ska rze ka, któ rej do rze cze zaj mu je
nie co po nad 1/2 po wierzch ni Pol ski, któ ra de cy do wa ła o osad nic -
twie i han dlu w Pol sce, by ła w XVI -XVII wie ku sty mu la to rem roz -
wo ju Pol ski (Gier szew ski 1982). Po mi mo zmia ny jej zna cze nia, za -
słu gu je na uwa gę tak że współ cze śnie i to z kil ku wzglę dów. 

Jest to rze ka: 
� naj dłuż sza, naj waż niej sza w Pol sce – je den z jej sym bo li, 
� pły ną ca przez róż ne re gio ny, zróż ni co wa ne pod wzglę dem przy -

rod ni czym, kra jo bra zo wym, spo łecz nym i go spo dar czym, 
� o uni ka to wym w ska li eu ro pej skiej roz to ko wym ty pie ko ry ta, cha -

rak te ry zu ją cym się m. in. dzie le niem się rze ki na wie le nur tów, two -
rze niem wę dru ją cych z nur tem ła wic śród ko ry to wych itp. (fot. 1), 
� z za cho wa ny mi w do li nie sta ro rze cza mi, a tak że róż no rod ny mi

sie dli ska mi, m. in. rzad ki mi już frag men ta mi la sów łę go wych, 
� sta no wią ca eu ro pej ski ko ry tarz eko lo gicz ny, istot ny m. in. dla za -

cho wa nia wie lu ga tun ków pta ków tu gniaz du ją cych, że ru ją cych
czy tę dy prze la tu ją cych; z te go wzglę du do li na Wi sły zo sta ła włą -
czo na w sys tem eu ro pej skiej ochro ny NA TU RA 2000 (fot. 2), 
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� łą czą ca mia sta i in ne miej sco wo ści waż ne z kul tu ro we go punk tu
wi dze nia, nie tyl ko pol skie go, lecz i ogól no eu ro pej skie go (fot. 3). 
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Fot. 1. Kra jo bra zy środ ko wej Wi sły pod czas ni skich sta nów wo dy w rze ce 
Phot. 1. Land sca pes of the cen tral Vi stu la du ring low wa ter le vels
(fot. J. An giel) 

Fot. 2. Sta da cza pli i kor mo ra nów na kę pie wi śla nej po ni żej Ba so nii (środ ko wa Wi sła)
Phot. 2. A flock of he rons and cor mo rants on a Vi stu la sand is land, be ne ath Ba so -
nia (cen tral Vi stu la) (fot. J. An giel) 



Przy rod ni cze zna cze nie i od dzia ły wa nie rze ki nie ogra ni cza się
do te go, co się dzie je w jej ko ry cie w cza sie naj dłu żej trwa ją cych ni -
skich i śred nich sta nów wo dy. Się ga i ogar nia jej ca łą do li nę (np.
pod czas wy so kich sta nów wo dy zo sta ją prze mo de lo wa ne jej ta ra sy
za le wo we, na no szo ne osa dy rzecz ne, od ci na ne sta ro rze cza itp.),
a na wet wy kra cza po za nią (rze ka od dzia łu je np. na kli mat lo kal ny). 

Tu ry ści za gra nicz ni naj czę ściej zwra ca ją uwa gę na nie by wa łe już
w Eu ro pie Za chod niej na in nych du żych rze kach na tu ral ne brze gi
rze ki na dłu gich jej od cin kach (mo że my je oglą dać m. in. po wy żej
i po ni żej War sza wy). Zwra ca ją też uwa gę na ist nie ją ce w ko ry cie
kę py i ła wi ce. Nie któ re z nich, np. „Wy spy Za wa dow skie” (na wy so -
ko ści Jó ze fo wa i Kon stan ci na -J ezio rnej) oraz „Ła wi ce Kieł piń skie”
(na wy so ko ści Ło mia nek i Le gio no wa)) pod le ga ją praw nej ochro nie
– są re zer wa ta mi przy ro dy (Woj ta to wicz 2005). Rzad ko spo ty ka ne
są już tak że łę gi nad rzecz ne, któ re wy stę pu ją w do li nie Wi sły, na wet
na od cin ku war szaw skim, co jest praw dzi wą rzad ko ścią (Gac ka -
-Grz es iki ewicz, Ci choc ki 2001; Mil ler 2005). 

Wi sła prze pły wa przez: 
� 6 pa sów rzeź by Pol ski, 
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Fot. 3. San do mierz - dzie dzic two kul tu ro we nad wi ślań skie go mia sta, po wsta łe go
dzię ki Wi śle 
Phot. 3. San do mierz - cul tu ral he ri ta ge of a town, which was fo un ded thanks to the
Vi stu la
(fot. J. An giel)



� 3 pro win cje fi zycz no ge ogra ficz ne: Kar pa ty Za chod nie z (Pod -
kar pa ciem), Wy ży ny Pol skie, Niż Środ ko wo eu ro pej ski (wraz
z 6 pod pro win cja mi: Pół noc ne Pod kar pa cie, Wy ży nę Ma ło pol -
ską, Wy ży nę Lu bel sko- Lwo wską, Ni zi ny Środ ko wo pol skie, Po -
je zie rza Po łu dnio wo bał tyc kie, Po brze ża Po łu dnio wo bał tyc kie
(Kon drac ki 2000; Ri chling, Osta szew ska 2006). 

Z Wi słą lub z do li ną Wi sły jest zwią za nych 11 par ków kra jo bra -
zo wych2). Przez 5 z nich prze pły wa Wi sła. W przy pad ku po zo sta -
łych 6 par ków ich gra ni ce sta no wi sa ma rze ka Wi sła lub kra wędź jej
do li ny (Rą kow ski, Smo go rzew ska 2002). Z pra do li ną Wi sły zwią -
za ny jest Kam pi no ski Park Na ro do wy. Jest on z ra cji war to ści przy -
rod ni czych (róż no rod no ści bio lo gicz nej) uzna ny za je den ze świa to -
wych re zer wa tów bios fe ry. Je go szcze gól nym wy róż ni kiem jest
rów nież to, że jest to park na ro do wy le żą cy w bez po śred nim są -
siedz twie sto li cy pań stwa. 

Nie któ rzy geo gra fo wie za uwa ża ją, że po mi mo wy róż nie nia kra -
jo bra zów den do lin nych (Kon drac ki 2000), brak jest ich od po wied -
ni ka w kla sy fi ka cjach kra jo bra zów kul tu ro wych. W prze strze ni kul -
tu ro wej róż nych do lin rzecz nych moż na za uwa żyć du ży udział in -
fra struk tu ry tu ry stycz nej, ist nie ją za tem pro po zy cje po słu gi wa nia
się w ta kim wy pad ku ter mi nem „kra jo bra zy tu ry stycz ne”. Po nad to,
po nie waż kra jo bra zy w do li nach rzecz nych ma ją układ wstę go wy,
pro po nu je się uży wa nia okre śle nia „ko ry ta rze kra jo bra zo we” (Plit
2006). Ten ostat ni ter min moż na sto so wać po wszech nie w od nie sie -
niu do do li ny Wi sły, na to miast pierw szy (kra jo bra zy tu ry stycz ne)
je dy nie w nie licz nych przy pad kach, gdyż w do li nie Wi sły bra ku je
in fra struk tu ry tu ry stycz nej, któ ra upo waż nia ła by do je go uży wa nia. 

Wi sła w kra jo znaw stwie – tu ry sty ce i re kre acji 

Na du że zna cze nie kra jo znaw cze i edu ka cyj ne Wi sły zwra cał
uwa gę W. Pol, M. Ja ni szew ski (1959), a tak że wie lu et no gra fów
i kra jo znaw ców (Glo ger 1903; Chrząsz czew ska, Warn ków na 1903;
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2) Są to: PK Be ski du Ślą skie go, Rud niań ski PK, Bie lań sko -T ynie cki PK, Nad ni dziań ski
PK, Wrze lo wiec ki PK, Ka zi mier ski PK, Ko zie nic ki PK, Ma zo wiec ki PK, Bru dzeń ski
PK, Go sty niń sko- Wł ocła wski PK, PK Do li ny Dol nej Wi sły.  



Da nysz -Fl esz ar owa 1933). Wi sła by ła obec na w li te ra tu rze kra jo -
znaw czej, w prze wod ni kach pro wa dzą cych wzdłuż jej bie gu. Dzię ki
ist nie niu do lat 70. XX wie ku że glu gi pa sa żer skiej po Wi śle na dłuż -
szych jej od cin kach, np. od War sza wy do Płoc ka, To ru nia czy Gdań -
ska, wa lo ry te moż na by ło pre zen to wać, jak pi sze Da nysz -Fl esz ar -
owa, „tu ry stom stat ko wym” w spe cjal nych prze wod ni kach tu ry stycz -
nych. Obec nie Wi sła nie od gry wa już ta kiej ro li, cho ciaż jej po ten cjał
przy rod ni czy i kul tu ro wy nie uległ uszczu ple niu. Co się za tem sta ło?
Nie któ rzy twier dzą, że Wi sła cał kiem „wy pa dła” ze świa do mo ści
spo łecz nej ja ko rze ka waż na i in te re su ją ca pod wzglę dem tu ry stycz -
nym i re kre acyj nym (Kucz kow ski 1998; Ma jew ski 1999). Spo wo do -
wa ła to m. in. po wo jen na in du stria li za cja Pol ski, któ ra trak to wa ła
Wi słę ja ko od bior nik ście ków. Po nad to nad szedł w la tach 70. XX
wie ku kres że glu gi wi śla nej, któ ra wcze śniej sta no wi ła swo istą atrak -
cję. Od wró co no się za tem od Wi sły ja ko nie gdyś atrak cyj ne go obiek -
tu przy rod ni cze go i tu ry stycz ne go i... tak po zo sta ło do dziś. 

Jest ona tak że nie obec na lub zmar gi na li zo wa na w prze wod ni -
kach tu ry stycz no -kr aj ozna wczych. W pro gra mach i pod ręcz ni kach
szkol nych nie ma o niej mo wy w kon tek ście wy mie nio nych war to -
ści przy rod ni czych i kul tu ro wych, znaj dzie my je dy nie wzmian ki na
te mat jej pa ra me trów, sie ci rzecz nej, do rze cza, kwe stii hy dro lo gicz -
nych, cza sem – w uję ciu go spo dar czo -prz em ysł owym. 

A prze cież jest swo je go ro dza ju „kwin te sen cją Pol ski”, jej kra jo -
bra zów przy rod ni czych i kul tu ro wych. 

Zna cze nie Wi sły dla miesz kań ców miast nad wi ślań skich

Prze glą da jąc książ ki, al bu my ze zdję cia mi lub wy sta wy po świę co ne
daw nej Wi śle3), znaj du je my do wo dy na to, że jesz cze po II woj nie świa -
to wej Wi sła „ży ła” w spo łecz nej świa do mo ści miesz kań ców miast nad -
wi ślań skich: oglą da my za tło czo ne miej skie wi śla ne pla że i ba se ny, licz -
ne stat ki, ża glów ki, ło dzie i ka ja ki na rze ce i na przy sta niach. 

Dzię ki wa lo rom przy rod ni czym i kul tu ro wym Wi sły ist nie ją cym
w mia stach nad wi ślań skich po win na ona być na dal miej scem od po czyn -
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3) W War sza wie, wy sta wa ple ne ro wa pt. „Ta ka by ła Wi sła” znaj du je się od 2 lat na pło cie
Stra ży Miej skiej przy ul. Czer nia kow skiej ko ło Mo stu Ła zien kow skie go. Do stęp wol ny! 



ku i tu ry sty ki miesz kań ców tych miast, tak, jak to by wa ło np. w War sza -
wie jesz cze w la tach 50. – 70. ubie głe go wie ku (So bań ski 1956; Mar cin -
kow ski 2004). Brak wśród spo łecz no ści lo kal nej świa do mo ści war to ści
Wi sły po wo du je, że jej wo dy, brze gi, pla że świe cą pust ką. 

Rejs „Na ro do wa Księ ga Wi sły – na ucz się ją czy tać”

W ro ku 2008 au tor ka od by ła mie sięcz ny rejs ba daw czy ło dzią ża -
glo wą po Wi śle, na 960-ki lo me tro wym od cin ku, od ki lo me tra ze ro
(uj ście Prze mszy do Wi sły) do jej uj ścia w Gdań sku. 

Ja ko dziec ko au tor ka po dró żo wa ła wzdłuż Wi sły pal cem po ma -
pie pt. „Z bie giem Wi sły i Od ry do mo rza” (szkol ny atlas „Po zna je -
my Pol skę”). By ło to po zna wa nie Pol ski „wzdłuż” – za rów no w od -
nie sie niu do jej śro do wi ska przy rod ni cze go, jak i kra jo bra zów kul -
tu ro wych. Sta ło się to po cząt kiem póź niej sze go pro jek to wa nia rze -
czy wi stych tras wę dró wek tu ry stycz nych, a na stęp nie ich re ali za cji.
Pierw sze tra sy – pie sze i ka ja ko we bie gły wzdłuż war szaw skie go
i pod war szaw skie go od cin ka Wi sły. W la tach stu diów (35 lat te mu!)
wraz z ko le ga mi z wod niac kie go klu bu uni wer sy tec kie go 'Ha ba zie'
uda ło się prze pły nąć Wi słę ka ja kiem – od San do mie rza do War sza -
wy, a w ro ku ubie głym – ca ły że glow ny od ci nek Wi sły. Nie by ło to
przy tym pły nię cie tyl ko ja ko wo żo ny pa sa żer, ale w wy ma rzo nej ro -
li – ster ni ka „czy ta ją ce go Wi słę”, geo gra fa: ob ser wa to ra – ba da cza
oraz wi śla ne go fo to gra fa. 
Prze pły nię cie Wi sły by ło dla au tor ki oka zją do bez po śred niej ob ser -
wa cji rze ki i oce ny jej wa lo rów przy rod ni czych i kra jo bra zo wych na
dłu go ści prze szło 960 ki lo me trów. Są one wy raź nie wi docz ne nie mal
na każ dym ki lo me trze jej bie gu (fot. 4 i 5) i sta no wią na dal ol brzy mi
nie wy ko rzy sta ny po ten cjał, mo gą cy słu żyć kształ to wa niu świa do mo -
ści war to ści Wi sły i roz wo jo wi tu ry sty ki wzdłuż jej ca łe go bie gu. Na
ra zie wa lo ry te do ce nia ją, jak już wspo mnia no, je dy nie tu ry ści z Eu -
ro py Za chod niej, któ rzy w swo ich kra jach mo gą oglą dać je dy nie ure -
gu lo wa ne, czę sto wy be to no wa ne ko ry ta rzecz ne i upra wiać na nich

tu ry sty kę (np. na Du na ju z Pas sau do Linz – od ci nek czę stych rej sów
stat ków tu ry stycz nych lub 1000-ki lo me tro wej dłu go ści ścież ka ro we -
ro wa bie gną ca wzdłuż tej rze ki przez Ba wa rię do Au strii). Wi sła ich
za chwy ca, a my – nie wi dzi my w niej naj czę ściej nic szcze gól ne go.
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Fot. 4. Unikatowe wartości przyrodnicze Małopolskiego Przełomu Wisły 
Phot. 4. Unique natural assets of the Małopolska Vistula gate
(fot. J. Angiel)

Fot. 5. Go tyc kie spi chrze w Gru dzią dzu – war to ści kul tu ro we, świad czą ce o daw -
nych związ kach mia sta z Wi słą. 
Phot. 5. Go thic gar ners in Gru dziądz – cul tu ral as sets be aring wit ness to the old
ties of the town and the Vi stu la.
(fot. J. An giel)



Ob ser wa cje – ba da nia – wnio ski – re flek sje

Dzię ki rej so wi, oso bi ste mu “do świad cze niu Wi sły”, prze pro wa -
dzo nym roz mo wom i wy wia dom z ludź mi pły ną cy mi Wi słą, pra cu -
ją cy mi na Wi śle i miesz ka ją cy mi nad jej brze ga mi, moż li we by ło
doj ście do na stę pu ją cych wnio sków i re flek sji: 
�W wy ni ku prze pro wa dzo nych ob ser wa cji za re je stro wa no obec nie

pra wie cał ko wi ty brak in fra struk tu ry tu ry stycz nej wzdłuż Wi sły. 
� Z te go wzglę du Wi sła nie jest do god nym szla kiem wod nym dla

wie lu tu ry stów (in na jest pod tym wzglę dem sy tu acja na Od rze;
Mar sza łek 2008; Plit 2008). Brak ten do ty czy za rów no tu ry sty ki
pie szej, ro we ro wej4), zmo to ry zo wa nej czy też wod nej. Wpraw dzie
w kil ku mia stach nad wi ślań skich są wi docz ne ostat nio pod tym
wzglę dem du że zmia ny na ko rzyść. Upo rząd ko wa ne zo sta ły te re -
ny nad Wi słą, utwo rzo no wzdłuż niej ścież ki ro we ro we, tra sy spa -
ce ro we (w Płoc ku, Tcze wie – fot. 6 oraz fot. 7), po wsta ją no we
ma ri ny – przy sta nie i ke je (w Tcze wie i Do brzy niu – fot. 8 oraz
fot. 9). Na dal jed nak jest to „kro pla w rze ce po trzeb”. W po rów -
na niu, z tym co dzie je się na „sio strza nej” Od rze (tak że przy wra -
ca nej po wo li do ży cia tu ry stycz ne go), jest to ma ło, ale na po czą -
tek war to od no to wać i ta kie suk ce sy. 
� Do dat ko wym pro ble mem dla że gla rzy jest brak w okre sie let nich ni -

skich sta nów wo dy za gwa ran to wa nej głę bo ko ści 0,5 m na wi śla nym
szla ku wod nym (za szlak że glow ny przyj mu je się ta ki, na któ rym głę -
bo kość wo dy w okre sie sta nów śred nich jest nie mniej sza niż 0,8 m). 
� Od ro ku 2007 zo sta ła za ini cjo wa na pró ba re ak ty wo wa nia że glu gi

na Wi śle przez pry wat ne go ar ma to ra na od cin ku Kra ków –
Gdańsk. Jest to dzia ła nie bar dzo waż ne, wska zu ją ce dro gę i moż -
li wo ści in nym lu dziom, jed nak jest ono, przy naj mniej na ra zie,
przed się wzię ciem na ma łą ska lę. Że glo wa nie to jest prze zna czo -
ne dla nie licz nej gru py tu ry stów (5 jed no stek) i to osób ra czej za -
moż nych. Na uwa gę za słu gu je fakt, że jach ty są wy po sa żo ne
w ro we ry, dzię ki któ rym moż li we jest po łą cze nie tu ry sty ki wod -
nej i ro we ro wej. 
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4) Nie oznacza to, że nie ma szlaków turystycznych czy tras rowerowych wzdłuż
niektórych odcinków Wisły. Owszem, są np.  na niektórych odcinkach środkowej czy
dolnej Wisły, jak np. czarny szlak rowerowy (Gonia 2005). Istnieje od niedawna również
w Warszawie rowerowy szlak nadwiślański. 



18

Fot. 7. Tczew – przy kład po zy tyw ne go za go spo da ro wa nia brze gu Wi sły w mie ście

Phot. 7. Tczew – an exam ple of a fa vo ura ble Vi stu la bank ma na ge ment in a town 

(fot. J. An giel) 

Fot. 6. Tczew – nie upo rząd ko wa ny brzeg Wi sły w 2006 r. 
Phot. 6. Tczew – a cha otic Vi stu la bank in 2006
(fot. J. An giel)
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Fot. 8. Tczew – no wy, pły wa ją cy po most w no wej ma ri nie 
Phot. 8. Tczew – a new, flo ating pier in a new ma ri na 
(fot. J. An giel)

Fot. 9. Porządkowanie wiślanych brzegów i skarpy oraz budowa przystani w
Dobrzyniu nad Wisłą (lipiec 2008 r.)



� Brak za in te re so wa nia Wi słą jest wy ni kiem daw ne go, ale i obec ne -
go za nie czysz cze nia Wi sły (po mi mo po pra wy sta nu w cią gu ostat -
nich 10 lat). Z te go głów nie po wo du pla że nad wi ślań skie nie są
użyt ko wa ne przez miesz kań ców ani tu ry stów. Je dy na pla ża (z ką -
pie li skiem) znaj du je się na wi śla nej ła sze w Płoc ku. W Sol cu nad
Wi słą nie licz ni miesz kań cy mia sta wy ko rzy stu ją do ce lów re kre -
acyj nych dzi ką, miej ską pla żę. Po dob na pla ża znaj du je się na pra -
wym brze gu Wi sły w War sza wie, na wy so ko ści Sta re go Mia sta.
� Ist nie je ma ła gru pa lu dzi, któ rzy do ce nia ją wa lo ry kra jo bra zo we

i przy rod ni cze Wi sły. Po mi mo roz ma itych, ra żą cych bra ków w za -
go spo da ro wa niu szla ku że glow ne go (bra ku por tów lub na wet na -
brze ży (kej) w mia stach tej ran gi co Kra ków, War sza wa czy To -
ruń, braku ba zy ga stro no micz nej, braku sa ni ta ria tów i wie lu in -
nych wy gód), co ro ku wy ru sza ją na wi śla ny szlak. Są to jed nak
nie licz ne wy jąt ki. 
� Ci jed nak, któ rzy prze pły nę li ca ły że glow ny szlak Wi sły, nie ma -

ją wąt pli wo ści, że jest to nie zwy kła atrak cja tu ry stycz na, a jed no -
cze śnie wie lo stron ny spraw dzian wie dzy i wie lu umie jęt no ści
wod niac kich (fot. 10). 
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Fot. 10. Przy kład „eks tre mal nej” tu ry sty ki wod nej na Wi śle środ ko wej pod czas ni -
skich sta nów wo dy. 
Phot. 10. An exam ple of an „extre me” aqu atic to urism in the cen tral Vi stu la du ring
low wa ter le vels. 
(fot. J. An giel) 



� Prze pły nię cie Wi sły gór nej, od Kra ko wa do San do mie rza oraz
środ ko wej – do No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go przy ni skich sta -
nach wo dy i za nu rze niu jed no stek po wy żej 0,40 – 0,50 cm moż na
uznać za tu ry sty kę eks tre mal ną. Szcze gól nie emo cjo nu ją ce (tak -
że – nie bez piecz ne) jest prze pły nię cie szla ku od ślu zy Prze wóz do
Opa tow ca – jest to od ci nek na któ rym na stę pu je „se lek cja” za łóg
i jed no stek. Da lej pły ną już tyl ko te ło dzie, któ re się nie roz bi ły
i nie roz sy pa ły na ka mien nych od sy pach i pro gach (zwa nych
przez wod nia ków „ra fa mi”). 
� Ist nie ją dwie moż li wo ści że glu gi (i tu ry sty ki wod nej): al bo do pa -

so wu je się rze kę do że glu gi (tak uczy nio no w kra jach Eu ro py Za -
chod niej, re gu lu jąc i ka na li zu jąc rze ki) al bo że glu gę do da nej rze -
ki. To dru gie roz wią za nie jest roz sąd ne od no śnie Wi sły. Cho dzi tu
głów nie o wiel kość jed no stek tu ry stycz nych i wa ru nek ich ma łe -
go za nu rze nia. 
�Wi sła nie jest z re gu ły opi sy wa na w prze wod ni kach tu ry stycz nych

do ty czą cych miast nad wi ślań skich. Po pro stu nie do strze ga się jej
ja ko war to ści, któ rą na le ża ło by eks po no wać tu ry stom. W nie któ -
rych prze wod ni kach fi gu ru je za to nie kie dy ja ko tło do zdję cia pa -
no ra my da ne go mia sta (Ku ni kow ski 2000). Wy jąt ka mi są: Ka zi -
mierz nad Wi słą, Za kro czym (Szczer bat ko 2007), Płock oraz Nie -
sza wa. W tych mia stach Wi sła jest za uwa ża na przez au to rów
prze wod ni ków, wi do kó wek, a tak że or ga ni za to rów roz ma itych
im prez kul tu ral nych. Nie ste ty, jest ona po mi ja na w prze wod ni -
kach tu ry stycz nych po War sza wie (Ma jew ski 2000, Ol cho wi k-
Ad amo wska, Ła wec ki 2006, Dy lew ski, 2006). 
� Z ra cji bra ku za in te re so wa nia tu ry stycz ne go Wi słą nie znaj dzie -

my obec nie no we go, do stęp ne go prze wod ni ka po Wi śle dla tu ry -
stów wod nych. Wy da ne do tej po ry prze wod ni ki S. Szym bor skie -
go po cho dzą z 1935 r. i 1963 r. i dziś są nie ak tu al ne. W ro ku 2008
zo stał wy da ny co praw da przez Kra jo wy Za rząd Go spo dar ki Wod -
nej prze wod nik po Wi śle, mo no gra fia tu ry stycz no -kr aj ozna wcza
(Kucz kow ski 2008), ale w na kła dzie 500 eg zem pla rzy. Są to
książ ki wy łą czo ne ze sprze da ży (no pro fit), któ re au tor sam roz -
da wał bi blio te kom szkol nym, gmin nym, miej skim itp. pod czas
rej su Wi słą w 2008 r. 
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War to ści i per cep cja Wi sły – uję cie li te rac kie

Ist nie je wie le źró deł na uko wych, po twier dza ją cych szcze gól ność
Wi sły w wy mia rze geo gra ficz nym: przy rod ni czym, spo łecz nym
(kul tu ro wym), go spo dar czym (Gier szew ski 1982; Pi sko zub 1982).
War to jed nak za pre zen to wać tak że in ne, nie tyl ko na uko we, przy wo -
ła nia rze ki. Opi sy li te rac kie cza sem rów nie do brze słu żą pre zen to -
wa niu wie dzy, jak i tek sty na uko we w od da niu te go, co istot ne,
a wy ra żo ne w spo sób ob ra zo wy, prze ka zu ją cy „du cha miej sca” (Li -
bu ra 1990). Są one in te re su ją cym przy kła dem per cep cji rze ki. Po -
niż szy tekst Ma rii Kun ce wi czo wej do ty czy pięk na i spe cy fi ki Wi sły
środ ko wej. Jest on do brym przy kła dem tek stu źró dło we go, w któ -
rym wy do by ty zo stał fe no men Wi sły. Opis ten mo że słu żyć w szkol -
nej edu ka cji geo gra ficz nej, w jej nur cie okre śla nym przez W. Nał -
kow skie go ja ko „geo gra fia ma low ni cza” (Nał kow ski 1902-1909;
Wil czyń ski 1996). 

„Wi sła od źró deł aż po uj ście ni gdzie nie wy ka zu je ta kie go bo -
gac twa per spek tyw, skrę tów, roz chy leń wśród brze gów rów nie ma -
low ni czych jak tu taj. Nie od dziś wi dać spo strze żo no ten fakt, sko -
ro wzgó rza oko licz ne usia ne są ru ina mi pań skich re zy den cji, któ -
rych do pięk na przy ro dy do da je pięk no ludz kich dzieł i wspo mnie -
nia. Wi sła wi dzia na z le si stych brze gów na prze ciw zam ku ja no -
wiec kie go przy po mi na naj pięk niej sze miej sca Lo ary, wi dzia na zaś
od Bo chot ni cy wy da je się sze re giem je zior, po prze ra sta nych zie le -
nią, błysz czą cych ża gla mi i skrzy dła mi ry bi tew. Przy po mi na Lo arę
i Ren, przy po mi na je zio ra, a jed nak nie prze sta je być Wi słą, rze ką
je dy ną na świe cie, peł ną nie spo dzia nek, zgro zy i sło dy czy; rze ką,
któ ra na pew no nie znu dzi cu dzo ziem ca, a Po la ka ra du je ser decz ną
wy mo wą” (M. Kun ce wi czo wa, „Te ka ka zi mier ska”)5). 

Pod su mo wa nie, czy li edu ka cja o Wi śle i nad Wi słą

Aby ist nia ła tu ry sty ka wod na na Wi śle, a tak że pie sza czy ro we ro -
wa – wzdłuż rze ki, mu si ist nieć od po wied nia in fra struk tu ra na jej brze -
gach, ale przede wszyst kim mu si się po ja wić w czło wie ku we wnętrz -
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5) Za: A.Tabor, okładka filmu “Małopolski Przełom Wisły”, Wyd. Kruk, 2006  



na po trze ba po zna wa nia Wi sły, nie tyl ko z ksią żek, ale dzię ki bez po -
śred nie mu spo tka niu z rze ką (An giel 2007 a, 2007 b, 2007 c). Wia do -
mo jak waż na jest pod tym wzglę dem ro la nie tyl ko ro dzi ców, ale
i szkół – w tym tak że wyż szych, przy go to wu ją cych stu den tów i na -
uczy cie li do prze ka zy wa nia swo jej wie dzy i umie jęt no ści, kształ to wa -
nia ak tyw ne go, a za ra zem pro -śr od ow isk ow ego sty lu ży cia6) (fot. 11). 

Źró dłem wie dzy na te mat war to ści ta kiej rze ki jak Wi sła po win -
ny być mass me dia (te le wi zja edu ka cyj na), ale tak nie ste ty nie jest.

Istot ną ro lę od gry wa ją za to or ga ni za cje po za rzą do we zaj mu ją ce się
pre zen to wa niem wa lo rów Wi sły w spo łe czeń stwie, m. in. po przez
edu ka cję o Wi śle i nad Wi słą. Jed ną z nich – pro mu ją cą war szaw ską
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Fot. 11. Na uczy cie le – słu cha cze stu diów po dy plo mo wych „Przy ro da” w Szko le
Wyż szej Przy mie rza Ro dzin pod czas geo gra ficz nych za jęć te re no wych nad Wi słą
w War sza wie (2007 r.) 
Phot. 11. Te achers – the stu dents of a post -gr ad uate pro gram „Scien ce” at The
War saw Fa mi ly Al lian ce In sti tu te of Hi gher Edu ca tion du ring a geo gra phy field
class on the Vi stu la bank in Var saw (2007) 
(fot. J. An giel) 

6) Nauczyciele – studenci studiów podyplomowych w SWPR odbywali nad Wisłą
całodniowe zajęcia terenowe, odkrywające przed nimi walory przyrodnicze, kulturowe
oraz edukacyjne tej pięknej rzeki. 



Wi słę jest Fun da cja „Ja Wi sła”, któ ra opra co wa ła m. in. in ter ne to wą
ścież kę dy dak tycz ną nad Wi słą dla miesz kań ców sto li cy7). Czę sto
nie wie dzą oni, co tra cą, nie cho dząc nad rze kę w róż nych po rach
ro ku (fot. 12). A jest to m. in. od kry wa nie praw dzi wej „war szaw -
skiej Ama zo nii” w ser cu sto li cy – pół to ra mi lio no we go mia sta.
Dzię ki dzia ła niom fun da cji wie lu war sza wia ków mo gło też „uczyć
się Wi sły”, pły wa jąc ło dzią po Wi śle i słu cha jąc opo wie ści prze wod -

ni ka. Ci lu dzie już do świad czy li war to ści Wi sły pły ną cej przez na -
sze mia sto. 

Czas na to, aby in ni, któ rzy nie od wa ży li się jesz cze pójść nad Wi -
słę w mia stach nad wi ślań skich, zro bi li to jak naj szyb ciej – do świad -
czy li jej war to ści, po zby li się ne ga tyw nych wy obra żeń, czę sto nie -
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Fot. 12. Zi mo we ścież ki nad Wi słą w War sza wie – tyl ko dla spraw nych fi zycz nie
i go to wych na róż ne nie spo dzian ki; gru pa wo lon ta riu szy Fun da cji „Ja Wi sła”,
w cza sie za jęć po zwa la ją cych na wy ty cze nie war szaw skiej nad wi ślań skiej ścież ki dy -
dak tycz nej. 
Phot. 12. Win ter pa ths along the Vi stu la in War saw – on ly for phy si cal ly fit and re -
ady for sur pri ses, a gro up of vo lun te ers from the fo un da tion „Me the Vi stu la”, du -
ring the clas ses ro uting a di dac tic path along Vi stu la in War saw.
(fot. J. An giel) 

7) (patrz strona www.jawisla.pl oraz strona interenetowa urzędu m.st. Warszawy)



uza sad nio nych nie ko rzyst nych opi nii na jej te mat. By ci bar dziej od -
waż ni i ak tyw ni po pły nę li nią i zo ba czy li ją ja ko skarb na ro do wy. Tu -
ry sty ka jest bo wiem spo tka niem z war to ścia mi (Prze cław ski 2001).
War to, aby prze ka za li in nym te spo strze że nia i do świad cze nia po -
przez edu ka cję o Wi śle, a naj le piej – nad sa mą Wi słą. Tu ry sty ka ma
bo wiem tak że wy miar edu ka cyj ny – jest prze ka zy wa niem war to ści,
któ rych się do świad czy ło pod czas wę dro wa nia, pły nię cia i in nych
ak tyw no ści – jest dzie le niem się ty mi war to ścia mi z in ny mi. 
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