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Wstęp

Rzeka Wisła wraz ze swoim otoczeniem nieustannie się rozwija i ewoluuje. Tworzone 
są w jej obrębie przestrzenie dla ludzi w każdym wieku, o różnych zainteresowaniach 
i potrzebach. Istnieją miejsca kultury, gdzie organizowane są koncerty, lekcje tańca, wie-
czory filmowe, wystawy, stand-upy, wykłady i seminaria. Popularnością cieszą się miejsca, 
w których dostępna jest turystyka śródlądowa i rekreacja. To stamtąd odpływają statki 
pasażerskie i tam właśnie mieszczą się wypożyczalnie sprzętu wodnego. 

Ważnym punktem na mapie Wisły są także miejsca, gdzie możliwe jest uprawianie 
sportów plażowych, jazda na rowerze i spacery. Wisła stwarza też doskonałą okazję do 
uprawiania sportów wodnych, takich jak: wakeboarding, kajak polo, skimbording, kajaki 
i inne. 

Wielu ludzi przyciąga nad Wisłę możliwość spędzenia czasu ze znajomymi na świeżym 
powietrzu, dla innych ważne są atrakcje związane z turystyką i rekreacją, dla kolejnych 
najważniejsza jest przestrzeń, natura, cisza i spokój, jakich nad rzeką można doświadczyć. 

Przedsiębiorcy i pracownicy Urzędu Miasta Stołecznego wspólnie wkładają wielki 
wysiłek w to, by turystyka nad Wisłą była dostępna, atrakcyjna i przyjazna użytkownikom 
i środowisku naturalnemu. Jednak miejsce, jakim jest otoczenie Wisły, potrzebuje zjedno-
czenia i współdziałania fundacji i przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność na tym 
terenie. Potrzebne jest także wyodrębnienie jednostki organizacyjnej zajmującej się tylko 
sprawami Wisły, gdyż zarządzanie tak złożonym i rozwijającym się wciąż organizmem 
jest ogromnym wyzwaniem. 

Rekomendacją w tym przypadku może być obserwacja, analiza i wdrażanie rozwiązań 
z innych stolic europejskich, które mają dobrze rozwiniętą turystykę śródlądową w centrum 
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miasta. Pomoże to usprawnić system zarządzania i przyspieszyć procesy planowania 
i organizacji działań. 

Turystyka – jej znaczenie i rodzaje

Pojęcie „turystyka” wywodzi się z XVII-wiecznej Francji. Młodzi i zamożni absolwenci 
szkół wyższych, przed podjęciem pracy zawodowej, wyruszali w podróż po Europie na tak 
zwany Grand Tour, mający na celu poszerzenie horyzontów myślowych, zdobycie wiedzy 
na temat innych kultur, sztuki i języków, a także był sposobem na zawarcie wartościowych 
znajomości, które następnie wykorzystywano w biznesie1. 

W dzisiejszych czasach, ze względu na rozwój ekonomiczny, turystyka w krajach eu-
ropejskich jest ogólnodostępna, bez względu na status ekonomiczny, wiek czy płeć osób 
z niej korzystających. Obecnie turystyka służy już nie tylko poznawaniu głębokiej natury 
człowieka i jego upodobań, ale raczej oderwaniu się od rutyny i codziennego środowiska, 
odnowie biologicznej i psychicznej przez odpoczynek bierny lub aktywny. Wciąż bardzo 
ważne pozostają funkcje poznawcze i kulturowe turystyki, które mogą być dopełnieniem 
tradycyjnej edukacji i wychowania szkolnego. 

Turystyka to złożona dziedzina nauki, która z punktu widzenia ekonomii jest naj-
szybciej rozwijającą się gałęzią sektora usługowego. Istnieje wiele definicji próbujących 
sprostać złożoności tego zagadnienia. Jako autora pierwszej z nich można uznać Waltera 
Hunzikera, założyciela Instytutu Badań nad Turystyką na Uniwersytecie w St. Gallen 
w Szwajcarii. Twierdził on, że „turystyka to zespół stosunków i zjawisk, które wynikają 
z podróży i pobytu osób przyjezdnych, jeśli nie występuje w związku z tym osiedlenie 
i podjęcie pracy zarobkowej” 2. Jest to definicja wykluczająca każdy wyjazd, który wiąże 
się z korzyściami majątkowymi podróżującego oraz osiedleniem się, co według Słownika 
języka polskiego oznacza tyle co „zamieszkać gdzieś”, bez określenia konkretnych ram 
czasowych. 

Władysław Gaworecki przedstawia w swojej książce kolejną definicję, która próbuje 
pojęcie turystyki zamknąć w jednoznacznym przedziale czasowym: „Turystyka obejmuje 
ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbo-
wych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”3. 
Tym samym uznaje podróż zawodową jako element turystyki, o ile pobyt w tym celu nie 
trwa dłużej niż 12 miesięcy. 

Jedną ze współczesnych definicji turystyki wartą przytoczenia jest ta autorstwa Krzysz-
tofa Przecławskiego, która wyjaśnia, że: 

[…] turystyka w szerokim znaczeniu to całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej 
związanych z dobrowolną czasową zmianą miejsca pobytu, rytmu i środowiska życia 

1 T. Geoffrey, The Grand Tour, Yale University Press, New Haven, CT 1991, s. 47.
2 W. Hunziker, Matrikeledition der Universität Zürich 1833–1924, Universität Zürich, 1 Dec 2014. 
3 W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2010, s. 74.
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oraz z wejściem w styczność osobistą ze środowiskiem odwiedzanym (przyrodniczym, 
kulturowym bądź społecznym)4. 

Wiesław Alejziak definiuje turystykę jako 

[…] ogół zjawisk związanych z podróżą i pobytem osób przebywających czasowo 
i dobrowolnie poza swoim codziennym środowiskiem, w tym zwłaszcza ekonomicz-
ne i społeczne interakcje zachodzące pomiędzy organizatorami turystyki, bezpośred-
nimi usługodawcami, miejscową ludnością oraz samymi turystami, o ile głównym 
celem ich wyjazdów nie jest działalność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej 
miejscowości5. 

Istnieje wiele rodzajów turystyki, jest to najbardziej złożona i prawdopodobnie najdo-
kładniej przebadana sfera aktywności człowieka w jego wolnym czasie i nie tylko. Ro-
dzaje turystyki mogą się różnić od siebie pod wieloma względami, w zależności od celu 
poznawczego podróży czy jej destynacji. W opracowaniu przedstawione zostały takie 
rodzaje turystyki, które mogą być lub są rozwinięciem turystyki śródlądowej. Są to m.in.:
 – turystyka krajoznawcza – głównym celem jest poznanie miejscowości odwiedzanej, 

geografii, historii, lokalnych zwyczajów czy środowiska naturalnego danego regionu; 
 – turystyka kwalifikowana – wiąże się z pokonywaniem licznych przestrzeni w celu 

uprawiania aktywności fizycznych zbliżonych do sportu aczkolwiek bez rywalizacji 
między uczestnikami; 

 – agroturystyka – od turystyki wiejskiej odróżnia ją fakt, iż oprócz spędzania czasu na 
wiejskim łonie natury dodatkowo możliwy jest udział w aktywnościach związanych 
z życiem i pracą na wsi; 

 – turystyka morska (wodna) – to wszelkie przejawy ruchliwości turystycznej znajdującej 
swój wyraz w wycieczkach morskich na statkach wycieczkowych, specjalnie do tego 
celu przeznaczonych, lub na statkach liniowych, oferujących wycieczki w sezonach mar-
twych, w uprawianiu żeglarstwa morskiego, traktowanego nie jako wyczyn sportowy, lecz 
forma spędzania czasu, oraz w korzystaniu z wycieczek statkami żeglugi przybrzeżnej6. 
Do turystyki morskiej zaliczane są:

 – rejsy inclusive – statki liniowe z infrastrukturą hotelarską i rekreacyjną o najwyższym 
standardzie. Na pokładzie znajdują się sale kinowe, korty tenisowe, baseny, restaura-
cje, kluby i baza noclegowa. Pasażerowie dobijają do portu raz dziennie, gdzie mogą 
odbyć wycieczkę fakultatywną po odwiedzanej miejscowości; 

 – promowe przewozy turystów – pozwalają zabrać na pokład własny środek transportu 
(autokar, samochód, rower, kamper, przyczepę kempingową), umożliwiając dzięki 
temu turystykę kempingową, aktywną i kwalifikowaną, indywidualnie oraz w grupach; 

4 S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1997, s. 23.
5 J. Płocka, Turystyka. Wybrane zagadnienia, EscapeMagazine.pl, Toruń 2009, s. 19.
6 J. Zaleski, Problemy rozwoju turystyki morskiej i nadmorskiej w świetle współczesnych tendencji badawczych, [w:] 
I Seminarium Naukowe nt. Turystyka i rekreacja nadmorska – problemy teorii i praktyki, WSWF, Gdańsk 1980, s. 29.
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 – rejsy kombinowane – łączą różne środki transportu w ramach jednego biletu (samolot 
+ autokar + statek);

 – rejsy międzyportowe – kilkudniowe wycieczki statkiem od portu do portu nastawione 
na odwiedzenie jak największej liczby miast portowych;

 – rejsy zdrowotne – łączą w sobie rekreację, wypoczynek i odnowę biologiczną, ze 
względu na kojące działanie morza oraz specjalistyczną opiekę lekarską obecną na 
pokładzie;

 – rejsy edukacyjne – mają uzupełniający charakter względem programu szkolnego, 
są popularną formą rekreacji wśród dzieci i uczniów oraz stanowią doskonałą formę 
nauki przez zabawę7. 
Jak widać powyżej, istnieje wiele sposobów powiązania turystyki i dużo możliwości jej 

uprawiania, które da się połączyć z rzeką Wisłą. 

Współczesny wymiar turystyki śródlądowej

Turystyka śródlądowa zawiera się w pojęciu turystyki wodnej. Ta druga dzieli się na 
śródlądową i morską. Do uprawiania turystyki śródlądowej niezbędny jest sprzęt, który 
można wynająć, wypożyczyć, zakupić, lub uczestnictwo w zorganizowanych imprezach 
turystycznych z wykorzystaniem sprzętu organizatora. 

Do podstawowych jednostek pływających zalicza się: statki żeglugi pasażerskiej, 
tramwaje wodne, wodoloty, jachty, łodzie żaglowe, kajaki, łodzie wiosłowe, barki osobowe 
i promy. Od niedawna nad brzegiem Wisły i jezior mazurskich spotkać można także pły-
wające domki letniskowe (houseboat), które oferują prywatny transport i bazę noclegową 
w obrębie tej samej jednostki8.

Produktem turystycznym w przypadku turystyki śródlądowej może być jednodniowy 
lub krótki rejs statkiem pasażerskim, kilkudniowy spływ kajakowy, kilkudniowy pobyt na 
statku żeglugi pasażerskiej z codzienną zmianą miejsca cumowania, wycieczki tramwajem 
wodnym na drugą stronę rzeki, rejsy łodzią wiosłową czy wycieczki motorowodne. 

Według Głównego Urzędu Statystycznego, „długość sieci śródlądowych dróg wodnych 
w Polsce w 2016 r. utrzymała się na poziomie podobnym jak w roku poprzednim i wyniosła 
3655 km, z czego 2417 km stanowiły uregulowane rzeki żeglowne, 644 km – skanali-
zowane odcinki rzek, 336 km – kanały, a 259 km – jeziora żeglowne. Eksploatowanych 
przez żeglugę było 3365 km (92,1%) dróg żeglownych”9. 

Dane GUS wskazują na dużą liczebność dróg śródlądowych w Polsce, które w więk-
szości są wykorzystywane przez transport śródlądowy towarów i pasażerów. Liczba prze-
wożonych pasażerów zwiększa się rokrocznie, o czym również świadczą statystyki GUS. 

7 Ibidem, s. 35.
8 J. Owsiak, Diagnoza stanu zasobów i inwestycji w turystyce wodnej w Polsce, „Problemy Turystyki i Rekreacji” 
2013, 1, s. 62–68.
9 Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2016 roku, GUS, Warszawa 2017.
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Tabela 1. Przewozy pasażerów żeglugą śródlądową w Polsce w latach 2013–2016 

Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 

1. Liczba miejsc pasażerskich (w tys.) 8434 8783 8698 9528

2. Liczba pasażerów (w tys.) 1006 1097 1038 1277

3. Liczba pasażerokilometrów (w tys.) 12427 12936 14161 16651

4. Średnia odległość przewozu 1 pasażera (w km) 12 12 13 13
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z lat 2013–2016.

Otoczenie przyrodnicze nadwiślańskiej Warszawy oraz jakość 
wody w Wiśle

Warszawa to jedno z dwóch miast na świecie, które posiada nieuregulowany brzeg rzeki 
w swoim centrum. Zachowany w takiej postaci brzeg Wisły sprzyja ochronie środowiska 
naturalnego wielu gatunków roślin i zwierząt, nie hamuje migracji dzikiej zwierzyny oraz 
przyczynia się do zwiększania różnorodności biologicznej. 

Polscy ekolodzy oraz instytucje rządowe, świadomi tych faktów, postanowili zachować 
dziki charakter praskiego brzegu Wisły, stanowiąc go rezerwatem przyrody chroniącym 
naturalne siedliska ptaków i zwierzęta w nim zamieszkujące.

Dolina Środkowej Wisły, w której znajduje się Warszawa, to obszar specjalnej ochrony 
ptaków należący do Europejskiej Sieci Natura 200010. Jej dzikość dostrzeżona i zacho-
wana przez ekologów oraz przez władze miasta doprowadziła do utworzenia rezerwatów 
przyrody na terenie stolicy i okolic, mających na celu ochronę zagrożonych gatunków 
ptactwa i zwierząt wodno-lądowych. 

Geomorfologia Wisły, czyli rzeźba powierzchni oraz procesy ją kształtujące, jest bogata 
w strefy sedymentacji (gromadzenia) osadów rzecznych, które tworzą przewały, wyspy 
i kępy wiślane oraz wiele innych form nadbudowy piaskowo-mułowej11. Właśnie ze wzglę-
du na unikatową w skali europejskiej geomorfologię Wisły postanowiono włączyć Dolinę 
Środkowej Wisły do sieci Natura 2000. 

Jest to forma ochrony przyrody z 2004 roku tworząca sieć ekologiczną mającą na 
celu zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych. Są one kluczowym miejscem pobytu 
dla zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. Sieć Ekologiczna Natura 2000 sprzyja 
odtworzeniu różnorodności biologicznej, zachowaniu migracji i wymiany genetycznej 
cennych gatunków fauny i flory występujących na obszarach objętych ochroną.

Na mapach geomorfologicznych zobaczyć można bogactwo rzeźby i struktury Wisły, 
które mają ogromny wpływ na bioróżnorodność środowiska przyrodniczego w samym 

10 Plany zadań ochronnych w pigułce na przykładzie obszarów Natura 2000 w województwie mazowieckim, 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Warszawa 2014.
11 Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, PWN, Warszawa 2018.
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centrum stolicy Polski. Doskonale tam widać, jak dużą część krajobrazu warszawskiej 
Wisły stanowią strefy lęgowe zagrożonych gatunków ptaków. Mapa uwidacznia także 
imponujące wielkością tarasy zalewowe będące domem dla wielu gatunków zwierząt 
wodnych i lądowych.

Dodatkowe walory przyrodnicze Wisły tworzy zwężenie koryta na odcinku od Saskiej 
Kępy do Bielan zwane „gorsetem warszawskim” oraz rozszerzenie tarasu zalewowego 
na około 7 km przy Łuku Siekierkowskim. 

Rzeka, poza walorami przyrodniczymi, spełnia także kluczowe funkcje dla gospodarki 
wodnej miasta. Jej koryto ma za zadanie transportować wszystkie rodzaje wód (niskie, 
średnie i wysokie), odbierać spływy powierzchniowe (ścieki) oraz służyć jako źródło wody 
w celach rolniczych, przemysłowych i komunalnych. W związku z tym powstaje infrastruk-
tura miejska służąca do uzdatniania, filtrowania i oczyszczania wód rzeki. 

Niestety, świadomość ekologiczna w działaniach polskiego rządu uwidoczniła się sto-
sunkowo niedawno i ma to swoje odzwierciedlenie w stanie jakości wody w Wiśle, jaką 
badano na przestrzeni lat. Do 2006 roku niemal 50% zanieczyszczeń emitowanych do 
Wisły pochodziło z nieoczyszczonych ścieków stolicy, wpadających wprost do jej koryta12. 

Aby rozwiązać problem nieczystości w Wiśle, z inicjatywy urzędu miasta zaczęły powsta-
wać oczyszczalnie miejskie, takie jak oczyszczalnia „Południe” zbudowana w 2006 roku 
oraz oczyszczalnia „Czajka” zmodernizowana w 2010 roku. Aby sprostać założeniom 
unijnej dyrektywy, w Warszawie powstały jeszcze dwie kolejne oczyszczalnie miejskie: 

„Południe” w Wilanowie oraz oczyszczalnia przemysłowa „EC Siekierki” na Mokotowie. 
W Polsce obowiązek badania i oceny jakości wód, od dnia 18 lipca 2001 roku, należy 

do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W tym właśnie dniu weszła w życie 
ustawa o prawie wodnym, mająca na celu dostarczenie informacji o stanie lub potencjale 
ekologicznym i chemicznym rzek w Polsce, co z kolei jest kluczowym narzędziem w za-
rządzaniu gospodarką wodną w dorzeczach rzek polskich13. 

Ocenę jakości wód powierzchniowych wykonuje się na podstawie państwowego mo-
nitoringu środowiska i przedstawia na zasadzie oceny stanu ekologicznego, stanu che-
micznego oraz potencjału ekologicznego (jeśli charakter wód został w dużym stopniu 
zmieniony przez człowieka lub ma się do czynienia ze sztucznym zbiornikiem wodnym). 

W raporcie o stanie czystości rzek Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w la-
tach 2007–2009 można przeczytać, że: „Wisła w punkcie pomiarowo-kontrolnym (War-
szawa km 510,0) wskazuje na zły stan wód wynikający ze złego stanu ekologicznego”.

Dobry stan chemiczny występuje wówczas, gdy wartości stężeń substancji prioryte-
towych nie przekraczają maksymalnych i średniorocznych norm. Jeżeli dzieje się inaczej, 
stan wód określa się mianem „poniżej dobrego”. 

Rzeka to skomplikowany organizm, dlatego podzielono ją na części objęte monito-
ringiem oraz zestawiono wskaźniki stanu chemicznego oraz stanu/potencjału ekologicz-

12 „Rzeka nie jest ściekiem” – Raport o stanie czystości dorzecza Wisły, Greenpeace Polska, Warszawa 2008, 
s. 23.
13 Stan środowiska; monitoring wód, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2018, s. 23.
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nego. Klasyfikacja obu tych wskaźników z 2013 roku pokazuje, iż stan wód rzeki Wisły 
systematycznie się poprawia. Ze złego stanu ekologicznego rzeka została oczyszczona 
do umiarkowanego w 254 częściach oraz do bardzo dobrego potencjału ekologicznego 
w 152 częściach. Stan chemiczny rzeki również uległ poprawie, gdyż ocenę dobrą uzy-
skało 317 części wód na 420 badanych w 2013 roku.

Należy nieustannie promować świadomość ekologiczną wśród mieszkańców, władz 
miasta Warszawy oraz przedsiębiorców, aby stan wód Wisły był coraz lepszy, a nadwi-
ślańskie kąpieliska wróciły na mapę punktów rekreacyjnych stolicy. 

Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna na Wiśle w Warszawie

Nad Wisłą powstało swego rodzaju miasto w mieście, które jest centrum wydarzeń 
kulturalnych, imprez muzycznych, organizowane są tam festiwale, imprezy cykliczne, targi 
żywności i wszelkiego rodzaju zabawy oraz gry dla dzieci. Swoje miejsce nad Wisłą ma 
także najpopularniejsze wśród turystów muzeum: Centrum Nauki Kopernik. Duża liczba 
restauracji i kawiarni, do których można zajrzeć po rejsie statkiem pasażerskim czy barką, 
przyciąga ogromną liczbę turystów i mieszkańców Warszawy. 

Infrastruktura turystyczna to wszystkie dobra technologiczne i społeczne służące 
procesom turystycznym. 

Poniżej przedstawiono kilka bardzo ciekawych miejsc nad Wisłą cenionych zarówno 
przez warszawian, jaki i przyjezdnych. Należy do nich m.in.: Port Czerniakowski. To 
najstarszy warszawski port, którego podwaliny powstały mniej więcej w XV wieku dzięki 
wiosennemu wezbraniu wody, kiedy to od dolnego tarasu rzecznego oddzieliło się jezioro 
Łacha, położone równolegle do ulicy Czerniakowskiej. Pierwsza infrastruktura dla żeglugi 
wiślanej powstała w porcie w 1850 roku. 

W porcie znajdują się:
 – bosmanat14, czyli jednostka organizacyjna urzędu morskiego pełniąca tę samą funkcję 

co kapitanat portu, zarządza nim bosman, który jest odpowiedzialny za przestrzeganie 
regulaminu i bezpieczeństwo w porcie; 

 – wypożyczalnia kajaków należąca do klubu „Rejsy”;
 – szkółka kajakowo-hobbistyczna, gdzie odbywają się różnego rodzaju szkolenia (np. na 

skiffach – jednoosobowych łodziach wioślarskich), panele edukacyjne i kursy moto-
rowodne. Swoje miejsce znajdą tam także pasjonaci szkutnictwa (budowy i naprawy 
łodzi), nawigacji śródlądowej oraz żeglarze seniorzy z klubu „Rejsy”; 

 – klimatyczny bar „Pod Kotwicą” gotowy jest nakarmić i napoić marynarzy powracających 
do portu z rejsu po Wiśle. 
W dalszej części portu mieszczą się:

 – Warsaw Wake Academy – Cable Wake Park, który oferuje przygodę z wakeboardem, 
czyli deską do jazdy po wodzie, 

14 https://sjp.pwn.pl/slowniki/bosmanat.html [23.02.2019].
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 – Restauracja „Miejsce” to arena licznych wydarzeń kulturalnych i muzycznych. Przy-
cumowane barki restauracyjne na Wiśle, z dużym drewnianym tarasem, pozwalają 
oglądać akrobację użytkowników wakeparku czy trening na boisku do kajak polo. 
Zielone otoczenie i „filtrujące pomosty” na końcu portu zachęcają do spacerów wokół 
restauracji. W porcie cumować mogą jednostki o dowolnej wielkości15. 

Fot. 1. Domy na wodzie w Porcie Czerniakowskim
Źródło: www. gazetawyborcza.pl [14.03.2019].

Bez wątpienia najnowszą i najbardziej reprezentacyjną inwestycją Urzędu Miasta War-
szawy, której budowa trwa łącznie cztery lata, są Bulwary Wiślane. Inwestycja obejmuje 
całą długość lewego brzegu Wisły od Portu Czerniakowskiego, aż do mostu Gdańskiego.

Znajduje się tam wiele atrakcji dla użytkowników w każdym wieku i z różnorodnym 
wachlarzem zainteresowań. Trasy spacerowe, szerokie ścieżki rowerowe, plaże z leżakami 
i koszami rodem z Sopotu to tylko kilka z udogodnień i atrakcji. 

Żaglowe baldachimy, pod którymi można znaleźć wytchnienie od słońca, wygodne 
drewniane leżanki, trampoliny dla dzieci i dorosłych, strefa edukacyjna, boiska do siat-
kówki plażowej oraz amfiteatr – to kolejne punkty na liście powodów, dla których warto 
odwiedzić Bulwary Wiślane w Warszawie16. 

15 http://www.wwa2.pl/galeria/ [23.02.2019].
16 www.gazeta wyborcza.pl [10.02.2019]
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Fot. 2. Bulwary Wiślane pomiędzy mostem Świętokrzyskim a mostem Śląsko-Dąbrowskim
Źródło: Bulwary wiślane, Newspix.pl, autor: P. Stępniewski.

Dla niektórych najważniejszym punktem tej listy może być fakt, iż decyzją Rady Miasta, 
spożywanie alkoholu na terenach bulwarów jest w pełni legalne. To jedyne takie miejsce 
w stolicy, gdzie bez konsekwencji można wypić piwo „pod chmurką” na ławce wśród zie-
leni lub przy ognisku na jednej z plaż. Z tej przyczyny w weekendy bulwary przepełnione 
są młodzieżą i młodymi dorosłymi, dla których Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił 
nawet specjalną linię „imprezową” (autobus 385) wzdłuż bulwarów, która kursuje przez 
całe lato, od piątku do niedzieli. 

Lista restauracji i klubów na nadwiślańskich bulwarach stale się powiększa. Do tych 
na stałym lądzie dochodzą coraz nowsze lokale w formie przycumowanych pawilonów 
i barek dryfujących na wodzie. 

W planach zagospodarowania przestrzennego bulwarów widnieje nieskończony odci-
nek na południe od mostu Świętokrzyskiego, gdzie powstanie park linearny, wielka zada-
szona zielenią altana, skatepark, skwer Kahla i zaplecze sportowo-kulturalne. Będzie to 
kluczowe miejsce łączące warszawską starówkę z Wisłą, zwieńczenie starań o zwrócenie 
się miasta przodem do rzeki i włączenie jej w życie kulturalne i społeczne stolicy. Bulwary 
w pełnej krasie będzie można oglądać wiosną 2020 roku17.

Port Praski to kolejne ciekawe miejsce o ogromnym potencjale inwestycyjnym, miesz-
czące się w samym sercu Warszawy, na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych. 
To malowniczy, otoczony zielenią teren nad Wisłą, którego urok i możliwości przez wiele 

17 http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/jakie-atrakcje-w-sezonie-nad-wisle [23.02.2019].
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lat były niedostrzegane. W ciągu 10 lat powstaną tam trzy główne inwestycje mające 
zmienić oblicze Pragi. Pierwszy projekt to „Nowa Praga”, z zabudowaniami dla klasy 
średniej i galeriami usługowo-handlowymi. Kolejny to „City” – drapacze chmur, od 100 do 
160 metrów wysokości, w sąsiedztwie Stadionu Narodowego, mieszczące apartamenty, 
hotele i biura. W jednym z nich ma powstać galeria handlowa. Trzecią i najbardziej spek-
takularną inwestycją jest budowa „Doków”, czyli luksusowego osiedla mieszkaniowego 
położonego nad samą wodą, gdzie każdy właściciel luksusowego apartamentu będzie 
mógł wejść w posiadanie prywatnej przystani do cumowania łódek. W części parterowej 
nie zabraknie ekskluzywnych sklepów i restauracji oraz reprezentacyjnych bulwarów 
zbudowanych z drewna. Wszystkie te inwestycje rozpoczną się dopiero po wybudowa-
niu śluzy przeciwpowodziowej, która chroni przez zalaniem około miliona metrów kwa-
dratowych powierzchni użytkowej, mającej powstać na terenie całego Portu Praskiego. 
W przyszłości powstanie także połączenie śródlądowe doków ze starówką za pomocą 
tramwaju wodnego18. 

Oferta turystyczno-transportowa na Wiśle 

Oferta turystyki śródlądowej miasta Warszawy jest różnorodna i co roku powiększa się 
o nowe obiekty. W jej skład wchodzą m.in. katamarany firmy „Po Wiśle”. To pierwsze 
takie statki na Wiśle, należą do najnowszej floty żeglugowej Warszawy i zostały w całości 
zaprojektowane i skonstruowane w augustowskiej stoczni Holiday Boat Wałamaniuk 
Daniel na początku 2016 roku. 

Fot. 3. Katamaran „Kropka” z pasażerami w trakcie rejsu po Wiśle. W tle praski „dziki” brzeg pod ochroną
Źródło: https://po-wisle.pl.galeria/ [23.02.2019].

18 https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-komercyjne/port-praski-miasto-w-miescie-nowa-przestrzen-
prawobrzeznej-warszawy-aa-2Y4q-yzcH-ijMD.html [23.02.2019].
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Statkami „Kropka” i „Kreska” można pływać codziennie, zaczynając godzinny rejs nad 
bulwarem Karskiego przy wybrzeżu Gdańskim i płynąc do Portu Czerniakowskiego i z po-
wrotem. Walory tej trasy są wyjątkowe, gdyż po drodze oglądać można takie atrakcje, jak: 
Zamek Królewski, Centrum Nauki Kopernik, pomnik Syrenki Warszawskiej, nadwiślańskie 
plaże, rezerwat przyrody po praskiej stronie brzegu, kormorany nurkujące w wodach Wisły 
oraz inne ptaki wodno-lądowe będące pod ochroną. Można je tam obserwować między 
innymi dzięki naturalnej piaszczystej łasze pod mostem Poniatowskiego oraz wyspom 
sztucznie zbudowanym z funduszy Unii Europejskiej na potrzeby ratowania zagrożone-
go wyginięciem gatunku rybitw. Te oraz wiele innych atrakcji można podziwiać w trakcie 
rejsu z przewodnikiem, animatorem szkolnych wycieczek, w grupach zorganizowanych 
lub indywidualnie. 

Można również skorzystać z oferty firmy dla bardziej wymagających klientów i zorgani-
zować na pokładzie urodziny, wieczór panieński/kawalerski, kameralne wesele, przyjęcie, 
spotkanie biznesowe czy lunch w gronie rodziny i znajomych. Firma „Po Wiśle” narodziła 
się z miłości do miasta i pasji do żeglugi. Chce nadać turystyce wiślanej i białej flocie 
nowy wymiar, a także podnieść świadomość społeczną na temat królowej polskich rzek. 
Proponuje się warszawianom atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu w komfortowych 
warunkach nie tylko w weekendy, a turystom – obowiązkowy punkt programu podczas 
wizyty w stolicy. 

Kolejnym przykładem ciekawej działalności jest oferta Miami Wars. To wyjątkowa 
firma z siedzibą położoną na Cyplu Czerniakowskim, niedaleko Portu Czerniakowskiego, 
skupiająca w sobie wiele funkcji rekreacyjno-turystycznych. Do jej inicjatyw nastawio-
nych na rekreację i szeroko pojęty wypoczynek należy m.in.: Przylądek Miami Wars. 
W skład infrastruktury lądowej wchodzi bar zbudowany na drewnianym tarasie, restau-
racja z cukiernią oraz strefy relaksu na zielonej łące przy barze i na plaży przy Wiśle. 
Organizowane są tam imprezy tematyczne (np. koncerty szantowe), ogniska, pokazy 
filmowe, targi, zajęcia rekreacyjne czy inne wydarzenia związane z kulturą wodną, sur-
ferską, modą i książkami19. 

Fot. 4. Przylądek Miami Wars na Cyplu Czerniakowskim nad Wisłą w Warszawie
Źródło: http://miamiwars.pl/flota-miami-wars/ [26.02.2019].

19 https://po-wisle.pl/o-nas/ [23.02.2019].
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W skład floty Miami Wars wchodzi iBarka. Oferuje ona wszelkiego rodzaju imprezy 
biznesowe i tematyczne z przewodnikiem, stermotorzystą lub na wyłączność. Zdaniem 
właścicieli, jest to najnowocześniejszy obiekt na Wiśle. Statek jest wyposażony w nowo-
czesny sprzęt – w tym w sześć tabletów oraz wielkoformatowy 75-calowy ekran dotykowy, 
a także sprzęt niezbędny do organizacji spotkań i konferencji. Ma dwie łazienki, klimaty-
zację, słoneczny taras20. 

Fot. 5. iBarka zwodowana na Wiśle w Warszawie, na tle zachodzącego słońca
Źródło: http://miamiwars.pl/flota-miami-wars/ [03.03.2019].

Kolejnym ciekawym przykładem możliwości poznania okolicznych atrakcji i spędzenia 
wolnego czasu są szkuty wiślane. Szkuta to „beznapędowy statek (dawniej żaglowy), 
płaskodenny, pozbawiony pokrycia w postaci pokładu. Szkuta jest przeznaczona przede 
wszystkim do transportu śródlądowego ładunków masowych (jednorazowo ładuje się na 
jej pokład do 100 ton, np. zboża)”21. Jak widać, idealnie nadaje się również do przewozu 
turystów. Dwie eleganckie szkuty zaprojektowane z myślą o komforcie i bezpieczeństwie 
pasażerów. Jednostka jest bardzo stabilna na wodzie, pasażerowie mogą swobodnie 
poruszać się podczas rejsu. Jest bardzo bezpieczna i wygodna dla rodziców z dziećmi 
dzięki wysokiej burcie. Nowością w ofercie Miami Wars jest możliwość zorganizowania 
kolacji na szkucie dla 12 lub mniej osób, w trakcie rejsu o zachodzie słońca. 

20 http://miamiwars.pl/flota-miami-wars/ [03.03.2019].
21 L. Furmaga, J. Wójcicki, Mały słownik morski, Wyd. Mitel International Ltd., Gdynia 1993, s. 23.
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Fot. 6. Szkuta wiślana floty Miami Wars w trakcie rejsu na Wiśle w Warszawie
Źródło: http://miamiwars.pl/flota-miami-wars/ [03.03.2019].

Firma zapewnia także inną formę rozrywki, jaką są niewątpliwie motorówki. Miesz-
czą one na swoim pokładzie 7 i 10 osób, mogą zabrać w rejs nawet na wawerską Plażę 
Romantyczną i Zalew Zegrzyński. To dwie ekskluzywne motorówki o mocy 100 koni 
mechanicznych, które dzięki małemu zanurzeniu mogą dopłynąć w najtrudniej dostępne 
miejsca, niezależnie od stanu wody na Wiśle. 

Miami Wars ma również doświadczenie w organizowaniu wielorakich eventów tj.: kon-
ferencji, szkoleń, spotkań integracyjnych czy nawet planów filmowych22. 

Innym przykładem rynkowej działalności turystyczno-transportowej jest Żegluga War-
szawska. Firma oferuje rejsy statkiem Loewentin, który zbudowany został w 1892 roku 
w stoczni Gustawa Fechtera w Królewcu. Przez te wszystkie lata służył jako statek pa-
sażerski, lodołamacz oraz statek wojskowy. Kilkakrotnie przechodził generalne remonty, 
ale jego struktura i wygląd zachowały historyczny pierwowzór. Po zatonięciu w 1945 roku, 
wyłowieniu rok później i porzuceniu bez opieki na 25 lat ostatecznie trafił w ręce Żeglugi 
Warszawskiej. W 2015 roku, po siedmiu latach renowacji zawitał do Warszawy na bul-
war Karskiego, skąd rozpoczyna i kończy swoje rejsy. Oprócz historycznego tła statek 
posiada zbliżoną ofertę do pozostałych, w skład której wchodzą rejsy z przewodnikiem, 
imprezy zorganizowane, eventy biznesowe, wycieczki edukacyjne dla uczniów i wieczory 
panieńskie/kawalerskie23. 

22 http://miamiwars.pl/flota-miami-wars/ [03.03.2019].
23 Instagram/@zegluga_warszawska [20.02.2019].
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Żegluga Stołeczna to kolejna firma oferująca swe usługi na rynku turystyki śródlądo-
wej od 1999 roku. W swojej flocie posiada sześć statków na Wiśle, które pełnią funkcję 
statków wycieczkowych oraz restauracji na wodzie. Są w stanie zorganizować event na 
400 uczestników24. 

Warszawa oferuje także w czterech miejscach bezpłatne przeprawy promowe, łą-
czące obydwa brzegi Wisły:
 – Cypel Czerniakowski – Saska Kępa (prom „Słonka”),
 – most Poniatowskiego – Stadion Narodowy (prom „Pliszka”),
 – Podzamcze-Fontanny – ZOO (prom „Wilga”),
 – Nowodwory – Łomianki (prom „Turkawka”).

24 https://www.pkt.pl/firma/zegluga-stoleczna-sp-z-o-o- [22.02.2019].

Fot. 7. Odrestaurowany statek  
„Loewentin” firmy Żegluga War-
szawska na Wiśle w Warszawie
Źródło: Instagram/@zegluga_ 
warszawska [20.02.2019].

Fot. 8. Tramwaj wodny ZTM  
przewożący pasażerów  
na drugą stronę Wisły
Źródło: warszawa.wyborcza.pl/
warszawa/7,54420,21963346, 
ztm-warszawa-chwali-sie-wynikami-
promow-na-wisle-beda-plywac.html 
[20.02.2019].
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Innym przykładem możliwości turystyczno-transportowych jest statek do Serocka. 
Całodzienny rejs Kanałem Żerańskim do Zapory w Dębem. Jeżeli pozwala na to stan 
wody na Wiśle, w trakcie rejsu odbywa się śluzowanie przed Zalewem Zegrzyńskim. Sta-
tek „Zefir” wypływa o godz. 9.30 z przystani na Kanale Żerańskim w okolicy przystanku 
Cementownia 02. O godzinie 12.30 przybija do brzegu w Serocku, aby o 14.30 wyruszyć 
do Warszawy. Rejs kończy się około godziny 17.4525.

Fot. 9. Statek „Zefir” pływający na trasie Kanał Żerański – Serock, własność ZTM
Źródło: https://www.evitravel.pl/2016/05/warszawa-na-weekend-rejs-do-serocka/ [14.02.2019].

W Warszawie znajduje się wiele klubów żeglarskich i kajakowych, które swoją 
ofertą są w stanie zadowolić nawet najbardziej wymagającego użytkownika. Oferują 
spływy jednodniowe i kilkudniowe, półkolonie dla dzieci, szkolenia na patenty, licencje 
motorowodne, starszego marynarza i stermotorzystę. Kluby żeglarskie specjalizują się 
w rajdach, regatach i czarterowaniu jachtów. Organizują także kursy regatowe i szkolenia 
na sternika lodowego (kurs bojerowy). Klub Sportowy „Powiśle” organizuje zawody i zajęcia 
rekreacyjne w mało znanej dyscyplinie sportowej o nazwie „kajak polo”.

Przykładowe obiekty rekreacyjno-turystyczne nad Wisłą w Warszawie to m.in:
 – Warszawski Akademicki Klub Kajakowy „Habazie”,
 – Warszawski Klub Wodniaków PTTK,
 – Klub Sportowy „Powiśle”,
 – Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie,
 – Stowarzyszenie Kajakowe „Ważka”,
 – Żeglarski Klub Turystyczny „Rejsy”,
 – Klub Żeglarski Warszawa „Sztorm Grupa”,
 – YKP Warszawa – Port Warszawa.

25 Strona Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie: http://www.ztm.waw.pl/?c=148&amp;l=1 [20.02.2019].
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Oferta jest zróżnicowana pod względem rodzaju aktywności i ceny. Zajęcia organizo-
wane są dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów26. 

Bezpieczeństwo i czystość nad Wisłą jako element  
marketingu relacji

O Wiśle od wielu lat krążyła bardzo niepochlebna opinia, która wyraźnie odwodziła 
od pomysłu udania się nad rzekę. W ciągu trzech ostatnich lat wiele w tym względzie się 
zmieniło i pobyt nad Wisłą nie grozi już uszkodzeniem ciała czy utratą dobytku. Pracownicy 
służb miejskich 24 godziny na dobę dbają o porządek i bezpieczeństwo na bulwarach. 
O bezpieczeństwo nad Wisłą dbają też służby porządkowe oraz ochotnicze jednostki, 
które mają za zadanie chronić osoby, mienie oraz środowisko naturalne Wisły. Najstarszą 
instytucją powołaną w tym celu jest policja wodna, działająca na zlecenie Komisariatu 
Rzecznego Policji27. Komisariat powstał w 1920 roku jako pierwszy specjalistyczny komi-
sariat niepodległej Polski, a jego siedziba mieściła się w budynku zoo przy ulicy Ratuszo-
wej. W 1969 roku została przeniesiona do Portu Praskiego, gdzie znajduje się do dzisiaj. 
Głównymi zadaniami policjantów jest dbanie o bezpieczeństwo użytkowników infrastruktury 
turystycznej nad Wisłą, egzekwowanie przepisów prawa wodnego i żeglugi śródlądowej, 
ochrona naturalnego środowiska otaczającego Wisłę, łapanie kłusowników oraz kon-
trolowanie wałów przeciwpowodziowych i umocnień wodnych. Organizacje państwowe, 
z którymi współpracuje komisariat rzeczny, to: Straż Miejska, Państwowa Straż Rybacka, 
Państwowa Straż Pożarna oraz Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

Flota Komisariatu Rzecznego w Warszawie to: cztery samochody terenowe, pięć 
samochodów osobowych, pięć pojazdów typu quad oraz policyjny śmigłowiec. Wodę 
patroluje 20 łodzi policyjnych, w tym dwa poduszkowce oraz płaskodenna łódź z napę-
dem śmigłowym Airboat. Na obszarze podzamcza i bulwarów swoje patrole mają także 
policjanci i policjantki na rowerach. 

Wisła objęta jest także programem „Bezpiecznie nad Wisłą”, który ma za zadanie zwięk-
szyć bezpieczeństwo użytkowników infrastruktury turystycznej i zapobiegać nieszczęś-
liwym wypadkom nad wodą. W akcji biorą udział patrole medyczne na nadwiślańskich 
plażach, ratownicy z Grupy Ratownictwa PCK Warszawa oraz Jednostki Ratownictwa 
Specjalistycznego, którzy czekają w gotowości, aby udzielić pomocy osobom poparzonym 
przez słońce, ofiarom podtopień oraz przy złamaniach i stłuczeniach. Mają oni do dyspozy-
cji sprzęt ratowniczy i quady z napędem na cztery koła, aby jak najszybciej dostać się na 
miejsce wypadku28. Na plażach przeprowadzane są także zajęcia z udzielania pierwszej 
pomocy osobie poszkodowanej.

Jedną z kampanii Urzędu Miasta Warszawy jest akcja „Płyń z głową”, która ma na 
celu zachęcanie do odpowiedzialnego spożywania alkoholu i ostrożności. Wolontariusze 

26 Ibidem.
27 www.rzeczny.policja.waw.pl/kr/komisariat/historia/1065 [15.02.2019].
28 www.bezpieczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/lodz-motorowa-dla-policji-rzecznej [15.02.2019].
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rozdają młodzieży na bulwarach drink-testy, które są w stanie wykryć obecność „pigułki 
gwałtu” w spożywanym napoju, oraz realizują inne działania profilaktyczne w celu zapo-
biegania nieszczęśliwym wypadkom spowodowanym nadmiernym spożyciem alkoholu. 

O czystość nad Wisłą dba Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, który promuje dobre prak-
tyki zachowywania czystości nad rzeką pod hasłem „To się nosi nad Wisłą”. Każdej nocy 
w sprzątanie bulwarów wiślanych zaangażowanych jest 60 pracowników, którzy opróżniają 
setki koszy na śmieci, beczki do segregacji szkła i kontenery. Mogą one pomieścić około 
26 000 litrów odpadów zmieszanych i 20 000 litrów szkła. 

Wybrane działania promocyjne i organizacyjne na rzecz rozwoju 
turystyki śródlądowej na Wiśle w Warszawie

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dokłada wszelkich starań, aby oddać mieszkańcom 
i turystom należne im miejsce do uprawiania rekreacji i turystyki wodnej nad Wisłą. Warto 
jednak wspomnieć, że głównym inicjatorem przywrócenia rzeki do stanu używalności byli 
miłośnicy rzeki oraz ekolodzy. To dzięki nim, za pomocą oddolnej inicjatywy, powstały takie 
organizacje jak te wymienione poniżej, dzięki którym rok 2017 był rokiem rzeki Wisły, co 
z kolei pozwoliło wypromować i zaistnieć turystyce i rekreacji w tym miejscu w Warszawie.

Do głównych inicjatyw i działań mających na celu promocję i rozwój turystyki w re-
jonie Wisły należy zaliczyć m.in.: Rok Rzeki Wisły. To organizacja pozarządowa, która 
wnioskowała o ustanowienie roku 2017 rokiem rzeki Wisły. Działania fundacji mają za 
zadanie uświadamiać użytkowników o walorach Wisły i pomóc w procesie przywrócenia 
silnej marki rzeki. Działania te ukierunkowane były na:
 – kulturę i dziedzictwo narodowe,
 – rekreację i turystykę,
 – ekologię i naturę,
 – infrastrukturę wodną i żeglugę rzeczną.

Działania promocyjne skierowane były także do przedstawicieli samorządów teryto-
rialnych i władz lokalnych, animatorów, organizacji turystycznych oraz przedsiębiorców 
wiążących swoją działalność gospodarczą z potencjałem Wisły. Mogli oni uzyskać miano 

„Obywatela Rzeki Wisły”, biorąc udział w szkoleniach i seminariach poświęconych tema-
tyce ekologii, bezpieczeństwa i wykorzystania potencjału Wisły w celach biznesowych29.

Ponadto kolejną ciekawą i przydatną inicjatywą jest Święto Wisły. To coroczna tradycja 
istniejąca od 11 lat w Warszawie i nie tylko. W trakcie święta uczestnicy mogą przez cały 
dzień bezpłatnie korzystać z atrakcji wodnych, rekreacyjnych, turystycznych, sportowych 
i kulturalnych na terenie Bulwarów Wiślanych. Prowadzone są warsztaty na temat ekologii, 
recyklingu wody, ochrony przyrody oraz promowana jest oferta turystyczno-rekreacyjna 
nad Wisłą w Warszawie30. 

29 http://www.rokwisly.pl/program/ [15.02.2019].
30 http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/swieto-wisly-2017-na-plazy-w-wodzie-i-na-bulwarach [17.02.2019].
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Na uwagę zasługuje także Warszawski Plażowy. To akcja informacyjno-promocyjna, 
mająca na celu urozmaicić pobyt na nadwiślańskich plażach chętnym użytkownikom. Na 
sześciu warszawskich plażach [Saskiej, Poniatówce, ZOO (Rusałce), białołęckiej, żoli-
borskiej i Romantycznej (Wawer)] ustawione są pawilony, które obsługują przeszkoleni 

„plażowi” gotowi, aby udzielić informacji dotyczących okolicy i zasad bezpiecznego prze-
bywania nad wodą i słońcu. W pawilonach można bezpłatnie wypożyczyć sprzęt plażowy 
(leżaki, planszówki, zabawki do zabawy w piasku), sprzęt sportowo-rekreacyjny, książki 
oraz dowiedzieć się, jak i gdzie najprościej wypożyczyć kajak lub udać się w rejs po Wiśle31. 

Z punktu widzenia działania marketingowego prowadzonego przez władze miasta na 
uwagę zasługuje Dzielnica Wisła. To oficjalna submarka miasta Warszawy, która promuje 
Wisłę jako nieformalną, XIX dzielnicę Warszawy. Pod szyldem tej marki Urząd Miasta stara 
się tworzyć otwartą, różnorodną i przede wszystkim czystą przestrzeń dla mieszkańców 
i osób przyjezdnych. Komunikatem „parasolowym” w komunikacji marketingowej dzielni-
cy Wisły jest hasło: „Wisła należy do nas”. Jest to myśl przewodnia działań, składająca 
się z trzech idei: wspólnota, współdziałanie i współodpowiedzialność. Ma za zadanie 
prowadzić działania Urzędu Miasta tak, aby odbiorcy czuli się odpowiedzialnymi za jej 
wygląd i funkcjonowanie współtwórcami przestrzeni32. Dzielnica Wisła to także fanpage 
na portalach społecznościowych, gdzie ogłaszane są informacje o akcjach promocyjnych 
i warsztatowych w celach zwiększania świadomości ekologicznej i odpowiedzialności 
społecznej wśród użytkowników Bulwarów Wiślanych i rzeki. Urząd Miasta Warszawy 
stara się wypromować Dzielnicę Wisłę jako silną markę, kojarzącą się z nowoczesnością, 
rekreacją, turystyką i sportem, czasem wolnym i przyrodą w środku miasta. Ma być ona 
spoiwem i ujednoliconym znakiem, pod którym wszystkie zainteresowane instytucje i firmy 
będą mogły prowadzić swoją działalność, wykorzystując jak najlepiej potencjał turystyczny 
i rekreacyjny Wisły33.

Podsumowanie

Na przykładzie rzeki Wisły możliwa jest obserwacja wielu zjawisk społecznych wy-
stępujących w Polsce na przestrzeni dekad. Począwszy od przedwojennych lat, na tle 
Wisły wyraźnie widać, że Polacy byli narodem otwartym, chętnie spędzającym czas wśród 
przyrody wiślanej, razem z innymi, wśród gier i zabaw. Chętnie brali udział w koedukacyj-
nych zawodach sportowych, tworzyli kluby sportowe i rekreacyjne oraz zapraszali zagra-
niczne drużyny w celach sparingowych w różnorodnych sportach wodnych na Wiśle. Nad 
rzeką najwyraźniej jednak odcisnęły się skutki wojennych zniszczeń, a następnie epoki 
PRL-owskiej industrializacji, kiedy to nowo wybudowana Wisłostrada skutecznie odcięła 
mieszkańców od przyrody wiślanej, a brak świadomości ekologicznej zamienił jej wody 

31 https://warsawtour.pl/events/swieto-wisly-2018-dopoki-plynie/ [15.03.2019].
32 Prezentacja dotycząca strategii komunikacji marketingowej Wisły 2016–2020 ze strony Urzędu Miasta War-
szawy: http://dzielnicawisla.um.warszawa.pl/ [15.03.2019].
33 http://dzielnicawisla.um.warszawa.pl/ [12.03.2019].
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w toksyczny ściek. Dzięki rozwojowi ekonomicznemu kraju i zmianom w nurtach politycz-
nych powoli następowała jednak przemiana w świadomości rządzących i mieszkańców 
Polski. Politycy, wraz z pomocą ekologów i działaczy pozarządowych, dostrzegli wartość 
i piękno Wisły. Rozpoczęto dążenia do redukcji zanieczyszczenia wód. Zbudowano 
oczyszczalnie ścieków oraz wprowadzono kampanię promującą czystość dla użytkowni-
ków Wisły, mającą na celu zmniejszenie ilości odpadów wrzucanych do wody oraz tych 
pozostawianych na brzegu. 

Biuro Marketingu Miasta zaczęło wykorzystywać zielony potencjał rzeki w celach tury-
stycznych i rekreacyjnych. Powstały ścieżki rowerowe, przeprawa promowa na przeciw-
ległe brzegi wiślane oraz baza gastronomiczna, turystyczna i sportowa. Każdego lata 
użytkownikom towarzyszą liczne atrakcje, takie jak: festiwale, koncerty, Święto Wisły, 

„Godzina W na rzece”, parady jednostek pływających, szkółki żeglarskie dla dzieci, wy-
pożyczalnie kajaków i innego sprzętu wodnego.

Dziś nad Wisłą spotkać można takie same tłumy jak 50 lat wcześniej. Ten złożony 
organizm, jakim jest rzeka, wydaje się być perfekcyjnie inkluzywny, pozbawiony podzia-
łów i uprzedzeń, otwarty na wszystkich odwiedzających, niezależnie od wieku, statusu 
materialnego i pochodzenia. Może być odzwierciedleniem całego młodego pokolenia, 
które Wisłę tworzy i które pragnie, by taka właśnie była cała Polska. Otwarta, różnorod-
na, pełna możliwości i perspektyw. Wisła to miejsce, gdzie można bawić się do białego 
rana, zasnąć w hamaku wśród śpiewu ptaków, rozpalić ognisko na plaży, zrobić patent 
żeglarski, popłynąć na całodzienny rejs z rodziną czy uprawiać różnorodne sporty wodne. 

Rzeka Wisła to miejsce o ogromnym potencjale, mające szansę stać się najchętniej 
odwiedzanym miejscem przez warszawian, przyjezdnych i turystów. Wymaga jednak prze-
myślanych rozwiązań organizacyjnych i klarownych systemów zarządzania, ze względu 
na swoją złożoność i nieustanny rozwój. 
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Streszczenie

Celem opracowania była charakterystyka turystyki śródlądowej na Wiśle w Warszawie. Opisa-
ne zostały funkcje rzeki w przeszłości, a także wpływ rozwoju turystyki śródlądowej na życie 
mieszkańców Warszawy. Nie można było pominąć także charakterystyki środowiska naturalnego 
otaczającego wody Wisły, które dodawało ogromnej wartości i przyczyniało się przez wieki do 
niezwykłej popularności turystyki śródlądowej nad Wisłą. Scharakteryzowano również najważniej-
szą infrastrukturę turystyczną nadwiślańskich brzegów: Bulwary Wiślane, Port Czerniakowski, 
wypożyczalnie sprzętu wodnego i kluby sportowe mające swoją siedzibę nad Wisłą. 

Ponadto przybliżono działania przedsiębiorców i instytucji państwowych na rzecz promocji 
turystyki śródlądowej w Warszawie. Omówione zostały także wybrane działania Urzędu Miasta 
i organizacji pozarządowych mające na celu promowanie aktywności mieszkańców i osób 
przyjezdnych nad Wisłą. 

Słowa kluczowe: rzeka, Wisła, Warszawa, turystyka, turystyka śródlądowa
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Abstract

The aim of the study was to characterize inland tourism on the Vistula in Warsaw. The functions 
of the river in the past have been described, as well as the impact of the development of inland 
tourism on the lives of Warsaw. One could not omit the characteristics of the natural environment 
surrounding the Vistula River, which added enormous value and contributed to the extraordinary 
popularity of inland tourism on the Vistula River for centuries. The most important tourist infra-
structure of the Vistula banks was characterized: Vistula boulevards, Czerniakowski port, water 
equipment rentals and sports clubs based on the Vistula. 

In addition, the approximation of activities of entrepreneurs and state institutions for the promo-
tion of inland tourism in Warsaw. The selected activities of the City Hall and non-governmental 
organizations aimed at promoting the activity of residents and visitors on the Vistula were also 
discussed.

Keywords: River, Vistula, Warsaw, Tourism, Inland
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