
Transport wodny i rekreacja
Rzeka była ważnym szlakiem komunikacyjnym, umożliwiającym 
transport towarów krajowych przez Gdańsk na rynki Europy Zachod-
niej, co pozwalało na udział w wielkim handlu zagranicznym. Tani 
i wydajny transport wodny pełnił kluczową rolę w obliczu rzadkiej 
sieci dróg lądowych. W przypadku niektórych towarów, zwłaszcza 
wielkogabarytowych lub dużych ilości, spławianie ich rzeką było je-
dynym sposobem transportu. Flisacy stanowili liczną grupą zawo-
dową zajmującą się rzecznym spławem, m.in. zboża na specjalnych 
łodziach (komięgach) i drewna na tratwach. 
W okresie porozbiorowym na Wiśle rozwinęła się żegluga parowa,                 
która zdominowała wodny transport towarowy i spowodowała silny 
rozwój turystyki rzecznej. W 2. połowie XIX w. liczne przedsiębior-
stwa armatorów konkurowały o wycieczkowiczów, przewożonych pa-
rowymi statkami o napędzie bocznokołowym. Rozkwitł  także sport 
wioślarski krzewiony przez Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, 
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Wisła, królowa polskich rzek, pełniła od niepamiętnych czasów wiele ról w gospo-
darce człowieka, przyczyniając się do rozwoju zarówno polskiej państwowości, jak 
i licznych organizmów miejskich. 
Założenie na początku XIV w. grodu warszawskiego na wysokiej skarpie - skraju doli-
ny Wisły - zabezpieczającej przed powodziami oraz blisko dogodnej przeprawy przez 
koryto dowodzi ważnej roli, jaką pełniła rzeka w czasie lokacji i rozwoju Warszawy. 
Warto dodać, że wcześniej funkcjonujący gród w Jazdowie, zniszczony w 2. połowie 
XIII w., położony był w podobny sposób kilka kilometrów w górę biegu rzeki i również 
znajdował się przy przeprawie łączącej nadbrzeżne osady Solec i Kamion. 

Wiślane dary
Bliskość rzeki zabezpieczała jedną z najważniejszych potrzeb człowieka - zaopatrze-
nie w wodę pitną. W Warszawie do XVIII w. czerpano wodę bezpośrednio z Wisły lub 
za pomocą prymitywnych wodociągów. Dopiero otwarcie Stacji Filtrów i Wodociągów 
w 1886 r., wybudowanych pod kierownictwem inż. Williama Heerleina Lindleya, za-
pewniło warszawiakom masowe zaopatrzenie w wodę zdatną do picia. Obecnie woda 
w obrębie aglomeracji warszawskiej jest pobierana z trzech niezależnych systemów: 
Zakładu Wodociągu Centralnego, Zakładu Wodociągu Praskiego – filtrujących wodę 
z Wisły – oraz  Zakładu Wodociągu  Północnego – uzdatniającego  wodę z Jeziora  
Zegrzyńskiego. 
Oprócz ryb, wikliny i drewna z nadrzecznych lasów łęgowych, Wisła dostarczała 
mieszkańcom Warszawy piasku, który stanowił materiał budowlany, niezbędny przy 
powstawaniu murowanej zabudowy dominującej od XVI w. Piasku używano także do 
szorowania garnków czy zasypywania ognia. Piaskarze zajmujący się jego wydoby-
waniem z dna Wisły i sprzedażą osiedlali się w Warszawie przeważnie na Powiślu.
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Plaża Braci Kozłowskich na prawym brzegu Wisły w Warszawie w 1936 r.

założone w 1878 r. i funkcjonujące do dziś. Po II wojnie świa-
towej rola żeglugi stopniowo malała, m.in. z uwagi rozwój sie-
ci drogowej oraz postępujące zanieczyszczenie wód. Uwiecz-
niony w piosence Jaremy Stępowskiego „statek do Młocin” 
stanowił jedną z ulubionych rozrywek warszawiaków do lat 
70-tych XX w.

W XVI w. Wisła stanowiła ważny szlak transportowy. Na ilustracji widać pierwszy stały most oraz zabudowę na skarpie warszawskiej
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Tratwy flisaków spławiających drewno Wisłą

Piaskarze wydobywający piasek z przerębli przy moście Poniastowskiego w 1935 r. W tle most Średnicowy.
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Przystań rzeczna w Warszawie. W oddali wycieczkowy statek z napędem bocznokołowym. 

Kajakarze na Wiśle w 1934 r.
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Ujarzmianie rzeki 
Wisła znana jest z dużych wahań stanu wody, powodujących niżówki i wezbrania oraz z dy-
namicznych zmian w korycie, np. nieustanie przemieszczających się piaszczystych wysp, 
zwanych ławicami. Ślady po wyspach porośniętych roślinnością  - kępach - istniejących 
w przeszłości na warszawskim odcinku dziś odnajdziemy na planach miejskich w postaci 
nazw, takich jak np.: Saska Kępa, Kępa Potocka, Kępa Zawadowska. Wiele warszawskich 
zbiorników wodnych, m.in. Jeziorko Czerniakowskie i Jezioro Wilanowskie, to starorzecza, 
czyli fragmenty koryta rzeki odcięte i oddalone od obecnego nurtu.
Próby regulacji Wisły podejmowano już w XV w., ale na szeroką skalę prowadzono je od po-
łowy XIX w.  Dla ochrony przed licznymi powodziami zbudowano wały przeciwpowodziowe. 
Odcinek koryta płynący przez Warszawę pogłębiono i umocniono budowlami hydrotech-
nicznymi w celu polepszenia żeglowności. Utrwalono betonem lewy brzeg tworząc nad-
rzeczne bulwary. Kontrastują one z zielonym prawym brzegiem, na którym rośnie wąski 
pas nadrzecznego lasu - łęgu wierzbowo-topolowego.

Przeprawy rzeczne
Oprócz licznych korzyści, jakie czerpała Warszawa z położenia nad Wisłą, rzeka 
stanowiła istotną przeszkodę komunikacyjną, prowadząc do rozwoju osobnych 
organizmów miejskich na przeciwległych brzegach. Początkowo komunikacja od-
bywała się za pomocą promów bądź przy wykorzystaniu płytszych miejsc, tzw. 
brodów. Powodzenie przepraw było w dużej mierze zależne od poziomu wody, 
prędkości nurtu i pory roku. Również przepustowość była niska. Spowodowało to 
zapóźnienie rozwoju Pragi w stosunku do Warszawy. Prawa miejskie Praga uzy-
skała w 1648 r., podczas gdy Warszawa ponad 300 lat wcześniej. Połączenie obu 
organizmów miejskich nastąpiło w 1791 r. na mocy Prawa o miastach, uchwalo-
nego przez Sejm Czteroletni. 
Pierwszy stały most warszawski, o konstrukcji drewnianej, zbudowano z polecenia 
króla Zygmunta Augusta. Funkcjonował on przez 30 lat , po czym w 1603 r. uległ 
pod naporem wiosennej kry. Przez kolejne niemal 250 lat warszawskie przeprawy 
na Wiśle były sezonowe. Były to zwykle mosty łyżwowe zbudowane z szeregu ło-
dzi, czyli „łyżew”, połączonych burtami. Oprócz małej wytrzymałości cechowała 
je podatność na pożary. Postęp wprowadziło dopiero pojawienie się konstrukcji 
stalowych. Pierwszą przeprawą tego typu w Warszawie był zbudowany w 1864 r. 
kratownicowy most Aleksandryjski, zwany potocznie – od nazwiska konstruktora 
– mostem Kierbedzia. Niszczony podczas obu wojen światowych, nie zachował 
się do dziś, ale jego filary wspierają obecny most Śląsko-Dąbrowski. 
Przedwojenna Warszawa posiadała cztery przeprawy mostowe: most przy Cyta-
deli, Kierbedzia, Poniatowskiego i kolejowy most Średnicowy. Obecnie ich licz-
ba wzrosła do dziewięciu, z czego większość została zbudowana w ciągu ostat-
nich lat: most Świętokrzyski (2000), Siekierkowski (2002) oraz Północny im. Marii 
Skłodowskiej-Curie (2012). Starsze są konstrukcje z okresu PRL-u: most Grota-
-Roweckiego (1981) i Łazienkowski (1974).

Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej 
presi aglomeracji warszawskiej” otrzymał dofinansowanie z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty 
Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Throughout centuries Vistula has played 
a city-formative role, providing water, 
sand, and fish which encouraged people 
to settle down near its bank. 
It was essential for transport and enabled 
export of Polish commodities to Europe’s 
markets while cruises along the river also 
provided possibilities for sport and recre-
ation. 
There river was contributing to the de-
velopment of individual city-like areas at 
its bank since, for a long time, it had only 
been possible either to ford it or use a fer-
ry to cross it. The first bridges were built 
of wood and, therefore, were very vulner-
able. The first steel construction in War-
saw was erected only in 1864. Before the 
start of the II World War three more steel 
bridges had been built. 
Currently there are 9 bridge crossings but 
it has not levelled the differences between 
the areas of Warsaw situated at the left 
and right side of Vistula. 
Frequent flooding was the reason for the 
attempts to regulate the river. Of the two 
sides of the river, the left bank has been 
transformed while the right bank main-
tained it riparian forest until this day. The 
river and its bridges played important role 
during wars and uprisings and therefore 
often destroyed. 
Today, at Vistula’s bottom, we can still find 
treasures stolen by Swedes during the so-
called “Swedish deluge” . These have been 
gradually discovered and retrieved by the 
divers.
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 Most Kierbedzia na pocztówce Wydawnictwa K. Wojutyńskiego z 1912 r.
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Widok na warszawskie mosty: Poniatowskiego, Średnicowy, Świętokrzyski, Śląsko-Dąbrowski, Gdański
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Fragment pomnika Sapera, przedstawiający przeprawę przez Wisłę żołnierzy Wojska Polskiego, aby wesprzeć walczących powstańców w 1944 r.

Walki nad Wisłą
Podczas działań wojennych i powstań Wisła oraz mosty na niej miały duże znaczenie stra-
tegiczne. W czasie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r. powstańcy spalili łyżwowy most 
Ponińskiego, aby powstrzymać atak Rosjan na lewobrzeżną Warszawę po rzezi Pragi. Pod-
czas I wojny światowej Rosjanie, wycofując się przed Niemcami, wysadzili za sobą wszyst-
kie mosty kolejowe i drogowe. Po raz kolejny, we wrześniu 1944 r., zostały one zniszczone 
przez hitlerowców obawiajacych się nadjeścia Armii Czerwonej i 1 Armii Wojska Polskie-
go. Nieco wcześniej, w lutym 1944 r., uciekając przed policyjną obławą, po skoku z mostu 
Kierbedzia, zginęli w nurtach Wisły dwaj żołnierze Armii Krajowej - wykonawcy wyroku Pol-
skiego Państwa Podziemnego na „kacie Warszawy”, czyli Franzu Kutcherze, dowódcy SS 
i policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa. W czasie Powstania War-
szawskiego  Wisła była miejscem kilku prób wsparcia powstańców przez oddziały  Wojska 
Polskiego stacjonujące na prawym brzegu. Wszystkie próby nie powiodły się i zostały oku-
pione krwawymi stratami. 
Wisła do dziś skrywa tajemnice. W 2012 r. podczas rekordowo niskiego stanu wody na rze-
ce płetwonurkowie wydobyli z jej dna wiele cennych przedmiotów, m.in.: fragmenty dekora-
cji Zamku Królewskiego oraz warszawskich rezydencji zrabowane przez Szwedów podczas 
potopu szwedzkiego (1655–1660) i zatopione przy spławianiu barkami do Gdańska. Wy-
ciągnięto również elementy konstrukcyjne mostów wysadzonych przez hitlerowców pod-
czas Powstania Warszawskiego.


