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Wstęp 
 

Wisła w Warszawie nie zachwyca. Nad rzekę przychodzi mało ludzi, a nawet 

jeśli się tam juŜ wybiorą, to i tak nie mają co robić. Królowa polskich rzek nie 

prezentuje się atrakcyjnie w stolicy. Woda jest brudna, pełno w niej śmieci i 

nieczystości, bo największe miasto kraju nie wybudowało jeszcze oczyszczalni 

ścieków. Brakuje mostów, takŜe pieszych. Przedostanie się na drugą stronę w 

niektórych godzinach jest prawdziwą gehenną. Często moŜna odnieść wraŜenie, Ŝe 

warszawiakom Ŝyłoby się lepiej bez Wisły. Turyści rzadko mają okazję podziwiać 

piękną panoramę stolicy z prawego, uwaŜanego powszechnie za gorszy, brzegu. 

Miasto podejmuje co prawda róŜne kroki w celu oŜywienia nabrzeŜy, lecz nie 

przynoszą one spodziewanych rezultatów lub nie są realizowane.  

W niniejszej pracy zajmę się obecną sytuacją Wisły w stolicy, jej przyczynami, 

zastanowię się nad stosunkiem warszawiaków do rzeki oraz podejmę próbę 

wskazania rozwiązań, które spowodowałyby zaistnienie Wisły w świadomości 

przestrzennej mieszkańców Warszawy.  

Most Śląsko-Dąbrowski 
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W moim tekście będę korzystał z dokumentów urzędowych dotyczących 

zagospodarowania brzegów Wisły, opracowań technicznych, wyników badań 

socjologicznych, uwag osób zajmujących się na co dzień tą problematyką. Istotne 

miejsce w mojej pracy zajmować będą rozmowy z ekspertami: autorem projektów 

kilku nadwiślańskich inwestycji oraz Pełnomocnikiem ds. Wisły przy Prezydencie M. 

St. Warszawy. Korzystałem z uwag ekspertów we wszystkich częściach mojej pracy, 

a wywiady z nimi przeprowadzone, jako niezwykle cenne źródło, zamieściłem w 

całości w części „Wielki potencjał Wisły w Warszawie , czyli opinie ekspertów”.    

Struktura funkcjonalno-przestrzenna Warszawy (fragment) 
) 
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Rys historyczny 

 

Pomysłów na rozwiązanie problemu odwrócenia Warszawy od rzeki jest i było 

wiele. Najstarsze z nich sięgają XIX wieku. Wtedy to, w latach dwudziestych  

wytyczono Aleje Jerozolimskie, co spowodowało znaczne oŜywienie Powiśla. W 

portowej dzielnicy wyrastały fabryki. Była to jednak wciąŜ biedna, brudna, w niczym 

nie przypominająca obecnej, część miasta, o czym moŜe świadczyć chociaŜby jej 

opis w „Lalce” Bolesława Prusa, pisanej pod koniec XIX stulecia. 

JuŜ w owym czasie podejmowano pewne kroki, działania związane z Wisłą. 

Budowano mosty, regulowano bieg rzeki, a nawet myślano o budowie bulwarów 

nadwiślańskich wraz z parkami. Budowę ulic rozpoczęto w 1906 roku, a ogrodów 

między mostem Kierbedzia a dzisiejszym mostem Poniatowskiego osiem lat potem. 

Dwudziestolecie międzywojenne to okres rozkwitu terenów nad Wisłą. W 

obrębie ulic Dobrej, Czerwonego KrzyŜa (wraz z odcinkiem noszącym obecnie 

nazwę Jaracza), Tamki oraz WybrzeŜa Kościuszkowskiego powstało wiele 

reprezentacyjnych kamienic, z których sporo przetrwało do dzisiaj (jak na przykład 

Dom Związku Zawodowego Pracowników Kolei na rogu Jaracza i WybrzeŜa, 

wzniesiony według projektu Romualda Millera w latach 1924-1928). 

W latach trzydziestych skończono urządzanie bulwarów, wtedy teŜ powstał 

elegancki budynek Stołecznego Oficerskiego Yacht Clubu RP, który niestety nie 

przetrwał wojny. Zbudowano równieŜ wiadukt kolei średnicowej.  

Budowa 
Mostu 
Średnicowe
go, około 
1930 
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 W 1938 roku Stefan Starzyński, prezydent Warszawy, powiedział: „Musimy 

czynić wysiłki, aby miasto związać z Wisłą nawet pomimo to, Ŝe tak zasadniczy 

problem jej uregulowania na pewno jeszcze długo czas czekać będzie na 

rozwiązanie”. W tym okresie realizowano hasło: „miasto frontem do rzeki”, starano 

się likwidować kominy zakładów przemysłowych i asfaltowano nadrzeczne jezdnie. 

Powstawały kolejne eleganckie budynki. Był to czas, gdy spacery po bulwarze stały 

się modne.  

 Choć Powiśle nie ucierpiało w czasie wojny tak bardzo jak reszta Śródmieścia, 

zdecydowano się na poszerzenie pasa nadwiślańskiej zieleni. TakŜe w późniejszych 

latach postępował proces odgrodzenia miasta od rzeki, czego głównym powodem 

była budowa Wisłostrady w latach siedemdziesiątych. Na Powiślu powstały typowe 

dla tego okresu bloki mieszkalne.  

 Sytuacja zaczęła się poprawiać dopiero z początkiem kolejnego wieku, kiedy 

to zbudowano pierwszy niskowodny most w Warszawie, ukończono tunel Wisłostrady 

między ulicą Karową a Jaracza, wzniesiono Bibliotekę Uniwersytecką przy Dobrej, 

rozpoczęto tuŜ przy Wiśle budowę Centrum Nauki Kopernik.  Zdaniem Joanny 

Porębskiej-Srebrnej moŜliwa jest wreszcie pełna realizacja idei Starzyńskiego 

„miasto frontem od rzeki”.  

NabrzeŜe Wisły, przed 1939 
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Przegląd podjętych juŜ inicjatyw, czyli czy jest aŜ tak źle ? 

 

 NabrzeŜa Wisły rozwijają się coraz szybciej. Jest szansa, Ŝe nie jest to 

chwilowe oŜywienie, poniewaŜ miasto stworzyło specjalny organ odpowiedzialny za 

Wisłę. Od października 2008 roku Zarząd Mienia m.st. Warszawy pełni rolę zarządcy 

terenów miejskich znajdujących się nad Wisłą.  

 

 Do kluczowych inwestycji ZMW naleŜą: Port Czerniakowski, lewobrzeŜny 

bulwar oraz prawobrzeŜne tereny łęgowe. BudŜet wszystkich inwestycji Zarządu to 

ponad 45 milionów złotych.  

 

 WyróŜnić moŜna trzy typy podejmowanych przez ZMW działań: 

długoterminowe, średniookresowe oraz krótkookresowe. Do pierwszych zalicza się 

koncepcję Wiślanego Parku Przyrodniczego. W tej właśnie sprawie został złoŜony 

wniosek do 7 Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i WdroŜeń 

Wspólnoty Europejskiej na lata 2007 – 2013. W związku z potrzebą przeprowadzenia 

dokładnych doświadczeń i symulacji projekt ten na pewno nie będzie zrealizowany 

wcześniej niŜ w 2020 roku.  

 Inwestycją średniookresową Ratusza jest program rewitalizacji bulwaru 

lewobrzeŜnego. Ma się on stać atrakcyjną promenadą spacerową z towarzyszącymi 

zabudowaniami usługowymi. Miasto ma równieŜ w planach przebudowę nabrzeŜa 

tak, aby mogły przy nim cumować statki. BudŜet inwestycji wynosi 11,2 mln euro, a 

konkurs urbanistyczno-architektoniczny ogłoszony w grudniu ubiegłego roku, 

zostanie rozstrzygnięty w kwietniu.  

 Następnym projektem ZMW jest rewitalizacja portu Czerniakowskiego, którego 

celem jest stworzenie głównego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Porcie. 

Zaowocowałoby to, zdaniem Miasta, upowszechnieniem uŜytkowania sportowo-

rekreacyjnego Wisły. Planowany termin ogłoszenia konkursu to maj 2009, lecz juŜ 

tera trwają tam prace polegające na odmuleniu portu, kanału i basenu o budŜecie 

700 tys. euro.  

 Ostatnim ze średniookresowych jest plan renaturyzacji zadrzewień łęgowych i 

budowy plaŜ. Projekt ma na celu ochronę siedlisk ptaków chronionych w obszarze 

Natura 2000 Dolina środkowej Wisły. ZłoŜono wniosek do komisji Europejskiej w 
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ramach funduszu Life + , pt. „PROTECTING THE HABITATS OF KEY BIRD 

SPECIES OF THE VISTULA VALLEY UNDER THE PRESSURE OF THE WARSAW 

AGGLOMERATION”, co umoŜliwi finansowanie projektu przez Unię Europejską. 

Koncepcja została przygotowana we współpracy z ekologami, a jej budŜet to 5,1 mln 

euro. 

 Prowadzone są takŜe prace krótkookresowe. Jedną z nich jest budowa 

ścieŜek przyrodniczych i plaŜ. Dotychczas uruchomiono dwie plaŜe, a w planach jest 

oddanie do uŜytku trzeciej. Kontynuowane będą równieŜ prace związane ze 

ścieŜkami pieszo-rowerowymi. W końcu tego roku powinno być gotowe kolejne sześć 

kilometrów szlaków. 

 Drugie z krótkoterminowych przedsięwzięć to odbudowa zabytkowego, 

tradycyjnego statku wiślanego, celem którego jest przywrócenie Ŝeglugi spacerowej 

po Wiśle. Na kaŜdy z tych projektów przewidziano ok. pół miliona euro.  

 Coraz więcej warszawiaków korzysta z transportu wodnego. W ubiegłym roku 

po Wiśle pływało osiem statków – w tym trzy promy pieszo-rowerowe, dwa tramwaje 

wodne – przewiozły one przez 12 miesięcy prawie 50 tys. pasaŜerów. W ubiegłych 

latach po Wiśle pływał jeden statek cztery lata temu, dwa trzy lata temu i pięć w 2007 

roku. Pływało wtedy nimi ok. dwadzieścia tys. pasaŜerów rocznie. Od 2009 roku 

Ŝegluga podlega Zarządowi Transportu Miejskiego, co pozwoli na włączenie jej do 

systemu transportu publicznego miasta (por. wywiad z ekspertem Markiem 

Piwowarskim). 

  

Do obowiązków ZMW naleŜy utrzymywanie czystości i porządku na brzegach 

rzeki oraz realizowanie inwestycji pod nazwą Zagospodarowanie nabrzeŜy Wisły. W 

2008 roku na porządkowanie nabrzeŜy został wydany ponad milion złotych. W czasie 

prac wywieziono ponad 1200 cięŜarówek śmieci.  

 

Dobrym prognostykiem oŜywienia nadwiślańskich terenów jest wola zmian w 

dziedzinie architektury – w ostatnich latach Miasto rozpisało i w znacznej mierze juŜ 

rozstrzygnęło wiele konkursów architektonicznych.  Powstało bardzo duŜo 

interesujących prac, kwestia ich realizacji pozostaje jednak niestety często 

nierozstrzygnięta (por. wywiad z ekspertem Maciejem Miłobędzkim). 
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Większość nowozbudowanych obiektów Powiśla moŜna uznać za bardzo 

udane. Na pustych do tej pory terenach powstały budynki mieszkalne (np. przy 

ulicach Dobrej i Drewnianej), a za nowe lokalne centrum naleŜy bezsprzecznie uznać 

gmach Biblioteki Uniwersyteckiej.  

 

 

 

 

 

Wyjazd z tunelu Wisłostrady, w tle budowa Centrum Nauki Kopernik, Biblioteka 
Uniwersytecka i Szara Willa (projekt Andrzeja Kicińskego) 



10 

Przeszkody, czyli co muszą brać pod uwagę decydenci, inwestorzy i 

architekci... 

 

Realizowane są kolejne inwestycje, wciąŜ jednak istnieją problemy, z którymi 

naleŜy się uporać, aby zmiany mogły postępować szybciej. Omówię je pokrótce. 

 

 

Warszawiacy nie świadomi atrakcyjno ści Wisły 

 

 W pierwszej kolejności chciałbym poruszyć sprawę niedostatecznej promocji 

rzeki wśród warszawiaków. Powszechnie uwaŜa się, co potwierdzają 

przeprowadzone przeze mnie badania, Ŝe nabrzeŜa Wisły są nieatrakcyjne i mało 

ciekawe. Dominuje pogląd, Ŝe panuje tam nieporządek i nic się nie dzieje. Jest to 

problem, który podniósł w rozmowie ze mną Marek Piwowarskim, pełnomocnik do 

spraw Wisły Prezydenta Warszawy. Jego zadaniem nie tyle chodzi teraz o to, aby 

tworzyć więcej imprez, czy więcej na Wisłę wydawać lecz zgoła o to Ŝeby 

mieszkańcy przekonali się, Ŝe nad rzeką moŜe być, a co więcej juŜ jest przyjemnie.  

 Pełnomocnik zwracał uwagę na mnogość działań podejmowanych przez 

Miasto, których celem jest oŜywienie Wisły. Mówił między innymi o regularnie 

przeprowadzanych akcjach oczyszczania brzegów, o ochronie zwierząt i lasów, o 

Święcie Wisły i rewitalizacji Portu Czerniakowskiego oraz o Ŝegludze wiślanej. 

UwaŜa on jednak, iŜ najbardziej potrzebna jest teraz edukacja i informacja 

warszawiaków w sprawach rzeki. O to, aby zauwaŜyli, co Wisła moŜe im dać, oby 

zechcieli nad nią chodzić i z niej korzystać. 

 

Wisłostrada: nieoceniona arteria czy wielki kłopot?  

  

 Następnym, do tej pory nie rozwiązanym problemem, jest Wisłostrada, będąca 

co prawda waŜną i bardzo potrzebną miastu arterią komunikacyjną, lecz równieŜ 

sporą barierą w oŜywieniu nadwiślańskich wybrzeŜy. Na początku XXI wieku, gdy 

budowano tunel, w którym ukryto jej część, zastanawiano się nad przedłuŜeniem o 

kilka kilometrów tak, aby kończył się w okolicach Mostu Gdańskiego, lecz napotkano 

powaŜny problem. Pod tym odcinkiem Wisłostrady umieszczono kolektor 
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kanalizacyjny, czyli rurę którą wypływają do rzeki nieczystości. Bez nakładu duŜych 

środków finansowych i zastosowania skomplikowanych rozwiązań technicznych 

budowa tunelu była niemoŜliwa, więc na razie jej zaniechano. Istnieje jednak 

nadzieja, Ŝe do roku 2020 tunel będzie gotowy. 

 Do tego czasu jednakŜe nie moŜna podejmować Ŝadnych duŜych inwestycji w 

tym rejonie, bo nie ma na to, po prostu, miejsca. Miasto ogłosiło niedawno konkurs 

na „opracowanie projektu architektoniczno-urbanistycznego lewobrzeŜnego bulwaru 

Wisły na odcinku od Powiśla do Podzamcza”. Jego budŜet pozwala jedynie na 

uporządkowanie istniejącej tam zieleni oraz na budowę małej architektury (np. 

toalety). Mimo, Ŝe nie są to wielkie korki na pewno przyczynią się do polepszenia 

wizerunku Wisły. 

 NaleŜy jednakŜe pamiętać, Ŝe przedłuŜenie tunel Wisłostrady nie musi się 

wcale, aŜ tak walnie przyczynić do oŜywienia nabrzeŜy. Na odcinku Starego Miasto 

nie mogłyby przecieŜ powstać budynki wyŜsze niŜ zaledwie parę metrów, bo budowa 

większych zrujnowałaby krajobraz rozciągający się ze strony rzeki na najstarszą 

dzielnicę Warszawy.  

 

Brudna woda w Wi śle 

  

Istnieje takŜe kolejny, trudny do pominięcia problem. Jest nim oczywiście 

czystość wody w Wiśle. W tej kwestii miasto podejmuje pewne kroki, które nie 

rozwiąŜą tego problemu do końca, ale mogą być dobrym początkiem przemian. 

Chodzi o rozbudowę oczyszczalni ścieków Czajka. Trwają prace przygotowawcze na 

terenie inwestycji, wystąpiono juŜ takŜe o pozwolenie na budowę. 

 

Ograniczenia budowlane 

 

 Budowa w rejonie nadrzecznym ze swojej natury jest trudna, naleŜy brać pod 

uwagę liczne bariery techniczne. PowaŜnym wyzwaniem są prace fundacyjne. Grunt 

jest miejscami niestabilny i z powodu zalegających wód da się tam zbudować tylko 

jedno piętro pod ziemią. W przypadku przerwania wałów terenom duŜej części 

Warszawy znajdującym się poniŜej skarpy grozi powódź. Choć nie zdarzyło się to od 

wielu lat, niebezpieczeństwo to jest realne 

  



12 

 

Poza tym w pasie przybrzeŜnym nie jest dopuszczana na ogół zabudowa 

wyŜsza niŜ dwie kondygnacje, co znacznie ogranicza pole manewru architektom oraz 

inwestorom. 

 Nie naleŜy równieŜ zapominać o uwarunkowaniu geograficznym / 

geologicznym tego terenu. TuŜ nad Wisłą rozciąga się skarpa, na której w zasadzie 

nie powstają Ŝadne budynki 

 

Jak si ę dosta ć na drugi brzeg? 

 

Brakuje nam w Warszawie takŜe mostów. Zarówno pieszych jak i kołowych. 

Ponadto tylko jeden warszawski most nie zaczyna się na skarpie, lecz wyrasta z 

miasta. Jest to oczywiście wzniesiony dziewięć lat temu most Świętokrzyski.  

JednakŜe po stronie praskiej jego koniec nie wyrasta z miasta, jak na Powiślu, ale 

wychodzi na pustą przestrzeń, gdzie nie ma nic, prócz samochodów i odrobiny nie 

zagospodarowanej naleŜycie zieleni. Nie jest to więc wymarzone miejsce na spacer, 

chyba Ŝe ktoś wybiera się na Stadion X-lecia.  

Mapa obszarów 
problemowych i 
zagroŜonych; na 
niebiesko 
zaznaczono 
tereny, którym 
grozi powódź 
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Nie naleŜy jednak tak bardzo krytykować mostów wysokich, poniewaŜ 

sprawdzają się one dobrze i w znacznej mierze ograniczają ruch tranzytowy w 

dzielnicach nadrzecznych. Ponadto jest to rozwiązanie sprawdzone w innych 

miastach świata, na przykład w portugalskim Porto, gdzie w miejskim krajobrazie 

dominują dwa potęŜne i wysokie stalowe mosty (projektantem jednego z nich był sam 

Gustave Eiffel, a drugiego jego uczeń Teofil Seyrig). To rozwiązanie sprawiło, Ŝe 

uchodząca tu do Atlantyku rzeka Duero stała się naprawdę częścią miasta i 

zachowała się nienaruszona struktura starych miejskich uliczek.  

MoŜna mieć nadzieję, Ŝe juŜ za parę lat powstanie Most Północny, który 

częściowo rozwiąŜe problemy mieszkańców Białołęki i Tarchomina. Teraz dotarcie z 

prawego brzegu na drugi rano i z powrotem po południu zabiera im parę godzin 

dziennie.  

Od paru lat warszawskie mosty są iluminowane nocą, co jest z pewnością 

bardzo dobrym trendem upiększającym i upodabniającym miasto do innych 

metropolii.  

 

Ochrona przyrody i krajobrazu 

 

Sporą barierą dla rozwoju nabrzeŜy jest strefa chronionego krajobrazu po 

praskiej stronie Wisły. Na prawie całym prawym brzegu naprzeciw Śródmieścia 

znajdują się lasy łęgowe. Jest to takŜe, w części, obszar Natura 2000 ze względu na 

osiedlające się tam ptaki i ich gniazda. Oczywiście, nie chcę przez to powiedzieć, Ŝe 

naleŜałoby się pozbyć tego dziedzictwa przyrodniczego. Pragę jedynie podkreślić, iŜ 

wysoka roślinność tworzy widoczną granicę podziału między dwoma częściami 

stolicy, co raczej nie wpływa dobrze na jej wizerunek.  

Ostatnio coraz więcej ptaków osiedla się w okolicach Wisły. Prowadzone są 

działania mające na celu odnowę siedlisk lub ich ochronę i podtrzymanie. Pomaga 

się na przykład rybitwom, brzegówkom i dzięciołom. Ptaki są często wypłaszane 

przez ludzi jeŜdŜących na motorach i quadach oraz piknikujących nad rzeką w 

nieodpowiednich miejscach.  

Jak juŜ wspominałem, miasto złoŜyło niedawno wniosek do programu Life+ 

Unii Europejskiej o przyznanie dotacji na program ochrony ptactwa nad Wisłą. 
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Prawa znaczy gorsza? 

 

 Na końcu zajmę się problemem innej natury, chodzi mianowicie o  

postrzeganie przez mieszkańców Warszawy jej prawobrzeŜnej części, zwłaszcza 

Pragi. UwaŜa się ją często za „gorszą” część stolicy, o czym moŜe świadczyć 

chociaŜby róŜnica w cenie metra kwadratowego. TakŜe obiekty administracji 

centralnej, rządowej oraz waŜniejsze instytucje mają swoje siedziby po lewej stronie 

rzeki. Po prawej stronie buduje się głównie osiedla mieszkaniowe. Taka sytuacja nie 

sprzyja rozwojowi planów połączenia miasta w jeden organizm, Wisła nadal dzieli, a 

„lewobrzeŜnym” mieszkańcom wcale to nie przeszkadza. 

 

 

Widok na praski brzeg 
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miejsce kojarzace się z Warszawa
(badani mogli podac dow olna ilosc odpow iedzi)
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4 Kolumna Zygmunta
2 Centrum

Moje badania, czyli miejsce rzeki w świadomości przestrzennej 

warszawiaków 

 

 Sporządziłem krótki kwestionariusz. Badanie odbyło się na grupie 

pięćdziesięciu dwóch warszawskich gimnazjalistów. Odpowiadali oni na pytanie nie 

dotyczące tylko Wisły lecz takŜe trzech innych miejsc w stolicy, co pozwoliło określić 

popularność rzeki oraz sposób jej postrzegania przez młodzieŜ. 

  

Pierwsze pytanie było otwarte i brzmiało: „Wymień kilka miejsc, które 

przychodzą Ci do głowy, kiedy pomyślisz o Warszawie. Nie zastanawiaj się.”  

 Respondenci najczęściej wskazywali miejsca związane ze Śródmieściem: 

Pałac Kultury (prawie 70%), Stare Miasto (nieomal 1/3), Centrum, Kolumna 

Zygmunta, Zamek Królewski, Nowy Świat czy Łazienki. Co ciekawe, obiekty 

znajdujące się poza tym obszarem zostały wymienione niewiele razy. Na wykresie 

znalazł miejsce tylko Las Kabacki, mający tylko trochę ponad 3% głosów.  

  

W kolejnym punkcie zadałem ankietowanym pytanie: „W którym z tych miejsc 

chciałbyś spędzić letnie popołudnie, a gdzie zdecydowanie nie?”. Mieli oni do wyboru 

cztery moŜliwości: w Złotych Tarasach, nad Wisłą, w Łazienkach oraz w Lesie 

Kabackim. Mogli udzielić tylko jednej odpowiedzi. Oto wyniki: 
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 W pierwszym podpunkcie duŜą popularnością cieszą się Las Kabacki, 

szczególnie wśród chłopców, oraz Łazienki, wśród dziewcząt – obie propozycje mają 

około połowę głosów danej grupy. Szaro przy nich wypada Wisła ze swoimi 14% 

odpowiedzi oraz Złote Tarasy, które uzyskały jedynie 6%. 

 Potwierdzenie tych wyników przyniosło pytanie o niepreferowane miejsca. W 

nim równieŜ rzeka oraz centrum handlowe przodują w niepopularności uzyskując po 

40% głosów. Wisła była szczególnie nieatrakcyjna dla dziewcząt (54%), a do Złotych 

Tarasów nie miała ochoty wybierać się aŜ połowa chłopców. 

 

Preferowane miejsce do spędzenia letniego popołudnia
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Nie preferowane miejsce do spędzenia letniego popołudnia
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 W następnym zadaniu uczniowie mieli określić ile, mniej więcej, razy w ciągu 

ostatniego roku byli w miejscach z poprzedniego pytania. 

 Wyniki mogą być dość zaskakujące, jeśli popatrzy się na wcześniejsze 

odpowiedzi. O ile miejscami gdzie ankietowania bywają najczęściej są Łazienki oraz 

Las Kabacki, które w poprzednich pytaniach równieŜ cieszyły się sporą 

popularnością, o tyle bardzo wysoko plasują się takŜe Złote Tarasy (odwiedziło je 

87% osób, kaŜda średnio 18 razy). Centrum handlowe było wcześniej oceniane 

przez gimnazjalistów jako miejsce nieodpowiednie, nieprzyjemne do spędzenia 

popołudnia. Nie zapominajmy, Ŝe nie było wcale uwaŜane przez nich za symbol 

Warszawy – wymieniło je tylko 5%. Dlaczego więc spędzają tam tyle czasu? MoŜe 

dlatego, Ŝe jest to dla nich miejsce najatrakcyjniejsze ze wszystkich wymienionych. 

 

 Moje ostatnie pytanie, choć trochę podobne do pierwszego, było pytaniem 

zamkniętym. Dotyczyło miejsc, które, zdaniem ankietowanych, powinny się znaleźć w 

filmie reklamowym o Warszawie. Mieli do wyboru zestaw odpowiedzi z poprzednich 

pytań. 

W ciągu roku ostatniego roku:

w Złotych Tarasach było 87% osób, kaŜda średnio 18 razy

nad Wisłą było 52% osób, kaŜda średnio 4 razy

w Łazienkach było 90% osób, kaŜda średnio 4 razy

w Lesie Kabackim było 90% osób, kaŜda średnio 22 razy

miejsce wybrane do filmu reklamowego
(badani mogli w skazać 2 odpow iedzi)
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 Badani uznali, Ŝe miejscem najlepiej spełniającym kryterium są Łazienki. Tę 

odpowiedź wskazała prawie połowa. Sporą popularnością cieszyła się Wisła, w 

innych pytaniach na ogół pomijana przez respondentów. Rzekę proponowała aŜ ¼ 

badanych. Popularność na podobnym poziomie, zwłaszcza wśród dziewcząt, miały 

Złote Tarasy. Natomiast najgorzej zdaniem warszawiaków w reklamówce o ich 

mieście prezentowałby się Las Kabacki, który uzyskał 13% głosów. 

Lewy brzeg, nadwiślańskie graffiti w okolicach Mostu Śląsko-Dąbrowskiego 
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Rozwiązania, czyli jak uczynić Wisłę atrakcyjną dla warszawiaków? 

 

Rozwiązań problemu nieatrakcyjności Wisły w Warszawie moŜe być co 

najmniej tyle, ile osób je proponujących. Niektóre są moŜliwe do realizacji, inne 

zupełnie nierealne. Naturalnie, koncepcje te mogą się, częściowo przynajmniej, ze 

sobą łączyć, co na pewno dałoby bardzo ciekawe i korzystne rezultaty. Tak więc 

postaram się przedstawić te projekty, które uwaŜam za najlepsze i mogące najlepiej 

wpłynąć na sytuację warszawskiej Wisły 

  

 

OŜywienie starorzeczy Wisły 

 

Pierwszym, moim zdaniem dobrym pomysłem, jest aktywizacja starorzeczy 

Wisły. MoŜe być to działanie wielopłaszczyznowe, poniewaŜ w Warszawie znajduje 

się parę starych koryt Wisły i naleŜy róŜnicować działania dotyczące kaŜdego z nich. 

Odnogą, o której się teraz najwięcej słyszy, jest starorzecze rozciągające się po 

prawej stronie rzeki, a kończące się Portem Praskim. Jest to zupełnie obecnie nie 

zagospodarowany rejon, w którym drzemie ogromny potencjał.  

Wystarczy popatrzeć, co z podobnymi obszarami zrobiono w innych miastach 

świata. Na przykład londyńska dzielnica portowa (Docklands) przeszła ogromne 

przemiany w końcu ubiegłego stulecia i jest teraz jedną z najlepszych dzielnic tego 

miasta, a na mieszkanie w tej okolicy mogą sobie pozwolić tylko zamoŜni ludzie. 

„Trzeba się naprawdę napracować, Ŝeby kupić tam dom” – Ŝartuje Maciej Miłobędzki. 

Architekt jest entuzjastą projektu rewitalizacji Portu Praskiego, mówi: „Jestem 

przekonany, Ŝe będzie to strzał w dziesiątkę. Sam chciałbym mieć tam dom”. Jego 

zdaniem kusić potencjalnych nabywców moŜe między innymi bliskość Centrum, do 

którego moŜna dotrzeć z Portu w dziesięć minut, planowana tuŜ obok stacja metra, a 

przede wszystkim fantastyczny widok. MoŜe to kogoś dziwić, ale widok jest 

naprawdę fenomenalny, poniewaŜ rozciąga się z stamtąd panorama Centrum i 

Śródmieścia ze Starym Miastem na pierwszym planie, tuŜ za rzeką. 

Jednak Port Praski nie jest własnością miasta, więc pozostaje nam jedynie 

czekać, co postanowią inwestor z właścicielem. Najbardziej prawdopodobne jest, Ŝe 
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powstaną tam budynki mieszkalne otoczone sporą ilością zieleni. Mają one być 

wyŜsze od zasłaniających teraz prawie cały Port lasów łęgowych.  

 

Miasto takŜe podchodzi entuzjastycznie do projektów dotyczących 

starorzeczy, tyle Ŝe woli zająć się sprawą Portu Czerniakowskiego. Nie jest chyba do 

końca przekonane do pomysłów Miłobędzkiego, który chciałby, aby z powrotem 

udroŜniono starorzecza, odgrodzono je od Wisły i uczyniono z nich miejsca rekreacji 

z moŜliwością pływania i Ŝeglugi.  

Ratusz zaplanował, Ŝe tegoroczne Święto Wisły, odbędzie się właśnie w 

najstarszym porcie stolicy, czyli w Porcie Czerniakowskim, ale nie wyznaczono 

dotychczas dokładnego miejsca. Ta lokalizacja moŜe się wiązać z powaŜnym 

problemem, mianowicie Port nie był pogłębiany od czterdziestu lat, czyli mniej więcej 

od czasu, gdy zamknięto mieszczącą się tam Warszawską Stocznię Rzeczną i 

zbudowano Trasę Łazienkowską, co wiązało się z kolei z zasypaniem części basenu 

portowego. Jedną z głównych atrakcji Święta jest to, Ŝe warszawiacy mogą brać w 

Plan Portu Praskiego 
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nim udział wraz ze swoimi łódkami, kajakami lub innymi jednostkami pływającymi. I tu 

pojawia się problem, bo uczestnicy nie będą w stanie wpłynąć do kanału, z powodu 

zalegającego tam piasku. Ocenia się, Ŝe prace mające na celu pogłębienie Portu 

mogą trwać nawet dwa miesiące, a miasto nie ma do dyspozycji Ŝadnych niezajętych 

pogłębiarek.  

Port Czerniakowski jest miejscem, z powodu nie zamarzania bogatym w róŜne 

rodzaje roślin i zwierząt. Dostrzegła to Fundacja Ja Wisła, podejmująca róŜnorakie 

działania na rzecz warszawskiej rzeki. W Porcie cumują dwie łodzie naleŜące do 

Fundacji „Herbatnik” i „Stwora”. Na pokładzie tej drugiej organizowane są zajęcia 

edukacyjne.  

Działania organizacji zmierzają w kierunku rewitalizacji zabytkowego załoŜenia 

Portu Czerniakowskiego i utworzenia tam Skansenu Rzeki Wisły, w którym mogłyby 

się znaleźć ostatnie istniejące statki parowe i inne zabytki rzeczne.  

Port stał się ostatnimi czasy, miejscem popularnym ze względu na moŜliwość 

zacumowania tam barek mieszkalnych. Warto dodać, Ŝe jest to jedyne takie miejsce 

na lewym brzegu Wisły, poniewaŜ tylko tam cumując nie znajdują się w głównym 

nurcie rzeki. W ParyŜu, Londynie czy Amsterdamie mieszkanie na barkach jest 

bardzo popularne ze względu na swą niezwykłość i niezaleŜność oraz stosunkowo 

tanie koszty takiego stylu Ŝycia. 

 

Ostatnią z warszawskich przystani, moŜliwych do ponownego 

zagospodarowania jest Port śerański, prawdopodobnie będący jednak najmniej 

atrakcyjną lokalizacją ze względu na bliskość Elektrociepłowni śerań. DuŜo 

problemów potencjalnym mieszkańcom moŜe przysporzyć przedostanie się na drugi 

brzeg, ze względu na brak odpowiedniej komunikacji miejskiej i niedostateczną ilość 

przepraw przez Wisłę 

Miasto planuje w Porcie budowę kompleksu hotelowego, duŜego aquaparku, 

centrum kongresowego i hali wystawienniczo-targowej. W perspektywie załoŜono 

realizację biurowców i hali widowiskowo-sportowej, a takŜe restauracji, kasyna, 

platformy do skoków bungee, tarasu widokowego i ściany wspinaczkowej.  

Ratusz nie podał jednak dotychczas choćby przybliŜonej daty rozpoczęcia 

realizacji projektu. MoŜna się jednak domyślać, iŜ nie nastąpi to przed upływem, w 

najlepszym wypadu, kilku, a w gorszym kilkunastu lat.  
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Budowa mostów 

 

 Trudno wyobrazić sobie rozwój wybrzeŜy Wisły i całej Warszawy bez budowy 

mostów. Miasto potrzebuje w szczególności przepraw kołowych. Ratusz zapowiada 

budowę mostu Północnego, lecz nie wiadomo jeszcze, kto go zaprojektuje, ani kiedy 

powstanie. Jeden most to jednak zdecydowanie za mało. Przydałoby nam się co 

najmniej kilka więcej, takŜe pieszych. 

 Zaplanowano budowę pieszej przeprawy w związku z zagospodarowaniem 

terenów wokół Stadionu Narodowego. Nie ma jednak pewności, czy on powstanie 

oraz czy kładki dla ludzi sprawdziłyby się w Warszawie. Nie jest to wcale pewne z 

uwagi na szerokość rzeki. Mosty piesze są np. w Londynie, jednakŜe Tamiza jest 

znacznie węŜsza od Wisły. Podobnie w ParyŜu, np. obok Luwru, piesi mogą przejść 

na drugą stronę i dotrzeć w ten sposób do kolejnego muzeum – Musée d’Orsay. 

Poza tym prawie wszystkie mosty kołowe są otwarte dla pieszych. 

 Interesujące są równieŜ plany rozwoju metra warszawskiego. Jego druga linia 

miałaby połączyć pod wodą oba brzegi rzeki. Jest to jednak oczywiście bardzo droga 

inwestycja i trudno przewidzieć, czy i kiedy dojdzie do jej realizacji.   

Millennium Bridge w Londynie – projekt sir Normana Fostera 
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Przyci ąganie inwestycji nad Wisł ę 

 

Przedsięwzięciem bardzo istotnym dla oŜywienia nadwiślańskich terenów 

byłoby zainteresowanie inwestorów tą częścią miasta. Jest to pomysł, który popiera 

Maciej Miłobędzki. UwaŜa on, Ŝe nad rzeką w Warszawie jest wiele bardzo 

ciekawych, a niewykorzystanych miejsc, jak choćby starorzecza. Jest on równieŜ 

orędownikiem idei umieszczania w okolicach Wisły obiektów, które pełniłyby funkcje 

publiczne, a dziać by się to miało właśnie na wspomnianych wcześniej terenach. 

Architekt mówi, Ŝe zlokalizowanie [tam] jakiegoś zaplecza sportowego, 

rekreacyjnego, gastronomicznego, kawiarni, klubów moŜe spowodować, Ŝe staną się 

to bardzo istotne węzły wzdłuŜ promenady nadwiślańskiej. Ja równieŜ uwaŜam, Ŝe 

jest to świetny pomysł, bo obecnie nad Wisłą jest zdecydowanie za mało miejsc, w 

których moŜna miło spędzić czas.  

Miłobędzki wskazuje, iŜ ten trend moŜna juŜ zaobserwować. Za przykład 

podaje będące w budowie Centrum Nauki Kopernik oraz Centrum Akademii Sztuk 

Pięknych. Niedawno pracownia JEMS Architekci otrzymała drugą nagrodę w 

konkursie na tę budowlę (pierwszej postanowiono nie przyznawać). Choć na razie 

jest to tylko projekt, któremu daleko do realizacji, pokazuje, Ŝe budownictwo 

nadwiślane wstępuje na dobrą ścieŜkę.  

 

Dalsza przemiana Powi śla w dzielnic ę artystyczno-studenck ą 

 

 Realizacja projektu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego autorstwa Marka 

Budzyńskiego otworzyła nowe szanse rozwoju dla Powiśla i terenów nadwiślańskich.  

Biblioteka od razu stała się lokalnym centrum, otwartym nie tylko dla studentów. W 

gmachu obok biblioteki i czytelni znalazły swoją siedzibę księgarnie, szkoły językowe, 

restauracja, barki, poczta, a takŜe sala zabaw dla dzieci i centrum rozrywki dla 

dorosłych. Na dachu znajduje się ogród, z którego rozciąga się widok z jednej strony 

na Wisłę i prawobrzeŜną Warszawę a z drugiej, na skarpę z budynkami Uniwersytetu 

i wieŜowce Centrum.  W pobliŜu Biblioteki powstają  księgarnie, kawiarnie (jak np. 

niezwykle popularne „Tarbuk” czy „Czuły Barbarzyńca”), kluby. 

 Z dzielnicy zapuszczonej, raczej biednej i nieładnej Powiśle zmieniło się i 

zmienia nadal w dzielnicę intelektualną, elegancką, Ŝywą. MoŜna mieć nadzieję, ze 

ten trend zostanie utrzymany, tym bardziej ze Uniwersytet planuje tu dalsze 
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inwestycje (np. na miejscu brzydkiego pawilonu, w którym sprzedawano dywany, 

powstanie rozbudowa Wydziału Neofilologii). 

 

 

Inne (szalone?) koncepcje architektoniczne 

 

 Na bardzo ciekawy, moim zdaniem, pomysł wpadł parę lat temu nieŜyjący juŜ 

profesor Politechniki Warszawskiej, architekt i urbanista Andrzej Kiciński (do jego 

najbardziej znanych projektów naleŜy przebudowa zabytkowej Szarej Willi na 

Powiślu, znajdującej się obok Biblioteki Uniwersyteckiej) Mianowicie, zaproponował 

on usypanie sztucznych wysp na Wiśle.  

Krytycy pomysłu mówili, Ŝe jest on trudny do realizacji, kosztowny i mógłby nie 

przynieść oczekiwanych skutków. Nie zgadzam się z nimi. UwaŜam, Ŝe była to 

świetna idea, która zbliŜyłaby ze sobą dwa brzegi rzeki. Warto zwrócić przy tym 

uwagę na to, Ŝe powstałaby bardzo atrakcyjna przestrzeń pod budowę obiektów 

rekreacyjnych, kulturalnych lub jakichkolwiek innych. Wyspy mogłyby się stać niejako 

miejscami spotkań mieszkańców dwu brzegów, dwu światów. Przyciągnęłyby one na 

pewno ludzi nad samą Wisłę i uczyniłyby ją duŜo ciekawszą w oczach warszawiaków 

i turystów. Jestem zdania, iŜ wyspy mogłyby się stać wizytówką nowoczesnej 

Warszawy, która uporała się w ten sposób ze swoim odwiecznym problemem 

odwrócenia tyłem do Wisły.  

Następnym argumentem za budową sztucznych wysp moŜe być przykład 

ParyŜa. Tam wyspy leŜące na Sekwanie Île Saint-Louis i Île de la Cité sprawdzają się 

świetnie i znajdują się w ścisłym centrum miasta. Wskazywać na to moŜe chociaŜby 

wystawność tamtejszych kamienic i zbudowana na Wyspie Świętego Ludwika znana 

na całym świecie jako jeden z paryskich symboli, katedra Notre-Dame. Wisłą jest 

nieco szersza od Sekwany, co mogłoby sprawić pewien problem przy realizacji – 

wyspy musiałyby być większe lub mosty łączące je z oboma brzegami dłuŜsze. 

Ponadto w stolicy Francji wyspy są naturalne i obecne w krajobrazie miasta od 

czasów jego powstania, a w Warszawie musiałyby one być dla mieszkańców bardzo 

atrakcyjne. Powinny być miejscem na które ludzie chcieliby chodzić nie tylko ze 

względu na jego nowość czy przez ciekawość, ale dzięki mnogości aktywności i 

interesujących miejsc czekających tam na nich. NaleŜałoby sprawić, Ŝeby ludzie je 
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polubili, aby stały się rodzajem naturalnego pomostu między brzegami ułatwiającym 

komunikację mieszkańców obu brzegów. 

 

Działania dora źne, mała architektura, ziele ń ...  

 

Jest jeszcze jeden typ kroków, które w mojej opinii, powinno podejmować 

miasto. Chodzi o podniesienie standardu ulic nadwiślańskich poprzez róŜnego 

rodzaju działania, niewymagające wcale bardzo duŜych nakładów finansowych.  

Są to inwestycje proste do zaplanowania i realizacji, które nie pochłaniają 

bardzo duŜo czasu. Pierwszą z nich mogłaby być wymiana latarń ulicznych na nowe, 

ale nawiązujące stylem do eleganckich przedwojennych pastorałów. Jako drugie tego 

typu przedsięwzięcie polecałbym posadzenie drzew wzdłuŜ ulic, a jako kolejne - 

przywrócenie tradycyjnej nawierzchni.  

Jestem pewien, Ŝe te nie bardzo kosztowne inwestycje, zdecydowanie 

upiększyłyby bulwary i uatrakcyjniłyby je w oczach mieszkańców i turystów. 

 

Informacja, edukacja 

 

Jestem jednak zdania, Ŝe wśród tych wszystkich, jakŜe nam potrzebnych 

działań, prym winna wieść edukacja i informacja na temat Wisły. Zgadza się z tym 

Marek Piwowarski, Pełnomocnik Prezydenta M. St. Warszawy ds. Wisły. UwaŜa on, 

Ŝe nad Wisłą dzieje się juŜ dostatecznie wiele ciekawych akcji i imprez lecz 

informacje o nich nie docierają do mieszkańców. Poza tym postrzegali oni rzekę 

przez całe Ŝycie jako miejsce nieciekawe i Ŝeby zrozumieli, ile się w ostatnich latach 

zmieniło, musi dotrzeć do nich informacje na ten temat. 

Moim zadaniem potrzebna jest naprawdę duŜa kampania społeczna w 

sprawie Wisły. W mieście powinny wisieć reklamy zachęcające do chodzenia nad 

rzekę i pokazujące zrealizowane juŜ inicjatywy miasta. UwaŜam, Ŝe naleŜy starać się 

dotrzeć do warszawiaków takŜe za pośrednictwem Internetu, prasy, telewizji i 

wszelkich innych dostępnych mediów. Jest to konieczne, poniewaŜ tak jak sytuacja 

ma się teraz, nawet mimo realizacji wielu wspaniałych projektów, Wisła nie 

zdobędzie większej popularności bez odpowiedniej reklamy.  

Warto równieŜ zwrócić uwagę na sposób postrzegania rzeki przez 

warszawiaków. Moje badania potwierdzają, Ŝe Wisła kojarzy im się z ich miastem, 
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wskazują nawet, Ŝe część z nich chciałaby chodzić nad nią częściej, ale brak im 

motywacji – nie wiedzą właściwie, dlaczego mieliby to robić. Główne działania 

powinny się koncentrować na pokazaniu im tych powodów, których jak mówi 

Piwowarski, jest coraz więcej.  

 

 

Projekt budynku Akademii Sztuk Pięknych pracowni JEMS 
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Wielki potencjał Wisły w Warszawie, czyli opinie ekspertów  

 

Wywiad z Maciejem Miłob ędzkim , partnerem w spółce JEMS Architekci, 

która zaprojektowała waŜne da Warszawy obiekty: siedzibę Agory S.A. przy ul. 

Czerskiej, wieŜowiec Babka Tower przy rondzie Radosława, a ostatnio Skwer 

Hoovera. JEMS jest równieŜ autorem projektów nadwiślańskich obiektów. Rozmowę 

przeprowadziłem 13 lutego  2009. 

 

- Jak określiłby Pan problem warszawskiej Wisły? 

 

- Problem Wisły w Warszawie to jest przede wszystkim problem braku 

społecznych, publicznych funkcji wzdłuŜ rzeki i problem tego, Ŝe miasto w swoich 

inwestycjach od rzeki się zawsze odwracało i oddalało.  

 

- Jakie, Pana zadaniem, działania naleŜy podejmować, aby zmienić tę sytuację? 

 

- śeby przywrócić Wiśle jej znaczenie i jej centralną rolę w mieście, bo kiedyś w 

końcu ją miała - miasto przecieŜ powstało głównie dla tego, Ŝe było portem 

rzecznym. No to moŜna, pomyśleć o dwóch kierunkach działań. Jednym jest 

przyciągnięcie inwestycji bliŜej Wisły, a drugim próba zlokalizowania wzdłuŜ Wisły 

funkcji publicznych w oparciu o róŜne atrakcyjne miejsca. One są atrakcyjne, ale 

niewykorzystane. Takimi atrakcyjnymi miejscami są Cypel Czerniakowski wraz z 

portem jachtowym, Port Praski, takim miejscem moŜe być Port śerański. To są 

takie enklawy nad Wisłą, o których mało kto wie, a które są potencjalnie bardzo 

atrakcyjne. Zlokalizowanie nad nimi właśnie portów jachtowych, zlokalizowanie 

jakiegoś zaplecza sportowego, rekreacyjnego, gastronomicznego, kawiarni, 

klubów moŜe spowodować, Ŝe staną się to bardzo istotne węzły wzdłuŜ 

promenady nadwiślańskiej. Oczywiście, ta sama promenada nadwiślańska teŜ 

powinna powstać. Powinny być to przede wszystkim tereny dla pieszych, dla 

rowerzystów, ale Ŝeby oni mieli po co tam w ogóle chodzić i wzdłuŜ Wisły się 

przemieszczać, no to te punkty, które ona będzie łączyć, ta promenada, muszą 

istnieć. Więc to jest pierwsza rzecz. To drugie podejście, to byłaby próba 

przyciągnięcia róŜnych inwestycji bliŜej Wisły. I moŜna powiedzieć, Ŝe taka 
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tendencja w ogóle juŜ istnieje. Sam pomysł zagospodarowania terenów, 

chociaŜby wzdłuŜ starej elektrowni nad Wisłą, gdzie powstają nowe zespoły 

mieszkalne. Sam pomysł zbudowania Centrum Kopernik, centrum edukacyjnego 

nad Wisłą. Być moŜe w przyszłości równieŜ tuŜ obok Centrum Akademii Sztuk 

Pięknych, z częścią wystawową i wielką biblioteką ksiąŜek o sztuce, z terenami 

publicznymi i miejscem spotkań, performance’ów, moŜe spowodować, Ŝe miasto 

równieŜ w swoich kubaturowych rozwiązaniach się do Wisły przybliŜy. Z drugiej 

strony z kolei, po stronie praskiej – zabudowa Portu Praskiego, uporządkowanie 

terenów wzdłuŜ Stadionu X-lecia teŜ spowoduje, Ŝe inwestycje zbliŜą się do 

Wisły, a tym samym oba brzegi zaczną się ze sobą komunikować, przynajmniej 

jest taka nadzieja. NiezaleŜnie od tego, moŜna sobie pomarzyć, moŜna na 

przykład spróbować w jakiś sposób zaktywizować starorzecze Wisły, to które jest 

po stronie praskiej.  Bo starorzecze Wisły, które jest po lewej, to które jest na 

wysokości Marymontu, działa stosunkowo dobrze jako fragment jeziorka w parku 

(Kępa Potocka). Pewno, Ŝe moŜna by to jeziorko jeszcze wzmocnić jakimiś 

dodatkowymi funkcjami, większą liczbą knajp, klubów sportowych. RównieŜ Park 

Skaryszewski udało się połączyć w jakiś sensowny sposób z układem wodnym, z 

Portem Praskim. A z drugiej strony, poprzez coś co się znajdzie na terenach 

obecnych ogródków działkowych, gdzieś tam przy Gocławiu i jeziorku 

Gocławskim, no to moŜna sobie wyobrazić, Ŝe Wisła będzie miała taką odnogę, 

moŜe czystą odnogę, która nawet będzie miała funkcje kąpielowe dla Warszawy.  

 

- Jakie są jeszcze inne miejsca nad Wisłą, którymi warto by było się zająć? 

 

- Takim miejscem, które cały czas czeka na dobry pomysł, są baseny po stronie 

Saskiej Kępy, między mostem Łazienkowskim, a mostem Poniatowskiego. W 

zasadzie zupełnie opuszczone i nie uŜywane miejsca. Nie trzeba wielkich 

środków uŜywać, Ŝeby to doprowadzić do porządku i w zasadzie te same funkcje 

mogłyby tam nadal się znajdować tylko w lepszej kondycji. Zarówno technicznej 

jak i architektonicznej i programowej, z bogatszym programem. Z kolei, w 

momencie kiedy te funkcje nad Wisłą juŜ powstały, to moŜna myśleć o dalszych 

rzeczach. MoŜna myśleć o tym tramwaju wodnym, którym nie będzie tylko taką 

zabawką, która działa w lecie, tylko będzie rzeczywistym środkiem lokomocji. 

MoŜna myśleć o tym, o czym myślał kiedyś Andrzej Kiciński, Ŝeby budować 
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sztuczne wyspy na Wiśle i tam jeszcze róŜne funkcje wprowadzać. Pomysłów 

moŜe być cała masa, i wydaje mi się, Ŝe Warszawa zasługuje na to, Ŝeby być 

miastem nad Wisłą.  

 

- Jakie są podstawowe problemy związane z realizacją nadwiślańskich inwestycji? 

 

- Problemy są róŜne: takie prozaiczne, techniczne jak na przykład to, Ŝe gdzieś na 

wysokości mostu Śląsko-Dąbrowskiego wychodzi kolektor kanalizacyjny. Nie 

pozwala on w sposób łatwy (oczywiście moŜna to zrobić, ale nie w sposób łatwy) i 

technicznie nieskomplikowany przedłuŜyć tunel z Wisłostrady poza obszar 

Starego Miasta. Co spowodowałoby, Ŝe Stare Miasto byłoby skomunikowane z 

rzeką, co teŜ z kolei mogłoby uruchomić cały szereg róŜnych małych inwestycji, 

takich pro społecznych nad Wisłą. Na pewno takim problemem technicznym jest 

brak planu zagospodarowania przestrzennego Warszawy. W zasadzie zamiast 

się poruszać w ramach jakiej przemyślanej miejskiej polityki przestrzennej, to są 

takie, cały czas, pomysły luźne, które albo się złoŜą w całość, albo nie. 

Oczywiście atrakcyjność niektórych jest taka duŜa, Ŝe sukces jest zapewniony i 

bez planu, ale plan by się bardzo przydał, bo wszelkie inwestycje wykonywane w 

oparciu o plan są, po prostu, szybciej realizowane i łatwiej, nawet juŜ z takiego 

czysto urzędniczo-formalnego punktu widzenia. No i oczywiście, wielkim 

problemem jest, cały czas, czystość Wisły i stan wody w Wiśle. Tak więc, jest ona 

mało atrakcyjna i tutaj, pewno, próba jakiegoś bardziej rozsądnego pozbywania 

się nieczystości płynnych przez miasto Warszawę i budowa oczyszczalni ścieków 

byłyby zniesieniem kolejnej bariery przy rozwoju Wisły. 
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Wywiad z Markiem Piwowarskim , Pełnomocnikiem Prezydenta miasta stołecznego 

Warszawy do spraw Wisły. Wywiad przeprowadziłem 19 lutego 2009 po zakończeniu 

sesji Komisji Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły. 

 

- Z czego jest pan w swej dotychczasowej  pracy najbardziej dumny? 

 

- Trzeba na to popatrzeć z boku. Ja staram się działać na wszystkich frontach. To 

jest moŜe wada, moŜe zaleta, trudno mi to do końca jednoznacznie powiedzieć. 

Taka strategia, poniewaŜ potrzeb jest duŜo. Dzisiaj ta komisja [Komisja Dialogu 

Społecznego ds. Warszawskiej Wisły – przyp. W.G.] była taka spokojna i 

skromna, natomiast ma teŜ i swoje burzliwe chwile. Jej członkami są bardzo róŜni 

ludzie, którzy z róŜnych stron mówią o tym, co jest potrzebne, co trzeba zrobić na 

jakich polach. To jest taki głos społeczny. Nie tylko są te głosy społeczne, ale są 

takŜe i róŜnych instytucji itd, a takŜe pewna świadomość tego moja własna. I teraz 

chodzi o to, Ŝe się działania podejmuje na róŜnych bardzo polach. Z których 

jestem najbardziej dumny? Wszystko jest tak pozaczynane. Efekty czasem juŜ 

widać, a niektórych jeszcze nie widać. No więc jeśli miałbym wymieniać po kolei.  

JeŜeli chodzi o zarządzanie, no to mamy sytuację taką, Ŝe jest powołana z 

ramienia miasta jedna jednostka, która zarządza międzywałem rzeki Wisły 

[Zarząd Mienia m.st. Warszawy]. Tylko, Ŝebyśmy to zrozumieli dobrze – na tych 

gruntach, które są własnością miasta. To jest bardzo duŜo, ale  do tej pory to było 

tak, Ŝe właściwie kaŜdy się tego wypierał i nie było takiej świadomości w mieście, 

Ŝe to są tereny naleŜące do niego. Teraz jest ta podstawowa jednostka 

wskazana, natomiast ona teŜ stopniowo zaczyna pracować, ona się dopiero uczy 

zarządzać. Przejmuje poszczególne grunty, odbiera itd.  

Z punktu widzenia zagospodarowania - jesteśmy w trakcie konkursu 

architektonicznego na bulwar lewobrzeŜny od Podzamcza do Tamki. Mamy 130 

wniosków, 107 zespołów architektonicznych w projekcie uczestniczyło. Jest to 

bardzo duŜy konkurs. Udało się juŜ zagwarantować pieniądze, 42 miliony złotych 

na realizację tego przedsięwzięcia. Daliśmy radę ten budŜet w mieście 

wypracować, obronić i po konkursie będziemy mogli od razu przystąpić do 

projektu budowlanego i będziemy starali się go zrealizować. Oczywiście do tego 

jest jeszcze daleka droga, ale jest to juŜ w trybie zamówienia publicznego, w 
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trybie decyzji administracyjnych, jednym słowem. Tyle jeŜeli chodzi o 

uŜytkowanie.  

Trzecim polem moŜe być jakaś edukacja z zakresu przyrody.  

Najbardziej dumny byłem dotychczas z tego, co się najszybciej udało, w 

największym stopniu – to jest z reaktywacji Ŝeglugi. Promy, statki (było tych 

statków w zeszłym roku osiem) przewiozły 50 tys. pasaŜerów. Na niektóre usługi 

było bardzo duŜe zapotrzebowanie, były rezerwacje. Cieszyło się to ogromną 

popularnością. Mam nadzieję, Ŝe w tym roku Ŝegluga będzie przynajmniej na 

takim poziomie jak w ubiegłym. Zakładamy, Ŝe nowa w tym roku animacja kultury 

nad Wisłą, przyciągnie duŜo ludzi. Naszym sukcesem było święto Wisły, które w 

tamtym roku się odbyło, święto rekreacji nadwodnej. Planujemy je w tym roku 

powiększyć. Mamy takie marzenie, Ŝeby impreza rozwijała się i była na takim 

poziomie, aby się stała świętem całego dorzecza Wisły. To polega na tym, Ŝe 

maksymalnie duŜo jednostek pływających staramy się ściągnąć na rzekę. W 

tamtym roku było ich prawie pięćset, przy czym główną masę stanowiły kajaki. 

Chcielibyśmy, Ŝeby tym roku było ich co najmniej tyle samo, natomiast 

wolelibyśmy, Ŝeby było więcej Ŝaglówek I tego typu sprzętu - większa 

róŜnorodność, więcej sprzętu motorowodnego I więcej jednostek zdolnych do 

Ŝeglowania po rzece. 

 

- Jakie działania są podejmowane w Porcie Praskim? 

 

- Port Praski. Jeśli chodzi o Port Praski, to tutaj działania z zakresu miasta są 

ograniczone w tej chwili tylko do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. To jest teren prywatny, który został oddany w 

umowie na budowę trasy mostu Świętokrzyskiego dawno temu, w 

dziewięćdziesiątym-którymś roku. Wiem, Ŝe inwestor zamierza coś tam 

realizować, stara się pozyskać jakieś decyzje. W tej chwili trwa dyskusja na temat 

bramy przeciwpowodziowej, śluzy na wejściu do tego portu, która warunkuje 

budowę wokół niego, załoŜonej przez inwestora infrastruktury i kubatury 

mieszkaniowo-usługowej itd. Więcej nie wiem, bo reszta to są rzeczy związane z 

konkretnym właścicielem terenu i inwestorem.  

To, czym się zajmuję ja w większym stopniu, to jest Port Czerniakowski. 

Odmuliliśmy w nim wejście do portu, które blokowało przez ostatnie kilka lat 
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łódkom korzystanie z portu. Teraz chcielibyśmy odmulić cały basen I kanał 

portowy. Wprowadzić rozwiązania słuŜące zarządzaniu, czyli wprowadzić 

bosmanat w porcie, Ŝeby był tam utrzymany porządek i przysposobić port, 

doprowadzając odpowiednią strukturę, Ŝeby cumowały tam jednostki pływające.  

 

- Jak zapatruje się Pan na plany przedłuŜenia tunelu Wisłostrady i jakie moŜe to 

Pana zdaniem wywołać skutki? 

 

- Byłoby to fantastyczne. Gdybyśmy zagłębili Wisłostradę na odcinku od Starego 

Miasta do Nowego Miasta, do ulicy Sanguszki to wydaje mi się, Ŝe byłoby to 

wszystko, no moŜe nie wszystko, ale, powiedzmy sobie, to odwrócenie miasta 

przodem do rzeki byłoby zrealizowane w sposób naprawdę wyraźny. Trudno tak 

powiedzieć jednoznacznie, ale rzekłbym, Ŝe wręcz wystarczający, jeŜeli chodzi o 

lewą stronę rzeki Wisły. Natomiast jest to rzecz bardzo droga i w tej chwili nie 

mieszcząca się w budŜecie Miasta Stołecznego Warszawy do roku 2012. To są 

bardzo kosztowne inwestycje, szczególnie, Ŝe ceny materiałów wzrosły. Tunel 

Wisłostrady na Powiślu, który był krótszy kosztował 300 mln złotych, a było to w 

zupełnie innych realiach finansowych. Zresztą byłaby to inwestycja znacznie 

droŜsza, a trzeba sobie zdawać sprawę, Ŝe o ile na płycie Powiśla ma ona 

większą stopę zwrotu, bo tam się wytworzyły działki, które są dzisiaj 

zabudowywane, tam powstaje Centrum Nauki Kopernik między innymi - nasza 

inwestycja sztandarowa, jeŜeli chodzi o kubaturę nad Wisłą. To tutaj takiego 

zwrotu nie ma, bo przecieŜ nie będziemy budować na przedpolu Starego Miasta, 

Zamku Królewskiego. Czyli ten cały tunel byłby pewnym ekskluzywnym 

rozwiązaniem, na które nas w tej chwili nie stać, jako Miasta. NaleŜy o nim jednak 

pamiętać, gdyŜ jest ono cenne i waŜne. W następnym okresie programowania 

finansów publicznych od roku 2013 warto spróbować ten tunel zrealizować.  

 

- Na przeciwko Centrum Nauki Kopernik ma powstać pawilon ASP. Co Pan wie na 

ten temat? 

 

- Był konkurs na rozbudowę Akademii Sztuk Pięknych, Wydział Rzeźby przy 

WybrzeŜu Kościuszkowskim. W ramach tego konkursu było zadanie związane z 

częścią rozbudowy tego wydziału poza jego terenem, na działce miejskiej. 
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Biblioteka I galeria, i jeszcze jakieś sale warsztatowe, pawilony do ekspozycji 

sztuki. Takie ASP ma marzenie, w tej chwili trudno mi powiedzieć jakie są szanse 

na realizację. Problem polega na tym Ŝe, jak powiedziałem, działki nad płytą 

Powiśla są jednymi z najatrakcyjniejszych w mieście, najbardziej eksponowanych, 

a takŜe najatrakcyjniejszych cenowo. Akademia Sztuk Pięknych jest instytucją 

państwową, podlega Ministerstwu, a nie nam i jest finansowana przez 

Ministerstwo. My nie jesteśmy w stanie darować ASP działki tak po prostu. 

Podsumowując: konkurs i wizje są, ale to są tylko dość luźne intencje. 

 

- Czy moŜe Pan opowiedzieć o jakichś niepowodzeniach, jeśli takie były? 

 

- No duŜo, wie Pan, ale ja mam taką wybiórczą pamięć, która raczej stara się nie 

pamiętać tych niepowodzeń. Co nas nie zabija, to nas wzmacnia, to jest taka 

zasada, w myśl której pracujemy. Komisję ds. Wisły utworzyli wokół projektu jej 

dotyczącego, który miał być projektem wspólnym realizowanym razem przez 

miasto stołeczne i RZGW Warszawa [Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – 

przyp. W.G.] i tworzonym przez szerokie ciało róŜnych organizacji 

pozarządowych. Wtedy tych organizacji było tu jeszcze więcej. Część się z nich 

zmęczyła po prostu tą pracą, część z nich juŜ nie przychodzi, między innymi teŜ i 

po tym projekcie. Nad jego załoŜeniami Ŝeśmy pracowali pół roku, kłóciliśmy się o 

kaŜdy szczegół, bo kaŜdy miał inne zdanie. Doprowadziliśmy do pewnego 

konsensusu, natomiast wadą tego projektu, ze względu na to, Ŝe kaŜdy chciał tam 

jakby coś włoŜyć od siebie było to, Ŝe ten przerósł on kosztorysy zamawiającego, 

którym był Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, który nam zagwarantował 

pieniądze na wykonanie projektu. Tymczasem okazało się, Ŝe przygotowane 

oferty były dwukrotnie wyŜsze, a nie udało się pozyskać dodatkowych środków na 

budowę z Funduszu Ochrony Środowiska i w związku z tym cały projekt padł. 

Wtedy te pół roku pracy Komisji, moŜna powiedzieć, poszło na marne.  

Muszę powiedzieć, Ŝe się wtedy poznawaliśmy, kaŜdy słyszał stanowisko innych i 

się trochę uczyliśmy, zarówno instytucje miejskie jak i rządowe, jak i róŜnego 

rodzaju stowarzyszenia. Więc po pierwsze udało się coś wspólnie wypracować, 

po drugie duŜo się nauczyłem ja, i inni pewnie teŜ o tym jakie są zadania. I w jakiś 

sposób realizujmy to cząstkowo. śałuję, Ŝe nie udało się wtedy tego zrobić jako 

całości I to chyba było taka najpowaŜniejsza rzecz, której się nie udało zrobić.  
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Drugim takim niepowodzeniem, które mam nadzieję zmieni się w sukces, jest 

moje spóźnienie. Mianowicie załoŜyłem sobie, Ŝe będziemy mieć takie trzy 

inwestycje kluczowe: związane z transportem wodnym, bulwarem i Portem 

Czerniakowskim. Chciałem przygotować materiały z tym związane do końca 

poprzedniego roku, a jeszcze tego nie ma. Spóźnienia to teŜ są niepowodzenia. 

Spóźnienia na róŜnych polach. 

 

- JuŜ ostatnie pytanie. Jaki jest główny problem Wisły w Warszawie? 

 

- Jeden problem? Wie pan, obraz rzeki w oczach mieszkańców. On jest zły - 

brudno, śmierdzi I nic się nie dzieje. I tu jest problem, bo oczywiście są działania z 

naszej strony, które są działaniami konkretnymi, które się wiąŜą z 

zagospodarowaniem, czy teŜ tymi działaniami o charakterze miękkim, czyli tymi 

programami animacji kultury. A takŜe inne rzecz, które staramy się robić. 

Natomiast to są wszystko długofalowe procesy, Ŝeby tę sprawę w oczach 

mieszkańców odwrócić. Nie dotyczy to tylko tego, Ŝe tu jest brudno, śmierdzi i nic 

się nie dzieje, bo to jest nieprawda. Po pierwsze się dość sporo dzieje, w kaŜdym 

razie w sezonie, spływa sporo statków, dzieją się róŜne event’y itd. Oczywiście są 

potrzebne inwestycje, bo one przyciągną ludzi.  

Jednak jest sporo dobrego nad Wisłą, o którym ludzie nie wiedzą. Czyli jest to nie 

tylko zmiana, poprzez to Ŝe my musimy coś proponować, ale musimy starać się 

więcej promować wśród mieszkańców, mówić, Ŝe tu juŜ nieźle. I Ŝe tutaj jest co 

zrobić, co zobaczyć. Byłem wczoraj na międzywale Wisły, widziałem dwa 

myszołowy. TakŜe to są rzeczy, które warto pokazywać, Ŝe to jest fajna rzeka, Ŝe 

ona jest bogata przyrodniczo, Ŝe jest piękna i inna od reszty. A Ŝe zaległości 

trzeba odrabiać, to jest jasne. Im większe będzie parcie społeczne, tym więcej 

będzie moŜna zrobić. JeŜeli będzie większy odbiór, ludzie będą mówić: „o 

faktycznie fajnie, moŜe coś jeszcze warto", będzie łatwiej przekonywać do tego, 

Ŝeby wydatkować środki, Ŝeby był poŜytek z Wisły dla mieszkańców. 
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Podsumowanie  

 

Wydaje mi się, Ŝe warszawska Wisła zmierza w dobrym kierunku. 

Przekonałem się o tym, gdy poznałem plany miasta dotyczące rzeki. Gdy 

dowiedziałem się, Ŝe juŜ niedługo powstanie nadwiślański bulwar, Ŝe rozbudowana 

będzie oczyszczalnia ścieków. Kiedy poznałem projekty inwestycji: mostów, 

budynków, małej architektury. Wreszcie, gdy sam zobaczyłem co się nad Wisłą 

dzieje.  

Jestem pełen nadziei, Ŝe juŜ za parę lat będę mógł przejść się pięknym 

nadrzecznym bulwarem, będę mógł podziwiać nadrzeczne budowle, a kiedy przejdę 

na prawy brzeg jednym z nowopowstałych mostów, widoku na Stare Miasto nie 

będzie mi juŜ szpecić znajdująca się po drugiej stronie Wisłostrada.  

UwaŜam, Ŝe jedyną rzeczą, która moŜe przeszkodzić w ziszczeniu się tego 

marzenia, moŜe być niedostateczna promocja Wisły wśród mieszkańców Warszawy. 

PoniewaŜ jak powiedział Marek Piwowarski: „jest sporo dobrego nad Wisłą, o którym 

ludzie nie wiedzą [...] Im większe będzie parcie społeczne, tym więcej będzie moŜna 

zrobić. JeŜeli będzie większy odbiór [...] będzie łatwiej przekonywać do tego, Ŝeby 

wydatkować środki, Ŝeby był poŜytek z Wisły dla mieszkańców.” 
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