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Wisła i tereny nadwiślańskie to obszary o szczególnej wartości przyrodniczej, krajobrazowej  
i gospodarczej. Wisła przez wiele wieków była miejscem pracy dla ludzi mieszkających  
nad jej brzegami, szlakiem komunikacyjnym i drogą handlową. Sandomierz, Kazimierz, Wyszo-
gród, Płock, Toruń - mogły rozwijać się dzięki tej rzece - były ważnymi ośrodkami handlu i spławu 
zboża oraz drewna.

Mieszkańcy terenów nadwiślańskich wytworzyli specyficzną kulturę związaną z żeglugą i eksplo-
atacją rzeki. Składały się na nią łodzie rybackie, narzędzia, budowle wodne, zwyczaje, wierzenia 
i wiedza. Dziś zostały po nich zbiory w rodzinach nadwiślańskich i małych muzeach. W XX wieku,  
w związku z rozwojem transportu kolejowego i drogowego funkcja gospodarcza Wisły zaczęła 
tracić na znaczeniu. Jeszcze tylko rybacy i wędkarze spędzają czas wolny nad rzeką. Nie pływa-
ją już nawet statki wycieczkowe z Warszawy, przez Płock, do Włocławka i dalej do Gdańska.  
Tylko w okolicach Płocka w lecie - od maja do września - można podziwiać uroki terenów nad-
wiślańskich ze statków spacerowych a także z żaglówek pływających po Zalewie Wiślanym  
i łodzi rybackich.

Wisła to ostatnia duża rzeka Europy, której znaczna część pozostaje w stanie naturalnym,  
z rozgałęzionym korytem, olbrzymią ilością wysp, piaszczystych łach i starorzeczy, zamieszkałych 
od wiosny do jesieni przez rzadkie gatunki ptaków. To wszystko stanowi długą i piękną historię 
natury i człowieka. W krajobrazie nadwiślańskim warto zatrzymać się na chwilę na wysokim,  
prawym brzegu, pociętym ujściowymi odcinkami dopływów Wisły i rozległej, niskiej, lewobrzeż-
nej części Doliny Wisły. Tak pięknych krajobrazów nie dostrzeżemy już w Zachodniej Europie.
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Wisła - jaka była, jaka jest i jaka będzie
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Wody przed ostatnim zlodowaceniem spływały generalnie w kierunku północno-zachodnim, 
czyli podobnie jak dziś. Morza Bałtyckiego wtedy nie było. Prawisła uchodziła zatem gdzieś  
na brzegach tamtejszego Morza Północnego, czyli właściwie oddawała wody wprost do Atlantyku. 
W pliocenie występowały dość obfite opady i sieć dorzeczna szybko się ukształtowała, żłobiąc 
piękne doliny górnej Wisły. Tak powstało hydrologiczne źródło rzeki funkcjonujące do dziś.  
Na obszarze dzisiejszego Mazowsza, pod koniec pliocenu ukształtował się płytki zbiornik śród-
lądowy, w którym osadzały się iły czyli osady piaszczysto-ilasto-mułkowe zwane pstrymi iłami 
poznańskimi, albo plioceńskimi. 
Wody okresowo nie odpływały, gdyż parowanie było bardzo silne i mazowiecka „kałuża” zmniej-
szała się lub zwiększała. Okresowo następował odpływ w kierunku południowo-wschodnim. 
Ówczesne dorzecze Wisły było wtedy odwadniane w połowie w stronę Morza Czarnego.
W okresach poprzedzających ocieplenia, czyli interglacjały (okres międzylodowcowy), bardzo 
istotne znaczenie dla kształtowania się doliny Wisły miał silny wzrost odpływu topniejących 
wód z lodowca, a więc generalnie dopływ z północy, przy wzrastającej masie wód spływających  
z Karpat ku północy. Objętości tych wód były olbrzymie. Na pewno Wisła tamtych czasów  
niekiedy urastała do rozmiarów dzisiejszej Amazonki, rzeki o przepływie stukrotnie wyższym.  
W sytuacjach, gdy odpływ na zachód był utrudniony przez nagromadzone zwały materiału more-
nowego, tworzyły się rozległe zastoiska obejmujące dolinę Wisły i tereny sąsiednie. Największe 
i najczęściej odnawiające się znajdowało się w Kotlinie Warszawskiej w węźle hydrograficznym 
Wisły, Narwi z Bugiem i Bzury - to początek słynnej pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. Odpływ 
wód na zachód tą pradoliną był praktycznie jedynym możliwym kierunkiem, gdyż w intergla-
cjałach drożność odpływu w kierunku Morza Czarnego praktycznie zanikła. Ogromna zmien-
ność przepływów, gwałtowne otwarcia przepływu w miejscach usunięcia się lądolodu i potężna 
erozja łatwego do przenoszenia materiału okruchowego poddawanego cały czas wietrzeniu 
mrozowemu i innym procesom fizycznym powodowały, że napełnienie koryta rzeki było bar-
dzo zmienne. Tak tworzyły się i ulegały destrukcji nadwiślańskie tarasy, zaostrzały się krawędzie 
skarp, tworzyły nowe przełomy pomiędzy kolejnymi równoleżnikowymi pradolinami. Do czasu, 
kiedy kilkanaście lat temu lodowiec ostatecznie ustąpił. 

Generalnie biorąc nizinna Wisła składa się więc z równoleżnikowo wyciągniętych odcinków  
pradolinnych oraz południkowych fragmentów przełomowych doliny. Pogłębiła się także  
asymetria dorzecza. Oznacza to, że dopływy prawe (wschodnie) są zdecydowanie obfitsze  
w wodę i mają większe zlewnie. Najciekawszy był okres tzw. interglacjału wielkiego, który obej-
mował około 150 tys. lat po zakończeniu zlodowacenia Sanu, które miało największy zasięg 
(około pól miliona lat temu). Ostatnio stwierdzono, że nie był to okres powolnego wzrostu,  
a następnie spadku temperatury, cechował się znacznymi fluktuacjami klimatycznymi,  
a co za tym idzie - zmianami w życiu rzek. W tym czasie ustał praktycznie odpływ na południo-
wy wschód i prawisła zbierała całe wody z północnych stoków Północnych Karpat. Zmiany  
warunków termicznych powodowały znaczące urozmaicenie procesów erozyjnych i sedymen-
tacji w korycie rzeki. Niektórzy powiadają (także piszą), że ten okres może być probierzem 
obecnych niepokojących zmian środowiska. W wydzielanym z tego interglacjału tzw. optimum 
mazowieckim nastąpiło ukształtowanie się ujściowego odcinka Wisły, potem, w kolejnych inter-
glacjałach i po ustąpieniu lądolodu Wisła tylko w nieznaczny sposób skorygowała ten odcinek. 
Natomiast być może zaskoczy czytelnika informacja, że właśnie wtedy nastąpiło odłączenie się 
dorzecza Niemna od Wisły. Rzeka znalazła bezpośrednie ujście do Bałtyku przez Zalew Kuroński; 
poprzednio odprowadzała swe wody do Wisły poprzez doliny Biebrzy i Narwi. Tym samym zaso-
by wodne Mazowsza, Kujaw i Pomorza wyraźnie się skurczyły.
Wisła ostatnich kilku tysięcy lat stopniowo gubiła wodę. Przepływy w stosunku do czasów  
ostatnich faz najmłodszego zlodowacenia spadły kilkunastokrotnie. Za to ujawniły się piękne, 
szerokie doliny.
W okresie atlantyckim, który trwa do dziś, nastąpiło połączenie Morza Połnocnego z Bałtykiem, 
co skutkuje podtapianiem delty Wisły. Wkroczył też człowiek. Najwidoczniej zmienił oblicze  
rzeki poniżej Płocka. Najpierw w granicach zaboru pruskiego uregulowano koryto  
(poniżej 718 km rzeki; miejscowość Silno), nie tak dawno, bo pół wieku temu przegrodzono nurt 
wiślany we Włocławku, tworząc sztuczne jezioro.

Widok na Wisłę w Płocku oraz molo spacerowe na rzece
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Kartograficzny ideagram strefy korytowej Wisły Mazowieckiej z nazwami form 
Rys. W. Lenart
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Widok na Wzgórze Tumskie od strony Radziwia - lewobrzeżnej dzielnicy Płocka

Zalew „Sobótka” miejskie kąpielisko z plażą i jeziorkiem u stóp skarpy

Wisła widziana z lotu ptaka
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Zmieniający się krajobraz Wisły

Widok na Wisłę, skarpę i wieże katedry
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W okolicach Płocka mamy Wisłę w cofce spiętrzenia włocławskiego. To odcinek Dobrzykow-
sko-Radziwski z wielką Kępą Ośnicką dobrze widoczną z nowego pylonowego mostu w Płocku. 
Częściowo zatopiona dolina wodami spiętrzenia we Włocławku dziś może być traktowana jako 
odcinek jednolity. 
W Kotlinie Płockiej Wisła płynie pod prawym, wysokim, osuwiskowym brzegiem, zbudowanym  
z trzeciorzędowych iłów i piasków pokrytych plejstoceńskimi osadami glacjalnymi i fluwiogla-
cjalnymi. To trudny choć fascynujący krajobraz. Spiętrzenie rzeki we Włocławku spowodowało  
zalanie jej dawnych równin zalewowych, tym samym pierwszy taras nadzalewowy stał się tara-
sem zalewowym. Człowiek uczynił więcej niż lodowiec przez dziesiątki tysięcy lat. 

Wisła - pokrętny nurt, zmieniające się koryto, wciąż mielony piasek i toczone kamienie, niszczone 
brzegi i drążone w dnie kotły. To rzeka roztokowo-anastomozująca, co oznacza, że wciąż odtwa-
rza ramiona dzieląc się i łącząc. Młode łachy są zazwyczaj bezroślinne. Natomiast kępy zostały 
utrwalone przez łęgi wierzbowo-topolowe. Niektóre z tak powstałych wysp zostają utrwalo-
ne w postaci rzadko zalewanych i nie dzielących się już kęp, jak choćby: Ośnicka, Wykowska,  
Liszyńska, Antonińska, Ładowska, Wyszogrodzka, Śladowska. Te kępy to długa i piękna historia  
nie tylko natury, ale i korzystającego z Wisły człowieka.
Tylko w dolinach tak dużych rzek mogą rosnąć interesujące, wysokopienne lasy - łęgi topolowo-
-wierzbowe. 

Wiślana dolina w rejonie Płocka jest także pradoliną. Jej szerokość jest imponująca sięgając  
kilkunastu kilometrów, a geomorfolodzy nazywają tę okolicę Kotliną Płocką. Na lewym brze-
gu budują ją amfiteatralnie ułożone tarasy, których jest aż dziesięć. Każdy ma swoistą budowę,  
odmienną glebę i roślinność.
W krajobrazie Płockiej Wisły zwraca uwagę imponująco wysoka, prawobrzeżna skarpa i wcię-
te w nią ujściowe odcinki rzek; Gawarca, Ryksy, Mołtawy, Słupianki, Rosicy, Skrwy Prawej.  
Znajdują się tu kręte, głębokie doliny ze zmiennym nachyleniem zboczy, różną ich ekspozycją,  
z zacisznym dnem, ale i też z szypotami nurtu. Całość wypełniona atmosferą dzikości, zapachami 
bujnej przyrody i głosami ptaków.
Szeroka wstęga Wisły mieni się odcieniami błękitu, srebra, złota, zieleni i szarości. To okazja  
do malarskich wyzwań. 
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Tereny położone za wałem przeciwpowodziowym stały się w dużej części rolniczymi, a niektó-
re z nich nawet zmeliorowano. Działki rolnicze (łąki w starorzeczach lub grunty orne na odsy-
pach) są nad Wisłą niewielkie i najczęściej rozdzielone pasami olszyn. Na opuszczone powierzch-
nie odsypów bardzo szybko wkracza brzoza, a za nią dąb, zaś na obszary najbardziej „suche” 
(gdzie woda występuje głębiej niż 1 m) sosna. Błotnistym drogom polnym często towarzyszą 
wierzby. Malowniczy widok tych wciąż zarządzanych rzeką ziem łączy się z nieustanną trwogą.  
Ludzką oczywiście, bo zwierzęta czują się naturalnie.
Mozaikowatość nowego krajobrazu dawnej równiny zalewowej Wisły wynika z przestrzenne-
go zróżnicowania pierwotnych cech przyrody i z dopasowanej do nich działalności rolniczej.  
Powstały tam rozległe wnętrza krajobrazowe o urozmaiconej strukturze wewnętrznej,  
zamknięte w oddali pasamiolszyn lub ścianą lasu sosnowego. Na granicy łąk i olszyn bez pospiechu  
wędrują pasące się sarny. 

Rozległą równinę zalewową Płockiej Wisły podzielono na dwie, nierówne części wałem przeciw-
powodziowym. Stworzono tym samym nowe, odmienne pod względem funkcjonowania typy 
krajobrazu dolinnego. Tylko w okresie wielkich powodzi ziemie te znów się genetycznie łączą. 
Na wąskim obszarze rozpościerającym się między korytem rzeki i przeciwpowodziowym wałem 
krajobraz funkcjonuje na wzór pierwotnego, czyli zgodnie z rytmem wylewów Wisły, choć wyle-
wy te są dużo bardziej skoncentrowane niż kiedyś, bo wał ogranicza pojemność. Terytorium to 
objęły w posiadanie zbiorowiska łęgowe - łęgi topolowo-wierzbowe, które są najważniejszym, 
acz niedocenianym - niekiedy nawet przez leśników, bogactwem leśnym Polski. W lasach łęgo-
wych żyje ok. 60% gatunków śródlądowych ptaków Europy. Wśród łęgowej gęstwiny wiklin, 
trzcinowisk i pnączy (kielisznik zaroślowy, psianka słodkogórz, rdesty) mieszkają ptaki, które 
preferują życie nadwodne. Wały przeciwpowodziowe wyeliminowały, z wyjątkiem sytuacji kata-
stroficznych, wylewy Wisły na równinę zalewową. 

Kozły i koza sarny
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W zaprzeczeniach porastających liczne tu ostańce wyższych tarasów na pewno skrył się borsuk. 
Obszary suchych traw dają schronienie zaskrońcom. Są tu też dziki, które wędrują od mokra-
dła do mokradła wybierając szlak wśród dębów albo wśród pól obfitujących w ich smakołyki.  
Para bażantów spaceruje skrajem łąk, a ze śródpolnej miedzy podrywa się do krótkiego lotu 
stadko kuropatw. Bocianów, czapli, żurawi bez liku. Jeśli ktoś wstanie wcześnie (a o takiej porze 
trzeba się ruszać z łóżka nad Wisłą) zobaczy dudka. Popatrzy na niego dłuższą chwilę, bo dudek 
też cieszy się z takiego spotkania. Potem ten przeuroczy ptak zacznie kluczyć pomiędzy dębina-
mi i olszynami i nikt go już w locie nie odróżni. Wszystkie linie energetyczne opanowały jaskółki. 
Cała ornitofauna jest ruchliwa i radosna, tylko człowiek jakiś smętny w sąsiedztwie wielkiego 
dzieła hydrotechnicznego, jakim jest wał. Nawet bobry się radują znajdując w budowli z piachu  
i żwiru doskonały poligon do prac inżynierii faunistycznej.

Wśród gęstych, dębowych podrostów mieszkają zające. 

Parkoty szaraków Kuropatwa zwyczajna

Koguty bażanta
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Oddzielne słowa należą się wiślanym wyspom. Niektóre z nich są porośnięte wysokopiennym  
lasem, parę zostało kiedyś umocnionych od strony prądu kamiennymi przyczółkami przeciwlo-
dowymi. Część wykorzystywana jest do letniego wypasu. Podstawowym gospodarzem wysp  
jest ptactwo. Pamiętać trzeba, że kępy i łachy są także wspaniałymi lądowiskami dla pta-
ków przelotnych. Dlatego można tam przez krótki czas zauważyć gatunki naprawdę rzadkie,  
jak choćby egzotycznego rzepołucha (Carduelis flavirostris), jedynego przedstawiciela ptactwa 
tybetańskiego w Europie.
Tak oto udowadniamy, że wizualnym i przyrodniczym pięknem doliny Mazowieckiej Wisły  
jest jej krajobraz, który w toku długiej historii obecności tu człowieka został przekształcony,  
lecz nie zdegradowany. Nadal funkcjonuje zgodnie z prawami biologii, geofizyki i geochemii.

Czasami łęgi przypominają tajemnicze lasy. Są bardzo gęste. Jest w nich dużo krzewów,  
niskich i wysokich drzew, a to wszystko oplatają pnącza. Typowym pnączem nadwiślańskich  
łęgów jest chmiel (taki sam jak ten co używa się do produkcji piwa).
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Nadwiślańska przyroda



26 27

Region Płocki cechuje bogactwo różnorodności biologicznej, nie tylko prawnie chronionej  
jako formy ochrony przyrody. Pomimo rozwoju cywilizacji zachował wiele ze swego naturalne-
go charakteru. Około 20 % powierzchni regionu zajmują lasy, przeważnie sosnowe ale również  
z domieszką liściastych. Są też grody i lasy łęgowe. W większości jest to obszar rolniczy,  
z polami uprawnymi, łąkami, sadami a w nich bogata bioróżnorodność - niektóre z gatunków 
coraz rzadsze.

Nieco poniżej Płocka spotykamy niespodziewanie piękne ostoje przyrody, słusznie zakwalifiko-
wane do sieci NATURA 2000. 
PLB 140004 Dolina Środkowej Wisły (OSO) - Obszar znajduje się na Wiśle pomiędzy Dęblinem  
a Płockiem z licznymi wyspami w formie piaszczystych łach, pokrytymi często zaroślami wierzbo-
wymi i topolowymi, starorzeczami i bocznymi kanałami. Wisła tworzy liczne wyspy. Brzegi rzeki 
wraz z terasą zalewową zajmują: wikliny, łąki i pastwiska, fragmenty lasów łęgowych.
W dolinie gniazduje około 50 gatunków ptaków wodno - błotnych, w okresie lęgowym. Obszar 
zasiedla 1% populacji krajowej gatunków (C3, C6): brodziec piskliwy, krwawodziób, mewy; czar-
nogłowa i siwa, ostrygojad, płaskonos, podgorzałka, podróżniczek, rybitwy: białoczelna i rzecz-
na, sieweczka rzeczna, śmieszka, zimorodek, bocian czarny, czajka i rycyk.
W okresie zimy występuje 1% populacji szlaku wędrownego czapli i krzyżówki, gągoła, bielacz-
ków, powyżej 20 tys. osobników ptaków wodno - błotnych.

Wisła Mazowiecka to kwintesencja przyrodniczego piękna wzbogaconego cenną spuścizną  
dokonań Polaków. Prawie cała dolina Wisły jest objęta systemem NATURA 2000, zarówno jako 
obszar OSO (Dyrektywa ptasia) jak i SOO (Dyrektywa siedliskowa). Przerwa jest tylko na spię-
trzeniu włocławskim, nie ma natomiast takiej przerwy w Warszawie. Zatrzymajmy się na paru 
przykładach.

Czapla biała
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Łabędzie nieme

Ostrygojad

Ohar z młodymi

Kormorany
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Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły jest bardzo ważną ostoją dla ptaków zimujących  
i migrujących.
Zimą wolne od lodu fragmenty Wisły ściągają liczne gatunki kaczek m.in. gągoła, nurogęsi,  
płaskonosy i cyraneczki, kormorany oraz czaple siwe i białe.
Bardzo atrakcyjne są wały przeciwpowodziowe między Dobrzykowem a Wyszogrodem.  
Poza ptakami związanymi z korytem rzeki można stamtąd obserwować gatunki występujące  
na okolicznych łąkach i polach (m. in. bociany białe, żurawie, myszołowy, dudki) i w zadrzewie-
niach (kilka gatunków dzięciołów, w tym krętogłów).

Biegus zmienny

DzięciołDolina Środkowej Wisły jest terenem lęgowym dla wielu gatunków rybitw i mew
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Spośród roślin cennych w skali europejskiej na terenach Doliny Środkowej Wisły rośnie lipien-
nik Loesela. Głównym celem powołania ostoi jest występująca tu cenna z europejskiego punktu  
widzenia awifauna.
PLH140029 Kampinoska Dolina Wisły (SOO) - Obszar obejmuje odcinek doliny Wisły pomiędzy 
Warszawą a Płockiem. Położony jest w obrębie Kotliny Warszawskiej i częściowo w Kotlinie Płoc-
kiej. Wisła na tym odcinku płynie swoim naturalnym korytem o charakterze roztokowym z liczny-
mi łachami i namuliskami. Fragment jednego z najważniejszych korytarzy ekologicznych Europy.
Charakterystyczne dla obszaru są ginące w skali Europy, których występowanie ograniczone jest 
do międzywala i starszych wysp: lasy łęgowe (łęgi wierzbowe i topolowe, olszowo - jesiono-
we, wiązowo - jesionowe, grądy subkontynentalne, starorzecza), ziołorośla nadrzeczne, muliste  
zalewane brzegi, łąki rajgrasowe, łąki wiechlinowo - kostrzewowe, łąki trzęślicowe, ciepłolubne, 
murawy napiaskowe.

Pomiędzy Młodzieszynkiem a Dobrzykowem na odcinku około 40 km tereny przyskarpowe  
porastają łęgi olszowo - jesionowe. Różnorodność siedlisk powoduje bogactwo gatunkowe 
zwierząt i roślin, w tym wielu chronionych i zagrożonych wymarciem.
Obszar pełni kluczową rolę dla ptaków w okresie lęgowym i podczas sezonowych migracji.  
Na szczególną uwagę zasługuje ichtiofauna rzeki, która pomimo znacznego jej zanieczyszczenia 
jest bogata w gatunki.
W dolinie występują ważne dla Europy gatunki zwierząt z Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy 
Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe: bielik, błotniak stawowy, derkacz, mewa czarnogłowa, 
rybitwa zwyczajna (rzeczna), rybitwa białoczelna, rybitwa czarna, zimorodek, dzięcioł czarny, 
dzięcioł średni, świergotek polny, gąsiorek, nocek duży, bóbr europejski, wilk, wydra, traszka 
grzebieniasta, kumak nizinny, boleń, różanka, głowacz białopłetwy, trzepla zielona, czerwoń-
czyk nieparek, pachnica dębowa, czerwończyk fioletek, modraszek eroides.

Mewa czarnogłowa
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Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko  
występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko występujących,  
endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną  
na podstawie umów międzynarodowych a także zachowanie różnorodności gatunkowej  
i genetycznej.
Prowadzona jest ochrona czynna, polegająca na takich działaniach jak: restytucja czyli przywró-
cenie istnienia gatunku lub populacji zagrożonej wyginięciem na danym siedlisku, reintrodukcja 
polegająca na wprowadzeniu na stare miejsce oraz bytowanie rodzimych gatunków zwierząt  
i roślin, kiedyś tam żyjących lecz wcześniej wytępionych.
Dolinę Wisły Płockiej, a szczególnie Jezioro Włocławskie, w ostatnich dziesięcioleciach gęsto  
zasiedliły kormorany. Ptaki te wywołują liczne kontrowersje, bo co prawda są chronione,  
ale wyrządzają naturalnej przyrodzie wielkie szkody. Ale jakże nie być dumnym z faktu,  
że właśnie tu jest największa w Polsce ich kolonia.

Wchodzimy do wody. Towarzysza nam tam boleń, brzana, certa, jazgarz, jaź, jelec, karaś, karp, 
kleń, leszcz, lin, lipień, miętus, minóg rzeczny, okoń, piekielnica, płoć, sandacz, śliz, sum, szczu-
pak, troć wędrowna, ukleja, wzdręga krasnopiórka, węgorz. W sumie w rejonie mazowieckiego 
węzła wodnego u zbiegu Wisły, Narwi z Wkrą i Bugiem oraz Bzury występuje aż 55 gatunków ryb 
i minogów. 

Bielik
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Do przyrodniczo najcenniejszych należy koza złotawa, kiełb białopłetwy oraz w starorzeczach 
różanka i piskorz, a w torfiankach budząca ostatnio ogromne zainteresowanie ichtiologów strze-
bla błotna. Wszystko byłoby bardzo pięknie, ale oprócz wciąż nie do końca oddalonych zagro-
żeń hydrochemicznych i eutrofizacyjnych dochodzą także wtargnięcia gatunków inwazyjnych.  
W starorzeczach w okolicach Kazunia buszuje agresywny czebaczek amurski. Zwalczyć go może 
tylko nasz szczupak.
Mieszkające w dolinie Wisły Płockiej ssaki reprezentowane są przez ponad 50 gatunków,  
głównie gryzoni. Żyją tu też drapieżne lisy i jenoty, borsuki oraz parzystokopytne: dziki, sarny,  
łosie i daniele. Coraz liczniejsza jest populacja bobrów i niestety, obcego gatunku jakim jest nor-
ka amerykańska. Po latach nieobecności znów pojawiają się zające oraz króliki.
Dolinę zamieszkują także gady: jaszczurka zwinka, żmija zygzakowata i zaskroniec.  
Natomiast płazy reprezentują ropuchy i żaby: wodna, jeziorkowa i śmieszka. Zaobserwowano 
także żaby brunatne: moczarową i trawną. Można spotkać traszki.

Rudel saren

Warchlaki (pasiaki)
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Daniel

Łosie

Dzik

Lis
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Całe to bogactwo biologicznej rozmaitości korzysta z wyjątkowej różnorodności krajobrazowej 
spotęgowanej odmiennością ekosystemów uwarunkowanych dostępem do wody.
Liczne są kolonie kormoranów na zbiorniku włocławskim, a bóbr europejski rozprzestrzenia się 
na całą Ziemię Płocką.
Do najciekawszych pod względem przyrodniczym należą nieuregulowane odcinki rzek, bagna, 
tereny jeziorne zamieszkiwane przez wiele gatunków ptaków. Charakterystyczne dla pejzażu 
mazowieckiego są licznie występujące bociany. Polska jest europejską ostoją bociana białego. 
Co roku przylatuje do nas ok. 41 tysięcy par ze 160 tysięcy żyjących na świecie, a bocianie gniazda 
i rosochate wierzby są typowym składnikiem mazowieckiego krajobrazu.

Dudek
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Zimorodek

Kaczki głowienki

Czernice
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Wydra

Bóbr

Wiślane żywioły - Powodzie
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Na Mazowieckiej Wiśle możliwe są powodzie z wezbrań deszczowych, spowodowane  
nagłym topieniem się pokrywy śnieżnej (roztopowe) oraz powodzie zatorowe, zarówno lodo-
we, czyli spiętrzenia kier, jak i śryżowe. 
Zauważmy, że w ostatnim okresie wzrasta liczba powodzi opadowych, które występują najczę-
ściej od czerwca do sierpnia. W tej grupie obok wielkich powodzi w całych dorzeczach coraz bar-
dziej uciążliwe stają się gwałtowne wylewy rzek w małych, nie chronionych wałami zlewniach, 
po lokalnych deszczach nawalnych, których ostatnio nie brakuje. Nie oznacza to zmniejszenia 
zagrożenia ze strony Wisły. Obliczono, że przy szczególnie niekorzystnej koincydencji (to zna-
czy zbiegu fal wezbraniowych na dopływach) Wisła może koło Płocka wprowadzić do Zbiornika 
Włocławskiego ponad 12 tysięcy m3 wody. A to już zagraża przelaniem się przez koronę zapory, 
nie tylko przez wały pod Świniarami czy Dobrzykowem. Straszymy - nie ostrzegamy. Wszyscy pa-
miętają wielką i tragiczną powódź w południowej Polsce w 1997 roku, kiedy pod wodą znalazły 
się dzielnice dużych miast. Jeśli by tamte objętości wód proporcjonalnie przenieść na warunki 
wiślane, mielibyśmy taki właśnie potop. W kolejnych latach powodzie pojawiają się prawie regu-
larnie, co skłania do podejrzenia, że następuje niekorzystna zmiana w funkcjonowaniu klimatu  
w tej części świata. Potwierdzają to także dane z innych europejskich krajów. Obecnie należy  
liczyć się ze zwiększoną wydajnością opadów burzowych i wyższym prawdopodobieństwem 
osiągania najwyższych stanów w rzekach. Hydrolodzy porzucili już wyliczone w minionym  
stuleciu tablice prawdopodobieństwa pojawiania się najwyższych stanów wód.
Wody dwustuletnie pojawiają się bowiem co lat kilkadziesiąt, a stuletnie - prawie w każdej dekadzie.

Działania, jakie można zalecać, to przede wszystkim ograniczenie, a nawet wyprowadzenie  
zabudowy mieszkalnej na terenach potencjalnie zagrożonych powodziami, budowa specjalnych 
polderów i kanałów ulgi, przenoszenie wałów przeciwpowodziowych z dala od rzeki, zalesianie 
gór, zwiększanie pojemności zbiorników retencyjnych i budowa obiektów tzw. małej retencji 
wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe.
Zauważmy, że postulaty te dobrze współgrają z potrzebą ochrony bezcennej doliny Wisły,  
łącznie z wyprowadzeniem z niej zbędnej zabudowy i niedopuszczaniem do wprowadzania  
nowej. Znaczenie ma także pozostawienie z dala od meliorantów „osuszających” rozległych  
połaci bagien, a także małych torfowisk i podmokłości w lasach i na łąkach. Wreszcie bardzo 
ważne jest upowszechnienie dobrych rozwiązań budowlanych chroniących domy przed wtar-
gnięciem wody lub zmniejszających straty wywołane zalaniem. 
Tragiczne wydarzenie jakie miało miejsce np. w Świniarach, kiedy w końcu maja 2010 r.  
Wisła przerwała tam wały przyniosło nie tylko straty w dobytku ludzi. Gleba oraz wody grun-
towe uległy zanieczyszczeniu. To spustoszenie można wciąż oglądać koło kapliczki w Świnia-
rach, którą powodzianie postawili niedaleko wyrwy w wale, którędy płynęło nawet 300 m3 wody  
na sekundę, więcej niż przy ujściu Narwi. 

23 maja 2010 roku o godzinie 9.00 został przerwany wał w Świniarach (gm. Słubice, powiat płocki). 
Fala powodziowa wdarła się na niektóre ulice Płocka sąsiadujące z Wisłą
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Na szczęście podczas większości wezbrań przeciwpowodziowe wały wytrzymują napór wód  
wiślanych i powódź obejmuje tylko tzw. międzywale. 
Wezbrania lokalne, wywołane deszczami nawalnymi stają się w Polsce powszechnością.  
Obserwujemy to także na Mazowszu, które, zwłaszcza w części północno-zachodniej,  
należy wciąż do najsuchszych i najmniej burzliwych obszarów w kraju i w tej części Europy.  
Oznacza to, że w przypadku pojedynczego procesu burzowego obejmującego parę komórek 
chmury Cumulonimbus (burzowej), a więc kilkanaście kilometrów kwadratowych, może wypaść 
w ciągu paru godzin kilkadziesiąt - kilkaset tysięcy m3 wody. Takie ilości muszą spowodować  
katastrofalne wezbranie na każdym średnim i małym cieku bez retencji jeziornej lub zbiorniko-
wej o dużej pojemności. Na takie wezbrania nie ma żadnego remedium. Nie ma wałów prze-
ciwpowodziowych ani polderów. Woda musi na pewien czas zalać dotychczas zawsze, czasami  
od pokoleń, suche tereny.
Nie miejsce tu na drobiazgową analizę przyczyn rosnącej aktywności opadów burzowych.  
Zauważmy jedynie, że praktycznie każda forma działalności człowieka prowadzi do przyśpiesze-
nia obiegu wody w przyrodzie, przede wszystkim dzięki zwiększonemu parowaniu i odpływowi 
- a to podnosi prawdopodobieństwo występowania wyższych opadów.
Prawie każda forma działalności człowieka powoduje utrudnienia w naturalnym odpływie wód  
z terenów dolinnych (zalanych).
W związku z powyższym działania chroniące kraj przed powodziami muszą objąć praktycznie 
wszystkich mieszkańców, a formą najpospolitszą powinna być dobrze przygotowana, rozpo-
wszechniona i powtarzana informacja o zalecanych zabiegach indywidualnych chroniących do-
mostwa, uprawy i infrastrukturę przed skutkami okresowego zalania.
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Styczniowa powódź z 1982 roku w Płocku
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Najskuteczniejszym zabiegiem mogą być fachowo wykonane miejscowe plany przestrzennego 
zagospodarowania, na których, oprócz wyznaczenia terenów wolnych od zabudowy w doli-
nach rzek, powinny pojawić się wolne od przeszkód strefy odpływu wód z opadów nawalnych,  
postulowane dolesienia na połogich stokach generujących szybki spływ (a także ruchy masowe  
i potoki błotne). Plany przestrzennego zagospodarowania mogą także a priori wskazać potrzebę 
(a nawet obowiązek) wprowadzania określonych zabiegów budowlanych. A więc na przykład: 
rezygnacja z piwnic i zagłębionych garaży, budowa suchych zagłębień, wzmocnienia fundamen-
tów, uszczelnienia najniższych otworów, wykonanie ogrodzeń na podwyższeniach, wytyczenie 
tras ewakuacji itd.
To bardzo potrzebne i ambitne zadanie dla samorządów i dobra okazja do współpracy w gminie.
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Człowiek i rzeka
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Czując, że powinniśmy chronić nie tylko ożywioną przyrodę, ale cały naturalno - kulturalny  
krajobraz, postaraliśmy się ustanowić na Płockiej Wiśle sześć rezerwatów w bezpośrednim  
sąsiedztwie koryta, dwa parki krajobrazowe po lewej i prawej stronie doliny (Gostynińsko -  
Włocławski i Brudzeński), obszary chronionego krajobrazu: Gostynińsko - Gąbiński i Nadwiślań-
ski, zespoły przyrodniczo - krajobrazowe Rosicy i Brzeźnicy, wreszcie Obszary NATURY 2000 
obejmujące dolinę od Dęblina po Płock i od Warszawy po Płock. Wiemy, że to za mało. Jesteśmy 
za utworzeniem Parku Krajobrazowego Doliny Wisły Płockiej. Wtedy widoki kilkudziesięciome-
trowej skarpy, pokrytych wydmami i torfowiskami tarasów na lewym brzegu oraz usadowione 
nad rzeką zabytki pozostaną niezagrożone, czekając na podziw naszych następców.
Dziś już niewiele zostało zawodów, a także po prostu ludzi zżytych z rzeką. Można takie  
historyczne wątki snuć w nadwiślańskich wsiach, gdzie prawie wszyscy byli rybakami, flisakami,  
po prostu życie płynęło im z prądem rzeki.



62 63



64 65

Dziś te związki są inne, może mniej bezpośrednie - przecież transport wiślany praktycznie  
zamarł, a połowem ryb zajmują się przede wszystkim kłusownicy i nieliczni wędkarze. Za to myśli 
się o innych dobrodziejstwach Wisły dających pracę i pożytek publiczny.

Ludziom trzeba zaoferować ciekawą pracę przy turystycznym udostępnianiu doliny,  
wciąż jeszcze znanej z widoków z mostów. Ludzie powinni bardziej dbać o wspaniałe dzie-
dzictwo kulturowe płockiej ziemi. Ludziom należy zadać obowiązek dbania o Wisłę naturalną,  
czyli czystą i pozbawioną sztucznego bezładu.
Ludzie powinni ostatecznie przekazać ptakom zupełnie nam nieprzydatne łachy i kępy,  
nie zabierając z rzeki piasku, największego bogactwa doliny.
A transport? Ten, kto nie ma płetw ani skrzydeł, może przypomnieć sobie płaskodenne łodzie. 
Będzie bliżej rzeki i lepsze myśli go nawiedzą. Będzie współczesnym flisakiem. 
Wisła w okolicach Płocka jest doskonałym miejscem do żeglowania. To odcinek około 40 km  
rzeki o średniej szerokości około 1 km. W tym rejonie 70% wiatrów wieje z zachodu, czyli w kierun-
ku przeciwnym do nurtu rzeki. Szczególnie wczesną wiosną i jesienią sprawia to, że występuje 
wysoka fala, a warunki żeglarskie zbliżone są do Zatoki Gdańskiej, a nawet otwartego morza  
i trudniejsze od tych, które panują na jeziorach mazurskich. Rzeka tworzy przestrzeń wokół sie-
bie, którą zajmują dziesiątki zbiorowisk roślinnych, zamieszkiwanych z kolei przez setki gatun-
ków zwierząt.
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Ta piękna rzeka, unikatowa w skali kontynentu, powinna być chroniona, by przyszłe pokolenia 
też mogły się nią cieszyć.
Wystarczy wyjść z domu i po prostu pójść nad Wisłę… aby przeżyć niezapomnianą przygodę? 
Wszystko jest w zasięgu ręki i twojego wzroku…
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Zasoby kulturowe Wisły
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Kulturowe oblicze Wisły w Płocku tworzą zarówno dzieje miasta związane z rzeką, jak i współ-
czesne zależności. Rezultatem tych koligacji są różne interesujące i ciekawe obiekty znajdujące 
się nad brzegiem rzeki lub na niej. Przyjrzyjmy się niektórym z nich w takiej kolejności, w jakiej 
ukazałyby się naszym oczom, gdybyśmy wędrowali wzdłuż biegu Wisły. 
W Płocku brzegi Wisły łączą dwa mosty: most Solidarności i most im. Legionów Marszałka  
Józefa Piłsudskiego. 
Most Solidarności przez rzekę Wisłę w Płocku jest największym i najdłuższym mostem  
w Polsce. Jego całkowita długość wynosi 1200 metrów (wraz z ponad 500 metrową estakadą 
wynosi ponad 1700 metrów długości). Cały most został wykonany ze stali, także ze stali wy-
konana została estakada. Obiekt posiada pas ruchu dla pieszych i wózków inwalidzkich oraz 
pas ruchu dla rowerzystów. Przebiega przez rzekę Wisłę na 629,35 km biegu rzeki i ok. 2,8 km  
od mostu im. Legionów Józefa Piłsudskiego.

Most im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest żelaznym mostem drogowo - kolejo-
wym, który w chwili ukończenia budowy był najdłuższym mostem w Polsce. Most w Płocku jest 
unikalną konstrukcją gdyż różnica wysokości pomiędzy przyczółkami wynosi osiem metrów.  
Przeprawa wznosi się z płaskiego lewego brzegu na Radziwiu na wysoką skarpę na prawym 
brzegu. Z tego powodu każde przęsło jest inne. Most został oddany do użytku w grudniu  
1938 r. Budowa mostu w ówczesnym czasie została uznana za „monumentalne dzieło nowocze-
snej techniki” i umieszczona na III miejscu po porcie gdyńskim i Centralnym Okręgu Przemysło-
wym. Most wielokrotnie odbudowywano i remontowano. 
W 2008 r. wymieniono latarnie oraz wykonano oświetlenie stalowych kratownic podporowych. 
Przepiękna iluminacja świetlna, składa się z reflektorów w barwach miasta Płocka. Kolor niebie-
ski oświetla kamienne podpory, spód kratownic kolor czerwony, a boki oświetla kolor beżowy, 
natomiast kolorem białym podświetlono wnętrze kratownic. Oświetlony most jest piękną wizy-
tówką Płocka oraz ciekawą atrakcją turystyczną, jest najdłuższą kolorową iluminację w Europie. 
Latarnie na moście wymieniono na tak zwane „petki” - słupy w kształcie litery P na wzór orygi-
nalnych z 1938 r., które nawiązują do nazwiska marszałka J. Piłsudskiego. 
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Płockie brzegi Wisły to nie tylko najdłuższy most i najdłuższa świetlna iluminacja,  
to także najwyższa skarpa wiślana w kraju. 

Jadąc starym mostem nie sposób nie dostrzec Miejskiego Ogrodu Zoologicznego położonego  
na wiślanej skarpie, któremu towarzyszy malowniczy widok na Dolinę Środkowej Wisły. 

Pięknie położone płockie ZOO jest jednym z 15 polskich ogrodów zoologicznych. Zajmuje  
powierzchnię ponad 10 ha, na których eksponuje 3,5 tysiąca zwierząt reprezentujących ponad 
300 gatunków. Swoją działalność rozpoczęło w 1951 r. Posiada jedną z największych wśród pol-
skich ogrodów zoologicznych kolekcję gadów oraz akwaria. Niewątpliwą atrakcją jest jedyne  
w Polsce okno widokowe do obserwacji nurkujących pingwinów, jedna z najładniejszych wśród 
europejskich ZOO ekspozycja pand małych oraz pawilon najmniejszych małp świata. Wielką  
popularnością u najmłodszych gości cieszy się mini ZOO, gdyż daje możliwość bezpośredniego 
kontaktu ze zwierzętami gospodarskimi.
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Najważniejszą budowlą na wzgórzu tumskim jest Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia  
Najświętszej Maryi Panny. Jeden z najstarszych obiektów sakralnych w Polsce i jeden z najcen-
niejszych zabytków miasta Płocka. Wielokrotnie przebudowywana, obecnie prezentuje elemen-
ty trzech stylów architektonicznych: romańskiego, gotyckiego i renesansowego. Spośród zabyt-
ków, znajdujących się w płockiej katedrze na uwagę zasługują: Ołtarz Ukrzyżowania z 1600 roku, 
renesansowe i wczesnobarokowe nagrobki, ołtarze i epitafia. Ponadto w górnej części portalu, 
w tympanonie znajduje się płaskorzeźba wykonana przez Piusa Walońskiego przedstawiająca 
scenę ofiarowania przez biskupa Jerzego Józefa Szembeka nowej katedry Matce Bożej Mazo-
wieckiej, której towarzyszą św. Zygmunt i św. Stanisław Kostka. Dostrzec tam można także Ste-
fana Szyllera. W Kaplicy Królewskiej, pod północną wieżą, znajduje się sarkofag ze szczątkami 
dwóch władców Polski - Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, oraz książąt piastow-
skich, a w kruchcie kopia słynnych Drzwi Płockich.
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Zwyczaj wyrażania uczuć za pomocą wieszania kłódek z inicjałami zakochanych i wyrzucania klu-
czyków do rzeki (na znak dozgonnej miłości) dotarł do Płocka kilka lat temu. Na metalowym 
ogrodzeniu opasującym park za katedrą znajdują się „dowody” miłości w postaci kłódek z inicja-
łami zakochanych i znaczącą dla nich datą. Nie wiadomo, gdzie zwyczaj podpatrzyli jego płoccy 
prekursorzy, ale na pewno miejsce może uchodzić za płocki akcent - bo w większości kłódki 
wiesza się na mostach.

Z historią miasta Płocka nierozerwalnie wiąże się Zamek Książąt Mazowieckich. To druga  
po Bazylice Katedralnej najważniejsza budowla znajdująca się na Wzgórzu Tumskim. Początki 
płockiego zamku sięgają połowy X wieku, kiedy to Mieszko I założył na obecnym Wzgórzu Tum-
skim gród książęcy. Właściwy zamek wzniósł w XIV wieku Kazimierz Wielki już jako budowlę  
gotycką. Jego pozostałością są dwie baszty: Szlachecka oraz Zegarowa. Mury zamkowe przy 
Wieży Zegarowej mierzące 17 m wysokości, są najwyższymi zachowanymi murami obronnymi 
w Polsce. Kompleks budynków łączących obie wieże to pozostałości Opactwa Benedyktynów 
sprowadzonych do Płocka przez króla Zygmunta Starego. Właściwe zabudowania zamkowe  
runęły do Wisły w 1532 r. w czasie powodzi. W XIX w. budynki klasztorne przebudowano dla po-
trzeb Seminarium Duchownego, nadając fasadzie styl barokowo-klasycystyczny. W tymże wie-
ku XIX były one także siedzibą różnych szkół oraz służyły celom mieszkaniowym. W latach 50.  
XX w. budynki przejęło państwo. Zostały one odrestaurowane i w 1973 r. przekazane na siedzibę 
Muzeum Mazowieckiego. W 2005 r. Muzeum Mazowieckie przeniesiono do jego aktualnej sie-
dziby przy ul. Tumskiej 8, a budynki powróciły we władanie diecezji płockiej. Przeprowadzono 
ich kapitalny remont i od 2008 r. służą one jako siedziba nowej części Muzeum Diecezjalnego. 
Jest to więc drugi budynek Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Pierwszy budynek, Stare Muzeum 
mieści się przy ul. Tumskiej 3a. W tym nowym miejscu zgromadzono bezcenne zabytki sztuki 
sakralnej m.in. Hermę św. Zygmunta - patrona Płocka (dar Kazimierza Wielkiego z 1370 r.), kie-
lich z pateną, ufundowany przez Konrada Mazowieckiego oraz liczne monstrancje. Na uwagę 
zasługuje również ekspozycja „Chrystus w sztuce” prezentująca imponujące zbiory malarstwa 
i rzeźby sakralnej (także gotyckiej). W tzw. Starym Muzeum jest również Skarbiec z zabytkami 
sakralnymi, numizmatyką i bronią białą. Na pierwszym piętrze zobaczyć można cenne rękopisy, 
wystawę archeologiczną, duży zbiór pasów kontuszowych, a także malarstwo i rzeźbę.
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Wzgórze Tumskie szczyci się także najstarszym towarzystwem naukowym i najstarszą w kraju 
szkołą, z początkiem sięgającym końca XII wieku. 
Towarzystwo Naukowe Płockie powstało w 1820 r. z inicjatywy Kajetana Morykoniego jako sto-
warzyszenie regionalne, otwarte o charakterze ogólnym. Jego działalność polega na krzewieniu 
i upowszechnianiu nauki metodami i środkami właściwymi dla organizacji społecznych. Po klęsce 
powstania listopadowego represje zaborcy spowodowały przerwanie jego prac do 1907 r. Od po-
czątku swojego istnienia Towarzystwo prowadzi znaną w całym kraju Bibliotekę im. Zielińskich. 
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, potocznie zwane „Mała-
chowianką” uznane jest za najstarszą w Polsce szkołę, działającą nieprzerwanie od 1180 r. Mała-
chowianka od zawsze czynna była na tym samym terenie, na którym została założona, na któ-
rym istnieje po dziś dzień, na Wzgórzu Tumskim, u brzegów rzeki Wisły. Na przestrzeni wieków 
szkoła przechodziła różne koleje losu, nosiła różne nazwy. Jej początki wiążą się z działalnością 
benedyktynów. Była to zapewne szkoła typu trivium. Uczono w niej po łacinie gramatyki, reto-
ryki i dialektyki. Pierwszym znanym nauczycielem był Witalis wymieniany w zachowanym doku-
mencie pergaminowym księcia Ziemowita, jako „Vitalis scholasticus Sancti Michaelis” (1249 r.). 
Od 1611 r. szkoła działała jako kolegium jezuickie. Uczono w nim po łacinie: gramatyki, składni, 
filozofii, matematyki i fizyki. Roczna liczba uczniów, w większości pochodzenia szlacheckiego, 
wahała się od 300 do 450. Po kasacie zakonu jezuitów szkoła została upaństwowiona i w latach 
1773-1793 funkcjonowała jako Szkoła Podwydziałowa Komisji Edukacji Narodowej. Działała nie-
przerwanie pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości. W 1921 r. nadano jej imię Marszałka 
Sejmu Czteroletniego Stanisława Małachowskiego.

Z inicjatywy członka Towarzystwa Naukowego Płockiego mec. dr Jerzego Stefańskiego  
na Wzgórzu Tumskim w 2011 r. odsłonięto pomnik - ławeczkę Jakuba Chojnackiego - zasłużonego 
obywatela miasta Płocka. Uliczka na której znajduje się pomnik nosi jego imię. Autorem projektu 
ławeczki jest rzeźbiarz Marek Zalewski z Ciechanowa. Rzeźba została odlana w brązie.

Na płockim wzgórzu są także dwa spichlerze, które wybudowane zostały w II połowie XIX wie-
ku. Obecnie w jednym z nich znajduje się Archiwum Państwowe, w drugim Dział Etnograficzny 
Muzeum Mazowieckiego.
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Kolegiata św. Bartłomieja w Płocku - płocka fara to najstarszy kościół parafialny miasta, jeden  
z jego najcenniejszych zabytków. Powstał z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. Początkowo 
była to gotycka budowla z fasadą od strony Wisły i prezbiterium od strony rynku. W jej wnę-
trzu znajdowały się 4 kaplice boczne i 20 ołtarzy należących do bogatych mieszczan, bractw 
religijnych oraz cechów rzemieślniczych. Do kościoła należała wolnostojąca wieża - dzwonnica  
z czterema dzwonami i zegarem. Na wieży znajdował się także punkt obserwacyjny. W XVI wie-
ku przebudowano świątynię na styl renesansowy. Pożary i wojny doprowadziły w XVII wieku  
do ogromnych zniszczeń kościoła. W celu ratowania świątyni przeniesiono do niej w 1731 r.  
z kościoła św. Michała kolegiatę z jej kapitułą i funduszami. Dzięki temu w latach 1740-1775  
dokonano gruntownej przebudowy w stylu późnobarokowym. Fara zyskuje wówczas dzisiej-
szy wygląd - rozebrano wszystkie kaplice, ołtarz główny został umieszczony od strony Wisły,  
a wejście od strony rynku. W arkadach ustawiono 7 ołtarzy bocznych w stylu barokowym.  
Dawniej na terenie cmentarza, który znajdował się tuż obok kościoła farnego, istniała szkoła 
parafialna z biblioteką i przytułek dla ubogich. W 1865 r. do fary przeniesiono wczesnobaro-
kowy, marmurowy ołtarz główny z kościoła pobenedyktyńskiego św. Wojciecha. Na początku  
XIX wieku została rozebrana gotycka dzwonnica, którą zastąpiono nową - klasycystyczną.  
W tym samym czasie powstał również klasycystyczny budynek plebanii. Do 1929 r. był to jedyny 
kościół parafialny na terenie Płocka.

Katedra Kościoła Starokatolickiego Mariawitów - Świątynia Miłosierdzia i Miłości w Płocku  
została wybudowana w latach 1911-1914 z inicjatywy św. Marii Franciszki Kozłowskiej. Poza ko-
ściołem w skład kompleksu budynków wchodzi także klasztor - siedziba władz Kościoła Staro-
katolickiego Mariawitów, który otacza ogród i rozległy park. Świątynię i klasztor wzniesiono 
w stylu neogotyku angielskiego na planie litery E (od strony Wisły) i litery F (od strony ulicy).  
15 sierpnia 1914 r. odbyło się uroczyste poświęcenie świątyni. Katedrę wraz z klasztorem zapro-
jektował ówczesny biskup M. Michał Kowalski. Katedra mariawicka w Płocku początkowo nosiła 
nazwę Nieustającej Adoracji Ubłagania. Od 15 sierpnia 1918 r. nazywa się Świątynią Miłosierdzia  
i Miłości - w myśl słów, które tego dnia podczas porannej Mszy Świętej usłyszała w duszy  
błogosławiona Maria Franciszka.
U stóp Wzgórza Tumskiego, w pobliżu spacerowej promenady znajduje się amfiteatr oraz molo.
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Amfiteatr powstał w latach sześćdziesiątych XX wieku i mieścił około 3 000 widzów.  
Wkomponował się w wiślaną skarpę i przez prawie 40 lat służył mieszkańcom miasta.  
Na początku XXI wieku pojawił się pomysł zrekonstruowania starej i zniszczonej konstrukcji. 
Ostatecznie zmodernizowany, a właściwie zbudowany od podstaw, nowy płocki amfiteatr,  
z widownią podzieloną na 14 sektorów, posiada ponad 3500 miejsc. W związku z przebudową 
płockiego amfiteatru nad Wisłą wzmocniono część Wzgórza Tumskiego i terenów znajdujących 
się poniżej. Wybudowano wtedy nowe schody biegnące znad Wisły na szczyt skarpy i aleje spa-
cerowe. Posadzono też nowe krzewy i drzewa.

Molo spacerowe na Wiśle w Płocku jest pomostem dla pieszych o długości 357,8 m, na końcu 
którego znajduje się restauracja. Zlokalizowane jest u podnóża Wzgórza Tumskiego, usytuowa-
nego podobnie jak sam obiekt, po prawej stronie Wisły. Cechą charakterystyczną, która wyróż-
nia płockie molo jest jego konstrukcja, która została wykonana równolegle do linii brzegu rzeki, 
będąc jedynym tego typu obiektem w Polsce. Takie usytuowanie obiektu chroni go przed nie-
bezpiecznymi zjawiskami lodowymi występującymi na rzece i jednocześnie umożliwia swobodną 
obserwację z pomostu w kierunku północnym płockiej skarpy wraz z zabytkowymi, najstarszymi 
budowlami miasta. Molo otwarte zostało w 2011 r.



84 85

Imprezy kulturowe 
Płock nazywany jest miastem festiwali, ale dzieje się tu znacznie więcej. Organizowane  
są wystawy, koncerty, wernisaże itd. Na stałe wpisały się takie imprezy jak: Płockie wianki  
tradycyjnie w Amfiteatrze nad Wisłą, Letni Festiwal Muzyczny czyli cykl koncertów symfonicz-
nych i kameralnych w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej oraz zaproszonych gości,  
Reggaeland, Dni Historii Płocka, Audioriver, Vistula Folk Festival czyli festiwal folklorystyczny  
z udziałem zespołów z całego świata. Skarpa Płocka i Wzgórze Tumskie
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Płocka Skarpa Wiślana, czyli Wzgórze Tumskie, jest najwyższą skarpą rzeczną w Polsce.  
Ma około 50 metrów wysokości. Stojąc na wzgórzu możemy podziwiać niezapomniany widok  
na najszerszy w kraju fragment koryta Wisły.
Główna część Płocka położona jest na wysokim, prawym brzegu Wisły. Lewobrzeżny Płock  
to dzielnice: Radziwie, Góry, Ciechomice i Pradolina Wisły. Najniżej położona część miasta  
to dolina Wisły - 58 m n.p.m., a najwyżej Wzgórze Tumskie - 105 m n.p.m.
Charakterystycznym elementem rzeźby terenu Płocka jest Skarpa Wiślana, która malowniczo 
wpisuje się w krajobraz doliny Wisły. Długość skarpy na terenie miasta ma 8 km, jej wysokość 
względna wynosi od 15 do 48 m (średnio - 35 m), a kąt nachylenia 15-45 stopni. W celu zachowania 
stabilności skarpy dokonuje się na niej nasadzeń odpowiednich gatunków roślin m.in. kolcowoju.
Z drzew na tym terenie rosną głównie: lipy, klony, dęby, kasztanowce, topole, jesiony.
Wśród kwiatów jednorocznych dominują: begonie, aksamitki, starce, pelargonie, szałwie.  
Miejsca nasadzeń to m.in. Plac Obrońców Warszawy, Plac Narutowicza, Bulwar nad Wisłą, Park 
na Wzgórzu Tumskim.
Park na Skarpie Płockiej obejmuje teren w granicach od ujścia rzeki Brzeźnicy do mostu  
im. J. Piłsudzkiego, składa się z 10 rejonów wypoczynkowych. Park jest zagospodarowany,  
posiada układ przejść spacerowych z miejscami do wypoczynku oraz cenny starodrzew,  
m.in. lipy, klony, dęby, kasztanowce, topole, jesiony.
Parki położone na Skarpie Płockiej, których łączna powierzchnia wynosi 33,40 ha, to: Park Bro-
niewskiego, Park Tumy, Park Żupy Solne, Park Zduny i Park Mariawicki. Ponadto, wymienia się 
promenady, aleje i bulwar.
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Park Tumy
„Z Tumskiej spoglądam Góry na Królewski Las…” - pisał Władysław Broniewski, rodowity płocczanin. 
Wzgórze Tumskie i znajdujące się tam aleje spacerowe to najczęściej odwiedzane przez miesz-
kańców Płocka oraz turystów miejsca w najstarszej części miasta.
Atrakcyjność Wzgórza Tumskiego podnosi ładnie zagospodarowany park na szczycie i rozpoście-
rająca się w dole panorama lewego brzegu Wisły.
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Betonowe schody, które zostały wybudowane pod koniec lat 40. i odnowione w latach 60.  
XX wieku, prowadzą z płockiego Wzgórza Dominikańskiego do ul. Mostowej i wjazdu na most 
przez Wisłę im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego, a następnie od przyczółku tej przepra-
wy do nadwiślańskiego bulwaru.

Park Broniewskiego
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Park Żupy Solne
Pomnik Bolesława Krzywoustego w Płocku na Placu Książęcym w okolicy kościoła farnego  
pw. św. Bartłomieja i ul. Piekarskiej. 
Przedstawia księcia Bolesława na koniu w otoczeniu grupy pieszych wojów ze sztandarem.  
Monument wykonany jest z jasnego piaskowca drobnoziarnistego luna.
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Nadwiślańskie pomniki przyrody
Wśród pomników przyrody zlokalizowanych na Wzgórzu Tumskim wymienia się Dąb szypułkowy 
i Platan klonolistny
Dąb szypułkowy zlokalizowany jest na terenie parku na tyłach Sądu Okręgowego w Płocku,  
w pobliżu ul. Teatralnej. Obwód drzewa wynosi 446 cm, a wysokość 20 m, ma rozłożyste konary, 
krótki pień. Drzewo rośnie wśród szpaleru kasztanowców na Wzgórzu Tumskim. Nie ma żadnych 
wzmocnień, co świadczy o dobrym stanie drzewa.

Platan klonolistny zlokalizowany jest na Wzgórzu Tumskim pomiędzy dawnym budynkiem Mu-
zeum Diecezjalnego a Bazyliką Katedralną na Wzgórzu Tumskim. Pień o charakterystycznym 
żółtobrązowym zabarwieniu na wysokości pierścienicy osiąga obwód 280 cm przy ponad 20 m 
wysokości. Korona kulista, dwuprzewodnikowa, wysoko osadzona.
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Zalew „Sobótka” w Płocku
U podnóża wzgórza rozciąga się jedno z najczystszych kąpielisk na Mazowszu - plaża Sobótka.
Na wprost skarpy znajdowała się kępa wiślana „Sobótka”. Wykorzystując kępę nadbudowano 
ją i wykonano wał zabezpieczający skarpę płocką przed osuwaniem. Między wałem i skarpą  
powstało wewnętrzne jeziorko w starorzeczu Wisły. Powstał Zalew „Sobótka” miejskie  
kąpielisko z plażą i jeziorkiem u stóp skarpy. Odbywają się tu zawody wioślarskie i turnieje  
siatkówki plażowej.

Nieocenionym walorem Skarpy Wiślanej są widoki na dolinę Wisły i walory krajobrazowe w obrę-
bie panoramy Starego Miasta, co zachęca do uprawiania sportów.
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Źródło:
• www.plock.eu
• www.turystykaplock.eu
• www.malachowianka.plock.org.pl
• www.tnp.org.pl
• www.mdplock.pl
• Cieśla Ryszard, „Płock - powstanie i rozwój”
• Bogumił Trębala, „Od powodzi w 1982 r. do powodzi 1997 r.”
• Józef Tomaszewski, „Wisła płynie przez Płock”




