
Wędrówka wzdłuż Wisły 
  

Miasta i zabytki 



Wisła 

• Jest najdłuższą rzeką Polski,  
 jej długość wynosi  1047 km. 
Znana jest każdemu Polakowi. 
Funkcjonuje w naszej narodowej 
tożsamości od wieków.  
W XV w. Jan Długosz nazwał ją 
„pierwszą w Polsce, 
najsłynniejszą wśród Polaków”.   



Dorzecze Wisły 
 

Dorzecze – obszar lądu, z którego 
całkowity odpływ wód 
powierzchniowych do wód 
morskich następuje ciekami 
naturalnymi przez jedno ujście. 
Dorzecze Wisły zajmuje 
powierzchnię  ponad 194 000 km² 



Źródła Wisły znajdują się  
w Beskidzie Śląskim,  
w  rezerwacie krajobrazowym 

„Barania Góra” .  



                                
                                                               

  Legenda o powstaniu Wisły 
 

                                                 Dawno, dawno temu, wśród górskich szczytów wznosił się zamek  

                                                 króla gór Beskida i jego żony Borany, królowej lasów. Rządzili razem  

                                                 przez długie lata, ukochani przez swych poddanych. Jednak nadszedł  

                                                 dzień, w którym stary król zmarł. Pogrążona w żałobie królowa  

                                                 wezwała do siebie troje swych dzieci, aby zgodnie z wolą ich ojca  

                                                 podzielić między nimi władzę. 

- Lanie, ty będziesz panował nad polami i łąkami - rzekła do syna. - Zaś wy, Białko i Czarnocho,  

  będziecie sprawowały pieczę nad wodą, rozprowadzając ją po polach i łąkach Lana, aby było jej  

  pod dostatkiem. 

  Radosna Białka klasnęła w dłonie i szybko zbiegła z góry do zamglonej doliny. A posępna   

  Czarnucha ostrożnie zeszła po skałach z drugiej strony. Gdy obie spotkały się na dole, Białka  

  wesoło krzyknęła: 
 

 



- I teraz będziemy już płynąć razem! 

Jednak drogę zagrodziła im ogromna skała, pod którą stał rycerz Czantor. 

- Stójcie córki królewskiej pary! Gdzie wam tak śpieszno? Po co chcecie iść do nieznanych, 

odległych krain, skoro tutaj jest tak pięknie? - zapytał. 

Rozejrzały się siostry i zgodnie stwierdziły, że mogą tam zostać. Z wdzięczności rozproszyły wodę 

po całej dolinie, aż zakwitła tysiącami barwnych kwiatów. 

Ale Ziemia rozkazała rycerzowi przepuścić królewskie córki, aby mogły zanieść wodę dalej ku 
północy. 
- Wyślijcie najpierw jedną falę, przecież nie wiecie co tam na was czeka - poradził Czantor 
siostrom, a potem rozsunął skały. 
Niepewna fala powoli wypłynęła na północ, a siostry nazwały ją "Wyszła" i poleciły, by 
powróciła z wieściami o dalekich krainach. 
 
 



 
Wyszła skakała wesoło po kamieniach, płynęła przez równiny, mijała ciemne lasy, wijąc się 
to w lewo, to w prawo, aby jak najwięcej zobaczyć. Kiedy mijała wawelską skałę, wyskoczył 
ku niej wielki smok ziejący ogniem. Przerażona bryznęła mu w oczy pianą i uciekła dalej na 
północ.  
Dołączały się do niej mniejsze rzeczki i strumyki,  
a Wyszła rozlewała swe wody coraz szerzej i szerzej. 
 

- Chyba już czas zawrócić - myślała nieraz, ale wciąż była ciekawa, co jeszcze jest przed nią. 

W końcu zniknęły jej z oczu las i pola. Poczuła zaś słony smak. Nad nią było szare niebo, a 
przed nią równie szara, spieniona woda, która łączyła się z niebem na horyzoncie. Zachwycona 
dała się wciągnąć w szum morskich fal i połączyła z wodami Bałtyku. 

Na próżno siostry czekały jej powrotu, na próżno posyłały za nią jedną falę za drugą. Wszystkie 
płynęły jej śladem i po długiej drodze łączyły się ze słonymi wodami morza.  

Po latach od imion sióstr nazwano dwie rzeczki - Białą i Czarną Wisełkę, które łączą się w 
jedną rzekę - Wisłę. 

 

 

 



Początki Wisły 



Kraków 

W najgłębszym punkcie 
Wisła ma nawet 5-6 
metrów. W najpłytszym 
ok. 1-1,8 metra. W trakcie 
suszy odnotowano w 
najpłytszym miejscu 
nawet 50 centymetrów 
głębokości . 



Wawel od strony Wisły 



Wawel – dziedziniec 



                    Smok Wawelski                                                    Dzwon Zygmunta                                  



Rynek w Krakowie  



             Kościół Mariacki                                               Sukiennice 



Barbakan 



         Brama Floriańska                                Teatr imieniem Juliusza Słowackiego 



Sandomierz 
Głębokość Wisły jest 
mocno zróżnicowana,  
średnio wynosi 3-4 m. 
Trafiają się głębsze dołki, 
ale także dość długie 
wypłycenia sięgające 
metra głębokości. 



Ratusz i Rynek 
 



Zamek Królewski w Sandomierzu 

 



Kamieniczki  



Brama 
Opatowska 



Warszawa 
W czasie niskich 
stanów głębokość nurtu 
najbardziej dynamicznych 
strumieni Wisły wynosi około 
2 m, w czasie stanów wysokich 
dochodzi do około 7 m, a 
lokalnie głębokość rzeki 
wzrasta wtedy nawet do 15 m. 
Wahania zwierciadła wody  
w Wiśle wynoszą około 8 
metrów. 
 
 



Warszawska Syrenka –  
symbol naszej stolicy,  
stoi nad brzegiem rzeki. 

 

                                                                                                                                                                                                                               
              

                                                                                                                                                                                                    Warszawska Nike 

Pomnik Syreny w Warszawie 

na Starym Mieście                       



Stare Miasto 



Plac Zamkowy                                                                                    Kolumna Zygmunta 



Grób Nieznanego Żołnierza 

     Pomnik Małego Powstańca 



                       Pałac Prezydencki 



Pałac Kultury i Nauki 

                                                                                                     Pomnik Fryderyka Chopina 
w Łazienkach 



       Królewskie Łazienki                                                     Pałac w Wilanowie 



Stadion Narodowy 



Toruń 
Od ujścia do Wisły rzeki 
Tążyny koryto rzeczne 
zostało uregulowane w 
XIX wieku przez władze 
niemieckie i na tym 
odcinku osiąga szerokość 
300-350 m i głębokość 3-
5 m. Na wielu odcinkach 
wzdłuż rzeki znajdują się 
wały 
przeciwpowodziowe. 



Ratusz 



Dom Mikołaja Kopernika 

Mikołaj Kopernik 



Muzeum Toruńskiego Piernika 



Ruiny zamku 
krzyżackiego 

 



 
 
Krzywa Wieża  
                                                                   
 

Muzeum Twierdzy Toruń 

 



Spichrze  



Gdańsk 



                                                              Ulica Długa 

                                                                                            Ratusz 



                                                                                                                                                  Złota Brama         

                                                                                Dwór Artusa 



Wielka Zbrojownia 

 



             Brama Stągiewna 

 

 

                                                                                                         Brama Wyżynna 

 



Żuraw 

nad Motławą (średnia 

głębokość to około 4,5 

metra)- dopływ Wisły  

  



Po długiej wędrówce 
przez Polskę, Wisła 
kończy swój bieg 
w Zatoce Gdańskiej,  
niedaleko Gdańska, 
przy plaży w 
Mikoszewie, gdzie jej 
wody stają się 
nieodłączną częścią 
Bałtyku.  



 
 
Źródła: 
Zasoby Internetu 
https://www.polskatradycja.pl/legendy/goralskie/powstanie-wisly.html  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dorzecze  
https://www.rokwisly.pl/wisla-wyplywa-z-gory-baraniej/  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barania_G  
https://www.zeglugawkrakowie.com.pl/glebokosc-rzeki-wisly/ 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a 
https://www.dziendobrywarszawo.pl/syrenki-warszawskie/  
https://warsawtour.pl/warszawska-wisla/  
https://www.torun.pl/torunpl/turystyka/zwiedzanie-miasta/zabytki  
https://wedkarz.pro/blog/wisla-pod-sandomierzem  
https://podrozowacnajlepiej.pl/co-warto-zobaczyc-w-sandomierzu/  
https://www.kp.org.pl/pl/nasza-wisla/ujscie-wisly  
https://www.readyforboarding.pl/polska/sandomierz-i-okolice-pomysl-na-wyjazd-szlakiem-
jablkowym.html  
https://parenting.pl/doplywy-wisly  
https://www.bing.com/images/search?q=wis%C5%82a+na+mapie+obrazy&qpvt=wis%C5%82a+na+m
apie+obrazy&form=IGRE&first=1&tsc=ImageHoverTitle 

 
 
 


