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Szlaki Mazowsza: I³¿ank¹
i Wis³¹ do Warszawy
Piotr Kowalski (Z³oty)
Sp³yw I³¿ank¹ i Wis³¹, choæ tak blisko stolicy, stanowi³ jedn¹ z ciekawszych moich
wypraw kajakowych. Najpierw z koleg¹
Combosem wyremontowaliœmy stare, od
dawna nieu¿ywane, laminatowe jedynki.
Znajomy przewióz³ nam Polonezem ekwipunek do miejscowoœci Ciepielów (miêdzy
Zwoleniem a Lipskiem) nad rzekê I³¿ankê.
W³aœnie w tym miejscu zaczê³a siê nasza
przygoda.
ystartowaliœmy 16 sierpnia, aby po pe³nych 3 dniach p³yniêcia znaleŸæ siê w przystani Warszawskiego Klubu
Wodniaków PTTK. D³ugoœæ trasy wynosi³a 180 kilometrów – 20 km I³¿ank¹ i 160 km Wis³¹. Przez ca³y
czas towarzyszy³a nam doskona³a pogoda. Ani razu nie pada³o.
S³upek rtêci przekracza³ w ci¹gu dnia 30, w nocy 12 stopni Celsjusza. Czego wiêcej mo¿na by³o jeszcze wymagaæ? Tylko braæ
wios³o w d³oñ i p³yn¹æ przed siebie!
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Naprawa kajaka na I³¿ance.

Dzieñ I (16 sierpnia)
Odcinek: 20 km, Ciepielów – ujœcie I³¿anki do Wis³y. Za³adowaliœmy kajaki na dach samochodu i wyruszyliœmy z Warszawy, aby po
150 km dotrzeæ do Ciepielowa. Wieœ le¿y przy drodze krajowej nr
79, miêdzy Zwoleniem a Lipskiem. Sprzêt zwodowaliœmy tu¿ za mostem. Miejscowi wykarczowali trawê, zrobili pla¿ê i k¹pielisko – bardzo dogodne miejsce do wodowania kajaków. O godz. 13:00 wystartowaliœmy. I³¿anka na pocz¹tku wygl¹da³a bardzo niepozornie.
Powolny nurt, ¿adnych przeszkód. Jednak ju¿ kilometr od mostu
w Ciepielowie obnosiliœmy pierwszy jaz. Kolejne 1,5 kilometra to
4 niewielkie, oko³o 20-centymetrowej wysokoœci progi i bystrza. Brzmi
trywialnie, ale wystarczy³o, ¿eby uszkodziæ dno kajaka. Dalsze p³yniêcie okaza³o siê niemo¿liwe. Straciliœmy ponad godzinê na za³atanie dziury. Na dodatek przyszed³ lekko podpity miejscowy ch³op i wyœmiewa³ siê z nas, ¿e 2,5 kilometra p³yniemy ju¿ 2 godziny i zaraz
skoñczymy nasz¹ wyprawê.
SP£YW W PIGU£CE
I³¿anka: odcinek Ciepielów – Chotcza, trudnoœæ ZW B, uci¹¿liwoœæ U4, malowniczoœæ * do **, 4 jazy, 1 elektrownia wodna. Od Chotczy do ujœcia ZW
A i brak jakichkolwiek przenosek.
Wis³a: odcinek ujœcie I³¿anki – Warszawa, trudnoœæ ZW B, uci¹¿liwoœæ U1,
malowniczoœæ od ** do ***.
Sprzêt: kajaki wypo¿yczone od WAKK „Habazie” z Warszawy,
www.habazie.waw.pl
Transport: WKW PTTK Warszawa – Ciepielów z kajakami na baga¿niku
dachowym samochodu osobowego (oko³o 150 km w jedn¹ stronê).
Noclegi: dzikie obozowiska.
Miejsca godne zobaczenia: Janowiec, Kazimierz Dolny, Pu³awy, fortyfikacje w Dêblinie, port rzeczny w Górze Kalwarii, pla¿a naturystów (dla fanów dowcipów o Ryœku).
Kontakt z autorem: petehaile@wp.pl,
tel. kom. (501) 305 194
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trów w 4 godziny. Potrzebowaliœmy 6,5. Na jej uci¹¿liwoœæ z³o¿y³o siê 5 jazów, 6 sztucznych
progów, naturalne progi, bystrza,
zwalone drzewa i bardzo ma³e,
czarne, niemi³osiernie tn¹ce komary. Na dodatek jeden kajak
musieliœmy za³ataæ. Rzeka jest
malownicza i czysta. W okolicach
ka¿dej z miejscowoœci napotykaliœmy k¹pi¹cych siê ludzi. Trzy
z piêciu jazów miejscowi wykorzystuj¹ jako bicze wodne.

Fot. Piotr Kowalski (Z³oty)

Oko³o 15:20 wyruszyliœmy w dalsz¹ trasê. Po
chwili obnosiliœmy sztuczny próg. Okaza³o siê, ¿e
kilometr dalej czeka na nas drugi jaz – znowu
przenoska. Za mostem we wsi Rekówka znajduj¹
siê dwa kolejne jazy, kilka bystrzy i sztuczne progi. Przy jazie nr 4 wybudowano elektrowniê wodn¹. W okolicach miejscowoœci Chotcza natrafiamy na ostatni z jazów. Tworzy³y siê za nim dwie fale, na których æwiczyliœmy wyjœcia na nurt, promowania i trawersy.
Za Chotcz¹ zaczynaj¹ siê wa³y przeciwpowodziowe. St¹d ju¿ tylko dwa kilometry do ujœcia
do Wis³y. Nurt zwalnia, koryto rzeki siê poszerza. Spada uci¹¿liwoœæ. Zatrzymujemy siê na
nocleg na prawym brzegu, 50 metrów przed ujœciem. Rozbijamy namiot, gotujemy jedzenie na
kuchence i uciekaj¹c przed komarami wskakujemy
w œpiwory.
I³¿anka zaskoczy³a nas pod ka¿dym wzglêdem. Zapowiada³a siê na niepozorn¹, ³atw¹ rzekê. Zak³adaliœmy, ¿e przep³yniemy 20 kilome-

W g³êbi ujœcie I³¿anki do Wis³y.

Dzieñ II (17 sierpnia)
Odcinek: 64 km, ujœcie I³¿anki do Wis³y – Stê¿yca. Jak w czasie ca³ej wyprawy towarzyszy nam
bardzo ³adna, s³oneczna pogoda. Temperatura
w cieniu osi¹ga 28 stopni. Ok. 9:30 wyruszyliœmy
na trasê. Przy ujœciu I³¿anki do Wis³y znajduje siê
przystañ dla statków wydobywaj¹cych piach z rze-

ki. Na brzegu stoj¹ koparki, wywrotki i – jak przy
ujœciu ka¿dej rzeki do Wis³y – wêdkarze.
Po 9 kilometrach wios³owania pojawia siê na
horyzoncie zamek w Janowcu (w czêœci odbudowanej mieœci siê muzeum – Oddzia³ Muzeum
Nadwiœlañskiego w Kazimierzu Dolnym). Mijamy
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£ódŸ Kozaków na mieliŸnie.

nem wynosi dok³adnie 20 kilometrów – takiej informacji udzieli³ nam kapitan statku wycieczkowego. Okaza³a siê prawdziwa. Poniewa¿ na Wiœle znajduj¹ siê bia³e tablice, które pokazuj¹ liczbê przep³yniêtych od Ÿróde³ kilometrów (np. WKW
PTTK w Warszawie le¿y na 503. kilometrze), s³owa kapitana zosta³y zweryfikowane.
Za Pu³awami znajduje siê kilka ostróg. Trzeba zwracaæ uwagê, aby nie przedziurawiæ kajaka na kamieniach. Napotykamy wiele wysp, jednak szlak ¿eglowny jest na tyle dobrze oznaczony zielonymi i czerwonymi tyczkami, ¿e doskonale wiemy którêdy p³yn¹æ. Po 15 kilometrach w oddali widzimy dwa mosty w Dêblinie:
pierwszy kolejowy, drugi drogowy. Mijamy ujœcie Wieprza, nastêpnie na prawym brzegu spostrzegamy stary fort – przypomina Modlin lub
Osowiec nad Biebrz¹. Przep³ywamy pod mostami i robimy postój. Nabieramy wody w baniak na przystani WOPR. Rzeka za Dêblinem p³ynie na zachód, potem na pó³nocny-zachód. Mijamy kilka wysp i liczne ³achy.
O 19:30 rozbijamy namiot na wysokim brzegu w okolicach wsi Stê¿yca. Robimy zdjêcia zachodz¹cego s³oñca. Zbieramy suche, wyrzucone
przez rzekê drewno i na ma³ej wydmie rozpalamy ognisko.
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Odcinek: 55 km, Stê¿yca – Sobienie. Startujemy o 9:45. Po 4 kilometrach widzimy ju¿ kominy elektrowni cieplnej w Kozienicach.
Rzeka bardzo siê wyp³yca. Zza zakrêtu dochodzi do nas ha³as silnika.
Po chwili spotykamy drewniany statek Kozaków z Ukrainy. Utknêli na
mieliŸnie. Mieli 80 centymetrów zanurzenia, a rzeka miejscami na szlaku ¿eglownym mia³a tylko 50. ¯yNasze wys³u¿one kajaki na brzegu Wis³y w okolicy Stê¿ycy.
czyliœmy im powodzenia i pop³ynê30 stopni w cieniu. Za Gór¹ Kalwari¹ na rzece
liœmy dalej.
wystêpuje du¿o mniej ³ach i przykos ni¿ na poZatrzymaliœmy siê w miejscowoœci K³oda przy
zosta³ym odcinku naszej trasy. Znacznie ³atwiej
ujœciu Radomki do Wis³y. Dowiedzieliœmy siê, ¿e
jest manewrowaæ. Tyczek oznaczaj¹cych lew¹
3 kilometry na zachód, w Ryczywole znajduje siê
i praw¹ stronê szlaku ¿eglownego jest bardzo
sklep spo¿ywczy. Pop³ynêliœmy Radomk¹ pod
ma³o, za to po raz pierwszy pojawi³y siê zielone
pr¹d, a nastêpnie drog¹ prowadz¹c¹ wzd³u¿ jej
i czerwone boje, ale bia³e tabliczki okreœlaj¹ce
prawego brzegu udaliœmy siê do sklepu. Tym raliczbê przep³yniêtych kilometrów od ujœcia ju¿
zem zabraliœmy ze sob¹ wios³a. Nie chcieliœmy
ca³kowicie znik³y. Po drodze napotykamy na przyryzykowaæ i prowokowaæ miejscowe dzieciaki do
cumowane do boi barki rzeczne, z le¿¹cymi na
wypróbowania naszego sprzêtu. Wis³a od ujœcia
ich pok³adzie stosami wikliny. Barki sta³y czekaRadomki do Góry Kalwarii jest p³ytka, s³abo urej¹c na wy¿sz¹ wodê. Za Józefowem min¹³ nas
gulowana. Brzegi nie s¹ oznaczone tyczkami. Im
patrol policji rzecznej. Za t¹ miejscowoœci¹, na
bli¿ej Góry Kalwarii, tym wiêcej spotykaliœmy wêdprawym brzegu, znajduje siê pla¿a naturystów.
karzy i ludzi brodz¹cych w rzece. Zapach wody
Tu spêdziliœmy czas do wieczora. Oczywiœcie ¿art!
stawa³ siê coraz mniej przyjemny. Po lewej stroPognaliœmy dalej ku stolicy, aby o godz. 14:30
nie mijamy ujœcie Pilicy. Zatrzymaliœmy siê po woprzekroczyæ progi przystani Warszawskiego Kludê u gospodarza we wsi Wysoczyn. Okaza³o siê,
bu Wodniaków PTTK. Zrobiliœmy jeszcze pa¿e kiedyœ pracowa³ w ¿egludze na Wiœle. Namiot
mi¹tkowe zdjêcia na tle wzniesionego na dwóch
rozbiliœmy o 19:30 na ³asze
pylonach mostu Siekierkowskiego.
w okolicach wioski SobienieJeziory. Nazbieraliœmy drewTrasa jest bardzo malownicza jak na tak¹ blina i rozpaliliœmy ognisko.
skoœæ warszawskiej aglomeracji. Spotyka siê rzeOko³o 22:00 zaczê³o padaæ,
sze dzikiego ptactwa: czaple siwe, rybitwy, boa nad Kozienicami przesz³a
ciany, je¿yki. Pierwszy raz w ¿yciu widzia³em boburza. Na pocz¹tku myœleliciana czarnego! Im bli¿ej miast i wiêkszych wsi, tym
œmy, ¿e to pokaz sztucznych
wiêcej wêdkarzy i amatorów k¹pieli. Trzeba stoogni. Pierwszy raz w ¿yciu
sunkowo dobrze czytaæ wodê, aby nie wp³ywaæ
widzia³em pomarañczowe
na ci¹gle wystêpuj¹ce mielizny. I³¿anka jest uci¹¿b³yskawice, które rozchodziliwa i zdecydowanie nie polecam jej fanom sk³a³y siê prawie równolegle do powierzchni ziemi.
daków i delikatnych laminatów. Wis³a jest dobra
Przed pó³noc¹ przesta³o padaæ. By³o strasznie
dla ka¿dego rodzaju kajaków. Z noclegami nie
duszno. Spa³em tym razem poza namiotem, rozma najmniejszych problemów. Miejsc, na których
³o¿y³em karimatê na piasku. W nocy by³o s³ychaæ
mo¿na rozbiæ namiot, s¹ setki. Do wyboru maprzep³ywaj¹ce na silnikach spalinowych ³odzie
my piaszczyste pla¿e, wysokie brzegi, wyspy, ³ak³usowników. Stwierdziliœmy, ¿e w okolicach Góchy – co kto lubi. Na trasie znajduj¹ siê równie¿
ry Kalwarii nie p³ywaj¹ patrole policji.
sklepy, jednak do wiêkszoœci z nich trzeba zrobiæ
kilkukilometrowy spacer. Szlak I³¿anka – Wis³a do
Dzieñ IV (19 sierpnia)
Warszawy wydaje siê znakomit¹ propozycj¹, np.
Odcinek: 41 km, Sobienie – WKW PTTK Warna d³ugi weekend. Polecam wszystkim Warszaszawa. Wyp³ynêliœmy o 9:50 i po 40 minutach
wiakom i nie tylko!
przep³ynêliœmy pod mostem drogowym w Górze Kalwarii. Wp³ynêliœmy do portu rzecznego (lewy brzeg) tu¿
przed mostem kolejowym. Na brzegu
sta³y dwie, wyci¹gniête z dna Wis³y
barki torpedowe
z okresu II wojny œwiatowej. Udaliœmy siê
do pobliskiego baru
po wodê i lody. S³upek rtêci ju¿ po raz
drugi w czasie naszego sp³ywu przekroczy³
Autor na tle Mostu Siekierkowskiego w Warszawie.
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Dzieñ III (18 sierpnia)
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Fot. Piotr Kowalski (Z³oty)

motorówkê oraz stoj¹cy na mieliŸnie jacht i po
14 kilometrach docieramy do pere³ki polskiego
renesansu, Kazimierza Dolnego.
Cumujemy w porcie rzecznym. Jakieœ 50 metrów przed przystani¹ statków turystycznych, na
prawym brzegu, znajduje siê wejœcie do wy¿ej
wspomnianego portu. Bardzo przyjaŸnie wita nas
bosman. Informuje, ¿e port jest ogrodzony, strze¿ony i nikt nic nam nie ukradnie. Zostawiamy kajaki, wios³a i udajemy siê do miasta. Zwiedzamy:
gotycko-renesansow¹ farê, ruiny zamku, basztê,
barokowy koœció³ i klasztor Reformatorów, robimy zdjêcia renesansowym kamienicom i drewnianej studni na rynku, wspinamy siê na „Górê
Trzech Krzy¿y”, sk¹d rozpoœciera siê wspania³a
panorama na dolinê Wis³y.
Jemy hamburgery, kupujemy piwo dla bosmana i z ¿alem opuszczamy Kazimierz Dolny. Po
drodze mijamy 3 statki wycieczkowe. Jeden z nich
imituje ³ódŸ wikingów, drugi – statek piratów.
Kolejny postój robimy w Pu³awach. Zatrzymujemy siê kilometr za mostem przy przystani statków. Dowiedzieliœmy siê, ¿e godzinny rejs statkiem wycieczkowym, przy grupie minimum 15
osób, kosztuje tylko 7 z³ od osoby. Przy przystani mo¿na równie¿ wypo¿yczyæ dwuosobowe kajaki w Oœrodku Sportu i Rekreacji. Niestety brakuje nam czasu na zwiedzanie Pa³acu Czartoryskich i zabytkowych koœcio³ów. Robimy zakupy,
uzupe³niamy zapasy wody i wyruszamy w stronê Dêblina. Odcinek miêdzy Pu³awami a Dêbli-

