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Wprowadzenie 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej doceniając znaczenie rzeki Wisły ustanowił rok 2017 Rokiem 

Rzeki Wisły. To właśnie w 2017 roku zapoczątkowano i rozwijano intensywne działania 

mające na celu promocję marki rzeki Wisły oraz wykorzystanie jej walorów w turystyce i 

gospodarce. Przeprowadzano liczne konsultacje społeczne, podczas których zbierano 

informacje na temat stanu zagospodarowania potencjału Wisły, gromadzono opinie na temat 

barier i szans dalszego rozwoju pomysłów i inicjatyw związanych z królową polskich rzek. W 

dyskusji brali udział przedstawiciele świata biznesu, samorządów, organizacji pozarządowych, 

a także mieszkańcy nadwiślańskich miejscowości. Jednym z wniosków podjętych podczas 

spotkań było stwierdzenie, iż spotkania w małych, lokalnych grupach roboczych skupiających 

różnych interesariuszy mogą wpłynąć pozytywnie na dalszy rozwój wykorzystania potencjału 

Wisły. Mając to na uwadze Fundacja Rok Rzeki Wisły postanowiła w 2018 roku zorganizować 

w ramach projektu Obywatele Rzeki Wisły 2018 cykl warsztatów i spotkań, które z jednej 

strony będą szansą na integrację różnych środowisk, a z drugiej pozwolą na przekazanie 

praktycznej wiedzy i ukierunkowanie podejmowanych lokalnie działań.  

Niniejszy raport ma na celu podsumowanie spotkań w ramach cyklu szkoleń, przedstawienie 

przebiegu spotkań, a także szersze rozpowszechnienie wyników pracy warsztatowej. W 

raporcie znalazły się także przykłady podejmowanych już teraz działań, które mogą stanowić 

wzór lub inspirację do naśladowania dla innych środowisk. Raport zawiera także liczne 

odnośniki do materiałów i dokumentów dostępnych w Internecie. Zachęcamy do odwiedzenia 

załączonych w przypisach odnośników.  
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1. Działania podjęte w ramach projektu Obywatele Rzeki Wisły 2018 

W ramach projektu Obywatele Rzeki Wisły przeprowadzono szereg działań szkoleniowo – 

warsztatowych. W miesiącu lipcu zorganizowano dwie sesje szkoleń w systemie webinarów. 

Podczas webinarów przekazywano wiedzę, którą później wykorzystywano w trakcie 

warsztatów w terenie. Pierwsze z webinariów (24.07.2018) prowadzone przez specjalistkę ds. 

budowania wizerunku w sieci – Olimpię Jenczek dotyczyło zasad i narzędzi dobrej 

komunikacji. Było to szkolenie poświęcone budowaniu kanałów komunikacji i informacji oraz 

praktycznej obsługi mediów społecznościowych. Temat webinarium nie był przypadkowy. To 

właśnie komunikacja w mediach społecznościowych jest coraz częściej uznawana za 

obowiązkowy punkt w marketingu i budowaniu marki. Budowanie obecności na portalach 

społecznościowych oraz promocja podejmowanych przedsięwzięć są działaniami ważnymi z 

punktu widzenia zarówno przedsiębiorstw, jak i organizacji pozarządowych czy instytucji 

publicznych. Podczas webinarium omawiano narzędzia ułatwiające pracę, tajniki 

funkcjonowania takich portali jak Facebook oraz Instagram, a także przekazano wskazówki 

dotyczące tego, jak tworzyć angażujące treści budujące społeczność.  

Drugie webinarium (30.07.2018), prowadzone przez doktorantkę Annę Para dotyczyło 

zagadnienia budowania modeli biznesowych w turystyce. Podczas szkolenia w przystępny 

sposób wytłumaczono, czym jest model biznesowy i z jakich elementów się składa. Omówiono 

metodę Business Model Canvas1, za pomocą której małe i średnie przedsiębiorstwa budują 

swoje modele biznesowe. Słuchaczom pokazano, jak na jednym arkuszu papieru można 

zaprezentować model biznesowy swojej firmy czy przedsięwzięcia. Podczas szkolenia 

szczegółowo omówiono kwestię budowania wartości dla klientów, a także podkreślano rolę 

źródeł finansowania, które w długiej perspektywie warunkują sukces każdego przedsięwzięcia. 

                                                 

1  Więcej informacji o metodzie Business Model Canvas na stronie: 

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=0E6E586112814614843715A84D46939C  (dostęp z 

30.09.2018). 

http://www.rokwisly.pl/
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Webinarium było także okazją do poznania różnych przykładów modeli biznesowych, które są 

stosowane w polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstwach turystycznych. 

W każdym z webinarium wzięło udział około 20 osób. Obydwie osoby prowadzące udzielały 

konsultacji w czasie trwania szkolenia internetowego, jak i korespondencyjnie i telefonicznie 

po szkoleniu.  

Wiedza zdobyta na webinariach była także wykorzystywana i poszerzana podczas trzech sesji 

warsztatowych pt. „Kulturowe i turystyczne wykorzystanie Wisły”, które odbyły się w 

miesiącu sierpniu w Nowym Secyminie (06.08.2018), Nowym Duninowie (09.08.2018) i Górze 

Kalwarii (31.08.2018). Dwa pierwsze warsztaty prowadziła mgr Anna Para, trzeci zaś profesor 

Katedry Turystyki SGH – Magdalena Kachniewska.  

Celem warsztatów było podniesienie świadomości uczestników w zakresie potencjału 

związanego z kulturą (nie tylko wiślaną) - a jednocześnie zwrócenie ich uwagi na potencjał 

kulturowy drzemiący w zamieszkiwanych przez nich miejscowościach i najbliższej okolicy 

oraz wzrost świadomości na temat celowości tworzenia nowoczesnych turystycznych ofert 

sieciowych oraz konieczności podejmowania szerokiej współpracy podczas ich tworzenia. 

Dodatkowo, „efektem ubocznym” warsztatów miała być integracja organizacji, firm i instytucji 

państwowych działających lokalnie, których wspólnym celem jest lepsze wykorzystanie 

zasobów materialnych i niematerialnych Wisły i ich komercjalizacja poprzez turystykę.  

Podczas warsztatów omówiono dotychczasowe i wypracowano nowe propozycje 

wykorzystania różnorodnych walorów kulturowych i turystycznych Wisły i miejscowości 

nadwiślańskich. Podjęto działania integrujące lokalną społeczność, działaczy, firmy, 

organizacje pozarządowe, pasjonatów, samorządy i wszystkich tych, którym Wisła jest bliska. 

Inspirowano i pokazywano najlepsze wzorce współpracy w ramach turystycznych produktów 

sieciowych. 

Formuła warsztatów zakładała, iż obok krótkich sesji szkoleniowych, uczestnicy zachęcani byli 

do podejmowania aktywności w grupach. Rozwiązywano zadania, szukano wspólnych 

pomysłów, analizowano trendy i dzielono się nowymi pomysłami. Każde z takich spotkań w 
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terenie trwało 4 godziny, po których uczestnicy brali udział w studyjnym rejsie szkutą Dar 

Mazowsza.  

Dodatkowo, dla mieszkańców wybranych miejscowości przeprowadzono warsztaty z 

bezpieczeństwa nad wodą. Były to spotkania dotyczące dobrych praktyk przebywania nad 

rzeką i zasady bezpieczeństwa na wodzie połączone z rejsami tradycyjnymi drewnianymi 

łodziami. Uczestnikami byli mieszkańcy miejscowości nadwiślańskich odwiedzanych podczas 

warsztatów – dzieci, młodzież, dorośli. 

2. Przebieg i rezultaty poszczególnych edycji warsztatów 

2.1. Warsztaty w Nowym Secyminie 

Nowy Secymin to wieś położona na tarasie zalewowym Wisły, w powiecie nowodworskim, w 

gminie Leoncin, około 55 km na północ od Warszawy. Nowy Secymin założono w końcu XVIII 

w. Była to wieś osadników olęderskich. Do najważniejszych zasobów naturalnych Nowego 

Secymina i okolic należy rzeka Wisła oraz Park Kampinoski. Przez miejscowość przebiega 

kilka szlaków turystycznych, m.in. Kampinoski Szlak Rowerowy. W miejscowości działa kilka 

gospodarstw agroturystycznych.  

Dnia 6 sierpnia odbyła się pierwsza edycja warsztatów, zorganizowano ją w Nowym 

Secyminie. Wśród uczestników, którzy przybyli na spotkanie dominowali członkowie 

stowarzyszenia ENJOY Leoncin2 oraz stowarzyszenia Konfraternia św. Rocha3. Nie zabrakło 

także przedstawicieli lokalnego biznesu, właścicieli firm usługowych (m.in. 

gastronomicznych), dziennikarki, przedstawicielki Urzędu Gminy Zakroczym. Warsztaty 

odbyły się we wspaniałej letniej scenerii, uczestnicy pracowali pod czujnym okiem 

prowadzącej na nadwiślańskiej plaży w Nowym Secyminie. Grupa okazała się być bardzo 

otwarta i chętna do wspólnej pracy. Uczestnicy posiadali dosyć obszerną wiedzę na temat rynku 

turystycznego i narzędzi promocji, a także szeroką wiedzę na temat lokalnej kultury, historii i 

                                                 

2 Strona stowarzyszenia na Facebooku: https://www.facebook.com/EnjoyLeoncin/ (dostęp z 30.09.2018). 

3 Strona stowarzyszenia na Facebooku: https://www.facebook.com/konfraternia.brochow/ (dostęp z 30.09.2018). 

http://www.rokwisly.pl/
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walorów turystycznych. Większość uczestników spotkania brała udział w webinariach, co 

znacznie ułatwiło pracę grupową.  

Warsztaty rozpoczęto ćwiczeniem na rozgrzewkę, tzw. „elevator pitch4” czyli tłumacząc na 

język polski – przemową w windzie. W ćwiczeniu chodzi o to, aby w jak najlepszy sposób 

przedstawić swoją ofertę (biznes, markę, pomysł) w bardzo krótkim czasie – 30 sekund – czyli 

mniej więcej tyle ile przeciętna winda jedzie od parteru na najwyższe piętro (stąd nazwa 

ćwiczenia). W ćwiczeniu chodzi głównie o to, aby mówić krótko, jasno i konkretnie, a wszystko 

to przekazywać językiem emocji i przede wszystkim korzyści. Uczestnicy mieli za zadanie 

zachęcić potencjalnego turystę do przyjechania w okolice Nowego Secymina. 

Zdjęcie 1 Uczestnicy warsztatów w Nowym Secyminie 

 

Zadanie okazało się być sporym wyzwaniem, przy 30–sekundowym limicie uczestnicy nie byli 

w stanie wymienić wszystkich walorów, które „mają” w okolicy. No właśnie – walorów, które 

„mają”, a nie walorów których może doświadczyć turysta. Po tym jak każdy z uczestników 

przedstawił swoją krótką przemowę wspólnie zastanawiano się jak ulepszyć każdą z 

                                                 

4  Więcej o metodzie „elevator pitch” na stronie https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-elevator-pitch-czyli-jak-w-

kilka-minut-przekonac-innych-do-swojego-projektu (dostęp z 29.09.2018). 

http://www.rokwisly.pl/
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-elevator-pitch-czyli-jak-w-kilka-minut-przekonac-innych-do-swojego-projektu
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prezentacji. Uczestnicy szybko zauważyli, że o posiadanych zasobach powinni mówić w 

zupełnie inny sposób niż czynili to do tej pory. Zamiast zachęcać turystę słowami „mamy tutaj 

piękne lasy, czyste plaże oraz wspaniałe restauracje” powinni powiedzieć raczej „tylko tutaj 

będziesz mógł rozkoszować się niekończącymi się, zielonymi, pachnącymi lasami, jeśli 

zechcesz będziesz mógł opalać się na ciepłym piasku otoczony szumem rzeki, zaś gdy 

nabierzesz apetytu spróbujesz dań naszej lokalnej kuchni, która zachwyci Cię kombinacją 

smaku i zapachu”. Podczas swoich krótkich przemów uczestnicy wspominali o pięknych lasach 

Puszczy Kampinoskiej, które w swej północnej części są w zasadzie wciąż nieodkryte przez 

mieszkańców Warszawy, o atrakcjach związanych z życiem i twórczością Fryderyka Chopina: 

kościele w Brochowie, w którym pianista przyjął sakrament chrztu.  

Zdjęcie 2 Praca w grupach podczas warsztatów 

 

Z uwagi na bardzo aktywną grupę o dużej wiedzy, podczas warsztatów w Nowym Secyminie 

udało się zrealizować najwięcej ćwiczeń w grupach (w por. do innych spotkań warsztatowych). 

Jednym z nich było zebranie pomysłów wykorzystania lokalnych zasobów do zaspokajania 

potrzeb wyższego rzędu, tj. potrzeby samorealizacji oraz potrzeby uznania. Wybór potrzeb 

http://www.rokwisly.pl/


Raport z działań w ramach flisu OBYWATELE RZEKI WISŁY 2018 

 

 

 

www.rokwisly.pl  Strona 8 

wyższego rzędu podyktowany był faktem, iż zaspokajając bardziej wyrafinowane potrzeby 

konsumentów czy turystów można wyróżnić swoją ofertę oraz zmonetyzować ją z dużo 

lepszym rezultatem niż skupiając się wyłącznie na podstawowych potrzebach takich jak 

potrzeba odpoczynku czy zaspokajanie głodu. 

Zdjęcie 3 Praca warsztatowa, w tle szkuta Dar Mazowsza 

 

Grupy wykazały się ogromną kreatywnością i zaprezentowały liczne pomysły wykorzystania 

lokalnych zasobów. Niektóre z pomysłów nie są możliwe do zrealizowania z uwagi na 

ograniczenia natury prawnej, niemniej stanowią dowód na wyjątkową kreatywność zespołów. 

Pojawiły się pomysły ekstremalne, z pogranicza turystyki surwiwalowej: pierwszym z nich 

była organizacja wizyt w okolicznych bunkrach połączonych z noclegiem, drugim zaś spacer 

szlakiem kapliczek, połączony z noclegiem w Puszczy Kampinoskiej. Nie zabrakło pomysłów 

wykorzystujących rzekę Wisłę: nocne rejsy z muzyką, śluby cywilne i kościelne udzielane na 

nadwiślańskiej plaży lub na łodziach płynących rzeką. Uczestnicy widzą także potrzebę 

zapraszania blogerów i celebrytów: chcieliby zaprosić znanego kucharza, który poprowadziłby 

pokaz gotowania na żywo, wykorzystując produkty regionalne oraz prowadząc warsztaty dla 

http://www.rokwisly.pl/
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chętnych lub zaprosić influencerów ze świata jogi i medytacji, którzy swoje materiały filmować 

mogliby na plaży lub w puszczy. Uczestnicy pamiętali także o sławnych osobach związanych 

z okolicą: pojawiła się propozycja zorganizowania wycieczek tematycznych, np. „wizyta u 

Singera” – Singer jest znanym noblistą, który pochodził z Leoncina, czy też wycieczek śladami 

F. Chopina (miejscowości takie jak Sanniki, Żelazowa Wola, Brochów) połączonych z 

koncertami fortepianowymi. Interesującym pomysłem było wykorzystanie kultury olęderskiej, 

której pozostałości rozsiane są po całym regionie. Proponowano m.in. wycieczki połączone ze 

zwiedzaniem starych zabudowań.  

Dla osób chcących zadbać o duszę zaproponowano uczestnictwo w tradycyjnej mszy 

trydenckiej w kościele w Brochowie (wizyta może być połączona z koncertem fortepianowym). 

Z kolei dla fanów sportów zaproponowano stworzenie ścieżki rowerowej śladami mennoitów 

oraz stworzenie gry terenowej. Dla turystów poszukujących mniej aktywnych form spędzania 

czasu zaproponowano organizację warsztatów z malarstwa w plenerze.  

Uczestnicy warsztatów poproszeni zostali o wymyślenie kilku propozycji pamiątek, które 

odwiedzający okolicę mogliby zakupić i zabrać ze sobą do domu. Pamiątki są doskonałym 

narzędziem do generowania dodatkowych zysków dla organizacji, które nie są w stanie 

przetrwać sprzedając jedynie bilety wstępu (np. muzea, galerie). Z drugiej strony pamiątki to 

doskonała forma promowania destynacji turystycznej. Pojawiło się kilkanaście bardzo 

obiecujących propozycji. Obok pomysłów, które pojawiały się także w innych grupach 

warsztatowych, tj. magnesy z tworzone przez dzieci na warsztatach pojawiły się także pomysły 

zupełnie unikatowe jak np. obrazy wypalane w drewnie. Mając na uwadze bogatą kulturę i 

historię olęderską zaproponowano stworzenie drewniaków olęderskich, które mogłyby 

stanowić atrakcyjną pamiątkę. Uczestnicy wykazali się sporym sprytem oraz pomysłem na 

znalezienie dodatkowego źródła dochodu proponując pamiątkę – kompas z logo regionu, który 

stanowiłby obowiązkowe wyposażenie dla turystów chętnych odwiedzić Puszczę Kampinoską.  

Mimo faktu, iż uczestnikami spotkania były osoby ponadprzeciętnie aktywne, często i chętnie 

angażujące się w nowe projekty, które mają na swoim koncie szereg wdrożonych pomysłów i 

zrealizowanych z sukcesem wydarzeń, to pojawiły się także głosy dotyczące problemów, z 

którymi borykają się w swojej pracy. 

http://www.rokwisly.pl/
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Zdaniem uczestników należy popracować nad poprawą komunikacji na linii władze lokalne – 

przedsiębiorcy i organizacje. Wzmocnić należy wzajemne informowanie się o realizowanych 

projektach oraz omawiać pojawiające się pomysły. Władze lokalne mogą przejąć rolę lidera 

integrującego i aktywizującego lokalne środowisko. Uczestnicy podkreślali jak ważna jest 

koordynacja podejmowanych lokalnie działań. Lepsza komunikacja pozwoliłaby na uzyskanie 

efektów synergii między jednostkami, które mają podobne cele i plany oraz wdrażają podobne 

projekty. Takie podejście pozwoli na uniknięcie dublowania realizacji podobnych planów i 

pomysłów. Uczestnicy podkreślali także, że organizując wydarzenia czy też promując turystykę 

lokalnie czy to w Nowym Secyminie czy w Leoncinie napotykają na dużą konkurencję ze 

strony innych miejscowości. Nie ulega wątpliwości, iż największą grupą, która przyjeżdża w te 

okolice są mieszkańcy Warszawy, którzy chcą choć na chwilę oderwać się od gwaru wielkiego 

miasta. Mają oni do wyboru wiele miast i miejscowości leżących w promieniu 1-1,5h jazdy od 

stolicy. Oznacza to, iż trudno jest konkurować z innymi miejscowościami, które zazwyczaj 

mają podobne zasoby naturalne.  

Problemem, którzy zdiagnozowali sami uczestnicy warsztatów jest także wąskie postrzeganie 

produktu turystycznego przez różnych graczy rynkowych, którzy kształtują lokalną ofertę 

turystyczną. Prezes stowarzyszenia Enjoy Leoncin Daniel Rutkowski podkreślił, że próbując 

integrować różnych przedsiębiorców, fundacje, stowarzyszenia, osoby chętne do współpracy 

zauważył, że zdecydowana większość z nich bardzo wąsko rozumie produkt turystyczny, 

głównie ograniczając jego definicje do posiadanej przez siebie infrastruktury. Stwarza to 

problem podczas integracji potencjalnych partnerów dążących do tworzenia turystycznych 

produktów sieciowych.  

Podsumowując spotkanie w Nowym Secyminie warto wspomnieć o sukcesie lokalnych 

działaczy i owocu współpracy, tj. o cieszącym się coraz większa popularnością Wiślanych 

Spotkaniach. Wydarzenie jest dowodem na to, że współpraca lokalnych graczy może przynosić 

wymierne efekty i przyczyniać się do promowania lokalnych walorów turystycznych. W te 

wakacje, 5 sierpnia 2018 udało się zorganizować na plaży w Nowym Secyminie wiejskie 

śniadanie w ramach wiślanych spotkań. Autorami projektu jest stowarzyszenie Konfraternia 

św. Rocha, Stowarzyszenie Enjoy Leoncin. Podczas spotkania próbowano łączyć mieszkańców 
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dwóch miejscowości: Secymin oraz Czerwińsk nad Wisłą, między którymi planowana jest 

budowa mostu. Jednym z celów Stowarzyszenia Enjoy Leoncin było przyspieszenie połączenia 

tych brzegów poprzez budowę łodzi, która będzie zalążkiem przeprawy promowej, a także 

posłuży do ożywienia rzeki m.in. poprzez organizację rejsów dla grup zorganizowanych. 

Rysunek 4 Plakat promujący wydarzenie 

 

Wydarzenie miało charakter pikniku rodzinnego, na który zostali zaproszeni turyści z 

Warszawy i okolic, społeczność lokalna, przedstawiciele samorządów, biznesu oraz organizacji 

pozarządowych. Podczas imprezy promowano lokalne dziedzictwo kulinarne, w tym kuchnię 

regionalną, naturalne produkty, naturalną żywność oraz działalność rzemieślniczą i artystyczną.  

Bogaty program imprezy obejmował rejsy po Wiśle na tradycyjnych łodziach drewnianych, , 

które w ramach działań projektowych zapewniła fundacja Rok Rzeki Wisły, gry i zabawy dla 
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dzieci i dorosłych, pokazy i naukę średniowiecznego rzemiosła, koncerty lokalnych artystów, 

warsztaty rękodzielnicze (m.in. wikliniarskie, ceramiczne i ze scrapbookingu). Według 

szacunków organizatorów w wydarzeniu wzięło udział ponad 2000 osób5. 

Na zakończenie spotkania uczestnicy warsztatów zgłosili różnorodne, dalsze potrzeby 

szkoleniowe. Chcieliby rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie narzędzi do 

promowania regionu, tworzenia wspólnych przedsięwzięć takich jak sieciowe produkty 

turystyczne. Oprócz tego chcieliby dowiedzieć się lub zaczerpnąć informacji na temat tego jak 

wykorzystać eko gospodarstwa tzw. mady wiślane oraz kulturę olęderską.  

Na koniec warsztatów, które przebiegły w dobrej i pracowitej atmosferze, uczestnicy udali się 

we wspólny rejs szkutą Dar Mazowsza.  

Zdjęcie 5 Rejs szkutą Dar Mazowsza 

 

                                                 

5 Wideorelacja z Wiślanych Spotkań dostępna pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=S3W4dLJV2F4 

(dostęp z 30.09.2018).  
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Patrząc na działania podejmowane lokalnie przez uczestników warsztatów można być pewnym, 

że wspólne działania już teraz przyczyniają się do rozwoju turystyki. Uczestnicy warsztatów są 

świadomi posiadanych zasobów, które mogą być atrakcyjne z punktu widzenia turystów; 

wiedzą, gdzie szukać wsparcia i pomocy oraz potrafią realizować złożone projekty promujące 

swoją małą ojczyznę. Co więcej, są świadomi potrzeb edukacyjnych w zakresie aspektów 

marketingowych i finansowania projektów.  

2.2. Warsztaty w Nowym Duninowie 

Nowy Duninów to wieś w województwie mazowieckim w powiecie płockim, w gminie o tej 

samej nazwie. Nowy Duninów leży w odległości ponad 30 km od Włocławka (nad Zalewem 

Włocławskim) i 20 km od Płocka na lewym brzegu Wisły. Do najważniejszych okolicznych 

walorów naturalnych należy rzeka Wisła oraz Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy. W 

samym Nowym Duninowie znaleźć można trzy zabytkowe pałace. Jedną z większych atrakcji 

jest port jachtowy posiadający około 50 miejsc do cumowania. Lokalna turystyka opiera się 

przede wszystkim o rejsy po Wiśle, rekreację w pobliskich lasach oraz wizyty w agroturystyce.  

Warsztaty w Nowym Duninowie odbyły się dnia 9 sierpnia 2018, poprowadziła je Anna Para, 

doktorantka SGH. Z uwagi na upalną pogodę warsztaty zorganizowano w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy. Uczestnikami warsztatów byli mieszkańcy, działacze i przedsiębiorcy z 

Nowego Duninowa, a także z leżącego na drugim brzegu rzeki Murzynowa. Nie zabrakło 

organizatorów turystyki, przedstawicieli samorządu lokalnego, w tym pani sołtys Murzynowa 

oraz organizacji non-profit. Uczestnicy z Murzynowa na miejsce warsztatów zostali 

przywiezieni poprzez Zalew Włocławski szkutą Dar Mazowsza.  
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Zdjęcie 6 Warsztaty w Nowym Duninowie 

 

Z uwagi na duże zróżnicowanie uczestników oraz różny poziom wiedzy podczas warsztatów 

nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych ćwiczeń. Początkowo spotkanie 

poświęcono na autoprezentację uczestników oraz poznanie ich oczekiwań wobec spotkania. 

Jednym z głównych tematów dyskusji, któremu poświęcono najwięcej czasu był stan rzeki 

Wisły oraz możliwości wykorzystania jej w celach świadczenia usług transportu wodnego. Na 

spotkaniu byli obecni przedsiębiorcy, którzy od wielu dekad oferują wycieczki łodziami czy 

żaglówkami. Ich największym problemem, z którym borykają się od lat jest nie tyle 

sezonowość turystyki, co brak informacji o planach zagospodarowania i utrzymania stanu rzeki 

Wisły. Okazuje się bowiem, że docierają do nich od lat sprzeczne informacje, m.in. te dotyczące 

regulacji Wisły, budowy nowych mostów między Płockiem a Włocławkiem, czy remontów 

tamy we Włocławku. Zdaniem przedsiębiorców brakuje komunikacji na linii administracja – 

lokalne społeczności i przedsiębiorcy. Działają oni w niepewnym środowisku, a komunikaty, 

które do nich docierają są często sprzeczne.  

Odnosi się wrażenie, iż niektórzy z uczestników warsztatów nie wierzą w siłę własnych 

możliwości i rolę podejmowania działań oddolnych. Wiele osób narzekało na działania (lub ich 
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brak) ze strony władz lokalnych, wojewódzkich czy też krajowych. Zwracali uwagę na 

niewielki stopień koordynacji działań między podstawowymi jednostkami administracyjnymi. 

Dodatkowym utrudnieniem jest granica administracyjna, tj. istnienie obok siebie dwu 

województw: mazowieckiego i kujawsko – pomorskiego, na terenie których występują walory 

materialne i niematerialne związane z rzeką Wisłą. Oczekiwaliby oni większego 

zaangażowania administracji zarówno w kontekście tworzenia infrastruktury do obsługi rzeki 

Wisły, jak i promowania lokalnych walorów turystycznych. Podczas warsztatów próbowano 

zachęcić uczestników, aby wprowadzanie zmian i ulepszeń omawiać i próbować wdrożyć 

lokalnie.  

Zdjęcie 7 Warsztaty w Nowym Duninowie 

 

Dyskusję zdecydowanie zdominował temat regulacji rzeki – część uczestników wskazała 

deregulację, jako jednoznaczna przyczyna niepowodzeń w działaniach. Podczas wymiany 

opinii okazało się, że nie wszyscy uczestnicy rozumieją czym jest szeroko rozumiany produkt 

turystyczny. Podczas webinariów i wszystkich warsztatów podkreślano, że produkt turystyczny 

to suma wrażeń i doświadczeń, jakich doznał turysta od momentu opuszczenia domu do 

powrotu. Na produkt turystyczny składają się wszystkie dobra i usługi tworzone i kupowane w 

związku z wyjazdem (przed, w trakcie i po wyjeździe). Okazało się, że niektórzy uczestnicy 
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produkt turystyczny postrzegają bardzo wąsko, tj. jako swoją własną ofertę, np. organizowanie 

rejsów po Wiśle. Formuła warsztatów zakłada jednak zmianę takiego punktu widzenia i 

postrzeganie znaczenia współpracy innymi firmami, organizacjami i samorządem, a także 

wskazuje, aby szukać pomysłów na wykorzystanie wszelkich dostępnych zasobów 

materialnych i niematerialnych, które mogą wzbogacić ofertę turystyczną miejscowości.  

Po gorących dyskusjach na temat infrastruktury i stanu rzeki Wisły uczestnicy zostali 

zmobilizowani do ćwiczeń warsztatowych. W grupach zbierano pomysły na pamiątki, które 

byłyby atrakcyjnym gadżetem dla przyjeżdżających turystów. Wśród zgłoszonych propozycji 

znalazły się: ręcznie robione magnesy, tomiki z wierszami o Wiśle, przetwory z owoców i 

warzyw uprawianych lokalnie, kosmetyki naturalne, łódeczki z kory czy pamiątkowe monety. 

Zdjęcie 8 Warsztaty w Nowym Duninowie. 

 

Dyskutowano także o wykorzystaniu zasobów niekoniecznie związanych wprost z wodą i rzeką 

Wisłą. Jednym z ciekawych pomysłów było wykorzystanie literatury dot. rzeki Wisły. Okazało 

się, że w okolicach Nowego Duninowa znaleźć można poetę tworzącego wiersze na temat 

Wisły. Puszczono wodzę fantazji i po chwili pojawiły się pomysły zorganizowania warsztatów 

literackich czy poetyckich. Pojawił się także pomysł stworzenia sieciowego produktu 

turystycznego, którego rdzeniem byłyby historie o templariuszach.  
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Uczestnicy zwrócili także uwagę na jedno z organizowanych lokalnie wydarzeń, które cieszy 

się dużą popularnością – festiwal piosenki wiślanej – Vistula Folk Festival6. Wydarzenie jest 

organizowane w Płocku we współpracy z amfiteatrem należącym do miasta. Padła propozycja, 

aby w amfiteatrze organizować więcej wydarzeń, w które można będzie zaangażować lokalne 

społeczności, a samych uczestników na miejsce dowieźć łodziami.  

Uczestnicy warsztatów widzieli szanse na stworzenie regionalnego, sieciowego produktu 

turystycznego, który mógłby połączyć nadwiślańskie miejscowości takie jak Nowy Duninów, 

Murzynowo, czy największe miasto w okolicy – Płock. Tematem przewodnim szlaku mogłyby 

być historie o templariuszach.  

Zdjęcie 9 Wspólny rejs do Murzynowa szkutą Dar Mazowsza 

 

Warsztaty zakończono wspólnym rejsem po Wiśle. Na pokładzie szkuty Dar Mazowsza oraz 

łodzi Zuchwała i Rytman kontynuowano dyskusję oraz snuto plany na najbliższą przyszłość. 

Rejsowi do Murzynowa towarzyszyło piękne słońce oraz stado kormoranów.  

                                                 

6  Więcej o wydarzeniu na stronie http://plock.wyborcza.pl/plock/7,35681,23826679,wielki-final-vistula-folk-

festival-w-amfiteatrze-byl-ogien.html (dostęp z 29.09.2018). 
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2.3. Warsztaty w Górze Kalwarii 

Miasto Góra Kalwaria jest położone w powiecie piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria, w 

odległości 34 km od centrum Warszawy. Do największych atutów turystycznych gminy należą 

bliskość Wisły, tereny Doliny Wisły wraz z Rezerwatem Łachy Brzeskie, Las Chojnowski oraz 

zabytki Góry Kalwarii oraz pobliskiego Czerska.  

Zdjęcie 10 Uczestnicy warsztatów w Górze Kalwarii 

 

Warsztaty w Górze Kalwarii odbyły się 31.08.2018, były prowadzone przez profesor 

Magdalenę Kachniewską. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele branży turystycznej 

(atrakcje, obiekty noclegowe i gastronomiczne), a także osoby działające w innych branżach. 

Obecni byli także przedstawiciele samorządu, Ośrodka Kultury Góra Kalwaria7 , Centrum 

Informacji Kulturalnej i Turystycznej 8  oraz trzeciego sektora (fundacje i WOPR). Dzięki 

                                                 

7 Strona internetowa ośrodka http://www.kulturagk.pl/ (dostęp z 29.09.2018). 

8  Profil centrum informacji na portalu Facebook https://www.facebook.com/cikit.gorakalwaria/ (dostęp z 

29.09.2018). 
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dużemu zróżnicowaniu uczestników, toczące się dyskusje pokazały różne punkty widzenia, a 

także trudności we wspólnym budowaniu turystycznych produktów sieciowych.  

Podczas warsztatów poruszano tematykę modeli biznesowych w turystyce. Rozważano jak 

połączyć misję promowania marki rzeki Wisły z osiąganiem zysków z działalności. Jednym z 

kluczowych tematów było to, jak zarabiać na rzece nie nadwyrężając jednocześnie zasobów 

naturalnych. Podczas spotkania rozmawiano o tym, jak dawniej wykorzystano rzekę Wisłę oraz 

o tym, jak historię można odtworzyć w dzisiejszych czasach, a także jak sprawić, aby odżyły 

zawody związane z rzeką: flisacy, szkutnicy, rzemieślnicy.  

Jednym z pomysłów stworzenia ciekawego produktu turystycznego jest budowa muzeum 

czerskiej szkuty. Jedną z uczestniczek warsztatów w Górze Kalwarii była Pani Katarzyna 

Łuczak - Jasińska, która jest właścicielką Dworku Czersk Agroturystyka na Urzeczu9. W 2008 

roku weszła ona niespodziewanie w posiadanie miejsca odkrycia datowanej na XV wiek szkuty. 

Szkutę odnaleziono na dnie stawu – wydobyto ją dopiero w sierpniu 2018 roku. Kadłub szkuty 

ma ponad 30 metrów długości, co czyni z niej wyjątkowe znalezisko, jest to najdłuższa tego 

typu łódź odnaleziono w Polsce 10 . Jest to niespotykany i unikatowy eksponat. Po 

odrestaurowaniu łodzi, ma ona powrócić do Czerska. W planach jest stworzenie muzeum 

szkuty i muzeum etnograficznego Urzecza. Właściciele stawu, w którym odnaleziono łódź 

chcieliby wejść w partnerstwo publiczno-prywatne i stworzyć muzeum. Sama gmina Góra 

Kalwaria jest zainteresowana powstaniem takiego obiektu. Gmina zleciła już wykonanie 

koncepcji studentom Politechniki. Przedsięwzięcie jest bardzo kosztowne - szacuje się, że 

budowa muzeum może kosztować nawet kilkanaście milionów złotych. Wciąż nie ma jeszcze 

kompleksowej strategii dot. wykorzystania szkuty i uczynienia z niej magnesu przyciągającego 

turystów w okolice Czerska. Wicestarosta piaseczyński, Pan Arkadiusz Strzyżewski widzi 

możliwość połączenia znaleziska z innymi działaniami, które są już podejmowane, m.in. rejsy 

                                                 

9 Strona internetowa agroturystyki: https://www.dworekczersk.pl/ (dostęp z 22.09.2018). 

10  Więcej informacji o szkucie pod adresem https://www.przegladpiaseczynski.pl/spoleczenstwo/wyciagaja-

czerska-szkute/ (dostęp z 22.09.2018).  
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drewnianymi łodziami po Wiśle, odwiedziny w zamku w Czersku, poznanie historii żeglugi 

śródlądowej.  

Zdjęcie 11 Ćwiczenia w ramach warsztatów w Górze Kalwarii 

 

Uczestnicy warsztatów dyskutowali na temat wykorzystania kultury niematerialnej w 

promowaniu miejsc związanych z rzeką Wisłą. O opowieściach, tradycjach i legendach oraz 

ich wykorzystaniu opowiadały m.in. uczestniczki z Dworu Mościbrody 11  oraz Zaścianka 

Polskiego12.  

Rozmawiano także o edukacji w duchu rzeki Wisły, omawiano propozycję lekcji szkolnych, 

np. lekcji fizyki, matematyki, chemii, przyrody, historii, geografii, j. polskiego czy 

przedsiębiorczości, które mogłyby odbywać się nad Wisłą i na pewno byłyby ciekawe dla 

odbiorców – dzieci i młodzieży z lokalnych szkół. Padła propozycja, aby zajęcia traktujące o 

pierwszej pomocy i bezpieczeństwie nad wodą przenieść z terenu szkoły na tamę wojskową w 

Górze Kalwarii. Pomysł spodobał się zarówno urzędnikom jak i przedstawicielom lokalnego 

WOPR. Taki model współpracy można wdrożyć w większości nadwiślańskich miejscowości. 

                                                 

11 www.dwor.moscibrody.pl (dostęp z 29.09.2018). 

12 www.zascianekpolski.eu (dostęp z 29.09.2018). 
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Inne propozycje, które przedstawiono to wykorzystanie rzeki Wisły i jej zasobów do szeroko 

pojętej oferty z zakresu rozwoju osobistego. Padły propozycję organizacji warsztatów jogi na 

plaży, festiwali filmowych, plenerów malarskich i fotograficznych, warsztatów kulinarnych z 

wykorzystaniem jabłek grójeckich, nauki robienia cydru w domowym zaciszu, czy 

wykorzystania atrakcji takich jak Flis Festiwal, Zielone Świątki na Urzeczu oraz pielgrzymki 

rzecznej św. Zygmunta do promowania różnych form rozwoju osobistego. Okazało się, że 

wiślane zasoby stwarzają niemal nieograniczone pole do rozwoju tego rodzaju oferty.  

Pani Joanna Dzwonkowska z Centrum Informacji Turystycznej w Górze Kalwarii wskazywała 

także na potrzebę zintensyfikowania działań prowadzących do rozwoju turystyki rowerowej w 

Górze Kalwarii. Już teraz zauważalny jest duży ruch rowerowy na trasie Warszawa – Góra 

Kalwaria – Czersk. Warto wykorzystać popularność wycieczek, których celem jest wizyta w 

Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku, polepszyć infrastrukturę rowerową oraz sprawdzić, 

czy i jakich udogodnień potrzebowaliby turyści rowerowi.  

Zdjęcie 12 Warsztaty w Górze Kalwarii – pomysł na lokalną pamiątkę, fot. Piaseczyński 

WOPR. 

 

W warsztatach w Górze Kalwarii wzięli udział także przedstawiciele Grupy Interwencyjnej 

Góra Kalwaria - WOPR z Piaseczna. Reprezentanci WOPR dzielili się z uczestnikami swoimi 
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uwagami na temat bezpieczeństwa nad wodą. Ratownicy podkreślali, iż większość osób i 

organizacji, które mają pomysł na prowadzenie działalności nad Wisłą lub już ją prowadzą, 

zapomina o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo nad wodą. Co więcej, same osoby 

przebywające nad Wisłą, czy też inną rzeką często bagatelizują zagrożenia związane z pobytem 

nad wodą. Warto wspomnieć, iż w trakcie spotkań organizowanych przez Fundację Rok Rzeki 

Wisły przeprowadzane są szkolenia z bezpieczeństwa oraz prawidłowego zachowania nad 

wodą.  

Zdjęcie 13 Warsztaty w Górze Kalwarii 

 

Uczestnicy oprócz różnych świetnych pomysłów omawiali też bariery, które mogą przekreślić 

sukces realizacji nawet najlepszego pomysłu na nadwiślański biznes. Rozmawiano o 

podstawowych ograniczeniach, które mogą zniweczyć wiele starań i działań: m.in. o braku 

elementarnej infrastruktury sanitarnej, wodnej i rekreacyjnej. Kwestie te powinny stać się 

priorytetowymi inwestycjami lokalnych samorządów. Bez podstawowej infrastruktury, która 

zapewnia bezpieczeństwo i możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka nie 

można nawet marzyć o realizacji złożonych przedsięwzięć turystycznych. Rozmawiano także 

o potrzebie integracji poszczególnych graczy zainteresowanych rozwojem inicjatyw 

skupionych wokół Wisły – nawet najpiękniejsza infrastruktura nie zapewni napływu turystów 

czy zainteresowania lokalnej społeczności. Bez udziału ludzi z zacięciem biznesowym, którzy 
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potrafią zarobić i zaspokoić ludzkie potrzeby niemożliwe jest osiągniecie pozytywnych 

efektów.  

Uczestnicy dyskutowali także o możliwości łączenia różnych aktywności rekreacyjno – 

sportowych, a to z kolei sprowadziło tor rozmowy na ocenę standardu oznakowania szlaków, 

istnieniu bezpiecznych zejść do wody, braku możliwości wygodnego i bezpiecznego 

pozostawianie kajaków na czas posiłku lub zakupów, o braku lub niedostatecznej ilości 

przepraw rowerowych czy konnych. 

Data warsztatów w Górze Kalwarii (31.08.2018) nie została wybrana przypadkowo. Zbiegła 

się ona z obchodami Święta Wisły na Urzeczu 2018, które odbyło się 1 września 2018 roku. 

Podczas Święta Wisły na Urzeczu zapewniono liczne atrakcje dla odwiedzających, m.in. 

atrakcje sportowe: zawody wakeboardowe, spływ kajakowy, turniej siatkówki plażowej. Dla 

odwiedzających przewidziano także wiele atrakcji specjalnych, m.in. kącik animacyjny dla 

dzieci, rejsy szkutą Dar Mazowsza oraz drewnianym bykiem Olęder.  

Zdjęcie 14 Program Święta Wisły na Urzeczu. 

 

W wydarzeniu uczestniczyły różne organizacje lokalne, swoje stoiska przygotowali: Centrum 

Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Górze Kalwarii, Mazowiecka Regionalna Organizacja 

Turystyczna, Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych oraz Gmina Karczew. 

http://www.rokwisly.pl/


Raport z działań w ramach flisu OBYWATELE RZEKI WISŁY 2018 

 

 

 

www.rokwisly.pl  Strona 24 

Odwiedzający stoiska mogli zaopatrzyć się w broszury, informatory i materiały promujące 

atrakcje turystyczne Mazowsza. Oprócz tego dla odwiedzających przygotowano ciekawe 

prezentacje i wykłady, m.in. na temat koncepcji zagospodarowania infrastruktury Wisły, na 

temat tradycji nadwiślańskiego Urzecza, czy też przyrody mazowieckich parków. Podczas 

wydarzenia nie zabrakło występu zespołów muzycznych: zagrały zespoły URZECZEni 

i Kalwarki, SekstanZ, Wszyscy Byliśmy Harcerzami, a także odbył się koncert szant Piotra 

Zarzecznego. 

Zdjęcie 15 Zielone Świątki na Urzeczu

 

Tak jak i w innych miejscowościach, w których zorganizowano warsztaty, najciekawszym 

tematem dla wszystkich uczestników okazało się być partnerstwo i współpraca między 

poszczególnymi osobami i organizacjami. Każde spotkanie takie jak to daje szanse na 

budowanie relacji, rozpoczynanie współpracy i dążenie do zrobienia czegoś pozytywnego w 

stronę wykorzystania zasobów i rozwijania lokalnej przedsiębiorczości i turystyki. 

środowisk.  
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3. Wnioski i podsumowanie 

Spotkania warsztatowe w trzech nadwiślańskich miejscowościach były bardzo rozwijające nie 

tylko dla samych uczestników, ale i dla organizatorów. Fundacja Rok Rzeki Wisły wraz ze 

swoją ofertą warsztatową spotkała się z dużym zainteresowaniem i życzliwością. Każde ze 

spotkań choć prowadzone według jednego scenariusza, prowadziło do uzyskania różnych 

rezultatów. W Nowym Secyminie aktywna grupa pasjonatów potrafi zdziałać już teraz wiele, 

organizując wydarzenia, na które przybywa coraz więcej osób. Jest tam potencjał na 

zbudowanie turystycznego produktu sieciowego z prawdziwego zdarzenia. Z kolei spotkanie z 

grupą z Nowego Duninowa pokazało, iż wciąż trzeba szkolić i przekazywać wiedzę próbując 

poszerzyć horyzonty osób działających w turystyce. Spotkanie udowodniło także, że w 

nadwiślańskich miejscowościach należy poszukiwać pomysłów na atrakcje turystyczne, które 

niekoniecznie będą związane z wykorzystaniem Wisły jako rzeki. Lokalni przedsiębiorcy 

muszą poszukiwać innych źródeł tworzenia wartości dla klienta, nieopartych wprost na stanie 

rzeki w Wiśle, która jak wiadomo jest kapryśną królową rzek. Z kolei spotkanie w Górze 

Kalwarii było okazją do integracji środowisk, które mogą współpracować i rozwijać wspólnie 

lokalne projekty. Miejmy nadzieje, że muzeum szkuty powstanie i będzie świetną wizytówką 

Czerska. 

Nie ulega wątpliwości, że tego rodzaju spotkania powinny być kontynuowane czy to w formie 

spotkań organizowanych przez Fundację Rok Rzeki Wisły, czy też przez lokalnie działające 

firmy, fundacje i stowarzyszenia. Dialog i integracja są wciąż potrzebne, stanowią 

najważniejszy filar przy budowie sieciowych produktów turystycznych, których tworzenie jest 

szansą na komercjalizację rozproszonych walorów i zasobów turystycznych.  

Uczestnicy, którzy wzięli udział w warsztatach są świadomi zasobów, którymi dysponują 

lokalnie, rozumieją potrzebę współpracy i integracji aby osiągnąć łączący ich cel. Są świadomi 

konkurowania o uwagę turystów z innymi miejscowościami i regionami, które dysponują 

podobnymi zasobami naturalnymi. Upatrują szans wyróżnienia się we wdrażaniu kreatywnych 

pomysłów, które pozwolą przekuć im posiadane zasoby w sukces.  
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Większość pojawiających się propozycji dotyczących nowych inicjatyw, jak i pomysły, które 

są już z powodzeniem wdrażane doskonale wpisują się w Strategię rozwoju turystyki w 

województwie mazowieckim na lata 2014-202013. W dokumencie, który opisuje priorytety 

rozwoju turystyki, uwzględniono w ramach jednego z obszarów strategicznych dążenie do 

większej spójności Mazowsza i Warszawy. Jednym z wyznaczonych celów jest rozwój Wisły 

jako łącznika Mazowsza. Inicjatywy oparte o walory materialne i niematerialne związane z 

Wisłą, w tym wykorzystanie rzeki jako kanału transportu jest doskonałym przykładem 

realizacji celów tej strategii. Zarówno działania podejmowane przez uczestników warsztatów, 

jak i wszelkie projekty na przyszłość, o których rozmawiano podczas warsztatów wpisują się 

w realizację strategii.  

 

 

 

                                                 

13 Pełna treść dokumentu dostępna na stronie https://www.mazovia.pl/zaatwspraw/prawo--przepisy/dokumenty-

strategiczne/art,345,strategia-rozwoju-turystyki-w-wojewodztwie-mazowieckim-na-lata-20142020.html (dostęp 

z 30.09.2018). 
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