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Вiсла

Варшава любить Віслу! 
Настільки, що Вісла є дев’ят-
надцятим неформальним 
районом Варшави. 
Місто поступово наближалося до річки завдяки, се-
ред іншого, створенню тут нових інституцій, будів-
ництву вісляних бульварів, а також невтомній і низовій 
роботі любителів річки та активістів, які пробудили 
загальноваршавську свідомість унікальності Вісли. 
Cкладається з близького до природного характеру 
русла річки та двох різних, але взаємодоповнюючих 
берегів: лівий - облаштований і сповнений міського 
життя, зокрема нічного; правий - заповідник біорізно-
маніття, місця проживання птахів, місце для відпочин-
ку на пляжах та рекреації серед зелених насаджень. 
Відвідуючи точки на карті, рекомендуємо ознайо-
митися з обома ї ї сторонами – пройтися віслянськи-
ми бульварами та празькою стороною, пішохідною 
та велосипедною доріжкою, або переплисти Віслу 
на каяку - варто зазирнути на сайт громадського 
проєкту https://kajakwstolicy.pl, де опубліковані про-
позиції перевірених маршрутів, а також є зручна мож-
ливість бронювання спорядження.
Королева польських річок зберігає сліди загублено-
го регіону під назвою Ужече. Це культурна спадщина 
олендерів, тобто фризів, фламандців і голландців, 
які, будучи менонітами, втекли від релігійних переслі-
дувань наприкінці XVI століття. Вони почали заселяти 
і меліоровувати землі вздовж течії Вісли, які поляки 
так і не змогли приборкати. На Саській Кемпі можна 
знайти поодинокі, оригінальні, дерев’яні будиночки 
олендерів. Відстежувати залишки цієї цікавої куль-
тури - захоплююче заняття. А між тим - досліджувати 
власні віслянські місця та несподіванки вздовж 31 кі-
лометра річки у Варшаві.

1.  
Університетська  
Бібліотека
Одна з найулюбленіших су-
часних будівель Варшави. Аби 
користуватися фондами та ком-
фортними навчальними і робочи-
ми місцями, потрібен читацький 
квиток, але бібліотека Варшав-
ського університету - це ще й 
відкриті простори – внутрішній 
пасаж, де розміщені кав’ярні та 
виставки, і одне з найкрасивіших 
місць (у тому числі й оглядових!) 
на карті столиці - сад на даху. 
Тут ти можеш відпочити з ви-
дом на Віслу та панораму міста. 
Якщо все ще прагнеш сучасної 
архітектури та науки, то за кілька 
кроків звідси знаходиться попу-
лярний Центр науки «Коперник» 
з насиченою програмою виста-
вок та подій, Планетарій і ... чер-
говий дах у цьому районі, на який 
варто і можна потрапити!

вул. Добра 56/66

2. 
Міські пляжі
Позасмагай або влаштуй пік-
нік на одному з численних місь-
ких пляжів. Кожен з них має свій 
неповторний характер: розта-
шований у центрі, піщаний і по-
пулярний «Понятувка» (правий 
берег Вісли, під історичним мос-
том Понятовського), нещодавно 
відновлений, сповнений зелені 
«Романтична» (вул. Рихновська 
15), розташований непода-
лік зоопарку пляж «Празька» 
з прекрасним видом на Старе 
місто; а також пляжі на Саській 
Кемпі, Жолібожі, Вілянові і... це 
ще не кінець списку! На декіль-
кох з них можна безкоштовно 
переправитися поромом через 
Віслу, взяти напрокат каяк або 
посмажити барбекю у спеціаль-
но відведеному місці. 

3. 
Освітній  
павільйон  
«Камінь»
Любиш зелень і природу? «Ка-
мінь» саме для тебе! Це міс-
це сучасної освіти та місцевої 
активності, якою можуть на-
солоджуватися молодь та до-
рослі. Серед іншого, тут 
відбуваються навчально-по-
льові уроки про природу, еко-
логічні майстер-класи, а також 
прогулянки слідами надвіслян-
ських тварин і рослин. Тут мож-
на орендувати обладнання для 
екскурсій (наприклад, біно-
клі, лупи), а також скористати-
ся матеріалами, необхідними 
для занять, наприклад, глиною 
або насінням квітів. Також звер-
ніть увагу на саму будівлю та 
її прилеглу околицю, які були 
відзначені багатьма архітек-
турними конкурсами. «Камінь» 
є чудовою відправною точкою 
для дослідження довколиш-
ніх надвіслянських луків, пляжів 
і прибережних лісів, спостере-
жень за фауною, флорою і гри-
бами міста.

Узбережжя Пуцьке 1

4. 
Музей  
на Віслі
Музей сучасного мистецтва, 
в очікуванні своєї постійної ре-
зиденції на площі Дефіляд, 
реалізує програму виставок 
та зустрічей на Віслі у біло-
му павільйоні, спроєктованому 
Адольфом Крішаніцем. Ця тим-
часова резиденція прикрашена 
муралом Славоміра Павшака. 
Художник, серед іншого, натя-
кає на американський науко-
во-популярний серіал Космос, 
де людина була зображена 
в широкій перспективі, як гро-



мадянин Землі та посол життя.
Окрім експозиційного просто-
ру, в музеї знаходиться кав’яр-
ня, книгарня та невеликий 
освітній центр, а будівлю оточу-
ють тераси для організації до-
звілля на свіжому повітрі.

вул. Вибжеже Костюшковське 22

5. 
Сауна Вісла
Плавучою сауною, пришвар-
тованою в порту Черняков-
ським, можна користуватися 
протягом усього року. Має чи-
мале вікно, крізь яке можна ди-
витися на порт, а також терасу 
для відпочинку, занять (напри-
клад, йогою), засмагання або... 
валяння в снігу взимку. Безко-
штовно скористатися нею мож-
на в ранкові години та у першій 
половині дня, попередньо заре-
єструвавшись за посиланням: 
https://saunawisla.pl.

Черняковський порт

6. 
Приємно  
тебе бачити
Приємно тебе бачити, но-
вий сусіде, мешканко, гостю, 
туристко! Вам завжди раді 
у Варшаві! Такий позитивний 
і відкритий меседж несе в собі 
неонова вивіска авторства Ма-
ріуша Левчика на Гданському 
мосту. Неонові вивіски, колись 
дуже популярні у Варшаві, зно-
ву повертаються. Дізнатися 
більше про їхню історію та сьо-
годення можна у Музеї неону 
за адресою: вул. Мінська 25, 
у приміщенні Soho Factory.

Гданський міст

7. 
Скульптури  
над Віслою
У 2015 році Фонд Bęc Zmiana  
оживила зелений, спокійний 

Жоліборзький берег Вісли чо-
тирма бетонними скульптурами. 
На траві бульварів були ство-
рені: «Щілина» Лукаша Яструб-
чака, «Splendor Solis» Якуба 
Войнаровського, «Ікар» Яна 
Сукєнніка та «Гірка» Мауриція 
Гомуліцкєго. Завдяки їм мож-
на: зазирнути в тріщину в землі, 
перевірити котра година, по-
сидіти на левітуючій лавці і при-
тулитися до вугра.

Гдиньське узбережжя, на північ 
від Гданського мосту

8. 
Мультимедійний 
парк фонтанів
З травня по вересень тут щод- 
ня відбуваються дива! Якщо ти 
любиш динамічну музику, світ-
лові шоу та величезні фонта-
ни, і якщо тебе не лякає натовп 
людей - це місце для тебе! 
Парк фонтанів користується 
популярністю як серед сімей 
з дітьми, так і серед молоді. Там 
панує дружня атмосфера. Кож-
ного сезону головною темою 
вистави є одна з варшавських 
легенд. Історія, відображена 
у вигляді лазерної анімації, роз-
повідається приємним для слуху 
закадровим голосом. Миготіння 
різнокольорових підсвіток фон-
танів супроводжується музи-
кою. Вистава триває близько 
20 хвилин. Вхід вільний. Пора-
да: через гучну музику малень-
ким дітям та людям, чутливим 
до звукових подразників, може 
знадобитися вдягти беруші або 
сісти подалі від динаміків.

Сквер 1-ї танкової дивізії, біля під-
ніжжя Старого міста

9. 
Гнійна гора
Колись варшавське сміттєзва-
лище, сьогодні - мальовничий 
оглядовий майданчик. Звідси 
відкривається вид на правий 
берег Варшави та бульвари 
над Віслою. Саме звідси мож-

на побачити, наскільки різнять-
ся правий і лівий береги Вісли. 
Приходь сюди на заході сонця!

10. 
Сходинки
Тобто бетонні сходи вздовж лі-
вого берега річки. Популярне 
місце зустрічі молоді з усьо-
го міста. Як тільки настає гар-
на погода, починається весна 
- сходинки переповнені, особ- 
ливо вечорами і теплими ноча-
ми. Про них співають репери та 
створюють музичні твори. Схо-
динки мають власний профіль 
в Фейсбук та Інстаграм. Всі про 
них знають.

Олександра Літоровіч -  
культурологиня, президент-
ка Фонду Puszka, дослідниця 
вуличного мистецтва та мис-
тецтва у публічному просторі 
Puszka.waw.pl

Mапа
онлайн:

FAJNA WARSZAWA - це 12 
карт, які запрошують молодих 
мешканців відкрити для себе 
Варшаву: альтернативні місця 
мистецтва та культури, паркові 
зони, береги річки Вісли, архі-
тектурa, вуличні спортивні тре-
нажери та скейт-парки.

Реалізація: Музей Варша-
ви, Музей Волі та Музей Пра-
ги у співпраці з Фондом Bęc 
Zmiana, Фондом Puszka, Фон-
дом Центр Архітектури та 
Національним Інститутом Архі-
тектури та Урбаністики.

Проєкт фінансується 
містом Варшава

Про авторку


