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WPROWADZENIE

Warszawa, od momentu swego powstania na przełomie XIII 
i XIV wieku, rozwijała się niezwykle szybko. Poświadczeniem 
może być fakt, że na początku XV wieku (w 1423 roku) ksią-
żę mazowiecki Janusz I Starszy ustanowił ją stolicą Księstwa 
Mazowieckiego1, a pod koniec XVI wieku (w 1596 roku), po 
pożarze Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie, to do 
Warszawy przeniósł się król Zygmunt III Waza wraz z dwo-
rem2. Przyczyn takiej popularności Warszawy można upatry-
wać w wielu czynnikach, lecz jako jeden z głównych wymie-
niane jest jej umiejscowienie na przecięciu wielu ważnych 
szlaków komunikacyjnych. W tym aspekcie, jak twierdzi Wła-
dysław Szulist, Wisła w Warszawie pełniła więc co najmniej 
dwojaką rolę3. Po pierwsze – szlaku rzecznego, za pomocą 
którego można było podróżować na północ (przez Płock i To-
ruń do Gdańska, ale także za pomocą szlaku bużańskiego 
w kierunku Rusi) lub południe (przez Puławy i Sandomierz 
do Krakowa). Po drugie – bariery, którą należało pokonać, 
by móc podróżować na wschód (przez Mińsk Mazowiecki, 
a dalej Siedlce do Brześcia; bardziej na północ przez Węgrów 
i Drohiczyn do Grodna lub przez Zegrze do Pułtuska i dalej 
przez Łomżę lub Przasnysz do Królewca; bardziej na południe 
przez Karczew i Wilgę do Lublina) lub zachód (przez Zakro-
czym do Płocka; przez Sochaczew i Łowicz dalej w kierunku 
Poznania; przez Raszyn w kierunku Piotrkowa Trybunalskie-
go lub Krakowa). Z Warszawy, wzdłuż Wisły, biegł także szlak 
na południe, w kierunku Czerska4. Wymienione tu szlaki są 
tylko niewielkim wyborem ważniejszych dróg, które w okre-
sie nowożytnym funkcjonowały i przecinały się na obszarze 
Warszawy. Pominięto wiele lokalnych dróg, o których wspo-
mina Władysław Szulist w przytoczonej wcześniej pracy.

Wraz z rozwojem Warszawy, wzrastała potrzeba sprawne-
go przeprawiania się przez Wisłę. Obecnie w granicach mia-
sta funkcjonuje dziewięć mostów. Licząc od południa, a więc 
z biegiem rzeki są to mosty: Siekierkowski, Łazienkowski, Po-
niatowskiego, średnicowy, Świętokrzyski, Śląsko-Dąbrowski, 
Gdański, Grota-Roweckiego i Skłodowskiej-Curie (Północny) 
(ryc. 1: 1–9). Do liczby tej można doliczyć mosty historycz-

1 Drozdowski i Zahorski 2004: 16.
2 Drozdowski i Zahorski 2004: 35.
3 Szulist 1976.
4 Szulist 1976: 325–358.
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Ryc. 1.  Mapa przedstawiająca Wisłę w obecnych granicach admi-
nistracyjnych m. st. Warszawy z zaznaczonymi mostami 
działającymi i historycznymi: 1) most Siekierkowski, 2) most 
Łazienkowski, 3) most Poniatowskiego, 4) most średnicowy, 
5) most Świętokrzyski / historyczny most Syreny, 6) most Śląsko-
Dąbrowski / historyczny most Kierbedzia / historyczny most 
Beselera, 7) most Gdański / historyczne mosty przy Cytadeli, 
8) most Grota-Roweckiego, 9) most Skłodowskiej-Curie, 10) hi-
storyczny most Ponińskiego, 11) historyczny most wysokowod-
ny, 12) historyczny most Zygmunta Augusta (oprac. R. Solecki)

Fig. 1.  A map of Vistula River in Warsaw with functioning (red colour) 
and former (yellow colour) bridges marked: 1) Siekierkowski 
Bridge, 2) Łazienkowski Bridge, 3) Poniatowski Bridge, 
4) „Średnicowy” Bridge, 5) Świętokrzyski Bridge / historic Syrena 
Bridge, 6) Śląsko-Dąbrowski Bridge / historic Kierbedź Bridge / 
historic Beseler Bridge, 7) Gdański Bridge / historic Citadel Rail 
Bridge, 8) Grot-Rowecki Bridge, 9) Skłodowska-Curie Bridge, 
10) historic Poniński Bridge, 11) historic „Wysokowodny” Bridge, 
12) historic Sigismund Augustus Bridge (designed by R. Solecki)
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ne, które funkcjonowały w Warszawie od XVI do połowy XX 
wieku5. Poczynając od najstarszego były to: most Zygmunta 
Augusta (istniejący w latach 1597–1603 na wysokości dzisiej-
szej ulicy Mostowej), most Ponińskiego (istniejący pomiędzy 
1775 i 1806 rokiem na wysokości dzisiejszej ulicy Bednar-
skiej), most Kierbedzia (istniejący w latach 1864–1944, obec-
nie w jego miejscu stoi most Śląsko-Dąbrowski), mosty przy 
Cytadeli (istniejące kolejno od 1875 i od 1908 roku do 1944 
roku, obecnie w ich miejscu znajduje się most Gdański) oraz 
most Syreny (istniejący w latach 1985–2000 na wysokości 
dzisiejszej ulicy Tamka, obecnie w jego miejscu znajduje się 
most Świętokrzyski) (ryc. 1: 10–12). Należy także wspomnieć 
o dwudziestowiecznych mostach tymczasowych, które prze-
rzucono przez Wisłę. Mosty tego typu znajdowały się na 
wysokości dzisiejszych ulic Zwycięzców6, Przystaniowej7, Ka-
rowej8, Grodzkiej9 i Ratuszowej10 (część z nich, o konstrukcji 
palowej zostało oznaczonych na ryc. 1). W XIX wieku i wcze-
śniej także działały w Warszawie mosty tymczasowe o kon-
strukcji pontonowej lub inaczej łyżwowej, o których najwię-
cej informacji można pozyskać z archiwalnych planów11. 

Latem 2015 roku stan Wisły był rekordowo niski. Dnia 19 
sierpnia 2015 roku wodowskaz na Wiśle w Warszawie wska-
zywał 47 cm. Sytuacja ta spowodowała, że wiele instytucji 
zdecydowało się na przeprowadzenie różnego typu badań 
odsłoniętego dna rzeki. Przykładowo, Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadził badania na tzw. 
„517 kilometrze Wisły” w poszukiwaniu występujących tam 
zabytków z XVII i XVIII wieku12 i zmapował dno rzeki z wy-
korzystaniem echosondy. Z kolei Biuro Stołecznego Konser-
watora Zabytków zleciło wykonanie dokładnej ortofotomapy 
koryta Wisły13, a także, wspólnie ze Stowarzyszeniem Nauko-
wym Archeologów Polskich Oddział w Warszawie, przepro-
wadziło badania powierzchniowe odsłoniętego dna rzeki 

5 Nie będą one w tym artykule szczegółowo opisywane, gdyż ich dzieje 
i konstrukcje zostały już wielokrotnie przedstawione w literaturze przed-
miotu: Sterner 1960; Wejnert i Kazimierski 1970; Jankowski 1973; Chwa-
ściński 1997; Hensel-Moszczyńska 2001; Niemirko 2003a, 2003b; Miste-
wicz 2010, 2012, 2016; Biliszczuk 2017.

6 Most pontonowy działający prawdopodobnie około 1915 roku; informa-
cja na podstawie fotografii z archiwum internetowego: www.fotopolska.
eu (wgląd 27.03.2018).

7 Most pontonowy działający prawdopodobnie w latach 1945–1946; infor-
macja na podstawie fotografii z archiwum internetowego: www.fotopol-
ska.eu (wgląd 27.03.2018).

8 Drewniany most palowy, tak zwany most wysokowodny, działający w la-
tach 1945–1947 i most pontonowy działający w latach 1947–1949; infor-
macja na podstawie fotografii z archiwum internetowego: www.fotopol-
ska.eu (wgląd 27.03.2018).

9 Drewniany most palowy, tak zwany most Beselera, działający w latach 
1915–1916, w trakcie odbudowy mostu Kierbedzia; informacja na pod-
stawie fotografii z archiwum internetowego: www.fotopolska.eu (wgląd 
27.03.2018).

10 Most pontonowy działający w latach 1945–1946; informacja na podsta-
wie fotografii z archiwum internetowego: www.fotopolska.eu (wgląd 
27.03.2018).

11 Mostów tych jednak w niniejszej pracy nie uwzględniono, gdyż przepro-
wadzone badania nie dostarczyły żadnego zabytku z nimi związanego.

12 Kowalski 2015: 239–244.
13 Ortofotomapa jest dostępna w zakładce [Zdjęcia – Wisła 2015] na stro-

nie: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_hi-
storyczna# (wgląd 27.03.2018).

w granicach administracyjnych m. st. Warszawy14. W ich wy-
niku zadokumentowano 111 punktów występowania zabyt-
ków archeologiczno-architektonicznych. Do zbioru tego nie 
wlicza się obszar badań Instytutu Archeologii UW.

MATERIAŁY I METODY

W niniejszym artykule zaprezentowany zostanie wybór 
znalezisk zadokumentowanych podczas archeologicznych 
badań powierzchniowych dna Wisły w granicach dzisiejszej 
Warszawy, które można łączyć z przeprawami wiślanymi. Zo-
staną on omówione kolejno, poczynając od południa. Każdy 
z prezentowanych obiektów zostanie krótko opisany oraz zo-
stanie przedstawione jego zdjęcie poglądowe wraz z kontek-
stem odnalezienia w formie mapki poglądowej. Tam, gdzie 
to będzie konieczne, przedstawione zostaną również archi-
walne fotografie oraz mapy i plany miasta.

WYNIKI

Wytypowano siedem obiektów (oznaczonych literami A–G) 
potencjalnie związanych z historycznymi przeprawami przez 
Wisłę:
A) Najdalej na południe wysunięty punkt znajduje się u uj-

ścia rzeki Wilanówki do Wisły (ryc. 2). W miejscu tym co 
prawda nie natrafiono na żaden obiekt sugerujący istnie-
nie mostu, ale w obrębie piaszczystej ławicy przy prawym 
brzegu zanotowano sześć fragmentów ceramiki siwej 
i ceglastej szkliwionej, którą można datować na około XVI 
wiek (ryc. 3: A). Na mapie Okolica Warszawy w diametrze 
pięciu mil z 1783 roku, której autorem był Karol de Per-
thées widoczne jest w tym miejscu, po obu stronach Wi-
sły oznaczenie „Przewoz” (ryc. 3: B). Oznaczenie „Przew. 
Augustowka” znajduje się na Mapie Kwatermistrzostwa 
z około 1850 roku. Prawdopodobnie więc kursował tu 
prom i to przez potwierdzony okres prawie 70 lat. Trady-
cja miejsca jest jednak zapewne jeszcze dłuższa15. Prom 
łączyłby wsie Augustówka, Siekierki, Zawady i Wilanów 
na lewym brzegu z wsiami Zbytki, Zerzeń, Zastów i Lasy 
na brzegu prawym.

B) Na prawym brzegu, w odległości około 500 m na północ 
od mostu Łazienkowskiego (ryc. 4) natrafiono na drew-
nianą belkę, w przekroju kwadratową, o boku około 
25 cm i długości około 2 m. Była ona wzmocniona stalo-
wymi obejmami z masywnymi śrubami (ryc. 5: A). W tym 
miejscu, w 1915 roku, działał tymczasowy most pontono-
wy. Na jednym ze zdjęć tego mostu widoczne są elementy 
analogiczne do odnalezionego (ryc. 5: B).

14 Informacja z biuletynu publikowanego przez BSKZ: www.zabytki.um.war-
szawa.pl/content/rozpoczynają-się-badania-archeologiczne-brzegów
-wisły (wgląd 27.03.2018); zob. także sprawozdanie z przeprowadzonych 
badań: Cędrowski i Pilcicka-Ciura 2015; Osoby, które brały udział w pro-
spekcji to: Ryszard Cędrowski, Tomasz Lec, Joanna Borowska, Magdalena 
Bryk, Robert Bartoszek, Hanna Pilcicka-Ciura i Łukasz Maurycy Stanaszek.

15 O spławianiu materiałów na potrzeby budowy pałacu w Wilanowie jest 
wspomniane w dokumentach z XVIII wieku (Nowak 2003: 63).
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C) Pod jednym z centralnych przęseł mostu średnicowego, 
tym bliższym praskiej stronie (ryc. 6) natrafiono na zespół 
co najmniej 20 pali wbitych pionowo w dno rzeki (ryc. 7: 
A). Ze względu na fakt, że pale nadal znajdowały się 
w nurcie, nie było możliwe ich pełne rozpoznanie, ale jest 
to zapewne pozostałość z okresu budowy mostu. Drew-
niane rusztowanie postawione bezpośrednio na dnie rze-
ki widoczne jest na zdjęciu z 1930 roku (ryc. 7: B).

D) W odległości około 300 m na południe od mostu Śląsko
-Dąbrowskiego, na wysokości ulicy Karowej (ryc. 8) zado-
kumentowano pięć zespołów pali (w liczbie od 8 do 27) 
wbitych w dno rzeki, zarówno pionowo, jak i pod kątem 
(ryc. 9: A–C). Zespoły tworzyły liniowe zgrupowania rów-
noległe do nurtu. Pomiędzy tymi zespołami występowa-
ły także pojedyncze pale. Łączna liczba wszystkich pali 
przekraczała 65 sztuk. Palowanie to jest pozostałością po 
moście wysokowodnym działającym w latach 1945–1947 
(ryc. 9: D).

E) Około 700 m na północ od mostu Śląsko-Dąbrowskie-
go i około 100 m na północ od wylotu ulicy Mostowej 
(ryc. 10) natrafiono na drewniany pal o średnicy około 
15 cm i długości około 140 cm, zakończony masywnym, 
stalowym szpikulcem osadzonym na jednym z końców 
pala (ryc. 11: A). Nie można wykluczyć, że jest to element 
konstrukcyjny jednego z mostów, które działały w bez-
pośredniej bliskości: mostu Zygmunta Augusta z koń-
ca XVI wieku lub mostu pontonowego z lat 1945–1946 
(ryc. 11: B).

F) Bardzo dużo elementów stalowych i drewnianych odna-
leziono na dnie rzeki pod dzisiejszym mostem Gdańskim 
i na odcinku do 500 m w dół rzeki. Należy także odno-
tować kamienne platformy usypane bezpośrednio na 
południe od wspomnianego mostu (ryc. 12). Elementy 
te należy wiązać z budową mostów pod Cytadelą i ka-
tastrofami budowlanymi, które podczas tych prac miały 
miejsce16, lub z licznymi zniszczeniami mostów w wyniku 
działań wojennych. Odnalezione elementy to fragmenty 
stalowych kratownic (ryc. 13: A), drewniane rusztowania 
(ryc. 13: B) a także pozostałości tymczasowego mostu ko-
lejowego z 1945 roku (ryc. 13: C–D).

G) Najdalej na północ wysunięty punkt, w którym uchwyco-
no relikt sugerujący istnienie historycznej przeprawy przez 
Wisłę znajduje się na wysokości Fabryki Samochodów 
Osobowych na Żeraniu, w odległości około 1,1–1,3 km na 
północ od mostu Gdańskiego (ryc. 14). Relikt ten to po-
zostałości po drewnianej łodzi, której widoczny fragment 
ma około 3,5 m długości i około 2 m szerokości. Wnętrze 
łodzi jest wypełnione piaskiem odsypu rzecznego oraz 

16 Sterner 1960: 101–106.

naniesionymi kamieniami i gruzem ceglanym (ryc. 15: A, 
C). Na mapie „Voyenno-topograficheskaya karta okrest-
nostey Varshavy” („Военно–топографическая карта 
окрестностей Варшавы”) z 1856 roku w miejscu tym wi-
doczna jest cienka kreska przecinająca rzekę, którą można 
interpretować jako przeprawę promową (ryc. 15: B). Taką 
interpretację potwierdza Mapa Kwatermistrzostwa z oko-
ło 1850 roku, gdzie w tym samym miejscu widnieje napis 
„Przewóz” (ryc. 15: D). Fakt, że zaznaczono tę przeprawę 
na mapach w tej skali, może sugerować że spełniała ona 
ważną, nie tylko lokalną funkcję.

DYSKUSJA I PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badania powierzchniowe koryta Wisły do-
starczyły wielu odkryć. Jak wspomniano, zidentyfikowano 
111 punktów występowania zabytków archeologiczno-archi-
tektonicznych. Ze zbioru tego jednak tylko 16 punktów (czyli 
około 14% zbioru) w 7 skupiskach powiązano z przeprawami 
przez Wisłę i opisano powyżej (punkty od A do G). W więk-
szości są to obiekty, które można datować na XX wiek. Brak 
jest w obrębie centrum miasta śladów po przeprawach 
starszych, powstałych przed XIX wiekiem. Z kolei materiał 
zabytkowy w postaci fragmentów ceramiki wymytych z ła-
wicy rzecznej na wysokości Wilanowa i reliktów drewnianej 
łodzi odnalezionych na wysokości Żerania nie wskazuje jed-
noznacznie na istnienie tam przepraw. Taka interpretacja jest 
możliwa jedynie na podstawie źródeł kartograficznych. Nie 
oznacza to jednak, że pozostałości po moście Zygmunta Au-
gusta lub moście Ponińskiego nie zachowały się. Należy ich 
jedynie szukać w obrębie dzisiejszego lewego nabrzeża, któ-
re dość mocno przesunęło się w kierunku wschodnim. Wska-
zują na to badania archeologiczne. Dzisiejszy budynek Starej 
Prochowni pełnił pierwotnie funkcję bramy prowadzącej na 
most Zygmunta Augusta. Podczas badań wykopaliskowych 
przeprowadzonych w 1967 roku natrafiono na wschód od 
tego budynku na zespół drewnianych pali o średnicy około 
30 cm, wbitych pionowo i połączonych z poziomymi belkami 
o szerokości około 15 cm17. Obecnie budynek Bramy Mosto-
wej znajduje się w odległości około 200 m od dzisiejszego 
brzegu rzeki. Z kolei w 2016 roku, podczas badań archeolo-
gicznych na terenie Elektrowni Powiśle, natrafiono na relikty 
drewnianego umocnienia brzegu rzeki18. Konstrukcja ta znaj-
dowała się w odległości około 300 m od dzisiejszego brzegu 
rzeki. Oznacza to, że ewentualne badania archeologiczne na 
obszarze Powiśla mogą potencjalnie dostarczyć wielu cieka-
wych informacji na temat najstarszych warszawskich prze-
praw przez Wisłę.

17 Gierlach 1967: 214.
18 Informacja uzyskana od Andrzeja Jaskuły, kierownika badań archeolo-

gicznych na terenie Elektrowni Powiśle.
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Ryc. 2.  Położenie punktu A: fragmenty ceramiki (źródło: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna#; oprac. R. Solecki)
Fig. 2.  Location of point A: potsherds (map source: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna#; designed by R. Solecki)

Ryc. 3.  A) fragmenty ceramiki odnalezione na piaszczystej ławicy u ujścia rzeki Wilanówki (fot. J. Borowska); B) fragment mapy Okolica Warszawy w dia-
metrze pięciu mil z 1783 roku, autor Karol de Perthées, z widocznym oznaczeniem „Przewoz” (źródło: www.rokmapy.pl/upload/images/(11)%20
PL_1_403_69-22%20B.jpg; data dostępu: 28 marca 2018)).

Fig. 3.  A) potsherds from the point bar of Vistula River near the mouth of Wilanówka River (photo by J. Borowska); B) fragment of the map Okolica 
Warszawy w diametrze pięciu mil from 1783 (author Karol de Perthées) with visible sign “Przewoz” (map source: www.rokmapy.pl/upload/imag-
es/(11)%20PL_1_403_69-22%20B.jpg; retrieved: 28 March 2018).
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Ryc. 4.  Położenie punktu B: drewniana, wzmacniana belka (źródło: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna#; oprac. 
R. Solecki)

Fig. 4.  Location of point B: wooden pole with iron clamp (map source: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna#; 
designed by R. Solecki)

Ryc. 5.  A) drewniana, wzmacniana belka, prawdopodobnego reliktu tymczasowego mostu pontonowego (fot. J. Borowska); B) fragment fotografii 
przedstawiającej niemiecki most pontonowy z 1915 roku na wysokości Czerniakowa (źródło: www.fotopolska.eu/72392,foto.html?o=b21980; 
data dostępu: 28 marca 2018)

Fig. 5.  A) wooden pole with iron clamp, probable relic of temporary pontoon bridge (photo by J. Borowska); B) fragment of photo from 1915 with 
German pontoon bridge near Czerniaków (data source: www.fotopolska.eu/72392,foto.html?o=b21980; retrieved: 28 March 2018)
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Ryc. 6.  Położenie punktu C: drewniane pale wbite w dno rzeki (źródło: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna#; 
oprac. R. Solecki)

Fig. 6.  Location of point C: wooden poles stuck in the riverbed (map source: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historycz-
na#; designed by R. Solecki)

Ryc. 7.  A) drewniane pale wbite w dno rzeki bezpośrednio pod przęsłem mostu średnicowego (fot. J. Borowska); B) fragment fotografii z 1930 roku 
przedstawiającej moment budowy mostu średnicowego (źródło: www.fotopolska.eu/19255,foto.html?o=b6326; data dostępu: 28 marca 2018)

Fig. 7.  A) wooden poles stuck in the riverbed beneath the span of the “Średnicowy” Bridge (photo by J. Borowska); B) fragment of photo from 1930 show-
ing the moment of construction of the “Średnicowy” Bridge (data source: www.fotopolska.eu/19255,foto.html?o=b6326; retrieved: 28 March 2018)
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Ryc. 9.  A, B, C) elementy systemu palowania tzw. mostu wysokowodnego (fot. J. Borowska); D) fragment zdjęcia z 1945 roku przedstawiający moment 
budowy tzw. mostu wysokowodnego (źródło: www.fotopolska.eu/789226,foto.html; data dostępu: 28 marca 2018)

Fig. 9.  A, B, C) wooden poles stuck in the riverbed, related with the “Wysokowodny” Bridge (photo by J. Borowska); D) fragment of photo from 1945 show-
ing the moment of construction of the “Wysokowodny” Bridge (data source: www.fotopolska.eu/789226,foto.html; retrieved: 28 March 2018)

Ryc. 8.  Położenie punktu D: system palowania w obrębie koryta rzeki (źródło: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historycz-
na#; oprac. R. Solecki)

Fig. 8.  Location of point D: wooden poles stuck in the riverbed (map source: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_history-
czna#; designed by R. Solecki)
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Ryc. 10.  Położenie punktu E: drewniany pal zakończony stalowym szpikulcem (źródło: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_hi-
storyczna#; oprac. R. Solecki)

Fig. 10.  Location of point E: wooden pole ended with a steel spike (map source: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_history-
czna#; designed by R. Solecki)

Ryc. 11.  A) pal zakończony stalowym szpikulcem (fot. J. Borowska); B) fragment zdjęcia z 1945-1946 roku z widocznym tymczasowym mostem pontonowym na 
wysokości ulicy Ratuszowej (widok w kierunku Starego Miasta) (źródło: www.fotopolska.eu/77505,obiekt.html; data dostępu: 28 marca 2018)

Fig. 11.  A) wooden pole ended with a steel spike (photo by J. Borowska); B) fragment of photo from 1945-1946 showing temporary pontoon bridge near Ratuszowa 
Street (view in the direction of the Old City) (data source: www.fotopolska.eu/77505,obiekt.html; retrieved: 28 March 2018)
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Ryc. 12.  Położenie punktu F: stalowe i drewniane elementy konstrukcyjne oraz platformy usypane z kamieni (źródło: www.mapa.um.warszawa.pl/
mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna#; oprac. R. Solecki)

Fig. 12.  Location of point F: steel and wooden construction elements and platforms mounded with rocks (map source: www.mapa.um.warszawa.pl/
mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna#; designed by R. Solecki)

Ryc. 13.  A) fragment stalowej kratownicy (fot. J. Borowska); B) fragment drewnianego szalunku lub rusztowania (fot. J. Borowska); C) pozostałości palowania 
i umocnienia filarów tymczasowego mostu kolejowego pod Cytadelą z 1945 roku (fot. J. Borowska); D) fragment zdjęcia z 1945-1947 roku przedstawiający 
tymczasowy most kolejowy pod Cytadelą (źródło: www.fotopolska.eu/789169,foto.html?o=b90354; data dostępu: 28 marca 2018).

Fig. 13.  A) fragment of steel truss (photo by J. Borowska); B) fragment of wooden formwork or scaffolding (photo by J. Borowska); C) wooden poles stuck in the 
riverbed near the Warsaw Citadel, relics of temporary railway bridge from 1945 (photo by J. Borowska); D) fragment of photo from 1945-1947 showing 
temporary railway bridge near the Warsaw Citadel (data source: www.fotopolska.eu/789169,foto.html?o=b90354; retrieved: 28 March 2018).
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Ryc. 14.  Położenie punktu G: pozostałości po drewnianej łodzi (źródło: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna#; 
oprac. R. Solecki).

Fig. 14.  Location of point G: relics of wooden boat (map source: www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna#; designed 
by R. Solecki).

Ryc. 15.  A, C) pozostałości po drewnianej łodzi (fot. J. Borowska); B) fragment mapy Voyenno-topograficheskaya karta okrestnostey Varshavy z 1856 
roku z widoczną przeprawą przez Wisłę na wysokości Żerania (źródło: www.yadi.sk/d/-F-yMFxnwrjzL; data dostępu: 28 marca 2018); D) frag-
ment Mapy Kwatermistrzowskiej z około 1850 roku z oznaczeniem „Przewóz” nad Wisłą na wysokości Żerania (źródło: http://maps.mapywig.
org/m/Polish_maps/series/126K_Mapa_Kwatermistrzostwa/CP-25_Kol_IV_Sek_III_Warszawa.jpg; data dostępu: 28 marca 2018)

Fig. 15.  A, C) relics of wooden boat (photo by J. Borowska); B) fragment of the map Voyenno-topograficheskaya karta okrestnostey Varshavy from 1856 
with visible river crossing near Żerań (data source: www.yadi.sk/d/-F-yMFxnwrjzL; retrieved: 28 March 2018); D) fragment of the map Mapa 
Kwatermistrzowska from 1850s with visible sign “Przewóz” upon Vistula River near Żerań (data source: http://maps.mapywig.org/m/Polish_
maps/series/126K_Mapa_Kwatermistrzostwa/CP-25_Kol_IV_Sek_III_Warszawa.jpg; retrieved: 28 March 2018)
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Rafał Solecki, Maciej Berkowski, Ryszard Cędrowski and Hanna Pilcicka-Ciura

Historic river crossings over Vistula in Warsaw.  
Results of archaeological surface survey of the river banks in 2015

Summary

In the summer of 2015, the water level in Vistula River was ex-
tremely low. It allowed to carry out an archaeological surveys 
in the area of revealed river banks and part of the riverbed. 
These studies resulted with many interesting observations, for 
example about strengthening of the river banks, and also pro-
vided many finds of archaeological, architectural and technical 
nature. This article aims to present a set of information about 
former Vistula River crossings, which were functioning in War-
saw in the past and were documented during the field walk.

The sum of 111 geopoints, where the artefacts related with 
the Vistula’s heritage appeared, were registered during this 
project. Only 16 of them can be linked with the river crossings 
and they were described in the paper in sequence from A to G 

- 5 bridges and 2 ferries. Relics of bridges are generally young 
and can be dated to 19-20th c. Ferries were dated on the basis 
of cartographic evidences to 18-19th c.

In the last part of the paper it was noted that there were 
no traces of bridges older than 19th c. registered during the 
project. Probably it is a result of dredging of the river during 
20th c. and shifting of Vistula’s channel during 18th and 19th c. 
The proof of the second thesis is that in the 1960s a wooden 
pillars of Sigismund Augustus Bridge were discovered during 
the archaeological excavations near the “Stara Prochownia” 
building which is located about 200 m from todays river bank.

Translated by Rafał Solecki
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