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WSTĘP

Szybki rozwój techniki w oddali pozostawia dawne zdoby-
cze cywilizacji, czyniąc je reliktami minionej epoki. Królująca 
w XIX i początkach XX wieku para, na przestrzeni lat ulegała 
wyparciu jako napęd stosowany w komunikacji. Krajobraz 
parowozów sunących po szynach i parostatków ciągną-
cych barki, czy zapewniających transport lub wypoczynek, 
odszedł w zapomnienie, pozostawiając swe świadectwa 
na pożółkłych fotografiach. W wielu miejscach gdzieś na 
uboczu zacumowano wycofane już ze służby statki paro-
we. Niektóre pozostawione na pastwę złomiarzy, obiekty te 
zniknęły w mgnieniu oka. Inne zaś, w postaci hulków, służą 
po dziś dzień szkoleniom żeglarskim. Dla niektórych z nich 
schronieniem okazał się obszar Jeziora Zegrzyńskiego. Przez 
lata stały się one wyjątkowym elementem krajobrazu kul-
turowego.

W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną trzy daw-
ne holowniki parowe, których obecne nazwy brzmią Duna-
jec, Sienkiewicz i Ziemowit, znajdujące się na wodach Jeziora 
Zegrzyńskiego. Przedstawiony zostanie stan zachowania tych 
historycznych jednostek pływających. Szczególna uwaga 
zwrócona zostanie na parowiec Ziemowit, który dzięki stara-
niom społeczników został wpisany do rejestru zabytków. Po-
nadto przedstawione zostaną możliwości zaadaptowania pa-
rostatków do nowych funkcji, 
w tym do turystyki kulturowej. 

Jezioro Zegrzyńskie jest 
sztucznym akwenem, utworzo-
nym w 1963 roku. Ze względu 
na swe położenie stało się atrak-
cyjnym miejscem do rekreacji 
i uprawiania sportów wodnych. 
Znalazły tu miejsce liczne klu-
by żeglarskie i ośrodki wypo-
czynkowe. Nieustanne, choć 
mozolnie postępujące zagospo-
darowanie brzegów, skłoniło 
do wykorzystywania przebu-
dowanych dawnych jednostek 
pływających jako restauracji 
czy stanic klubów żeglarskich. 
Taki los spotkał też omawiane 

w niniejszym artykule dawne holowniki. Ich przeszłość jest 
niekiedy pełna zagadek i luk  -̶ wszak liczą sobie ponad sto lat. 
Badacze niejednokrotnie spierają się o ich przeszłość, bowiem 
liczne przebudowy, zmiany nazw i armatorów, nastręczają nie 
lada problemów przy próbach odtworzenia ich dziejów. Wsku-
tek tego niestety do tej pory historia żeglugi śródlądowej nie 
doczekała się pełnego i rzetelnego opracowania.

SIENKIEWICZ

Sienkiewicz to statek (ryc. 1), który obecnie znajduje się w za-
toce w Zegrzu Południowym (gm. Nieporęt). Jego początek to 
rok 1901, kiedy jako holownik o numerze 409 został zbudo-
wany w stoczni w Dreźnie. Posiadał on napęd bocznokołowy, 
który w ruch wprawiała maszyna parowa dwustopniowego 
rozprężenia o mocy 100 KM. Jego pierwsza nazwa to Aller I  
-̶ wtedy to pływał w firmie Celler Schleppschiffahrt – Gesell-
schaft z siedzibą w Celle, w Dolnej Saksonii. Około 1912 roku 
nowym właścicielem statku został A. Wesołowski z Gdańska. 
Po zakończeniu I Wojny Światowej statek został przydzielony 
do holowania barek (w ramach pomocy humanitarnej) z żyw-
nością do ówczesnej polskiej granicy z Niemcami w Silnie. Na 
uwagę zasługuje fakt, że 15 września 1919 roku nielegalnie 
przekroczył on granicę. Jego armator poprosił Ministerstwo 
Aprowizacji o przerejestrowanie pod polską banderę.

Konrad Szostek i Katarzyna Zdeb

Holowniki parowe z Jeziora Zegrzyńskiego 
  ̶- postępująca degradacja  

i perspektywy na przyszłość

163–168

Ryc. 1. Holownik parowy Sienkiewicz (za: Akademicki Związek Sportowy)
Fig. 1. Steam tug Sienkiewicz (after: Akademicki Związek Sportowy)
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W 1920 roku parostatek otrzymał nazwę Sienkiewicz1. 
W dwudziestoleciu międzywojennym związany był z Warsza-
wą, pływając w Okręgowej Dyrekcji Regulacji Dróg Żeglow-
nych, następnie, od roku 1924 w Dyrekcji Dróg Wodnych 
w Warszawie, a w latach trzydziestych XX w. w Państwowym 
Zarządzie Wodnym. W tym okresie dokonano wydłużenia 
jego kadłuba. Uzyskał wówczas wymiary: długość 42,6 m 
i szerokość 4,82 m, przy zanurzeniu 0,85 m2. 

W latach trwania II Wojny Światowej nosił nazwę Adler. 
Pod koniec okupacji niemieckiej został zatopiony, a następ-
nie podniesiony z dna i odbudowany w Toruniu. W kwietniu 
1945 roku zarekwirowała go Armia Czerwona, a następnie 
skierowany został na terytorium ZSRR przez Bug. We wrze-
śniu 1945 roku, na skutek interwencji inż. Szczyt-Niemiowi-
cza Komisarza Żeglugi u gen. Szczepiennikowa, parostatek 
został zwolniony w Małkini. Po zakończeniu działań wojen-
nych pływał on kolejno w Państwowym Zarządzie Wodnym 
w Warszawie (do 1948 r.), w Rejonie Dróg Wodnych w War-
szawie (od 1951 r.) oraz w Okręgowym Zarządzie Wodnym 
w Warszawie (od 1963 r.). Został wycofany z eksploatacji 
w 1969 roku, a następnie po odcięciu tamborów i nadbudó-
wek, przebudowany na hulk. W 1974 roku został odstąpiony 
Klubowi Żeglarskiemu AZS w Zegrzu Południowym3. 

Niestety, stan techniczny statku pogarsza się z roku na rok. 
Brak bieżących remontów oraz warunki atmosferyczne nega-
tywnie wpływają na stan zachowania. W styczniu 2017 roku 
hulk zaczął nabierać wody - nieszczelność w kadłubie powsta-
ła prawdopodobnie na skutek nacisku zamarzniętej tafli jezio-
ra. Wezwana na miejsce straż pożarna wypompowała wodę 
spod pokładu przytopionej jednostki4. Obecnie jednostka na-
dal jest zacumowana na nabrzeżu Jeziora Zegrzyńskiego. 

DUNAJEC

Dunajec – bocznokołowy ho-
lownik parowy, został skonstru-
owany w 1903 roku w Linzu 
(ryc. 2). Powstał na zamówienie 
administracji wodnej z Krakowa 
o numerze 460. W 1904 roku 
w częściach przetransporto-
wano go koleją do Krakowa, 
gdzie następnie zmontowa-
no w stoczni Zieleniewskiego. 
Wtedy to otrzymał nazwę Kry-
styna5. Napędzany był maszyną 
parową dwustopniowego roz-
prężenia o mocy 150 KM. 

1 Magnuszewski 2014a: 6; w innych źródłach podawana jest data 
1923, por. Michalski 2009: 277. 

2 Michalski 2009: 278.
3 Magnuszewski 2014a: 6.
4 OSP Legionowo. Internet: http://osp-legionowo.pl/tonaca-koszarka

-zegrze-poludniowe/ (wgląd 4.04.2018 r.).
5 Wówczas jego długość wynosiła 37,5 m, jednakże w 1928 r. kadłub został 

wydłużono do 39,4 m. Natomiast szerokość to 5,25 m, a zanurzenie wy-
nosiło 0,55 m.

Dunajec jako jedyny z trzech znajdujących się na Jeziorze 
Zegrzyńskim dawnych statków parowych, ma za sobą udział 
w działaniach wojennych. W czasie I Wojny Światowej został 
wcielony do K.u.K. Weichselflottille, Krakau. Jego sterówka 
oraz rejon kotłowni zostały dodatkowo opancerzone blachą 
o grubości 5 mm. Ponadto wyposażono go w działa kalibru 
37 mm i ciężkie karabiny maszynowe. 

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, holownik pa-
rowy został przejęty przez władze państwowe. W tym cza-
sie pływał w Zarządzie Rzeki Wisły w Warszawie pod nową 
nazwą Wyspiański. W 1920 roku, w obliczu zagrożenia ze 
strony armii bolszewickiej, został ponownie uzbrojony i włą-
czony do służby wojskowej w 2 Dywizjonie Flotylli Wiślanej. 
Wyposażony w osiem ciężkich karabinów maszynowych, pa-
trolował Wisłę na odcinku Płock – Włocławek. Od 1921 roku 
pływał w Zarządzie Rzeki Wisły we Włocławku, a następnie 
w Państwowym Zarządzie Wodnym w Płocku (od 1933 r.). 
Na początku II Wojny Światowej po przejęciu jednostki przez 
Niemców, nadano mu nazwę Rhein i wykorzystywano w ad-
ministracji wodnej Reichswasserstrassenverwltung w Płocku.

Po wojnie parowiec otrzymał nazwę Wyspiański i pływał 
najpierw w okolicy Płocka, a później Warszawy. W połowie 
lat pięćdziesiątych XX w. został przebudowany na statek pa-
sażersko-towarowy w Stoczni Czerniakowskiej w Warszawie. 
Od tej pory nosił nazwę Dunajec i został przekazany Warszaw-
skiej Żegludze na Wiśle. Pływał głównie na trasie Warszawa 
– Płock. Wycofano go z ruchu wodnego w 1960 roku.

Warto nadmienić, że w 1963 roku usunięto z niego ma-
szynę parową, a także obcięto tambory. Tak ogołoconą jed-
nostkę w 1964 roku przejął Warszawski Okręgowy Związek 
Żeglarski. W czerniakowskiej stoczni dokonano jego przebu-

Ryc. 2.  Holownik parowy Dunajec (źródło: www.zegluga.info/thumbnails.
php?album=137)

Fig. 2.  Steam tug Dunajec (source: www.zegluga.info/thumbnails.php?-
album=137)
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dowy na przystań pływającą. 
Na pokładzie dolnym umiesz-
czono pomieszczenia hote-
lowe, a w części środkowej 
znacznych rozmiarów żaglow-
nię. W przykrytych pokładem 
słonecznym nadbudówkach 
na dziobie i rufie zorganizowa-
no dwie duże sale6. Tak przy-
gotowany hulk przeholowano 
na Jezioro Zegrzyńskie w 1965 
roku. Początkowo przycumo-
wany był w Zegrzu Południo-
wym, a następnie przez prze-
szło 40 lat w zatoce Pilawa 
w Nieporęcie jako baza WOZŻ 
oraz bar. 

Brak konserwacji i zaniedbanie doprowadziły do tego, że 
na początku XXI wieku statek osiadł na dnie. Natomiast z po-
wodu utracenia przez WOZŻ bazy w Nieporęcie miał on trafić 
na złom – stało się to najprostszą drogą do pozbycia się tej 
jednostki. Jednak w 2003 roku został odkupiony przez szko-
łę żeglarską „Akademia Nautica”. Holownik przeszedł wów-
czas doraźną naprawę kadłuba. Przez kilka lat znajdował się 
w Ryni. Ostatecznie jednak przeholowano go do zatoki w Ze-
grzu Południowym. W tym miejscu przebywa do dzisiaj, słu-
żąc szkoleniom żeglarskim7. 

Niestety, hulk ten potrzebuje generalnego remontu. Na-
prawy i wzmocnienia wymaga zwłaszcza nitowane poszycie 
dolnego pokładu. Prowadzona jest doraźna konserwacja jed-
nostki, jednak bez podjęcia dokładniejszych działań konser-
watorskich jego degradacja znacząco postępuje. Zważywszy 
na fakt, że jest to ostatnia pozostałość polskiej wojennej flo-
tylli śródlądowej z czasów II Rzeczypospolitej oraz najstarsza 
była jednostka marynarki wojennej - jest to obiekt niewątpli-
wie wart zachowania (ryc. 3).

ZIEMOWIT

Jest to tylnokołowy holownik zbudowany w 1907 roku, 
w stoczni Uebigau w Dreźnie (numer stoczniowy 966), dla 
Carla Stolza z Drezdenka (ryc. 4). Jego pierwsza nazwa to 
Kommerzinrant Leopold Stolz – posiadał on numer rejestra-
cyjny 262. Do jego napędu zastosowano dwucylindrową ma-
szynę parową podwójnego rozprężenia pary o mocy 200 KM. 
Kocioł parowy wykonała firma H. Pauksch z Gorzowa Wielko-
polskiego8. Rejonem pływania jednostki była Warta, Noteć 
i Brda. Po śmierci właściciela holownika w 1918 r. jednost-
ka została przejęta przez jego syna – Ernest Stolza. Następ-
nie została ona zakupiona przez Maxa Miechena z Wiprzyc 
(koło Gorzowa Wielkopolskiego) 11 października 1921 roku. 

6 Magnuszewski 2014b: 5. 
7 Akademia Nautica, Internet: http://www.anw.pl/dunajec.html
8 Jednostka posiadała następujące wymiary: długość 36,7m, szerokość 

4,2 m, zanurzenie 0,8 m. Według danych z 1952 roku nowe wymiary 
to: długość 38,5 m, szerokość 5,0 m, zanurzenie 0,90 m.

Nazwę holownika zmieniono na Uranus – ówczesny numer 
rejestracyjny to 447.
Od 1932 roku jego portem macierzystym stał się Gdańsk, 
gdzie otrzymał on nr rejestracyjny 848. Następnie w 1934 roku 
został zakupiony przez Spółdzielnię Transportową i Oszczęd-
nościową „Wisła” G.m.b.h. z siedzibą w Gdańsku i oddziałem 
toruńskim. Holownik używany był wówczas do transportu to-
warów na odcinku Gdańsk – Warszawa. Natomiast od 1936 r. 
stacjonował w Toruniu (nr rej. 207). W 1940 r. holownik zo-
stał zarekwirowany jako byłe mienie polskie przez niemiec-
ki Komisaryczny Zarząd Powiernictwa Wschód dla Żeglugi 
Śródlądowej Dorzecza Wisły. Następnie odsprzedano go (19 
czerwca 1940 r.) gdańskiemu armatorowi, Otto Hansowi Got-
tenmeyerowi (nr rejestracyjny 1043). Jednakże w lipcu 1944 
roku został zarekwirowany przez Dyrekcję Dróg Wodnych 
w Królewcu (choć pozostawiono go na Wiśle). W tym samym 
roku został zatopiony ładunkiem wybuchowym w okolicy 
Włocławka. Dwa lata później podniesiony z dna przez firmę 
Zarzecki i Spółka, zakwalifikowany został do odbudowy. Re-
mont przeszedł w toruńskiej Stoczni Rzecznej. 

Na nowo sprawna jednostka otrzymała nazwę Ziemowit 
i od 1947 roku pływała w Państwowym Zarządzie Wodnym 
w Toruniu (numer rejestracyjny 5016), a od 1952 r. w Re-
jonie Dróg Wodnych w Toruniu (numer rejestracyjny 455). 
Pięć lat później (1957 rok) Ziemowit został przekazany Yacht 
Klubowi Polskiemu w Warszawie. Następnie holownik został 
przebudowany na hulk w warszawskiej Stoczni Rzecznej na 
Czerniakowie. Wtedy to zdemontowano układ napędowy, 
maszynę parową wraz z kotłem oraz wyposażenie pomoc-
nicze. Na pokładzie głównym zamontowano nadbudów-
ki przykryte ciągłym pokładem słonecznym. Mieściły się 
w nich: kawiarnia, kuchnia i żaglownia z prysznicami. Pod 
pokładem umieszczono pomieszczenie bosmana, restaura-
cję wraz z barem, pokój zarządu klubu, cztery kabiny i szat-
nię męską. W 1968 roku hulk został przeholowany do zatoki 
w porcie Nieporęt9.

9 Bartelski i Tucholski 2017. 

Ryc. 3.  Holownik parowy Dunajec – stan zachowania w 2017 r. (fot. K. Szostek)
Fig. 3. Steam tug Dunajec in 2017 (photo by K. Szostek)
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Należy wspomnieć, że do transportu Kanałem Żerań-
skim niezbędne okazało się odcięcie atrapy komina oraz 
barierki pokładu słonecznego, bowiem jednostka nie zmie-
ściłaby się pod mostem w ciągu ulicy Marywilskiej na war-
szawskim Żeraniu10. 

Hulk przez lata użytkowany był do celów szkoleniowych. 
Jednak w wyniku modernizacji Portu Nieporęt, niezbędna 
okazała się zmiana lokalizacji YKP na Port Pilawę. Sama jed-
nostka stała się zbędna dla właściciela, a co za tym idzie 
musiała niezwłocznie opuścić Port Nieporęt. Najprostszym 
i najmniej problematycznym rozwiązaniem, które pod uwa-
gę wziął YKP, było zezłomowanie jednostki (ryc. 5).

10 Magnuszewski 2015: 9.

RATOWANIE ZIEMOWITA

Informacja o decyzji podjętej 
przez Yacht Klub Polski do-
tarła do grupy społeczników 
zaangażowanych w ochronę 
lokalnego dziedzictwa kul-
turowego. Zostało powiado-
mione Nieporęckie Stowa-
rzyszenie Historyczne. Jego 
przedstawiciele podjęli dzia-
łania, które miały na celu po-
informowanie i zainteresowa-
nie sprawą władz gminy, aby 
zachować obiekt. Niestety, 
okazało się to niezwykle trud-
ne ze względu na trwającą 
modernizację portu. Nie po-
wiodły się również próby zna-
lezienia dla parostatku nowej 
dogodnej lokalizacji. Dlatego 
też podjęto dalsze działania, 
aby uratować zabytkową jed-
nostkę. 

Do warszawskiego oddzia-
łu Stowarzyszenia Naukowe-
go Archeologów Polskich11 
wpłynęła informacja o złym 
stanie zachowania holow-
nika parowego Ziemowit, 
a także o planach sprzedaży 
przez obecnego właściciela, 
którym jest Yacht Klub Polski 
Warszawa. W celu lepszego 
rozpoznania tej sprawy na-
wiązano współpracę z Nie- 
poręckim Stowarzyszeniem  
Historycznym. Przedstawicie-
le obu stowarzyszeń uznali, 
że niezbędne jest sporzą-
dzenie ekspertyzy na temat 
o historii i stanu zachowania 

statku wraz z uwypukleniem jego wartości zabytkowych. 
Miała ona posłużyć do sporządzenia wniosku skierowa-
nego do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. O wydanie ekspertyzy poproszono prof. PAN dr 
hab. Zbigniewa Tucholskiego oraz prof. dr hab. Jana Bar-
telskiego. W opracowanej opinii została przedstawiona 
historia holownika parowego. Oprócz wyszczególnienia 
wartości zabytkowych hulka, zwrócono uwagę na nielicz-
nie zachowane jednostki żeglugi śródlądowej znajdujące 
się na terenie Mazowsza. Badacze podkreślili, że „w sta-
nie oryginalnym zachował się kadłub dawnego holownika 

11  SNAP Oddział w Warszawie podjął działania ze względu na zapis 
w statucie dotyczący ochrony dziedzictwa kulturowego. Ponadto Sto-
warzyszenie we wcześniejszych latach zainterweniowało w sprawie 
parostatku odkrytego w Bugu. 

Ryc. 4.  Holownik parowy Ziemowit – zdjęcie archiwalne (źródło: www.zegluga.info/displayimage.php?al-
bum=86&pos=)

Fig. 4.  Steam tug Ziemowit – archival photo (source: www.zegluga.info/displayimage.php?album=86&pos=)

Ryc. 5.  Holownik parowy Ziemowit – stan zachowania w 2017 r. (fot. K. Szostek)
Fig. 5.  Steam tug Ziemowit – state of preservation in 2017 (photo by K. Szostek)
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parowego z zamontowanymi na pokładzie historycznymi 
windami kotwicznymi z początku XX wieku”12.

Ze względu na fakt, że Ziemowit jest unikatowym za-
bytkiem o dużej wartości historycznej i naukowej, przed-
stawiciele SNAP Oddział w Warszawie oraz Nieporęckie-
go Stowarzyszenia Historycznego sporządzili wniosek do 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
który zawierał prośbę o podjęcie stosownych działań. We 
wniosku zawarto sugestię objęcia Ziemowita ochroną 
prawną w formie wpisu do rejestru zabytków ruchomych 
województwa mazowieckiego. Pismo zostało podparte 
wspomnianą opinią. Całość dokumentów została złożo-
na w dniu 15.09.2017 roku. Należy podkreślić, że MWKZ 
wszczął z urzędu postępowanie administracyjne już po 
niespełna tygodniu (w dniu 21.09.2017 r.). Kolejne dzia-
łania przedstawicieli WKZ związane były z przeprowadze-
niem oględzin holownika parowego. Ze względu na fakt, że 
Yacht Klub Polski Warszawa był w trakcie procedury zbycia 
statku (stan na dzień 06.10.2017 r.), rozpoczęto natychmia-
stowe działania, jakimi były wspomniane oględziny. Po ich 
zakończeniu, Wojewódzki Konserwator Zabytków uznał, 
że hulk ma charakter unikatowy, a jego wartość związana 
jest z udokumentowaniem rozwoju techniki budownictwa 
statków żeglugi śródlądowej. Stwierdzono również, że Zie-
mowit jest w złym stanie technicznym ze względu na ko-
rozję. Uznano, że należy podjąć działania prowadzące do 
zabezpieczenia i naprawy obiektu. W dniu 17.10.2017 r. 
MWKZ wydał decyzję (nr 1315/2017) o wpisie do reje-
stru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego 
dawnego holownika Ziemowit, obecnie zacumowanego 
na terenie portu w Nieporęcie. Decyzja została opatrzona 
rygorem natychmiastowego wykonalności, co umożliwiło 
zatrzymanie działań związanych ze sprzedażą statku13. 

PODSUMOWANIE

Przedstawione w niniejszym artykule jednostki żeglugi 
śródlądowej stanowią ważny element krajobrazu kulturo-
wego gminy Nieporęt. Wszystkie opisane powyżej zabytki 
techniki niosą ze sobą wartości nie tylko historyczne, ale 
również naukowo-poznawcze oraz sentymentalno-emocjo-
nalne ze względu na ich burzliwą (wojenną) przeszłość14. 
Obecnie wpasowały się na stałe w krajobraz Jeziora Ze-
grzyńskiego i całej gminy. Dlatego też należy zastanowić 
się, co umożliwi ich przetrwanie dla kolejnych pokoleń oraz 
optymalne (i nieszkodliwe) dalsze zagospodarowanie.

12 Tucholski i Bartelski 2017.
13 Decyzja MWKZ nr 1315/2017 z dnia 17.10.2017 r. 
14 Por. Affelt 2014: 151–153.

Ze względu na ich zgromadzenie na obszarze Jeziora Ze-
grzyńskiego15 mogą one stać się na nowo elementem czyn-
nej, lokalnej turystyki kulturowej. Poddanie ich remontowi 
oraz odpowiedniej konserwacji, umożliwiłoby ich ponow-
ne włączenie w ruch turystyczny, który mógłby być zwią-
zany z rejsami wycieczkowymi po Jeziorze Zegrzyńskim. 
Takie działania mogą doprowadzić do stworzenia swo-
istego skansenu (muzeum na wolnym powietrzu16) w celu 
udostępnienia zabytków, jak i przybliżenia ich historii 
i miejsca, z jakim są związane obecnie. Za pozostawieniem 
parostatków w rejonie Jeziora Zegrzyńskiego przemawia 
fakt atrakcyjności tego obszaru pod względem turysty-
ki wypoczynkowej oraz plan przywrócenia linii kolejowej 
do Zegrza Południowego (co pozwoli za zintensyfikowanie 
ruchu turystycznego w tym regionie). Jednocześnie, utwo-
rzenie muzeum na wolnym powietrzu pozwoli na uregu-
lowanie (niejako „zapanowanie”) nad zwiedzającymi, aby 
nie stało się to zagrożeniem dla historycznych statków. 
Oprócz wymienionych możliwości adaptacji, właściwe wy-
daje się również kontynuowanie szkoleń żeglarskich, a – 
co za tym idzie – możliwe jest stworzenie szkoły żeglugi 
śródlądowej, aby zainteresować nowe osoby taką formą 
sportu i rekreacji między innymi dzieci i młodzież. Z dru-
giej zaś strony możliwe jest także zaplanowanie szlaku 
turystycznego związanego z jednostkami żeglugi rzecznej 
wraz z możliwością włączenia innych obiektów zabytko-
wych z terenu gminy17. Możliwe jest również nawiązanie 
współpracy z miejscowym Domem Kultury oraz Nieporęc-
kim Stowarzyszeniem Historycznym i wykorzystanie paro-
statków jako „ruchomej” siedziby tych organizacji w celu 
prowadzenia zajęć, prelekcji oraz spotkań dla miłośników 
historii „małej ojczyzny”. Taka współpraca umożliwiłaby 
zagospodarowanie parostatków przy różnego rodzaju wy-
darzeniach okolicznościowych. 

Przedstawione w niniejszym artykule obiekty dziedzic-
twa techniki łączą się z krajobrazem kulturowym gminy 
Nieporęt również poprzez elementy dziedzictwa niemate-
rialnego. Ponadto same w sobie niosą wartości historyczne 
i naukowe ze względu na swoją stuletnią historię swojej 
konstrukcji – nawet po licznych przebudowach i zmianach 
pierwotnej funkcji18. Są one również świadectwem prze-
mian i rozwoju technologicznego. Odremontowane i wła-
ściwie zagospodarowane mogą stworzyć niezwykły klimat 
miejsca. Podtrzymanie tej wyjątkowości leży w interesie 
całego Mazowsza jako jego nieodłączny element dziedzic-
twa kulturowego. 

15 W trakcie konferencji Konserwacja zapobiegawcza środowiska 7. 
Dziedzictwo techniki wywiązała się dyskusja, podczas której zasuge-
rowano przeniesienie holowników parowych z Jeziora Zegrzyńskiego 
do Portu Żerańskiego. Tamtejsze wody nie zamarzają nawet podczas 
bardzo intensywnych zim, co spowodowane jest działalnością Elek-
trociepłowni Żerań. 

16 Werczyński 2014: 158.
17 W tym celu możliwe jest stworzenie przewodnika w formie książko-

wej i elektronicznej.
18 Por. Affelt 2014: 166.
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The article presents three former steam tugs, nowadays 
called: Dunajec, Sienkiewicz and Ziemowit – currently lo-
cated in the waters of Zegrze Lake. Their history is full of 
secrets and gaps, even though they are over 100 years old. 
Researchers often dispute their past because multiple re-
builds, frequent changes of names or shipowners, etc. 
create many problems. The authors presented the current 
state of preservation of these units.

Particular attention will be devoted to the Ziemowit 
steam tug, which, thanks to social workers, was entered to 
the register of monuments. Moreover, this article will show 
possibilities of adapting the steamboats to local cultural 
tourism.

Translated by Konrad Szostek

Konrad Szostek and Katarzyna Zdeb

Steam tugs from Zegrze Lake – progressive degradation and future prospects

Summary
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