
PROGRAM 
SZTANDAROWEGO REJSU ŻEGLARSKIEGO PTTK 

„Królowa Wisła 2017” 
WISŁA 

 
0. 15.06.17. Symboliczne rozpoczęcie rejsu u źródeł Wisły, Schronisko PTTK na 

Baraniej Górze 

1. 17.06.17. Uroczyste rozpoczęcie rejsu w Broszkowicach 

 
 

2. 18.06.17. Km „0” Broszkowice  – Tyniec (63,0) = 63,0 km (biwak) 

         -śluza Dwory PB (4,3) - upad 6,5 m, Smolice PB (21,2)- upad 4,6m,  
          Kanał Łączański - 17,2 km, śluza Borek Szlachecki LB (54,1) - upad 11,6 

3. 19.06.17. Tyniec (63,00) – Kraków (75,0) = 13,0 km (postój na przystani) 

         -śluza Stopień Kościuszko LB (66,5) - upad 5,0m 
         -zwiedzanie miasta według osobnego planu (20-21.06.17) 
     3.  21.06.17. Kraków (75,0) – Nowa Huta (90,0) = 12,0 km (postój przystań) 
          -śluza Dąbie (81,0) - upad 4,7m,  
     4.  22.06.17. Nowa Huta (90,0) – Opatowiec, LB przed promem (160,0) = 70,0     
          Km, (biwak)  
         -śluza Przewóz (92,0) - upad 6,5m!, utrudnienie nawigacyjne 119 km!-     
          przejście przy LB, utrudnienie nawigacyjne 140 km!           
     5.  23.06.17. Opatowiec (160,0) – Szczucin, PB przed mostem (192,0) = 32,0 km  
           (biwak), noc świętojańska. 
     6.  24.06.17. Szczucin (192,0) - Baranów Sandomierski, PB przed promem  
          (240,0) = 48,0 km (biwak)                                       
         -jaz pneumatyczny Połaniec (223,2)! 
     7.  25.06.17. Baranów Sandomierski (240,0) - Sandomierz LB (265,0) = 25,0 km  
         (postój przystań) 
         -zwiedzanie miasta według osobnego planu (26-27.06.17) 
     8.  28.06.17. Sandomierz (265,0) – Basonia LB  (313,0) = 48,0 km, lub Piotrawin  
          LB (327,0) = 62,0 km, (biwak) 
         -krótki postój w Zawichoście LB 
     9.  29.06.17. Basonia, Piotrawin – (313,0, 332,0) - Kazimierz Dolny PB (359,0) =  
         46,0 km, 27,0 km, (postój przystań)  



          -zwiedzanie miasta, wąwozy lessowe (30.06-1.07.17) 
   10.  2.07.17. Kazimierz Dolny (359,0) – Dęblin PB za mostem (393,0) = 34,0 km  
         (postój przystań) 
         -postój w Puławach PB-przystań (372,0), zwiedzanie Pałacu Czartoryskich, 
         -zwiedzanie twierdzy Dęblin (3.07.17) 
   11.  4.07.17. Dęblin (393,0) – Kozienice-Świerże Górne LB przy promie (425,0) =  
          32,0 km (biwak), zwiedzanie elektrowni Kozienice 
   12.  5.07.17. Kozienice-Świerże Górne (425,0) – Góra Kalwaria LB (476,0) = 51,0  
          km (biwak) 
   13.  6.07.17. Góra Kalwaria (476,0) – Warszawa PB-WTW lub LB - ŻKT Rejsy  
         (506,0, 511,0) = 30,0 km, 35,0 km (postój przystań) 
         -zwiedzanie miasta według osobnego planu (7-8.07.17, 9.07.17 – dzień wolny) 
   14. 10.07.17. Warszawa (506,0, 511,0) – Modlin (549,1) = 43,0 km, 38 km (biwak) 
         -zwiedzanie twierdzy Modlin 
   15. 11.07.17. Modlin (549,1) – biwak nad Wisłą, okolice Kępy Polskiej (600,0) =  
         51,0 km (biwak) 
         -zwiedzanie muzeum misyjnego w Czerwieńsku nad Wisłą (576,0), 
   16. 12.07.17. Biwak, okolice Kępy Polskiej (600,0) – Słupno (620,0) = 20,0 km  
         (biwak)  
         - postój w Porcie Słupno, wiele atrakcji 
   17. 13.07.2017. Słupno (620,0) – Płock (632,0) = 20 km (postój przystań) 
         -zwiedzanie miasta, (14.07.17) 
         -regaty o puchar prezesa ZG PTTK (15.07.17) 
   18. 16.07.17. Płock (632,0) - Włocławek LB (675,0) = 43,0 km (postój przystań) 
         -regaty długodystansowe  
   19.  17.07.17. Włocławek (675,0) - Toruń PB (736,0) = 61,0 km (postój przystań) 
         -śluza Włocławek LB (675,0), upad 11,0 m. Śluzowanie jachtów o wysokości  
          jachtów do 10 m, bez potrzeby kładzenia masztów. 
         -krótki postój w Nieszawie. 
         -zwiedzanie miasta według osobnego planu (18.07.17) 
   20. 19.07.17. Toruń (735,0) – Bydgoszcz Wyspa Młyńska = 48,0 km (postój 

przystań) 
         -śluza Czersko Polskie LB (772,6), upad -5,2 m.  
         -zwiedzanie miasta według osobnego planu (20.07.17) 
   21. 21.07.17. Bydgoszcz Wyspa Młyńska – Chełmno PB (806,0) = 44,0 km 

(biwak) 
          -śluza Czersko Polskie PB, 
          -samodzielne zwiedzanie miasta  
   22.  22.07.17. Chełmno – Grudziądz (834,0) = 28 km (postój przystań) 
         -zwiedzanie miasta i twierdzy (23.07.17) 
   23. 24.07.17. Grudziądz (834,0) – Korzeniewo PB (867,0) = 33,0 km (postój 

przystań) 
   24. 25.07.17. Korzeniewo (867,0) – Tczew LB (907,0) = 40,0 km (postój 

przystań) 
          -krótki postój w Gniewie, 
          -zwiedzanie miasta, Muzeum Wisły (26.07.17) 
   25.  27.07.17. Tczew (907,0) – Przekop (943,0) - Górki Zachodnie = 49,0 km  
          (postój przystań) 
         -odcinek ujście Wisły – Górki Zachodnie jest odcinkiem morskim ! 
 



                                          WISŁA Śmiała, WISŁA Martwa, MOTŁAWA 
   26. 28.07.17. Górki Zachodnie – Gdańsk = ok. 10 km (postój przystań na 

Ołowiance) 
         -pobyt w Gdańsku według osobnego planu (29.07.17) 
   27.  Gdańsk Marina – Westerplatte = 6 km. 
         (30.07.17, godz. 12.00) - złożenie w asyście wojskowej kwiatów pod  
         pomnikiem, apel, uroczyste zakończenie i rozwiązanie rejsu. Powrót załóg            
         i łodzi do miejsc stałego cumowania.          
          
Podczas całego rejsu przewidziane jest dodatkowo wiele niespodzianek, konkursów         
i spotkań. Organizatorzy jednak ze względu na bardzo zmienne stany wody w Wiśle, 
zastrzegają sobie możliwość niewielkich zmian w programie rejsu. 
 


