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Rozdział 1

Chapter 1

NARODZINY,
CZYLI ENERGIA MIASTA

THE BIRTH,
THE ENERGY OF THE CITY

Fotografowanie z powietrza to wyjątkowo trudna sztuka.

Shooting in mid-air is a very difficult craft. It is hard to pay

Patrząc na miasto z wysokości 3 kilometrów, trudno zwra-

attention to details looking at the city from a height of 3 km,

cać uwagę na szczegóły, zwłaszcza w lecącej maszynie,

especially in a flying machine, which constantly changes its

będąc co chwilę w nowym miejscu, kiedy dodatkowo trwa

position and where a race against time (read budget) takes

wyścig z czasem (czyt. z budżetem). Trzeba świetnie znać

place. You need to know the map of the greater city, because

plan miasta, bo w oczy rzucają się tylko największe elementy

only the largest elements – the vast, empty space of Defilad

– ogromna, pusta przestrzeń na Placu Defilad, Stadion Naro-

Square, the Narodowy Stadium, the airports catch the eye.

dowy, lotniska. Moją uwagę przykuło jednak coś jeszcze. Ele-

My attention was stolen by something else. By that part of

ment miejskiej układanki, od niedawna odkrywany na nowo,

the urban puzzle, recently rediscovered, although it’s been an

mimo że jest integralną częścią miasta od setek lat. Wielki

integral element of the city for hundreds of years. The great

strumień energii, który był jednym z głównych, jeśli nie naj-

stream of energy, which was one of the main factors, if not the

ważniejszym, czynnikiem osiedlania się tu ludzi.

most important factor of people’s settlement here.

Wisła, bo to o niej mowa, przecina miasto na dwie części,

The Vistula river, because this is that part I mean, cuts the city

zakręca, wije się tworząc, unikatowy w skali światowej, dziki

in two, turns and twists creating a world-unique, wild land-

krajobraz. W swojej historii „stworzyła” Skarpę Wiślaną, ob-

scape. Along the current of its history it „created” the Vistula

sługiwała handel. To przed Wisłą w 1944 roku zatrzymały się

Embankment, and was used for the city’s trade. It was upon

wojska radzieckie patrząc na dramat mieszkańców Warsza-

the Vistula river that the Soviet troops stopped, watching the

wy po jej drugiej stronie. Po wojnie brzegi przez jakiś czas

drama of Warsaw residents on the other side of the bank

służyły warszawiakom do rekreacji, a później, ze względu

in 1944. After the war, for some time, both banks served as

na zanieczyszczenie wody, mieszkańcy odwrócili się od

leisure destinations, and later, due to water pollution, the re-

swojej rzeki.

sidents turned their backs on the river.

Z góry zobaczyłem jednak, jak energia nad Wisłę powraca

From above, I saw, however, how the energy of the Vistula re-

– bulwary na lewym brzegu tętnią życiem, a dzikie brzegi po

turns – boulevards on the left bank are teeming with life, and

praskiej stronie i widoki odbijające się w tafli wody przycią-

the wild edges of the Praga side and views reflected in the

gają tysiące ludzi. Sam uwielbiam odpoczywać na miejskich

surface of the water attract thousands of people. Its majesty

plażach, grillować, spacerować obok rzeki. Z powietrza za-

and an incredible impact on the city impressed me looking at it

chwycił mnie jej majestat i niesamowity wpływ na miasto.

down below me. During the helicopter flight, I had an impres-

W trakcie lotów śmigłowcem miałem nieodparte wrażenie,

sion that, although the Vistula divides Warsaw into two parts,

że choć Wisła dzieli Warszawę na dwie części, to jednocze-

it also connects and binds them together – not just by a few

śnie łączy i spaja je ze sobą – nie tylko kilkoma mostami.

bridges.

Zjawiskowe kolory zachodzącego słońca odbijające się

Dreamlike colours of the sunset reflecting in the river cre-

w rzece tworzyły prawdziwie magiczny krajobraz, ale kiedy

ated a truly magical landscape, but when it got quite dark,

zrobiło się całkiem ciemno, jej mrok zlał się z równie nie-

the darkness merged with the equally unlit banks and parks

oświetlonymi brzegami i parkami wokół, tworząc czarną

around, creating a black spot. The Queen of The Polish Rivers

plamę. Królowa Polskich Rzek zupełnie zniknęła z krajobrazu

disappeared from the landscape of the city completely. But

miasta. Ale czy energia musi być widoczna, żeby płynąć?

must energy be seen to flow?

Dzika Wisła w rezerwacie Ławice Kiełpińskie na północnej granicy Warszawy. W oddali majaczą wieżowce w centrum miasta.
Wild Vistula in Ławice Kiełpińskie Reserve on the northern border of Warsaw. The City Centre’s skyscrapers loom in the distance.
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Zielona Saska Kępa w sąsiedztwie rzeki.
Green Saska Kepa near the river.

Wisła i oddzielony od niej dzikimi brzegami Stadion Narodowy.
The Vistula and the Narodowy Stadium separated by the wild bank.

Spojrzenie na bieg Wisły od strony północnej. Na pierwszym planie – Most Gdański.
A look at the course of the Vistula River from the north. In the foreground – Gdański Bridge.

Spojrzenie na bieg Wisły od południa – na pierwszym planie remontowany w 2015 r. Most Łazienkowski.
A look at the course of the Vistula River from the south – in the foreground, Łazienkowski Bridge, renovated in 2015.
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Most Siekierkowski, Wisła i skyline.
Ostatnie światła dnia magicznie odbijają się w tafli wody.
Siekierkowski Bridge, the Vistula and
the skyline. The last lights of the day
magically bounce off the surface of
water.
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Ciężko sobie wyobrazić, że dawno
temu w takim samym kadrze Stare Miasto i płynący Wisłą strumień
energii wyglądały niemal identycznie. Spojrzenie na południe.
It’s hard to imagine that a long ago,
in the same frame, the Old Town and
the Vistula river’s stream of energy used to flow almost identically.
A look to the south.
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Czarujące światła o zmierzchu
– Stadionu, Starówki, i Wisły.
Enchanting lights at dusk – The Stadium, the Old Town and the Vistula
River.
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Z poziomu chodnika ciężko sobie wyobrazić jak wije się w mieście nurt Wisły.
It’s hard to imagine how much the Vistula writhes in the city from a pavement’s perspective.

Rozświetlająca się miejska iluminacja i niknąca powoli w ciemności Wisła.
Brightening urban illumination and The Vistula fading slowly in the dark.
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Most Poniatowskiego i Wisła uchwycone z fragmentem śmigłowca.
Poniatowski’s Bridge and the Vistula captured with the helicopter’s element.
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Warszawskie mosty łączące uporządkowane brzegi po lewej stronie
rzeki z dzikimi po prawej.
Warsaw bridges linking the Vistula’s
organised edges on the left side of
the river with the wild, right side.
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Wieżowce, mosty, Stadion Narodowy i Wisła o zmierzchu. Pocztówka
z Warszawy.
Skyscrapers, bridges, the Narodowy Stadium and the Vistula at dusk.
A postcard from Warsaw.
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Wyróżniający się, mimo zachmurzenia, kształt warszawskiej rzeki.
Distinctive shape of the Warsaw’s river, despite the clouds.
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Ostatnie kolory zachodzącego słońca odbijające się w niknącej za horyzontem Królowej Polskich Rzek. Kilka
minut później zupełnie zatopiła się
już w ciemności.
The last colours of sunset reflected
in the – fading behind the horizon
– Queen of the Polish rivers. A few
minutes later, it completely sunk in
the dark.
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