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Rządza, Czarna, Długa i Brodnia,

czyli o zmianach w hydronimii i hydrografii lewego dorzecza dolnej Narwi

N

a obszarze południowego Mazowsza, pomiędzy doli-

z okolic kolejnej miejscowości zwanej „Rynia”. Dziś natomiast bie-

nami Liwca i Wisły, znajduje się obszar Wysoczyzny

rze początek w okolicach Zapłocia i Kątów Czernickich, ponieważ

Kałuszyńskiej. Przypomina ona płaski guz wznoszący

jej górne źródła wyschły (ryc. 2).

się na północ od Kałuszyna, sięgający do 223 m n.p.m. Z kulmina-

Kolejną dłuższą rzeką płynącą z wysoczyzny jest Czarna (Czar-

cyjnych wzniesień promieniście spływają we wszystkich kierunkach

na Struga), której źródła znajdują się w pobliżu wsi Jakubów, Mo-

mniejsze rzeki regionu: na zachód do Wisły przez Świder i Mień, na

czydła i Antonina. Rzeka stanowiła główny prawy dopływ Długiej,

południe, wschód i północ do Kostrzynia i Liwca oraz na północny-

z którą łączyła się w dwóch miejscach: jako Cięciwa (dziś Czar-

-wschód do Narwi. Co ciekawe, z wysoczyzny nie spływa żadna

na Struga) pod Ossowem oraz jako Czarna pod miejscowościami

rzeka bezpośrednio do Bugu, który przyjmuje jedynie krótsze do-

Izabelin i Stanisławów (ryc. 2). Na mapie z 1783 roku Karola de

pływy z Równiny Wołomińskiej (ryc. 1). Do Narwi (a w zasadzie do

Perthéesa i na mapie z roku 1813 wydanej przez A. P. H. Nordman-

znajdującego się na niej Zalewu Zegrzyńskiego) spływają Rządza,

na zaznaczony jest jej cały bieg, natomiast na innych mapach, kar-

Czarna i Długa. Bieg jak również nazwy tych ostatnich zmieniały

tografów pruskich i rosyjskich z lat 1808, 1811-1820 i 1832, Czarna

się w ciągu wieków, dlatego też one, wraz z Brodnią, będą tematem

tworzy dwie oddzielne rzeki. Pierwsza płynie od źródeł do Długiej,

niniejszego artykułu.

uchodząc dawną Cięciwą. Natomiast druga ma źródła w pobliżu

Rządza wypływa z tych samych źródeł co płynąca w kierunku
przeciwnym Kałuska (inaczej „Witówka”). Jest jednak rzeką znacz-

ujścia pierwszej, pod Mostówką, i płynie dawnym dolnym biegiem
Czarnej, uchodząc do Długiej.

nie dłuższą, w średnim biegu ma nieco rozbudowane dorzecze, tam

Jeszcze inaczej było z Długą, jej dolny bieg w przeszłości

też przyjmuje Cienką wraz z jej dopływami (strumień ten w XIX w.

znacznie różnił się od dzisiejszego. Wypływała ona z okolic miej-

zwany był też „Jasienicą”). Poniżej ujścia Cienkiej Rządza została

scowości Dłuska, płynąc przez teren wysoczyzny i równiny nie-

połączona kanałem o nazwie „Biały Rów” z Czarną (Czarną Stru-

głęboką doliną. W średniowieczu uchodziła do Narwi pod Nie-

gą) z dawnego dorzecza Długiej. Wpada do Narwi poniżej ujścia

porętem, na co wskazuje dokument z 1426 roku. Zapewne już

do niej Bugu, w miejscowości Rynia (ryc. 2). Miejscowość ta nosi

wówczas w dolnym biegu rzeka miała charakter roztokowy, tzn.

jednocześnie dawną nazwę rzeki, uchodzącej w tym miejscu, dziś

płynęła wieloma korytami wzajemnie ze sobą połączonymi, przez

będącej dopływem Cienkiej, a w średniowieczu uważanej za rzekę

obszar bagien zwanych wówczas „Opolice”. Bagno to rozciągało

główną. Rynia nosiła też oboczną nazwę „Przeczrzew”, wypływała

się od warszawskiego Grochowa do Nieporętu (ryc. 2). W początkach XVII wieku bieg Długiej musiał być podobny,

1. Rekonstrukcja lewego dorzecza dolnej Narwi na tle rzeźby terenu (XV – początek XVII w.).

skoro król Zygmunt III Waza kazał rzekę doprowadzić do porządku (tj. zebrać wody z puszczy),
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tak by nie zagrażała jego dworowi myśliwskiemu
w Nieporęcie. Sam dwór stanowił również letnią
siedzibę władcy. Nie wiadomo, na jakim odcinku uregulowano wówczas rzekę. Być może część
wód połączono z Brodnią płynącą równolegle do
Długiej, po jej zachodniej stronie, z okolic Targówka w Warszawie do Narwi w pobliżu Skrzeszewa
(ryc. 2), bowiem na późniejszych mapach topograficznych tego terenu z lat 1783 i 1794 Karola de
Perthéesa oraz w zachowanym odręcznym szkicu
ks. Franciszka Czaykowskiego z 1779 roku Długa
uchodzi do Narwi w Skrzeszewie, płynąc właśnie
wcześniejszym korytem Brodni. Inaczej jej przebieg jest zaznaczony na mapach z lat 1802-1803,
1808, 1811-1820, 1813, 1831 i 1832. Tam Długa
płynie do Narwi ponownie przez Nieporęt. Na
Mapie Kwatermistrzostwa Polskiego z lat 1822-1843
w miejscu Długiej występuje Zonza czyli Krulewski
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Kanał, która ponownie płynie do Skrzeszewa. W rzeczywistości

(tj. doliny bródnowsko-nieporęckiej), a następnie do Narwi. Były

Zonza (dziś poprawnie: Ząza) jest dopływem Długiej, uchodzą-

one notowane jeszcze w drugiej połowie XIX wieku, czyli do czasu

cym pod Okuniewem, którą uznano wówczas za rzekę główną. Do

budowy wałów przeciwpowodziowych w dolinie Wisły, na terenie

Nieporętu płynie natomiast inny Krulewski Kanał stanowiący drugi

Warszawy i jej okolic. Na niektórych nowożytnych mapach widocz-

bieg Czarnej Strugi (czyli Czarnej), która poniżej Nadmy i Pustelni-

ne jest rozległe jezioro na tym terenie. Po spłynięciu nadmiaru wód,

ka rozdziela się na dwa koryta wykorzystując dawne łożyska Dłu-

na terenach bagiennych pozostawał cały labirynt rzek roztokowych,

giej. Na późniejszych mapach, z 1891 roku (Mapa Warszawa Północ)

Brodni, Długiej i Czarnej, tworzących sieć wielu połączonych wza-

i 1933 roku (mapa sztabowa WIG), Długa płynie do Nieporętu

jemnie odnóg. Prowadziły one wody do Nieporętu, innym razem

jako Kanał Markowski (w okolicach Marek), dalej jako Nowy Kanał,

do Skrzeszewa, a jeszcze innym do obu miejscowości jednocześnie.

a następnie jako Kanał Królewski. Na tych samych mapach inny

Do czasowych zmian w układzie rzecznym mogło dojść również

kanał, zwany „Bródnowskim”, płynie z Warszawy do Skrzeszewa.

za sprawą przesuwających się wydm, jak świadczy przykład z pobli-

Jego przebieg wskazuje, że uregulowano tu stare koryto Brodni,

skiego dorzecza Liwca. Jeszcze w XIX wieku dopływem Moszczony

a w dolnym biegu wykorzystano dawne koryto Kanału Królew-

była Gołębnica (ryc. 2), która dziś uchodzi do Osownicy właśnie

skiego. Oba kanały były połączone kolejnym kanałem pomiędzy

za sprawą lotnych piasków, które zasypały na pewnym odcinku jej

Kobiałką i Mańkami. Dodatkowo na mapie z 1933 roku wszystkim

koryto. Nie można też jednak do końca wykluczyć czasowej po-

rzekom towarzyszą dodatkowe rowy melioracyjne osuszające oko-

myłki nazewniczej. Na terenach bagiennych bieg rzek bywa trud-

licę. W 1951 roku w okolicy wsi Poddębe zbudowano kolejny kanał

ny do ustalenia, mogło więc dojść do sytuacji, w której za Brodnię

długości 2,5 km, którym odprowadzano wodę z Kanału Bródnow-

wypływającą z bagien opolickich w kierunku północno-zachodnim

skiego do Narwi, najprawdopodobniej wcześniej jego ujście było

uznano Długą. Podobnie było ze Szkwą w Puszczy Kurpiowskiej,

zamulane.

którą w górnym biegu często nazywano Rozogą, ponieważ wraz z tą

Do kolejnych zmian w systemie wodnym tego rejonu doszło

drugą przepływała przez jedno rozległe bagno.

w roku 1963, kiedy zbudowano żeglugowy Kanał Żerański (zwa-

Do pierwszych zmian antropogenicznych w hydrografii tutej-

ny też „Kanałem Zegrzyńskim”) łączący Wisłę w północnej części

szych okolic doszło już w początkach XVII wieku za czasów Zyg-

Warszawy z Narwią pod Nieporętem, do którego włączono dolny

munta III Wazy. Kolejne prace regulacyjne miały miejsce od począt-

bieg Długiej (tj. Kanału Królewskiego i Kanału Nowego). Kanał

ku XIX wieku aż po drugą połowę wieku XX. Miały one na celu

Żerański przeciął na dwie części starszy Kanał Bródnowski, któ-

osuszenie podmokłych i zabagnionych terenów nie wytrzymujących

rego wody jeszcze do niedawna były przerzucane na drugą stronę

nadmiaru wód opadowych i roztopowych, szczególnie tych prze-

za pomocą przepompowni Tomaszew. Wraz z budową Kanału Że-

lewanych z doliny Wisły. W 1919 roku rozpoczęto budowę kanału

rańskiego wzniesiono zaporę w Dębem tuż powyżej ujścia Kanału

obwodowego głównie dla potrzeb żeglugi. Zgodnie z planami miał

Bródnowskiego (dawnej „Brodni”), tworząc w ten sposób zbiornik

on rozpoczynać się na Gocławiu (południowa część prawobrzeżnej

retencyjny zwany „Zalewem Zegrzyńskim”. Wskutek spiętrzenia wód Narwi i Bugu zalano znaczną
część (ok. 8000 ha) podmokłych łąk, bagien i gorszych gruntów w okolicach Nieporętu. W związku z tą budową usypano też blisko 60 km wałów
wzdłuż Narwi-Bugu i Kanału, przez co zmniejszono radykalnie możliwość powodzi.
***
Podsumowując należy zaznaczyć, że do zmian
w sieci rzecznej tzw. doliny bródnowsko-nieporęckiej dochodziło w wyniku naturalnych przemian
zachodzących w środowisku przyrodniczym i w wyniku ludzkiej ingerencji.
Główną przyczyną częstych zmian koryta Długiej i jej dopływów przez wieki były sezonowe powodzie na Wiśle i Narwi i ich przelewy na tereny
tzw. doliny bródnowsko-nieporęckiej. Szczególnie
dawały się we znaki powodzie wiślane. Ze względu
na przełomowy charakter Wisły w Warszawie i niemal płaski praski taras nadzalewowy dochodziło do
przelewów na teren rozległego bagna opolickiego
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Warszawy) i prowadzić do Kanału Bródnowskiego, a następnie łą-

doliną dolnej Brodni. Na przestrzeni dziejów została w dolnym

czyć się z projektowanym Kanałem Żerańskim. Prace po roku jed-

biegu uregulowana w kanał zwany na poszczególnych odcinkach

nak przerwano. Prowadzone sukcesywnie i na coraz większą skalę

„Królewskim”, „Nowym” i „Markowskim”. Od lat sześćdziesią-

prace regulacyjne i melioracyjne, a wreszcie zbudowanie szerokiego

tych XX wieku uchodzi do Kanału Żerańskiego pod Stanisławo-

(25 m) i głębokiego (2,5-3 m) Kanału Żerańskiego położyło kres

wem i Michałowem-Grabiną. Brodnię po regulacjach w XIX wie-

zmianom w przebiegu rzek, a także ciągłym zalewom okolicznych

ku przemianowano na „Kanał Bródnowski”. W literaturze często

gruntów.

błędnie utożsamiano z nią Skurczę, płynącą dawniej na zachód

Wraz ze zmianami w dolinach rzecznych następowały także

od niej, z okolic Golędzinowa do Wisły (uchodziła na wysokości

zmiany w ich nazewnictwie. Rządza do XV wieku w dolnym biegu

Kępy Tarchomińskiej). Była to rzeka, która sezonowo wysycha-

zwana była „Rynią”, jako jedyna dziś płynie podobnie jak dawniej

ła. W okresie międzywojennym skrócono i uregulowano jej bieg

w swoim niemal naturalnym korycie. Czarna potrafiła dzielić się

tworząc Kanał Henrykowski, a po dolnym jej odcinku pozostała

na dwie rzeki, dziś ma nieco dłuższy bieg, ponieważ wykorzystu-

sucha opuszczona dolina.

je na terenie dawnych Opolic jedno z koryt Długiej. Z kolei ta

Tak liczne i częste zmiany w krajobrazie i nazewnictwie wod-

ostatnia uchodziła do Narwi raz w okolicy Nieporętu, a innym

nym na stosunkowo niewielkiej przestrzeni są ewenementem

razem w okolicy Skrzeszewa, w tym drugim przypadku płynąc

w skali całego Mazowsza i nigdy dotychczas nie miały miejsca. ¢
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