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Wstęp 

 

Poniższa publikacja jest piątą z sześciu opracowań, które zostały przygotowane w ramach 

projektu Fundacji Makowo pt. „Biznes i społeczeństwo – promocja ekonomii społecznej w 

powiecie świeckim III edycja”. Głównym celem projektu jest Promocja idei ekonomii 

społecznej i przedsiębiorczości społecznej wśród 14 osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym oraz 3 podmiotów (w tym 1 JST i 2 PES) z obszaru LSR do 

31.20.2021 roku. 

W ramach I edycji projektu głównym celem publikacji było przybliżenie odbiorcom 

najważniejszych założeń ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej.  

Opisane zostało pojęcie ekonomii społecznej, jej specyfika i założenia, typy oraz rodzaje 

podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, przybliżono specyfikację 

spółdzielni socjalnych, fundacji, a także stowarzyszeń. 

Publikacje zaprezentowane podczas II edycji projektu dotyczyły wybranych wiosek 

tematycznych z województwa kujawsko – pomorskiego. Szczegółowo zostały 

zaprezentowane następujące wioski tematyczne: Wioska Chlebowa w Janiej Górze,  

Wioska Grzybowa w Krzywogońcu, Wioska Górnicza w Pile, Wioska Miodowa w Wielkim 

Mędromierzu oraz Wioska Mydlarska w Fiałkach. 

Publikacje przygotowane w ramach III edycji prezentują wybrane przedsiębiorstwa społeczne 

z województwa kujawsko – pomorskiego. Dotychczas ukazały się publikacje opisujące 

Fundację Studio M6, Fundację Zdrowego Życia, Fundację Alternatywną oraz Stowarzyszenie 

Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO – MY”. Poniższa publikacja przybliży natomiast 

działalność Fundacji Wolna Wisła. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Fundacja Wolna Wisła 

„Pływamy Wisłą od 2014 roku. Dzięki rzece 

poznaliśmy wspaniałych ludzi, poznaliśmy 

nieznane (a barwne) fragmenty naszego kraju i 

najważniejsze – rozsmakowaliśmy się w powolnym 

przebywaniu nad rzeką. Zorientowaliśmy się, że na 

polu popularyzacji Wisły, jej przyrody i związanych 

z nią rzemiosł jest wiele do zrobienia. Aby 

promować powolny sposób bycia nad Wisłą, aby 

promować wolną od zagrożeń Wisłę, w 2018 roku 

powstała Fundacja Wolna Wisła.” 

(https://www.wolnawisla.pl/o-nas/)  

Fundacja Wolna Wisła to grupa prawdziwych pasjonatów, którzy chcą pokazać szerszemu 

gronu piękno Wisły. Jak to robią? Zapraszają wszystkich chętnych, dorosłych, a także dzieci i 

młodzież na pokład tradycyjnej płaskodennej łodzi. Właśnie w ten sposób zarażają innych 

swoją miłością do tej wyjątkowej rzeki, opowiadają historie, pokazują ciekawe miejsca, 

roślinność, a wszystko to łączy się w piękną i niecodzienną przygodę, której na pewno nie da 

się zapomnieć.  

Ich misją jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Rozumieją i doceniają wszelkie 

dobrodziejstwa, które drzemią w Wiśle, a celem fundacji jest dołożenie wszelkich starań, aby 

przyroda skupiona wokół rzeki była dostępna dla wszystkich gatunków i pokoleń. Ważne jest 

dla nich obcowanie z naturą. Uważają, że doświadczenie pływania tradycyjnymi 

płaskodennymi łodziami taką bliskość im zapewnia.  

Bardzo ważny dla założycieli Fundacji jest rys historyczny. Fascynują ich opowieści o 

budowaniu trwałych i sprawnych łodzi w dawnych czasach, o tym, jak radzono sobie kiedyś i 

jak od zera założono bogate miasta – Toruń i Nieszawę. Ich działania osadzone są w 

kontekście historycznym i jednocześnie zwracają uwagę na to, jak skutki obecnych działań 

ludzi mogą wpłynąć na przyszłe pokolenia. W tym celu między innymi Fundacja pozyskuje 

środki na realizację otwartych działań z zakresu szeroko pojętej edukacji żeglarskiej, 

przyrodniczej, a także rzemieślniczej. 
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Wybrane projekty realizowane przez Fundację Wolna Wisła 

 

Klub młodzieżowy NASZA BAZA 

Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży w 

niekorzystnej sytuacji społecznej. Trwał w okresie 

wakacyjnym. Był to cykl 20 spotkań, każde ze 

spotkań trwało 4 godziny. Do projektu 

zakwalifikowano grupę 12 osób, która w lipcu i 

sierpniu miała okazję przeżywać prawdziwą 

przygodę na łonie natury.      
źródło:https://www.fundacja.wolnawisla.pl/ 

Dla uczestników przygotowano szereg atrakcji: gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia 

tematyczne, budowanie bazy, podglądanie przyrody, eksperymenty naukowe, zajęcia 

plastyczne, a także szereg wycieczek w ciekawe miejsca i co najważniejsze – rejsy po Wiśle 

tradycyjnymi łodziami.   

Wisłą po stabilną pracę 

„Wisłą po stabilną pracę” – to projekt, który był realizowany w okresie od 01.04.2020 do 

01.04.2021 i był skierowany do niepracujących osób dorosłych w niekorzystnej sytuacji 

społecznej. Projekt zakładał przygotowanie do pracy w tradycyjnej żegludze  wiślanej, 

szkutnictwie, a także w obsłudze ruchu turystycznego.  

Uczestnicy projektu mogli rozwijać swoje 

zainteresowania i umiejętności na różne sposoby: 

mieli szansę na zdobycie zawodu marynarza 

śródlądowego dzięki nauce obsługi łodzi, mieli 

okazję brać udział w zajęciach z zakresu obsługi 

ruchu turystycznego z elementami przewodnictwa, 

nauczyli się podstaw budowy drewnianych łodzi 

pracując w warsztacie.   
źródło: https://www.fundacja.wolnawisla.pl/  

Ogród społeczny Wolna Wisła 

„Nad brzegiem Wisły, w ciągu spacerowym łączącym Port Drzewny z parkiem na Bydgoskim 

Przedmieściu straszą zaniedbane i zaśmiecone tereny. Postanowiliśmy to zmienić i wspólnie z 

grupą osób, która zebrała się wokół tej idei, założyliśmy na opuszczonej działce nad Wisłą 

pierwszy w Toruniu ogród społeczny.” – Taki opis Ogrodu Społecznego Wolnej Wisły można 

znaleźć na stronie Fundacji (https://www.fundacja.wolnawisla.pl/ogrod.html).  

https://www.fundacja.wolnawisla.pl/
https://www.fundacja.wolnawisla.pl/ogrod.html


  
 

 

Ogród Społeczny to miejsce przeznaczone do 

szeroko rozumianej rekreacji. Tutaj każdy, kto 

lubi wypoczywać na świeżym powietrzu, 

pracować w ogrodzie, sadzić i pielęgnować 

rośliny znajdzie coś dla siebie.  

Społeczne ogrody powstają w miejscach, w 

których grupa ludzi postanowi działać w ramach 

wspólnej przestrzeni. Jest to bardzo wygodne 

rozwiązanie dla osób, które lubią drobne prace w 

ogrodzie, ale sami nie mają możliwości 

zorganizowania swojego ogrodu prywatnego.                        
                        Źródło: https://www.fundacja.wolnawisla.pl/                                                         

Co daje praca w ogrodzie społecznym? Przede wszystkim jest to świetna możliwość integracji 

i aktywizacji społecznej, pozytywnie wpływa na układ nerwowy redukując stres i wyciszając, 

daje dużo satysfakcji, znacząco zwiększa poczucie sensu i własnej wartości. Bardzo dobrym 

rozwiązaniem jest zaangażowanie w prace w takim miejscu osób, które z różnych przyczyn 

znalazły się w niekorzystnej sytuacji społecznej, osób osamotnionych, starszych. Jest to także 

dobre i przyjazne miejsce dla dzieci, które sprzyja edukacji przyrodniczej i ekologicznej – tak 

potrzebnych w obecnych czasach.  

 

Oferta rejsów po Wiśle 

Fundacja posiada w swojej ofercie rejsy regularne zarówno dla klientów indywidualnych jak  

i grupowych. Z Toruńskimi Flisakami można wybrać się w ciekawe rejsy tematyczne. 

Rejs Średniowieczny port Toruń jest to wiślana historia Torunia, którą opowiada przewodnik 

podczas rejsu. Wyprawa odbywa się wzdłuż niezwykle malowniczej panoramy Starego 

Miasta i wiedzie aż do dawnej osady rybackiej Winnica oraz krzyżackiego młyna Trzeposz.  

Rejs Wschód nad Toruniem to rejs, na który jak sami organizatorzy zastrzegają, warto zabrać 

porządną lornetkę. Wyprawa odbywa się pomiędzy średniowiecznym miastem,  

a rezerwatem przyrody Kępa Bazarowa. Na końcu rejsu, czyli na plaży na Winnicy przy 

Moście gen. Elżbiety Zawackiej na uczestników czekać będzie proste śniadanie:  

placek drożdżowy i flisacka kawa prosto z imbryczka. Piękne rozpoczęcie wyjątkowego dnia 

w Toruniu! 

Rejs Wisłą na Zachód to wieczorny rejs niezwykle malowniczym odcinkiem Wisły w stronę 

zachodzącego słońca. Rejs z widokiem na toruński most i podświetlaną panoramę miasta to 

idealna propozycja na romantyczne spotkanie lub klimatyczne zdjęcia.   

 

https://www.fundacja.wolnawisla.pl/


  
 

 

Rejs pod Gwiazdami to wyjątkowa wyprawa. Panorama Torunia od strony Wisły uchodzi za 

jeden z cudów Polski. W nocy, gdy jest oświetlona staje się jeszcze piękniejsza. „Pod nocnym 

niebem na czarnej toni będziesz miał wrażenie, że na świecie jest tylko nasza łódź  

i rozświetlony Toruń” – piszą o rejsie Flisacy.  

Wiślana Uczta to propozycja dla smakoszy i miłośników Wisły. Jest to połączenie wyprawy 

malowniczą rzeką i smacznej uczty, którą na oczach uczestników rejsu przygotuje twórca 

Chwast Prast Vegetarian Bistro Filip Malinowski. 

To oczywiście tylko niektóre z licznych atrakcji przygotowanych przez Fundację Wolna Wisła. 

Pełną ofertę wraz ze szczegółami można znaleźć na stronie: https://www.wolnawisla.pl/  
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Źródła: 

http://ekonomia-spoleczna.com.pl/dobre-praktyki/fundacja-wolna-wisla/ (stan na 20.10.2021) 

https://www.facebook.com/FundacjaWolnaWisla/ (stan na 20.10.2021) 

https://www.facebook.com/OgrodSpolecznyWolnaWisla (stan na 20.10.2021) 

https://www.fundacja.wolnawisla.pl/index.html (stan na 20.10.2021) 

https://www.wolnawisla.pl/ (stan na 20.10.2021) 
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