Wyspa
Sobieszewska

P R Z E W O D N I K

II

Wyspa Sobieszewska, wschodnia
dzielnica Gdańska, jest częścią Mierzei Wiślanej. Od zachodu ogranicza ją Śmiała Wisła, powstała
w wyniku przerwania pasa wydm
spiętrzonymi wodami rzeki w nocy
z 31 stycznia na 1 lutego 1840 roku
w miejscowości Górki (niem. Neufähr), od wschodu zaś zbudowany
między miejscowościami Świbno (Schiewenhorst) i Mikoszewo
(Nickelswalde) Przekop Wisły. Prace ziemne rozpoczęto w 1891 roku
i trwały do otwarcia nowego ujścia Wisły – 31 marca 1895 roku. Od
południa granicę wyspy wyznacza
Martwa Wisła, odcięta od głównego nurtu przez śluzy w Przegalinie
(niem. Einlage), natomiast od północy Zatoka Gdańska.

Mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej trudnili się rybołówstwem i rolnictwem,
ale obecnie te zawody przechodzą do historii. Ze względu na położenie i przyrodnicze bogactwo, m.in. rezerwaty przyrody Ptasi Raj przy ujściu Śmiałej
Wisły i Mewia Łacha przy ujściu Przekopu Wisły oraz rozległe piękne plaże,
rozwinęła się tu turystyka i rekreacja, powstało wiele ośrodków wypoczynkowych, hoteli, pensjonatów, domków campingowych czy udostępnianych
w letnim okresie pomieszczeń mieszkalnych w prywatnych posesjach.
///// Wyspa Sobieszewska to obszar wyjątkowy pod względem przyrodniczym.
Otoczona ramionami Wisły i wodami Zatoki Gdańskiej, które stykają się
i przenikają ze sobą przy dwóch ujściach rzeki, posiada specyficzne warunki
hydrologiczne sprzyjające bioróżnorodności. Znajdujemy tu nadmorskie plaże,
piaszczyste łachy, wydmy, jeziora przymorskie z przylegającymi trzcinowiskami, liczne zarośla wierzbowe i olchowe oraz – na znacznej części powierzchni
– nadmorski bór bażynowy i las mieszany, nie wspominając o łąkach i polach
uprawnych. To bogactwo siedlisk na tak niedużym obszarze (około 37 km2)
przyciąga wiele gatunków zwierząt, w szczególności ptaki, które znajdują
tu dogodne warunki do gniazdowania lub spokojne miejsca do odpoczynku
oraz żerowania podczas swoich wiosennych i jesiennych wędrówek. Wyspa Sobieszewska to również ważne zimowisko ptaków wodnych, przede
wszystkim kaczek.


Wyspa
Sobieszewska
z lotu ptaka.
Część
zachodnia
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Żerujące ptaki
siewkowe,
głównie biegusy zmienne
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Dla zachowania walorów przyrodniczych teren Wyspy objęto różnymi formami ochrony. Znajdują się tu dwa wspomniane wyżej rezerwaty przyrody:
Ptasi Raj i Mewia Łacha, którym wraz z przylegającymi do nich wodami
nadano w ramach Natury 2000, czyli Europejskiej Sieci Ekologicznej, status
chronionego obszaru pod nazwą Ujście Wisły. Cała wyspa posiada rangę
Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej. W 2018 roku dwa
ujścia Wisły z piaszczystymi łachami oraz otaczającymi je wodami Morza
Bałtyckiego pod nazwą Ujście Wisły wpisano na tzw. Listę Ramsarską, spis
najcenniejszych obszarów wodno-błotnych na świecie.

Teren dzisiejszej Wyspy Sobieszewskiej w okresie pierwszej Rzeczypospolitej
podlegał Gdańskowi, a Rada Miasta udostępniała obszary rolnicze prywatnym
dzierżawcom. Po reformacji dominowało tutaj wyznanie ewangelickie, po 1945
roku katolickie. Na terenie wyspy funkcjonują dwa kościoły, w Sobieszewie
i Świbnie. W czasie drugiej wojny światowej i wkrótce po jej zakończeniu
nastąpiła wymiana ludności, przybyli osadnicy z różnych rejonów Polski
i terenów wschodnich kraju. Wyspa została włączona w granice Gdańska
1 stycznia 1973 roku. Poszczególne miejscowości stały się osiedlami, ulice
otrzymały nazwy.
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Spacer po Wyspie:
Górki Wschodnie

Ze względu na położenie z dala od miejskiego
zgiełku Górki Wschodnie zawsze oferowały spokój oraz bliskość przyrody. Dlatego też
wynajmowanie letnikom kwater stanowiło
dla mieszkańców osady – obok rybołówstwa
– dodatkowe ważne źródło dochodów. Również
gdańszczanie chętnie korzystali tu z niedzielnego relaksu. Taki specyficzny klimat spokoju i kontaktu z naturą można odnaleźć jeszcze
dzisiaj. Warto tego poszukać szczególnie poza
okresem turystycznym.

1/Architektura Wyspy

W Górkach Wschodnich zachowało się wiele drewnianych domów posiadających cechy typowe dla architektury rybackiej na Mierzei Wiślanej w XIX wieku: dwuspadziste dachy z holenderską dachówką, typ konstrukcji zrębowej,
oszklone werandy oraz drewniane ażurowe elementy dekoracyjne (laubzekin)
na szczytach i okiennicach.
///// W budynku z lat 30. ubiegłego wieku przy ul. Nadwiślańskiej 107 mieściła
się szkoła podstawowa działająca jeszcze w pierwszych latach po wojnie.
Budynek przetrwał do dzisiaj. Przez wiele lat funkcjonowała w nim świetlica
dla mieszkańców, później sklep wielobranżowy. Obecnie znajdują się tu tylko
prywatne mieszkania, ale cały obiekt wymaga remontu.
///// Najbardziej wysuniętym na zachód budynkiem w Górkach i tym samym
na całej Wyspie Sobieszewskiej był gościniec Ostsee z 1925 roku. Znajdowały
się w nim pokoje gościnne oraz restauracja, w której organizowano dancingi
dla lokalnej społeczności. Budynek nie istnieje, ale na jego miejscu obecnie
znajduje się Bar Przystań Ptasi Raj przy ul. Nadwiślańskiej 139.
///// Ze względu na walory ornitologiczne tego terenu wąskie uliczki w Górkach noszą współcześnie ptasie nazwy: ul. Słowików, Czajki, Czyżyków*.
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Jeden z domów
rybackich
przy ul. Nadwiślańskiej
125–127

Gościniec Ostsee w Górkach
Wschodnich
przed 1945 r.
(obiekt nie
istnieje)

* Poprawna
nazwa tego
gatunku
ptaka to
czyże, a nie
czyżyki.
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Wejście do
Ptasiego Raju

2/Ptasi Raj

Rezerwat przyrody Ptasi Raj, o powierzchni około 190 hektarów, ustanowiony
został w 1959 roku przy wschodnim brzegu Śmiałej Wisły aż po jej ujście.
Obszar ten został objęty częściową ochroną już w 1916 roku. Celem ochrony
jest przede wszystkim zachowanie kompleksu dwóch przybrzeżnych jezior
(Ptasi Raj – nazwa taka sama jak nazwa rezerwatu – oraz Karaś), bagien i wydm
jako miejsca gniazdowania oraz odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych.
To również dobre miejsce pierzenia i zimowania ptaków wodnych, głównie
kaczek. Można tu spotkać ponad 200 gatunków ptaków.


Platforma
widokowa
w Ptasim Raju
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Wąsatka


Szuwar
trzcinowy

Rezerwat Ptasi Raj od strony zachodniej graniczy z wodami Śmiałej Wisły,
przy czym samo jezioro Ptasi Raj oddziela od rzeki wybudowana w 1888
roku kamienna grobla, którą w 2016 roku wyremontowano i obecnie nie
jest udostępniana.
Teren rozległego szuwaru trzcinowego rezerwatu
był kiedyś pastwiskiem dla miejscowych zwierząt
gospodarskich (głównie bydła) i jako taki stanowił
dogodne miejsce lęgowe dla ptaków siewkowych
jak biegus zmienny czy krwawodziób. Po objęciu
tego obszaru ochroną prawną i całkowitym zakazem wypasu zarósł on szybko trzciną i… zniknęły
ptaki preferujące niską trawę, dla których m.in.
powstał ten rezerwat. Ale pojawiły się inne gatunki
typowe dla trzcinowisk, np. bąki, błotniaki stawowe, wąsatki, trzciniaki, rokitniczki czy potrzosy.
Obecne tereny podlegające ochronie zachowują
swój status quo dzięki ochronie czynnej.


Kamienna
grobla

uwaga!
Wejście na kamienną groblę
jest zakazane.

Rokitniczka


Sieweczka
obrożna


Potrzos
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Jezioro Ptasi Raj od strony północnej oddziela od wód Zatoki wąska mierzeja
zwana Mierzeją Messyńską. Jej nazwa pochodzi od hiszpańskiego galeonu
Messina, który w 1866 roku osiadł tu na mieliźnie. Na Mierzei Messyńskiej co
roku przystępują do lęgów 2-3 pary sieweczek obrożnych. To gatunek ptaka
należący do siewkowców, który jest coraz mniej liczny na naszym wybrzeżu
i wymaga bezwzględnej ochrony. Dlatego ornitolodzy czasami ogradzają
gniazda, chroniąc lęgi przed drapieżnikami i antropopresją.


Piasek morski
kwarcowy

uwaga!
Nie wolno podchodzić do gniazd i tym samym
niepokoić i płoszyć ptaków.

Na terenie rezerwatu znajduje się ścieżka
przyrodniczo-dydaktyczna z tablicami
edukacyjnymi oraz dwiema wieżami widokowymi
przy dwóch jeziorach do obserwacji ptaków
oraz krajobrazu ujściowego.

3/Wybrzeże wydmowe

Brzeg wydmowy na Wyspie Sobieszewskiej jest typowym przykładem wybrzeża nadzatokowego i pod względem geologicznym stanowi część Mierzei
Wiślanej. Brzeg jest tworzony przez akumulujący się piasek, wyrzucany
przez fale z dna morskiego. W wyniku oddziaływania silnych wiatrów piasek
jest przemieszczany w głąb lądu. Natrafiając na przeszkody – m.in. rośliny
wydmowe – tworzy charakterystyczne formy wydmowe.
///// Możemy spotkać tutaj m.in. mikołajka nadmorskiego, który w Polsce
rośnie wyłącznie w strefie przymorskiej i jest objęty ochroną prawną, oraz
bardzo rzadko występującą lnicę wonną, wg Polskiej Czerwonej Księgi Roślin
uznaną za gatunek narażony na wyginięcie.
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W wielu miejscach Wyspy wydmy zachowały typową dla naturalnego wybrzeża strefowość. Wędrując od plaży w stronę boru nadmorskiego, zauważymy,
że na tym odcinku zmienia się zarówno stopień pokrycia podłoża przez rośliny,
skład gatunkowy flory, jak i samo podłoże. Te strefy mają związek z sukcesją
roślin (patrz: słowniczek na końcu rozdziału).
///// Plaża zbudowana jest z piasku morskiego, który charakteryzuje się okrągłymi i błyszczącymi ziarnami. Wiatr i woda działają jak sita – selekcjonują
piasek tak, że na powierzchni najczęściej widzimy ziarenka bardzo podobne
pod względem wielkości.
Materiałem, który buduje nasze wydmy i plaże, są głównie oszlifowane,
drobne bryłki kwarcu. Dzieje się tak, ponieważ kwarc cechuje się największą
wśród minerałów odpornością na wietrzenie i nie ulega rozpadowi w trakcie
długotrwałego transportu.


Mikołajek
nadmorski
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Przykłady gatunków psammofitów, które można spotkać
przy ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej rezerwatu Ptasi Raj,
przy wejściu na plażę nr 19


Kidzina
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Na plaży w strefie działania fal morskich wykształca się niekiedy tzw. kidzina,
czyli pas wyrzucanych przez morze szczątków organicznych i nieorganicznych. Możemy tutaj znaleźć muszle bezkręgowców, fragmenty roślin, a także
skarb poszukiwany przez wszystkich na plaży – jantar/bursztyn. Kidzina
jest siedliskiem nietrwałym, niszczą ją silne sztormy i wysoki stan wody
podczas zimy. Stanowi siedlisko przyrodnicze chronione w Unii Europejskiej
w ramach sieci Natura 2000.
///// Zaraz za pasmem plaży rozpoczyna się strefa wydm przednich. Jest to
miejsce osiedlania się piaskolubnych traw, których kępki akumulują piasek,
tworząc małe piaszczyste wyniesienia. Są one bardzo często narażone na
wydeptywanie i mechaniczne niszczenie przez turystów w trakcie plażowania. Kępy pionierskich traw wydmowych stale przysypywane piaskiem
rozrastają się i tworzą coraz większy i wyższy wał wydmowy – wydmę białą,
gdzie rozpoczyna się utrwalanie podłoża. Gdy podłoże jest stabilne, pionierskie trawy ustępują miejsca innym roślinom. Rozwija się warstwa mszaków
i porostów. Na powierzchni odkłada się próchnica – piasek zmienia barwę na
szarą. Ta strefa nazywana jest wydmą szarą. Końcowym efektem sukcesji na
podłożu wydmowym jest nadmorski bór bażynowy – las z dominacją sosny
zwyczajnej, który na Wyspie Sobieszewskiej wykształca się w specyficznej
postaci. Runo boru nadmorskiego zdominowane jest tutaj przez trawy i mszaki,
a na szczytach wydmowych wzniesień przez porosty.
///// Wydmy należą do siedlisk specyficznych. Charakteryzują się niestabilnym podłożem – ziarna piasku łatwo przemieszczają się wraz z wiatrem,
ponadto w ciągu dnia piasek może się bardzo silnie nagrzewać, nie zatrzymuje wody opadowej i jest bardzo ubogi w składniki odżywcze. Niewiele
gatunków roślin jest w stanie wzrastać i rozwijać się w takich warunkach.
Rosnące na wydmach psammofity (rośliny piaskolubne) wykształciły szereg
przystosowań, dzięki którym mogą tu funkcjonować.

Piaskownica
zwyczajna
jest rośliną, która do
prawidłowego wzrostu i rozwoju wymaga
stałego przysypywania piaskiem morskim.
Jej liście zwijają się
przy wysokiej temperaturze, chroniąc
roślinę przed nadmierną utratą wody.
Zdobywanie substancji
odżywczych ułatwia
jej symbioza z grzybami (mikoryza).

Wydmuchrzyca
piaskowa
posiada charakterystyczne liście pokryte
grubą warstwą wosku,
co ogranicza nadmierne parowanie wody.
Poza tym liście mają
budowę harmonijkową, a aparaty szparkowe są ukryte w rowkach na powierzchni
liścia, co również
zmniejsza utratę wody
z organizmu rośliny.


Piaskownica
zwyczajna


Wydmuchrzyca piaskowa
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Turzyca piaskowa
tworzy szybko rosnące wielometrowe
podziemne kłącza. Jej
wąskie rynienkowate
liście mają niewielką
powierzchnię parowania. Turzyca piaskowa
ma duże znaczenie
w stabilizacji piaszczystego podłoża i jako
roślina rodzima podlega częściowej ochronie
gatunkowej.


Turzyca
piaskowa

Ogromny zagrożeniem dla wybrzeża wydmowego jest antropopresja (np.
ruch turystyczny, zabudowa rekreacyjna, przemysł portowy i stoczniowy).
Zaburzeniem dla naturalnych układów roślinnych na wydmach jest także
wprowadzanie inwazyjnych gatunków roślin (np. róży pomarszczonej, różnych gatunków wierzb), sadzonych najczęściej w celu stabilizacji podłoża.
///// Należy pamiętać, że pas wydmowy jest nadzorowany przez Urząd
Morski i obowiązuje tu zakaz poruszania się poza wyznaczonymi drogami.
Wydmy podlegają także ochronie w ramach europejskiej sieci Natura 2000.

Słowniczek
Antropopresja – działania człowieka (planowane i przypadkowe), które
wpływają na środowisko.
Bioróżnorodność – różnorodność biologiczna, czyli rozmaitość form życia
występujących na Ziemi na różnych poziomach jego organizacji – zróżnicowanie ekosystemów, gatunków i genów.
Próchnica (humus) – zwykle przypowierzchniowa, organiczna część gleby.
Tworzą ją bezpostaciowe, organiczne szczątki w różnym stadium rozkładu.

4/Stacja Biologiczna Uniwersytetu Gdańskiego

Początki Stacji sięgają 1955 roku. Wówczas była ona jednostką Akademii
Medycznej. W 1971 Stację przekazano Uniwersytetowi Gdańskiemu, a zespół
naukowców, tworzących jednostkę Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, kontynuował badania z zakresu zoologii eksperymentalnej i biochemii zwierząt
morskich.
///// Od 2013 roku Stacja Biologiczna jest jednostką dydaktyczną Wydziału
Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Na jej obszarze znajduje się Laboratorium
Wydmowe, czyli jedyna sztuczna wydma w Polsce, na której posadzono
gatunki roślin wydmowych, charakterystycznych dla polskiego brzegu Bałtyku. Placówka współpracuje także z organizacjami prowadzącymi działania
przyrodnicze i kulturalne na Wyspie Sobieszewskiej oraz zajmuje się szeroko
pojętą edukacją przyrodniczą dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


Sztuczna
wydma. Stacja
Biologiczna
Uniwersytetu
Gdańskiego

Rośliny pionierskie – organizmy roślinne, które jako pierwsze dokonują
kolonizacji terenu pozbawionego pokrywy roślinnej.
Sukcesja – proces zmiany składu gatunkowego organizmów żywych w danym
miejscu, powodujący stopniowe przekształcenie podłoża. Innym przykładem
sukcesji ekologicznej może być zarastanie/lądowacenie jezior albo tworzenie
się nowych zbiorowisk roślinnych na trwale nieuprawianych polach.
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Reklama
w „Danziger
Allgemeine
Zeitung”,
6.07.1932, s.10;
reklama
w „Danziger
Allgemeine
Zeitung”,
11.07.1932, s. 8


Hydroplan
Junkers G 24,
za nim główny
budynek
dworca,
obecnie
siedziba Stacji
Biologicznej
Uniwersytetu
Gdańskiego
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Teren, który obecnie zajmuje Stacja Biologiczna Uniwersytetu Gdańskiego,
ma także historię niezwiązaną z biologią. W latach 20. i 30. XX wieku był tu
port dla wodnosamolotów. Chociaż pierwsze loty hydroplanów obsługiwał
Sopot, to jednak ujście Śmiałej Wisły stwarzało dogodniejsze warunki do
startu i lądowania. W 1925 roku towarzystwa lotnicze Danziger Aero-Lloyd
i Nordische Flugreederei utworzyły linię łączącą Gdańsk ze Sztokholmem.
Loty do Szwecji odbywały się w okresie od 5 czerwca do 30 września tego
roku. Połączenie obsługiwały dwie łodzie latające typu Dornier Wal. Wodnosamolot wylatywał z Wolnego Miasta Gdańska o godz. 17.15, natomiast
w Sztokholmie lądował o 21.15, skąd następnego dnia startował o godz. 6.00
rano, aby o 10.00 być w Gdańsku. Przy okazji próbowano bić rekordy prędkości i wkrótce po uruchomieniu linii odcinek ten został pokonany w czasie
2 godzin i 38 minut przez łódź latającą Dornier Wal Idaar.
///// W 1927 roku powróciła koncepcja uruchomienia połączeń dla wodnopłatowców. Senat Wolnego Miasta Gdańska z własnych środków budżetowych wybudował nowoczesny port wodno-lotniczy w Górkach Wschodnich
(Östliche Neufähr). W 1928 roku Deutsche Luft Hansa uruchomiła linię Gdańsk
– Kalmar, która funkcjonowała w okresie od 11 czerwca do 23 września. Przelot na tej trasie trwał 2,5 godziny. Pomimo budowy portu dla hydroplanów
w kolejnych latach nie zdecydowano się na otwarcie regularnych połączeń.
W 1932 roku na wodach Martwej Wisły wylądował największy wówczas na
świecie wodnopłatowiec Dornier Do-X o numerze burtowym D-1929.

Dornier Do-X w Wolnym Mieście Gdańsku
Tę największą wówczas na świecie łódź latającą zaprojektował Claude Dornier.
Wodnopłatowiec dysponował trzema pokładami. Na pierwszym znajdowały
się pomieszczenia dla pilotów, inżynierów, radiooperatora oraz maszyny
pomocnicze. Kabiny dla pasażerów, kuchnia, salon oraz ładownia mieściły się
na drugim pokładzie, natomiast baki z paliwem na trzecim. Maszyna, długa
na 40 metrów, wysoka na ponad 10, z rozpiętością skrzydeł wynoszącą 48
metrów, napędzana była 12 silnikami o mocy 600 koni mechanicznych każdy.
Jej pierwszy lot odbył się 12 lipca 1929 roku nad Jeziorem Bodeńskim. W ramach promocji od 5 listopada 1930 do 24 maja 1932 roku Dornier Do-X rozpoczął rejs po poszczególnych krajach Europy, Afryki i obu Ameryk. Z powodu
problemów technicznych w Nowym Jorku stacjonował przez 9 miesięcy.
///// 6 lipca 1932 roku, około godz. 17.00, Dornier Do-X wylądował na wodach
Martwej Wisły. Do Gdańska przyleciał z Królewca. Przedstawiciele władz
Wolnego Miasta Gdańska przywitali załogę z honorami. Podczas pobytu
w Górkach Wschodnich Dorniera udostępniono zwiedzającym w godzinach
od 9.00 do 20.00. Zwiedzanie kosztowało 70 fenigów dla osób dorosłych,
a 35 fenigów dla dzieci. Firmy transportowe oferowały usługi przewoźnicze. Spółka Weichsel organizowała kursy parowcami Paul Beneke, Schwan
i Neufahrwasser sprzed Zielonej Bramy i Bramy św. Jana do Górek Wschodnich. Ceny biletów zależne były od statku i trasy. Za bilet tam i z powrotem


Dornier Do-X
o numerze
burtowym
D-1929 stacjonował w porcie w Górkach
Wschodnich
od 6 do 13 lipca
1932 r.
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dorosły musiał zapłacić od 1 do 1,5 guldena, dziecko od 50 do 75 fenigów.
Kursy autobusowe oferowała firma Weichbrodt & Schlawjinski. Bilet w obie
strony kosztował 85 fenigów dla dorosłych, dla dzieci 40 fenigów.
///// W piątek 8 lipca 1932 roku o godz. 20.00 w auli Politechniki Gdańskiej
miały miejsce wystąpienia i pokaz fotografii z wcześniejszych wypraw Dorniera. Prelegentami byli członkowie załogi wodnopłatowca. W niedzielę 10
lipca D-1929 przyleciał do Sopotu, uatrakcyjniając rozpoczynający się sopocki
Tydzień Sportowy, a 12 lipca wykonał lot nad Gdańskiem z lądowaniem w Sopocie. Pobyt Do-X w Wolnym Mieście Gdańsku zakończył się 13 lipca 1932
roku. Tego dnia o godz. 11.00 Dornier uniósł się nad wodami Śmiałej Wisły
i obrał kurs na Świnoujście.
///// Po zamknięciu portu dla wodnopłatowców w latach 30. ubiegłego wieku
główny budynek Stacji służył jeszcze m.in. uczniom letniej szkoły Heleny Lange.
Opracowano na podstawie:
Maciej Bakun, Lotnictwo na Ziemi Gdańskiej 1910–1945, Toruń 2012
Jarosław Balcewicz, Tajemnice latających łodzi, www.nasz.gdansk.pl/
tajemnice-latajacych-lodzi/  
Prasa Wolnego Miasta Gdańska: „Danziger Allgemeine Zeitung”,
„Danziger Zeitung”, „Danziger Volkstimme”
Piotr Semków, Największy na świecie [w:] „30 dni” nr 1, 1998
Karl Heinz Regnat, Vom Original zum Modell: Flugschiff Dornier Do X,
Bonn 1998
Podziękowania dla Marcina Świerczyńskiego za dzielenie się informacjami i artykułami na temat przedwojennej historii Stacji oraz
Cezarego Ponczka za tłumaczenie tekstów z języka niemieckiego.

Znakowanie dzikich ptaków stosowane jest na całym świecie w celu poznania
różnorodnych aspektów biologii ptaków, np. tras wędrówek, miejsc zimowania, długości życia czy szybkości przelotów.


Śmieszka
w szacie
spoczynkowej

5/Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN
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Przy ul. Nadwiślańskiej 108 znajduje się placówka badawcza – Stacja Ornitologiczna, należąca do Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie. Powstała tu w latach 1956–57.
///// Miejsce na Stację wybrano ze względu na dogodne warunki do obserwacji ptaków, m.in. podczas ich wiosennych i jesiennych przelotów wzdłuż
wybrzeża. Stacja zajmuje się badaniami z zakresu ornitologii, w tym wędrówek,
rozmieszczenia, liczebności i rozrodu ptaków – ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ptaków jako zasobu bioróżnorodności. Realizuje również
państwowy monitoring przyrody – monitoring ptaków Polski, prowadzi
konsultacje ekologiczne oraz edukację przyrodniczą, wykorzystując do tego
m.in. własną pokaźną kolekcję okazów ptaków.
///// W Stacji działa jedyna w kraju Centrala Obrączkowania Ptaków, która
reprezentuje Polskę w Europejskiej Unii Obrączkowania Ptaków (EURING).
Centrala przeprowadza szkolenia dla obrączkarzy, gromadzi informacje
o znakowanych w Polsce ptakach, jak również zbiera wiadomości powrotne
o ptakach z obrączkami krajowymi i zagranicznymi.

Gdy zobaczysz lub znajdziesz ptaka z obrączką,
zawiadom Centralę Obrączkowania Ptaków
w Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN:
ring@miiz.waw.pl lub 58 308 07 59,
stornit.gda.pl

Zapraszamy na przyrodnicze wykłady
grupy uczniów i dorosłych.
Również osoby indywidualne mogą
okazjonalnie odwiedzić Stację
od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00–15.00.

Stacja Ornitologiczna
Muzeum i Instytutu
Zoologii PAN

Prosimy o wcześniejszy kontakt:
tel. 58 308 07 59
lub e-mail: stornit@miiz.waw.pl
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6/Wędzarnie

Górki Wschodnie (Östliche Neufähr – nazwa historyczna), leżące w zachodniej
części Wyspy Sobieszewskiej przy ujściu Śmiałej Wisły, to niewielka osada,
której mieszkańcy trudnili się głównie połowem ryb. Nic więc dziwnego,
że charakterystycznym elementem miejscowego krajobrazu były kominy
wędzarni, których w latach 30. ubiegłego wieku działało aż 10. Wędzarnie
posiadały od 2 do 10 kominów. Te wędzarnie, które przetrwały drugą wojnę
światową, upaństwowiono dekretem z 1946 roku i przydzielono różnym
spółdzielniom rybackim. Potem w latach 80. działały jako prywatne.
///// Do dzisiejszych czasów zachowały się obiekty dwóch wędzarni: jedna
obecnie w adaptacji przy ul. Ornitologów 18. Druga, przy ul. Nadwiślańskiej
79, po generalnym remoncie pod okiem konserwatora w 2005 roku została
przekształcona w pensjonat z restauracją pod nazwą Stara Wędzarnia.
///// W wędzarni przy ul. Ornitologów 18 jeszcze zachowało się wnętrze
z charakterystycznymi drewnianymi ramami na ryby umieszczanymi nad
paleniskami pod kominami. Ryby, głównie szproty, śledzie i flądry, wędzono
w tym miejscu jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku, zaś na początku lat 80.
zbijano tu drewniane skrzynki na wędzone ryby. W ścianach zewnętrznych
wędzarni można wypatrzyć cegły z sygnaturą Schmidt-Lenzen, znanej niemieckiej cegielni funkcjonującej w latach 1886–1936 na terenie pomiędzy
Nabrzeżem a Suchaczem na Wysoczyźnie Elbląskiej.
///// Widoczne kominy Starej Wędzarni pochodzą z przełomu lat 20. i 30.
ubiegłego wieku, gdy jej pierwszym właścicielem był Otto Bartsch. Potem
po wojnie działały tu spółdzielnie rybackie, a w 1986 roku wędzarnia stała się
własnością rodziny Kryńskich i funkcjonowała jako przetwórnia ryb jeszcze do
połowy lat 90. Obecnie nowi właściciele prowadzą tu swój biznes turystyczny.

Sobie


Stara
Wędzarnia
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TRASA 2:
PAWEŁ
JARCZEWSKI

Spacer po Wyspie:
Sobieszewo

2/Nieistniejący cmentarz w Sobieszewie

KRZYSZTOF
SZUMAŃSKI

Początki cmentarza przy kościele parafialnym w Sobieszewie to XVII wiek.
Plan nekropolii był swobodny, na rzucie nieregularnego wieloboku, silnie
związany z budynkiem kościoła. Miejsce pochówku funkcjonowało do końca
drugiej wojny światowej. Po wojnie, na skutek zniszczeń wojennych, warunków politycznych i społecznych, podjęto decyzję o zniwelowaniu nekropolii.
Pozostawiono jedynie dwie stele ewangelickie, które wyróżniają się wartością
artystyczną. To rokokowe nagrobne pomniki z drugiej połowy XVIII wieku
i początku XIX wieku.


Kościół
ewangelicki
w Sobieszewie
przed 1945 r.
(obiekt nie
istnieje)

1/Kościół Matki Bożej Saletyńskiej
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Sanktuarium
Matki Bożej
Saletyńskiej
w Sobieszewie

Niektóre źródła wskazują, że kościół w Bohnsacku powstał przed 1590 rokiem.
Inne wzmiankują o kościele katolickim podczas wizytacji biskupa Rozdrażewskiego z 1583 roku. Początkowo świątynia w formie kaplicy wymieniona była
w dokumentach z 1590 roku. W 1620 roku została powiększona, a w 1687 roku
dobudowano wieżę.
///// Dawna forma kościoła parafialnego w Sobieszewie to konstrukcja szachulcowa, sześcioosiowa, na rzucie prostokąta, wydłużona na osi wschód
– zachód, dach dwuspadowy kryty tzw. karpiówką. W źródłach pisanych
zachował się m.in. dokument, że władze Mierzei na ten cel przekazały drzewo jesionowe, natomiast na gontowy dach 10 młodych dębów. W 1741 roku
kościół wzbogacił się o nowy ołtarz, w 1741 roku ambonę, a w 1778 roku na
wieży umieszczono zegar (za 800 florenów). 17 stycznia 1818 roku gwałtowny
huragan uszkodził świątynię, którą odbudowano z końcem 1823 roku. Kolejne przebudowy nastąpiły m.in. w latach 1845 i 1934. W lutym 1986 roku
miał miejsce pożar, który strawił całą bryłę kościoła. Na jej miejscu w latach
1989–1995 powstała nowa świątynia.
///// Kościół otaczał cmentarz, który był integralnym elementem tego miejsca.
Został zniwelowany w latach 60. XX wieku.


Stele ewangelickie przy
Sanktuarium
Matki Bożej
Saletyńskiej
w Sobieszewie
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Jednym z nich jest pomnik nagrobny Gerharta Bartscha, głównego przewodniczącego kościoła w Bohnsack. Został wykonany z piaskowca w XVIII
wieku przez warsztaty kamieniarskie z terenu Gdańska. Jest datowany na
1777 rok, niesygnowany.
///// Stela jest bogato dekorowana. W dolnej partii nagrobka znajduje się
czaszka wsparta na dwóch piszczelach, symbolizująca krótkotrwałość ludzkiego żywota i śmierć, całość otoczono ornamentem liściastym. Część centralną
pokrywa inskrypcja otoczona girlandami drobnych kwiatów.
Awers: Gerhard Bartsch, współsąsiad, wójt z Wordel, najwyższy dostojnik kościoła w Bohnsacku,
ur. w roku 1704, 30 kwietnia, zmarły w roku 1777,
21 stycznia
Osiągnąłem spokój, nic mnie już tu nie trzyma,
wiele obowiązków mnie obciążało. Utrudzony latami o Jeruzalem walczyłem. Jezus pomógł mi w tej
walce zwyciężyć. Nie pozwolił mi upaść, prowadzi
mnie ku światłości...
Rewers: A oto spoczywam i żyję w szczęśliwości.
Nie znam ni nędzy, ni boleści. Triumfuję w Owczarni Pana. Kochana małżonko i krewni, synowie, córki
i znajomi, i wam dane będzie wkrótce odpocząć…

3/Ośrodek wypoczynkowy Drogowiec
i mozaika

Kierując się wzdłuż ul. Turystycznej w kierunku Świbna, mijamy oryginalną mozaikę prezentującą mapę Wyspy Sobieszewskiej. Mieści się
na terenie dawnego ośrodka wypoczynkowego Związku Zawodowego Transportowców i Drogowców Drogowiec. Jeszcze kilka dekad temu
ośrodek tętnił życiem i był jedną z wizytówek Wyspy Sobieszewskiej.

Po dawnej świetności zostało już niewiele. Do dziś można zobaczyć unikatowy szklany pawilon dawnej stołówki, który przyciąga uwagę przechodniów
nie tylko szklanymi ścianami, ale i nieregularnym kształtem. W okresie
działalności Drogowca na obszernym placu od listopada 1961 do września
1989 roku ustawiony był samolot pasażerski Polskich Linii Lotniczych LOT.
Obecnie jest eksponatem w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie.


Mozaika –
mapa Wyspy
Sobieszewskiej


Ośrodek wypoczynkowy
Drogowiec
w Sobieszewie, lata 60.
XX w.


Ośrodek wypoczynkowy
Drogowiec
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5/Izba Pamięci Wincentego Pola

W tym samym budynku, na pierwszym piętrze, od 1974 roku znajduje się miejsce pamięci poświęcone nieco zapomnianemu poecie, pisarzowi, krajoznawcy
i podróżnikowi Wincentemu Polowi. Był on XIX-wiecznym odpowiednikiem
dzisiejszych podróżników – Martyny Wojciechowskiej czy Tony’ego Halika.
Dlaczego Wincenty Pol na Wyspie? To właśnie jemu zawdzięczamy nazwę
Śmiała Wisła – nowego ujścia Wisły pod wsią Górki, które powstało w nocy
z 31 stycznia na 1 lutego 1840 roku. Od 2007 roku Izba Pamięci znajduje się
pod opieką GAK Wyspy Skarbów.


Izba Pamięci
Wincentego
Pola


Kawiarnia i Hotel
Lindenhof
w Sobieszewie
przed 1945 r.
(obecnie
m.in. siedziba
GAK Wyspa
Skarbów)
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4/GAK Wyspa Skarbów

W budynku przy ul. Turystycznej 3 mieszczą się obecnie m.in. Wyspa Skarbów
– jednostka Gdańskiego Archipelagu Kultury, Izba Pamięci Wincentego Pola,
Biblioteka na Wyspie – filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska i Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy
Sobieszewskiej. W okresie PRL-u swoje siedziby miały tu Urząd Stanu Cywilnego w Sobieszewie, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej i Zakład
Gospodarki Komunalnej w Sobieszewie. Jednak najświetniejsze czasy tego
budynku trwały do 1945 roku. Od 1910 roku mieścił się tu luksusowy Hotel
Lindenhof (Lipowy Dwór) oraz kawiarnia i restauracja. Z archiwalnego wydania Kurort i kąpielisko Bohnsack 1930–1931 dowiadujemy się, że „właścicielem
obiektu był Albert Schneider, który położony był tuż przy lesie, z działającą
kawiarnią i restauracją, z dobrze urządzonymi pokojami z wyżywieniem, ze
znakomitą kuchnią”.

6/Przedwojenna Stacja
Ratownictwa Brzegowego

Zmierzając ulicą Radosną w kierunku plaży (wejście nr 16), mijamy Tawernę Robinson. Jeszcze do niedawna nikt nie zdawał sobie sprawy, że w tym
budynku mieściła się niegdyś Stacja Ratownictwa Brzegowego. W rejonie
obecnej polskiej granicy morskiej (od Świnoujścia do granicy wschodniej)
działało przed wojną ponad 25 stacji tego typu. Zadaniem drużyn ratowniczych było niesienie pomocy rozbitkom i udzielanie pomocy jednostkom na
mieliźnie w pobliżu brzegu. Jedną z gdańskich Stacji Ratownictwa Brzegowego
była stacja zlokalizowana właśnie w Bohnsack (dziś Sobieszewo). Powstała
w 1891 roku, była wyposażona w łódź ratowniczą, którą transportowano
w razie potrzeby na plażę na wózku torowym oraz w aparat rakietowy do
wystrzeliwania rzutek.
///// Do 2017 roku sądzono, że budynek Stacji w Sobieszewie został zniszczony podczas działań wojennych lub tuż po wojnie. Przez przypadek udało się
odkryć, że kształt jednego z okien Tawerny swoimi wymiarami przypomina
założenie architektoniczne dawnej Stacji. Ten sensacyjny fakt potwierdziły
analizy dokumentów archiwalnych i pomiary elementów budynku. Na dodatek
wykonano graficzną rekonstrukcję budynku stacji i nałożono jego zarys na
współczesną fotografię Tawerny.
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7/Sekretne życie lasu sosnowego

Każdy las żyje swoim rytmem uzależnionym zarówno od pory roku i warunków atmosferycznych, jak i działalności człowieka. Wędrówka po sosnowym,
pachnącym żywicą lesie na Wyspie Sobieszewskiej poza wyznaczonymi
szlakami może przysporzyć sporo problemów, a nawet skończyć się utratą
zdrowia. Spacerując „na dziko”, możemy bowiem utknąć w ogromnej ziemnej
szczelinie. To pozostałość po nielegalnym wydobyciu bursztynu, polegającym
na wypłukiwaniu gleby strumieniem wody pod ciśnieniem. Takich poszukiwań
dokonuje się na chybił trafił, ponieważ poszukiwacze nie posiadają map złóż
złota Bałtyku. Po nielegalnym wydobyciu pozostają wielkie wyrobiska – las
pokrywa w takim miejscu połać szarego piachu. Grunt się zapada, przewracają
się drzewa, których korzenie zostają podmyte.
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Teren dawnego dywizjonu działającego w latach 1963–1999 na Wyspie Sobieszewskiej mieścił się na uboczu drogi wiodącej z Sobieszewa do Górek
Wschodnich. Otoczony z czterech stron lasem doskonale pełnił swoją strategiczną rolę. Początkowo nieuzbrojony, już w 1964 roku uzyskuje pierwsze
zestawy rakietowe produkcji radzieckiej. Po odbytych szkoleniach dywizjon
osiągnął gotowość pełnienia dyżurów bojowych w systemie Obrony Powietrznej Kraju (z czasem 6 minut na osiągnięcie gotowości do startu rakiet
dyżurnych). Po rozformowaniu dywizjonu teren nie był użytkowany. Później
mieścił się tu ośrodek wczasowy. Obecnie cały teren znajduje się w rękach
prywatnych. W przyszłości ma tu powstać wysokiej klasy hotel.

9

9/23. dywizjon rakietowy
Obrony Powietrznej Gdańsk-Sobieszewo

a

Falow

8

Pamiętacie legendę o zakazanej miłości Juraty i zuchwałego rybaka, o której
dowiedział się srogi władca piorunów Perkun? Rozsierdzony cisnął potężnym
gromem w bałtycki pałac władczyni. Jurata zginęła w bursztynowym rumowisku, a rybak przepadł w głębinach… Do dziś sztormowe fale wyrzucają na
brzeg większe i mniejsze bryły bursztynu…
///// Jeśli chcemy w zgodzie z naturą oraz prawem zdobyć ten cenny materiał,
musimy uzbroić się w cierpliwość. Zaopatrzyć w dobrą aplikację pogody i czekać na silne wiatry wiejące z kierunków północnych lub północno-wschodnich.
Ta niesprzyjająca aura da nam pewność, że tuż po wielkim sztormie, przed
wschodem słońca, uzbrojeni w nowoczesne kaszorki i nieprzemakalne ciepłe ubranie, wyłowimy piękne okazy bałtyckiego złota. Po jednym z takich
sztormów w 2005 roku na sobieszewskiej plaży został wyłowiony okaz
o wadze 940 gramów. Udało się to Sylwestrowi Malusze, pasjonującemu się
poławianiem bursztynu od najmłodszych lat. Tę drogocenną bryłę ozdobioną
pąklami można oglądać dziś w Muzeum Bursztynu w Gdańsku.

czna

8/Złoto bałtyckiego morza
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TRASA 3:
WALDEMAR
NOCNY

Spacer po Wyspie:
Świbno i okolice
1/Rezerwat przyrody Mewia Łacha

ALICJA
BIELSKA


Rezerwat
przyrody
Mewia Łacha

Ten unikatowy rezerwat przyrody o powierzchni około 150
hektarów został utworzony w 1991 roku. Obejmuje oba brzegi
ujściowego odcinka Przekopu Wisły: część lewobrzeżną na terenie Wyspy Sobieszewskiej oraz prawobrzeżną (większą) po
przeciwnej stronie, w Mikoszewie. Rezerwat powstał głównie dla
ochrony kolonii lęgowych rzadkich gatunków rybitw czubatych,
białoczelnych i rzecznych, dla zachowania miejsc lęgowych oraz
odpoczynku i żerowania w czasie jesiennych wędrówek ptaków
siewkowych (np. sieweczek, biegusów i mew). Teren ten wraz
z przylegającymi wodami to także znane zimowisko ptaków
wodnych, głównie kaczek takich jak lodówki, czernice, gągoły, jak
również traczy, perkozów i łysek. Ponadto obszar ten chroniony
jest dla zachowania krajobrazu stożka ujściowego Wisły. Rezerwat Mewia Łacha to jedyne w Polsce miejsce, gdzie regularnie
przystępuje do lęgów rybitwa czubata (z różnym skutkiem).

Lodówka to nieduża, ale najliczniejsza kaczka morska zimująca na przybrzeżnych wodach Bałtyku.
Gnieździ się na rozległym obszarze tundry Eurazji.
Zimuje w stadach. Można ją rozpoznać nie tylko po
charakterystycznym wyglądzie samca, ale także po
głosie niosącym się po wodzie i przypominającym
„poszczekiwanie piesków”. Kaczki morskie rzadko podpływają do brzegu, dlatego warto oglądać
je przez lornetkę. Jeśli zobaczymy je na plaży, to
z pewnością coś im dolega.
///// Na terenie rezerwatu po stronie Wyspy
Sobieszewskiej znajduje się ścieżka edukacyjna
z platformą widokową do obserwacji ptaków lęgowych i przelotnych oraz fok szarych wylegujących
się na piaszczystych łachach. Foki przypływają
z północno-zachodniego Bałtyku na odpoczynek
i żer w okolicach ujścia. Można tu zobaczyć stado
do 300 osobników. Biegusy zmienne w Polsce już
nie gniazdują, ale można je zobaczyć w czasie ich
wędrówek, szczególnie przelotów jesiennych.
///// Nieopodal platformy w okresie jesiennych
przelotów ptaków siewkowych (lipiec–październik) Uniwersytet Gdański wraz z Grupą Badawczą
Ptaków Wodnych KULING od lat organizuje punkt
łapania i obrączkowania tych ptaków. Na plaży
ustawia się pułapki, zwyczajowo zwane wackami,
do których ptaki wchodzą… same.
///// W okresie od lipca do września w wyznaczonych godzinach przy platformie widokowej
ornitolodzy udzielają zainteresowanym osobom
fachowych informacji. Warto skorzystać. Należy
pamiętać o przestrzeganiu zakazów wstępu na
tereny chronione. Tylko tak możemy zachować
naszą przyrodę.

Lodówka
Biegus
zmienny
Rybitwa
czubata
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gatunek, w 1968 roku zbudowano w Świbnie ośrodek pozyskiwania ikry, który
kilka lat później został zlikwidowany, podobnie jak skupiająca miejscowych
rybaków Spółdzielnia Rybołówstwa Morskiego Wyzwolenie.
///// W 1997 roku Gdyński Urząd Morski przekazał port w Świbnie Urzędowi
Rejonowemu i Polskiemu Ratownictwu Okrętowemu, ponieważ znajdowała
się na tym terenie Stacja Ratownictwa Brzegowego PRO. Zlikwidowano etaty
bosmanów i wygaszono światła wejściowe. Z tą chwilą Gdyński Urząd Morski
zaprzestał administrować przystanią rybacką i finansować kosztowne prace
hydrotechniczne, niezbędne do utrzymania w należytym stanie technicznym
nabrzeża i urządzeń portowych. Rola portu jako przystani rybackiej kończyła
się bezpowrotnie. Jedynie przy nabrzeżu południowym stacjonują nieliczni
rybacy indywidualni.

3/Powstanie Przekopu Wisły

Wiosenne i letnie wylewy Wisły rujnujące Żuławy i Gdańsk spowodowały,
że parlament pruski zobowiązał rząd do przedstawienia propozycji „opanowania niebezpiecznego pochodu lodów na Dolnej Wiśle i nizinach Nogatu”. Królewscy radcy budowlani Franz Alsen i Alois Fahl otrzymali zadanie
przygotowania propozycji regulacji ujścia Wisły. Ich projekt zawierał m.in.
wykonanie przekopu Wisły i odcięcia dotychczasowych ramion ujściowych.
Wielka powódź w 1888 roku, która zniszczyła Żuławy, zmusiła pruskie władze do podjęcia historycznej decyzji o budowie nowego ujścia Wisły między
Świbnem (Schiewenhorst) a Mikoszewem (Nickelswalde).

Port
w Świbnie
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2/Port w Świbnie

Port w Świbnie, dawniej Schiewenhorst, został wykonany w ramach prac
przy regulacji ujścia Wisły i utworzenia Przekopu Wisły i przez blisko sto lat
służył licznym rybakom, pozwalając utrzymać się wielu rodzinom. Miał swój
czas świetności w okresie Wolnego Miasta Gdańska i latach powojennych,
a także okres dramatycznych wydarzeń końca wojny, gdzie przeszły przez
jego pomosty dziesiątki tysięcy ludzi uciekających na Zachód, szukających
ratunku na łodziach, statkach i okrętach. Po zakończeniu działań wojennych
i przejęciu terytoriów nadbrzeżnych przez polską administrację Urzędy
Ziemskie postanowiły osadzić na Wybrzeżu rybaków słodkowodnych zza
Bugu i chętnych osadników z Pomorza, wyszkolić ich na rybaków morskich
i stworzyć im odpowiednie warunki do pracy nad morzem.
///// W październiku 1955 roku zamknięte zostało wejście do portu w Świbnie, wodę wypompowano. Rozpoczęło się rozminowywanie basenu i jego
pogłębianie. W 1968 roku zaczęto wznosić budynek przemysłowo-socjalny.
Gdyński Urząd Morski, w którego administracji znajdował się port, uporządkował nabrzeże – zlikwidowano stare drewniane pomosty, wbito w podłoże
betonowe pale, tworząc nowe nabrzeże.
///// Od czasu zbudowania zapory przy elektrowni wodnej we Włocławku
tradycyjny szlak wędrówek troci i łososia został przerwany. Aby zachować
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Rozpoczęcie
funkcjonowania Przekopu Wisły
– 31 marca
1895 r.,
godz. 15.45.
Historyczny moment
przekopania
wału, który
oddzielał wody
zgromadzone
w wykonanym
wcześniej
Przekopie
Wisły i Zatokę
Gdańską
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Ziemia pod przyszły przekop została wykupiona. Gleba była w tym miejscu
żyzna i urodzajna. Na cele budowy przewidywano zagospodarowanie co
najmniej 700 hektarów ziemi rolniczej, likwidując całkowicie 60 domów
z należącymi do nich budynkami gospodarskimi, karczmę i kuźnię, która
stała przy trakcie handlowym z Gdańska do Królewca.
///// Prace postępowały bardzo szybko, ponieważ firma Philipp Holzmann
& Cie z Frankfurtu nad Menem, będąca głównym wykonawcą, przerzuciła tu
część maszyn z placu budowy Kanału Kilońskiego. Uruchomiono 20 pociągów
budowlanych obsługiwanych przez 25 lokomotyw. 41 maszyn parowych
i około 700 robotników, głównie z najbliższych okolic, codziennie przystępowało do pracy. Już latem 1894 roku roboty były tak dalece zaawansowane, że
wał rozdzielający Wisłę i jej nowe koryto zmniejszono do takich rozmiarów,
by mógł wytrzymać tylko wysoką letnią wodę. Wykop został zalany przez
wody Wisły 6 listopada 1894 roku. Przed połączeniem z Zatoką Gdańską
powstrzymywał je wąski wał, którego korona wznosiła się 5,5 metra nad
najniższym stanem wody.
///// W dniu, kiedy uroczyście otwierano Przekop Wisły (31 marca 1895 roku
o godz. 15.45), nieco dalej na zachód sytuacja wyglądała niebezpiecznie, o włos
od katastrofy. Woda dochodziła do korony wałów Nowych Nizin Nadmorskich
(teren dzisiejszej Wyspy Sobieszewskiej), które zaczęły przeciekać. W tym
krytycznym momencie przekopano wydmę przy Zatoce Gdańskiej, a nowym
ujściem spłynęła główna masa lodu. Woda opadła i od tego momentu niebezpieczeństwo zniknęło.
///// W 1995 roku odbyły się uroczystości upamiętniające dokonanie przełomowej dla Żuław i Gdańska inwestycji hydrotechnicznej, oddalającej groźbę
powodzi, zniszczeń i tragedii ludzkich. Na wale wiślanym ulokowano obelisk
przypominający o tym wielkim wydarzeniu.

4/Przeprawy promowe na Przekopie Wisły

Pierwszą przeprawę promową ulokowano nieopodal portu w Świbnie, budując solidny przyczółek i zamawiając specjalny prom. Oceniono bowiem, że
przeprawa powinna odbywać się w ciągu całego roku. W miejscu planowanej
przystani promowej szerokość rzeki wynosiła 400 metrów, ujście znajdowało
się wówczas 1200 metrów na północ. Wykluczono dłuższe przerwy w ruchu.
Aby zminimalizować negatywne oddziaływanie spływu kry oraz falowanie
od strony morza, przyjęto koncepcję budowy promu spełniającego również
funkcję lodołamacza, torującego sobie drogę wśród kry lodowej. Począwszy
od 1895 roku prom, któremu nadano nazwę Schiewenhorst, funkcjonował
nieprzerwanie w dzień i w nocy, także w czasie sztormów i zlodowaceń. Jego
służba na Wiśle skończyła się 8 maja 1945 roku, kiedy to zaokrętowano żołnierzy i uciekinierów z Prus Wschodnich i skierowano go w stronę Kilonii.


Przeprawa
promowa

Prom linowy
Kilkadziesiąt metrów dalej znajdowała się przystań i prom linowy, nieposiadający napędu mechanicznego, wykorzystywany głównie w okresie przeglądów technicznych i remontów promu Schiewenhorst. Po drugiej wojnie
światowej zastąpił go prom linowy Ostland II przeznaczony wcześniej do
obsługi przeprawy przez rzekę Wisłę na trasie Szewce – Drewnica (Schmerblock – Schönbaum). Obsługiwany był przez specjalnie wybudowany w tym
celu holownik Ostland. Sam prom holowany przy burcie przez holownik
poruszał się na linie stalowej rozciągniętej pomiędzy brzegami i ułożonej na
dnie rzeki. Pod koniec wojny zatopiony został przez Wehrmacht nieopodal
Przegaliny (Einlage).
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Pozostałości
po przystani promu
kolejowego
w Świbnie

Podniesiony z wody we wrześniu 1945 roku przeszedł kapitalny remont
w ówczesnej stoczni w Łożyskach (pierwsza powojenna nazwa Przegaliny).
Wszedł do ruchu w czerwcu 1946 roku. Po wycofaniu towarzyszącego mu
holownika (złomowaniu) prom obsługiwany był przez statek pasażerski Justyna, a potem przez holownik Kleń. W 1993 roku urząd wojewódzki przestał
utrzymywać przeprawę w Świbnie, tłumacząc tę decyzję brakiem środków.
Wówczas ratunkiem okazała się inicjatywa prywatna. Podjęli się tego zadania byli pracownicy Żeglugi Gdańskiej. W 1994 roku przeprawę promową
wydzierżawiono Spółce Cywilnej Wodnik z Gdańska, która dwa lata później
stała się armatorem holownika i promu.

Przeprawa promowa
Świbno – Mikoszewo
W okresie od 1 maja do 30 września
prom kursuje w godzinach 5.15–22.00.
Przeprawa na drugą stronę zajmuje ok. 5–7 minut.
Od godziny 6.00 kursy według rozkładu odbywają
się co 30 minut. Jeżeli samochodów jest więcej,
prom przechodzi w tryb wahadłowy
i pływa non stop.
Aktualne informacje znajdziecie na stronie:
promswibno.pl
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Prom kolejowy
Gotowy prom przekazano armatorowi w 1905 roku. Wyposażony był w dwie
maszyny parowe napędzające dwie śruby napędowe, które znajdowały się
po obu stronach kadłuba, tak że prom mógł odbijać i dobijać bez potrzeby
zawracania. Nadano mu nazwę Ägir. Pod koniec wojny w 1945 roku przewoził
nie tylko transporty wojskowe, ale także uciekinierów z Prus Wschodnich
ewakuowanych przed zbliżającą się Armią Czerwoną. Tuż przed kapitulacją
terenów dzisiejszej Wyspy Sobieszewskiej, prawdopodobnie w kwietniu
1945 roku, niemieccy żołnierze zatopili prom tuż przy wejściu do portu
w Przegalinie.
///// Ostatecznie wycofano go z użycia w 1956 roku i skierowano do remontu
w Gdańskiej Stoczni Remontowej, gdzie Politechnika Gdańska miała opracować dokumentację techniczną przebudowy. Jednak badania wykazały, że
remont jest nieopłacalny, i decyzją PKP Świbno zostało wycofane z ruchu.
Ostatecznie 23 stycznia 1959 roku skreślono jednostkę z rejestru statków
śródlądowych i prawdopodobnie w 1961 roku została złomowana.

Kolej wąskotorowa
W 1892 roku parlament pruski uchwalił ustawę o małych kolejach, która
umożliwiła swobodne zakładanie lokalnych połączeń kolejowych. Ich powstawanie na Żuławach wiązało się z koniunkturą na cukier. Cukrownie łączono
z miejscowościami, w których uprawiano buraki cukrowe. Oprócz pociągów
towarowych zaczęto wprowadzać również składy osobowe, umożliwiając
mieszkańcom dojazd do pracy oraz większych miejscowości. Dla lewobrzeżnej części Żuław zaplanowano m.in. linię Gdańsk – Przejazdowo – Koszwały
– Miłocin – Świbno. W tym czasie udostępniono dla żeglugi Przekop Wisły
(1895), który utrudnił połączenie wspomnianej linii z koleją biegnącą przez
miejscowości kąpieliskowe Mierzei Wiślanej. Przewidziano więc budowę
przystani promowych w miejscowościach Mikoszewo (Nickelswalde) oraz
Świbno (Schiewenhorst) i użycie specjalnego promu. Linię otwarto 17 sierpnia
1905 roku. Obydwie przystanie obsługiwał prom o nazwie Ägir.
///// Kolej oferowała względnie tanią i szybką podróż. Wielkim powodzeniem
cieszył się pociąg Rasender Nehrunger (Pędzący Mierzejanin). W niedzielę
i święta kursował pociąg kąpielowy. Ägir w Przekopie Wisły pracował od
świtu do nocy, również podczas drugiej wojny światowej. Został zatopiony
pod koniec wojny nieopodal Przegaliny. W lipcu 1948 roku ruszyły pierwsze
pociągi z Gdańska, zatrzymując się na przystanku Lewy Brzeg Wisły w Świbnie.
Zatopiony w Wiśle prom Ägir wydobyto z wody i przeholowano do stoczni
remontowej znajdującej się w Płoni. Po naprawie, w dniu 22 lipca 1948 roku,
wcielono go do służby pod nazwą Świbno. W 1956 roku przekazano go do
remontu i nie powrócił już do służby.
///// Do przystanku Lewy Brzeg Wisły nadal dojeżdżały składy pasażerskie
i towarowe przewożące węgiel, materiały budowlane czy nawozy sztuczne.
W sezonie letnim kursowały cztery pary pociągów. Największą popularnością
cieszył się poranny pociąg wyruszający z Gdańska o godz. 4.18. Korzystali
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z niego liczni wędkarze, szybko docierając do wybranych akwenów Martwej
Wisły czy Przekopu. W końcu lat 60. XX wieku zaczęto uważać kolejkę za
nierentowną. W 1971 roku zawieszono kursowanie pociągów osobowych do
Świbna. W latach 70. XX wieku nasilił się ruch na drogach żuławskich. Wystąpiły kolizje drogowe, w których brała udział lewobrzeżna kolej dojazdowa.
Po tragicznym w skutkach wypadku 17 sierpnia 1973 roku zdecydowano
o ostatecznym zamknięciu całej lewobrzeżnej kolei dojazdowej.

5/Śluzy w Przegalinie

W ramach projektu budowy Przekopu Wisły przewidziano wybudowanie
odpowiednich urządzeń wodnych, które połączą martwy koniec gdańskiej
Wisły z nowo powstałym przekopem, a tym samym umożliwią żeglugę do
miasta Gdańska. Przy tym przewidziano wytyczenie specjalnych kanałów, aby
ruch statków nie był hamowany przez tratwy. Powstała więc konieczność
zbudowania śluz komorowych w Przegalinie (Einlage).
///// Śluzy od początku istnienia uruchamiano układem mechaniczno-hydraulicznym napędzanym przez dwie lokomobile, następnie zastąpione przez
silnik elektryczny. Stację napędową mechanizmów hydraulicznych wrót
umieszczono w osobnym budynku po prawej stronie śluzy. Służyła głównie
żegludze przy wytworzonej różnicy poziomów wody. Nad dwoma kanałami
żeglownymi zbudowano mosty kolejowo-drogowe, długości 21 i 25 metrów,
położone wysoko nad lustrem wody.
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Śluza Północna (długość 68 metrów, szerokość 12,5 metrów, głębokość 3,5
metra) posiada konstrukcję mieszaną. Płyta fundamentowa wykonana jest
z betonu i posadowiona na ruszcie z pali drewnianych. Monolityczne ściany
obu głów śluzy oraz komory wykonane są z cegły, przy czym grubość ścian
komory wynosi 2,5 metra. Napełnianie śluzy odbywało się krótkimi kanałami
obiegowymi, których wloty znajdują się we wnękach wrót eksploatacyjnych, zaś wyloty poniżej wrót od strony komory śluzy. Opinie techniczne
stanu konstrukcji doprowadziły do decyzji o wyłączeniu jej z eksploatacji
w 1992 roku oraz wykonania innego zabezpieczenia przeciwpowodziowego
w tym miejscu. Przed śluzą w latach 1995–1996 zbudowano wał przeciwpowodziowy w awanporcie górnym. W 2012 roku dokonano rozbiórki starego
przejazdu nad Śluzą Północną, następnie poprowadzono nową jezdnię. W tym
roku udostępniono ją do zwiedzania, przygotowując punkty widokowe.
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Śluza Południowa została przeznaczona do spławiania tratew. Posiadała konstrukcję typu skarpowego tj. o umocnionych skarpach oraz dnie i głębokości
użytkowej 2,5 metra. Odpowiedzialny za budowę śluz C. Müller pisał: „kanał
dla tratew posiadać ma dno o szerokości 11 m i brzegi umocnione brukiem.
Jako że kanał ma mieć długość 1 km i różnica poziomów rozkładać się ma na
tej długości, będzie więc możliwe w długim czasie odcinek żeglugowy trzymać zupełnie otwarty, pozwalając tratwom swobodnie spływać z prądem.
Aby i ten kanał móc czasami zamykać, w górnej jego części niezbędne jest
spiętrzenie przed wrotami ochronnymi”.
///// W latach 1975–1980 Śluza Południowa została całkowicie przebudowana
na żelbetową śluzę komorową o głębokości użytkowej 3,5 metra, szerokości
11,8 metra i długości 188 metrów. Udostępniana była na potrzeby wszystkich
jednostek rzecznych przepływających przez Przegalinę.
///// W kwietniu 2011 roku rozpoczęły się prace przy nowym układzie drogowym po obu stronach śluz. Od strony Świbna wytyczono nową szosę,
w kolejnym etapie zbudowano przyczółki pod most zwodzony na Śluzie
Południowej, w marcu 2012 roku montując konstrukcję mostu o długości
21 metrów. Prace te wykonano w ramach Pętli Żuławskiej, czyli Programu
rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego.
W Sobieszewskiej Pastwie zachowały się interesujące budynki: przy ul. Przegalińskiej 81 wzniesiony w 1741 roku (datę budowy wyryto na belce nad głównym
wejściem do sieni), o konstrukcji wieńcowej, na kamiennej podmurówce; przy
ul. Wienieckiej 18 powstały w końcu XIX wieku, eklektyczny, o romantycznej
bryle i detalach zdobniczych mających cechy neorenesansowe i neobarokowe;
przy ul. Przegalińskiej 63 dawna karczma (Bärenkrug).


Historyczny
budynek
z 1741 r. przy
ul. Przegalińskiej 81


Eklektyczny
budynek
w Sobieszewskiej Pastwie
powstały
w końcu
XIX w. przy ul.
Wienieckiej 18

6/Gospodarstwa bauerskie wzdłuż
Martwej Wisły
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Przyjmuje się, że Sobieszewska Pastwa (Bohnsackerweide) powstała
w 1622 roku. Składała się z dużych bauerskich zagród. Układ osady oparty
był na wale wiślanym i biegnącej na nim drodze, od której odchodziły inne.
Zakładano przy nich posiadłości rolnicze, czasami o znacznej wielkości. Na
mapie z XVI wieku oznaczono ten teren jako posiadłości szlachetnego radcy
Weyde.

45

W starych budynkach oraz nowo powstałych utworzono Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, w którym swoją misję realizowało Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. W czerwcu 2004 roku udostępniono świetlicę wraz
z zapleczem rehabilitacyjnym. W sierpniu 2004 roku zbudowano plac zabaw
dla ociemniałych dzieci przyjeżdżających nad morze w okresie wakacyjnym.
///// Na terenie powstał w 2008 roku Ośrodek Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Dziecka Niewidomego i Słabowidzącego oraz w 2013 roku Przedszkole dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.


Posesja przy
ul. Przegalińskiej 29
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7/Przegalińska 29

Użytkowanie przez chłopów holenderskich w latach 1612–1617 pastwisk
obok Wisły stało się prawdopodobnie początkiem istnienia Sobieszewka,
określanego w dokumentach niemieckich jako Bohnsacker Pfarrdorf. Leży
ono na południowy wschód od Sobieszewa. Niektórzy autorzy przyjmują, że
Bohnsacker Pfarrdorf powstał w 1793 roku. Łąka między nim a Sobieszewem
nosiła nazwę Leśnej (Waldwiese).
///// Od 1945 roku przez kilka lat miejscowość tę nazywano Plebanką. Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z 1 lipca
1947 roku zmieniło jej nazwę na Sobieszewko. W maju 1950 roku mieszkały
tu 62 osoby w siedmiu posesjach oraz dwóch gospodarstwach rolnych.
///// Najbardziej reprezentacyjny budynek osiedla powstał w 1906 roku i należał wówczas do rodziny Helmut. Użyto form neorenesansowych charakterystycznych dla renesansu północnego. Zbudowano go z cegły ceramicznej,
zdobiąc szczyty, otwory okienne i drzwiowe. Balustradę tarasu ogrodowego
udekorowano formami neogotyckimi. Posesja ocalała z pożogi wojennej, a jej
właściciele opuścili posiadłość podczas ewakuacji w 1945 roku. Powiatowy
Urząd Ziemski 4 grudnia 1945 roku zdecydował się „przekazać go Zakładowi
Niewidomych w Laskach, pod Warszawą”. Powstała tam kaplica na wpół
publiczna pod wezwaniem Stella Maris (Gwiazda Morza), powołany został
Zakład Rolny Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Pierwsze kolonie dla
ociemniałych dzieci odbyły się w 1949 roku.
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8/Forsterówka w Orlinkach

W latach 30. i 40. ubiegłego wieku na historii Gdańska odcisnął swoje piętno
Albert Forster, wyznaczony przez Adolfa Hitlera na komisarycznego wodza
partii narodowo-socjalistycznej (NSDAP), tzn. gauleitera w Wolnym Mieście
Gdańsku. Doprowadził on w 1933 roku do przejęcia władzy w mieście przez
faszystów. Niebawem zaczął korzystać ze świeżo zbudowanego dworku
myśliwskiego usytuowanego w Orlinkach, wówczas Wordel.
///// Zespół dawnej rezydencji gauleitera składał się z domu myśliwskiego,
budynku kuchenno-jadalnego oraz schronu przeciwlotniczego. Dom myśliwski został wykonany z modrzewia. Znajdowała się tam sala nazywana
Komnatą Gotów, z oryginalnym kominkiem, na piętrze pokoje Forstera. Ściany
pokryto boazerią kasetonową. Budynek, w którym umieszczono kuchnię i salę
jadalną, zawiera kilka ciekawych elementów architektonicznych, głównie
w sali jadalnej. Są to ozdobny kominek kaflowy w stylu holenderskim oraz
kasetonowy sufit z modrzewia. Trzecim elementem rezydencji jest schron
przeciwlotniczy (wybudowany w 1941 roku) usytuowany kilkadziesiąt metrów
na zachód od budynków.

Położony nieco niżej duży murowany obiekt początkowo był przeznaczony
na prewentorium dla dzieci zagrożonych gruźlicą, później na ośrodek rekrutacyjno-szkoleniowy NSDAP. Od 1935 roku rozbudowano go, tworząc
koszary z zapleczem i własnym ujęciem wody oraz budynek dla instruktorów.
W okresie wojny, a szczególnie w latach 1941–1944, ośrodek zaczął pełnić rolę
szpitala i sanatorium dla rannych żołnierzy.
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9/Zbiornik Wody Kazimierz

Nieopodal wspomnianych obiektów powstała w 2015 roku wieża ciśnień
Kazimierz magazynująca wodę w dwóch zbiornikach przypominających
pierścienie, zgromadzoną tam w celu stabilizacji ciśnienia na Wyspie i zabezpieczenia przeciwpożarowego jej terenu. Na szczyt można wjechać windą.
Oryginalnym elementem tej budowli jest jej powiązanie z funkcją społeczną,
dydaktyczną i krajoznawczą. Na szczycie wieży został udostępniony wszystkim zainteresowanym taras widokowy. Z wysokości około 45 metrów można
oglądać ujście Śmiałej Wisły i Przekopu Wisły, a więc rezerwaty przyrody
Ptasi Raj i Mewia Łacha, plaże i ciekawą przyrodę Mierzei Wiślanej, a na
południu równe pola Żuław. Na poziomie tarasu widokowego funkcjonuje
multimedialna wystawa poświęcona walorom przyrodniczym i historii Wyspy
Sobieszewskiej. Zbiornik włączony jest do rekreacyjnego Gdańskiego Szlaku
Wodociągowego.

Zbiornik Wody Kazimierz
(Orlinki, ul. Lazurowa)

Nieruchomość stanowiąca dawną rezydencję Alberta Forstera, użytkowana
od początku lat 50. XX wieku przez Fundusz Wczasów Pracowniczych, została przejęta przez miasto Gdańsk w 2003 roku. Powstało wiele propozycji
wykorzystania tego obiektu. Ostatecznie władze miasta przychyliły się do
propozycji zakonu franciszkanów, wyrażając gotowość oddania obiektów
w odpłatne użytkowanie Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w celu prowadzenia
Domu Pojednania i Spotkań na rzecz pokoju, sprawiedliwości i pojednania
między narodami. Duch franciszkański ma patronować organizacji spotkań
i sympozjów międzyreligijnych.

uwaga!
Zespół dawnej rezydencji Alberta Forstera
w Orlinkach (dom myśliwski, budynek
kuchenno-jadalny oraz były budynek
rekrutacyjno-szkoleniowy NSDAP)
nie jest dostępny dla zwiedzających
i nie można wejść na jego teren.
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Obiekt udostępniany jest wszystkim zwiedzającym
w okresie wiosenno-letnim.
Wejście na teren Zbiornika Wody Kazimierz
jest bezpłatne. Każda osoba chętna do wejścia
i uczestnictwa w zwiedzaniu Zbiornika
musi zostać zgłoszona indywidualnie za pomocą
formularza zgłoszeniowego:
giwk.pl/zbiornikwodykazimierz/zapisynawizyty
lub telefonicznie tel. 575 317 781.
Więcej informacji:
giwk.pl

ciekawostka
Do budowy Zbiornika zużyto m.in.
3000 m 3 betonu,
130 ton stali
i 5 km różnego rodzaju kabli.
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Zapraszamy do odkrywania nieznanej Wyspy Sobieszewskiej
w trakcie spacerów z Lokalnymi Przewodnikami i Przewodniczkami.
Szczegóły:
ikm.gda.pl/lokalniprzewodnicy
#lokalniprzewodnicy
IKMgdansk
ikm-gdansk
www.wyspaskarbow.gak.gda.pl
wyspa.gak
wincentypolnawyspie
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Zwiedzanie z Lokalnymi Przewodnikami jest bezpłatne!
Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki po Wyspie Sobieszewskiej:
Krzysztof Szumański, Antoni Polakowski, Paweł Jarczewski, Magdalena Urbańska,
Waldemar Nocny, Alicja Bielska, Marta Sołtys
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