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O˚YWIå
Martwà Wis∏´
artwa Wis∏a od wieków stanowi ˝eglowny szlak
wodny, ∏àczàcy Gdaƒsk zarówno z morzem, jak
równie˝ z systemem wód Êródlàdowych ca∏ego kraju
(i nie tylko). Martwa Wis∏a i Szkarpawa przez stulecia
by∏y dwoma ramionami ujÊcia Wis∏y do morza. Nurt
gdaƒskiej Wis∏y uchodzàc ko∏o Wis∏oujÊcia do morza nanosi∏ jednoczeÊnie znaczne iloÊci piasku i mu∏u, które
sp∏yca∏y wejÊcie do portu, a kr´ty bieg rzeki i powstajàce zatory lodowe powodowa∏y liczne powodzie, zagra˝ajàce zarówno miastu, jak i depresyjnym terenom ˚u∏aw
Gdaƒskich. Niespodziewanie wiosnà 1840 roku, wskutek powsta∏ego w P∏oni zatoru lodowego, Wis∏a przebi∏a si´ przez pas wydm nadmorskich, tworzàc Prze∏om
Wis∏y, nazwany przez Wincentego Pola Wis∏à Âmia∏à.
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Otwarcia nowego
archiwum dokonuje
Danuta Janczarek,
sekretarz miasta

km akt pomieÊci nowe archiwum w gdaƒskim
magistracie. Zaadaptowanie dwóch pomieszczeƒ i wyposa˝enie ich w nowoczesne rega∏y samojezdne kosztowa∏o ponad 500 tys. z∏. Rega∏y majà
mo˝liwoÊç regulacji wysokoÊci pó∏ek w zale˝noÊci od
wielkoÊci dokumentów. Dodatkowym zabezpieczeniem akt jest blokada zsuni´tego panelu rega∏ów.
Archiwum ma si´ wype∏niç aktami, przechowywanymi obecnie w ró˝nych pokojach Urz´du Miejskiego, do koƒca roku.
Rega∏y sà metalowe i ognioodporne. W archiwum
przechowywane b´dà dokumenty z wydzia∏ów:
Urbanistyki i Architektury, Spraw Obywatelskich,
Koordynacji Rozwoju, Skarbu oraz archiwum zak∏adowego. Pomo˝e to tak˝e w usprawnieniu pracy
oraz obs∏udze klientów, gdy˝ odszukanie odpowiednich akt b´dzie teraz o wiele ∏atwiejsze. ■
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Martwa Wis∏a w okolicy Sobieszewa

Wykorzystano ten fakt budujàc w∏aÊnie w P∏oni Êluz´,
która odgrodzi∏a ca∏y dalszy odcinek Wis∏y gdaƒskiej od
nowego nurtu Wis∏y Âmia∏ej, a˝ do Wis∏oujÊcia. Ustàpi∏o w ten sposób sp∏ycanie (zamulanie) gdaƒskiego portu, lecz nie wyeliminowa∏o to kolejno powtarzajàcych
si´ powodzi. W rezultacie ówczesny rzàd pruski zdecydowa∏ si´ na przekopanie, od zakola Wis∏y w rejonie
B∏otnik, nowego – majàcego d∏ugoÊç nieco ponad 7,1 km
– ujÊcia. Wybudowano jednoczeÊnie Êluzy w Gdaƒskiej
G∏owie (na Szkarpawie) i dwie, usytuowane równolegle,
w Przegalinie. W ten sposób ca∏a gdaƒska Wis∏a sta∏a
si´ akwenem wody ju˝ nie p∏ynàcej, stàd jej nazwa Martwa Wis∏a.
Obecnie Martwa Wis∏a w nieznacznym zaledwie
stopniu wykorzystywana jest przez ˝eglug´ towarowà.
Zbyt skromne jest zaplecze przy g∏ównych wrotach
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Od dawna dla mieszkaƒców Gdaƒska i turystów niezwyk∏à atrakcjà by∏y spacery D∏ugim Pobrze˝em nad Mot∏awà, które Deotyma – jak przypomina Jerzy Samp – nazywa∏a „dziwnà ulicà na wodzie powsta∏à”.
Dzisiaj trwajà przygotowania, aby o˝ywiç ten teren. W paêdzierniku
Centralne Muzeum Morskie organizuje sympozjum na ten temat.
szlaku wodnego, prowadzàcego
z i do Gdaƒska na szerokie wody
Êródlàdzia.
Rejon Martwej Wis∏y posiada
du˝e walory turystyczno-krajoznawcze stanowi te˝ wa˝ny element dziedzictwa kulturowego.
Jest na jej trasie i w okolicy wiele
cennych zabytków, a przyroda stanowi tu wyjàtkowà wartoÊç w skali ca∏ego kraju. BliskoÊç pla˝, zalesionych wydm, cenne rezerwaty
przyrody Ptasi Raj i Mewia ¸acha
oraz nadbrze˝ne bujne ∏àki nad
szerokimi czystymi wodami Martwej Wis∏y, Wis∏y Âmia∏ej oraz
Przekopu Wis∏y wraz licznymi zabytkami minionej kultury, w tym
zabytki hydrotechniki — stanowià
niezaprzeczalnà wartoÊç dla turystyki i rekreacji. Doceniali to
gdaƒszczanie, cenili to tak˝e przyjezdni. Nad Martwà Wis∏´ do Sobieszewa i do Przegaliny udawano
si´ licznie przed wojnà, jak i jeszcze w latach siedemdziesiàtych.
Kolorowo, gwarno i weso∏o bywa∏o
w rejonie zakàtka obu Êluz w Przegalinie. Typowym obrazkiem by∏y
na tych wodach ∏odzie ˝aglowe,
wios∏owe oraz ma∏e stateczki turystyczne. W zielonym otoczeniu obu
Êluz w Przegalinie odbywa∏y si´
niedzielne pikniki gdaƒszczan.
Troch´ wi´c ˝al, ˝e turystyka
i rekreacja w tym miejscu nad
Martwà Wis∏à, jakby sugerujàc si´
nazwà rzeki, zamar∏y. Co prawda,
istniejà nad Martwà Wis∏à, od mostu Siennickiego do ujÊcia Wis∏y
Âmia∏ej ró˝ne, znane (tak˝e
w Êwiecie) wodniackie kluby, lecz
˝yjà one swoim ˝yciem. Dlatego
Liga Morska i Rzeczna od pewnego ju˝ czasu czyni rozeznanie, którego celem jest o˝ywienie Martwej
Wis∏y i przywrócenie w jej rejonie
turystyki i rekreacji. Trzeba przyznaç, ˝e dzi´ki okazanemu poparciu Zarzàdu Miasta i finansowemu

Zabytkowa Êluza pó∏nocna w Przegalinie

wsparciu Urz´du Miejskiego
w Gdaƒsku oraz w∏adz województwa, powsta∏ zespó∏ roboczy
dla
opracowania
„Koncepcji
wst´pnej zagospodarowania Martwej Wis∏y dla celów turystyki
wodnej, pieszej i rowerowej oraz
dla rekreacji”.
Liga Morska i Rzeczna pragnie
kontynuowaç zamierzenie, którego
celem jest szersze korzystanie
przez gdaƒszczan i przybyszów
z przywodnych stref turystyczno-rekreacyjnych po∏o˝onych nad
Martwà Wis∏à.
Liga Morska i Rzeczna proponuje zmierzaç do nale˝ytego zagospodarowania dwóch wa˝nych rejonów. Pierwszy z nich to rejon na
Wyspie Sobieszewskiej w otoczeniu
istniejàcego nabrze˝a RZGW
Gdaƒsk (dawne ODGW Gdaƒsk).
Rejon ten doskonale nadaje si´ do
wybudowania tutaj przystani wodnej. Drugi – to rejon w Przegalinie,
w sàsiedztwie zabytkowej (wy∏àczonej z eksploatacji) Êluzy pó∏nocnej. Mo˝e tam powstaç baza ruchu
turystycznego.

Do pe∏nego zrealizowania koncepcji potrzebne by∏oby zagospodarowanie cz´Êci portu w Âwibnie,
szczególnie dla jednostek nocujàcych na WiÊle (Przekop Wis∏y)
przed wejÊciem na Martwà Wis∏´
oraz wykonanie ma∏ych pomostów
po obu stronach przyczó∏ka mostu
pontonowego w Sobieszewie.
Umo˝liwi∏oby to jednostkom dogodny postój (z wyjÊciem na làd)
podczas ich oczekiwania na otwarcie prz´s∏a mostu.
Zamierzeniem docelowym b´dà
starania o pozyskanie inwestorów
do realizacji poszczególnych sk∏adników tego szeroko poj´tego przedsi´wzi´cia. Uwa˝amy bowiem, ˝e
atrakcyjny dla turystyki i rekreacji
rejon Martwej Wis∏y powinien —
jak przed laty — o˝ywiç si´, staç
si´ ponownie miejscem licznych
wypadów gdaƒszczan i przybywajàcych do nas turystów.
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