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y∏ rok 1937. Jan Kilarski wyda∏ w∏aÊnie w j´zyku polskim
swój cenny przewodnik po
Gdaƒsku. Jako cz∏owiek ciekawy
wyjrza∏ poza rogatki grodu, kierujàc
si´ na wschód, za Wis∏´ Âmia∏à, na
teren ówczesnego Bohnsack, dzisiaj
Sobieszewa, zwiedzajàc równie˝ jego
okolice. Pisa∏: „Amatorowie kàpieli
w Bàsaku jadà tam parowcem. Tamtejsza pla˝a i rozleg∏y park ludowy
cieszà si´ wielkà frekwencjà, zw∏aszcza w dni Êwiàteczne. Gwarno jest
i barwnie: bawià si´ tzw. szersze warstwy spo∏eczeƒstwa, które nieswojo
czu∏yby si´ w Brzeênie, Jelitkowie
czy Sopocie, w modnych kàpieliskach, le˝àcych na zachód od Martwej Wis∏y”. Z∏otà Wyspà nazywano
teren mi´dzy Zatokà Gdaƒskà, ujÊciem Wis∏y Âmia∏ej, Martwej i Przekopem Wis∏y. Jak wspomina Kilarski
sta∏a si´ ona w tych latach miejscem
wypoczynku gdaƒszczan, g∏ównie
tych mniej zamo˝nych, ale spragnionych czystej wody i osobistego, bardzo prywatnego kontaktu z przyrodà. Walory rekreacyjne Wyspy Sobieszewskiej zosta∏y dostrze˝one doÊç
wczeÊnie. W konsekwencji ju˝ na poczàtku wieku zacz´to wznosiç na jej
terenie odpowiednie budynki, m. in.
Dom Zdrojowy, Hal´ Pla˝owà, wille
oraz inne posesje typu wypoczynkowego, lokujàc je g∏ównie w Sobieszewie (Bohnsack). Przewodnik niemiecki interesujàco zach´ca∏ do korzystania z dróg turystycznych przecinajàcych wysp´, do oglàdania charakterystycznych miejsc i atrakcji
przyrodniczych: „Niezwykle malowniczo le˝y Bohnsack z koÊcio∏em
i Domem Zdrojowym na prawym
brzegu, bezpoÊrednio przy wydmie
i lesie, poprzez nie w∏aÊnie chronione
przed ostrymi wiatrami morskimi.
(...) Pla˝a oddalona jest od wsi o oko∏o 20 minut drogi parowcem. Kàpiel
morska jest tutaj wyjàtkowo pi´kna
i pokrzepiajàca. Pla˝a jest szersza,
a uderzenia fal silniejsze ni˝ obok
Gdaƒska lub w miejscach po∏o˝onych
w g∏´bi zatoki. Wspaniale le˝y si´ tutaj na wydmach, których g∏´bokie
niecki wydajà si´ byç jakby stworzo-
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ne do kàpieli powietrznych i s∏onecznych”. Na zachód od Sobieszewa le˝y
najstarsza miejscowoÊç wyspy – Górki Wschodnie. Jej mieszkaƒcy byli
Êwiadkami niecodziennego zjawiska,
kiedy to, w noc z 31 stycznia na 1 lutego 1840 roku, Wis∏a zatrzymana na
lodowym zatorze wezbra∏a i z ogromnà mocà, bez pomocy ludzkiej, przerwa∏a ∏aƒcuch wydm wdzierajàc si´
do zatoki, tworzàc nowe ujÊcie, a tym
samym uwalniajàc od zagro˝enia powodzi kupieckie miasto. Nowà rzek´
nazwano Wis∏à Âmia∏à. Nazw´ nada∏
jej Wincenty Pol. „To nowe koryto
Wis∏y nie ma dotàd nazwiska – pisa∏
– a ˝e si´ nim Wis∏a tak poczciwie
i raêno ku morzu przebra∏a, nazwijmy jà tutaj: Âmia∏à Wis∏à”. Rzeka
w tym miejscu by∏a nadzwyczaj szeroka, dlatego w okresie istnienia
Wolnego Miasta Gdaƒska zosta∏ tam
utworzony port dla wodnosamolotów. Utrzymywa∏ on w latach trzydziestych regularne po∏àczenia
z Kalmarem i Sztokholmem. Làdowisko chroni∏ od pó∏nocy wysoki las wydmowy. Dla wygody podró˝nych zbudowano tak˝e budynek dworca,
w którym mieÊci∏a si´ restauracja
i sala odlotowa, z zachowanym do
chwili obecnej kominkiem. Drugi budynek pe∏ni∏ rol´ przystani pasa˝erskiej dla statków dowo˝àcych podró˝nych z Gdaƒska i Elblàga,

a chcàcych skorzystaç z hydroplanów. 6 lipca 1932 roku làdowa∏a
w nim ogromna ∏ódê latajàca konstrukcji Claude Dorniera, Dornier X.
U ujÊcia Wis∏y Âmia∏ej znajduje si´
rezerwat przyrody „Ptasi Raj”,
w którym zachowa∏y si´ dwa jeziora:
wi´ksze – Ptasi Raj i mniejsze – KaraÊ. Rezerwat jest ostojà ptactwa
wodnego oraz b∏otnego i ma rang´
mi´dzynarodowà. Znajduje si´ na
trasie w´drówek ptaków szlakiem
po∏udniowo-ba∏tyckim. Stanowi dogodne siedlisko dla ˝erowania i wypoczynku, a tak˝e wa˝ne zimowisko
i miejsce l´gowe niektórych rzadkich
gatunków. Stwierdzono wyst´powanie w nim szczególnie przelotnych,
drobnych ptaków Êpiewajàcych. Na
obszarze rezerwatu ˝yjà tak˝e gatunki roÊlin przywiàzanych do miejsc zasolonych. Najwi´cej ich wyst´puje na
kamiennej grobli, oddzielajàcej Wis∏´
Âmia∏à od jeziora Ptasi Raj. RoÊnie
tu chroniony mlecznik nadmorski,
sit Gerarda, pi´knie kwitnàcy aster
solny czy, u nasady grobli, ró˝a pomarszczona. NiegdyÊ w rezerwacie
znajdowa∏o si´ tylko jedno Jezioro
– Messyƒskie, dzisiaj nazw´ tà zachowa∏a jedynie wàska, piaszczysta mierzeja oddzielajàca zatok´ od Ptasiego
Raju. Z nazwà tà zwiàzana jest katadokoƒczenie na str. 14
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strofa statku „Messyna”, który rozbi∏ si´ w tych okolicach w 1867 roku.
Legenda mówi, ˝e p∏yn´∏a nim pi´kna dziewczyna Diana Celli, córka zamo˝nego przedsi´biorcy z Italii prowadzàcego interesy z gdaƒskimi kupcami. Jeden z nich, Karol Pontana,
mia∏ doros∏ego syna. „Obydwaj ojcowie, od lat handlujàcy z sobà, dostrzegli naraz, ˝e dzieci uros∏y, sà dorodne, a po∏àczone interesy gwarantujà dostatek na d∏ugie lata im i ich
potomkom. Wymieniono wi´c portreciki, szkice zaledwie. ArtyÊci z obu
miast celnie oddali urod´ dziewczyny, a stanowczoÊç i pewnoÊç siebie
ch∏opaka. Matka oraz piastunka Diany uzna∏y, i˝ ch∏opiec jest wystarczajàco przystojny, by dziewczyna by∏a
z nim szcz´Êliwa”. Diana Celli z ojcem wyruszy∏a szkunerem do Gdaƒska, sprzyja∏a im pogoda a˝ do momentu wejÊcia do Zatoki Gdaƒskiej.
Tutaj spotka∏ ich sztorm. Gwa∏towny
szkwa∏ powali∏ maszt i zdruzgota∏
ster. Szkuner dryfowa∏ wystawiajàc

burt´ pod uderzenia fal. Niebawem
le˝a∏ ju˝ na wodzie wciàgany w kipiel
gàszczem fa∏ów, szotów i wantów. Tonà∏ zabierajàc na dno pasa˝erów i za∏og´. O Êwicie morze by∏o g∏adkie,
a na pla˝y obok ujÊcia t∏oczy∏y si´
beczki, kufry, szczàtki pok∏adu i wyposa˝enia statku. O wypadku dano
znaç do miasta. Niebawem przyby∏
Pontana z synem oraz liczni mieszczanie. „M∏ody Pontana sta∏ na ujÊciu Wis∏y Âmia∏ej noc i dwa dni, nie
jedzàc, nie grzejàc si´ przy ognisku.
Gas∏a w nim nadzieja. Zm´czenie
obejmowa∏o cz∏onki. W koƒcu opad∏
na kolana. Ojciec z trudem podniós∏
go z piasku pla˝y, zawlók∏ do powozu.
Morze nie wyda∏o nikogo z za∏ogi ani
pasa˝erów. Neptun widaç uzna∏, i˝
pi´kna Diana pozostanie w odm´tach, by cieszyç jego oczy, starszy pan
prowadziç mu b´dzie ksi´gi rachunkowe, a marynarze, twardzi, przywykli do trudów, znakomicie obs∏u˝à
kazamaty podwodnego domu o tysiàcu komnat. Powiadajà, i˝ w czasie
burz sztormowych, gdy morze grzmi,
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wznosi si´ i trzaska spienionà falà,
niedaleko brzegu pojawia si´ Êliczna
dziewczyna rzucajàca bursztyn,
szczególnie w kierunku tych poszukiwaczy, którzy sà m∏odzi i przystojni.
Zaj´ci po∏owem z∏otej ˝ywicy nie dostrzegajà w wodzie nic ponadto. Lecz
sà tacy, którzy widzieli jà, s∏yszeli nawet gorzki p∏acz, mimo szumu wiatru i grzmotu fal. A jezioro u ujÊcia
Wis∏y Âmia∏ej, na pamiàtk´ tamtego
wydarzenia, nazwano Messyƒskim”.
Niewiele kilometrów dzieli ujÊcie Wis∏y Âmia∏ej od kolejnego ujÊcia, Wis∏y
Przekopu. Tam te˝ znajduje si´ drugi rezerwat przyrody „Mewia ¸acha”, powo∏any w celu ochrony kolonii l´gowych, g∏ównie rybitw. Jego teren jest równie˝ ogromnym zimowiskiem ptaków wodnych, pochodzàcych przede wszystkim z Arktyki,
niezwykle rzadkim w Polsce l´gowiskiem ptaków b∏otnych oraz unikatowym w skali Europy miejscem koncentracji odpoczynkowej i ˝erowiskiem przelotnych ptaków wodno-b∏otnych. RoÊlinnoÊç ma charakter

wyspie

• 1995 r. ul. Kolonijna 2 – wybudowanie rejonowej przychodni zdrowia; znalaz∏y si´ w niej tak˝e dwa mieszkania. By∏y oÊrodek
wczasowy, stojàcy obok, zosta∏ zaadaptowano na mieszkania dla nauczycieli i pracowników przychodni. Obiekty te otrzyma∏y
biologicznà oczyszczalni´ Êcieków i olejowà (czyli ekologicznà) kot∏owni´. Ca∏oÊç kosztowa∏a miasto 1 920 000 z∏otych.
* sierpieƒ 2000 r. – zakoƒczono rozbudow´ Zespo∏u Kszta∏cenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25 w Âwibnie przy ul. Boguckiego 44. Dobudowano obiekt mieszczàcy 7 pomieszczeƒ do nauki oraz pracowni´ komputerowà, budynek z salà gimnastycznà,
salkà do gimnastyki korekcyjnej wraz z zapleczem dla zespo∏u sportowego, boiska. Rozbudowano kot∏owni´, zmodernizowano
najstarszà cz´Êç istniejàcego budynku, a ca∏oÊç przystosowano do potrzeb osób niepe∏nosprawnych. Koszt tych prac, pokryty
z bud˝etu miasta, wyniós∏ 6 880 000 z∏otych.
• w IV kwartale 2000 r. rozpocznie si´ rozbudowa i modernizacja Szko∏y Podstawowej nr 87 w Sobieszewie przy ul. T´czowej 6.
Dobudowane zostanie dwuoddzia∏owe przedszkole, zespó∏ ˝ywieniowy (kuchnia, sto∏ówka), segment sportowy z zapleczem, tereny sportowe. Ca∏oÊç ogrzewana b´dzie przez kot∏owni´ olejowà. Istniejàcy budynek b´dzie te˝ wyremontowany, a ponadto dostosowany do potrzeb osób niepe∏nosprawnych. Koszt wyniesie 3 600 000 z∏otych Zakoƒczenie robót w 2001 roku.
• I pó∏rocze 2000 r. – wykonano oÊwietlenie ulic w Sobieszewie: Wios∏owej, Rufowej, Przegaliƒskiej i cz´Êci Turystycznej; koszt
– 370 000 z∏otych.
• rozpocz´to budow´ stra˝nicy Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Sobieszewie przy ul. Turystycznej 26. Koszt – 2 800 000 z∏otych,
zakoƒczenie w 2001 roku.
• trwa budowa kanalizacji sanitarnej dla ca∏ej Wyspy Sobieszewskiej, czyli miejscowoÊci: Sobieszewo, Górki Wschodnie, Orle, Wieniec, Âwibno i Przegalina. Ze wzgl´du na olbrzymi zakres prac zadanie realizowane jest etapami:
I.– do grudnia 2000 r.: po∏o˝ono kolektor pod dnem Martwej Wis∏y, budowany jest odcinek do przepompowni centralnej na wyspie
(∏àczàcy jà z oczyszczalnià Wschód) o d∏ugoÊci 2900 m d∏ugoÊci. Koszt zadania – 1 400 000 z∏otych. II. – do czerwca 2001 r.:
budowa przepompowni centralnej na wyspie oraz 3617 m sieci kanalizacji sanitarnej w Górkach Wschodnich. Koszt
– 3 650 000 z∏otych. III. – do koƒca 2001 r.: budowa kolektora z Sobieszewa do przepompowni centralnej o d∏ugoÊci 2197 m oraz
pi´ç przepompowni lokalnych. Koszt – 4 200 000 z∏otych.
• Miasto pomaga w finansowaniu modernizacji kot∏owni koksowych na wyspie. Przebudowano 18 kot∏owni lokalnych oraz 51
w domach jednorodzinnych dostosowujàc je do paliwa mniej ucià˝liwego dla Êrodowiska. Ka˝dy ubiegajàcy si´ otrzymuje dofinansowanie na modernizacj´ ogrzewania z Gminnego Funduszu Ochrony Ârodowiska.
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nieleÊny, wyst´pujà po∏acie wydmy
bia∏ej i szarej, sà tak˝e ˝yêniejsze tereny zwiàzane ze znajdujàcym si´
tam jeziorkiem. W tej cz´Êci rezerwatu wyst´puje blisko 300 gatunków
roÊlin, z których wiele podlega ochronie prawnej. Noszà one oryginalne
nazwy: rokitnik zwyczajny, miko∏ajek nadmorski, kruszczyk szerokolistny, kocanki piaskowe czy turzyca
piaskowa. Z gatunków solniskowych
najliczniejsze to: arcydzi´giel nadbrze˝ny czy sitowiec nadmorski. Natomiast sam Przekop Wis∏y powsta∏y
w latach 1891-1895 uznawany jest za
najwi´ksze dokonanie hydrotechniczne dziewi´tnastego stulecia na
˚u∏awach. Maszynami przeniesionymi z placu budowy Kana∏u Kiloƒskiego w ciàgu czterech lat przemieszczono tysiàce ton ziemi, utworzono pot´˝ne wa∏y, umocniono brzegi, zbudowano Êluz´ komorowà i dwa
porty, jeden z nich dla obs∏ugi lodo∏amaczy. 31 marca 1895 roku w obecnoÊci licznie zgromadzonych goÊci
z Gdaƒska i okolicznej ludnoÊci wykopany zosta∏ rów w grobli oddzielajàcej Zatok´ Gdaƒska od przekopu
ju˝ wczeÊniej zape∏nionego wodà.
Nadprezydentowi Gosslerowi, kierujàcemu prowincjà zachodniopruskà,
podano
pi´knie
wypolerowany
i ozdobiony kwiatami szpadel, by dokoƒczy∏ ostatnich prac pozwalajàcych na po∏àczenie si´ wód. Uczyni∏
sztych, podniós∏ szpadel do góry wywo∏ujàc entuzjazm zebranych. Wówczas na prawym brzegu ruszy∏o z kopyta 50 furmanek odgradzajàcych
dotychczas grobl´ od widzów. OpuÊci∏y one w poÊpiechu zagro˝ony teren z woênicami strzelajàcymi z batów na wiwat. Powoli, leniwie zaczà∏
p∏ynàç strumieƒ wody przez wykopany w grobli rów, widzowie cofali si´,
a woda, z ka˝dà minutà poszerzajàc
otwór, wdziera∏a si´ do morza. Z prawej albo lewej strony obrywa∏y si´
zwa∏y piasku porywane i przenoszone do zatoki. Po up∏ywie dwóch kwadransów przekop liczy∏ 60 metrów,
wp∏yn´∏y kry i otwór jeszcze si´ powi´kszy∏. W kilkadziesiàt godzin póêniej nowe ujÊcie liczy∏o 400 metrów
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szerokoÊci. Up∏yn´∏o sto lat i ponownie zgromadzono si´ nad Wis∏à, by
uczciç wspania∏e dzie∏o in˝ynierskie.
Na wale w Âwibnie ods∏oni´ty zosta∏
pamiàtkowy obelisk — jest nim pot´˝ny kamieƒ wa˝àcy 15 ton. Napis
wykonany antykwà przypomina
o wielkim dokonaniu hydrotechnicznym, które od ponad wieku chroni
˚u∏awy przed pot´gà przyrody. Nowo
powstajàcy przekop oddzielono od
Wis∏y Gdaƒskiej, nazywanej od tej
pory Martwà, Êluzà komorowà z wrotami przeciwpowodziowymi. Powy˝ej
niej wykonano osobnà Êluz´ i kana∏
odpowiedni do sp∏awu tratew. Przed
kana∏em Êluzowym zbudowano port,
s∏u˝àcy póêniej ca∏e dziesi´ciolecia
flotylli lodo∏amaczy. Dzisiaj, w niewielkim tylko stopniu zmieniona,
stanowi cenny zabytek techniczny.
PoÊrodku wyspy, w osadzie Orlinki,
w lesie wydmowym nieopodal pla˝y,
znajdujà si´ obiekty nale˝àce niegdyÊ
do gauleitera Prus Zachodnich Alberta Forstera. Ostatni Wysoki Komisarz Ligi Narodów w Wolnym MieÊcie Gdaƒsku Carl J. Burckhardt pisze w swych wspomnieniach, ˝e modrzewiowy letni dworek zaprojektowa∏, kaza∏ zbudowaç i podarowa∏
ulubionemu gauleiterowi Adolf Hitler. Mieszczà si´ dzisiaj w nim pomieszczenia oÊrodka wypoczynkowego „Mewa”. W kawiarni znajduje si´
oryginalny, kasetonowy sufit i dosko-

nale zachowany kominek. W Êwietlicy, na belkach stropowych pozosta∏y
zdobienia, w tym znaki runiczne zaadoptowane przez A. Hitlera na potrzeby jego ruchu politycznego. Wyspa jest oazà spokoju, kontakt z przyrodà nie jest niczym zmàcony. Na
pó∏nocy sprzyja mieszkaƒcom i turystom las wydmowy, na po∏udniu typowy krajobraz ˝u∏awski, w okresie
wiosny czarujàcy kolorami kwitnàcych tulipanów, uprawianych z rozmachem niczym na polderach holenderskich. Na terenie wyspy, w miejscowoÊci Wieniec, znajduje si´ pomnik przyrody, okaza∏y dàb wysokoÊci 22 metrów, w wieku oko∏o 450 lat.
Obwód pnia wynosi 470 cm. Zosta∏
on wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdaƒsku. Wyspa Sobieszewska jest predysponowana, ze wzgl´du na posiadane zalety przyrodnicze, do zaspokajania potrzeb turystów, wczasowiczów, osób odwiedzajàcych ujÊcia Wis∏y. Najwa˝niejszym przyrodniczym
terenem rekreacyjnym jest strefa
brzegowa morza, g∏ównie pla˝a,
w wi´kszoÊci pozbawiona trwa∏ej roÊlinnoÊci. Pla˝a jest nadzwyczaj
atrakcyjna, ze wzglàdu na mo˝liwoÊç
korzystania z przeró˝nych form wypoczynku: kàpieli s∏onecznych, sportów wodnych, zabaw i gier na piasku.
Waldemar Nocny

