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Pętla Żuławska | Wstęp

Rzeki przez całe stulecia stanowiły nie tylko nieodłączny element
krajobrazu Pomorza, ale też źródło bogactwa jego mieszkańców.
Od czasów średniowiecza docierały nimi na te ziemie towary
z głębi Polski i Europy. Wodą przewożono bursztyn, zboże, sukno,
węgiel. Na początku XX wieku przewoźnicy wyspecjalizowali się
w spedycji materiałów budowlanych. Pojawiły się też jednostki do
transportu osobowego.
Województwo pomorskie jest pokryte najgęstszą w kraju siecią
śródlądowych dróg wodnych, którą zawdzięcza wielowiekowej
pracy tutejszych mieszkańców: zarówno Polaków, jak i obywateli
Prus Wschodnich, olenderskich osadników czy poddanych państwa krzyżackiego. Niestety, od lat siedemdziesiątych XX wieku
znaczenie transportu wodnego w gospodarce malało, a infrastruktura zaczęła popadać w zniszczenie.
Obecnie, dzięki świadomej polityce rozwoju regionu, samorządowi województwa pomorskiego udaje się przywracać świetność
kolejnym obiektom hydrotechnicznym, śluzom, mostom zwodzonym i portom. Z roku na rok przybywa też nowych przystani jachtowych i pomostów żeglarskich, budowanych z myślą o turystach,
którzy w dzisiejszych czasach stają się głównymi użytkownikami
dróg wodnych Pętli Żuławskiej.
Z radością oddaję w Państwa ręce przewodnik, który prowadzi
przez niezwykłej urody drogi wodne Pomorza. Moja radość jest
tym większa, że ogromna część infrastruktury żeglarskiej przedstawionej w tej publikacji to efekt realizacji przez samorząd projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”.

Mieczysław Struk,
Marszałek Województwa Pomorskiego

Województwo warmińsko-mazurskie słynie ze wspaniałych warunków do uprawiania żeglarstwa i obfitości wodnych atrakcji.
Powszechnie kojarzone jest z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi,
które są systemem wodnym unikalnym w skali Europy i świata.
Mniej osób wie, że nasz region ma znacznie więcej do zaoferowania turystom poszukującym wrażeń na pokładzie jachtu. Kraina
Kanału Elbląskiego spajająca Ostródę, Pojezierze Iławskie i Elbląg zachwyca jedynymi na świecie pochylniami. Żeglując dalej
w kierunku Elbląga mijamy jezioro Druzno, które jest cennym
rezerwatem ornitologicznym. Cumując w morskim porcie w Elblągu mamy możliwość wyboru kierunku wodnej eksploracji.
Płynąc na zachód możemy dotrzeć bezpośrednio do Gdańska lub
zarezerwować kilka dni, by odkryć wody Pętli Żuławskiej: Nogat,
który stanowi granicę województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, oraz Kanał Jagielloński – jeden z najstarszych w Polsce.
Możemy również wyruszyć na północ, na Zalew Wiślany, który
nie przypadkiem nazywany jest przez żeglarzy „morskim przedszkolem”, dostarczając niesamowitych wrażeń w bezpiecznych
warunkach. Warto spróbować i… wrócić.
Życzę Państwu zawsze pomyślnych wiatrów i bezpiecznego żeglowania na ciekach i akwenach Pętli Żuławskiej.

Jacek Protas,
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jak korzystać z przewodnika
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Czym jest Pętla Żuławska?

Jak korzystać z przewodnika

Pętla Żuławska to atrakcyjna turystycznie i przyrodniczo droga wodna łącząca ze sobą szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły,
Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, Wielkiej
Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki, a także wody Zalewu Wiślanego. To 303 km niezapomnianej
przygody, którą można przeżyć płynąc kajakiem, jachtem, łodzią
motorową lub hausbotem.
Warto zaznaczyć, że Pętla Żuławska to także element Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 biegnącej z Rotterdamu, przez
berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych, północną Polskę,
do Kaliningradu, a dalej drogą wodną Niemna (Pregołą i Dejmą
do Kłajpedy).
Pętla Żuławska to w końcu sieć portów, przystani żeglarskich
i pomostów cumowniczych o najwyższej jakości, które powstały
w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej.
Etap I”, który został uznany za jedno z kluczowych przedsięwzięć
turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 Działanie
6.4 „Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”. Projekt realizowany jest przez partnerów samorządowych z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
Oprócz szlaków wodnych zgromadzonych wokół delty Wisły
i infrastruktury dla turysty wodnego, Pętla Żuławska łączy ze
sobą liczne atrakcje związane z dziedzictwem kulturowym Żuław Wiślanych. To obszar niezwykle bogaty w unikatowe w skali
kraju obiekty historyczne: zamki gotyckie czy domy podcieniowe,
a także zabytki hydrotechniczne: mosty zwodzone czy śluzy.
Obszar Pętli Żuławskiej to bez wątpienia miejsce wypoczynku,
aktywnej rekreacji, niezwykłych krajobrazów i fascynującej
przyrody.
Do zobaczenia na wodzie!

Przewodnik, który trzymacie Państwo w ręku ma ułatwić zarówno
bezpieczną nawigację po szlakach wodnych Pętli Żuławskiej, jak
i zachęcić do samodzielnej eksploracji turystycznych atrakcji delty
Wisły. Został podzielony na trzy klarowne części: Odkrywamy
Pętlę Żuławską, Trasy żeglugowe Pętli Żuławskiej oraz Żeglarskie
abecadło.
Dzięki pierwszej części poczujecie magię krajobrazów Pętli Żuławskiej, poznacie historię jej ziem i mieszkańców. Dowiecie się
dlaczego Żuławy nazywano Polskimi Niderlandami, poznacie
zakamarki domów podcieniowych i zamków gotyckich.
Druga część to praktyczny przewodnik po rzekach i akwenach
Pętli Żuławskiej, dzięki któremu bezpiecznie pokonacie szlaki
wodne tego obszaru.
Rzeki w przewodniku zostały opisane zgodnie z kierunkiem
najczęstszej żeglugi turystycznej w ramach opływania Pętli Żuławskiej. I tak, Wisła opisana jest zgodnie z nurtem czyli od Korzeniewa do Przekopu Wisły, Nogat zaś niezgodnie z nurtem,
od swojego ujścia do Zalewu Wiślanego, aż po jego połączenie
z Wisłą poprzez śluzę w Białej Górze. Orientację wspomoże zaznaczony kierunek północy na wycinkach map znajdujących się
na marginaliach przewodnika.
Każdy z cieków i akwenów wchodzących w skład Pętli Żuławskiej
został opisany w odrębnym podrozdziale składającym się z krótkiego przybliżenia informacji żeglugowych i turystycznych oraz
dokładnego opisu nawigacyjnego trasy. Na wstępie umieszczono
czytelny schemat drogi wodnej z oznaczonym kilometrażem oraz
zaznaczonymi głównymi przeszkodami nawigacyjnymi i atrakcjami turystycznymi. Tuż obok rysunku zapisano najważniejsze informacje o charakterze rzeki lub akwenu oraz wskazówki,
do których warto stosować się podczas żeglugi. W czytelnych
okienkach przywołano ciekawostki turystyczne i hydrotechniczne, które zachęcają do lepszego poznania trasy. Na dalszych
stronach opisano przebieg trasy, zwracając uwagę na zagrożenia.
W miarę możliwości podano kilometraż rzeki odnoszący się do
prezentowanej informacji. Warto przeczytać opisy odcinków dróg
wodnych jeszcze przed wyruszeniem w rejs. Pozwoli to lepiej
przygotować się do żeglugi i nie przegapić najciekawszych atrakcji.
Trzecia część to swoisty wykład kapitański. Napisany przystępnym językiem zawiera szereg rad dotyczących zachowania się na
wodzie, odpowiedniego przygotowania do rejsu, wyposażenia
łodzi czy podstawowych zasad bezpieczeństwa. Warto przyswoić
sobie zawarte w nim informacje – okażą się bezcenne w chwili
zwątpienia na wodzie.

Ujście rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego. Fot. M. Opitz.

Odkrywamy Pętlę Żuławską

Kąty Rybackie. Fot. M. Opitz.

Część pierwsza

Część I. Krainy Pętli Żuławskiej 

Krainy Pętli Żuławskiej
Pętla Żuławska w większości obejmuje obszar Żuław Wiślanych,
dalej Mierzei Wiślanej, subregionu Zalewu Wiślanego wraz
z Wysoczyzną Elbląską (Tolkmicko, Frombork, Suchacz, Elbląg)
i Wybrzeżem Staropruskim (Nowa Pasłęka, Braniewo), a także
Kociewie (Tczew, Gniew, Pelplin), Dolinę Kwidzyńską oraz Powiśle ze Sztumem i Kwidzynem.
Żuławy Wiślane skupione wokół Delty Wisły przybierają kształt
odwróconego trójkąta, którego wierzchołek stanowi rozwidlenie Wisły na rzeki Leniwkę i Nogat, a podstawę kreśli Mierzeja
Wiślana.
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Zalew Wiślany to zatoka odcięta pasmem Mierzei Wiślanej od
Morza Bałtyckiego. Przez akwen przebiega granica między Polską
a Federacją Rosyjską. Wewnętrzne wody morskie znajdujące się
w granicach Polski zajmują 382 km2.
Wysoczyzna Elbląska to kępa morenowa na Pobrzeżu Gdańskim,
która opada stromymi krawędziami ku Żuławom Wiślanym, Zalewowi Wiślanemu i Równinie Warmińskiej. Najwyższym wzniesieniem Wysoczyzny jest Góra Srebrna osiągająca wysokość 198,5 m.
Ważniejsze miejscowości obszaru to: Elbląg, Frombork, Tolkmicko, Kadyny, Suchacz.
Wybrzeże Staropruskie to równina ciągnąca się wzdłuż Zalewu
Wiślanego od Fromborka po ujście Pregoły. W granicach Polski
znajduje się 100 km² regionu. Najważniejsze miejscowości to:
Nowa Pasłęka i Braniewo.
Kociewie to region etniczno-kulturowy położony na lewym brzegu Wisły, w dorzeczu Wierzycy i Wdy. Kociewie posiada swój
hymn, a 10 lutego obchodzony jest tu Światowy Dzień Kociewia.
Najistotniejsze miejscowości obszaru to: Starogard Gdański –
stolica Kociewia, Tczew – jego największe miasto oraz Pelplin.

Żuławy Wiślane. Węzeł wodny w Rybinie. Fot. M. Opitz.

Mierzeja Wiślana rozciągająca się od Gdańska po Bałtijsk w Rosji
oddziela Zalew Wiślany od otwartych wód Zatoki Gdańskiej,
zamykając ujście Wisły. To rozległa piaszczysta wydma, zbudowana przez morze w wyniku działań fal morskich, przekraczająca
miejscami 30 metrów. Niegdyś usiana wioskami rybackimi, które
dziś zamieniły się w miejscowości wypoczynkowe. Najważniejsze miasta i miejscowości Mierzei Wiślanej to: Gdańsk, Stegna,
Sztutowo, Krynica Morska.

Zalew Wiślany. Port w Tolkmicku.
Fot. M. Opitz.

Dolina Kwidzyńska i Powiśle to północna część Doliny Dolnej
Wisły. Ma około 40 km długości i powierzchnię 401 km2. Stanowi ona rodzaj przełomu Wisły przez pas moren Pojezierza
Wschodniopomorskiego. Najważniejsze miasta obszaru: Gniew
na zachodzie, Kwidzyn na wschodzie oraz Sztum.
Dolina Kwidzyńska i Powiśle. Zamek w Gniewie. Fot. M. Opitz.

Wybrzeże Staropruskie. Pasłęka.
Fot. M. Opitz.

Zatoka Gdańska, Mierzeja Wiślana. Fot. M. Opitz.

Kociewie. Tczew. Fot. M. Opitz.
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Wisła w okolicach Palczewa –
wiosenne wezbranie wód.
Fot. M. Opitz.

Pętla Żuławska | Odkrywamy Pętlę Żuławską

Wszystko dzięki rzekom
Żuławy ukształtowały się około 6000 lat temu, kiedy istniejącą
niegdyś zatokę morską zaczęły wypełniać namuły niesione przez
królową polskich rzek – Wisłę i inne mniejsze rzeki. Istnieje hipoteza, że nazwa Żuławy pochodzi właśnie od rzeczownika „żuł”,
czyli namuł, osad rzeczny. To dzięki nim gleby Delty Wisły należą
do najbardziej urodzajnych ziem w Polsce.
Głównym ciekiem wodnym Żuław Wiślanych jest Wisła, która
wraz z Nogatem dzieli je na trzy części: Żuławy Gdańskie, Wielkie
i Elbląskie.
Żuławy Gdańskie rozciągają się na zachód od linii Wisły, w dorzeczu Martwej Wisły i zajmują zachodnią część równiny deltowej między Pojezierzem Kaszubskim a Wisłą. Kolejny obszar
zajmują Żuławy Wielkie, znajdujące się w dorzeczu Szkarpawy
i innych rzek oraz Żuławy Elbląskie – zlokalizowane na wschód
od Nogatu. Dziś Żuławy podzielone są administracyjnie między
dwa województwa. Na wschód od Nogatu należą do Warmińsko-Mazurskiego, a na zachód od Nogatu do Pomorskiego.
Poniżej poziomu morza
Malowniczy krajobraz Żuław to równiny poprzecinane ciekami,
ciągnące się po horyzont. To też jedyny obszar w Polsce częściowo
znajdujący się poniżej poziomu morza. Właśnie tutaj, na Żuławach, w miejscowości Raczki Elbląskie, znajduje się najniżej
położony punkt w Polsce, który sięga 1,8 m p.p.m. Ponadto prawie 30% obszaru Żuław Wiślanych zajmują depresje. Największe
z nich znajdziemy wokół jeziora Druzno – 181 km2 powierzchni,
oraz w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego, obejmujące teren
152 km2. Warto w tym miejscu wspomnieć, że najwyższej położony teren żuławski, w Grabinach-Zameczku, wznosi się jedynie
na 14,6 m n.p.m.

Przepompownia w gminie Cedry
Wielkie. Fot. M. Opitz.
Okolice Mikoszewa.

Żuławy i człowiek
Ślady osadnictwa na Żuławach Wiślanych sięgają roku 2500 p.n.e.,
na co świadectwo odnajdujemy w znaleziskach archeologicznych.
Osady ludzkie miały początkowo charakter okresowy i związane były głównie z rybołówstwem, polowaniem na foki oraz
poławianiem i obróbką bursztynu. Z czasem zastępowane były
przez osady wiejskie i miejsko-wiejskie, które w średniowieczu
utworzyły zwartą sieć osadniczą. Stałe zagrożenie powodziowe,
spowodowane położeniem Żuław, nie sprzyjało jednak rozwojowi
osadnictwa. Początek tworzenia sprawnego systemu melioracji
żuławskich krain zbudowało już w XIII wieku Państwo Krzyżackie. Rewolucyjny etap wzrostu demograficznego Żuław rozpoczyna się jednak od połowy XVI wieku, kiedy te ziemie przeszły
pod władanie Rzeczypospolitej po II pokoju toruńskim (1466 r.).
Efektem legendarnej tolerancji religijnej I RP było otwarcie się
na osadników, których poglądy religijne były przedmiotem szykan w ich ojczyźnie. Na Żuławy przybyli wtedy z Niderlandów
i Północnych Niemiec tak zwani „olędrzy”. Nowi mieszkańcy
udoskonalili znacznie system melioracji i obwałowań. Wraz z nimi
zawitała na Żuławy nowoczesna myśl rolnicza i rzemieślnicza, co
znacznie ułatwiło rozwój gospodarczy krainy.
Łodzią na targ i do kościoła
Do XIX wieku podstawowym środkiem transportu na Żuławach
były łodzie i promy. Łodzią płynęło się na pole, na targ, do miasta,
do karczmy czy do kościoła. Gęsta sieć kanałów odwadniających
zapewniała znacznie lepszą komunikację niż kiepskie drogi, które
po każdym deszczu stawały się nieprzejezdne. Niektóre wsie żuławskie były pierwotnie zakładane wzdłuż arterii wodnej, a każde
gospodarstwo miało swoją przystań i łódkę, która zapewniała
łączność ze światem. Takie widoki są dziś nadal aktualne, choć
rozwój motoryzacji i powszechność komunikacji drogowej wyparła transport wodny.

Przystań rybacka w Kątach Rybackich. Fot. M. Opitz.
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Pętlowe opowieści – czyli karta z historii
Średniowieczne klimaty
Najbardziej widoczne ślady w krajobrazie kulturowym Żuław
zostawiło średniowiecze. Większość dzisiejszych miast, wsi i łączących je szlaków komunikacyjnych, a także początki systemu
przeciwpowodziowego oraz sieć parafialna, powstawały w okresie
od połowy XIII do połowy XV wieku. Osadniczą akcją zarządzali
wówczas urzędnicy krzyżaccy, rezydujący w zamkach-klasztorach. Najbardziej imponującym przykładem takiej budowli jest
Zamek w Malborku nad Nogatem − w latach 1309-1457 stolica
państwa zakonnego i rezydencja wielkich mistrzów − największy ceglany zamek średniowiecznej Europy. Obok niego istniało
jednak wiele mniejszych siedzib lokalnej administracji krzyżackiej, z których najlepiej zachował się Zamek w Gniewie, siedziba
komtura i kilkunastu rycerzy zakonnych, tworzących tak zwany
konwent. Zamek krzyżacki zachował się także w Sztumie, a ruiny
krzyżackiej warowni w Elblągu.
Równolegle z administracją „cywilną” Krzyżacy utworzyli na
ziemiach podbitych plemion pruskich cztery diecezje, z których
dwie − pomezańska i warmińska − obejmowały także obszary
nad dolną Wisłą. Siedzibą kapituły pomezańskiej i katedrą biskupów pomezańskich, którzy rezydowali w zamku w Prabutach,
był zespół zamkowy w Kwidzynie. Biskupi warmińscy mieszkali
z kolei w zamku w Lidzbarku Warmińskim, natomiast kanonicy
warmińscy opiekowali się katedrą biskupią we Fromborku. Jednym z nich był wielki uczony Mikołaj Kopernik, zmarły w 1543
roku i pochowany przy swoim ołtarzu w tej świątyni.
Pomorze Gdańskie już od czasów Bolesława Krzywoustego należało do diecezji kujawskiej. W średniowieczu, jeszcze przed opaZamek krzyżacki w Malborku. Fot. H. Gonera.
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nowaniem tych terenów przez zakon krzyżacki, powstało tam kilka klasztorów wiejskich, bogato uposażonych przez miejscowych
książąt. Jednym z nich jest opactwo cystersów w Pelplinie, które
zostało skasowane przez władze pruskie na początku XIX wieku,
a jego zabudowania przeznaczono na siedzibę poszerzonej diecezji
chełmińskiej. Dawny kościół opacki, obecnie pełniący funkcję
katedry biskupów pelplińskich, jest jednym z najwspanialszych
przykładów gotyku nadwiślańskiego. W muzeum diecezjalnym
można zobaczyć jedyny w Polsce oryginalny egzemplarz Biblii
Gutenberga.
Warto wspomnieć, że właśnie na Żuławach, w średniowieczu,
żyła błogosławiona Dorota z Mątowów Wielkich − zmarła w 1394
roku, jako rekluza, która dobrowolnie spędziła ostatnie lata życia
w zamurowanej kaplicy katedry kwidzyńskiej. Dziś czczona jest
jako patronka diecezji elbląskiej.
Szlak zamków gotyckich
To jeden z głównych szlaków kulturowych w województwie
pomorskim, obejmujący najlepiej zachowane gotyckie budynki
obronne w skali europejskiej. Część obiektów tworzących szlak
znajduje się na obszarze Żuław i będąc tutaj z pewnością warto
je poznać.
Obiekty na szlaku:
Zamki gotyckie: Bytów, Gniew, Kwidzyn, Malbork, Sztum
Ruiny zamków gotyckich: Czarne, Człuchów, Dzierzgoń,
Gdańsk, Grabiny, Lębork, Osiek, Prabuty, Przezmark, Puck,
Skarszewy, Sobowidz, Zamek Kiszewski.
Operatorem szlaku jest Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki
Gotyckie”.

Katedra w Braniewie.
Fot. M. Opitz.
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Mennonici – niderlandzcy wygnańcy
W XVI wieku, kiedy Europa była miejscem reformacji i wojen
religijnych, Polska jawiła się jako oaza tolerancji. Docenili to holenderscy mennonici.
Mennonityzm nawiązywał do tradycji pierwszych gmin chrześcijańskich, odrzucając większość obrzędów i instytucji kościelnych,
a szczególny nacisk kładąc na skromne i pracowite życie. Te przymioty były szczególnie przydatne w zagospodarowaniu Żuław,
dlatego przyjmowano ich tutaj z otwartymi rękami, przymykając
oczy na „dziwaczne” wierzenia.

Szlakiem mennonitów
Ten pieszo-rowerowy szlak łączy obiekty związane z historią osadnictwa na Żuławach, w tym osadnictwa mennonickiego.
Trasa: Gdańsk – Krępiec – Mokry Dwór – Wiślina – Ledowo –
Wróblewo – Wocławy – Miłocin – Trutnowy – Cedry Wielkie
– Leszkowy – Kiezmark – Drewnica – Mikoszewo – Jantar –
Rybina – Tujsk – Cyganek – Nowy Dwór Gdański – Lubieszewo
– Ostaszewo – Gniazdowo – Nowa Cerkiew – Palczewo – Boręty
– Lichnowy – Nowy Staw – Tralewo – Stogi – Malbork – Stare Pole
– Kławki – Szaleniec – Rozgard – Różany – Zwierzno – Markusy
– Jezioro – Tropy Elbląskie – Raczki Elbląskie – Elbląg
Zabytki związane z mennonitami:
–– dawny kościół mennonitów w Gdańsku,
–– dawny kościół mennonitów w Jeziorze,
–– drewniana brama – dzwonnica z 1792 roku w Wiślinie,
–– liczne cmentarze pomennonickie oraz wielowyznaniowe.

Menno Simons z Fryzji.
Archiwum Klubu Nowodworskiego.

Szlak mennonitów – tablica informacyjna. Fot. H. Gonera.

Archiwum Klubu Nowodworskiego.

Mennonici osiedlali się na szczególnie trudnych do uprawy terenach depresyjnych w północnej części delty Wisły i wokół jeziora
Druzno, które w większości były wówczas nieużytkami. W zamian za wysoki czynsz byli oni zwolnieni m.in. od pracy na rzecz
właściciela ziem, co czyniło ich wolnymi ludźmi. Ceniono ich
umiejętności w zakresie osuszania i zagospodarowania żyznych,
ale podmokłych gruntów, a efekty ich ciężkiej pracy wykorzystywane były przez kolejne pokolenia osadników żuławskich.
Po I rozbiorze Polski w 1772 roku, kiedy Żuławy znalazły się pod
panowaniem pruskim, skończyły się czasy polskiej tolerancji.
Mennonitów zmuszano do służby wojskowej, która była sprzeczna
z ich pacyfizmem. W konsekwencji wielu ortodoksyjnych mennonitów emigrowało począwszy od końca XVIII wieku do Rosji,
skąd stalinowskie represje wygnały ich do Stanów Zjednoczonych.
Ci, którzy pozostali na Żuławach, ulegli stopniowo germanizacji
i po 1945 roku podzielili los wysiedlonych.

Zabytki niezwiązane z mennonitami:
–– gotyckie kościoły oraz ich ruiny,
–– domy podcieniowe – typowe przykłady mieszkalnego
budownictwa żuławskiego,
–– zabytki hydrotechniki: Przekop Wisły, parowa
przepompownia wody w Różanach,
–– mosty zwodzone w Rybinie, Nowym Dworze
Gdańskim i Jeziorze,
–– Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze Gdańskim i jego filia w Cyganku,
–– ulicówka wodna w Tujsku oraz w Tropach Elbląskich – wyjątkowy przykład układu przestrzennego wsi,
–– miasta: Gdańsk, Nowy Dwór Gdański, Nowy
Staw, Malbork, Elbląg.

Muzeum Żuławskie. Fot. M. Opitz.

Strój mennonicki.
Fot. M. Opitz.
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Harmonia – klucz do odczytania żuławskich
krajobrazów
Sielskie Żuławy Wiślane to jeden z tych zakątków Polski, gdzie
natura i dzieło ludzkich rąk harmonijnie współgrają ze sobą. Malownicze krajobrazy pełne wierzb i kolorowych pól nie istniałyby,
gdyby nie precyzyjnie zaplanowana sieć kanałów i wałów. Wspólnie tworzą one urozmaicony i różnorodny pejzaż, który doceniają
malarze, fotograficy, literaci i miłośnicy przyrody. Tu wyostrzają
się zmysły. Człowiek wyhamowuje i zaczyna odpoczywać. Żuławy
z uwagi na gęstą sieć kanałów i rzek oraz naturalność krajobrazu
nazywane są często „Dziką Holandią”.
Żuławy – darowane człowiekowi przez rzeki
Historia Żuław to jednak odwieczne zmaganie się z żywiołem.
Z powodzeniem obszar ten można nazwać ziemią przyniesioną
przez rzeki. Początkowo zdeponowaną w formie bagien i lasów.
Z czasem mieszkańcy Żuław, pieczołowitą pracą, pozyskali żuławskie grunty pod uprawy. Przed wodą zabezpieczyli je gęstą
siecią kanałów osuszających, które mozolnie tworzyli przez pokolenia. Dziś nadmiar wody oddawany jest do przepompowni
i dalej do Zalewu Wiślanego i Bałtyku, jednak przez szereg lat
mieszkańcy Żuław musieli z pokorą przestrzegać niepisanego
paktu zawartego ze zdradziecką wodą. Co działo się, gdy natura
pokazywała swoje groźne oblicze, dokumentuje kronika powodzi
żuławskich. Dostępne na ten temat informacje datowane są od 1328
roku, a ich pełny spis zawiera 173 wydarzenia. Kronika kończy
się 19–20 stycznia 1983 roku, na „Wielkiej Powodzi” sztormowej
na Żuławach Elbląskich i małej powodzi 14 października 2009 r.

Rzeki, a wśród nich Wisła, Nogat, Szkarpawa, Wielka Święta
– Tuga – jedna rzeka o dwóch nazwach, i inne, to główne bohaterki żuławskiego krajobrazu. Dziś, mimo że z uwagi na liczne
powodzie ich żywioł zamknięto w ryzach śluz i wrót przeciwpowodziowych, zachowały one swój naturalny charakter. Dowód
na to, że rzeki żyją swoim rytmem znajdziemy, płynąc kajakiem,
jachtem czy hausbotem po Pętli Żuławskiej, czyli szlakach wodnych przebiegających przez obszar Żuław Wiślanych.
Największą rzeką Żuław Wiślanych i jednocześnie Pętli Żuławskiej jest Wisła – królowa polskich rzek, nazywana także Polską
Amazonką. Zaliczana do największych nieuregulowanych rzek
Europy, w uznaniu jej walorów naturalnych, wpisana została
w program Natura 2000, m.in. jako rzeka szlaku europejskiej
awifauny. Wielkością i charakterem Wisła odbiega od pozostałych
rzek tworzących Pętlę Żuławską. Nogat, Szkarpawa, Martwa Wisła, a nawet Kanał Jagielloński nastrajają wakacyjnie, rozleniwiają
i pozwalają poczuć się częścią przyrody. Wisła uczy czujności
i pokory.
Cztery pory roku na Pętli Żuławskiej
Wiosna to najbardziej malowniczy okres w życiu rzek. W tym
czasie Wisła i Nogat pokazują swój prawdziwy charakter – żyjących, naturalnych rzek. Gościnne rozlewiska przyciągają ptactwo wodne, tworząc wymarzone warunki do lęgów. Latem rzeki
Mosty tczewskie. Fot. H. Gonera.

11

Rybacy. Fot. M. Opitz.

Kanał Jagielloński i Nogat.
Fot. M. Opitz.
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stanowią przykładny portret symbiozy człowieka z przyrodą.
Setki krów, koni pasących się na łąkach międzywałów można
podziwiać z wody, a także dróg i mostów kolejowych, samochodowych czy ścieżek i szlaków rowerowych. Jesienne rzeki to nie
tylko nostalgiczny widok odlatujących ptaków, czy barwne obrazy
nurtu niosącego złote liście. Jesień na rzekach to także najbardziej
plastyczne światło, paleta ciepłych barw, sprawiających, że właśnie
ta pora roku urzeka artystów, fotografików, plastyków. Zimą rzeki
zamykają swoje wrota dla wodniaków, pokazując olbrzymią siłę
i wciąż niebezpieczną stronę ich życia.

Żuraw. Fot. M. Opitz.

Hausbot na Szkarpawie. Fot. H. Gonera.

Wejście do śluzy Michałowo. Nogat. Fot. H. Gonera.

Architektura – kraina domów podcieniowych
i zabytków hydrotechniki
Okazałe budowle o szkieletowej konstrukcji, z wysuniętym od
frontu piętrem wspartym na drewnianych słupach (podcień), to
niewątpliwe najważniejszy wyróżnik architektury Żuław Wiślanych. Domy podcieniowe, o których mowa, początkowo skromne,
z czasem przekształciły się w okazałe rezydencje bogatych gospodarzy, które z powodzeniem mogły konkurować z dworami
średniozamożnej szlachty. Wyjątkowe pod tym względem są domy
pochodzące z XIX wieku, z niezwykle rozbudowanym rysunkiem
konstrukcji szkieletowej szczytów, wypełnione dekoracyjnie układaną drobną cegłą tzw. holenderką, profilowanymi gzymsami
i rzeźbionymi kolumnami w podcieniach. Warto zaznaczyć, że
podcień pierwotnie służył jako spichlerz. Miał specjalną klapę
w podłodze ułatwiającą podawanie worków z ziarnem prosto
z wozu. Pomieszczenie to zapewniało przewiew, co istotne na Żuławach ze względu na dużą wilgotność wiosną i jesienią. Podcień
był wykorzystywany, jako pomieszczenia gospodarcze: tkalnie,
suszarnie, czasem letnie pomieszczenie dla pracowników sezonowych.
Interesujące i jednocześnie charakterystyczne dla Żuław są również tzw. zagrody holenderskie – domy osadników holenderskich,
którzy pojawili się na Żuławach w XVI wieku. Charakterystycznie
połączone szczytem z oborą i stodołą usytuowane były na sztucznym pagórku ziemnym, chroniącym przed powodzią, zwanym
terpem. Nauczeni doświadczeniem mieszkańcy Żuław w oborach
Wiatrak – holender w Palczewie. Fot. H. Gonera.
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Operator szlaku domów
podcieniowych.

Orłowo. Fot. M. Opitz.

Mapa szlaku domów podcieniowych. Autor D. Kufel.

budowali specjalne podesty umożliwiające zapędzenie bydła na
strych podczas powodzi.
Niestety historia nie obeszła się łaskawie z domami podcieniowymi. Pozostały już tylko nieliczne, które możemy podziwiać na
szlaku domów podcieniowych.
Choć dziś trudno w to uwierzyć, Żuławy Wiślane nazywano kiedyś Krainą tysiąca wiatraków. Niestety dziewiętnastowieczna
modernizacja i dwudziestowieczne kataklizmy wojenne sprawiły,
że do dzisiaj przetrwały tylko dwa takie obiekty: wiatrak typu
holenderskiego w Palczewie i „koźlak” w Drewnicy.
Szlak domów podcieniowych
Szlak domów podcieniowych to szlak pieszo-rowerowy, który
pozwoli poznać charakterystyczny dla obszaru Żuław rodzaj budownictwa. Trasa szlaku przebiega przez: Koszwały – Miłocin
– Trutnowy – Osice – Stablewo – Krzywe Koło – Koźliny.
Operatorem szlaku jest Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie.

Koszwały. Fot. M. Opitz.

Trutnowy. Fot. D. Kufel.

Żuławki – izba domu podcieniowego. Fot. M. Opitz.
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Urządzenia hydrotechniczne
w śluzie Gdańska Głowa.
Fot. H. Gonera.

Śluza Biała Góra. Fot. H. Gonera.
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Zabytki hydrotechniki
Skomplikowany system melioracyjny, kilometry wałów przeciwpowodziowych i kanałów, połączone z ogromną pracą mieszkańców, ułatwiały funkcjonowanie na Żuławach. Podwaliny systemu
stworzyli Krzyżacy, którzy od 1308 roku władali Pomorzem Gdańskim. Wtedy właśnie powstały początki systemu przeciwpowodziowego, który poddawany modernizacjom służy do dziś. Wtedy
też utworzono „Związki Wałowe”, które funkcjonowały aż do
czasów II wojny światowej. Dbały one o cały system zapewniający
ochronę, odwodnienie i nawodnienie Żuław.
Przez siedem wieków żuławskie poldery, czyli otoczone wałami
obszary położone poniżej graniczących z nimi zbiorników wodnych, wymagające systematycznego odwadniania, były osuszane
przez setki malowniczych wiatraków, dzięki którym kraina nazywana była Małą Holandią. W XIX wieku zaczęto je stopniowo
zastępować pompami parowymi, później elektrycznymi, a dzisiaj
szczątki ostatniego wiatraka odwadniającego można oglądać już
tylko w Muzeum Żuławskim w Nowym Dworze Gdańskim.
Pod koniec XIX wieku przeprowadzono ostatnią wielką przebudowę wałów wiślanych. Zbudowano wówczas kanał, stanowiący
obecnie główne ujście Wisły, tak zwany Przekop Wisły, jak również
śluzy odcinające jej boczne odnogi (Biała Góra, Gdańska Głowa,
Przegalina). Zapewniło to bezpieczeństwo mieszkańcom Żuław
przez następne sto lat (nie licząc tragedii II wojny światowej).
Szlak zabytków hydrotechniki
Warto wspomnieć, że wiele z urządzeń i obiektów hydrotechnicznych stanowi element pomorskiego szlaku turystycznego – szlak
zabytków hydrotechniki. Są wśród nich śluza Gdańska Głowa,
przepompownia w Chłodniewie (Rybina), akwedukt w Grabinach-Zameczku, zwodzone i obracane zabytkowe mosty żuławskie, śluza Biała Góra, śluzy na Nogacie: Szonowo, Rakowiec,
Michałowo, mosty tczewskie, Kanał Juranda, zwany też Malborską Młynówką, Jurkowickie Sklepienie, Prabuty: zabytkowe
XVIII-wieczne wodociągi, Kanał Elbląsko-Ostródzki.

Most zwodzony w Rybinie. Fot. M. Opitz.

Archiwum Klubu Nowodworskiego.

Śluza Michałowo.
Fot. P. Brzeska-Gonera.
Nieczynny most zwodzony w Nowej Pasłęce. Fot. M. Opitz.

Część druga
Trasy żeglugowe Pętli Żuławskiej –

fot. M. Opitz.

pływamy i zwiedzamy

Pętla Żuławska | Wisła – królowa polskich rzek

Układ szlaku żeglownego Wisły

Mówią o niej królowa polskich rzek i ostatnia dzika rzeka Europy. To siedlisko
wielu gatunków ptaków, ostoja pięknej przyrody. Na interesującym nas odcinku
– od Korzeniewa (867,7 km), aż do Tczewa (910 km), jest drogą wodną II klasy
z gwarantowaną głębokością tranzytową 1,4 m. Od tego punktu aż do ujścia (na
941,3 km) ma III klasę żeglowności i gwarantowaną głębokość 1,6 m.
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91
t

Noga

N

A3

229
603
• Biała Góra 602
606
N

A2

ła

230

Wis
234

GNIEW
•

525

525
518

N

91
55
A1

90
• Korzeniewo

Liwa

Jak pływać
Dolną Wisłą pływamy jak po uregulowanej rzece, od jednego brzegu do brzegu przeciwnego, następnie wzdłuż brzegu (od kilkuset metrów do kilku kilometrów, co zależy
od ostrości łuku rzeki) do kolejnych znaków i przejścia na przeciwną stronę.
Uwaga! Płynąc wzdłuż brzegu trzeba zachować bezpieczną odległość (od kilkudziesięciu do 200 metrów), z uwagi na niebezpieczne ostrogi regulacyjne. Należy uważnie
„czytać wodę” i analizować jej zaburzenia, gdyż podczas płynięcia z nurtem uderzenie
w kamienie może być bardzo groźne.
Na dolnym odcinku Wisły obowiązuje oznakowanie brzegowe. Żeby nauczyć się je
czytać warto zajrzeć do rozdziału „Porady kapitańskie”. Przy niskich stanach wody
pływanie zgodnie ze znakami jest absolutnie konieczne! Oznaczenie brzegowe kończy
się na 928 km – przed mostem w Kiezmarku. Od tego momentu można płynąć całą
szerokością rzeki, oczywiście zachowując ostrożność. Znaki kilometrowe na białych
tablicach nieregularnie pojawiają się na brzegach.
Postój
Brzegi Wisły są umocnione kamieniami, dlatego radzimy cumować przy nich wyłącznie
w sytuacjach awaryjnych. Na postój warto poszukać piaszczystych zatoczek między
ostrogami, uważając jednak na sieci rybackie.
Nurt
Wartki nurt Wisły (ok. 3 km/godz.) znacznie komplikuje szybkie manewry. Jak zyskać
czas na zorientowanie się na rzece lub odszukanie znaków opisujemy w rozdziale „Porady kapitańskie”.
Linie wysokiego napięcia
Wszystkie linie wysokiego napięcia zawieszone są powyżej 14 m, a wysokość światła
najniższego mostu, nawet przy wysokiej wodzie, wynosi blisko 7 m.
Wiatr
Zagrożeniem dla wodniaków może okazać się wiatr. Przy silnym wietrze północnym,
czyli z Zatoki Gdańskiej, na wodzie tworzą się fale, dochodzące do 1 m wysokości. Gdy
zawiewa od południa, trzeba znacznie zwiększyć obroty silnika, by pokonać prąd i fale.
Wtedy silnik o małej mocy może nie wystarczyć.
Poziom wód
Problemem dla żeglugi po Wiśle są też wysokie stany wód i powodzie. Wówczas śluzy
w Białej Górze, Gdańskiej Głowie, Przegalinie są zamykane, co odcina Wisłę od ramion
delty i sprawia, że uchodzi w całości do Zatoki przez Przekop.
Uwaga! Wyjście na Zatokę Gdańską Przekopem to szlak dla doświadczonych żeglarzy.
Fale, kamieniste brzegi, brak profesjonalnego oznakowania, zmienne głębokości na
ujściu i liczne sieci rybackie każą zachować wzmożoną ostrożność.

KWIDZYN
•

Kościół w Koźlinach. Fot. UG w Suchym Dębie.
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Lokalizacja rzeki
na obszarze Pętli Żuławskiej
Wisła. Widok na mosty tczewskie. Fot. H. Gonera.

Przekop Wisły. Straty po powodziach i strach przed kolejnymi zadecydowały o uregulowaniu Wisły i stworzeniu jej nowego ujścia. Nowe koryto
powstawało w latach 1890–1895 na odcinku od Przegaliny do Zatoki
Gdańskiej. Przy budowie pracowało, dzień w dzień, tysiąc ludzi i 40 maszyn parowych. Kanał o długości 7 km i szerokości od 250 do 400 m
otoczono wysokimi na 10 m wałami. 31 marca 1895 roku, na telegraficzny
sygnał cesarza, prezydent Prus Zachodnich otworzył drogę pierwszym
strugom wiślanym. Przekop skrócił Wisłę o 10 km.

Fot. UMWP.

Tczew – Mosty w kratkę. Budowa nad Wisłą rozpoczęła się w 1845
roku. Most oddano do użytku w 1857 roku. Kosztował 4 miliony talarów,
miał kratową konstrukcję i 785 metrów długości – co dawało mu w 1857
roku tytuł najdłuższego w Europie. W 1891 roku, kiedy obok postawiono
kolejny, staruszek stał się wyłącznie przeprawą drogową. Amerykańskie
Towarzystwo Inżynieryjne wpisało go na listę zabytków inżynierii budowlanej, na te samą, na której jest m.in. wieża Eiffla.

Serduszka z piekła rodem. Wypieka je z marcepanów
i ziemniaków w miejscowości Piekło Barbara Wichrowska. Serca są malutkie, biało-kremowe, zwieńczone
czekoladą lub galaretką. Receptura jest chroniona,
a przepis został wpisany na listę produktów tradycyjnych. Kto się zakocha w tym łakociu, może spróbować
chleba pani Barbary na zakwasie lub piekieleckiej
kiełbasy z czarną, diabelską gorczycą.

Fot. M. Opitz.

Most Knybawski. Kiedy polscy saperzy wysadzali mosty w Tczewie,
niemieccy budowali nowe. Ten w Knybawie powstał zaledwie w ciągu 18 miesięcy! Jak? Przygotowane przęsła mostu czekały w Gdańsku
i przypłynęły tu barkami. Połączyły dwa brzegi „berlinki” – drogi łączącej
stolicę Rzeszy z Królewcem. Most miał 982,5 m długości, bunkry i stanowiska ciężkiej artylerii przeciwlotniczej. W 1945 roku wojska niemieckie
wysadziły go w powietrze. Most odbudowywano w Stoczni Gdańskiej
przez 4 lata.

Ciekawostki turystyczne

Początek II wojny światowej. Mieszkańcy Tczewa mówią, że tak naprawdę II wojna światowa rozpoczęła się
u nich. Była 4:34 rano, 1 września 1939 roku. Bombowce
i myśliwce zaczęły tu atak 11 minut wcześniej niż atak
na Westerplatte. Bombardowali teren przed mostem,
tak by przerwać kabel łączący go z ładunkiem wybuchowym założonym przez polskich saperów. Nie chcieli
dopuścić do wysadzenia mostu. Nie udało im się.

Fot. LOT Kociewie.

Fot. M. Opitz.

Fot. H. Gonera.

Fot. H. Gonera.

Ciekawostki hydrotechniczne

Wisła. Okolice śluzy Biała Góra. Fot. M. Opitz.

Kociewie – łagodna kraina. Kociewska łagodna kraina
ma wiele atutów. Warto zajrzeć do Gniewu i zwiedzić
zamek krzyżacki, w którym wciąż tętni życie. A potem do Pelplina. Słynie on z jednej z największych
pocysterskich katedr i licznych starodruków. To właśnie
tutaj znajduje się jedyny w Polsce egzemplarz Biblii Gutenberga. Koniecznie należy obejrzeć farę w Tczewie,
w której kiedyś śpiewał Grzegorz Ciechowski.

Janowo
•

875
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866,9 km – PB – Korzeniewo.

Wis

ła

N

•

Jaźwiska

A1
870

Lipianki
•

3,5 / 9,5

90

Uwaga! Prom na uwięzi! Stanowi spore utrudnienie, a nawet zagrożenie dla żeglugi,
gdyż ma rozpiętą linę w poprzek szlaku żeglownego. Można przepłynąć tylko środkiem
rzeki, gdy prom znajduje się przy jednym z jej brzegów, a lina jest luźno opuszczona
na dno. Najczęściej lina jest jednak napięta. Wtedy należy wezwać obsługę promu
sygnałem dźwiękowym i poprosić o jej opuszczenie. Przepływać dopiero wtedy, gdy
lina wyraźnie opadnie poniżej poziomu wody! W momencie oddania mostu przez
Wisłę prom ulegnie likwidacji.
Zaraz za promem, na prawym brzegu, wejście do basenu portowego, należącego do
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – Nadzoru Wodnego w Korzeniewie.
Postój za zgodą kierownictwa. Cumowanie możliwe również do betonowego nabrzeża
na prawym brzegu rzeki, tuż przed promem. Nie jest to jednak wygodne i bezpieczne
miejsce dla jednostek turystycznych.
Z miejsca postoju dobrze widać zabytkowy budynek wodowskazu. Jest zielony i stoi na
wale otaczającym port. Zbudowali go w latach 40. XIX wieku Prusacy. Na wieżyczce,
którą wciąż można podziwiać, umieścili wówczas mechanizmy wodowskazu. Załogi
pływające mogły z daleka odczytywać stan wody. Wodowskaz przestał pełnić swoją
funkcję przed II wojną światową. Dziś niewiele osób wie o jego pierwotnym przeznaczeniu, czasami mylą budynek z sanktuarium. Możemy też wybrać się do położonej
tuż za wałem urokliwej i spokojnej wioski Korzeniewo (sklepy), a jadąc dalej tą samą
drogą, po 5 km dotrzemy do Kwidzyna.

Prom linowy w Korzeniewie. Fot. M. Opitz.

869,5 km – most drogowy.

Przeprawa ma skrócić czas i ułatwić dojazd do południowego regionu województwa
pomorskiego. Most połączy drogę krajową nr 55 z drogą krajową nr 91 i dalej z autostradą A1.
870 km – Jaźwiska, uciążliwy przemiał.

Zabytkowy wodowskaz w Korzeniewie.
Fot. M. Opitz.

874–875 km – ostrogi.

Widoczne dopiero przy niskich stanach wody – istnieje ryzyko napłynięcia i uszkodzenia jednostki pływającej

Korzeniewo
•

Dębowy Las
•

Zamek w Kwidzynie. Fot. M. Opitz.
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876,7 km – LB – ujście rzeki Wierzycy.

Z basenem, który jest wykorzystywany jako schronienie dla statków.

•

605

N

876,9 km – LB – Gniew.

Nazwa tej miejscowości brzmiała kiedyś Gmiew, choć w średniowieczu funkcjonowała
też nazwa Wońsk, niem. Mewe – stąd do dziś mewa w herbie miasta. Gniew to pierwsza obronna siedziba krzyżacka na zachodnim brzegu Wisły. Warto obejrzeć zamek,
przebudowywany wielokrotnie i niszczony w pożarach. Imponuje piękną architekturą
i ciekawą historią. Dziś na zamku odbywają się turnieje rycerskie, warsztaty, pokazy
kowalstwa, kolonie dla uczniów Harry Pottera i inne ciekawe atrakcje.
Uwaga! Postępować analogicznie do sytuacji w Korzeniewie (866,9 km). Zaraz poniżej
promu, na lewym błotnistym brzegu, możliwy postój „na dziko”. Przy niższym stanie
wody cumowanie tylko i wyłącznie po prawej stronie, bezpośrednio do piaszczystej
łachy. Aby dostać się do Gniewu musimy wtedy skorzystać z przeprawy promowej,
która paradoksalnie przy niższych stanach wody jest nieczynna. W sezonie znajduje
się tutaj przystań gondoli.

•

Polskie
Gronowo

A2

879 km – Ciepłe, uciążliwy przemiał.

Kotło
•

884 km – zerwana od strony lądu ostroga.

Przy niesprzyjającym układzie nurtu względem łachy piaszczystej, lądu i zerwanej
części ostrogi oraz na skutek oddziaływania silnych prądów strumieniowych w tym
rejonie, statki zagrożone są zepchnięciem na niezniszczoną część ostrogi, która znajduje się w chwili obecnej w odległości 70 m od brzegu.

Wisła

880
Ciepłe
•

Zamek w Gniewie. Fot. M. Opitz.

Pólko Małe

•

525
gondole

Wierz

•
GNIEW
yca

234

•
Śluza Międzyleska

895
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886,6 km – PB – śluza Biała Góra.

888 km – LB – Wielkie i Małe Walichnowy.

Tu możemy zwiedzić pozostałości po cmentarzach mennonickich z poł XIX w. We
wsi Wielkie Walichnowy znajduje się bardzo ładny kościół gotycki, otoczony murem
o konstrukcji ryglowej. Spalony przez Szwedów został odbudowany. Sprzed pożaru
zachowała się piętnastowieczna kropielnica.

Las
Mątawski
isła
W

Na dnie zalegają głazy narzutowe, występuje niebezpieczeństwo uszkodzenia kadłuba
szczególnie przy niskich stanach wody.

A3

888,95 km – PB – Piekło.

ga

Piekło

No

•

GPS
N 53°54’49”
E 18°53’00”

GPS
N 53°54’53”
E 18°53’08”

Biała Góra

Śluza Biała Góra i przystań żeglarska zrealizowana w ramach projektu Pętli Żuławskiej – rozwój
turystyki wodnej. Etap I.

W Piekle możemy zobaczyć szkołę, która zapisała się w historii jako symbol walki
o polskość. W latach 1936–37 Jan Hinz z Tczewa otworzył tu Dom Polski, w którym
mieściła się prywatna szkoła, przedszkole, mieszkania dla nauczycieli i kaplica. Był
to przyczółek walki z germanizacją. Hinz został zamordowany w 1939 roku, a mieszkańcy Piekła byli prześladowani przez niemieckie bojówki. Dzisiaj na terenie dawnego
Domu Polskiego mieści się szkoła podstawowa, a mieszkańcy Piekła mówią z dumą:
Nie zniszczyli tej szkoły ani Hitler, ani Goebbels, ani Stalin. Na zawsze zostanie ona
symbolem walki o polskość, nie tylko na Powiślu.

t

890

2,2

Liwa

888,5–889,4 km – rafa kamienna w miejscowości Piekło.

2,2

No
gat

Str. Międzyłęż
•

N

U
do jście
Wi
sły

Wejście do śluzy Biała Góra i na Nogat, dalej do Malborka i na Zalew Wiślany. Tuż
przed skrętem w kierunku śluzy pracują pogłębiarki, zakotwiczane są też barki, na
które jest ładowany piasek. Załadowane odpływają na Nogat, mijając się z pustymi
barkami. Pamiętaj, że żegluga komercyjna ma zawsze pierwszeństwo przed turystyczną! Trzeba zachować szczególną ostrożność i obserwować ustawione na wodzie
boje, które wskazują właściwy kierunek przejścia. Tuż przed śluzą możliwy postój
w zatoczce po prawej stronie, zaraz za kamienną ostrogą. Miejsce dobre do wędkowania. Można się też prześluzować i zatrzymać po drugiej stronie śluzy – dokładna
informacja w opisie rzeki Nogat.

N

890–892 km – Rezerwat rzeki Nogat „Las Mątawski”.

Wyraźnie widoczna ściana lasu na prawym brzegu. Opis – patrz rzeka Nogat.

605

891,7 km – LB – Międzyłęż.

9,53 / 2,52 / 2,53
Biała Góra

0
3,5 / 9,5

•
Biała Góra

We wsi można obejrzeć stary cmentarz ewangelicki. Zachowały się tu ceglane słupki
ogrodzeniowe, stele nagrobne, z widocznymi inskrypcjami i płaskorzeźbami (anioły,
złożone do modlitwy ręce, trupia czaszka). Cmentarz, dzięki staraniom sołectwa,
został uporządkowany.

Śluza Biała Góra. Fot. M. Opitz.

Widok na Wisłę i Las Mątawski. Fot. M. Opitz.

885
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896,5 km – LB – Rybaki.

•
Bałdowo
•
Knybawa

W Rybakach znajduje się Śluza Międzyłęska z 1896 roku – jeden z elementów systemu odwadniania
Niziny Walichnowskiej. Jej wrota zamykają się same, pod naporem wielkiej wody z Wisły. We wsi
jest też stacja pomp odwadniających.
897 km – Rybaki, uciążliwy przemiał.

22

897 km – LB – Wielka Słońca.

3,8 / 15,2

Ta wieś o ciekawej nazwie jest jedną z najstarszych na Pomorzu. Po raz pierwszy wymienia się ją
w pierwszej połowie XIII wieku przy okazji opisu zamku Świętopełka oraz w dokumentach dotyczących przywilejów nadanych klasztorowi pelplińskich cystersów. Dziś we wsi znajduje się rów
odprowadzający wodę od stacji pomp w Rybakach.

Wisła

Relikwiarz Św. Wojciecha
w Gorzędzieju. Fot. UG Subkowy.

905

897,2 km – PB – Mątowy Małe.

Wieś chroniona podwójnymi wałami. Funkcję ochronną spełnia tylko jeden wał – ten od strony
Wisły. Drugi to pozostałość po przebudowach w czasach pruskich. Między wałami ciągną się
plantacje wikliny.
898 km – PB – Mątowy Wielkie.

•
Gorzędziej

Miejsce, w którym przyszła na świat błogosławiona Dorota z Mątowów, jedyna stygmatyczka
w polskiej hagiografii. Warto poczytać życiorys pokutnicy i odwiedzić kościół gotycki ze strzelistą
wieżą bardzo dobrze widoczną z rzeki.
902 km – Gorzędziej, uciążliwy przemiał.
902 km – LB – Gorzędziej.

Kościół w Gorzędzieju.
Fot. UG Subkowy.

A4

Stary gród z XIII wieku. Na wzniesieniu stoi kościół z początków XIV wieku, z charakterystyczną,
widoczną z daleka wysoką wieżą. Znajdują się w nim relikwie świętego Wojciecha. Legenda mówi,
że podczas misji pruskiej (997 r.) św. Wojciech odprawił w tym grodzie mszę polową. Nad południowym wejściem umieszczono figurę świętego, który dzierży w ręku wiosło.

900

902,1 km – PB – Bystrze.

Dom podcieniowy, niestety w kiepskim stanie.

Mątowy Wielkie
•

903,9 km – Most Knybawski.

Widok z Wisły na Most Knybawski.
Fot. H. Gonera.

Szerokość przęsła żeglownego 60 m, wysokość przy wysokiej wodzie 9,78 m, przy średniej wodzie
15,52 m.
Pierwszy most w tym miejscu, wybudowany przez Niemców zaraz na początku wojny, połączył dwa
brzegi rzeki na trasie „berlinki” – drogi łączącej stolicę Rzeszy z Królewcem. Był to most obronny
ze schronami o długości 982,5 metra. W 1945 roku wycofujące się wojska niemieckie wysadziły most
w powietrze. Odbudowano go w Stoczni Gdańskiej, korzystając z oryginalnych planów niemieckich.
Pierwsi kierowcy przejechali nowym Mostem Knybawskim w 1950 roku.

Mała Słońca
•

Rybaki
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• Koźliny

906 km – LB – ujście rzeki Knibawki.

915

2,4

N

908 km – LB – Tczew.

N

2,5

GPS
N 54°04’57”
E 18°48’23”

2,4
2,4

908 km – LB – pomosty cumownicze.
3

Wybudowano w ramach projektu „Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I”.

Wisł

a

Czatkowy
•

Wisła

Miasto liczące 62 tys. mieszkańców. Od końca XIX w. ważny węzeł kolejowy. Warto zwiedzić kościół
farny z XIII w., kościół podominikański z XIV w. i pierwsze w Polsce Muzeum Wisły, które stanowi
kompleks z Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły. Działa tu punkt informacji
turystycznej, prowadzony przez Lokalną Organizację Turystyczną Kociewie.

2,4

908 km – LB – przystań pasażersko-żeglarska.

Pierwsza nowoczesna przystań (poza Gdańskiem) wybudowana na Pętli Żuławskiej i całej Wiśle.
Wygodny pomost dla jachtów, wykonany z pływających pontonów betonowych, od strony brzegu
prowadzonych na palach. Zapewnia bezpieczny postój jednostkom o małej, wolnej burcie, niezależnie od zmiennych stanów wody. Dostępna jest woda i prąd. Na lądzie znajdują się: budynek
z toaletami i prysznicami, restauracja i kawiarnia. Stąd tylko dwa kroki na stare miasto. Tel. do
przystani: 51 306 88 95.

Pomosty cumownicze w Tczewie.

Tczew

908,57–908,60 km – mosty tczewskie.

A5

6,5 / 11,9

•
Lisewo Malborskie

11

6,5 / 11,5

•
TCZEW

908 km – PB – Lisewo.

Przystań pasażersko-żeglarska
w Tczewie. Fot. M. Opitz.

GPS
N 54°05’08”
E 18°48’19”

Wisła

910

Szerokość przęsła żeglownego 60 m, wysokość przy wysokiej wodzie 7,16 m, przy średniej wodzie
11,58 m.
Pierwszy most zbudowano w latach 1851–1857. Jego filary ozdobiono neogotyckimi wieżami, a na
przyczółkach wymurowano bogato zdobione bramy wjazdowe. Między mostami linia energetyczna,
prześwit 11 m. Drugi most – kratownicowy, powstał w latach 1888–1890 i do dziś służy linii kolejowej z Warszawy do Gdańska. Oba mosty ze względu na różnorodność rozwiązań inżynieryjno-
‑technicznych są prawdziwym „skansenem inżynierii” końca XIX w.
Warto odwiedzić kościółek z XV w. Na jego południowej wieży, miedzy dwoma rowkami, wyryta
jest litera „K”. Historycy łączą ten skrót z nazwą Kumische Rute, co znaczy pręt chełmiński. Od XIII
do XVIII w. był najprostszą miarą długości używaną na Pomorzu Gdańskim i wynosił 4,3 m. Każdy
niedowiarek mógł sprawdzić, czy ekonom, który wymierzył mu pole, nie oszukał go.
908,8 km – LB – obetonowany basen.
909 km – LB – wejście do portu i stoczni.

Betonowy basen, pochylnie dawnej stoczni rzecznej i zakładu remontowego. Można skorzystać
z dźwigu o dużej nośności.
910 km – Tczew, uciążliwy przemiał.
915,3 km – LB – Koźliny.

Wieś z charakterystyczną szachulcową wieżą kościoła Matki Bożej Różańcowej pochodzącego
z XIV w. Samą wieżę dobudowano pod koniec XVII w. Między wałem przeciwpowodziowym
a brzegiem Wisły, ciągną się plantacje wikliny.

N

Przystań pasażersko-żeglarska
w Tczewie.

Tczew
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•
Leszkowy

918 km – PB – Palczewo.

Wieś, której nie można ominąć. Jest tu jedyny drewniany kościół na Żuławach, wybudowany w czasach wojen szwedzkich. Pokryty gontem i zwieńczony wieżyczką, stoi
we wsi, w której nie ma nawet 300 mieszkańców. Zbudowano go 300 lat temu. Warto
wejść do środka. Ściany świątyni, prospekt organowy i drzwi pokryte są barwnymi
polichromiami. Tak anonimowy artysta opowiedział historię życia i śmierci, grzechu
i chwały Boga. Biblia pauperum znajduje się nawet na drewnianych ławach. W kościele
znajdują się barokowe organy i latający anioł. Rumiany młodzian trzyma w ręku
wieniec i czuwa nad wiernymi.
W Palczewie obejrzycie także dziewiętnastowieczny wiatrak-holender, konkurent
popularnego na ziemiach polskich koźlaka. Widać go z daleka. Ma pięć pięter i obracaną kopułę, która umożliwiała mu skręt w stronę wiatru. Na dole murowany, wyżej
drewniany i pokryty gontem. Dziś już nie miele ziarna na mąkę, stanowi za to atrakcję
turystyczną. Nowy właściciel stara się przywrócić mu dawną świetność.

925

N

A6

918 km – LB – Steblewo.

W Steblewie, uznawanym za stolicę wikliniarstwa na Żuławach, możecie obejrzeć
zabytkowe domy podcieniowe oraz ruiny gotyckiego kościoła, który spaliła Armia
Czerwona w 1945 roku.

14,1

921– 923 km – PB – Nowa Cerkiew.

CZY WIECIE, ŻE…
W Tczewie urodził się Obywatel GC.
Tu zaczęło bić serce Republiki – można
przeczytać na tablicy, która wisi na budynku
przy Nowym Rynku 1. To właśnie w tym
domu, niedaleko dworca kolejowego
urodził się Grzegorz Ciechowski, syn ówczesnego prezesa Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej. W Tczewie skończył podstawówkę i liceum ogólnokształcące, śpiewał
w chórze, uczył się grać na flecie i pianinie.
Co roku, w sierpniu, w miejskim amfiteatrze,
organizowany jest koncert poświęcony
temu wielkiemu – nieżyjącemu już – polskiemu muzykowi.

926,2 km – PB – Ostaszewo.

W miejscowości można zwiedzić kościół z XIX wieku, ze strzelistą wieżą i zabytkowymi polichromiami. Kiedyś pełnił on funkcję kościoła ewangelickiego. W centrum
wsi znajdują się ruiny XIV w. kościoła gotyckiego. Wycofujące się oddziały niemieckie, chcąc przyspieszyć ewakuację wsi, podpaliły kościół. Podczas tej operacji został
zastrzelony żołnierz, który odmówił wykonania rozkazu – jego grób znajduje się pod
murami ruin świątyni.

sła

922 km – linia wysokiego napięcia na wys. 14,13 m.

Wi

Wiatrak – holender w Palczewie. Fot. H. Gonera.

We wsi można podziwiać neogotycki kościół oraz zabytkowy, XIX-wieczny dom
podcieniowy. Kolejny taki dom znajduje się w Gniazdowie.

920

Ruiny kościoła w Steblewie. Fot. UG w Suchym Dębie.

Palczewo
•

935
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ok. 927,5 km – LB – betonowe nabrzeże obłożone oponami – możliwe cumowanie.
928,2 km – LB – Leszkowy.

Stoi tu ceglany kościółek z XIV wieku pod wezwaniem św. Brata Alberta. Odbudowany, po wielu
pożarach, w latach 80. XX wieku. Koniecznie należy obejrzeć cztery kamienne płyty nagrobne
w posadzce prezbiterium oraz siedemnastowieczne inskrypcje wyryte w cegłach na wschodniej
ścianie. We wsi prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich. We wrześniu organizuje ono Święto
Wałów. Kobiety wypiekają chleb, robią nalewki. Na wale znajduje się czynna Strażnica Wałowa.

Drewnica
•

Most w Kiezmarku. Fot. H. Gonera.

928,5 km – ostatnie znaki nawigacyjne na brzegach Wisły.
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Od tego miejsca głębokości po obu stronach rzeki pozwalają na bezpieczną żeglugę.

12,5 / 2,75 / 2,75
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ok. 929 km – na obu brzegach betonowe przyczółki.

0

Gdańska Głowa
16

7
•
Kiezmark

930

16
•

4,0 / 10,5

929,6 km – most drogowy w Kiezmarku.

Szerokość przęsła żeglownego 75 m, wysokość przy średniej wodzie 10,55 m, przy wysokiej wodzie
6,79 m.
Most stanął w miejscu pontonowej przeprawy pod koniec lat 70. XX wieku. Zaraz przed mostem,
z prawej strony, znajduje się miejsce, gdzie Niemcy wysadzili wały w 1945 r. Przy moście (LB) betonowe nabrzeże. Nie nadaje się do cumowania, ze względu na metalowe elementy zbrojenia. Tuż za
mostem (PB), działa żwirownia – pogłębiarki wydobywają materiał z dna, a tym samym zajmują
część szlaku żeglownego. Obszar ten jest oznaczony bojami.
ok. 930,2–930,8 km – dwie linie wysokiego napięcia na wysokości 16 m.

Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku. Fot. M. Opitz.

930,25 km – LB – wieś Kiezmark.
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We wsi drewniana Strażnica Wałowa. Wybudowano ją pod koniec XIX wieku na nowym wale
wiślanym. Służy jako mieszkanie strażnikowi wałowemu. Poprzednia strażnica została rozebrana w latach 1890–1894, wraz z wałem biegnącym bliżej nurtu Wisły. Niedaleko znajduje się słup
granitowy, wkopany w ziemię od strony międzywala, z zaznaczonym wysokim poziomem wody
z 27 czerwca 1884 roku. W Kiezmarku warto zwiedzić, utrzymany w stylu barokowym, kościół
Matki Boskiej Częstochowskiej. Świątynia ma charakterystyczną konstrukcję szachulcową. Na
wieży dostrzeżemy metalowe tarcze mechanicznego zegara z XIX wieku, a także poprzedniego
zegara słonecznego.

Śluza Gdańska Głowa. Wisła
i Szkarpawa. Fot. M. Opitz.

Wejście na Szkarpawę. Most obrotowy i wrota przeciwpowodziowe. Dawniej istniała tu słynna
twierdza, o którą trwały niezliczone walki, ponieważ kto posiadał kontrolę nad tym miejscem,
decydował też o ruchu handlowym z Polski do Gdańska i Elbląga.

Piaskowiec

GPS
N 54°16’00”
E 18°57’08”

933 km – początek Przekopu Wisły.
4

4,1

Śluza Gdańska Głowa.

925

Ostaszewo
•

N

ok. 933,5 km – LB – charakterystyczna blaszana wiata.

Szkarpawa

•

4,4

4

931 km – PB – śluza Gdańska Głowa.

Groblica
•

Wisła

2,8

Gdańska Głowa
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Przegalina

Śluza Przegalina.

Przekop Wisły

Z kanałem, który prowadzi do śluzy graniczy basen portowy, należący do RZGW
Gdańsk.

Mewia Łacha

937,5 km – przeprawa promowa Świbno–Mikoszewo.

N

Nowoczesny, zbudowany w 2006 roku prom zabiera na pokład 21 aut i stu pasażerów,
a jego nośność to 90 ton. Przeprawa trwa mniej niż 5 minut. Tradycja przeprawy między
Świbnem a Mikoszewem sięga roku 1895, kiedy przekopano ujście. Przeprawa promowa na
obecnym odcinku działa od 1945 r. Prom „Świbno” jest promem linowym, prowadzonym
przez linę zamocowaną z obu stron rzeki. Jego napęd stanowi statek-holownik, który płynie
obok. Należy uważać na linę i nie przepływać, gdy jest ona napięta. Nieco w górę rzeki
(PB), można zobaczyć nabrzeże przeprawy promowej kolei wąskotorowej, która kursowała tu do lat 50. ubiegłego wieku, łącząc Żuławy Wielkie z Gdańskiem. Przy przeprawie
(LB) znajduje się kamień poświęcony 100-leciu Przekopu Wisły, a na przeciwnym brzegu
obelisk upamiętniający marsz śmierci więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof. Obok
przeprawy (PB) przystań rybacka w Mikoszewie.

J. Mikoszewskie
940

938,9 km – LB – basen portowy w Świbnie.

Baza rybackich kutrów, a także lodołamaczy oraz stacja ratownictwa morskiego.
Możliwe miejsce postoju, jednak brak jakiejkolwiek infrastruktury.
939,5 km – PB – budynek, w którym mieścił się posterunek Wojsk Ochrony
Pogranicza, obecnie wykorzystywany przez rybaków.
GPS
N 54°20’00”
E 18°56’36”
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Przekop Wisły

5

Wisła
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936 km – LB – wejście do śluzy Przegalina oraz na Martwą Wisłę.

N

GPS
N 54°18’32”
E 18°55’17”
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Mikoszewo
•

940,3 km – wodowskaz Ujście Wisły (głębokość ok 6 m).

A8

Mikoszewo

Przystań rybacka w Mikoszewie.

2
2

GPS
N 54°20’08”
E 18°56’08”

Świbno

Port rybacki w Świbnie.

Przekop Wisły

N

Ujście Wisły do Morza Bałtyckiego. Fot. M. Opitz.
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Wisł

0
Przegalina

3,2 / 9,2

15

11,91 / 3,28 / 3,28
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941,3 km – ujście Wisły do Morza Bałtyckiego.

Rezerwat przyrody Mewia Łacha. Można tu spotkać wysmukłe rybitwy o krótkich
nogach, mewy, kaczki i bobry. Na powierzchni 19 ha rezerwatu żyje wiele gatunków
cennych dla ornitologów i miłośników przyrody. Miejsce przyklejone z jednej strony
do morza, z drugiej do rzeki, to także królestwo chronionego mikołajka nadmorskiego
i rdzawoczerwonego storczyka kruszczyka. Rezerwat na lewym brzegu ma dobrze
wytyczoną ścieżkę edukacyjną, z tablicami poglądowymi i platformami widokowymi.
Rezerwat to też piaszczyste łachy i wyspy, gdzie coraz częściej można spotkać foki.
Uwaga! Wyjście na Zatokę Gdańską Przekopem Wisły może być niebezpieczne ze
względu na liczne sieci, zmienne głębokości i wysokie fale.
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Charakterystyka rzeki

Martwa Wisła, Wisła Śmiała, Motława Gdańska

Martwa Wisła to dawne główne ramię ujściowe Wisły. Stało się „martwe”, po
powstaniu Przekopu Wisły w Świbnie i odcięciu od głównego ujścia śluzami
w Przegalinie i Pleniewie. Ta ostatnia została rozebrana po wojnie. Martwa Wisła
stanowi ważny szlak wodny i umożliwia dotarcie do Gdańska od strony Wisły,
z ominięciem wód morskich Zatoki Gdańskiej.

Schematy przystani położonych nad
Martwą Wisłą, Śmiałą i Motławą Gdańską znajdują się na wewnętrznej stronie
tylnej okładki.
N

Wisła Śmiała powstała zimą 1840 r., wskutek przerwania pasa wydm nadmorskich przez spiętrzone lodem wody. Aż do wykopania Przekopu Wisły w 1895 r.
miejsce to było głównym ujściem Wisły do morza. Nazywane jest także Przełomem Wisły Śmiałej lub Rozlewiskiem Wisły Śmiałej.

b

A2

•
GDAŃSK

N

Motława to rzeka płynąca przez Żuławy Gdańskie i uchodząca do Martwej a
uni
Wisły przy Polskim Haku. Pętla Żuławska obejmuje tylko ostatni, gdański,
Rad
odcinek Motławy. Pozostała część Motławy opisana została w podrozdziale
Kajakiem przez Pętlę.
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Informacje żeglugowe
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Ruch statków
Na całej trasie należy uważać na ruch statków – także morskich, holowników, pchaczy
z barkami i innych jednostek profesjonalnej żeglugi. Ze względu na styk wodnych
dróg śródlądowych z morskimi, oznakowanie nawigacyjne na większości szlaku jest
kompatybilne z oznakowaniem morskim.
Mosty
Szlak Martwej Wisły rozpoczynamy od śluzy Przegalina. Stały most przy śluzie od lata
2012 jest już zwodzony. Na trasie jest także most pontonowy w Sobieszewie (otwierany), a także, za Stogami, stałe mosty – wantowy, kolejowy obrotowy (nieotwierany)
i Siennicki. Końcowy odcinek Martwej Wisły to wody portowe i Polski Hak. Na obrotnicy, przy Polskim Haku, do wyboru są cztery kierunki:
1. Na północ, Kanałem Kaszubskim – przez wody portowe do Wisłoujścia, Westerplatte i na Zatokę Gdańską.
2. Na zachód, „właściwą” Martwą Wisłą – przez byłe tereny Stoczni Gdańskiej i portu
gdańskiego (zakaz żeglugi), łącząc się ponownie z Kanałem Kaszubskim w pobliżu
Westerplatte.
3. Na południe wpłyniemy na Motławę, czyli na Stare Miasto w Gdańsku i do Mariny
Szafarnia.
4. Na wschód – wrócimy na Martwą Wisłę, w kierunku Górek Zachodnich, Sobieszewa
i Przegaliny.
Mielizny, poza torem wodnym, zdarzają się na odcinku od śluzy Przegalina do mostu
w Sobieszewie. Za Górkami Wschodnimi jest kilkusetmetrowe przewężenie, dawniej
była tu śluza Pleniewo. Przy niesprzyjającym wietrze halsowanie może być tu utrudnione. Dalej jest znów szeroko, aż do mostu wantowego.
Na szlaku są liczne przystanie i porty. W 2012 oddano do użytku przystań Błotnik,
nieopodal Przegaliny. Kilometr od śluzy możemy cumować w Wiślince, w przystaniach w okolicach Sobieszewa, w portach w Górkach Zachodnich, na Stogach i Rudnikach. W przystaniach funkcjonują warsztaty szkutnicze, silnikowe, żaglomistrzowskie.
Są slipy i dźwigi do wodowania jachtu.

91

1. NCŻ AWFiS (Narodowe Centrum
Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu / AZS
– Akademicki Związek Sportowy
w Gdańsku / AKM – Akademicki
Klub Morski w Gdańsku
2. JKM Neptun
3. YK Stoczni Gdańskiej / Jacht Klub
im. Conrada
4. Przystań Jachtowa Gdański Klub
Morski
5. Przystań Jachtowa Stewa
6. Przystań Yacht Klub Północny
7. Przystań WOPR Gdańsk / Przystań
wioślarska AZS-AWF
8. Przystań Marina Gdańsk
9. Przystań kajakowa i motorowodna
na Żabim Kruku
10. Gdański Klub Wioślarski Drakkar
11. Przystań Polskiego Klubu
Morskiego (Wisłoujście)

7

Przystań jachtowa w Górkach Zachodnich.
Fot. M. Opitz.
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N

Widok z Motławy. Starówka i Żuraw. Fot. M. Opitz.

Sieć tramwajów wodnych w Gdańsku. Projekt zakłada aktywizację
dróg wodnych poprzez stworzenie infrastruktury: pomostów, tramwaju
wodnego i przystani. Przystanki tramwaju wodnego powstały na Westerplatte, przy Narodowym Centrum Żeglarstwa, przy ul. Wiosny Ludów,
Zielonym Moście, Twierdzy Wisłoujście – Nabrzeżu Barkowym, Targu
Rybnym, Stogach. Powstaną także przystanie żeglarskie: Sienna Grobla II
i Tamka oraz przystań kajakowa i motorowodna przy ul. Żabi Kruk.
Przystań jachtowa i motorowodna Marina Gdańsk. Wybudowana
w 1997 r. Gdańsk obchodził wówczas swoje tysiąclecie. Przystań długości
290 m usytuowana jest wzdłuż Nabrzeża Szafarnia, na wprost Żurawia
Gdańskiego. Wyposażona w energię, oświetlenie, wodę i sanitariaty.
Nowe zaplecze mariny zlokalizowano w Spichlerzu Stara Pakownia. W wysokościowcu i w spichlerzu znajdują się dwa sklepy żeglarskie. Marinę
zamyka Most Stągiewny i Baszta Stągiewna. Naprzeciw mariny znajduje
się restauracja hotel Brovarnia, gdzie warzy się doskonałe piwo.

Fot. M. Opitz.

Stopień Kamienna Grodza. Fragment fortyfikacji Gdańska z XVI-XVII
wieku. Stopień położony jest na Motławie (w ciągu ulic Kamienna Grobla
i Na Szańcach). W miejscu dawnej śluzy funkcjonują wrota przeciwpowodziowe. Zamykają się automatycznie w momencie, gdy poziom wody
na Motławie wzrasta. Musimy się liczyć z tym, że po przepłynięciu wrót
i odbyciu wycieczki Motławą, w trakcie powrotu zastaniemy… zamknięte
wrota. RZGW uruchamia je na okres, kiedy zagrożenie powodziowe nie
występuje.

Ciekawostki turystyczne
Jarmark Dominikański w Gdańsku. Jarmark posiada
już 750-letnią tradycję. Początkowo miał zachęcić
wiernych do udziału w odpustowej mszy. Z roku na
rok impreza powiększała się i zyskiwała na istotności.
Tradycję przerwała II wojna światowa. Przywrócony
w 1972 roku jarmark trwał dwa tygodnie, a od 2004
roku – trzy. Dziś to impreza handlowa. Znajdziemy
tutaj rękodzielników, kolekcjonerów, artystów.

Fot. L. Schneider.

Fot. M. Opitz.

Fot. H. Gonera.

Fot. P. Salecki.

Ciekawostki hydrotechniczne

Ujście Wisły Śmiałej w Górkach Zachodnich.
Fot. M. Czasnojć.

Szlak bursztynowy Amber Route. Gdańsk to ważne
miejsce na szlaku bursztynowym województwa
pomorskiego. Warto odwiedzić Muzeum Bursztynu
– oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska,
zobaczyć Bursztynowy Ołtarz w kościele św. Brygidy,
Muzeum Inkluzji w Bursztynie przy Uniwersytecie
Gdańskim, a także udać się na zakupy na pełną uroku
ulicę Mariacką, gdzie znajdują się galerie i sklepy z wyrobami z bursztynu.

Fot. M. Opitz.

Lokalizacja rzeki
na obszarze Pętli Żuławskiej

Twierdza Wisłoujście. To niezwykła budowla fortyfikacyjna, usytuowana na wyspie. Jej historia sięga XV
wieku. Do 1758 roku służyła jako latarnia morska, w XIX
wieku było tu więzienie, w okresie międzywojennym
klub żeglarski. Od 1947 r. twierdza mieści oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Jedno z największych zimowisk nietoperzy w województwie.
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0,55 km – śluza Przegalina (schemat patrz s. 25).

W

Ptasi Raj

Wiślinka

3,0

0,7 km – LB – przystań w Błotniku.

To początek Martwej Wisły, trzykilometrowa odnoga od głównego szlaku. Jedna z większych
przystani, która powstała w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap
I”. Nowoczesna baza posiadająca 40 miejsc do cumowania z infrastrukturą dla żeglarzy i motorowodniaków.
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Przed śluzą linia wysokiego napięcia na wysokości 15 m. Zwodzony most nad śluzą – jedna z kluczowych inwestycji projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Dzięki temu
przedsięwzięciu zlikwidowano kolejną barierę dla jachtów z masztami na szlaku wodnym Gdańsk
- Zalew Wiślany.

3,5

•

10

3,7

4

3 km – PB – miejsce do cumowania.

Dogodne miejsce do cumowania. Piasek, pojedyncze kamienie.

501
Sobieszewo

4,5 km – linia wysokiego napięcia na wysokości 15 m.

2,9

4

•

N

5,7 km – LB – Wiślinka.

Dawna przystań przeładunku odpadów po produkcji fosfogipsów. Dziś przystań techniczna Polskiego Klubu Morskiego. Zwałowisko robi wrażenie swoim rozmiarem. W najbliższym sąsiedztwie
jest baza Stoczni Galeon.

A1
5

15
•
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3,0

Przystań w Błotniku.

Błotnik

9,2 km – PB – rozlewisko Martwej Wisły i Nabrzeże Sobieszewo.

a

sła
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Rozciąga się od mostu pontonowego do przesmyku Pleniewo, tworząc wraz z rozlewiskiem Wisły Śmiałej akwen żeglarski. Po prawej
stronie betonowe nabrzeże, w części z tablicami „zakaz cumowania”. Uwaga! Na prawym brzegu, na sto metrów w wodę, wychodzą
kamienne falochrony. To Nabrzeże Sobieszewo z miejscami postoju. Warte polecenia jest to z falochronem w kształcie litery „L”. Do
zachodniego odcinka cumuje tramwaj wodny z Gdańska. Na końcu południowego brzegu jest piaszczysta plaża.
10,3 km – PB – Górki Wschodnie.

11,91 / 3,28 / 3,28

Miejsca cumowania kutrów rybackich, a nawet niewielkie wyciągi.

Przegalina
15

Błotnik

GPS
N 54°17’18”
E 18°55’20”

Dwie niewielkie przystanie na południowym brzegu. Pierwsza z nich funkcjonuje przy hotelu,
z którego infrastruktury można skorzystać. Druga przystań przeznaczona jest do postoju jachtów
i motorówek. Można tu wypożyczyć kajak i inny sprzęt wodny.
Budynek obsługi znajduje się na prawym brzegu. Należy dać znać obsłudze, iż oczekujemy na
otwarcie mostu kilka minut przed wyznaczoną godziną sygnałem dźwiękowym lub telefonicznie.
Patrz – Informator.

rtw

3,0

8,50 km – LB – przystanie Brama Sobieszewska i Tęcza.

9 km – most pontonowy w Sobieszewie.

Trzcinisko

3,7

3,2 / 9,2

935

0

11,5 km – PB – Górki Zachodnie i Przełom Wisły Śmiałej.

Rozlewisko Wisły Śmiałej z wyjściem na Zatokę Gdańską. Przez wielu żeglarzy Górki Zachodnie nazywane są morską żeglarską stolicą
Polski. Możemy tu nasz jacht slipować, zacumować, naprawić, zatankować paliwo. Do dyspozycji żeglarzy kilka przystani, między
innymi: Narodowe Centrum Żeglarstwa, Jachtklub Stoczni Gdańskiej, Neptun, Jachtklub Morski.
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12 km – PB – przesmyk Pleniewo i Stocznia Wisła.

Przewężenie za rozlewiskiem Wisły Śmiałej. Tu kiedyś była śluza i wrota przeciwpowodziowe, chroniące Gdańsk przed zalaniem. Straciły na znaczeniu po powstaniu
Przekopu Wisły i wybudowaniu śluzy w Przegalinie w 1895 r. Rozebrane w latach 70.
XX wieku. Za przesmykiem, po prawej, baseny portowe Stoczni Wisła.
14 km – LB – Rafineria LOTOS.

Okazałe nabrzeże, do którego nie można cumować! Tylko awaryjnie.

65,8

91

25

A2b

16–17 km – przystanie na Stogach i Rudnikach.

Widok z Motławy na Gdańsk. Fot. M. Opitz.

Na lewym brzegu, wprost nad Martwą Wisłą, Stewa Gdańskiego Ośrodka Szkoleń Motorowodnych. Nieco przed nią, w Kanale Rozwójki Bliza i Pałac Młodzieży. Na prawym
brzegu przystanie Gdańskiego Klubu Morskiego, dalej Yacht Klubu Północnego. Za nim
przystań remontowa Żeglugi Gdańskiej, stocznia rybacka, a przed mostem wantowym
Stocznia Conrada. Brzeg południowy przed mostem nie nadaje się do cumowania.

GDAŃSK
20

Za mostami, z lewej strony, zatoczka. Dalej, przy lewym brzegu, podwodne przeszkody oznakowane pławą kardynalną. W oddali Most Siennicki. Przed mostem,
na brzegu południowym, zdewastowane Nabrzeże Retmanów. Brzeg północny to
Nabrzeże Szyprów. Po lewej stronie, przed mostem ujście Opływu Motławy, a u jego
wylotu przystanie: wioślarska AZS, żeglarska ZHP i WOPR-u. Za mostem nabrzeża
portowe: po prawej Nabrzeże Krakowskie – teren Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych
i Podwodnych. Cumują tu jednostki o żółto-zielonych barwach. Po drugiej stronie
Nabrzeże Flisaków, zajęte przez LOTOS Petrobaltic, jednostki jaskrawo pomarańczowe.
Martwa Wisła wyraźnie się zwęża.

3,9 / 4,3

7

3,5 / 7,4

Motławą z Polskiego Haka do Mariny Gdańsk na Starym Mieście.

Po minięciu Polskiego Haka skręcamy zdecydowanie w lewo, na Motławę. Po kilkuset metrach rzeka ostro zakręca w prawo. Przed nami panorama starego miasta. Po
lewej ujście kanału Na Stępce, Wyspa Ołowianka. Po prawej pływająca stacja paliw
i nabrzeże. Na jego odcinku mogą cumować jachty i motorówki. Zakręt w lewo i po
prawej stronie charakterystyczny Żuraw i Długie Pobrzeże. Po lewej Filharmonia
i Muzeum Morskie. Tu kursuje prom – bez liny. Przy obrotnicy rzeka dzieli się na
Starą i Nową Motławę. Pomiędzy nimi Wyspa Spichrzów. Skręcając w lewo wpływamy na Nową Motławę i do Mariny Gdańsk. Starą Motławę zamyka Most Zielony (nie
otwierany). Tu mieści się nabrzeże pasażerskie, skąd odpływają statki w rejs na Zatokę
Gdańską czy na Westerplatte. Dalej kolejne mosty. Następne kilkaset metrów szlaku
jest żeglowne. Na końcu powstał przystanek tramwaju wodnego i przystań kajakowa
i motorowodna Żabi Kruk.

7

GDAŃSK
N

Westerplatte. Fot. M. Opitz.

3,5 / 7,4
6,1 / 6,4

GDAŃSK

Marina Gdańsk. Fot. M. Opitz.

•

17,9–20 km – od mostu wantowego do Polskiego Haka.

A2a

15

55

Kanałem Kaszubskim do Wisłoujścia, Westerplatte i na Zatokę Gdańską.

Płynąc na silniku pokonamy ten dystans w około godzinę. Uwaga na przepływające
morskie statki, barki i holowniki. Tuż przed Twierdzą Wisłoujście szlak przecina Prom
Wisłoujście (bez lin). W północnej fosie Twierdzy siedzibę ma Polski Klub Morski.
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Szkarpawa przepięknie meandruje wśród żuławskich równin. Ma płaskie, porośnięte szuwarami brzegi, a znaczna część terenu na południe od niej to depresja.
To wschodnie, krótsze ramię delty Wisły zaczyna się od śluzy Gdańska Głowa
(932,20 km Wisły) i po 25,4 km uchodzi do Zalewu Wiślanego w pobliżu wsi
Osłonka. W połowie swego biegu (po 15,3 km) Szkarpawa dzieli się swoimi
wodami z Wisłą Królewiecką, która uchodzi do Zalewu Wiślanego, lecz nieco
bardziej na północ.

Układ szlaku żeglownego Szkarpawy

N

Charakterystyka rzeki
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Informacje żeglugowe
Kobyla Kępa

•

Most zwodzony w Drewnicy. Fot. M. Opitz.

Tuga

N

•
Głębokość i szerokość
A2
Osłonka
Droga żeglowna Szkarpawy zaliczana jest do II klasy, z gwarantowanym zanurzeniem
na poziomie 1,6 m. Głębokość w nurcie dochodzi do 3,4 m i rzadko spada poniżej 2 m.
Prąd jest prawie niewyczuwalny. Szkarpawa rozlewa się do 100 m szerokości, a szlak
Sztutowo
żeglowny, wyznaczony bakenami, wynosi 30 m.
•
W
Króisła
Mosty
lew
ieck
Szkarpawa jest rzeką wygodną do żeglugi. Wszystkie mosty są zwodzone lub obroto501
a
we, otwierane w określonych godzinach i na prośbę żeglujących. Chcąc zmieścić się
pod zamkniętym mostem musimy brać pod uwagę zmienny poziom wody. W krótkim
czasie występują wahania do 1 m, ze względu na tzw. cofkę wód z Zalewu Wiślanego
Rybina
•
i Morza Bałtyckiego.
502
Linie wysokiego napięcia
Najniższa linia wysokiego napięcia zawieszona jest na wysokości 13 m.
Śluza
Uwaga! W czasie wysokiego stanu wody na Wiśle śluza Gdańska Głowa może być
zamknięta. W 2010 roku była nieczynna aż dwa miesiące. Warto to sprawdzić przed
planowanym rejsem.
A1
Roślinność
W miarę możliwości należy pływać środkiem rzeki. Zmniejsza to ryzyko wkręcania
w śrubę roślinności i wpłynięcia w sieci rybackie zastawione przy brzegach. Roślinność
wodna bywa uciążliwa na rozlewisku między mostami w Rybinie oraz przy ujściu rzeki
do Zalewu Wiślanego. Mniej intensywnie niż na Nogacie rozmnaża się tu salwinia –
pływająca paproć wodna, tworząca gęste, zielone dywany.
Sz
ka
Postój
rpa
wa
Miejsce na postój znajdziemy bez problemu w zatoczkach między szuwarami. Na rzece
jest też kilka wyznaczonych miejsc do cumowania.
Mikoszewo
•
Statki i barki
W sezonie, na całej Szkarpawie, kursuje statek wycieczkowy pod niemiecką banderą
– Johannes Brahms. Jako żegluga komercyjna ma zawsze pierwszeństwo. Ponadto, ze
względu na swoje gabaryty, jednostka ma ograniczoną manewrowość, a jego duża
wyporność powoduje, że pcha przed sobą wodę wywołując różnicę poziomów między
dziobem a rufą. Przy burtach pojawia się silny prąd, a za rufą poziom wody na jakiś
czas spada, co może mieć niebagatelny wpływ na jachty o większym zanurzeniu. Przy
y
spotkaniu z Brahmsem warto schować się w zatoczkę. Czasem na rzece można także
Kanał Śledziow
napotkać statki towarowe, które zawsze mają pierwszeństwo.

Most obrotowy w Rybinie.
Fot. P. Brzeska-Gonera.
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Węzeł szlaków wodnych w Rybinie.
Fot. M. Opitz.
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Lokalizacja rzeki
na obszarze Pętli Żuławskiej
Szkarpawa w okolicach Rybiny. Fot. H. Gonera.

Depresja żuławska. Żuławy to niepowtarzalny i niespotykany
w innej części Polski krajobraz. Tu znajduje się słynna depresja.
Najniższy oznakowany punkt w Polsce poniżej poziomu morza
to Raczki Elbląskie (1,8 m p.p.m.), gdzie stanął znak depresji. Kilka
lat temu o największą depresję upomniała się gmina Gronowo
Elbląskie. Badania potwierdziły, że w Wikrowie różnica wynosi 2,6
m. Tyle, że depresja ta nie jest naturalna. Związana jest z wydobyciem torfu.

Fot. H. Gonera.
Fot. M. Opitz.

Mosty zwodzone. Charakterystyczne dla Żuław, jak domy podcieniowe i depresja. Najciekawsze zobaczymy w Rybinie. Są tam trzy
czynne mosty ruchome: dwa zwodzone – na drodze wojewódzkiej
z Mierzei Wiślanej do Nowego Dworu Gdańskiego oraz obrotowy,
przez który przejeżdża turystyczna kolejka wąskotorowa. Wszystkie są już zabytkami, ale nadal służą lokalnej społeczności i turystom. Nowy most zwodzony łączy ze sobą Drewnicę i Żuławki.

Ciekawostki turystyczne

Fot. M. Opitz.

Fot. H. Gonera.

Stacje pomp – Osłonka i Chłodniewo. Mogą w ciągu sekundy
przepompować 21 tysięcy litrów wody każda. Stacja Chłodniewo
powstała w 1929 roku, z połączenia 37 polderów w jeden o powierzchni 22 tys. ha! Osłonka zaś przejęła pracę 32 polderów. W
1945 roku wojska niemieckie zniszczyły stacje, powodując zalanie
Żuław. Osuszono je w ciągu 3 lat, dzięki zatrudnieniu przedwojennej kadry, w tym inż. Stefana Homana! Niemcy byli przekonani, że
to praca na ponad 50 lat. Dziś stacje można zwiedzić po wcześniejszym uzgodnieniu – patrz „Informator”.

Fot. M. Opitz.

Fot. M. Opitz.

Ciekawostki hydrotechniczne

Szkarpawa. Fot. P. Brzeska-Gonera.

Twierdza Gdańska Głowa. Zbudowana na cyplu między Wisłą Gdańską a Szkarpawą miała strategiczną funkcję posterunku broniącego Gdańska. Twierdza istniała w XVI i XVII wieku.
Pod koniec XVII wieku (po pokoju w Oliwie) zlikwidowana,
a jej resztki ostatecznie zniknęły podczas prac przy Przekopie Wisły. W tym miejscu jest dziś pole uprawne. O twierdzy
przypomina malownicza śluza, która po fortecy odziedziczyła
nazwę.
Domy podcieniowe. Obok gotyckich kościołów najbardziej
charakterystyczne zabytki Żuław. Budowali je bogaci chłopi.
Przeciętny dom miał wymiary przekraczające 10×20 metrów.
Cechowała je konstrukcja szkieletowa z drewna wypełnionego
cegłą tzw. holenderką. Liczba słupów w podcieniu bywała
różna, sam podcień był najczęściej spichlerzem. Na przełomie
XVIII/XIX były tak popularne, że przerabiano istniejące domy na
podcieniowe. Wtedy działał słynny budowniczy Peter Loewen,
jego dzieła można podziwiać w Orłowie czy Marynowach.
Ostatnie wiatraki na Żuławach. Na początku XIX wieku było
ich na Żuławach kilkaset. Odwadniały poldery. Dziś region nie
przypomina już Krainy Tysiąca Wiatraków. Mieszkańcy zaczęli
je z czasem zastępować pompami parowymi. Do dnia dzisiejszego zachowało się zaledwie kilka zabytkowych okazów,
m.in. w Drewnicy i Palczewie. Pierwszy to koźlak, który był
starszym typem konstrukcji, drugi to XIX-wieczny holender.
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0 km – początek Szkarpawy.

N

•
Popowo

ok. 0,25 km – śluza Gdańska Głowa (schemat patrz str. 24).

Śluza powstała w 1895 roku, dziedzicząc nazwę po twierdzy, która była ważnym
punktem obrony Gdańska, odgrywającym niebagatelną rolę podczas wojen polskoszwedzkich. Zlikwidowana w 1660 r. z uwagi na zapiaszczenie jej początku przez Wisłę.
Nowa budowla otworzyła na powrót Szkarpawę dla żeglugi. Oprócz wrót zamykających
Gdańska Głowa ma także wrota przeciwpowodziowe. Długość śluzy: 61 m, szerokość
12,50 m, most obrotowy otwierany na żądanie. Wysokość zamkniętego mostu przy
średniej wodzie wynosi 9,58 m, przy wysokiej wodzie 7,08 m.

3,0 / 2,9
3,0 / 2,415

•
502
Rybina 2,7 / 3,0
18,2

ok. 2,5 km – linia wysokiego napięcia na wysokości 14,7 m.

Głobica
•
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Przęsło zamkniętego mostu znajduje się na wysokości ok. 2,7 m, przy wysokiej wodzie.
Można zatrzymać się przy pomostach, przed i za mostem. Powstały one w ramach
projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Pomost na lewym brzegu ułatwi dotarcie do budki obsługi mostu i do kultowej restauracji Szkarpawianka,
słynącej z ręcznie lepionych pierogów, czerniny i różowej oranżady. Czynne od rana
do ostatnich gości. Rezerwacje telefoniczne: 55 247 17 10.
(LB) Drewnica – wieś powstała prawdopodobnie w II połowie XIV w. Pełniła ważną rolę na szlaku do Gdańska. Już w 1400 r. stały tu dwa młyny i dwa wiatraki, co
świadczyło o bogactwie wsi. Dziś największą atrakcją jest wiatrak „koźlak” z 1718 r.
Po drodze do wiatraka znajduje się sklep spożywczy.
(PB) Żuławki – ta wieś to unikatowy skansen osadników niemieckich, olędrów, mennonitów i Prusaków. Jak żyli można się przekonać, obserwując domy podcieniowe.
We wsi sklep spożywczy.

A1
•
Broniewo

ok. 3 km – PB – prywatna przystań.

Postój po uzgodnieniu z właścicielem. Dostęp do prądu, wody, toalety i profesjonalny
slip.

Szk

•
Izbiska

•
Bronowo

5

2,9 / 3,7

Jej korzenie sięgają wczesnego średniowiecza, kiedy istniała tu osada, a następnie
gród graniczny między terenami Krzyżaków i księcia Świętopełka. Ostatecznie wieś
ukształtowana przez osadników niderlandzkich. Z drewnianej zabudowy zachowało
się kilka domów, w tym domy podcieniowe.

Żuławki
• 14,7

N

1,5

1,5

1,5
1,5

Drewnica

Pomosty cumownicze w Drewnicy.

14,50 km – linia wysokiego napięcia na wysokości 18,2 m.

•
Drewnica 12,5 / 2,75 / 2,75
Gdańska Głowa

Wisła

GPS
N 54°17’13”
E 18°57’59”

ok. 3,5 km – LB – wieś Przemysław.

Żuławki Książęce
•

•
Przemysław

Wewnątrz śluzy Gdańska Głowa. Fot. H. Gonera.

2,85 km – most zwodzony w Drewnicy.

•
Chorążówka
•
Wiśniówka

• Stegienka
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14,98 km – most obrotowy kolei wąskotorowej w Rybinie.

0
16

Most uruchamiany jest ręcznie za pomocą kół zębatych i przekładni. Przejeżdża po
nim kolejka kursująca w okresie wakacyjnym z Nowego Dworu Gdańskiego do Stegny i na Mierzeję Wiślaną. Most zamykany jest dla żeglugi na czas przejazdu kolejki.
Gdy most jest zamknięty, wysokość prześwitu wynosi ok. 2,7 m i zależy od poziomu
wody na Szkarpawie.

Wąskotorowa Kolej Dojazdowa. Fot. M. Opitz.
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Nowotki

Ujście
Nogatu

15–15,45 km – LB – Rybina (schemat patrz s. 36).

1,2

Węzeł szlaków wodnych z dwoma zabytkowymi mostami zwodzonymi. Na Szkarpawie można
cumować do pomostu przed żółtym mostem. Na Wiśle Królewieckiej – przy prawym brzegu, przed
niebieskim mostem, na prywatnym terenie (po uzgodnieniu z właścicielem). Możliwość podłączenia
do prądu, nabrania wody. W pobliżu sklepy spożywcze. Jeden czynny w niedzielę. We wsi znajduje
się ośrodek zdrowia, restauracja, ośrodek kultury.
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15,30 km – PB – stacja pomp Chłodniewo w Rybinie.

Połączyła małe poldery, które osuszały tereny depresyjne. Zamyka ujście Linawy do Szkarpawy. Są
tutaj dwa zestawy napędzane elektrycznie i rezerwowy napędzany silnikiem spalinowym.

GPS
N 54°16’23”
E 19°13’29”

Żółty most osadzony na drewnianych palach. Pierwotnie przęsła mostu podnoszone były ręcznie,
dziś za pomocą silników elektrycznych. Wysokość prześwitu zamkniętego mostu wynosi ok. 2,58
m i jest uzależniona od poziomu wody.

Osłonka

Przystań żeglarska w Osłonce.
CZY WIECIE, ŻE…
Czesław Miłosz mieszkał
w Drewnicy.
Matka noblisty Weronika Miłoszowa (z d. Kunat) i starszy brat
Czesława – Andrzej, przybyli
do Drewnicy z Wileńszczyzny
tuż po wojnie. Zamieszkali
w przydzielonym im domu
wraz z chorą Niemką, od której
Weronika Miłosz zaraziła się
tyfusem. Tu zmarła w grudniu
1945 roku. Dom Miłoszów stoi
we wsi do dziś. Do roku 1952
mieszkał w nim Andrzej Miłosz.

Graniczna ZR
•

Widoczny most na ujściu rzeki do Szkarpawy.

•
Groszkowo

20,5 km – linia wysokiego napięcia na wysokości 13 m.

Chełmek - Osada
•
13
• 20
Groszkowo ZR
Stobiec •

22 km – zagajnik na lewym brzegu.

Dobre miejsce na postój, biwak i połów ryb (vis-a-vis tablicy z oznaczeniem 22 km).
ok. 23,5 km – linia wysokiego napięcia na wysokości 14 m.

14
14

23,5 km – PB – przystań jachtowa Osłonka.

Zbudowana w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I.”
ok. 23,5 km – LB – Depresja Marzęcińska.

Uznawana za najmłodszy skrawek Polski. Utworzona przez Niemców w 1942 r. poprzez osuszenie
zatoki Zalewu Wiślanego. Zalana po wysadzeniu wałów przez wycofujący się Wehrmacht. Stan ten
trwał do 1949 r., do ponownego osuszenia gruntu. Polder zajmuje obszar ok. 22 tys. ha.

25,4 km – ujście do Zalewu Wiślanego.

Tuga

16
15,6

10,5

2,8 / 4,5 •

Tujsk
•

3,0 / 2,9 3,0 / 2,4Nowotna

15

Rybina •
Popowo

2,7 / 3,0
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18,2
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Świerznica

Głobica
•

awa

arp

Szk

Tu rozpoczyna się oznakowanie morskie – pławy. Uwaga! To już Zalew Wiślany. Wejście na Nogat
jest niepozorne – skręcamy w prawo między drugą, a trzecią pławą.

1014 11 2,5 / 2,4
10,6

Grochowo I ZR
•
Chełmek
•

25,3 km – przepompownia Osłonka. Zakaz postoju!

Stacja pomp Osłonka.
Fot. M. Opitz.

• 14
Osłonka

A2

17,79 km – dwie linie wysokiego napięcia na wysokości 14 m.

Przed stacją można awaryjnie stanąć w porcie wędkarskim – uwaga płytko!

24

Dublewo
•

16,79 km – ujście rzeki Tugi, stanica policji wodnej.

N

1,2

60
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15,45 km – most zwodzony w Rybinie na drodze nr 502 Nowy Dwór Gdański–Stegna.
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Między Grochowem a Sztutowem. Fot. H. Gonera.
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Dostępność
Jest dostępna dla wszystkich jachtów, które płyną Szkarpawą (zanurzenie do 1,6 metra).
Jedynie spłycenia przy ujściu rzeki do Zalewu Wiślanego mogą stanowić przeszkodę
dla jachtów balastowych z większym zanurzeniem.
Linie wysokiego napięcia
Linie energetyczne są obecnie wyższe niż na Szkarpawie (najniższa linia wysokiego
napięcia na Wiśle Królewieckiej – 13,5 m, najniższa linia na Szkarpawie – 13 m).
Oznakowanie
Szlak nie jest oficjalną drogą wodną, a wzdłuż brzegów nie ma słupków kilometrowych.
Nie ma także żadnych boi ani oznakowania nawigacyjnego.
Nurt i roślinność
Nurt jest prawie niewyczuwalny. Wisła Królewiecka, mimo stosunkowo szerokiego koryta, jest mocno zarośnięta, szczególnie na odcinku od Rybiny do wsi Grochowo. Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ma statut rzeki nieżeglownej. Okresowo,
zwłaszcza w sierpniu, koryto pokryte jest dywanem paproci wodnej – salwinii. W całym
biegu rzeki istnieje jednak, co najmniej pas 2 m wolny od zarośli.

Kobyla Kępa
•

A2

N

Informacje żeglugowe

•
Kąty Rybackie

ar

Wisła Królewiecka jest odgałęzieniem Szkarpawy. To 11,5-kilometrowa droga
wodna, prowadząca od miejscowości Rybina, przez Grochowo, Sztutowo, Kobylą
Kępę do Zalewu Wiślanego.
Przed laty wiódł tędy główny szlak komunikacyjny z Gdańska do Królewca.
Potem stopniowo rzeka traciła na znaczeniu. Pod koniec lat siedemdziesiątych
została zdegradowana do roli kanału melioracyjnego. W latach 2006–2008 przeprowadzono gruntowną odnowę tego szlaku. Naprawiono i uruchomiono oba
mosty zwodzone (w Sztutowie i Rybinie), podniesiono linie wysokiego napięcia,
pogłębiono oraz uregulowano brzegi i wały przeciwpowodziowe. W roku 2009
w Sztutowie powstała przystań żeglarska Marina Baltica, jedna z pierwszych
w regionie. Mimo tych wszystkich zmian, płynąc tą rzeką mamy wrażenie, iż
jest dzika i niedostępna, co dodaje jej uroku.

Wisła Królewiecka

Sz
k

Charakterystyka rzeki

N

34

Most zwodzony w Sztutowie. Fot. H. Gonera.

Widok z mostu w Sztutowie w kierunku
Kobylej Kępy. Fot. H. Gonera.
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Wisła Królewiecka w okolicach Rybiny. Fot. H. Gonera.

Marina w Sztutowie. Profesjonalna przystań dla żeglarzy Marina Baltica,
powstała wiosną 2009 roku. Zlokalizowana w zatoce (dawny port), przed
samym mostem. To pierwsza działająca przystań na szlaku Wisły Królewieckiej. Są tu solidne keje, jest zaplecze dla wodniaków – prąd, woda,
toalety i prysznic. Można wypożyczyć kajaki, łodzie wiosłowe, skutery
i rowery wodne. Bliskość Zalewu Wiślanego powoduje, iż możemy tu
przypływać w trakcie zalewowych rejsów. W sezonie, co sobotę dyskoteka – zasnąć raczej się nie da.

Fot. H. Gonera.

Most zwodzony w Rybinie. Wybudowany w 1936 roku, jako konstrukcja żelbetowo-drewniana, z rozwiązaniami typowymi dla tego rodzaju
mostów (przeciwwagą). Został zamknięty dla ruchu wodnego w latach
siedemdziesiątych, gdyż wymagany był jego generalny remont. Zbiegło
się to z degradacją wielu szlaków wodnych w okolicy i coraz mniejszą rolą
transportu wodnego. Most przez lata pozostawał nieczynny. W związku
z rewitalizacją szlaku Wisły Królewieckiej most wyremontowano w 2007
roku.

Ciekawostki turystyczne
Sztutowo – Pomnik Muzeum Stutthof. Na zachodnim
skraju Sztutowa znajduje się Państwowe Muzeum
Stutthof, były niemiecki obóz koncentracyjny i obóz
pracy. Małe dzieci nie mogą zwiedzać muzeum. Dla
młodzieży może to być pouczająca lekcja historii. Eksponaty – niemi świadkowie martyrologii, kilometry drutów kolczastych i baraki, przypominają tragiczne czasy
II wojny światowej, pozostając na długo w pamięci.

Fot. M. Opitz.

Fot. M. Opitz.

Most zwodzony w Sztutowie. Przez lata nieczynny, rdzewiejący, przedstawiał obraz nędzy i rozpaczy. Od 2008 roku ma stałą obsadę i wyznaczone godziny otwierania – w dwugodzinnym trybie, od godz. 10 do 18.
Ciekawostką jest stanowisko obsługi mostu. Znajduje się ono wewnątrz
betonowego cokołu. Na moście tym kręcono jeden z odcinków serialu
Czterej pancerni i pies. Odcinek nazywał się Daleki patrol.

Fot. H. Gonera.

Fot. M. Opitz.

Ciekawostki hydrotechniczne

Oznakowanie Wisły Królewieckiej.
Fot. H. Gonera.

Żuławska Kolej Wąskotorowa. Powstała w roku
1891. W 1920 r. długość szlaków liczyła 343 km! Pociągi
przewoziły płody rolne, węgiel, nawozy i materiały
budowlane. Przez prom na Wiśle składy docierały do
Gdańska. Schyłek kolei rozpoczął się od lat pięćdziesiątych. W 1996 r. wstrzymano ruch. Kolejkę reaktywowano
po dziesięciu latach. Dzisiaj kursuje od Nowego Dworu
Gdańskiego do Stegny oraz ze Sztutowa do ujścia Wisły.

Fot. M. Opitz.

Lokalizacja rzeki
na obszarze Pętli Żuławskiej

Węzeł szlaków wodnych Rybina. To unikalne miejsce,
w którym krzyżują się szlaki wodne i znajduje się
wiele obiektów hydrotechnicznych. To rozgałęzienie
Szkarpawy, Wisły Królewieckiej i Linawy. Nieco dalej od
Szkarpawy swoje ujście ma Tuga. W Rybinie znajduje
się jedyny w Europie czynny most obrotowy otwierany
ręcznie. Jest też stacja pomp, most zwodzony na Wiśle
Królewieckiej i most zwodzony na Szkarpawie.
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Sztutowo •

15,5

0,14 km – PB – Rybina.

Dogodna keja dla jachtów przed żółtym mostem zwodzonym na Szkarpawie. Po
otwarciu niebieskiego mostu wpływamy na szlak Wisły Królewieckiej. Przed mostem
swoją bazę ma flota Żeglugi Wiślanej, czyli hausbotów, którymi można eksplorować
wody Pętli Żuławskiej. Kontakt telefoniczny: 784 017 018.
0,14–2,2 km – Rybina–Grochowo.

5

Grochowo II ZR
•
19,9

N

Odcinek charakteryzuje się sporadyczną roślinnością nadbrzeżną. Wzdłuż brzegów
szpalery drzew i krzewów. Po dwóch zakrętach i około jednym kilometrze, na prawym
brzegu, okazała rezydencja z własnym portem. Przed nią pierwsza linia wysokiego
napięcia. Kolejny zakręt i na prawym brzegu widać Grochowo I.

GPS
N 54°21’25”
E 18°46’53”
2

2,8

Szkarpawa

2,4

Wi s

ł a ieck a

2,7Szkar pawa

Rybina

Rozgałęzienie Szkarpawy
i Wisły Królewieckiej w Rybinie.

Wisła Królewiecka

W Grochowie sklep spożywczy, otwarty dwa razy dziennie przez kilka godzin. Przed
wsią druga linia wysokiego napięcia. Za nią, na prawym brzegu, wylot kanału z polderu Grochowo. W głębi widoczna stacja pomp. Za kanałem dogodne miejsca do
cumowania.
2,2–5 km – Grochowo – cegielnia.

Rzeka wyraźnie się poszerza. Brzegi są nadal trudno dostępne. Mijamy trzecią linię
energetyczną. Po lewej stronie widać drogę, na prawym brzegu miejscowości Grochowo II i III. Po prawej stronie niski brzeg i rozległa łąka. Za znakiem linii, na prawym
brzegu, łąka nadająca się do cumowania „na dziko”. Po minięciu linii wysokiego napięcia, droga pojawia się także na prawym brzegu. W oddali widać już zabudowania
nieczynnej cegielni na lewym brzegu.

Przystań w Rybinie. Fot. H. Gonera.

5 km – LB – cegielnia.

To charakterystyczny budynek, stojący prostopadle do rzeki. Przy cegielni dwa zakola mocno zarośnięte roślinnością wodną – pozostałości po dawnym porcie. Jedno
zakole przechodzi w kanał odpływowy z polderu, przy którym znajduje się stacja
pomp. Wzdłuż brzegu resztki pali, będących zapewne miejscem cumowania barek
i pozostałościami dawnego pomostu.

16
15,6

5–6 km – cegielnia – Sztutowo.

A1

Cegielnia to dla nas „znak drogowy”, wskazujący, że Sztutowo już blisko. Po jej minięciu na prawym brzegu prywatna przystań. Po przepłynięciu około pół kilometra
charakterystyczne rozlewisko w kształcie „Y”. To miejsce rozgałęzienia szlaków. My
skręcamy w lewo. W prawo ślepy kanał. To może być ciekawe miejsce na nocleg „na
dziko”. W oddali, na lewym brzegu, zabudowania Sztutowa.

Wisła Królewiecka. Fot. H. Gonera.
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2,2 km – PB – Grochowo.
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Cegielnia przed Sztutowem. Fot. H. Gonera.

GPS
N 54°19’25”
E 19°10’49”

Most w Sztutowie i Marina Baltica.

Sztutowo

14

P.K.
Mierzeja
Wiślana

6–11,5 km – Sztutowo–Kobyla Kępa – ujście do Zalewu Wiślanego.

Od Sztutowa do Zalewu Wiślanego rzeka poszerza swoje koryto. Po obu stronach
obwałowania. Na około 7,5 km szlaku, na lewym brzegu, stacja pomp. Pojawiają się
zabudowania wsi Kobyla Kępa i droga. W Kobylej Kępie piąta linia wysokiego napięcia.
Na lewym brzegu biało-czerwony maszt przekaźnikowy. Rzeka jest tu umocniona
betonowymi płytami, choć są miejsca, gdzie możemy zacumować „na dziko”.

13,5

Kobyla Kępa
•

A2

Końcowy odcinek.

Marina Baltica. Fot. S. Jędrzejewski.

10

cka

pomosty

6 km – LB – Sztutowo.

Miejscowość na lewym brzegu rzeki. Jest tu bank, poczta, ośrodek zdrowia, apteka,
stacja benzynowa oraz końcowa stacja Żuławskiej Kolei Wąskotorowej. Mijamy zabudowania przemysłowe. Następnie prywatny pomost wędkarski i zaraz za nim przystań
wędkarską Polskiego Związku Wędkarskiego. Stąd też otwiera się widok na odcinek
rzeki, z zamykającym go mostem zwodzonym.
Przystań Koła PZW, na lewym brzegu, to dogodne miejsce postoju. Rozpoznamy ją
po charakterystycznym czarno-seledynowym baraku. Stąd do miejscowości i sklepu
mamy 15 minut spacerkiem. Dalej widać dwa betonowe nabrzeża, służące niegdyś białej
flocie. Cumowanie na własne ryzyko! W tej okolicy, wzdłuż rzeki, znajdują się bunkry
należące niegdyś do obozu Stutthof, stanowiące element fabryki produkcji amunicji.
Przed mostem zwodzonym przez rzekę przechodzi czwarta linia wysokiego napięcia
(~6,50 km szlaku). Po lewej stronie, przed mostem, w zatoczce znajduje się przystań
wodna Marina Baltica. Jest to profesjonalna i dobrze wyposażona baza dla żeglarzy
i wodniaków. Tuż za mostem, po lewej stronie, są dwie bardzo solidne keje i polana,
będąca miejscem lokalnych imprez.

rólewie

N

ZALEW WIŚLANY

Wisła K

BALTICA
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To kilka ostrych zakrętów i ostatnia, wyjściowa prosta, po minięciu linii wysokiego
napięcia. Charakterystycznym miejscem tutaj są dalby, będące resztką światła Wisła
Królewiecka. Kończą się wały. Na lewym brzegu wał kończy fragment betonowego
nabrzeża (11,5 km szlaku). To miejsce nadające się na biwak „na dziko”. Dokładnie
tu kończy się wał przeciwpowodziowy, który skręca prostopadle do rzeki. Jest tam
odcinek ok. 3–5 metrów piaszczystego brzegu. Stamtąd możemy odbyć sympatyczny
spacer wałem do Kątów Rybackich – około 40 minut. To dobre miejsce na postój, także
w celu orientacji, jakie warunki panują na Zalewie Wiślanym.

13,5

Sztutowska Kępa
•

Wisła Królewiecka. Fot. H. Gonera.
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Pętla Żuławska | Rzeka Elbląg – między Warmią a Żuławami

Rzeka Elbląg i Kanał Jagielloński

Rzeka Elbląg, zwana jest potocznie Elblążką. Jej długość wynosi około 20 kilometrów. Niektóre źródła podają inne dane (16–17,7 km), a różnica jest związana
z końcowym odcinkiem – jedni za ujście rzeki do Zalewu Wiślanego uznają
główkę czerwoną, a inni – zieloną.
Jest ważną arterią, łączy bowiem szlak Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
z Elblągiem i Zalewem Wiślanym. Wpadają do niej Tina i Fiszewka. Do Nogatu
(i dalej także do Zalewu) prowadzi od Elblążki Kanał Jagielloński, mający swój
początek na granicy Elbląga.

N

N

Informacje żeglugowe
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Elblążka ma minimalny prąd, a czasem, przy wiatrach od Zalewu Wiślanego, występuje
tzw. „cofka”, gdy rzeka zmienia kierunek i płynie w stronę jeziora Druzno, podtapiając
Elbląg i okoliczne wioski. Ostatnia katastrofalna powódź miała miejsce w październiku
2009 roku.
Ruch na rzece
Od Elbląga można na rzece spotkać barki z pchaczami i nieco większe statki, płynące
z Bałtyku przez Cieśninę Bałtijską. Należy wykazać dużą ostrożność przy mijaniu się
z nimi.
Odcinek od Elbląga do Zalewu Wiślanego charakteryzuje się, w stosunku do okolicznych
szlaków wodnych, bardzo dużym ruchem jednostek wodnych. Przepływają tędy jachty
i motorówki, łodzie z wędkarzami, statki kapitanatu portu, straży granicznej, pchacze
z barkami, nieco rzadziej elbląg-maxy, czyli statki morskie płynące do Elbląga przez
Cieśninę Bałtijską i Zalew Wiślany. Spotkamy także statki białej floty, których „bezcłowe”
rejsy na wody enklawy kaliningradzkiej będą coraz częstsze. Ruch jest tu spory i trzeba
zachować wzmożoną uwagę.
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Port Jachtklubu Elbląg. Fot. H. Gonera.
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Elbląg
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Kanał Jagielloński jest najstarszym kanałem w kraju. Jego budowę datuje się na
1438 rok. Mierzy 5,8 kilometra i łączy Nogat z Elblążką, w pobliżu miejscowości
Kępki.
Informacje żeglugowe
Żegluga po kanale nie sprawia specjalnych kłopotów. Jachty muszą mieć położony
maszt, ze względu na most przy połączeniu Kanału Jagiellońskiego z Nogatem. Większość brzegów jest porośnięta trzciną, na długich odcinkach kanał jest umocniony
drewnianymi palikami. Krajobraz wokół to przeważnie pola uprawne. Na całym szlaku
sporo wędkarzy. Przed laty w miejscu obecnych wrót przeciwpowodziowych w Bielniku
znajdowały się aż dwie śluzy – dla mniejszych i większych jednostek.
Kanał Jagielloński i Nogat jako alternatywny szlak wodny
z Elbląga na Zalew Wiślany
Podstawową drogą wodną z Elbląga na Zalew Wiślany jest Elblążka. Jednak położony
w Nowakowie most pontonowy, w razie zbyt wysokich lub zbyt niskich stanów wody,
nie jest otwierany. Alternatywną trasą na Zalew Wiślany z Elbląga jest Kanał Jagielloński i Nogat.

Tin
a

Charakterystyka Kanału

Przystań HOW Bryza (lewa strona), Jachklub
Elbląg (prawa strona). Fot. M. Opitz.

J. Druzno

Jezioro Druzno. Fot. P. Salecki.
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Lokalizacja rzeki
na obszarze Pętli Żuławskiej
Elbląg z lotu ptaka. Fot. M. Opitz.

Fot. M. Opitz.

Szlakiem zabytkowych mostów zwodzonych i obrotowych wokół
Elbląga. Mosty, będące zabytkami sztuki hydrotechnicznej, obecnie nie
otwierane, możemy zobaczyć: na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgonka, na Tinie w Jeziorze, na Fiszewce w Szopach Elbląskich, w Elblągu
przy Stoczni Elbląg. Ukoronowaniem wycieczki może być dotarcie do miejscowości Węgle-Żukowo, gdzie na przystani wędkarskiej wynajmujemy
łódkę. Wodą lub od strony lądu możemy dotrzeć do wieży obserwacyjnej,
przy ujściu rzeki Dzierzgoń do Druzna. Do wieży dochodzimy dwudziestominutowym spacerem wzdłuż rzeki. Wspaniałe widoki na całe jezioro.

Fot. P. Salecki.

Fot. P. Salecki.

Most pontonowy Nowakowo. Most rozmieszczony jest na czterech
pontonach. Składa się z przęseł, z których jedno jest otwierane mechanicznie, w kierunku Zalewu Wiślanego. Jeden ponton zapasowy zacumowany
jest przy moście do zachodniego brzegu. Bliskie otwarcie mostu zwiastuje
ruch panów w pomarańczowych kamizelkach. Słyszymy głuchy stukot podnoszonych przez obsługę metalowych łączników, łączących przęsła stałe
z otwieranym. Most zacznie otwierać się dosłownie po chwili.

Ciekawostki turystyczne

Fot. P. Salecki.

Fot. P. Salecki.

Wrota przeciwpowodziowe w Bielniku. Są pozostałością po śluzach,
które zostały zbudowane dla ochrony Elbląga przed wysoką wodą, napływającą od strony Nogatu. Obecnie z tych budowli hydrotechnicznych
pozostały jedynie wrota przeciwpowodziowe (zlokalizowane w górnej
głowie śluzy południowej). Do dzisiaj istniejące wrota przeciwpowodziowe usytuowane są pod mostem. Wrota obecnie są unieruchomione,
przytwierdzone do muru głowy kotwami.

Fot. P. Salecki.

Ciekawostki hydrotechniczne

Rzeka Elbląg. Fot. H. Gonera.

Elbląg. To miasto na styku dwóch krain geograficznych: Żuław Wiślanych i Wysoczyny Elbląskiej. Średniowieczne budowle i urocze kamieniczki Starego Miasta
przyciągają turystów. Warto tu odwiedzić Katedrę św.
Mikołaja, Galerię Sztuki El i Muzeum ArcheologicznoHistoryczne. Dla aktywnych przygotowano piesze szlaki turystyczne: Kopernikowski, Jantarowy, Nadwiślański
i rzeki Liwy.
Rejsy po rzece Elbląg. Organizowane są z przystani
Nurwid przy Bulwarze Zygmunta Augusta, na niewielkim stateczku o tej samej nazwie. Kilkuosobowe załogi
same mogą wybrać trasę i wariant wycieczki. Można tu
również wypożyczyć kajaki i łodzie wiosłowe. Podobne
usługi świadczą także inne przystanie – na przykład
Fala.
Jezioro Druzno. To płytkie jezioro jest fragmentem
dawnej zatoki morskiej, dziś ostoją ptactwa wodnego
i rezerwatem przyrody. Na jeziorze zaobserwowano
ponad dwieście gatunków ptaków wodnych i błotnych.
W ornitologicznym raju spotkamy kormorany, perkozy,
czaple, żurawie, rybitwy czy mewy śmieszki. Głębokość
jeziora oscyluje w granicach 1,25 – 3 metrów.
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0 km – początek szlaku przy jeziorze Druzno.

Elbląg

i
nał sk
Ka ielloń
J ag

Na zachodnim brzegu Druzna biały romb, będący oznaczeniem wejścia na szlak żeglowny lub
jezioro. Na lewym brzegu dogodne miejsce do lądowania.
2,5 km – LB – ujście Tiny.

•
ELBLĄG

49
51

0

Żeglowny odcinek rzeki jest stosunkowo niedługi. Ogranicza go stacja pomp. Po przepłynięciu za
pierwszy most (uwaga nisko) znajdziemy wiele miejsc do biwakowania.
3,1 km – most drogowy trasy E-7 (Gdańsk–Warszawa).

2,5

3,5–3,6 km – linie wysokiego napięcia na wysokości 21 m i 19 m.

4,8 / 9,0

N

4,1 km – most drogowy Al. Tysiąclecia.

18

4,7 km – PB – Bulwar Zygmunta Augusta. Kładka przebudowana na most zwodzony.

Na prawym brzegu najbliższe centrum miejsce postojowe. Znajduje się tu przystań statków Żeglugi
Ostródzko-Elbląskiej. Nabrzeże przebudowane na przystań żeglarską.

504

Za kładką po prawej stronie przystań Żeglugi Gdańskiej – terminal pasażerski Elbląg.
5,3 km – LB – przystań Fala.

6 km – linia wysokiego napięcia na wysokości 18 m.

S7
•
Raczki Elbląskie

Jezioro
Druzno
0
J. Druzno
15

2,5

Dogodne miejsce na dłuższy postój. Jest tu slip dla małych łodzi. Naprzeciwko basen portowy.
Miejsce służące do obracania długich statków, kończących w Elblągu rejs. W północno-zachodnim
narożniku obrotnicy przystań kajakowa MOSiR. Slip dla małych jednostek, toalety i prysznice.

21

2,6 / 3,8

GPS
N 54°10’32”
E 19°23’03”

2,5

5,5 km – PB – obrotnica Portu Elbląg.

4,2 / 6,3

2,8 / 9,6

Elbląg

4,9 km – kładka Orla-Studzienna przebudowana na most zwodzony.

4,8 / 9,0
4,5 / 3,5
19

Bulwar Zygmunta Augusta
w Elblągu – nabrzeże jachtowe.

A1

2,5

GPS
N 54°10’32”
E 19°23’19”

rz. Elbląg

5

Tin
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3,1 km – LB – ujście Fiszewki.

503

N

2,5

Rzekę można eksplorować jachtami z położonym masztem. Jedynym ograniczeniem jest niski
prześwit pod mostami. W miejscowości Jezioro znajduje się piękny, dwuprzęsłowy most zwodzony.

•
Bielnik I

GPS
N 54°09’31”
E 19°23’32”

HOW

2

N
2,5

JACHTKLUB

Przystanie HOW Bryza (lewa)
i Jachtklub Elbląg (prawa).

Elbląg

6,3 km – mosty: drogowy Unii Europejskiej i kolejowy.

Przy mostach, od południowej strony, basen portowy Urzędu Morskiego (na lewym brzegu) i Stoczni Elbląg (na prawym brzegu).
W kanale prowadzącym do stoczni zabytkowy, nieużywany już obrotowy most kolejowy.
6,5 km – przystanie HOW Bryza (LB) i Jachtklub Elbląg (PB).

To profesjonalne mariny. Można zostawić jacht na długi postój lub zimowanie. Bliżej do miasta będzie z Jachtklubu Elbląg. Przystań
Jachtklubu przebudowana w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Do centrum dojedziemy z obu
przystani taksówką, za około 20–30 PLN. W Bryzie działają warsztaty szkutnicze i serwis silników.
7 km – LB – ujście Kanału Jagiellońskiego.
7,1 – 7,3 km – linie wysokiego napięcia na wysokości 51 m i 49 m.

