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SPOTKANIE
Z NATURĄ

Wyspa, która jest dzielnicą miasta? Tak właśnie jest w Gdańsku. Znajdziemy tu miejsce,
w którym możemy spacerować po szerokich
plażach i nadmorskim lesie, podziwiać widoki
ze Zbiornika Wody Kazimierz czy obserwować
ptaki w rezerwatach. Ta warta bliższego poznania dzielnica to Wyspa Sobieszewska.
Wyspę Sobieszewską oblewają wody Wisły
Śmiałej, Martwej Wisły i ujścia Wisły. Jej położenie geograficzne wraz z rozwijającą się infrastrukturą wodną i żeglarską tworzy idealną
przestrzeń dla miłośników turystyki aktywnej.
Znajdziemy tu przystań i wypożyczalnie kajaków, przystań żeglarską, bulwary spacerowe wzdłuż Martwej Wisły czy trasy rowerowe
w lasach i wzdłuż Przekopu Wisły. To miejsce,
w którym odnajdą się miłośnicy slow life, powolnego wypoczynku blisko natury połączonego z aktywnym spędzaniem czasu i rekreacją.
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Jak powstała Wyspa Sobieszewska?

Miejsce to ma fascynującą historię. Zima 1840
roku była wyjątkowo sroga. Na skutek zatoru lodowego wezbrane wody Wisły przerwały wydmy
w okolicach wsi Górki, dzieląc ją na Górki Zachodnie oraz Górki Wschodnie i tworząc tym
samym nowe ujście Wisły. Zostało ono nazwane
przez Wincentego Pola Wisłą Śmiałą. W ten sposób uformował się półwysep, którego zachodnią
część stanowił teren obecnej Wyspy Sobieszewskiej. To, że mówimy dziś o Wyspie Sobieszewskiej, jest już zasługą działań człowieka. Z powodu corocznych powodzi na Żuławach parlament
pruski zdecydował o wykonaniu przekopu Wisły,
uregulowaniu wałów wiślanych oraz budowie śluz
w Przegalinie. Wykopano sztuczny kanał o długości 7,1 km od miejscowości Szewce do Zatoki
Gdańskiej. Uroczyste otwarcie Przekopu Wisły
odbyło się w 1895 roku. Na telegraficzny sygnał
cesarza Wilhelma II nadprezydent Prus Zachodnich Gustav von Gossler własnoręcznie otworzył
drogę pierwszym strugom wody wiślanej pomiędzy dzisiejszym Świbnem a Mikoszewem. Od
tego momentu wody Przekopu Wisły połączyły
się z Bałtykiem i tym samym powstała Wyspa Sobieszewska.
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Czy wiesz, że…
• do zabezpieczenia Przekopu Wisły użyto
240 000 okrągłych pali o długości 2,5 m?
• do budowy Przekopu Wisły użyto
100 000 m3 kamienia brukowego?
• przy pracach konstrukcyjnych Przekopu Wisły zużyto
300 000 m3 faszyny (elementu konstrukcyjnego
z pędów wikliny)?
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Wyspa Sobieszewska pod względem przyrodniczym jest wyjątkowa. Otoczona ramionami Wisły
i wodami Zatoki Gdańskiej posiada dzikie plaże,
przymorskie jeziora z trzcinowiskami, liczne zarośla wierzbowe i olsy oraz bagna. Występują tu
również nadmorski bór i las mieszany oraz żuławskie łąki i pola uprawne. Położenie i specyficzne
warunki hydrologiczne Wyspy sprzyjają bioróżnorodności, szczególnie bogactwu gatunkowemu ptaków, które znajdują tu dogodne warunki
do gniazdowania i pierzenia, a także miejsca do
odpoczynku i żerowania podczas przelotów oraz
zimowania.
Dla zachowania tych cennych przyrodniczo
miejsc Wyspę objęto różnymi formami ochrony
prawnej. Dwa rezerwaty przyrody: Ptasi Raj znajdujący się w Górkach Wschodnich oraz Mewia
Łacha rozpościerający się między Świbnem a Mikoszewem, wraz z otaczającymi wodami, mają status chronionego obszaru Natura 2000 Ujście Wisły.
Ponadto oba ujścia wraz z piaszczystymi łachami
wpisano pod nazwą Ujście Wisły na listę Konwencji Ramsar jako jedno z najcenniejszych miejsc
wodno-błotnych na świecie. Cała Wyspa posiada
również rangę Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej, tutaj też realizowane są
działania ochrony czynnej, m.in. ochrona gniazd
nielicznej już na Wybrzeżu sieweczki obrożnej.
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Czy wiesz, że ...
• na Wyspie Sobieszewskiej swoje miejsca lęgu ma ok.
40 gatunków ptaków?
•

możemy tu zaobserwować ok. 200 gatunków ptaków?
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Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne w obu rezerwatach wraz z wieżami obserwacyjnymi tworzą
świetne warunki do obserwacji ptaków, a w rezerwacie Mewia Łacha dodatkowo fok szarych,
odpoczywających na pobliskiej łasze przy ujściu
przekopu Wisły.
W upowszechnianiu wiedzy o przyrodzie Wyspy pomagają działające tu instytucje i stowarzyszenia proekologiczne, jak: Stacja Ornitologiczna
Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING, Stowarzyszenie
Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej, a w ostatnich
latach również lokalni przewodnicy prowadzący
spacery po wyspie w ramach programu Lokalni
Przewodnicy i Przewodniczki Instytutu Kultury
Miejskiej w Gdańsku.

Czy wiesz, że ...
• w rezerwacie przy jeziorze Ptasi Raj znajduje się
dwupoziomowa wieża obserwacyjna, z której możemy
oglądać ptaki, podziwiać widoki na Zatokę Gdańską,
Mierzeję Messyńską, kamienną groblę z 1888 roku
oraz ujście Śmiałej Wisły?
•

w drodze do rezerwatu Mewia Łacha mijamy wejście
na plażę nr 1 w Gdańsku?
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NIE TYLKO
PLAŻA
Niekwestionowanym atutem Wyspy Sobieszewskiej są piękne, szerokie plaże. Mają aż do 70 m
szerokości, a spacerując ich brzegiem, pokonamy
11 km! Każdy, kto jest gotowy przejść się wzdłuż
morza, znajdzie dla siebie ustronne miejsce.
Strzeżone kąpieliska na Wyspie Sobieszewskiej mieszczą się na końcach ul. Falowej (wejście
na plażę nr 16), ul. Lazurowej (wejście na plażę
nr 11) i ul. Trałowej (wejście na plażę nr 7). Nad
bezpieczeństwem plażowiczów czuwają ratownicy
na 100 m linii brzegowej.
Punkty gastronomiczne oddalone są od plaży
o kilkaset metrów. Na wyposażeniu kąpielisk znajdują się sanitariaty, opłukiwacze z bieżącą słodką
wodą, wypożyczalnia sprzętu plażowego oraz mały
plac zabaw. Ustawione zostały również nowe przebieralnie i stojaki na rowery.
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Dla miłośników aktywności fizycznej na piasku
przygotowano boiska, na których można pograć
w siatkówkę plażową oraz piłkę nożną.
Wizyta na plaży to dobry pomysł na spędzenie wolnego czasu nie tylko w słoneczną pogodę.
Gdy udamy się nad morze tuż po sztormie lub
większym wietrze, leżące przy brzegu bursztynowe
okruchy wynagrodzą nam mniej korzystne warunki atmosferyczne.
Wyspa Sobieszewska kryje w sobie także sporo
tajemnic i ciekawych historii. Teren Stacji Biologicznej Wydziału Biologii UG przy ul. Ornitologów był
na początku XX wieku portem lotniczym dla wodnopłatowców, a w lasach zachowały się pozostałości
z czasów II wojny światowej: ślady okopów czy lejów po bombach. W Orlinkach możemy (z zewnątrz)
obejrzeć dawną siedzibę gauleitera Gdańska Alberta Forstera.
Dzięki wielu tablicom edukacyjnym spacer leśnymi ścieżkami jest okazją do poznania historii
osadnictwa na wyspie, jej kuracyjnego charakteru, wyjątkowych budynków, a także ptaków, które
tu gniazdują.
Wyjątkową atrakcją Wyspy Sobieszewskiej jest
prom kursujący przez Przekop Wisły między Świbnem a Mikoszewem. Warto z niego skorzystać, by
wybrać się choćby do drugiej, większej części rezerwatu Mewia Łacha.
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Czy wiesz, że ...
• Most 100- lecia Odzyskania Niepodległości Polski jest
największym mostem zwodzonym w Polsce?
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KULTURA
I NATURA

Na Wyspie Sobieszewskiej działa kilka organizacji i instytucji, dzięki którym atrakcyjnie spędzimy czas wolny. Wyspa Skarbów Gdańskiego
Archipelagu Kultury zaprasza m.in. na przeglądy
filmów, spektakle teatralne, imprezy rodzinne, wystawy malarstwa oraz warsztaty twórcze. W siedzibie Wyspy Skarbów GAK znajduje się także Izba
Pamięci Wincentego Pola, znanego poety, geografa
i podróżnika, w której obejrzymy wystawę stałą
poświęconą historii Wyspy Sobieszewskiej oraz
Żuław Wiślanych.
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Wyspę Sobieszewską można bezpłatnie zwiedzać z Lokalnymi Przewodnikami i Przewodniczkami. Przybliżają oni dawne i obecne historie z życia dzielnicy, wplatając w nie osobiste anegdoty
i wspomnienia. Spacery odbywają się w okresie
letnim trzema trasami: w rejonie Górek Wschodnich, Sobieszewa i Przekopu Wisły w Świbnie.
Informacje o nich znajdują się na stronie organizatora – Instytutu Kultury Miejskiej.
Społeczność Wyspy Sobieszewskiej organizuje cykliczne wydarzenia kulturalno-rozrywkowe
i edukacyjne. Są nimi m.in. Ptasi Piknik w Ptasim Raju, na który zaprasza Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej (zazwyczaj odbywa
się w maju), Świbnieńskie Lato przygotowywane
zawsze w lipcu przez Ochotniczą Straż Pożarną
w Świbnie, Bursztynowy Festiwal Biegowy czy
Rodzinny Cross Kajakowy, za który odpowiada
Fundacja Family Challenge. Organizowane przez
lokalną społeczność wydarzenia są otwarte dla
wszystkich odwiedzających.

Instytut
Kultury
Miejskiej
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Gdański
Archipelag
Kultury

Czy wiesz, że ...
• w 2027 roku na Wyspie Sobieszewskiej odbędzie
się Światowe Jamboree Skautowe, w którym
weźmie udział ok. 50 000 młodych ludzi
ze wszystkich kontynentów?
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WYSPA
Z GÓRY

Czy jest na Wyspie Sobieszewskiej jedno miejsce, z którego widać ujście Wisły Śmiałej między
Górkami Wschodnimi a Zachodnimi, szerokie
plaże, nadmorski las, zielone i żółte pola, Martwą
Wisłę oraz ujście Wisły do Zatoki Gdańskiej? Tak!
To Zbiornik Wody Kazimierz, wieża ciśnień, która
działa na rzecz mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej, a jednocześnie jest obiektem edukacyjnym
i wieżą widokową, częścią Gdańskiego Szlaku Wodociągowego.
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Z tarasu zlokalizowanego 10 m ponad koronami
najwyższych drzew, czyli 45 m n.p.m, rozpościera
się widok na Wyspę Sobieszewską, Żuławy Gdańskie oraz Zatokę Gdańską. Wewnątrz na zwiedzających czeka wystawa multimedialna poświęcona
walorom przyrodniczym wyspy. Zbiornik Wody
Kazimierz jest czynnym zbiornikiem pełniącym
przede wszystkim funkcję techniczną. Został oddany do użytku w 2015 roku.
Od czerwca do września można zapisać się
na bezpłatne wejście na wieżę i zwiedzanie Zbiornika Wody Kazimierz. Rejestracja odbywa się
na stronie: www.szlak.gda.pl.

Gdański Szlak
Wodociągowy
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PIESZO
Z KIJAMI,
ROWEREM,
KAJAKIEM
LUB ŁÓDKĄ

Z kijkami, biegając, z wózkiem, rowerem lub
po prostu spacerem – Wyspa Sobieszewska to
miejsce, w którym znajdziemy wiele leśnych szlaków do aktywnego spędzania czasu. W lasach wytyczono sześć tras nordic walking o łącznej długości ok. 33,5 km, a wokół wyspy rowerowy szlak
Wincentego Pola, który ma ok. 28 km.
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Trasy nordic walking zostały podzielone na dwa
obszary: wschodni (w Sobieszewie) i zachodni (w Świbnie), a w każdym z nich wyznaczono
po trzy szlaki: żółty, zielony i czerwony, o różnej
długości i zróżnicowanym stopniu trudności. Trasy są bardzo dobrze oznakowane i wiodą wśród
Lasu Mierzei oraz po szerokiej plaży. Po drodze
można skorzystać z zadaszonych miejsc do wypoczynku oraz dzięki specjalnym tablicom poznać
historię i przyrodę Wyspy Sobieszewskiej. Dodatkowo przez całą dzielnicę wiedzie zielony szlak
turystyczny PTTK.
Wyspa Sobieszewska staje się miejscem coraz
bardziej przyjaznym także pasjonatom sportów
wodnych. Można tutaj wypożyczyć kajaki i ruszyć
Martwą Wisłą w stronę Błotnika i śluzy w Przegalinie. Po drodze znajduje się przystań kajakowa
Młynówka – nowe miejsce do rekreacji i wypoczynku na Wyspie Sobieszewskiej. Dla amatorów
żeglarstwa otworzono przystań jachtową na 72
jednostki przy ul. Nadwiślańskiej.
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INFORMACJE
PRAKTYCZNE

Komunikacja miejska:

Na Wyspę Sobieszewską dojeżdżają autobusy komunikacji miejskiej nr 112 i 186, kursujące codziennie, oraz autobus wakacyjnej linii 612 dostosowany do przewozu rowerów (kursuje tylko
w letnie weekendy). Czas przejazdu na Wyspę
Sobieszewską z centrum Gdańska to ok. 35 min
do Sobieszewa i ok. 45 min do Świbna. Transport
nocny zapewnia linia autobusowa N9.
Metropolitalny
Związek
Komunikacyjny
Zatoki Gdańskiej
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Transport wodny
Prom Świbno–Mikoszewo

Kursuje od 1 maja do 30 września co ok. 30 min
w godz. 7.00-21.00. Cennik i szczegóły przeprawy
promowej:

Prom Świbno
Punkt Informacji Turystycznej

Znajduje się przy ul. Turystycznej 1. Czynny od
lipca do sierpnia.
Informacje i aktualności na temat
Wyspy Sobieszewskiej

www.gdanskwyspasobieszewska.pl
Teraz Wyspa Sobieszewska
Gdańsk
Wyspa
Sobieszewska

www.sklep.visitgdansk.com

Wydawca:
Gdańska Organizacja Turystyczna
ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk

58 305 70 80
got@visitgdansk.com
www.visitgdansk.com

visitgdansk.official

visit_gdansk_official

