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Miosto ukrytę
przed lczomt turystów
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Dokąd po kajak?
Klub Wotlny Zabi Kruk mieścic się

przy tlIicy Złbi Kruk 1_5 (r.l,jedziern_v

tam od ulicy TorLlliskie.j). WypożyczlLl-
nia kajak(lw czynnir .icst codzicnnie
w godzinach od 1() dtl ll] (od kwictnia
dtl pMdzicrniklr), Zlr wyprlźyczcnic ka-
jaka jccincxlsollowcgo zaplacim_y 6 zb-
1ych za grldzinę. za caly dzień 1 8 zł.
Za dw(ljkę: goclzina 13 złtltych. cał1,

dzień - 25 złcllych. Nlrttlmiilst g()dzinl
pływania kanad1,Iką hędzie nirs ktlszttl
wać l() zkltych (izicń ]() z.l).

byślny trtlchę sknjcić stlbic drtlgę. l,y
zykOllal ibyśln1,. że rtlzcl,wionly Jlnli
Ilill. W.z) itk,, zlrIcż1 rld l){)7l1,1llU
wtltl,y. .leś]i jest w miarę wysrlki. nic
lltlr prohIclntt llulllltez1 l nltlll ;l,,u tlit,j
SiLrdeln.

Jesteślny na Opływie Mottaw,v. Na
początkowym odcinku, w okoLicach
LlIicy ł,ąkowej brze_ei są jLlż uporząd-
kowane Llmocniono .je, zasialro 1ra-

wę. wytyc7-()n(l alcjki. S4 teź ławki
i sl,vlrlu,c llttlrlrtic_ M'ltlgIrl|]y byc ,1.

1lllrrrilę 1lię1,1tit,. lrIc t zl,ść lltrł,t,k 1xlz
llitrłitllltl jtlŻ tleselr. lt,z lltlltl lli l\lll(l./i()
lrtl górne elementy. ftlze:l1 z lampanli.
W l,ilkrr ttri,,is.,lt,,ll rl:ll:i ltlr,źr,zr zlli
1xllliilljl1 l)ll lll.zt,l,;l, Il ;lirvrl Kit,rl1, u i

tlzl1 zllIr;lljllt.1, si9 klrjlrk. szvllkll llrl
cltlliIz11.

W tlczy tzrLcll się icszczc kladka tlIlr

1lieszych na wystlktlści Lllicy. Pcrcłklr
ltl-cl-tilckltlltii:zlllt czllstiw PRl.. Trl.jc
(|(,ll / llilil)l./\,(lszVt ll tlllic1,1tltł. ilrkic

W klubie mozemy wypożyczyć
kajak na bliskic wycicczki po Cdań-
sktl. ulc llltlżIilł,e.jc:t tlrkżc w) lll,ż)
czenie klLjal<ćlw na clłużej, np. na kiJ
kudniową wędrówkę 1lo jeziclrach
radu lisk ic h.

C]zlonko."vie kltlbu ptlnlogą rilw-
n!eż zaplanować taki wyjazd.

O szczcgóły można /apvlać przel,
tclcliln, dzwoniąc pod nunlcr1,: 30.5

73 l{) (kJub) lub .5_57 ()l] ó9 (biLlrrl).
Wiele tltlwielny się takżc zc stll)ny
i ntcrnctotvc j : rvwlv.zabi krlrk.prv,pl

plzcbicgll jcszcze .jcdna ;lrz.eprirwa
most kolc.jowy. Trl na tylll pojedyń-

czylll l()llc u(l,z)/|))L|ic się clły 6|9.jx76|

cltl J)tlrtLt P(llntlclrcgrl. Kiccl_vś lnrls1
tl llrrlżl iwiał żcglugę llltwct tt,iększy lrl
łlldziol1,1 lnożna byłtl gtl tlbrtlcić
i r-rstawić w poprzek rzeki. Wtedy swo-
bodnie"przepływały pod nirn lp. jach-
ty z p()stawionynli lnasztalni. 'Ieraz
rnost jest raczej w Złym Slanie tech-
ni(,/,n) ll). nit, llla.itrŻ lnrlŻ|iwtlse i .icl,,,
tlIlrrjccll ia.

Kit:ti_y jcstcśrlr_y ttlż ;llzctl t_Vl]l lll()
stctlt. tłitlzilllv tllltitz. lrlrll V slrrljltl zvc
się noże tylko z nliastcczkicltl zbudo
willlylll |ll lcl tlrtlrlclltlzv tlIlr krllc jki Pi
l\t, N;| |||{,\| tt i,,, lt;rI;t Ilrlrł ir,lll lll:tir,
\llllvl /,llic s1l;llillrlu,lt l()l\()tll()l),Wil. |)()
lll;tltltt,ltl)il tl żrlllll ltit,lliilskie lllrl rvy
lllr l i llcl i i ( itlirliskic j_ ('i:lgllr,:lll lśl rillt:l1

w słlllit,1-1 cyslclnę. W llc clrly rllltltz
przccinaIy czcrw()llc willlly Il()wc!()
lttrlslLt lt:śli is(lricjc crl( rł,lrltizlrill ilt
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KuhWodnyZabiKruk
to jedyne miejsce
w Gdansku. gdzie każdy
może wypożyczyćkajak.
Chwilę konsultujenry fia-
sę z ft,zemysławełn Siu-

demem, szefem klubu. Jak na pierwszy
od zeszłego lata kontakt z kajakiem, ma-
my ambitny plan: Opływem Motławy
chcemy dopłynąć do mostu wantowego,
a następnie wrócić przez port i Motła-
wę. - Spokojnie. To tylko cztery godzi-
ny - pooiesza Siudem.

tych,śmieci. Dopływamy do Kamien-
nej Sluzy. To kolejne miejsce, które
człowiek potrafił zepsuć. Przy ruinach
slarego mlyna i Wrolach przeciwpowo-
dziowych systematycznie topione są
stare samochody. Te ryiejsca zdndza-
ją pojawiające się na wodzie plamy ole-
ju. W ubiegłym roku maluch zabloko-
wał automatycznie zamykające się
Wrota.

Tuż za Kamienną Sluzą mijamy ma-
lą plażę, - Jak panowie chcą. możemy
skoczyć z mostu. Wcale się nie boimy

- chwali się jeden z nastolatków. Re-
zygnujemy z niebezpiecznego pokazu.

Ławki bez desek

W tych okolicach trzeba uważać na
kajak. Ruiny starych fortyfikacji znaj-
dują się bardzo płytko. Jeśli chcieli-

Siudr.lrt.
Jesteślny na Oplywie Motlnwy. Na

ptlczątktlwilnl odcinku, w oktllicach
ulic), f,l1kowcj brzegi są.itlż LLporzątl

kowanc utnocniono je. zasiittltl lnl-
wę. wytycz()n(l ale.jki- Sl1 leż llrrvlii
i stlilrlrvc lilli|llliC. lVlrluIrlll1, hye rlir

1lrlrri,tlql 1lil,krlit,. ltlt, t,7\:st' Illrłck ;lrlz
Illlrvirllti l.jtlż tIcst:k. lt z litl ltrlli sk1,1ttlzirl-

lltł gćlrne clenlcnty, tl.ztll'l /, lalllptllili.
\Ą lilkrr ltli,,.is, .l, lt tl:ttsi lltr,żrzr zlli
1lr l1li ill.j;1 lllt I'lrzelltt'Il ;liwr l. Kictl1, rr"i

L|łll zlllizlri;lc), si1 klr.jlrk. szyhkil tlcl

cIlrltlz,l1.
W tlcz.y rzuelt się jeszczc kłatlka d]a

1licszych na wysokości ulicy. Pelelka
architekLoniczrllL czasów PRL. To .ie -

clen z nlrjbrzydszych obickt(lw, jakie
spotkal iślly n[ 1rasie.

Taaaaki okoń.,.

N irsfępnlr nicspoclz_ianka czckit nas
rv ptlllliżtr slittlirlllLl CKS Wybrzeże, Na
.icclnyllr z zakl-ętriw sttli źclbeLowa kon
strtl kc.jlr plzyptllrl i nlrillclr wieżę do sko
ktlu, clo wtlcl_y. Nicsltlrlrlwitc: sktlki
z kjlku lnetr<iw dtl tlrkicgtl klLnału']

Wiclzimy.itlż tl licę L,l hll1ską, zaraz bę

dz,iemy pod nią przc1llyr,vlrć. Tlrkżc
w Lyrn lniejscu mieszkalictitv L)tllncgtl
l\4 iasta ch rtlnią przed oclr,l,r ltlz,ią tl lbl-zy -

tttic wrtltlt. Po 1ewej slronic rlli.jlrllly ko-
ściilłek przy ulicy Elbląskici. Na nltlst,
ku nad ul. Litewską wędktlje rnlody
chłtlpak. Wczcll-a.j złapałem takiego
clkonia prlkazLr.je ręklrlni.

Dlrlcj doplllłllmy (l(t nr/yslilni
WOPR i harcet,zy. - Dokąd płyniecie'}

- l;tczcpia nas sto.jący najednej z łajb
wodniŃ, okazujc się, że instruktor nur
kowania. Rozrnawiatny chrvilę o smut,
ku. _iaki wzbtldzają gdaliskie szlłki
wtldne. A przecież to wszystko mog-
łoby tętnić życieln. Woda przyciąga tu

rystów - doda.jc.

kololowo na mostach

7,bliż,any się do Martwcj Wisły. Du
źrl rzcrzej. dllrlcgtl nie plynicln5 juź
środkienl. tylko trl.ymalny się jednegcl
z brzegów. Zupełna zmizrna krajobra-
zu: do tej pory naokoło widzieliśmy
głćlwnie zaniedbanc Dtllne Miasto. Ttl-
taj czujelny się jak na przcdlnieściach
prZemysłowego lTiaSta.

Ptzy wielkim zklmowcu zakotwiczo-
na jest częściowo zalopiona nadbudów-
ka jakiegtlś stJlku. Olilc/il ją tapora,
która ma chyba na celu zabezpiecze-
nie przed rozprzestrzenianiem się ole-
ju. Chyba jest potrzebna, bo wokół
unosi się specyliczny od(lr. Przed mo-
stem wllntowyln nad Martwą Wisłą

łoclzitlttl -,llt,żl,,t hvltl gtl tlbrrlcić
i ustawić w ptlprzt:li rzcki. Wtedy swtl
btlcln ie. pl,zc;lłytt,itl y 1lrltl ni m np. _jach
ty z poslltwitlrlyltli lllaszlami.'ferltz
ttltlsl .iosl rat:zcj w Złyl,n SLanie tech-
lll( ./ll) ll!. llie llllr _iuŻ ltlrlŹlitv.rrt,i iefrl
r lh1,1je clt ilt.

Kicclv .jcsteśllly ttlż przcd ty]ll l]l()-

sl e llt. rł, i tlz i lt tli rlllrltz. kl rlry sktl jlrzyćl
sig nlożc tylko r- rniastr--czkiem zlludil-
wll ny lll l]lzel llttltlcl ltrzv d1 a kllic j k i Pi
krl. \lt ltltlsl n.jt,.,lt;rllt l,,r,,łi1,111 11,,'1.

sLalyczllic sllali tttlwa lol(()lll()tyWx. p()-

tltaltlwiLlltl w ż(lłto-n icllicskic barlł,y
Rafincrii Cdańskie.j. CiągnęłlL lślliącą
w słtlńct-l cystcl,llę. W tlc clły obraz
przecinały czefwone wanty ll()wego
rlosttl. .Jcśli isLnieje crlś w rtldzlLjtr irl-
ilLlstrialnego kicz1-1. tlbraz terl byłby
chyba na.jlepszylll tcg() przykłat|cnr.

Zańzewiala jedność

Nlt kanlienistytll ltltbrzeżu plzy n]o-
ście rvlnttlw),lll (po stronic ulicy Elblą-
skie.i) wyciągalny kajak nl hrzeg i ro-
billly kl,,itki1 prlcrwę. Milllrl że llltillt,-
rvszy gdailski l}losI z()sLał oddany do
ruchtr.ieszcze w ubieglyn r()ku, to ca-
ly czas prowacizone sl| na niln jakieś
pracc. Teraz kilku robotnik(lw za.jętych

było malowaniern spccjalnej półki, kt(i

rą przesuwać lnożna pocl przęsłcnl tlltl,
stu i prowadzić z nicj praoe konserwa-
cyj ne.

Warlcl zobaczyć sam tnost ctcl dołu.
np. plzepływlrjilc pod nirrl. Nad glowa-
tni lnamy wtcdy tllbl-zyllrie . zatlkrąglo-
ne stalowe przęsłtl, a z góry clobiega
tylko szrrnl pzejeżdźających oiężarti-
wek.

Za lnostenl wantowym płynielly da-
Iej Martwą Wisłą w stronę r,afincrii.
Wtcdy poddajemy się słońce jest z,byt

mocne. Zawracamy.
Woclniaków przepływających pod

n]Ostem Siennickim wita rzeźbiony
herb Gdańska. W pełnym słońcu atrak-
cyj nie wyglądają nawet przcjeżdżają-
(,c p() moscic sturc gduń:kie trrmwaic.

Po nrinięciu rllostu Siennickicgo.je-
steśmy już nawtldrrch portu. Dlatakich
jak my początkujących ka.jakarzy mo-
że być to prawdziwe wyzwanie. Po na-
brzeżach jeżdżą ciężkie pojazdy. z in
nej strony słychać cięcie blachy.
w stoczni pawany jest kadłub jakie-
goś statku. Nad tym wszystkim unosi
się też nieprzyjemny zapach chelnika-
liów.

Płyniemy jak najbliżej brzegu, ale
i tŃ co chwila nlusimy walczyć na fa-
lach tworzonych przez szybkie moto-
rówki. Mijam_y zardzewiałe kutry ry-
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Takiego Gdańska turyści na ogół nie widzą. Dobrze, bo zobaczxliła, jak

zniszczono jeden znajpiękniejszych zakątkow miasta. Żle, bo moie dzię-

ki ich zainteresowaniu to miejsce mogłoby stać się z powrotem piękne

M|KOłAJ cHRzAN Wypływamy z zatoczki przy Żabim
Kruku i płyniemy kanałem biegnącym
równolegle z ulicą Toruńską. Ledwo
mieścimy się pod starymi mostkami.
Sprzed dziobu kajaka pryskają na bo-
ki kaczki krzyżówki.

Co chwila mijamy porośnięte trawą
kamienne nabrzeża. Kiedyś służyły
chyba do wypoczynku mieszkańców
- mają nawet miejsca do siedzenia.

Po wodzie, pomiędzy kwitnącymi li-
liami wodnymi, dryfują śmieci. Butel-
ki po piwie zachowują się jak góry io-
dowe - nad powierzchnię wystają tyl-
ko ich szyjki. Zdecydowanie za dlż<,l



żi
l
l

\ Fnt
:.'::_ixF,

i,ił;:a iiPtl6.

backie, W dali widać budynek przed-

siębiorstwa Jedność Rybacka, wyglą-
da na zupelnie opuszczony.

Pizza na wodę

Dopływamy do Polskiego Haka,
Martwi Wisla krzyżuje się tu z Mot-
lau,4 i kanatarni p()rtouymi. Ruch jak

nir s(rzvżrlwaniu rrc Wrztlvczu. Miia-
nl\ nlr;toló,ń,ki. inclrt. kilka statktirr
hiilei tlot1,. ]17g i1 nrr:tżitr", ho wię-

kszc jcdnostki plyną tu - j;rk dta kaju-

karz1 - ze :rp(lril pr{dkt)scią.
Skięcum_n- nl lvttltllrwę. Nu jctlny nt zc

.taryĆh prieul_vslrlwych 1tltttów wicllrc

resziki pr.,pagandowych nłpisriw. Rt
ki l ku mlnutach intenq,rł,ncgtl wiosltl-
wania podpływamy pod wypalone ru-
iny zŃadów mięsnych przy ulicy An-
sielska Grobla,
" Widok ten przyptlminl zdjęe il Gtluń-

ska. tuż po zakończeniu wojny.

Czv nlr kriak ntrtżelny sobic zllulti-
lvic, lrizzę'l-- zir\lilnilwillm\, \ię. P()

chwiii z ktlllttirki skłlrduny zitlnórłic-
nie.

- Poprosimy capriciosę na nabrzeże

obok Zurawia. Uwaga. będziemy cze-

kali rr kuiaku - krllega inlilrrlltlje 1llr-

nił ł poŃishiej pirzerii. Nic lniil l5
lllinut i .iuż doręczycicl jcst nitd lvl(,t-

lawą. Nń w_vgląda nil zdl.irvionc,go, łle
orzvznłic. żc nikt.icszczc nie zltnlit-

"i,it 
pizzl- n:r kajlrl. Z nliIci tlktllic1,

rł,l,pętlzlr llas tłlrktll silnih;r prottttl url-

żiit]curl lrr.lzi na ()lrru,iłllkę - za,inlrl-

rraliillry .icgtr lIrir,,jscc. rvięe srvlrktl
tnusilltt] sięi,wlrkut,uat,. l'izzę krlnsu-

nlujerlry ptl tlrugicj tr(tnie Mt)tlirw}.
przy pomoście maIiny.

Ptrycumuj do ZUS-u

Plvnąc wzdluż Dlugicgtl l)tlbl,zcżl
wzbudŻamy sensację wśród niektórych

turv tó\ł,. Wielc rlst-rb num ntachu iro-
hi idlęcill. - Chltlplki. przyjcdźcic do

nits. iltl Arrgusttlua. Titltl lrl mrlżna so-

bie lajnie popływać - zapraszają gra-

jące na gitiu,zc dzi!-N,clYny.' 
ltłiiai,i cztc11 gtltlzinv wrrtlne.j u,ę-

drówki iporvrlli 1rtllrtlrr nie zbliżamy się

do Zabiego Kruka,
Jeszcze tylko most Ziclony. tuż za

nim odnowione nabrzeże przy budyn-
ku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Wygląda jakby lylko czekałtl na eme-

ryiów, rencistów czy innych interesan-

tów, dociera.iących do tej instytucji dro-

sa wodna.
"irzedoŚtatni most - pod ulicą Pod-

wale Przedmiejskie, po raz kolejny
przypatrujemy się zdewastowany m za-

byti<owy m spich lerzom. Przest9jemy
wioslowac. Do zatoczki przy Zabim
Kruku dopcha nrrs już dclikatny wia-
terek.
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Lokomotwa Rafinerii Gdańskiej na tle mostu Wantowego

'Ę.



kszcjednostki płyną tu -.iak dla krrja-
karzy - ze sp()rą prędkością.

Skręcamy na Motławę. Na jednym ze
starych przemysłowych płotów widać
resztki propagandowych napisów. Po
kilku minutach intensywnego wiosło-
wania podpływamy pod wypalone ru-
iny zakładów mięsnych przy ulicy An-
gielska Grobla.

Wit-lok ten przypolnina zdjęcia Gdali-
ska. tuż po zakończeniu wojny.

wiał pizzy na kajak. 'ż tniłc.i tlktllicy
wypędza nas turkot silnika promu wo-
żącego lrliizi rtir ()ltlrriilnkę - zajmo-
waliśmy.icttl tłtie.jscc. więc szybko
musimy się crvakurlrtltć.. Pizzę konsu-
mujemy po drugiej stronie Motławy,
przy pomoście mariny.

Ptrycumuj do ZUS-u
Płynąc wzdluż Dłtlgicgo Pobrzcż,ł,

wzbudzamy sensację wfuód niektórych

Ńygląjr'i.ir,y ;ii'k; ;;;#,, na eme-
rytÓW. rencistów czy innych in(eresltn-
tów, docieĄących do tej instytucji clro-
gą wodną.

Przedostatni most - pod ulicą Pod-
wale Przedmiejskie, po raz kolejny
przypatrujemy się zdewastowany m za-
by tkowym spichlerzom. Przestajemy
wiosłować. Do zaLoczki przy Żabim
Kruktl dopchu lras już dclikatny wia-
terek' i:l:
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Pizzę można zamówić prosto na kajak

i(n l
Tramwaj na Stogi na moście Siennickim, za nim widać portowe nabrzeża Trening młodych kajakarzy z Klubu Wodnego Żabi Kruk


