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Żuławy. — Nogata. — Wisła Elbląska. — Ujście.

Siadu ąc nad brzegiem Wisły, zapatrzony w szare nurty, biegłem nieraz myślą za ru- Rzeka, Polska, Marzenie
chliwymi e wodami. Marzyłem że płynę — hen — daleko, aż do u ścia, do tego ta em-
niczego punktu, gǳie macierz rzek naszych rozpływa się w morskich toniach.

Marzenie mo e stało się rzeczywistością. U ście Wisły wiǳiałem, a od mie sca do
mie sca wędru ąc, co było godnie szego, w pamięci sobie notowałem.

Obecnie, gdy chwytam za pióro, wiǳę w wyobraźni całą deltę wiślaną, rozciągniętą
niby mapę geograficzną.

Wielka obfitość rzek, odnóg, rzeczółek i kanałów dobrze usposabia do tak bogato
zroszone krainy.

Szerokie, niemal bezbrzeżne zielone kobierce, poprzerzynane srebrnymi wstęgami
wĳących się wód, tchną w pierś wędrowca to życie, akie na tych obszernych nizinach
panu e.

To Wielkie, Małe i Gdańskie Żuławy, okrasa u ść Wisły.
Już od Torunia u ęta w silne ochronne wały, dwukrotnie traci Wisła po droǳe swe

wody, by nareszcie osłabiona i zwężona, utonąć poza Gdańskiem w Bałtyku.
Pod tak zwanym przylądkiem Mątowskim na prawo pierwsza porzuca swą macierz

niewierna Nogata.
Niektórzy uczeni orografowie¹ twierǳą, że Nogata nie est byna mnie prawym swe

matki ǳiecięciem, że niegdyś nie miała wcale z Wisłą połączenia i istniała samoǳiel-
nie, tocząc swe wody do morza. Na cuǳe dobro łakomi Krzyżacy, zauważywszy podobno
bliskość Wisły, wpuścili e wody w wąskie koryto Nogaty, by piękną i spławną rzekę
zaciągnąć ku sobie. Odnoga ta, choć może i nieprawnie powstała, wytwarza na krót-
szą drogę do morza i chytrzy Krzyżacy z łatwością swó zamiar wykonać by byli mogli.
Obecnie od takiego rozwiązania zabezpiecza upust przy wypływie Nogaty, pod Białą Górą
zbudowany, nie pozwala on zbyt wielkie ilości wód odǳielić się od głównego łożyska.

O milę uż tylko od morza, ak gdyby przerażona tak bliską dla siebie zagładą, de-
cydu e się Wisła na powtórny poǳiał. Dwoi się znowu, śląc swo e wody w przeciwnych
kierunkach, równolegle do morskiego brzegu na wschód i zachód. Wschodni tworzy
odnogę Elbląską, czyli Szkarpową, kieru ąc wody do zatoki Świeże , a zachodni — Wisłę
Gdańską, czyli Leniwkę.

Snadź ciężko było wielkie rzece na drugi poǳiał się goǳić, bo odnogę Elbląską tak
skąpo w wody zaopatrzyła, iż dla utrzymania komunikac i pomięǳy Gdańskiem i El-
blągiem zaszła potrzeba zbudowania osobnego kanału. Pomĳa on zupełnie Szkarpową
i kosztem przeszło trzech milionów marek łączy Czerwone Budy przez Tiegenhof² z za-
toką Świeżą.

¹orograf — badacz form rzeźby powierzchni Ziemi. [przypis edytorski]
²Tiegenhof — obecnie: Nowy Dwór Gdański. [przypis edytorski]
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Lubo³ Szkarpową odnogę Wisła nie dość w wodę zaopatrzyła, tym niemnie przy
zatoce Świeże tworzy ona potężną deltę i dwoma u ściami tonąc w morzu, formu e setki
wysepek, ongi zupełnie podczas przyborów zalewanych.

Obecnie ǳielni i zabiegliwi wyspiarze, akby dla zawstyǳenia nasze Saskie Kępy,
każdą wysepkę ze wszystkich stron obwałowali i z nieużytecznych, niemal niezamieszka-
łych wysp stworzyli piękne niwy, da ące corocznie obfite plony.

Pozostawiwszy odnogę Elbląską swemu losowi, wycieńczona wód utratą, wartka ed-
nak, choć zwężona, dobiega Wisła do Gdańska, gǳie znów wzbogaca się tamte sze Mo-
tławy wodami.

Poza miastem, nagle, pogarǳiwszy lądu marnościami, wahać się przesta e i śmiałym
skrętem bieży ku północy, ku wodnym przestworzom, do Bałtyku. Szare nurty miesza ze
szmaragdowymi morskimi falami, zatraca swą indywidualność, by po pewnym czasie pod
wpływem ciepła i wiatrów znów unieść się w górę i zrosić niwy o czyste…


Brak powoǳi. — Nowe ujście  r. — Technika zwycięża. — Kąpiel gdańszczan.

Wisła pod Gdańskiem zastanawia brakiem obwałowania. Wiǳ nie po mu e braku
tego przy samym u ściu wielkie i kapryśne rzeki, a sioła i zabudowania zna du ące się
ponad samą wodą każą przypuszczać, że tu nie ma wcale wylewów.

Czemu się to ǳie e, w krótkości opowiem:
W roku  kapryśna nasza Wisełka, ma ąc snadź szczerą ochotę stanowczego po- Rzeka, Miasto, Żywioły,

Naukarzucenia Gdańska, skróciła sobie drogę, przerywa ąc podczas wylewu pod wsią Neufahr⁴
piaszczyste pagórki. Szeroką przerwą, o milę przed miastem się zna du ącą, przerzucać
swe nurty do morza zaczęła, zadowolona z figla wypłatanego gdańszczanom. Gród ich
zagrożony był upadkiem zupełnym.

Cóż ednak znaczą moc i siła bierne przyrody wobec sprytu i nauki luǳkie ?
Niemieccy inżynierowie nie ustąpili z pola, przeciwnie, śmiało stanęli do walki.
Nie mogąc zatrzymać rozhukanego żywiołu i zatamować nowego u ścia, pogoǳili się

z nim zupełnie i pozostawili w spoko u. Dla uratowania zaś miasta pogłębili znacznie
dawne koryto i zmusili oporne wody do częściowego powrotu.

Dotąd rzecz zwykła — tak każdy by uczynił.
Wody ednak, tworząc nowe u ście, nie przypuszczały, że zamiast szkody, wielką od-

da ą gdańszczanom usługę. Inżynierowie bowiem na dawnym łożysku zbudowali śluzę
i zabezpieczyli dolny bieg Wisły od wylewów, zmusza ąc w czasie powoǳi do przelewania
nadmiaru wód przez nową przerwę do morza. Gra więc ona obecnie rolę upustu, a stare
łożysko, odpowiednio pogłębione, stało się pewnym i wygodnym spławnym kanałem.

Dodatkowy sztuczny kanał ze śluzą, zbudowany pod wsią Einlage⁵, a łączący Wisłę
z morzem powyże przerwy z r. , ǳiała z nią podczas przyboru równolegle i da e
zupełną gwaranc ę bezpieczeństwa nawet na wypadek zamulenia się nowego u ścia.

Tak więc sprawǳiło się tu przysłowie: „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wy-
szło”. Nie stało się to ednak samo, luǳka inteligenc a i wyrobiona technika przyszły tu
w pomoc.

Gdańsk nie leży nad brzegiem morza. Od Nowego Portu (Neufahrwasser), to est u ścia Miasto
Wisły, ǳieli go przestrzeń sześciu wiorst, które zresztą w przeciągu pół goǳiny statkami
parowymi, co pół goǳiny odchoǳącymi ze środka miasta, z łatwością się przebywa.

Nad brzegiem morza, na piaszczystym wybrzeżu w Westerplatte, zna du ą się kąpie-
le morskie, spec alnie dla gdańszczan zbudowane. Otoczone pięknym parkiem ǳikim,
ściąga ą całe tłumy mieszkańców, pragnących obmyć się z kurzu mie skiego w modrych
wodach Bałtyku.

Nie tylko edna Westerplatte oczeku e na gości gdańskich. Prawǳiwie po europe sku
administrowane kole e wysyła ą co pół goǳiny coǳiennie pociągi do Zoppot.

³Lubo (przestarz.) — chociaż. [przypis edytorski]
⁴Neufahr — obecnie: Górki Wschodnie. [przypis edytorski]
⁵Einlage — obecnie: Przegalina. [przypis edytorski]
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Jakże przy tym niezaradnie i niedbale wygląda nasza kole Wiedeńska⁶, która ma ąc
miasto cztery razy większe od Gdańska, nie może się zdobyć na wypuszczenie tramwa u-
-pociągu do Skierniewic.


Martwota gdańska. — Langefuhr. — Oliwa. — Hela.

Jeżeli starożytność w połączeniu z pewną oryginalnością est poetyczna, to Gdańsk
ma dużo poez i. Miasto ǳiwnie dobrze w swoim średniowiecznym wygląǳie zakonser-
wowane. Ulica śródmieścia, biegnąca prostopadle do Motławy, przyozdobiona na wskroś
oryginalnymi, w stylu chyba tylko gdańskim postawionymi gankami. Ganki te, stano-
wiąc ont każdego domu, wysuwa ą się daleko w ulicę; nie ednokrotnie przyozdobione
pięknymi płaskorzeźbami, stanowią prawǳiwą i charakterystyczną ozdobę tego starego
grodu.

O szczegółach miasta rozpisywać się nie warto, bo to lepie Bedeker⁷ uczyni.
Zna ąc ednak dużo miast niemieckich, pozwolę sobie tylko wypowieǳieć swó po-

gląd, porównywu ąc Gdańsk z innymi współzawodnikami.
Miasto, wbrew ogólne europe skie tendenc i i stanowisku, mało się rozwĳa. Stoi

akby skostniałe. Nowych budowli prawie się nie wiǳi; zda e się, akby temu grodowi coś
odebrano, czym się poprzednio sycił i bogacił.

Wszystkie miasta w całe Europie wzrasta ą więce , niż normalny przyrost ludności
kazałby się spoǳiewać; odbywa się więc ruch ludności w kierunku miast.

Gdańsk, ako miasto portowe, lubo nieleżące na samym brzegu morza, pozwala ą-
ce ednak na większym statkom wpływać po pogłębione Wiśle aż do samego środka,
zdawałby się mieć spec alne warunki rozwo u.

Czemuż nie wzrasta?
Do końca XVIII wieku obsługiwał on całe Powiśle wraz z dopływami; stamtąd szło

wszystko niemal zboże i budulec, a z powrotem przywożono to, co świat cywilizowany
posiadał i na czym rolnicze krainie zbywało. Gdańsk też wtedy tak handlem i dobroby-
tem, ak i ludnością przewyższał Warszawę. Obecnie, wobec odcięcia na większe części
Powiśla i rozwo u kolei żelaznych, rozwożących zboże w różne strony, Gdańsk w ścisłym
tego słowa znaczeniu nie upadł, lecz, że się tak wyrażę, skamieniał, konserwu ąc swo e
stare zabytki, nie rozwĳał się dostatecznie. Ma obecnie około  tysięcy mieszkańców,
wyłącznie niemal niemieckie narodowości.

Za malutką ilustrac ę zasto u miasta może służyć choćby i to, że nie ma tam stałego
teatru. Mieszkańcy zadowala ą się akąś przy ezdną z Berlina trupą operetkową.

O ile Gdańsk wyda e się być zabytkiem przeszłości, o tyle okolice, szczególnie w kie-
runku morza i Zoppot, stanowią rażący kontrast, tak pod względem ruchu, cywilizac i,
komunikac i, ako też i piękności przyrody.

O pięć kilometrów odległy Langefuhr⁸ ako mie sce letnie dla mieszczan wilegiatu-
ry⁹ przedstawia rozkoszny zakątek. Położony u podnóża wysokich górzystych brzegów,
pokrytych lasem, a racze ǳikim parkiem, każe na każdym niemal kroku napawać się
pięknością położenia i widoków. Przepięknie wśród lasu i wzgórz rozrzucone płaszczyzny
(wyżyny Höhe) wybrane są barǳo szczęśliwie. Na każde z nich wiǳ chciałby zabawić
ak na dłuże i sycić się widokiem, odkrywa ącym mu poza falą zieleni dalekie morze,
zlewa ące się przy horyzoncie powoli z niebem i tworzące akąś szarą smugę, rozpływa ącą
się w błękicie niebieskiego sklepienia.

Zaledwie o kilka kilometrów oddalona od Langufuhr, leży sławna poko em szweǳ-
kim Oliwa.

Już z daleka u podnóża wzgórz, także pokrytych pięknym lasem, widnie e klasztor
cystersów, w którym położony był kres wieloletnie wo nie, niszczące cały kra nieszczę-
śliwy. Do ǳisia pokazu ą tam stół marmurowy, na którym ugoda podpisaną została;

⁶kolej Wiedeńska — pierwsza linia kole owa z Warszawy, oddana do użytku w  roku. [przypis edytorski]
⁷Bedeker — popularny niemiecki przewodnik turystyczny. [przypis edytorski]
⁸Langefuhr — obecnie: Wrzeszcz. [przypis edytorski]
⁹wilegiatura (daw.) — wypoczynek na wsi, związany zwykle z dłuższym pobytem. [przypis edytorski]
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na ścianie zaś w zakrystii wisi tarcza z wyobrażeniem dwóch rąk w uścisku do zgody
złączonych.

Niezależnie od historycznych pamiątek Oliwa pociąga pięknością swego położenia.
Las, upiększony wieżą do oglądania roztacza ącego się widoku, ciągnie się daleko aż poza
Zoppot. A horyzont tu eszcze wspanialszy; nie żal się truǳić na wieżę.

U nóg naszych leży całe wybrzeże, poczyna ąc od Westerplatte, z latarnią morską
u u ścia Wisły, aż poza wysunięty cypel Adlerhorstu¹⁰. Do Zoppot i brzegu, zda się, ręką
byś dosięgnął, a poza tym wszystkim modre fale Zatoki Gdańskie pozwala ą oku biegnąć
dale — dale , aż do owego szarego pasa, gǳie nie odróżniasz morza od nieba.

Nagle oko zatrzymu e się na akimś białym punkciku. To latarnia morska na Heli¹¹,
na końcu tego długiego, w kształcie olbrzymie kosy wyciągniętego półwyspu; zda e się on
być opiekuńczym ramieniem lądu, który by nie rad ǳiecięcia swo ego, ukochane Wisły,
do morza wypuścić…

Kogo losy do Gdańska przyniosły, musi i do Zoppot za rzeć. Nie mam co ednak
o tym pisać. To mie sce kuracy ne, pełne gwaru, nudów i coǳiennie po dwa lub trzy razy
zmienianych toalet.

Wolę, pożegnawszy się z tobą, czytelniku, wsiąść na statek i popłynąć tam do tego
białego punkcika, na Helę. Dwie i pół goǳiny morskie podróży mnie od nie odǳiela.
Jadąc, odetchnę pełną piersią, wciąga ąc czyste morskie powietrze, a tam, na tym wy-
suniętym cyplu, zna dę wioski kaszubskie i usłyszę wśród niemczyzny tę naszą mowę,
brzmiącą u brzegów Bałtyku…

¹⁰Adlerhorst — nazwa polska: Orłowo; obecnie ǳielnica Gdyni. [przypis edytorski]
¹¹Hela — niemiecka nazwa Helu. [przypis edytorski]
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