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Od dwóch lat na rzece orga-
nizowane s¹ dla m³odzie¿y warsz-
taty edukacyjne. Dotychczas wziê-
³o w nich udzia³ 18 szkó³ – podsta-
wowe, gimnazja i licea. W tym roku
zapisa³o siê 9. We wrzeœniu kolejna
grupa m³odzie¿y szkolnej pop³ynie
Martw¹ Wis³¹ – 27 km, od Przega-
lina, gdzie rozpoczyna ona swój
bieg i koñczy w Zatoce Gdañskiej,
w centrum Gdañska.

Warsztaty finansuje Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Œrodowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Gdañ-
sku.

Widok na przyrodê

– Na pocz¹tku by³a… powódŸ.
PowódŸ da³a pocz¹tek powstaniu
Wyspy Sobieszewskiej – opowiada
Aleksandra Œwistulska, oceano-
log, przewodniczka rejsu po Mar-
twej Wisle.

Do roku 1840 Wis³a uchodzi-
³a do Zatoki Gdañskiej swoim
g³ównym ujœciem w Gdañsku. W
nocy, z 31 stycznia na 1 lutego 1840
r., dosz³o do katastrofy. Ogromne
iloœci kry p³yn¹ce korytem rzeki
utworzy³y potê¿ny zator lodowy w
miejscowoœci P³onia i zablokowa³y
odp³yw wód wiœlanych w kierunku
Gdañska. Wezbrana rzeka runê³a w
kierunku Ba³tyku, przerywaj¹c Mie-
rzejê Wiœlan¹ w okolicach Górek
Wschodnich. W ten sposób powsta³o

nowe ramiê i nowe ujœcie Wis³y,
nazwane trafnie – Œmia³¹ Wis³¹.

W wyniku tego ¿ywio³u w
1840 r. uformowa³ siê pó³wysep,
którego zachodni¹ czêœæ stanowi³
teren obecnej Wyspy Sobieszew-
skiej.

W latach 1889–1895 przeko-
pano na prostym przed³u¿eniu Le-
niwki kana³ zwany Przekopem Wi-
s³y miêdzy Œwibnem a Mikosze-
wem. Wis³a otrzyma³a nowe, g³ów-
ne ujœcie, natomiast zachodnia czêœæ
pó³wyspu z 1840 r. sta³a siê w 1895
roku wysp¹, nazwan¹ póŸniej So-
bieszewsk¹. Odciêty od miejsca

Przekopu fragment Leniwki to dzi-
siejsza Martwa Wis³a.

Wyspa to rarytas przyrody.
Oblewaj¹ j¹ od po³udnia wody Mar-
twej Wis³y, ale jej uroda nie odbija
siê w lustrze brudnej rzeki. Opu-
œcili jej brzegi wêdkarze, którzy

przez ca³e lata przykucniêci nad
Wis³¹ zanurzali w niej wêdki.

P³yniemy. Na naszej trasie
mijamy po kolei stoczniê Conrad
(przed nami stocznia Wis³a), ogród-
ki dzia³kowe, tereny Rafinerii
Gdañskiej, olbrzymie zbiorniki sta-
nowi¹ce rezerwê strategiczn¹ pali-
wa dla miasta oraz przystanie

Nadba³tyckie Warsztaty Edukacyjne

HA£DA FOSFOGIPSÓW –
NAJWIÊKSZY PROBLEM
TRÓJMIASTA

Krystyna Forowicz

Rdzewiej¹ce z³omowiska, szkielety ³odzi, wysypiska œmieci i os³awiona ha³da fosfogipsów, od 40 lat ta
sama, i z ka¿dym rokiem wy¿sza – to obrazy u brzegów Martwej Wis³y. Ju¿ sama jej nazwa mówi wiele.

Mijamy tereny Rafinerii Gdañskiej, to jeden z najwiêkszych zak³adów
przemys³owych w Polsce, najwiêkszy na Pomorzu.
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tym ich coraz wiêcej, przytulonych
do nadbrze¿y.

Superluksus na nabrze¿u

Po³o¿enie stoczni – nad brze-
giem rzeki i rozlokowanie siê produk-
cji jachtów du¿ych i luksusowych,
piêknych megajachtów  motorowych
– stylizowanych na retro, jachtów
¿aglowych dla multimilionerów – za-

pewne budzi podziw. Ale zanim na-
bior¹ one po³ysku, takiego jak w pro-
spektach, tony smarów, olejów, œrod-
ków konserwuj¹cych i innych chemi-
kaliów sp³yn¹ do rzeki, do wód grun-
towych wraz z deszczem. Tak wygl¹-
da superluksus w robocie. Wiêkszoœæ
prac takich jak mycie, lakierowanie,
konserwacja elementów metalowych
odbywa siê przy nabrze¿u rzeki. Tak
wygodniej.

– Prawie wszystkie mniejsze
stocznie nie posiadaj¹ kanalizacji
deszczowej, zamkniêtego obiegu wody
oraz oczyszczalni dla zanieczyszczeñ
powstaj¹cych przy nabrze¿u – mówi
Aleksandra Œwistulska.

Nie tylko przemys³ degraduje
œrodowisko. Nielegalne wysypiska
œmieci, których tu wiele po obu stro-
nach rzeki nie najlepiej œwiadcz¹ o
ludziach, którzy w tym œrodowisku
egzystuj¹.

– Tereny tu tanie i zaœmiecone,
bo dzikie, niczyje. Trudno znaleŸæ
kogoœ, kto by posprz¹ta³ – dodaje pani
Aleksandra.

Wzd³u¿ nabrze¿a rozlokowa³o
siê wiele drobnych zak³adów. Jedne
funkcjonuj¹, prowadz¹ swoj¹ dzia³al-
noœæ, inne upad³y. Pozosta³y po nich
puste zabudowania i niszczej¹ce ka-
d³uby ³odzi.

– Ogródki dzia³kowe – to œwiet-

ny przyk³ad dla m³odzie¿y – mówi
nasza przewodniczka. – Jeœli przez ich
obszar lub w pobli¿u przep³ywa jaki-
kolwiek ciek wodny, to zawsze bêdzie
to woda zanieczyszczona, ska¿ona za-
wartoœci¹ szamb, pozosta³oœciami z
nawo¿enia, œrodkami ochrony roœlin,
preparatami grzybobójczymi, owado-
bójczymi. Ogródki dzia³kowe w Pol-
sce nie s¹ skanalizowane.

Mijamy tereny Rafinerii Gdañ-
skiej – to jeden z najwiêkszych za-
k³adów przemys³owych w Polsce,
najwiêkszy na Pomorzu.

– Przoduj¹cy na naszym terenie
jeœli chodzi o zrzut zanieczyszczeñ do
rzeki – dodaje Aleksandra Œwistulska.
– W ubieg³ym roku z Rafinerii Gdañ-
skiej pochodzi³o 63% zanieczyszczeñ
przemys³owych. Jest lepiej, bo w ra-
portach sprzed kilkunastu lat Rafine-
ria by³a odpowiedzialna za 80% za-
nieczyszczeñ. Obecnie od kilku lat
funkcjonuje oczyszczalnia œcieków.

Dzia³alnoœæ du¿ych zak³adów
chemicznych, zw³aszcza o takiej spe-
cyfice jak rafineria (ze wzglêdu na
stopieñ z³o¿onoœci przetwórstwa ropy
naftowej), nie pozostaje bez negatyw-
nego wp³ywu na œrodowisko. S¹ to
tak¿e kilometry ruroci¹gów, których
wiêkszoœæ biegnie dnem rzeki, zda-
rza siê, ¿e ulegaj¹ rozszczelnieniu.
Dochodzi do awarii. Zdarzaj¹ siê dzi-
kie nawierty, kradzie¿e paliwa. Po-
mimo szybkich interwencji s³u¿b ra-
towniczych, dezaktywacji szkodli-
wych substancji, zawsze jednak jakaœ
ich czêœæ przedostaje siê do wód grun-
towych i powoduje du¿e ska¿enia œro-
dowiska.

Tak¿e przystanie ¿eglarskie nie
s¹ bez winy. W sezonie turystycznym
ka¿da z nich to spore Ÿród³o zanie-
czyszczeñ. Zdaniem pani Aleksandry,

Przed nami stocznia Wis³a.

Ha³da fosfogipsów to najwiêkszy problem ekologiczny Trójmiasta.
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rzadko która marina ma miejsce do
mycia naczyñ, czy opró¿niania szam-
ba. O zawartoœci wk³adów do toalet
chemicznych wiemy jedynie tyle, ¿e
potrafi¹ w ci¹gu krótkiego czasu od-
wodniæ i rozpuœciæ fekalia, a to zna-
czy, ¿e jest to agresywna chemicznie
substancja, która wylana do wody
niszczy w niej ¿ycie. 4-osobowa za-
³oga, maj¹ca na jachcie ubikacjê che-
miczn¹ i zlewozmywak produkuje na
dobê blisko 5 litrów œcieków z ubi-
kacji i 15 litrów ze zlewozmywaka.
Poza œciekami problemem s¹ œmieci
dodatkowe, pozostawiane przy brze-
gu przez za³ogi jachtów i biwakowi-
czów. 4-osobowa grupa turystów za-
pe³nia œmieciami w ci¹gu dnia 10-li-

trowy worek plastikowy. 10–12 tys.
turystów w sezonie „produkuje” ta-
kich worków od 2,5 do 3 tys.

Jak co roku wielu „turystów”
sprz¹tanie swoich obozowisk pozosta-
wi przyrodzie i jej naturalnym pro-
cesom.

Jeszcze bêdzie truæ

Gdy na horyzoncie po prawej
stronie Martwej Wis³y (p³yniemy w
kierunku ujœcia rzeki) pojawia siê nie-
naturalne wzniesienie, nie mamy w¹t-
pliwoœci, ¿e to ha³da fosfogipsów.
Utworzona przez Gdañskie Zak³ady
Nawozów Fosforowych w podgdañ-
skiej Wiœlance, s¹siaduje bezpoœred-

nio z obszarami chronionego krajo-
brazu wyspy Sobieszewskiej i ¯u³aw
Gdañskich. Obchodzi w tym roku 40-
lecie – to najwiêkszy problem ekolo-
giczny Trójmiasta, wstyd dla miejsco-
wych w³adz, które nie wiedz¹, co z
ni¹ zrobiæ. Nie spe³nia standardów
ochrony œrodowiska, w ogóle ¿ad-
nych standardów cywilizacyjnych.
Ha³da niesie zagro¿enie dla zdrowia
okolicznych mieszkañców. Bomba
trucizn ska¿aj¹cych wody podziem-
ne, powierzchniowe, liczne studnie i
glebê – od wielu lat.

Sk¹d siê wziê³a? Aleksandra
Œwistulska zna dok³adnie jej historiê,
choæ ha³da jest prawie dwukrotnie od
niej starsza.

Fosfogipsy s¹ odpadem, który
powstaje podczas produkcji nawozów
fosforowych. Kierownictwo Gdañ-
skich Zak³adów Nawozów Fosforo-
wych chc¹c pozbyæ siê k³opotliwych
odpadów poprodukcyjnych dokona-
³o najgorszego wyboru. Zwieziono je
do wyrobiska powsta³ego po wydo-
byciu gliny na g³êbokoœci 9 m, czyli
poni¿ej poziomu dna Martwej Wis³y,
co powinno ju¿ wtedy wzbudzaæ za-
niepokojenie. By³ rok 1969, ochron¹
œrodowiska nikt siê wówczas nie
przejmowa³, nikt te¿ nie pomyœla³ o
uszczelnieniu „glinianki” od spodu,
czyli o zabezpieczeniu pod³o¿a przed
przesi¹kaniem substancji toksycznych
do wód gruntowych. Ha³da ros³a.

Dziœ ma ponad 40 m wysoko-
œci, zajmuje prawie 30 ha. Zgroma-
dzono na niej ok. 16 milionów ton
fosfogipsów, a mo¿e i wiêcej, ponie-
wa¿ brakuje dok³adnych danych z
okresu lat siedemdziesi¹tych. Rocz-
nie na ha³dzie prawdopodobnie sk³a-
dowano w latach 70. i 80. co najmniej
600 tys. ton fosfogipsu, iloœci te ogra-
niczono w latach dziewiêædziesi¹tych
do 200–300 tys. ton. Gdyby znalaz³
siê taki magik, który chcia³by prze-
nieœæ ha³dê w inne miejsce, potrze-
bowa³by do tego 10 000 sk³adów po-
ci¹gów towarowych.

Fosfogips zawiera oprócz fos-
foranów, fluoru ogólnego i fluorków
rozpuszczalnych w wodzie tak¿e me-
tale ciê¿kie takie m.in. jak: miedŸ,
o³ów, arsen, magnez, aluminium, ni-
kiel, cynk. S¹ one toksyczne dla zdro-
wia ludzi. W ha³dzie znajduje siê uran
oraz inne promieniotwórcze pier-
wiastki – stront i tor.

– Zdjêcia satelitarne pokazuj¹,
jak zanieczyszczona zwi¹zkami fosfo-
ru deszczówka regularnie zatruwa
wody podziemne i Martw¹ Wis³ê –
mówi pani Aleksandra.

Ha³da zatruwa te¿ powietrze;
pyli. Wiatry roznosz¹ szkodliwe sub-
stancje na 100 kilometrów w g³¹b
l¹du. Postanowiono przykryæ ha³dê
ziemi¹, a potem osadem z gdañskiej
oczyszczalni Wschód.

Skutki rekultywacji odpadami
œciekowymi okaza³y siê fatalne. Do-
sz³o do ska¿enia bakteriologicznego
wód gruntowych i pobliskich studni.

Liczne ekspertyzy (m.in. Insty-
tutu Medycyny Pracy i Zdrowia Œro-
dowiskowego w Sosnowcu) jedno-
znacznie stwierdzaj¹, ¿e ha³da wywie-
ra negatywny wp³yw na œrodowisko,
a tak¿e przyczynia siê do wzrostu za-
chorowalnoœci mieszkañców okolicz-
nych miejscowoœci na fluorozê i cho-
roby nowotworowe.

– Do koñca tego roku sk³adowi-
sko ma byæ definitywnie zamkniête.
Odpowiednie porozumienie zosta³o
podpisane w 2007 r. z dwuletnim okre-
sem przejœciowym. Tak wiêc na ha³dê
jeszcze dzisiaj trafiaj¹ tony odpadów
– mówi Aleksandra Œwistulska

Tak¿e przystanie ¿eglarskie nie s¹ bez winy.
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zostanie, co zrobiæ z 40-letni¹ bomb¹
toksyn? Planuje siê budowê od stro-
ny rzeki zapory betonowej. Zostanie
wkopana w grunt na g³êbokoœæ kil-
kudziesiêciu metrów, otoczy sk³ado-
wisko i zatrzyma przep³yw zanie-
czyszczonych wód podziemnych.
Mówi siê te¿ o dezaktywacji odpadów,

bo znakomit¹ ich czêœæ stanowi gips,
który podobno mo¿e byæ wykorzy-
stany w rolnictwie i budownictwie.

– Na naszych warsztatach orga-
nizowanych na Martwej Wiœle pokazu-
jemy uczniom zdewastowane nabrze¿e
rzeki, Ÿród³a jej zanieczyszczeñ, patrzy-
my co sprawia, ¿e jej woda nie mieœci
siê w ¿adnej klasie czystoœci. Poznaje-

my problemy i uœwiadamiamy co traci-
my, nie dbaj¹c o œrodowisko przyrodni-
cze – mówi Aleksandra Œwistulska.

We wrzeœniu po raz kolejny
poprowadzi zajêcia dla szkól z terenu
Pomorza. W Polsce jest wiele miejsc
gdzie cz³owiek zamienia rzeki w œciek.

Krystyna Forowicz
Foto: Aldona Zyœk

– Zaanga¿owaliœmy siê w opro-
testowanie zagospodarowania pasa
nadmorskiego w Gdañsku, plan bu-
dowy hotelu w tym miejscu oznacza,
¿e pojawi¹ siê tu tysi¹ce ludzi, samo-
chodów. S¹ to tereny spacerowe dla
mieszkañców, s¹ tam lasy wodochron-
ne i glebochronne. Powstanie wysokich
budynków nad brzegiem nie bêdzie
przyjazne dla mieszkañców. Ta inwesty-
cja wp³ynie tak¿e negatywnie na ujêcia
wody znajduj¹ce siê na tym terenie –
mówi Danuta Grodzicka-Kozak, pre-
zes Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska w Gdañsku, podkreœla-
j¹c, ¿e fundusz wspiera³ finansowo
przedsiêwziêcia s³u¿¹ce ochronie ujêæ
wody pitnej dla Gdañska.

Ujêcia wód, funkcjonuj¹ce od
100 lat, zosta³y wkomponowane w
teren parku miejskiego im. Reagana,
który pierwotnie planowany by³ na
obszarze pasa nadmorskiego pocz¹w-
szy od Jelitkowa, a¿ do Stogów. W la-
tach powojennych by³ to teren bagien-
ny z ciekami, rowami. W latach 80.
zosta³ czêœciowo zagospodarowany na
dziko przez dzia³kowców i by³ przez
wiele lat przez nich u¿ytkowany.

– W latach 90. powsta³a kon-

cepcja rewitalizacji przestrzeni miej-
skiej oraz jednoczesnej ochrony ujêæ
wody pitnej i utworzenia na obszarze
ponad 40 ha nowego kompleksu ogól-
nodostêpnych terenów rekreacyjnych.
Chodzi³o o to, aby ten obszar prze-
kszta³ciæ w dostêpn¹ dla mieszkañców
przestrzeñ publiczn¹ w formie parku.
Czêœæ by³aby zagospodarowana, upo-
rz¹dkowana, a na pozosta³ym obsza-
rze pozwolonoby rosn¹æ tej roœlinno-
œci, która tu kiedyœ wystêpowa³a. Po
wykwaterowaniu dzia³kowiczów przy-
st¹piono do realizacji idei parkowej
– mówi Robert Bogdanowicz, wi-
ceprezes WFOŒiGW w Gdañsku.

Jak wspomina wiceprezes Bog-
danowicz, ujêciom wody grozi³o
przed powstaniem parku zalanie wo-
dami opadowymi.

– Aby temu zapobiec sfinanso-
waliœmy prace zwi¹zane z zagospoda-
rowaniem istniej¹cych rowów, wyczysz-
czeniem ich. Poprowadzono nowe ka-
na³y i stworzono sieæ zastawek i urz¹-
dzeñ odprowadzania wody, tak aby
poziom wody gruntowej nie zagra¿a³
ujêciom. Fundusz finansowa³ równie¿
wycinkê drzew owocowych – pozosta-
³oœci po ogródkach dzia³kowych,

wspiera³ te¿ nasadzenia drzew zgod-
nych z charakterem terenu, szczegól-
nie na obszarach wydmowych, a tak-
¿e wykonanie zbiorników wodnych.
Planowany koszt tego projektu wyniós³
oko³o 5 milionów z³otych, zrealizowa-
liœmy zadania za oko³o 3 miliony. Z
pozosta³ych œrodków w³adze miasta
zrezygnowa³y, dosz³y bowiem do wnio-
sku, ¿e czêœæ terenu przeznaczonego na
park, przestrzeñ publiczn¹, zostanie
zagospodarowana na cele komercyj-
ne – dodaje wiceprezes Bogdanowicz.

Dziêki m.in. WFOŒiGW w
Gdañsku w najbardziej atrakcyjnym
pod wzglêdem krajobrazowym, eko-
logicznym i klimatycznym rejonie
miasta utworzono ogólnodostêpn¹
bazê rekreacyjno-sportow¹ i eduka-
cyjn¹. Ponadto rozwi¹zano problem
podtapiania s¹siednich obszarów za-
budowanych. Zlikwidowano zaba-
gnienia terenu poprzez budowê urz¹-
dzeñ wodnych – dwóch stawów o
³¹cznej powierzchni 2,6 ha. Zbudo-
wano sieæ komunikacji wewnêtrznej
dla pieszych i rowerzystów o na-
wierzchni ¿wirowej (³¹cznej d³ugoœci
5 km), utwardzono tak¿e trasy space-
rowe, zbudowano skatepark.

Aldona Zyœk

NIE ZABUDOWUJMY PASA
NADMORSKIEGO
Od jakiegoœ czasu obserwujemy próby, niestety czêsto udane, zabudowy terenów wczeœniej przezna-
czonych na rekreacjê i wypoczynek. W Warszawie od lat inwestorzy próbuj¹ zabudowaæ Pola Mokotow-
skie, w Gdañsku przypuszczono atak na pas nadmorski. Pojawi³ siê projekt wybudowania na tym tere-
nie wysokiego budynku hotelowego.


