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Okolice Berlina i Poczdamu stwarzają „wodniakom” (przede wszystkim kajakarzom i 
użytkownikom łodzi motorowych) okazję by w szczególnie atrakcyjny sposób – pły-
nąc łodzią – zwiedzić oba te miasta i ich okolice. Na obszarze Brandenburgii znajduje 
się ponad trzy tysiące jezior. Ponadto, we wszystkich możliwych kierunkach przeci-
nana jest setkami kilometrów wodnych dróg; żeglownych rzek i kanałów.

Sprewa i gęsta sieć kanałów na południu Berlina wraz  z Große Müggelsee i jeziorami  położo-
nymi  wzdłuż nurtu Dahme połączona jest z północno-zachodnią częścią miasta i  wodami  
Wannsee,  Tegelsee i Haveli. Szczególną rolę spełnia tu, liczący sobie niemal 40 km długości 
„Kanal Teltow”, zbudowany ponad 100 lat temu. Po obu jego stronach ciągnęły się wówczas 
tory kolejowe a specjalne lokomotywy przeciągały na linach statki i promy.

Chociaż zarówno Berlin jak i Poczdam nie są nadmorskimi portami, swoim nasyceniem 
wodą przypominają Wenecję. Wystarczająco głębokie kanały umożliwiały żeglugę nawet 
dużym statkom i barkom, przyspieszając zapoczątkowany w XIX w. gospodarczy rozwój 
Berlina. Dzisiaj ta bogata sieć wodna nadal służy do transportu towarów (głównie barkami), 
ale pozwala też na uprawianie sportów i turystyki wodnej. Wachlarz doznań, które stają się 
udziałem wodniaków jest tutaj większy niż gdziekolwiek indziej. Liczne pływające jednostki 
zobaczyć można tuż pod murami odbudowanego niedawno berlińskiego zamku Hohen-
zollernów, wzdłuż słynnych gmachów na Wyspie Muzeów, obok Reichstagu czy siedziby 
kanclerza Niemiec.  Zakolami Sprewy można opłynąć pałac Charlotenburg lub  „East Side 
Gallery” . Można też, np. w Poczdamie, zakotwiczyć w okolicy dworu Cecylienhof  lub  w 
niewielkiej odległości od ogrodów Sanssouci.  Płynąc przez oba te miasta będziemy ocie-
rać się o historyczne budowle i nowoczesne dzielnice tętniącej życiem stołecznej metropolii. 
Równocześnie, nawet w środku miasta, na wielu odcinkach, doświadczymy całkowitej ciszy i tzw. 
„czystej” przyrody…

Podróż nurtem  Sprewy,  Haveli , Dahme i licznych berlińskich kanałów stoi otworem także przed 
polskimi entuzjastami wodnej turystyki. Oczywiście istnieją ograniczenia, z którymi należy się za-
poznać i które powinniśmy tam przestrzegać. Dotyczy to nie tylko szybkości poruszania się (ge-
neralnie na trasach wodnych w obrębie wielkiego Berlina i Poczdamu nie wolno przekraczać 12 
km/godz.). Odcinki, gdzie nakazana jest jeszcze wolniejsza jazda, poprzedzają tablice informacyj-
ne. Obowiązują też regulacje specjalne (np. ruch jednokierunkowy w obrębie Landwehrkanal, czy 
zakaz wjazdu jednostkom pozbawianym radia na śródmiejski odcinek Sprewy; między mostami 
Mühlendammbrücke a Lühterbrücke. Stosowanie ograniczeń regulowanych bieżącymi zarządze-
niami Urzędu do Spraw Ruchu Wodnego w Berlinie i Poczdamie  (Wasser- und Schifffahrtsämter 
in Berlin und Potsdam) kontrolują patrole policji wodnej (Wasserschutzpolizei). Mandaty, zwłasz-
cza za przekroczenie szybkości lub prowadzenie łodzi pod wpływem alkoholu, są dość wysokie, 
więc naprawdę lepiej unikać powodów do ukarania. Załogi jednostek Wasserschutzpolizei, służą 
jednak najczęściej pomocą i przydatnymi informacjami, zarówno, gdy spotkamy ich na trasie jak 
i pozyskiwanych przez telefon: (Wasserschutzpolizei Berlin, tel. +49 30 46 64 75 10 13, Potsdam, tel. 
+49 331 96 88 424).
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W niemieckojęzycznej literaturze dotyczącej wodnych atrakcji Brandenburgii nie brakuje propo-
zycji najróżniejszych wariantów tras. Nigdzie jednak nie znalazłem szczegółowych opisów, które 
wydają mi się niezbędne, by wyprawa spełniała nie tylko oczekiwania poznawcze (a więc zawierała 
szczegółowe informacje dotyczące mijanych obiektów), ale też dawała informacje na temat miejsc 
postoju, noclegów, wodnych stacji benzynowych, wodnego pogotowia ratunkowego, możliwości 
zaopatrzenia w żywność, świeżą wodę, opróżnienia sanitariatów itp.

 Wybrałem więc dla polskich turystów i opracowałem kilkudniową trasę, kierując się jej atrakcyjno-
ścią w sensie mijanych obiektów.  Starałem się też dać możliwość poznania najróżniejszych aspek-
tów historycznych, politycznych, technicznych, kulturowych i geograficzno-przyrodniczych daw-
nej pruskiej, a obecnie niemieckiej stolicy.   

Ponieważ większość polskich „wodniaków” przybędzie do Berlina z kierunku Poznania lub Wrocła-
wia i dotrze najpierw do południowych krańców Berlina, sugeruję, by wodną przygodę rozpocząć 
od pod-berlińskiej miejscowości Wildau i tam właśnie wyczarterować swoją wodną jednostkę (o ile 
nie przyciągniemy własnej łodzi). Warto wspomnieć o możliwości wyczarterowania tutaj ostatnio 
bardzo popularnych mieszkalnych barek, zwanych tutaj Hausbootami. Nie będą one jednak naj-
lepszym rozwiązaniem dla dłuższych wodnych wędrówek. „Hausbooty” to rzeczywiście dobry po-
mysł na spędzenie czasu w możliwie atrakcyjnym dla wypoczynku miejscu, na jednym z pobliskich 
jezior.  Gdy uda się znaleźć przytulną zatoczkę, proponowałbym zrzucenie tam kotwicy i zażywanie  
wodnych czy słonecznych kąpieli w luksusowo wyposażonym „pływającym” domku z kuchnią, ła-
zienką i wygodnymi sypialniami.

 Do wielokilometrowych podróży „Hausboty” okażą się jednak mało przydatne; są trudne w ma-
newrowaniu, brakuje dla nich miejsca o wystarczającej długości, w zwykle dość mocno oblega-
nych portach (marinach). Niełatwe będzie skorzystanie z przeprawy przez śluzy.
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Hasuboot’y z miejscem dla 4 do 6 osób można wynająć pod adresem Uferpromenade an der Dahme 1, 

15745 Wildau) na przystani obok  restauracji „Villa am See”.

Dane takich łodzi: długość 8,90,  szerokość 3,60, wysokość 3,60,  zanurzenie:  0,60 m. Powierzchnia mieszkal-

na ok. 12,5 m.;  taras dachowy 24,00 m. Zużycie paliwa przy szybkości  ok. 7 km/godz.  od 2 do 3 l/100 km. 

Kuchnia z szafkami, płytą grzejną, lodówką i zlewem, wyposażona w naczynia, sztućce, garnki itp. Salon z 

podwójną rozkładaną sofą, stołem, krzesłami. Koja na górnym pokładzie, z podwójnym, dmuchanym mate-

racem do spania. Łazienka z prysznicem, toaletą, umywalką; Kołdry + poduszki. Szafa wnękowa.

Ogrzewanie / grzejniki, radio z CD i MP3.  Meble ogrodowe, zadaszony taras na dziobie, tylny taras, duży 

taras słoneczny na górnym pokładzie. Drabina kąpielowa, mapy, kamizelki ratunkowe i itd.

Przegląd cen w sezonie 2020 : 

https://skipper.adac.de/reviere/deutschland/brandenburger-und-berliner-gewaesser/

lub 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Karte_der_Berliner_Wasserstra%C3%9Fen.png

 
 

 

_________________________________________________________________

Namawiałbym dla celów naszej wyprawy rozważenie oferty wynajmu wielokabinowej łodzi moto-
rowej. Oczywiście dla prowadzenia takiej łodzi przydałaby się wśród członków naszej załogi osoba 
posiadająca patent sternika motorowodnego (uprawnionej do prowadzenia jachtach motorowych 
z silnikami do 60 kW (ponad 80 PS) . Możliwe będzie jednak znalezienie łodzi z silnikiem do 15 PS. 
Będzie wówczas możliwe korzystanie z niej bez patentu (zgodnie z regulacją z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857): „Nie wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyj-
nego uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych o mocy silnika do 75 kW i o długości 
kadłuba do 13 m, których prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h.”). 
Wielkość kabin także w łodziach z silnikami do 15 PS, umożliwi nocleg nawet  8 osobom. Duże jach-
ty motorowe są wyposażone w kuchnię gazową, zlew z bieżącą wodą, lodówkę, pełne zasilanie 
elektryczne, TV, radio, osobną kabinę WC, nawet ogrzewanie.
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Wyczarterować taką łódź można naturalnie też w Polsce ( np. czarter 7-osobowych jachtów moto-
rowych na szlaku wodnym rzeki Odry; w Porcie Cigacice (Sulechów / Zielona Góra) skąd swobod-
nie można ruszyć w kierunku Berlina (ok. 77 km. do Eisenhuttenstadt; następnie 45 km. kanałem 
Odra-Sprewa do miejscowości Wernsdrof, położonej tuż za śluzą Zwillingsschachtschleuse, skąd 
rozpoczniemy opisaną poniżej wyprawę. 

Istnieje oczywiście możliwość znalezienia podobnej łodzi w okolicach Wildau.  Na przykład w fir-
mie KUHNLE- TOURS, oddział w Zeuthen/Wildau (https://www.kuhnle-tours.de/suchen-buchen/
traumboot-buchen/zeuthen/ . Oferują oni  26 różnych typów łodzi, od małych jachtów z silnikiem 
motorowym, po duże łodzie mieszkalne dla 12 osób. Szczególnie warta polecenia dla naszych ce-
lów będzie mieszkalna łódź typu „Kormoran” –specjalnie wyprodukowana na potrzeby charterów.  

Wspomniana firma  proponuje elastyczny system cenowy – w zależności od popytu, oferując niż-
sze ceny przy wynajmie kilku łodzi. Aktualne ceny można znaleźć na ich stronie internetowej. Najle-
piej jednak złożyć ofertę  do działu rezerwacji: 0049 (0) 39 823 2660, lub przez WhatsApp (pod tym 
samym numerem) bądź E-Mailem (info@kuhnle-tours.de).
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xxx

Popłyniemy z południowo-wschodniego zakątka Berlina, znad brzegów rzeki Dahme, dalej  przez 
kolejne połączone ze sobą jeziora, łącznie z największym -  Müggelsee. Czekać nas będzie następ-
nie kilkukilometrowy odcinek Sprewy, by  wreszcie wypłynąć do Britzerkanal. Doprowadzi on nas 
do liczącego ponad sto lat (oddanego do użytku w 1906 r.) kanału Teltow. Po 22 km. dotrzemy jego 
wodami do północno zachodniego krańca Berlina i jeziora Wannsee wraz z fragmentem rzeki Ha-
wela (prawy dopływ Łaby). Tym samym osiągniemy Poczdam, który opłyniemy dookoła. Leży on 
bowiem na ogromnej wyspie, otoczonej kanałami i kolejnymi jeziorami. Następnie, po pokonaniu 
jeziora Gribnitzsee znów dotrzemy do Teltowkanal, by ruszyć w drogę powrotną…  Powtórzymy ją 
jedynie do pewnego miejsca, gdyż od Hafen Britz-Ost, skręcimy w prawo, wracając do nurtu znanej 
już nam rzeki Dahme. Będzie to już jednak zupełnie inny, niepoznany dotąd przez nas odcinek tej 
rzeki. Rozpoczniemy od wysokości berlińskiej dzielnicy Grünau. Po 12 kilometrach dopłyniemy z 
powrotem do miejsca startu. Czyli do Wildau..
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Etap 1:  Wildau – Köpenick. 

Wyruszamy z Wildau, z przystani obok restauracji „Villa am See”. Miasteczko Wildau urzeka wido-
kiem historycznego osiedla mieszkaniowego o nazwie „Schwarzkopf-Siedlung”. Zbudowano je w 
końcu XIX w. dla robotników istniejącej tutaj fabryki parowozów „Louis Schwarzkopf“  (który był jej 
założycielem i właścicielem).  Rozległe budynki fabryczne położone były wzdłuż linii kolejowej. Na 
prawo od niej – w kierunku jeziora, powstało w ostatnich latach XIX w. osiedle dla pracujących tu 
robotników, którego wygląd nadał miejscowości specjalnego charakteru. W przeciwieństwie do 
robotniczych mieszkań w Berlinie, tutejsze wyposażono m.in. w łazienkę, WC i balkony. W krót-
kim czasie wzdłuż brzegu jeziora pojawiły się 164 dwuklatkowe domy, w których znalazło się 820 
mieszkań. Równocześnie zbudowano szkołę, sklep wielobranżowy, pocztę, kościół i tzw. „kasyno” 
z dużą salą balową. Pojawiły się kluby: wioślarski, żeglarski i wędkarski. Zadbano też o pracujących 
zu inżynierów i kierownictwo fabryki.   Zamieszkali oni w przestronnych willach, na oddalonej nieco 
od wspomnianego osiedla ulicy Eichstrasse.  Piękne domy szczęśliwie przetrwały alianckie bom-
bardowania Berlina podczas II wojny światowej.  

Historyczne osiedle Schwarzkopfa w Wildau

Po rozlokowaniu się na wyczarterowanej łodzi – ruszamy w trasę w kierunku największego berliń-
skiego zbiornika wodnego  – Muggelsee. 

Po prawej stronie rzeki Dahme, naprzeciwko Wildau leży Niederlehme, kiedyś niewielka osada 
zamieszkała przez ludność pochodzenia słowiańskiego. W XVIII w.   wraz z okolicznymi wsiami   
Czernestorf ( Zernsdorf ) i Neue Mühle znalazła się ona w  posiadaniu twórcy Zamku Wusterhau-
sen- Fryderyka Wilhelma I. Od jego następcy Fryderyka II odkupiła tą miejscowość rodzina Teupitz. 
W XIX w. stała się ona własnością miasta Königs Wusterhausen. W środku wsi w latach 1913/1914 
wzniesiono kościół ewangelicki w styli neobarokowym, połączony, jako jednostka architektoniczna, 
z salą parafialną i plebanią.  
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W Niederlehme powstał w I poł.  XIX w.  pierwszy na świecie zakład produkujący cegłę wapienno-
-piaskową w Niemczech. Produkowano je z masy wapienno-piaskowej. Zaletą takich cegieł była 
znaczna wytrzymałość mechaniczna, mrozoodporność i niska cena (tańsza w produkcji od cegły 
ceramicznej). Piasek o wysokiej zawartości kwarcu wydobywano na miejscu, zaś wapień sprowa-
dzano w pobliskich kopalni w Rüdersdorf (dzisiaj znajdują się tam jedne z największych w Niem-
czech zakładów produkujących cement). W XIX i pocz. XX w. wiele budynków Berlina zbudowa-
na była z cegieł tutejszych zakładów, których twórcą i właścicielem był Robert Guthmann.  To on 
właśnie zlecił wybudowanie obecnego symbolu miejscowości - wieży ciśnień. Wieża oprócz swoich 
funkcji wodociągowych miała „pokazać światu, że wapienno-piaskowe cegły powstałe w Niederle-
hme (…) wytrzymują znaczne obciążenia”. Wzorowana na słynnej  istambulskiej „Wieży Chrystu-
sa” (na północ od Złotego Rogu, w dzielnicy Galata) została ukończona w 1902 r. Ma 27 metrów 
wysokości i 8,5 metra grubości. Zwieńczona jest wielopoziomowym dachem stożkowym i galerią 
widokową. Pracowała, jako wieża ciśnień,  do końca lat 60-tych XX w. W 1999 r. firma maklerska 
kupiła budynek, z zamiarem założenia tu muzeum żeglugi śródlądowej. Z planów tych szybko zre-
zygnowano.  Obecnie czeka na nowego właściciela i zagospodarowanie…   

Wieża ciśnień Guthmanna w Niederlehme. 

Wieży nie uda nam się jednak zobaczyć, gdyż położona jest  w przeciwnym kierunku  niż zaplano-
wana trasa. Miniemy za to, widoczne po prawej stronie największe w Niemczech „zagłębie” ogród-
ków działkowych. 

Gdy po 1,5 km dotrzemy do  Zeuthenersee; skręcimy w prawo, by popłynąć wzdłuż jezior Großer 
Zug i Krossinsee.  Na wschodnim brzegu tego drugiego, zlokalizowany jest duży plac kempingowy 
– przeznaczony też dla wodniaków, z wieloma pomostami do cumowania łodzi. Plac kampingowy 
przy Krossinsee oddany został do użytku w 1930 r. i należy do najstarszych w Berlinie ( w dzielnicy 
Schmöckwitz ). 
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 Przedostaniemy się następnie niewielkim, słabo widocznym przesmykiem, do odcinka słynnego 
Oder-Spree Kanal. Gdyby   skręcić teraz w prawo,  po 57 kilometrach dopłynęlibyśmy do Odry (przy 
Eisenhüttenstadt), na wysokości polskiego miasteczka Cybinka) . 

My jednak skręcimy w lewo, by pokonać jego ostatni (lub pierwszy) 3 kilometrowy odcinek.

 

Kanał Sprewa-Odra

„Kanał Sprewa-Odra” nosił wcześniej imię Fryderyka Wilhelma (znanego w historii, jako „Wielki 
Elektor”). To właśnie on w 1668 r. nakazał jego budowę. Rozwój przemysłu Berlina w XIX w. zmu-
sił ówczesne władze Prus do znacznej rozbudowy i pogłębienia kanału. Po 5 latach i wzniesieniu 
potężnej śluzy  Wernsdorf (którą zobaczyć można za naszymi plecami), kanał o łącznej długości 
niemal 80 kilometrów został oddany ponownie do użytku (w 1891 r.).

Niebawem kanał otworzy się na rozlegle wody dwóch łączących się tutaj jezior: Große Krampe i 
Seddinsee. Skręcimy w prawo, w Seddinsee, by po kolejnych 4 kilometrach wpłynąć do stosun-
kowo krótkiego kanału „Gosenerkanal” . Wprowadzi nas on do jeziora Dämeritzsee    (w oddali, 
na przeciwległym brzegu leży Erkner, niewielkie miasteczko, słynne niegdyś z plantacji morwy).  
Trzymając się lewego brzegu tego jeziora, poszukamy ukrytego wlotu …Sprewy. Na tym odcinku 
nazywa się ona Mügel-Spree. 

Jest to jednak ta sama rzeka - Sprewa, która swój początek bierze na Pogórzu Łużyckim. W pew-
nym momencie łączy się ona z kanałem Sprewa-Odra, by go opuścić w okolicach dawnej śluzy  
Große Tranke (przy mieście Fürstenwalde, leżącym na trasie ze Słubic do Berlina),   przyjmując  od 
tego miejsca wspomnianą  już nazwę Müggelspree.
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Przez następną godzinę będziemy przemieszczać się ową  Mügel-Spree , urzekającą wodną trasą, 
obok łabędzi i porastających brzeg lilii, wzdłuż przepięknej, niezwykle malowniczej miejscowości. 
Położona na lagunie osada nosi nazwę  Neu-Venedig (Nowa Wenecja). 

Historia Nowej Wenecji rozpoczęła się od kupna przez miasto Köpenick w 1890 r. majątku Hes-
senwinkel. Ten,  niegdyś bagnisty teren, osuszono w latach 80-tych XIX w., przekopując liczne ka-
nały odwadniające, nad którymi przerzucono kilkanaście mostów.  Powstała w ten sposób lagu-
na i jedno z najbardziej urokliwych miejsc w ówczesnych Prusach. Szybko obrosło ono legendą i 
stało się bardzo modne. Wielu bogatych berlińczyków postawiło tu swoje dacze. Formułującą się 
osadę nazywano początkowo Nowym Kamerunem. Dopiero później, gdy jeden z mieszkańców 
doszukał się podobieństwa z położoną także na lagunie Wenecją, przyjęła się obecna nazwa. W 
1928 r. teren podzielono na 374 działki. Najlepiej sprzedawały się te, które graniczyły z prawym 
brzegiem Mügel-Spree.  Po wojnie, w czasach NRD, prawowitym mieszkańcom najbardziej atrak-
cyjnych działek odebrano prawo własności, wręczając je zasłużonym funkcjonariuszom Stasi lub 
wybitnym działaczom partii komunistycznej.   Do dawnych właścicieli  (lub raczej  ich potomków) 
działki powróciły dopiero w połowie lat 90-tych. 

 

Plan działek w Neu Venedig. 

Opuszczając Neu Venedig, zobaczymy fragmenty starej XIX wiecznej wioski rybackiej Rahnsdorf. 
Niestety wskutek pożaru w drugiej połowie XIX w. niemal cała stara zabudowa spłonęła. Ocalał 
jedynie ceglany kościół.
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Kosciół w Rahnsdorf

Gdy miniemy leżącą po lewej stronie restaurację o nazwie Neu-Helgoland,  wody  Müggel-Sprre 
nieoczekiwanie znikną  w niewielkim akwenie jeziora Kleiner Müggelsee (z przepięknymi plażami 
na lewym brzegu). Müggel-Spree pojawi się ponownie po drugiej jego stronie. Choć tylko na krót-
ko.  Po zaledwie kilkudziesięciu metrach rzeka ta wpadnie do ogromnego Müggelsee. 

Müggelsee nie dorównuje wielkim jeziorom na Mazurach, ale i tak jest bardzo duże: jego po-
wierzchnia ma 7,5 km² ( 4,3 km długości, 2,6 km szerokości).  W niektórych miejscach głębokość 
osiąga 8 metrów. Jezioro potrafi być bardzo niebezpieczne w czasie burzy. Krótkie, wysokie fale 
doprowadzają często do wywrotek, zwłaszcza jachtów. Po prawej stronie, na północnym brzegu, 
widać zabudowania największego w Berlinie wodociągu Friedrichshagen. Niemal cała uzdatniana 
tam woda pochodzi bezpośrednio z tego jeziora. Wokół znajdują się także liczne, głębokie studnie, 
skąd ciągnie się wodę podziemną ścieżką przeciekową, oczyszczaną piaskiem.

Przepłyniemy przez całą długość Müggelsee – czyli ponad 7 kilometrów. Pamiętajmy jednak, że 
jednostki napędzane silnikiem spalinowym (czyli też nasze łodzie) zobowiązane są do trzymania 
się drogi wodnej,  wytyczonej bojami.  Ciągną się one środkiem jeziora i nie wolno łodziom moto-
rowym zbaczać z tej drogi!

Wypływając z Müggelsee ponownie nurtem Müggel-Spree,  przez krótki moment znajdziemy się nad 
niezwykłym budowlanym przedsięwzięciem. Było nim przekopanie pod dnem rzeki podziemnego 
tunelu o nazwie „Friedrichshagen”. Został oddany do użytku w 1927 r. i połączył dzielnice Kämme-
reiheide z Müggelpark, zastępując działającą wcześniej w tym miejscu przeprawę promową. Był to 
pierwszy żelbetowy tunel w Europie, zbudowany w konstrukcji kesonowej, przy użyciu sprężonego 
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powietrza.  W pobliżu południowego wyjścia tego tunelu, znajdują się dwa popularne wśród dzieci 
kąpieliska, zwane potocznie „bieżniami” (ze względu na niewielką głębokość wody). 

Południowe zejście do tunelu #Friedrichshagen”

Znajdujemy się obecnie na obszarze berlińskiej dzielnicy Köpenick.  Do początkach XX w. dzielnica 
ta była samodzielnym miastem, położonym na rozległej wsypie, między Müggelsee a ujściem rzeki 
Dahme do Sprewy. We wczesnym średniowieczu był to gród słowiański i nosił nazwę Kopanica.  
Wzniesiono go na początku IX wieku. W następnym stuleciu stał się siedzibą słowiańskiego władcy 
o imieniu Jaksa. W 1200 r. pod pretekstem chrystianizacji, obszary zasiedlone przez Słowian połab-
skich zostały podbite przez margrabiów miśnieńskich, Wettynów.  Od XV w. właścicielami Kopa-
nicy, która zmieniła nazwę na Köpenick, stali się Hohenzolernowie z Berlina.  W roku 1906 miasto  
rozsławiła sprawa szewca Wilhelma Voigta, zwanego później ”kapitanem z Köpenick”.

Po przepłynięciu kilkudziesięciu metrów, na prawym brzegu pojawią się zabudowania nieczynnej 
od kilku lat, najstarszej w Berlinie gorzeli,  Berliner Bürgerbräu. Uruchomiono ją w 1753 r. za zgodą 
ówczesnego króla Prus Fryderyka II.  

Za  mostem Salvador-Allende-Brücke,  rzeka dość gwałtownie skręca w prawo. Zaraz za tym za-
krętem ukaże się koryto Starej Sprewy ( Alte-Spree), gdzie warto wpłynąć, by zrobić sobie krótki 
przystanek przy pomostach „Berliner Kanu Club”, lub stojącej tuż obok wodnej stacji benzynowej.  
Po zacumowaniu warto przedostać się mostem dla pieszych o nazwie Katzengrabensteg na drugą 
stronę Sprewy i  zwiedzić starówkę średniowiecznego Köpenick.
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Czarną linią zaznaczony jest Katzengrabensteg

Ta niewielka wyspa jest częścią dawnego grodu. Spacer wzdłuż wąskich uliczek doprowadzi nas do 
miejskiego zamku - najstarszej zachowanej tutaj budowli. Został wzniesiony w latach 1677–1690, w 
stylu holenderskiego baroku, dla syna Wielkiego Elektora i następcy tronu brandenburskiego, Fry-
deryka III (po koronacji przybrał imię Fryderyk I).  Zamek nie doznał nigdy poważniejszych uszko-
dzeń i dotrwał do naszych czasów. Wewnątrz zobaczyć można m.in. eksponaty skarbu Hohenzol-
lernów i niedawno odrestaurowaną salę heraldyczną.

Po zwiedzeniu starówki i powrocie na naszą łódź, opłyniemy Baumgarteninsel , by znów pojawić 
się na Müggel-Spree. Za kolejnym mostem (Dammbrücke), znajdziemy się w miejscu połączenia 
Müggel-Spree  z widoczną  z lewej strony  rzeką Dahme (której nurt poznaliśmy w Wildau). Od tego 
miejsca obie rzeki popłyną wspólnie w kierunku północnym… ale już – jako Sprewa.  

Mając tylko jeden dzień do dyspozycji należałoby teraz skręcić w lewo w kierunku Dahme i mijając 
wlot  kanalu Teltow , przez dzielnice Berlina Grünau oraz  miejscowości Eichwalde i Zeuten, po-
wrócić do Wildau.  Opis odcinka znajdziemy w podrozdziale: Etap VI  Kanałem Teltow do Dahme i 
powrót do Wildau (str. ….)
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Etap 2.  Köpenick - Historisches Hafen  i  Mühlendammschleuse

Trzymając się prawej strony, popłyniemy teraz w kierunku widocznego mostu Wilhela Spindlera 
(Spindler był właścicielem znanej berlińskiej firmy farbiarskiej, która powstała w pierwszej poł. XIX 
w).  Rozlegle tereny na prawym brzegu Sprewy zwane Oberspree (dzisiaj dzielnica ta nosi nazwę 
Oberschönwalde) w II połowie XIX w.,  w sytuacji gwałtownej industrializacji Berlina, były sukce-
sywnie zabudowywane budynkami fabrycznymi. Większość stawianych wówczas zakładów zosta-
ła zrównana z ziemią podczas zdobywania miasta przez Czerwoną Armię, w kwietniu i maju 1945 r. 

Niektóre jednak przetrwały. Gdy miniemy Wilhelm-Spindler-Brücke, po kilkuset metrach, zobaczy-
my na prawym brzegu  Sprewy stare budynki fabryczne. To dawna, nieczynna już, fabryka kabli 
bogatego przemysłowca, berlińskiego Żyda,  Emila  Rathenau, założyciela znanej do dzisiaj firmy 
AEG. 

Zakład w Oberspree,  który powstał w 1890 r. został zbudowany z charakterystycznych żółtych ce-
gieł klinkierowych (tzw. „Klinkier Oberschöneweider”). W krótkim czasie znalazło tu zatrudnienie 
prawie 2000 osób. Należało więc rozwiązać problem dotarcia robotników do pracy. Emil Rathe-
nau po konsultacjach z władzami miasta, sfinansował budowę mostu pieszego, który nazwano 
Kaisersteg. Żelazna konstrukcja, o pionierskim rozwiązaniu, była opisywana nawet w ówczesnych 
miejskich przewodnikach. Sprawiła, że droga pracowników Fabryki Kabli , z położonej po drugiej 
stronie Sprewy stacji S- Bahnhof Schöneweide, została znacznie skrócona. Most wysadzili w powie-
trze sami hitlerowcy, w kwietniu 1945 r. Odbudowano go dopiero w 2007 r. Obecnie nie przypomi-
na dawnej konstrukcji…

 
Dawny wygląd „Kaisersteg” widoczny na pocztówca z 1903 r. 

Niebawem z lewej strony będziemy mijać młodzieżowy klub koncertowy i dyskotekowy – na stat-
ku o nazwie  Jugendschiff ReMiLi . Po kilkunastu minutach wpłyniemy pod kolejny most – Tre-
skowbrücke, z końca XIX w., odbudowany w 1955 r. Podobnie jak  Kaisersteg, także ten most SS 
wysadziła w ostatnich dniach wojny w powietrze, by utrudnić armii czerwonej dotarcie do centrum 
Berlina.
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Następny most, pod którym będziemy przepływać nazywa się Stubenrauchbrücke.  W okresie 
międzywojennym  był  on  dwukrotnie  remontowany  w  związku  z  nadmiernym  obciążeniem  (za 
sprawą  systematycznie  wzrastającej  liczby  przejeżdżających  tramwajów).  Został  zamknięty  dla 
ruchu po zbombardowaniu go przez Brytyjczyków w 1944 r. Był pierwszym odbudowanym mostem 
berlińskim po zakończeniu wojny (w 1947 r.).  

 

Stubenrauchbrücke od strony Treskowbrücke 

Ostatni mostem na Sprewie, pod którym przepłyniemy to Minna-Todenhagen-Brücke. Zbudowa-
no go niedawno i oddano do użytku w 2017 r. Połączył prawobrzeżne dzielnice Berlina z autostradą 
A-113.  Nazwany został imieniem Minny Todenhagen, przedstawicielki niemieckiego ruchu socjal-
demokratycznego i byłej przewodniczącej gminy Treptow (w latach 30-tych).

  Zaraz za mostem jej imienia można opuścić Sprewę, by - skręcając w prawo, znaleźć się na wodach 
Britzowkanal (i popłynąć w kierunku Poczdamu). 

Ponieważ jednak zbliża się czas na nocleg, lepiej popłynąć kawałek dalej w górę Sprewy (około 
1 km) by skorzystać z możliwości bezpiecznego zacumowania w  Citymarina Berlin-Rummelsburg  
(adres: Zur Alten Flussbadeanstalt 5, 10317 Berlin, Tel.: +49 30 422 199 299, e-Mail: hafenmeister@
hafenundhof.de).  
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Znajdziemy tu miejsca do zaparkowania naszych łodzi. Odpowiednie dla barek mieszkalnych po-
mosty znajdziemy po lewej stronie, zaraz za wejściem do portu (oznaczone są zielonymi znakami). 
Najlepiej, dla pewności, wcześniej zarezerwować sobie miejsce np. przez wysłanie e-maila (należy 
podać swój numer telefonu oraz szerokość i długość jednostki). Warto też tutaj opróżnić sanita-
riaty, zatankować paliwo i czystą wodę.  Istnieje tutaj możliwość skorzystania z „kuchni portowej” 
i zakupu kolacji oraz  (na rano)  porcji śniadaniowej.  W  „Hafenkante”, czyli miejscowym  ogródku 
piwnym, będziemy mieli  okazje wypić  zimne „Berliner-Pilzner”,  podziwiając  widok na przystań 
i zatokę Rummelsburger.

Po noclegu w tym miejscu, warto poświęcić jeszcze około 1,5 godziny  by  dotrzeć, po minięciu 
dzielnicy Treptow, do  XIX-wiecznego, neogotyckiego  mostu:  Oberbaumbrücke, w dzielnicy Frie-
drichshain (naprzeciwko położony jest Kreuzberg) . 

 Oberbaumbrücke

Możemy teraz z prawej strony podziwiać jedną z berlińskich atrakcji o nazwie East Side Gallery. 
Liczne ogromne malowidła tej galerii widoczne są na pozostałościach muru, zbudowanego przez 
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władze komunistycznych Niemiec.  Mur miał oddzielać mieszkańców stolicy NRD od Berlina Za-
chodniego (w tym wypadku dzielnice Fridrichshain od zachodnioberlińskiego Kreuzbergu).  Ta nie-
zwykła galeria jest rodzajem wyrażanego w obrazach „krzyku wolności” wielu artystów-malarzy  z 
całego świata.

Łodziami poruszanymi silnikami spalinowymi nie posiadającymi specjalnych aparatów radiowych 
UKV (do ostrzegania się służy kanał 10, natomiast do łączności nawigacyjnej kanały 18, 20 i 22 – przy 
czym o aktualnie obowiązującym kanale informują m.in. tablice na brzegu; osobne częstotliwości 
służą do kontaktu ze śluzami ) nie wolno popłynąć dalej, niż do znajdujących się w niewielkim już 
oddalaniu, miejsc o nazwie Historisches Hafen i  śluza  Mühlendammschleuse. Chodzi o bezpie-
czeństwo, które stwarza ogromna liczba statków spacerowych, poruszających się na najciekaw-
szym historycznie odcinku Sprewy; właśnie między mostem Mühlendammbrucke a oddalonym o 
5 kilometrów  Lutherbrücke (na wysokości zamku Bellevue, będącym obecnie siedzibą prezydenta 
Niemiec).
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Etap 3. Kanalem Teltow

Najpierw Britzerkanal do kanału Teltow

Zawracamy zatem, by wpłynąć do Britzer Verbindungskanal (zbudowanym w l. 1900- 1906). Jest 
on stosunkowo krótki i liczy łącznie niewiele ponad 3 km. W dwóch-trzecich jego długości przeci-
na go most o nazwie Baumschulenbrücke. Przed zjednoczeniem, po lewej stronie, nad brzegiem 
ciągnął się mur, ponieważ Britzerkanal był na tym odcinku granicą miedzy zachodnioberlińską 
dzielnicą Neuköln, a wschodnioberlińską Jahannisthal.

Dramatycznie można się o tym przekonać, gdy mijać będziemy kolejny most ( ostatni na Britzow-
kanal) o nazwie Chris-Gueffroy-Brücke. To nazwisko chłopca urodzonego w 1968 r. który podjął 
próbę pokonania muru berlińskiego i przypłacił to życiem. Został zastrzelony 5 lutego 1989 r. Wraz 
z przyjacielem Christianem Gaudianem w okolicach dzisiejszego mostu jego imienia, próbował 
tego dnia pokonać tzw. „pas śmierci”. Zostali niestety dostrzeżeni przez broniących tego odcinka 
żołnierzy Armii Ludowej NRD. Chris został postrzelony w serce i zmarł na miejscu. Jego kolega, 
mimo odniesionych ran, przeżył i został skazany na 3 lata więzienia. 

Około 100 m za mostem widać postument zbudowany z rdzewiejących stalowych płyt, upamięt-
niających tamto wydarzenie. 

 

Postument na brzegu Britzowkanal, od strony Jahannisthal, upamiętniający śmierć Geffroy’a
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Widoczna do dziś kolonia działkowa „Harmonie” dochodziła wówczas do ponad 3,5 metrowej 
wysokości murowanej betonowej ściany , za którą rozpoczynał się pas śmierci - zagrabiony piasek, 
utwardzona ścieżka kontrolna i płotki sygnalizacyjne. Na końcu, tuz przy kanale, biegło ogrodze-
nie z metalowej siatki o wysokości około trzech metrów. Tam właśnie zginął 20 letni wówczas Chris 
Gueffroy.

 

Wylot Britzerkanal do kanału Teltow

Tuż za mostem autostradowym A-113, któr przebiega nad kanałem Britzer, wpłyniemy na wody 
Teltowkanal. Nieistniejący dzisiaj mur skręcał w lewo w odcinek kanału, który poznamy dopiero 
w drodze powrotnej…

 
Zaznaczone mosty na Britzerkanal i Teltowkanal – aż do Poczdamu. Blizej poznamy je w drodze powrotnej.
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Znajdujemy się teraz w dzielnicy Tempelhof, stanowiącej przed 1990 r. cześć Berlina 
Zachodniego. Przepływamy pod kolejnymi mostami: Buschkrugbrücke, Rungius-
brücke, Britzer Brücke, Wilhelm Borgmann Brücke, Tempelhoferbrücke, Gottlieb-Dun-
kelbrücke - czyli mostowym połączeniem autostrad A113 z A-100.

Między Gottlieb-Dunkel Strasse, prowadzącą na most o tej samej nazwie a Komtur-
strasse (Tempelhof-Ost) ciągnie się, równolegle do kanału, po jego prawej stronie - Te-
ilestrasse. Jest to, wytyczona w XIX w. ulica o wyłącznie przemysłowym charakterze. 
Świadczą o tym widoczne do dzisiaj stare budynki fabryczne i dźwig portalowy z 
1935 r.

 Na szczególną uwagę zasługuje nieczynny już dzisiaj dawny zakład produkcyjny o nazwie Sarotti, 
czyli fabryka słynnych wyrobów czekoladowych opatrzonych niegdyś charakterystycznym i po-
wszechnie znanym  znakiem firmowym, 
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Znak firmowy czekoladowych produktów firmy Sarotti

Wszystko zaczęło się w 1868 r., gdy cukiernik Hugo Hoffmann (1844–1911) zaczął w Berlinie maso-
wo wytwarzać czekoladki i ciastka owocowe. Ich popularność zmusiła go do rozszerzenia produkcji 
przez opracowanie nowej, nieznanej dotąd technologii, z zastosowaniem maszyn parowych. W 
1872 r. Hoffmann nabył sklep cukierniczy należący wcześniej do firmy Felix & Sarotti . Po jej przeję-
ciu sprzedawał produkty pod właśnie pod nazwą Sarotti.

Firma niemal podwoiła produkcję, gdy kierownictwo nad fabryką i licznymi z czasem sklepami 
przejął syn. Hoffmanna - Max. W 1913 r. Otworzył in nowy zakład produkcyjny w Tempelhof, w 
którym zatrudniał już  około 2000 pracowników. Ciągły rozwój fabryki zatrzymała wojna, zaś po 
jej zakończeniu została ona niemal całkowicie zdemontowana przez Rosjan i wywieziona do ZSRR 
w ramach reparacji wojennych. Berliński zakład starano się przywrócić do życia. Stanowisko jedne-
go z dyrektorów pełnił krótko Wilhelm Koppe (1896–1975) zbrodniarz wojenny, odpowiedzialny za 
masowe zbrodnie na Polakach i Żydach w czasie okupacji, ukrywający się wówczas pod fałszywym 
nazwiskiem Lohmann (był m.in. Wyższym Dowódcą SS i Policji w Kraju Warty i Generalnym Guber-
natorstwie i sekretarz stanu do spraw bezpieczeństwa, w kierowanym przez Hans Franka, rządzie 
Generalnego Gubernatorstwa.)

 Dopiero cztery lata po zakończeniu wojny firma była w stanie podjąć produkcję dzięki pierwszym 
dostawom surowego kakao. W lipcu 2011 r. zakład (z marką Sarotti) został sprzedany belgijskiemu 
producentowi słodyczy Sweet Products  i opuścił Berlin.

 

Jeden z zachowanych budynków dawnej fabryki czekolady nad kanałem Teltow. 
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Niebawem dopłyniemy do rozległego portu o nazwie Tempelhofer Hafen, z miejscami do cumowa-
nia. Warto, choćby na krótko, zatrzymać się tutaj.

Tempelhofer Hafen zlokalizowany jest mniej więcej w środku 40-kilometrowego kanału Teltow, tuż 
przy popularnym centrum handlowym. Z betonowego pomostu można przedostać się na dwo-
rzec metra (U-6 Ullsteinstraße),  by po 10 minutach znaleźć się w centrum Berlina.

 

Tempelhofer Hafen

Plan przekopywania Kanalu Teltow zmusił inwestorów do budowy specjalnych basenów porto-
wych. Największym i najważniejszym miał okazać się właśnie basen Portu Tempelhof. Dla umożli-
wienia przewidzianego w tym okresie holowania barek za pomocą specjalnych lokomotyw, wej-
ście do portu zostało po obu stronach połączone żelaznym mostem holowniczym (dzisiaj już nie 
istnieje).  Dla niektórych, szczególnie dużych jednostek możliwy był jedynie ruch jednokierunkowy. 
Stąd Port Tempelhof dawał też możliwość oczekiwania na przepłyniecie takiej jednostki.

By wykorzystywać ten sporej wielkości basen, wzniesiono też budynki magazynowe do wyładun-
ku towarów. Największy z nich miał kilka pięter, 120 m. dł.  i 25 szerokości. Dysponował tez szyno-
wymi dźwigami o ładowności do 6 ton.

Obecnie znajduje się tutaj prawdziwa mozaika najróżniejszych usług: domy towarowe, schronisko 
młodzieżowe, studia radiowe, pływająca scena teatralna i kilka  ogródków piwnych.
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Położenie portu Tempelhof w dzielnicy o tej samej nazwie. 

Niemal dokładnie naprzeciwko zobaczymy kolejną imponującą budowlę. Jest zwieńczona wysoką, 
77 metrową wieżą. To słynny Ullsteinhaus, zbudowany w połowie lat dwudziestych XX w. Wspo-
mniana wieża  stanowi architektoniczny symbol dzielnicy Tempelhof   i do początku lat 60-tych 
była najwyższym budynkiem w Niemczech. Pierwotnie mieściła się tutaj drukarnia  popularnego 
wówczas  wydawnictwa Ullsteina. Z czasem jednak do tego imponującego budynku przeniosło się 
także samo wydawnictwo, którego znakiem firmowym była tzw. „sowa Ullsteina”.

Sowa – symbol wydawnictwa Ullsteina do dzisiaj zdobi dawny budynek firmy

 Ponieważ Ullstein był Żydem po dojściu Hitlera do władzy  jego wydawnictwo zostało przejęte 
przez nazistów i nazwane „Deutsche Verlag”. Spadkobiercy Ullsteinów odzyskali po wojnie swój 
majątek. Należące do nich akcje  sprzedali niebawem wpływowemu wydawcy Axelowi Springero-
wi. 

Po upadku muru ponownie doszło do znaczących zmian: obecnie w budynku działa „Mode Center 
Berlin”, stając się wiodącą firmą wystawienniczą w branży. Zajmują się też exportem odzieży z ca-
łego świata, oferując ją firmom zajmującym się modą.  „Mode Center Berlin” dysponuje ogromną 
powierzchnią ponad 55 tys. m².
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Dawny dom wydawniczy Ullsteina obecnie Centrum Mody. 

Kontynuujemy naszą podróż w kierunku Poczdamu, przepływając pod  mostem Tempelhhofer-
-Damm- Brücke a następnie Germelmannbrücke. Zaraz za nim, po prawej stronie, ujrzymy tak zwa-
ny Wulfila Ufer . Nazwa pochodzi od nazwiska  biskupa Gotów - Wulfili . Brzeg porastają lipy zaś 
między drzewami wiedzie ścieżka rowerowa.  W głębi znajdują się bloki mieszkalne z lat 20-tych 
ubiegłego wieku. 

Kolejne mosty to: Gersdorfbrücke i Ringuferbrücke. Gdy miniemy ten ostatni, tym razem po lewej 
stronie, zobaczymy  Port Mariendorf,   przeznaczony głównie do cumowania  jednostek wodnych 
wymagających bieżących napraw.
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Po tej samej stronie, w miejscu nieco oddalonym od brzegu ujrzymy starą konstrukcję rusztowania, 
otaczającego niegdyś ogromny zbiornik gazowy, należący do Elektrowni Mariendorf

 

Rusztowanie dawnego zbiornika na gaz w Elektrowni Mariendorf

Elektrownia gazowa Mariendorf nie działa już od ponad ćwierć wieku. Większość historycznych 
budynków została jednak zachowana. Powstała w latach 1900–1901 i była wówczas największą 
berlińską gazownią, zapewniając miastu gaz. Wykorzystywano fo wówczas głownie do oświetlenia 
ulic (latarnie gazowe). Potrzebny produkt uzyskiwano z węgla w procesie tzw. „zgazowania”. Wy-
tworzony w ten sposób produkt, zasilał oświetlenie berlińskich  ulic . Z czasem, po rozprowadzeniu 
skomplikowanych instalacji był wykorzystywany w prywatnych mieszkaniach. W czasie II wojny 
światowej z gazu pochodzącego z węgla produkowano tutaj w ogromnych ilościach paliwa płyn-
ne na potrzeby Wehrmachtu. Usytuowanie gazowni w pobliżu kanału ułatwiło dostarczenie drogą 
wodną niezbędnego węgla ze Śląska. Do rozładunku i transportu węgla na terenie gazowni wyko-
rzystano dźwigi portowe, jednoszynowy i dźwig magazynowy z lipskiej firmy Adolf Bleichert & Co. 
W okresie powojennym, gdy dostarczanie gotowego gazu do otoczonego terytorium NRD Berlina 
Zachodniego z innych źródeł okazało się niemożliwe,  gaz uzyskiwany z węgla był jedyną alterna-
tywą.  Po zjednoczeniu Niemiec i ogromnych dostaw gazu ziemnego ze Wschodu problem znik-
nął. W 1996 r. Gazownia Mariendorf została więc zamknięta. Z czasem teren i zabytkowe budynki 
przebudowano, a nowi lokatorzy wykorzystują je dla swoich potrzeb. Tak np.  firma Stone Brewing 
Company otworzyła tutaj swój pierwszy europejski browar, a Deutsche Post AG -  zmechanizowaną 
bazę dostaw pocztowych. 

Za kładką dla pieszych ( Meriendorfen- Hafensteg) i znajdującym się tuż za nim wiaduktem kole-
jowym , naszym oczom ukaże się ogromny magazyn olejów napędowych  (Tanklager -Oiltanking 
Deutschland GmbH & Co. KG).
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Ogromne zbiorniki na oleje grzewcze i napędowe nad brzegiem Kanału Teltow. 

Magazyn ten oddano do użytku w lipcu 1969 t. tuż nad kanałem Teltow, na wysokości dzielnicy 
Lankwitz. Powstał przy dawnym placu węglowym. Początkowo stanęły tu cztery ogromne zbior-
niki na olej i ropę, każdy o pojemności 5 tys. metrów sześciennych.  Bliskość kanału umożliwiało 
wodny transport tych produktów. Zbudowano jponadto bocznice kolejowe i   sieć dróg dla  cy-
stern samochodowych, którymi rozwożono olej opalowy po najbliższej okolicy. Olejem z Lankwitz 
ogrzewana była większość domów mieszkalnych Zachodniego Berlina. 

Porośnięte  drzewami brzegi kanału Teltow  nie pozwalają przyjrzeniu się architekturze mijanych 
dzielnic. Urozmaiceniem pozostają kolejne mosty: Sieversbrücke, Edenkobener Steg (dla pieszych),  
Siemensbrücke, Hannemanbrücke, Prinzregent-Ludwig-Brücke. Ten ostatni już na obszarze kolejnej 
dzielnicy Berlina  - Steglitz. 

Tuż za Prinzregent-Ludwig-Brücke, po lewej stronie pojawią się budynki z czerwonej cegły zakładu 
o nazwie Steglitzer Kraftwerk (Elektrownia Steglitz). Zostały wzniesione tu w początkach XX w. wg 
projektu słynnego berlińskiego architekta obiektów przemysłowych, Hansa Heinricha Müllera.

były Steglitzer Kraftwerk

 Zleceniodawcą była gmina Steglitz, od której w 1909 r. wyszło zamówienie na wzniesienie w tym 
miejscu elektrowni węglowej. Inwestycja miała stanąć na terenie dawnej zajezdni tramwajowej, 
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gdzie zaczynały się też tory legendarnej linii pierwszego na kontynencie europejskim tramwaju 
parowego , który od 1887 r. obsługiwał trasę biegnącą od stacji kolejową  Lichterfelde do Teltow.

Po dwóch latach budowy, 1.04.1911 r. zakład energetyczny z trzema turbinami parowymi został 
oddany do użytku. Okazał się  największą elektrownią akumulatorową, jaka kiedykolwiek działała 
w Niemczech. W 1922 r., po reformie administracyjnej, gdy Steglitz znalazł się w granicach Wielkie-
go Berlina , Steglitzer Kraftwerks wielokrotnie zwiększył produkcję. Nowym operatorem została 
wówczas firma  Städtische Elektrizitätswerke -BEWAG.  W 1926 r. dobudowano elektrociepłownię.  
W czasie II wojny światowej została dwukrotnie zbombardowana, ale mimo poważnych zniszczeń 
była ponownie uruchamiana. 

Do wielu nowych inwestycji w tej elektrowni doszło w okresie, gdy po wojnie ta cześć miasta zo-
stała oddzielona od „zony” sowieckiej, a od 1949 r. przekształcona w Berlin Zachodni.  W 1958 r. 
zdecydowano się na rezygnację z węgla i przejście na ropę. W 1960 r. uruchomiono dodatkowo 
turbiny gazowe. Dopiero po upadku muru, z powodu awarii jednej z turbin, a ostatecznie kierując 
się względami ekologicznymi, zakład ostatecznie zamknięto. 

W 2001 r.  w jednym z opuszczonych budynków dawnej elektrowni (przy  Teltowkanalstraße 9),  z 
inicjatywy byłych pracowników, stworzono  muzeum Muzeum Energii. Można w nim obejrzeć nie 
tylko jedyne w swoim rodzaju urządzenia do wytwarzana energii elektrycznej i jej przetwarzania 
ale tez sposoby dostarczania jej do tysięcy odbiorców. Dostępne jest też tam obszerne archiwum 
dotyczące historii zakładu.  Muzeum to pozwala uświadomić sobie jak bardzo wszystko, co zwią-
zane jest z prądem, ukształtowało życie gospodarcze Berlina w początkach XX wieku. Jak wiado-
mo na dziesięciolecia utrwaliła jego wiodącą pozycję na świecie w przemyśle elektrotechnicznym 
i elektrycznym. 

Około 120 metrów za tym mostem , po prawej stronie, ujrzymy rozległy park o nazwie Bäke  (jego 
wcześniejsze, słowiańskie określenie brzmiało: Telte) . Bäke to nazwa niegdyś wartkiego, szerokiego 
strumienia, tworzącego się u podnóża nieodległej góry  Fichtenberg  i wpływającego do Griebnitz-
see - jeziora otaczającego poczdamski Babelsberg . Strumień ten przestał praktycznie istnieć, gdy 
budowniczowie kanału Teltow wykorzystali jego nurt, wprowadzając go w koryto kanału. 

Słowiańska nazwa strumienia  „Bäke” czyli – „ Telte”, przyjęła się z czasem dla tej części miasta,  
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a w 1905 r. również dla powstającego kanału. W okresie wczesnego średniowiecza  dolina Telte 
stanowiła  atrakcyjne miejsce dla przybywających na  obszary Marchii Brandenburskiej niemiec-
kich osadników . Utworzył ją w 1157 r. na terenach zamieszkałych przez Słowian połabskich, Al-
brecht Niedźwiedź  (z saksońskiej dynastii Askańczyków)  . Między żyzną doliną  Bäketal a jeziorem 
Schlachtensee powstała wówczas wieś, której mieszkańcami byli  w jednej połowie Słowianie, w 
drugiej - osadnicy niemieccy, głównie z obszarów Szwabii i Lotaryngii.   Wieś była przykładem ich 
zgodnego współżycia. Osada ta (przestała istnieć w XIII w. z powodu wyjałowienia gruntów) zosta-
ła dopiero niedawno odkryta. Zrekonstruowana - jest obecnie dostępna, jako wioska muzealna o 
nazwie Düppel. Niestety  oddalona jest o ok. 3 km. od brzegów od Kanału Teltow (Clauertstraße 11, 
14163 Berlin) i z tego powodu trzeba niestety zrezygnować z jej odwiedzenia, chyba ze zdecydujemy 
się na nocleg w porcie Steglitzer Hafen, znajdując tez moezbedyny czas by dotrzeć do rekonstrukcji 
tej niezwykle interesującej osady. 

Museumsdorf Düppel

Na wysokości Bäkepark, po przeciwnej stronie kanału , otwiera się Port- Marina Steglitzer Hafen.

 Port ( jeden z pięciu na tym kanale) wykorzystywany jest w znacznej części przez „Klub motorowych 
łodzi wyścigowych”  (Motor-Rennbootclub-Berlin e.V.) ,  ale dysponuje też dziewięcioma miejscami 
do cumowania lodzi motorowych. MRC Berlin oferuje prąd, wodę, toalety, prysznice, pralki, wywóz 
śmieci, telefon, Internet. Dokonuje się tu także rozładunku metalowego złomu, zwożonego z ber-
lińskich zakładów przemysłowych (stąd dźwigi widoczne na nabrzeżu). 

Wypływając z Steglitzer Hafen, zobaczymy na prawym brzegu teren szpitala, znajdującego się 
obecnie w strukturze Kliniki Charité.  Nosi nazwę Campus Benjamin Franklin,  lub częściej, potocznie 
-  „Graue Riese“.  W czasach podziału miasta słynne Charité, przypadło strefie sowieckiej, podobnie 
jak berliński Uniwersytet Humboldtów, w którym przyjmowanie na studia zostało ograniczone je-
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dynie dla obywateli NRD i bloku wschodniego. Senat Berlina Zachodniego przegłosował wówczas 
decyzje o powołaniu do życia Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego. Kierunek medyczny, choć zna-
lazł się wśród mających tam działać fakultetów, pozbawiony był niezbędnej podstawy praktycz-
nej  w postaci klinik cieszących się medycznym doświadczeniem. Willy Brandt, ówczesny burmistrz 
Berlina, przekonał rząd USA by finansowo i personalnie zaangażował się w zbudowanie nowocze-
snego szpitala. Miał on również stać się rdzeniem kształcenia medycznego studentów w ramach 
Wolnego Uniwersytetu oraz łączyć kliniki, ośrodki badawcze i dydaktyczne w ramach specjalnej 
nowostworzonej Fundacji. Przyjęła ona jako historycznego patrona Benjamina Franklina.

„Graue Riese“ w l.70-tych najnowocześniejszy szpital Europy. 

Miejsce na budowę kliniki znaleziono w  dzielnicy Steglitz, między  ulicami: Hindenburgdamm, Klin-
gsohrstrasse, Birkbuschstrasse i Kanałem Teltow. 

Pacjentom i studentom udostępniono jedenaście klinik z 16 salami operacyjnymi, przychodniami, 
laboratoriami, diagnostyką rentgenowską, radioterapię i fizykoterapię. Personel składał się z 355 
lekarzy, 295 lekarzy rezydentów, 805 pielęgniarek  1600 pracowników obsługi. Zapewniono specja-
listyczną opiekę kliniczną, w tym badania i kształcenie personelu. W 1994 roku placówka w Steglitz 
została przemianowana na „University Clinic Benjamin Franklin”,  w dowód uznania dla amerykań-
skiej pomocy w jej działalności. 
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W  2003 r. w ponownie połączonym mieście  dla lepszej koordynacji miejskich placówek leczni-
czych, doszło do  podporządkowania kliniki w Steglitz ze szpitalem  Charité. Tym samym nowe 
Charité stało się on największym kombinatem leczniczym na świecie. 

Po przepłynięciu kolejnych 150 metrów, za mostem Bäkestraße, po lewej stronie, za drzew,    na 
górującym w tej okolicy  wzniesieniu, można dostrzec pomnik popularnego w Berlinie pioniera 
lotnictwa, Otto Lilienthal’a.  

 

 Steglitzer Hafen  Pomnik Lilienthala

 Wraz z przyjaciółmi usypał on w tym miejscu kopiec, by z jego szczytu przetestować wyproduko-
waną przez siebie maszynę latającą. Lilienthal uważany jest za pierwszą osobę, która z powodze-
niem odbyła kilkukilometrowe loty szybowcowe.  

Otto Lilienthal (1848 - 1896) – wedle dostępnych źródeł był pierwszym człowiekiem, który wzbił się 
w powietrze za pomocą skonstruowanego przez siebie szybowca. Jego spostrzeżenia oraz efekty 
badań dotyczących lotnictwa miały ogromny wpływ na sposób konstruowania i wyglądu skrzydeł 
nośnych samolotu. Berlińska fabryka Lilienthala, produkująca tzw. „powszechny aparat szybowco-
wy” była pierwszym zakładem wytwarzającym gotowe maszyny latające. Jego pomysły dotyczące 
paralotnictwa, zostały wykorzystane i rozwinięte przez braci Wright. Na cześć Lilienthala przyzna-
wany jest medal za wybitne osiągnięcia w szybownictwie a jego nazwiskiem nazwano port lotni-
czy Berlin-Tegel. 

Warto też zatrzymać się w okolicach mostu  Emil-Schulz-Brücke, by  zobaczyć eksponowaną obok 
nadbrzeżnej drogi historyczną lokomotywę , pracującą niegdyś przy holowaniu statków kanałem 
Teltow 
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Szklana osłona chroniąca lokomotywę Simensa, (niemiecka nazwa: Treidellokomotive), pracującą w pocz. XX w. na  kanale Teltow. 

Używano takich w czasach, gdy statki nie posiadały jeszcze silników spalinowych (te, które wypo-
sażone były w motory parowe, miały zbyt wysokie kominy, uniemożliwiające przepływanie pod 
mostami.  Wzdłuż kanału musiały je więc ciągnąć specjalne elektryczne lokomotywy. Produkowały 
je berlińskie zakłady Simensa.  Szyny biegły po obu stronach kanału. Drugą z pracujących tu loko-
motyw zobaczyć można w berlińskim Muzeum Techniki (Trebbiner Str. 9, 10963 Berlin).

 

Zdjęcie z 1912 r. ilustruje taką lokomotywę podczas pracy. 
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Płynąc dalej ujrzymy po lewej stronie, wielką elektrociepłownie Lichterfelde.    Po odłączeniu w 
1952r. źródeł zasilania dla zachodniej części miasta, energia elektryczna dla Berlina Zach. musiała 
być wytwarzana w  jego  granicach.    Poszukiwanie  odpowiedniej  lokalizacji  dla  elektrowni  było 
niezwykle trudne.  Należało zapewnić trasę do transportu paliwa, zaopatrzenie w wodę chłodzącą, 
integrację z siecią wysokiego napięcia i budowę specjalnych kominów, zapewniających ochronę śro-
dowiska. Budowa elektrowni Lichterfelde rozpoczęła się wiosną 1970 r. z uwzględnieniem potrzeby 
chronienia okolicznych osiedli mieszkaniowych przed dobiegającym hałasem pracujących turbin.  
Maszynownia i trzy kotłownie były pozbawione okien (zostały wyposażone w specjalny system 
wentylacji).  Z daleka można było dostrzec trzy kominy z blachy stalowej 60 metrowej wysokości.  W 
dwunastu palnikach olejowych każdego kotła, co godzinę spalano ponad 30 ton oleju. Potrzebną 
do chłodzenia wodę pobierano z kanału. Jej temperatura, gdy woda po schłodzeniu pracujących 
silników wracała do kanału, nie mogła przekroczyć 28 °C. W związku z tym była  wpompowana 
do trzech 50-metrowych wież chłodniczych i dopiero po schodzeniu, ponownie wpuszczana do 
Kanalu Teltow.

Zakład był wielokrotnie modernizowany.  Pierwotnie opierał się na węglu, później, od 1990 r., na 
ciężkim oleju opałowym.    By zmniejszyć emisje gazów szkodliwych dla środowiska, olbrzymie 
bloki grzejne przerobiono w końcu lat 90-tych na gaz ziemny.  Obecnie zakład dostosowuje się 
do znacznie bardziej wydajnej i ekologicznej elektrowni cieplnej, napędzanej turbiną gazową. Gaz 
dostarczany jest z Rosji na podstawie umowy zawartej w maju 1986 r. z wówczas sowiecką firmą 
Sojuzgazexport .

  

Elektrownia Lichterfelde
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90 metrów dalej, tuż obok kolejnego mostu o nazwie Eugen-Kleine-Brücke,   po prawej stronie, 
ujrzymy pomnik, upamiętniający ofiary działającego tu w latach II wojny światowej hitlerowskiego 
obozu koncentracyjnego o nazwie „Lichterfelde“. Był on filią obozu koncentracyjnego Sachsenhau-
sen.  Więźniów od końca 1942 r. wykorzystywano do usuwania skutków alianckich bombardowań 
Berlina. W kwietniu 1945 r. większość z przebywających tu 1500 więźniów rozstrzelano. 

 

Pomnik  ten upamiętnia ofiary tamtych wydarzeń.

Po przepłynięciu kolejnego kilometra zobaczymy po lewej stronie ponownie (jak w przypadku 
Britzer Kanal) brzeg kanału, który stanowił dawną granicę z Berlinem Wschodnim. 30 lat temu prze-
biegał tutaj podwójny mur, mający zapobiegać ucieczkom mieszkańców NRD do zachodnich sek-
torów Berlina. Sam kanał znajdowała się jednak na terytorium „West Berlin”, podobnie jak mijana 
po prawej stronie kilometrowa wodna odnoga, o nazwie Zehlendorfer Stichkanal.  Obecnie wjazd 
tam jest niemożliwy ze względu na prace związane z planowanym zagospodarowaniem tego miej-
sca. Odnoga ta jest pozostałością po dawnym jeziorze Teltow. Obecny jego wygląd jest właśnie 
skutkiem budowy kanału Teltow.

Nieco dalej, też na prawym brzegu, zobaczyć można umocnienia nieistniejącego od końca II wojny 
światowej mostu o nazwie Fritz-Schweizer-Brücke.  Przebiegająca przez ten most ulica  Wupper-
strasse umożliwiała komunikacje między   dzielnicą  Schönow a miasteczkiem Teltow. W końcu 
kwietnia 1945 r. by utrudnić atakującym Berlin oddziałom armii czerwonej pod dowództwem Ko-
niewa, przedostanie się do Berlina przez wody kanału, SS wysadziła ten most w powietrze. 
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Pozostałości dawnego Fritz-Schweizer-Brücke

Tuż za widocznym filarem brzegowym tego nieistniejącego dzisiaj mostu, granica miedzy NRD a 
Berlinem Zach. przekraczała kanał, otaczając także leżącą po jego prawej stronie  miejscowość Klein 
Machnow.  Kolejny odcinek Kanału, przez następne 7,5 km, znajdował się więc przed 1989 r. na ob-
szarze NRD. Tak było aż do miejsca dawnego przejścia granicznego w Dreilinden. Po przepłynięciu 
pod mostem  Knesebeckbrücke ujrzymy betonową bryłę z tablicą upamiętniającą śmierć Rolanda 
Hoffa, który dwa tygodnie po zamknięciu granicy, w dniu 29.sierpnia 1961 r. zamierzał potajemnie 
opuścić Berlin Wschodni. Został jednak dostrzeżony przez enerdowskich strażników i zastrzelony. 

Tablica w miejscu zbrodniczego zastrzelenia Hoffa

Znajdujemy się teraz  na obszarze miasteczka Teltow, które dało nazwę samemu kanałowi.  Po le-
wej stronie ukaże się  Port-Marina Teltow (oddana do użytku wiosną 2019 r.) . Jest stosunkowo nie-
wielka, ale nowoczesna i wygodna. Jeśli zamierzamy spędzić tu kolejną noc i znajdziemy wolne 
miejsce, na pewno warto z niej skorzystać. 
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Port-Marine Teltow

Opuszczamy Teltow,    by za Rammrathbrücke znaleźć się w miejscowości o nazwie   Mach-
now,  położonej na południowo-zachodnich obrzeżach dzielnicy Steglitz-Zehlendorf.  Stosunkowo 
wąski dotąd kanał, zmienia się w tym miejscu w niewielkie jezioro o nazwie Machnower See. 

Do budowy kanału Teltow w latach 1901–1906, w dużej mierze wykorzystano dolinę rzeki Bäke. W 
tym miejscu bieg kanału Teltow podporządkowano wodom jeziora Machnower See, włączając je 
w strukturę kanału. Dalej – w kierunku Poczdamu, przebiegać miał on już sztucznie wykopanym 
rowem.  Dlatego właśnie tutaj zdecydowano się na budowę śluzy, niezbędnej dla wyrównania róż-
nicy wysokości.  

Zanim do niej dopłyniemy, warto zwrócić uwagę na dwa obiekty; oba po prawej (północnej) stro-
nie jeziora. Będą to: zamek Neue Hakeburg, rodowa siedziba słynnej w Prusach rodziny von Hake, 
który wzniesiono na szczycie Seeberg i obelisk upamiętniający śmierć norweskiego lotnika,  Nor-
dahla Griega, zestrzelonego nad Berlinem w 1943 r. Jego samolot roztrzaskał się właśnie w tym 
miejscu.

Wraz z budową kanału Teltow  w 1906 r. miejsce to zyskało na atrakcyjności. Przy okazji uwidocz-
niły się walory rekreacyjne najbliższej okolicy. Nic dziwnego, że bogaty berlińczyk, Lord Dietloff 
von Hake,  zdecydował się na budowę tutaj, na wzgórzu Seeberg, swojego pałacu. Został on za-
projektowany, jako imitacja średniowiecznego zamku, jednak z nowoczesnym i funkcjonalnym 
wnętrzem.  Po wybuchu I wojny światowej utrzymanie kosztownej rezydencji zaczęło przekraczać 
możliwości finansowe rodziny Hake.  Zamek   został wiec wydzierżawiony, a w końcu  sprzedany 
Ministerstwu Poczt Rzeszy.

Pałac i otaczający go teren nabrał szczególnego znaczenia po objęciu władzy w Niemczech przez 
nazistów. Nowy minister Poczt, Wilhelm Ohnesorge, w 1937 r. stworzył tu, na północnym skraju 
Seeberg,  ośrodek badawczy Wehrmachtu, pozornie nadal pod kierownictwem poczty Rzeszy. Siła-
mi więźniów obozu w Sachsenhausen zbudowano sześć kilkupiętrowych budynków, połączonych 
podziemnymi przejściami. Obiekt był pilnie  strzeżony a drogi dojazdowe zostały zamknięte dla 
osób nieupoważnionych. Kilkuset naukowców i techników pracowało tu na zdalnym sterowaniem 
wojskowych pojazdów. Także tutaj umieszczono zespoły kryptologów, starających się rozszyfro-
wać brytyjskie maszyny kodujące. W Machno prowadzono także badania nad niemiecką „cudow-
ną bronią”  (bombą atomową).
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Pomimo ciężkich walk w kwietniu 1945 r. obiekty „ośrodka badawczego” uniknęły zniszczeń. W 
styczniu 1948 r. Sowieci planując już powołanie do życia NRD, przekazali je swoim wschodnionie-
mieckim agentom, którzy mieli przygotowywać się tutaj do objęcia władzy w nowotworzonym 
państwie.  W byłym zamku von Hakego,  Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl i Walter Ulbricht opraco-
wali narzuconą przez Stalina strategię „budowy socjalizmu”. Kilka miesięcy później Ulbricht, ogłosił 
zamiar utworzenia „własnego państwa”.  W następnych latach w obiektach byłego tajnego ośrodka 
badawczego przygotowywano niemieckich komunistów do pracy na najwyższych stanowiskach 
państwowych. 

Dopiero w 1967 r. miejsce to zmieniło swój charakter by służyć odtąd , jako tajny  pensjonat  wypo-
czynkowy dla najwyższych dostojników państwa ich gości. Wiadomo ze gościli tutaj Chruszczow, 
Gomułka, Żiwkow a także, jeszcze w 1988 r. Gorbaczow.  Dopiero sześć lat po upadku muru prawa 
własności Seeberg przejął  Deutsche Telekom, jako prawny następca Reichspostu.

 

 

Zamek Neue Hakeburg  Glaz upamiezniający śmierć  Nordahla Griega

Śluza znajduje się na południowy wschód od wzgórza Seeberg i zamknięta jest od wschodniej strony 
wspomnianym  jeziorem Machnower See. Od południa  rozciąga  się  rezerwat  przyrody o  nazwie 
Bäketa

Czeka nas teraz przeprawa wspomnianą śluzą w Kleinmachnow. Znajduje się ona na ósmym kilo-
metrze jego długości od strony Poczdamu i niweluje 3-metrową różnicę wysokości wody między 
Hawelą z jeziorami poczdamskimi a obszarami położonymi na południu Berlina.

Zacumujemy przy specjalnym pomoście po lewej stronie kanału, czekając w kolejce na zielone 
światło. Gdy się zapali, podniosą się w górę drewniane wrota, umożliwiając wjazd.
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Dzisiejszy widok śluzy Klein Machno

Kamień węgielny pod budowę tej najbardziej wówczas zaawansowanej technicznie konstrukcji, 
położono w 1901 r. Pięć lat później odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia, z udziałem samego 
cesarza Niemiec, Wilhelm II.

Po opuszczeniu śluzy po drugiej jej stronie, ruszymy dalej w kierunku widocznego w niewielkiej 
odległości mostu autostradowego A115. Autostrada ta (oddana do użytku w 1969 r.) łączy wielką 
obwodnicę Berlina (A10) z berlińskimi terenami targowymi i „Małą Obwodnicą A100”.  Nieco dalej 
znajdował się wspominany już  były  „Kontrollpunkt Dreilinden”. W czasach NRD był to punkt gra-
niczny dla zachodnich berlińczyków, jedyny by legalnie przedostać się samochodem do Niemiec 
Zachodnich.  

Most bez nazwy dawnej autostrady miedzy Albrechts Teerofen a Dreilinden.
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Most ten obsługiwał stary, nieczynny dzisiaj odcinek  autostrady  (istniejący do momentu otwarcia 
obecnego przebiegu A115). Na pamiątkę tamtych czasów fragmenty dawnego przejścia zachowa-
no do dzisiaj.  Zwiedzający zobaczą tam na specjalnych planszach historyczne zdjęcia i kamień z 
tablicą dla uczczenia śmierci mieszkańca Berlina Zachodniego, Hermanna Döblera, zastrzelonego 
15 czerwca 1965 r. przez enerdowskiego strażnika.  Döbler zginął, płynąc niewielką łódką wiosłową 
po wodach kanału, od strony Grosser Wannsee, leżącym na obszarze Berlina Zach. Władze komuni-
styczne wschodnich Niemiec tłumaczyły zbrodnię rzekomym naruszeniem przez  Döblera granicy 
z NRD, która w tym miejscu przebiegała bardzo nieprecyzyjnie i nie była w żaden sposób oznaczo-
na.  Przed 1969 r. znajdowało się tam też amerykańskie przejście (Checkpoint Bravo). Zlokalizowano 
je w rejonie Teerofen Albrechta (część dzielnicy Wannsee w południowo-zachodniej dzielnicy Ste-
glitz-Zehlendorf w Berlinie)

Widok na most graniczny od południa. Kanal Teltow od tego miejsca aż di swojego zakonczenia wiódł 
przez  terytorium należące do Berlina Zachodniego.  

Bliski już koniec podróży kanałem Teltow obwieści nam most Nathan-Brücke. Wcześniej nosił na-
zwę „Most Królewskiej Drogi” -  prowadził bowiem do dzielnicy Poczdamu,  Babelsberg, gdzie król, 
a później cesarz, Wilhelm I, zbudował swój zamek . 
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Droga wodna stanie się dużo szersza gdy opuścimy kanal, wpływając na wody  jeziora Griebnitzsee. 
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Etap IV.  Okolice Wannsee.

Trzymając się prawej strony zostawiamy jednak to jezioro, by przedostać się do kolejnego kanału 
o pierwotnej nazwie „Prinz Friedrich Leopold”, zwane dzisiaj „Griebnitzkanal”.    Łączy on jezioro 
Griebnitz z jeziorem Grosse Wannsee.  By jednak tam dopłynąć, musimy pokonać połączone ze 
sobą trzy mniejsze jeziora : Stölpchensee, Pohlesee i Kleiner Wannsee.  

Dopuszczalne zanurzenie wynosi tutaj 1,30 metra. Ponieważ kanał jest stosunkowo wąski, przejazd 
dla łodzi  o szerokości powyżej 1,5 metra, od strony Stölpchensee  obowiązuje przez 20 minut od 
każdej pełnej godziny, zaś płynąc z kanału Teltow, od wpół-godziny - do maksymalnie 20 minut 
później (np. od 13.30 do 13.50) 

Uwaga! dozwolona prędkość na tym kanale:  maksymalnie 5 km / godz.

Równocześnie z pracami budowlanymi przy kanale Teltow, przygotowywano się w pocz.XX wieku 
do uruchomienia wodnej przeprawy w kierunku jeziora Grosse Wannsee.  Nalezało, zaczynając od 
Griebnitzsee, połączyć  jeziora Stölpchen, Pohlesee i Kleine Wannsee.  Inwestycja mając tylko lokal-
ne znaczenie dla transportu towarów,  ucieszyła przede wszystkim wodniaków, czyli prywatnych 
entuzjastów wodnych eskapad.  Pozwalała też  na  wyrównanie poziomu wód między  Wannsee a 
jeziorami Glienicke. Pierwszy odcinek między Griebnitzsee i Stölpchensee ma 600 metrów długo-
ści. Widoczny po prawej stronie rezerwat przyrody Großes Fenn,  dzięki zbudowanemu kanałowi 
odzyskał dawną wilgotność podłoża. Most dla pieszych  Hubertus (Stölpchenweg) przecina kanał w 
połowie jego długości  do Stölpchensee.

 

Gdy ukaże się nam charakterystyczna, czworokątna  wieża kościoła, zbudowanego przez Friedricha 
Augusta Stülera w 1858/59, rozpoczyna się drugi, tym razem prawie 300-metrowy odcinek kanału, 
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stanowiący połączenie z Pohlesee. Jednym z najbardziej reprezentacyjnych budynków nad tym 
jeziorem  jest dawna Villa Joerger nad  niewielkim półwyspem o nazwie Wehrhorn. Została zbu-
dowana w 1906 r. dla berlińskiego bankiera Carla Joergera,  z charakterystyczną dla ówczesnych 
rezydencji brandenburskich -  wozownią i stajnią dla koni.  W maju 1945 r. Carl Joergers został za-
strzelony przez żołnierzy radzieckich, starając się chronić przechowywaną tutaj cenną kolekcją win. 
Dziś mieści się tutaj ośrodek szkoleniowy dla uczestników międzynarodowej wymiany młodzieży 
znany jako Forum Wannsee.

Forum Wannsee

W środkowej części  Kleiner Wannsse,  w parku na lewym brzegu , co jednak z wody trudno do-
strzec,  znajduje się grób pruskiego  poety i dramaturga, byłego oficera armii pruskiej - Heinricha 
von Kleista, który w listopadzie  1811 roku – zastrzelił  w tym miejscu swoją przyjaciółkę, Henriettę 
Vogel, zaś  w chwilę później sam siebie.
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Nad końcowym fragmentem Kleiner Wannsse,  przebiega most Wannseebrücke z  ulicą Königsstras-
se,  oznaczoną na mapach jako Bundesstrasse 1. Jej fragment stanowił kiedyś pierwszą utwardzoną 
drogę w Prusach, łączącą Poczdam z odległym o 700 km. ówczesnym Królewcem.  Jezioro wy-
daje się ślepe. Dopiero, gdy podpływamy do jego północno-zachodniego krańca ukazuje się wą-
ski przesmyk. Tuż za nim ujrzymy wody drugiego co do wielkości berlińskiego jeziora (3 km kw.) 
: Grosse Wannsee.  W rzeczywistości nie jest  specjalnie duże . Ma jednak wspólny akwen z rzeką 
Hawelą i jeziorami tzw. Kladower Seestrecke (czyli całej strefy jezior położonych wokół miejscowiści  
Kladow).

Po  lewej  (zachodniej)  stronie, wody Grosse Wannsee tworzą rodzaj zatoki. Zabudowany willami 
brzeg, jest częścią  dzielnicy Wannsee,  zwanej  kolonią  Alsen (od duńskiej wyspy Als – co wyjaśni-
my  za moment ). Kolonię założył w 1863 r. berliński bankier Wilhelm Conrad.  W ciągu kolejnych lat 
powstały tam wille, stawiane przez bogatych berlińczyków na sprzedanych przez niego działkach. 
Niektóre zmieniały z czasem swoich właścicieli.  Zwłaszcza po dojściu Hitlera do władzy, gdy wpły-
wowi funkcjonariusze reżimu nazistowskiego, po dubbingowych cenach kupowali je od zmusza-
nych do tego żydowskich właścicieli.  Po wojnie, zniszczona bombami dzielnica  Wannsee znalazła 
się w Berlinie Zachodnim.  Dla jego mieszkańców, zamkniętych enerdowskim murem, wody Grös-
ser Wannsee, stały się atrakcyjnym  miejscem rekreacji.

Zmierzamy teraz w kierunku cypla, na którego brzegu ukarze się dom zwany Willą Liebermann’a.  
Max Liebermann (1847- 1935) berliński malarz i grafik pochodzenia żydowskiego, uznawany był 
za najważniejszego przedstawiciela niemieckiego impresjonizmu.  Zakupił w tym miejscu działkę i 
postawił dom, malując tutaj większość swoich obrazów. Zmuszony przez hitlerowców do jej opusz-
czenia, zmarł wkrótce potem. Dzisiaj, po renowacji jego domu, znajduje się tu muzeum, poświę-
cone twórczości Liebermanna. To wyjątkowa okazja do zapoznania się z dziełami tego malarza, w 
miejscu, w którym dzieła powstały, w bliskiej odległości od tematów, które go inspirowały.  

 „Willę Libermanna”, tylko  kilka minut dzieli od  kolejnego miejsca, którego nie wolno przegapić. 
Jest to dom obarczony ponurą przeszłością, gdyż to właśnie w jego murach zaakceptowano reali-
zację największej zbrodni w dziejach ludzkości. 

 Willa nosi dziś nazwę „Haus der Wannsee-Konferenz”.
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Została zbudowana w  1915 r. W 1935  przejęli ją naziści i przekształciki w dom konferencyjny for-
macji SS. 20 stycznia 1942 r. przedstawiciele Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, NSDAP i 
różnych ministerstw, opracowali tutaj plan „ostatecznego rozwiązania” problemu europejskich 
Żydów, czyli ich fizycznej likwidacji. Mieszczące się tu obecnie muzeum, dokumentuje zbrodnię 
holokaustu. W pokojach na parterze znajduje się ekspozycja pt. „Konferencja w Wannsee i ludo-
bójstwo europejskich Żydów”, przedstawiająca nie tylko samą zbrodniczą naradę, ale też historię 
nazistowskich prześladowań Żydów (ograniczanie ich praw obywatelskich, deportacje, umieszcza-
nie w gettach i wreszcie mordowanie).  Ponadto można tu zobaczyć wystawy specjalne, dotyczące 
problematyki zagłady.  Muzeum jest bezpłatne. Dostać się tutaj można także od strony jeziora, po 
przycumowaniu do pobliskiego pomostu, skąd widać charakterystyczne kamienne lwy .

Widok na Wannsee z byłej willi SS

Z innym lwem spotkamy się  50 metrów dalej. Zdobi on punkt widokowy, dostępny po zacumo-
waniu przy jednym z licznych pomostów na brzegu. Postument cynowego odlewu lwa (zwanym 
lwem z Flensburga)  stanął tu w 1862 r. staraniem wspomnianego wcześniej Wilhelma Conrada, by 
strzec stworzoną przez niego  kolonię willową  Alsen . Lew był symbolem zwycięstwa wojsk pru-
skich nad Danią, ukoronowane zajęciem w 1866 r. wyspy  Als.  Jednym z autorów tego sukcesu był 
szwagier Conrada – płk. Louis von Colomier.  W tej historii jest też polski akcent. Niemal dokładnie 
200 lat wcześniej, w 1658 sprzymierzone siły brandenbursko-polskie, wspierające Danię podczas 
II wojny północnej, przeprowadziły udaną operację desantową na ową wyspę, zajętą wówczas 
przesz Szwedów.  Jazda Stefana Czarnieckiego płynąc na łodziach, przeprawiła się nocą przez cie-
śninę, holując za sobą płynące konie. Wyczyn Czarneckiego upamiętniony został w polskim hym-
nie narodowym. 
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Taras gdzie znajduje się postument z lwem jest też doskonałym miejscem widokowym. m.in. na 
leżącą po drugiej stronie wyspę o nazwie   Schwanenwerder.   Połączona z dzielnicą Grunewald 
prywatnym  mostem  -  jest  zabudowana  40-toma  willami.  Zamieszkanie  na  tej  wyspie  było 
snobistycznym  marzeniem  najbogatszych  lub  najbardziej  wpływowych.  Kupowali  tam  działki 
przemysłowcy, kupcy i  bankierzy. W okresie rządów Hitlera pojawiło się tam kilku jego najbardziej 
prominentnych współpracowników; m.in.  Joseph Goebbels i Albert Speer.  Po 1945 r. najpiękniejsze 
wille  zajęli  Dwight  D.  Eisenhower  (wówczas Naczelny Dowódca Alianckich Ekspedycyjnych Sił 
Zbrojnych)  i amerykański gubernator wojskowy Lucius D. Clay. Wśród mieszkańców znalazła się 
też rodzina niemieckiego wydawniczego potentata,  Axela Springer’a (on sam zmarł na wsypie w 
1985 r.) . Kupili tu dom i jakiś czas wspólnie mieszkali znani amerykańscy aktorzy:  Brad Pitt i Ange-
lina Joli .

 

Schwanenwerder

Nie popłyniemy jednak w kierunku wyspy, kierując naszą łódź w przeciwnym kierunku, na wody 
Haweli ( skręcając w lewo za ostatnim cyplem). Ukaże nam się wówczas kolejna  wyspa: Pfaueninsel 
(„Pawia Wyspa”). 

Ma ona zupełnie inny charakter niż Schwanenwerder . Zabudowana jest budynkami o historycz-
nym charakterze. W 1793 r. nabył ją Fryderyk Wilhelm II -bratanek Fryderyka Wielkiego. Zamierzał tu 
stworzyć miejsce intymnych spotkać ze swoją kochanką  Wilhelminą Encke. Powstał romantyczny 
zameczek , który zobaczymy dopiero po opłynięciu wyspy.  Kolejny król pruski,  Fryderyk  Wilhelm 
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III,  wykorzystywał wyspę jako swoją  letnią rezydencję. Powstał wówczas szereg kolejnych budowli;  
palmiarnia, tzw. Dom Rycerski  i rodzaj małego ogrodu zoologicznego ( trzymane tam zwierzęta 
trafiły później do berlińskiego zoo).

 

Romantyczny zamek Wilhelminy Encke na „Pawiej Wyspie”

Po przepłynięciu stosunkowo wąskiego przesmyku Haveli,  gdy nurt rzeki znacznie się rozszerzy, 
ujrzymy nie tylko słynny tzw. „Most Szpiegów”, ale też,  po prawej stronie - Glinickie, którą to nazwą 
ochrzczono zachodni fragment dzielnicy  Wannsee .  

Ciągnie się tu park i budynki otaczające letni pałac księcia Karola Pruskiego z połowy XVIII w. W 
zamku znajduje się muzeum mebli fryderycjańskich,  zaś w zachodnim skrzydle pierwsze w Euro-
pie Hofgärtnermuseum, pokazujące historię dokonań  pruskich ogrodników dworskich.
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Etap V: Wokół Poczdamu. 

Zanim popłyniemy w prawo jeziorem (Jungfernsee),   warto poznać historie widocznego przed 
nami  mostu , zbudowanego w 1907 r.  Łączy  on dwa miasta: Berlin (po lewej stronie) i Poczdam 
(po prawej) .Oficjalnie zwany jest „Mostem Glienicke”. „Mostem Szpiegów” ochrzczony został w 
czasach zimnej wojny, gdyż właśnie tutaj USA i ZSRR dokonywały kilkakrotnie wymiany pojma-
nych przez siebie szpiegów.  W lutym 1962 r. oddano Moskwie Rudolfa Abla- szpiega który wykradł 
tajemnicę amerykańskich badań nad bombą atomową.  W zamian odzyskał wolność amerykański 
pilot Gary Powers.  Do kolejnej  wymiany doszło  w 1985 r. kiedy w zamian za 25 amerykańskich 
agentów, w tym 5 Polaków (Jerzy Pawłowski, Leszek Chróst, Bogdan Walewski, Norbert Adama-
schek i Jacek Jurzak), zwolniony został oficer wywiadu PRL Marian Zacharski oraz trzech innych 
szpiegów przetrzymywanych na Zachodzie (Niemcy: Alfred Zehe, Alicja Michelson; Bułgar: Penjo 
Baiczew Kostadinow)[4].

Ostatnia i jednocześnie najbardziej znana wymiana odbyła się 11 lutego 1986, kiedy obrońca praw 
człowieka i więzień polityczny Natan Szaranski oraz trzech agentów Zachodu zostało wymienio-
nych za Karla Koechera i czterech innych agentów bloku wschodniego. 

Most był też świadkiem karkołomnej, ale udanej ucieczki do Berlina Zachodniego dwóch miesz-
kańców Poczdamu w maju 1988 r.

 Zawracamy teraz w kierunku Jungfernsee, by po 2 km. dotrzeć do betonowego pomostu w okoli-
cach Nowego Ogrodu (Neue Garten) i mieszczących się tam pałaców: Cecylienhof i Pałac Marmu-
rowy.  Warto tu zacumować i udać się na zwiedzanie Poczdamu. Oczywiście w pierwszej kolejności 
„Nowego Ogrodu”,  ale tez innych nieodległych atrakcji; Belvederu na  Pfingstberg, Alexandrowki 
oraz parku i pałaców Sanssouci (zachęcam by przy tej, trwającej ok. 3 godzin eskapadzie,  wykorzy-
stać książkę: „Zrozumieć Berlin”) .
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Ruszamy teraz w dalszą drogę - na nocleg do Mariny Werder, gdzie dostaniemy się przez Sacrow-
-Paretzer Kanal, Wublitzsee i Grosse Zernsee.  Od nabrzeża przy Cecylienhof do portu w Werder 
podróż łdzią motorową potrwa około 4 godzin.

Port w Werder nad Havelą o nazwie  Marina Havelauen, mieści się przy Otto-Lilienthal-Str. 16-18, 
14542 Werder (Havel).   E-Mail: info@marina-havelauen.de. W sprawie rezerwacji należy  dzwonić 
pod numer +49 152-34208765 (dozorca zarządzający portem). 
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Marina Havelauen

Samo miasto zwiedzimy po śniadaniu. Nie zajmie nam to wiele czasu, bo najciekawszy fragment 
stanowi niewielka wyspa, wyraźnie oddzielona od reszty miasta. 

Werder (ok.25 000 mieszkańców)  ma status kurortu. Sławny jest dzięki corocznemu festiwalowi 
„kwitnących drzew” ( niem: Baumblütenfest), organizowanemu w pierwszym tygodniu maja. Jest 
jednym z największych festiwali ludowych w Niemczech.

Wąskie uliczki, stare domy rybackie i młyn, zobaczyć można w najstarszej części miasteczka poło-
żonej na wspomnianej wyspie (na którą dostaniemy się mostem nad Föhse, nad  wąskim ramie-
niem Haveli).  Na wyspie wyróżnia się wielkością ewangelicki kościół Ducha Świętego (obok  XVIII 
cmentarza) . Warto przede wszystkim  zwiedzić „ Muzeum Drzew Owocowych”, które mieści się w 
dawnym więzieniu miejskim. 

Już kilka kilometrów za Werder przepłyniemy pod mostem o nazwie Baumgartenbrücke (odda-
nym do użytku w 1989 r.). Trzymamy się teraz lewej strony Haveli,  by  w kolejnym zwężeniu, pod 
żelaznym mostem kolejowym,  przedostać się na jezioro Templinersee.  Po drodze będziemy teraz 
mijać miasteczko Caputh,  z wartym zwiedzenia wczesnobarokowym pałacem, położonym na po-
łudniowym brzegu. Zamek ten Fryderyk Wilhelm  (Wielki Elektor),   zbudował dla swojej drugiej 
małżonki,  księżnej Doroty.  Zobaczymy go po prawej stronie, naprzeciwko końcowej części placu 
kampingowego Himmelreich. 

 

Wpływamy na Templinersee.  Pałac  księżnej Doroty w Caputh
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Caputh ma tez do zaoferowania kilka innych atrakcji; kościół zbudowany według planów Augusta 
Stülera, stary 150-letni prom oraz stojący na nabrzeżu dom, należący niegdyś do Alberta Einsteina, 
w który uwielbiał spędzać w nim swój wolny czas.

Płyniemy teraz wodami jeziora Templiner See, w kierunku zapory wodnej, dzielącej to jezioro na 
dwie części.  Wyjaśnienia skąd się wzięła i dlaczego ją zbudowano należy szukać w skutkach powo-
jennej decyzji podziału Berlina na strefy okupacyjne. Dawne połączenie kolejowe  Berlina z Mag-
deburgiem,  biegło przez obszary miasta, które nie należały do strefy sowieckiej.  Tymczasem dla 
żywotnych interesów powstałego w międzyczasie NRD, konieczna stała się budowa zewnętrznego 
pierścienia wokół całego Berlina, uwzględniająca też połączenie z  kontrolowanym przez Sowiety  
Poczdamem.  Komunistyczne władze stanęły, więc przed technicznie karkołomną decyzją budowy 
nowego kolejowego połączenia. Musiało ono przebiegać przez jedno z południowo – wschodnich 
jezior otaczających Poczdam. Wybrano Templiner See. Chociaż było ono stosunkowo wąskie, oka-
zało się stanowczo za szerokie na budowę mostu (głównie ze względu na niestabilne i błotniste 
dno.  Nurt Haweli nie pozwalał na budowę pełnej zapory. Zdecydowano się wówczas na usypanie z 
dwóch stron ziemnego wału o ponad 1000 metrowej długości, z niewielką przerwą na most, który 
spinałby oba wcinające się w jezioro ziemne rękawy. Usypywano je w latach 1952-55 i połączono 
stalowym łukowym mostem o długości 140 metrów, z podwójnym torowiskiem i kładką dla pie-
szych.

Żeby przedostać się na drugą część Templinskiego jeziora, musimy pod tym mostem przepłynąć. 

 

Templiner See z przecinającą go linią kolejową. 

Trzymamy się teraz lewej strony (unikając znalezienia się w „ślepej” zatoce po prawej stronie).  Znaj-
dujemy się już w Poczdamie (Potsdam West), omijając z prawej  dzielnicę Templinn,  położoną na 
półwyspie Hermannswerder.  Hawela płynie teraz ostrymi zakolami. Tuż za pierwszym zakrętem, 
po lewej stronie, pokaże się wąski wlot (pod wiaduktem) do zamkniętego akwenu o nazwie Ne-
ustädter Havelbucht. Można tam (choć nie zawsze się to uda) znaleźć miejsce do zacumowania.  Z 
tego miejsca stosunkowo łatwo dojdziemy pieszo do parku Sanssouci (ok. 10 minut).  W dalszym 
biegu Haweli miniemy dwie wysepki o tej samej nazwie Planitz. Także tutaj są szanse do zacumo-
wania naszych łodzi.
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Za wyspami rzeka znów bardzo się zwęża. Nic dziwnego, że w tym miejscu już w XIV w. zbudo-
wano pierwszy most, łączący zachodnią część Poczdamu z południową.   Obecny (podwójny) o 
nazwie „Lange Brücke”, kilkakrotnie przebudowywano po zniszczeniach jakich doznał w 1945 r. 
Zaraz za Lange Brücke mijać będziemy prawą stroną, wąską wyspę  „Freundschaftsinsel”.  Zasłania 
nam ona niestety centrum Poczdamu. Gdyby objechać ją z lewej strony (co niestety jest zabronione 
dla większych łodzi) ), moglibyśmy zobaczyć znajdujący się przy samym brzegu Stary Rynek z Ni-
kolaikirche, Zamek Miejski,  Muzeum Barberini (z otwartym niedawno w jego wnętrzach  muzeum 
sztuki) oraz znajdujący się nieco dalej  Dworzec Główny . 

Między wyspą „Freundschaftsinsel„ a kolejnym mostem, po lewej stronie będzie znów  okazja do 
zatankowania, w usytuowanej na nabrzeżu stacji benzynowej. 

Przed nami ukaże się teraz ostatni poczdamski most: Humboldtbrücke. Budowano go w latach 
1970 – tych, by odciążyć „Langebrücke” .  Humboldtbrücke Łączy Babelsberger Park ze wschodnią 
stroną śródmieścia Poczdamu.  Zaraz za mostem nurty Haweli znikają w wodach Tiefer See. Trzy-
mając się lewej strony płyniemy teraz wzdłuż ogromnego parku poczdamskiej dzielnicy Babelberg 
(od 1939 r. Babelsberg był osobną osadą miejską).

Pierwszą budowlą jaka zwraca uwagę jest   Wieża Flatow ( Flatowturm).   Powstała w  pierwszej 
połowie lat 50-tych XIX w. na zlecenie ówczesnego króla Prus, Wilhelma I,  z przeznaczeniem na 
dom dla gości.   Jej architekt wzorował się na średniowiecznej wieży miejskiej Frankfurtu nad Me-
nem. 

Wrażenie robi widok rozciągający się ze szczytu tej 40- metrowej wieży. Wewnątrz zobaczyć można 
historię jej budowy, a także sztuki ogrodowej, będącej dziełem Petera Josepha Lenné,  pruskiego 
ogrodnika i architekta krajobrazu w okresie klasycyzmu.

 

Wieża Flatow ( Flatowturm)

Po dalszych kilkudziesięciu metrach ukaże się stojący niemal na samym brzegu tzw. „mały zamek” 
. W 1842 r. przerobiono go z wcześniejszego budynku ogrodowego.  Miał stać się rezydencją Fry-
deryka , najstarszego syna Wilhelma I.  Cesarzem został on w 1888 r., przybierając imię Fryderyka III.  
Jednak już po 100 dniach panowania zmarł na raka krtani.   Obecnie na parterze „małego zamku” 
mieści się stylowa kawiarnia.
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”Mały zamek”

Trzymamy się nadal blisko wschodniego brzegu. Gdy wypłyniemy za wystający półwysep Ba-
belsbergu, ukaże się znany nam już „most szpiegów” ( oglądaliśmy go wcześniej z drugiej strony). 
Skręcimy więc w lewo, w kierunku niewielkiego mostu dla pieszych. Wybudowano go w 1902 r. nad 
ostatnim odcinkiem kanału Teltow , już na obszarze Poczdamu, tuz za jeziorem Griebnitz . Most był 
podarunkiem  cesarza Wilhelm II  dla okolicznych mieszkańców, którzy za sprawą powstałego ka-
nału stracili możliwość swobodnego przemieszczania się miedzy wsią Glienicke a Babelsbergiem.  

Jeszcze przed wpłynięciem do kanału, spoglądając na lewo, ujrzymy główną budowlę tej części 
parku: zamek Babelsberg. Zaprojektowany został przez Karla Friedricha Schinkla i miał służyć ów-
czesnemu królowi Prus, późniejszemu cesarzowi, Wilhelmowi I. Jego żona Augusta nieustannie in-
gerowała w budowę zamku, wielokrotnie zmieniając pierwotną koncepcję.  Po śmierci Wilhelma I , 
w 1888 r. zamek opustoszał.  W 1945 r został niemal doszczętnie splądrowany, a jego wyposażenie 
rozgrabione. 

Nieco bliżej brzegu, ujrzymy jeszcze jedną  frapującą budowlę:  „Dampfmaschinenhaus”  („dom pa-
rowej maszyny” ) , powszechnie zwany   „ Moschee”  czyli  „meczet”.  Choć budynek zbudowany był 
w stylu muzułmańskim, z wieżą przypominającą minaret, nie był bynajmniej islamskim miejscem 
modlitwy.   Egzotyczna konstrukcja, z  1849 r. (w modnym wówczas w Prusach stylu mauretańskim),  
mieściła ogromny, dwucylindrowy  silnik parowy, zbudowany w berlińskiej fabryce  Augusta Borsi-
ga. Z pomocą tego parowego olbrzyma, pochodząca z leżącego u stóp budowli  woda,  tłoczona 
była do oddalonej o ponad 3 km wielkiej fontanny przed placem Fryderyka II w Sanssouci.
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Budynek w stylu mauretańskim z pompą parową 

Niemal naprzeciwko mauretańskiej „Wasserwerk” , po drugiej stronie jeziora rozciągają się zabudo-
wania dworu myśliwskiego (Jagdschloss).  Zarówno owe zabudowania, jak i otaczający je park, łą-
czący się z „Zamkiem „Glienicke”, wzniesionym w XIX w. po drugiej stronie Königstraße (nie będzie 
niestety stąd widoczny), były po 1945 r. częścią obszaru Berlina Zachodniego. Jednak nie do końca: 
tuz za ogrodzeniem, dostrzec można zabudowania wsi o nazwie Klein Glienicke, która została włą-
czona do sowieckiej strefy okupacyjnej (była ona niegdyś częścią Poczdamu-Babelsberg).  W latach 
1961–1989, obszar ten został przez władze NRD otoczony murem.  Ta niewielka, licząca łącznie ok. 
500 mieszkańców miejscowość, , w postaci rodzaju  enklawy  „wcinała się” w obszar Berlina Zachod-
niego i z powodu  swojego dziwacznego położeniem  nazywana była „ślepą kiszką NRD”. Wstęp do 
Klein Glienicke mieli tylko zameldowani tam mieszkańcy. Z czasem rozebrano kilka XIX-wiecznych 
szachulcowych kamienic zbudowanych na zamówienie dawnego właściciela osady, księcia Carla 
von Preussen. Uczyniono tak, ponieważ znalazły się one zbyt blisko muru o mieszkańcy mogli wy-
korzystywać je do ucieczek na „Zachód”.  W 1973 roku dziewięć osób uciekło stąd podziemnym 
tunelem, który zaczynał się w piwnicy jednego z domów, a kończył na obszarze wspomnianego 
dworu myśliwskiego. Według danych odnalezionych w aktach Stasi, w latach 1961-1989 podczas 
podejmowanych prób ucieczek zginęło tam sześć osób. W miarę upływu czasu większość daw-
nych mieszkańców wysiedlono a ich miejsce zajęli funkcjonariusze NRD-kiego reżimu i ich rodziny

. 

 

Klein Glienicke w granicach NRD
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Powyżej tej enerdowskiej enklawy górują dwa wzniesienia. Pierwsze nosi nazwę Böttcherberg i 
istniało w tym miejscu od zawsze. Druga, Hirschber, powstało z wywożonych w to miejsce w latach 
1956 – 1982 śmieci z całego Zachodniego Berlina  ( jak się oblicza zgromadzono ich  ponad 32 
miliony metrów sześciennych), uznając, że będzie to jedyne możliwe rozwiązanie dla zamkniętego 
na niewielkim obszarze miasta. Musiano jakoś rozwiązać problem usuwania odpadków, wybrano 
wiec miejsce możliwie najbardziej odległe od dzielnic mieszkaniowych.  Dopiero z czasem okaza-
ło się, że nagromadzenie tak ogromnych ilości śmieci, zaczęło szybko skutkować milionami litrów 
zatrutej wody, przenikającej do Griebnitzsee i wód gruntowych leżącej poniżej wsi Klein Glienicke. 
Przekonało to wreszcie władze wschodnich Niemiec do odpłatnego recyklingu odpadów pocho-
dzących z Zachodniego Berlina.

Dawną „ślepą kiszkę NRD” mijamy po lewej stronie przesmyku łączącego Jezioro Glienicker  z Je-
ziorem Griebnitz. W jego  połowie pojawi się wspomniany niewielki  Parkbrücke.  Po przepłynięciu 
kolejnych 200 m. wpłyniemy  na wody Griebnitzsee.  Jego lewy zalesiony brzeg wydaje się nie-
zamieszkały, za to na urwistym prawym brzegu ukażą się okazałe wille wznoszone w II połowie 
XIX w. przez bogatych berlińskich przemysłowców. Naszą uwagę powinien zwrócić szczególnie 
okazały dom, zwany „Villą Herpich”,  będący dziś siedzibą Związku  Budownictwa Przemysłowe-
go (Bauindustrieverband ). W czasach NRD miał tutaj swoją siedzibę Lothar Bisky,  rektor Wyższej 
Szkoły Filmowej Poczdam-Babelsberg.  Willę  zbudowano w 1911 r. dla Paula Herpicha, właściciela  
sklepu futrzarskiego „Herpich i Synowie”.  Okoliczni mieszkańcy nazywają ją jednak „willą Stalina”. 
Ponieważ to właśnie ten obiekt wybrał on na swoją siedzibę, jako szef sowieckiej delegacji, przyby-
łej do Poczdamu na spotkanie tzw. „Wielkiej Trójki”. Nocował w tym domu od 17. lipca do 2. sierpnia  
1945 r. W pobliżu znajdowały się tez rezydencje Churchilla i Trumana.  Stąd, każdego dnia przez 
„Parkbrücke” dojeżdżali oni swoimi limuzynami do Pałacu Cecylienhof na obrady. 
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Willa Stalina od strony Griebnitzsee.

Nieco dalej (i wyżej, bo przy innej, równoległej ulicy, ale też z widokiem na jezioro)– stoi inny repre-
zentacyjny budynek o nazwie Villa Urbig ( przy dzisiejszej Virchowstrasse 23). Został zbudowany 
w 1917r. dla berlińskiego bankiera Franza Urbiga. Premier Churchill przybył tu 15 lipca,  w towarzy-
stwie sekretarza stanu Anthony Eden’a i lidera opozycji Clementa Richarda Attlee (który 28 lipca 
stanął na czele brytyjskiej delegacji, po przegraniu wyborów powszechnych przez Churchilla).

Villa Urbig

Nieco dalej wyłoni się widok kolejnej willi. Jej właścicielem był Carl Müller-Grote - bogaty wydawca 
berliński  (specjalizujący się w druku książek kieszonkowych i podręczników).  Na polecenie NKWD, 
w czerwcu 1945 r. musiał się wyprowadzić ze swojego domu, gdy główny organizator konferencji 
poczdamskiej Andriej Wyszynski – były oskarżyciel w procesach pokazowych okresu wielkiego ter-
roru w ZSRR, przeznaczył go na tymczasową siedzibę prezydenta USA , Harry Trumana. Przybył on 
tu, podobnie jak Churchill 15 lipca i opuścił po zakończeniu konferencji – 2 sierpnia 1945. Właśnie 
tutaj, już następnego dnia otrzymał i zapoznał się z treścią telegramu o pomyślnym zakończeniu 
prób z bombą atomową. Świadomość, ze Stany Zjednoczone mogą już dysponować bronią, której 
długo jeszcze nie będzie miał Stalin, miała znacząco pomóc mu w negocjacjach…

W czasach NRD w budynku tym mieściła się Akademia Nauk Politycznych i Prawnych. Od 1961 r. 
studenci zamiast jeziora widzieli jedynie mur ciągnący się na tym odcinku wzdłuż jego brzegu. Po 
zjednoczeniu Niemiec, spadkobiercy  Carla Müller-Grote odzyskali willę i po kilku Latach sprzedali ją 

Fundacji im. Friedricha Naumanna (niem. Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit), promującej 
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idee liberalizmu na świecie . Na brzegu dostrzec mozna sporych rozmiarów tablicę informującą, ze 
zamieszkiwał tu przez dwa tygodnie amerykański prezydent. 

 

siedziba prezydenta USA , Harry Trumana w 1945 r.

 Po 3 kilometrach dopłyniemy do miejsca, w którym gdzie już byliśmy - gdzie ma wodach   Jeziora 
Griebnitz  kończy się (lub zaczyna) znany nam już Kanal Teltow.  
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Etap VI.  Kanalem Teltow do Dahme i powrór do Wildau. 

Będziemy teraz, przez kolejne 31 kilometrów, pokonywać poznaną już trasę, aż do autostrady 
A113, czyli do wysokości dzielnicy Britz. Ponieważ płynęliśmy już tędy (w przeciwnym kierunku), 
tym razem warto bliżej przyjrzeć się kolejnym mostom, pod którymi prowadzić będzie nasza trasa. 
Pierwszy most, jaki napotkamy po wpłynięciu do kanału, po pokonaniu 4 kilometrów – nazywa się 
Böckmannbrücke. Zbudowano go w 1906 r. (swoją nazwę zawdzięcza architektowi, który go zapro-
jektował - Wilhelmowi Böckmannowi). Został on jednak poważnie zniszczony w wyniku alianckie-
go nalotu bombowego. Ostatecznie wyremontowano go dopiero w 1976 r.

 

Böckmannbrücke

 Most łączy dzisiaj dzielnicę Zehlendorf (na wysokości jeziora Waansee) z dzielnicą Poczdamu-Ba-
belsberg. W 1964 r. przeprowadzono jego gruntowny remont (na zlecenie senatu Berlina Zachod-
niego), by poprawić komunikację z ówcześnie zachodnioberlińską enklawą  Steinstücke, położoną 
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po drugiej stronie Kanalu Teltow (dotąd połączenie, po skomplikowanym dojeździe,   zapewniał 
mieszkańcom tej enklawy most Nathanbrücke, pod którym znajdziemy się niebawem)

Zaledwie kilkadziesiąt metrów za Böckmannbrücke, przerzucono kolejne mosty; oba kolejowe. 
Pierwszy, obsługuje linie nr.7 berlińskiego S-Bahnu (między stacjami Poczdam-Babelsberg i Berlin 
Wannsee). Kolejny most przeznaczony jest dla pociągów dalekobieżnych, udających się w kierunku 
„landów” położonych w zachodnich częściach Niemiec.

Naszym oczom ukaże się teraz wspomniany Nathanbrücke. Był on niegdyś częścią „drogi królew-
skiej” (Königsweg), umożliwiającej królowi (później cesarzowi) Wilhelmowi I przejazd przez kanał 
Teltow, w drodze do jego zamku w Babelsbergu. Łączył leśnictwo Düppel z osiedlem Kohlhasen-
brück. Obecną nazwą zawdzięcza Luisowi Nathanowi, członkowi komisji sprawującej nadzór nad 
budową kanału Teltow i posłem powiatu Teltow do parlamentu pruskiego. Był pierwszym mostem, 
który łączył wspomnianą enklawę Steinstücken z Berlinem, oddany do użytku już w kilka miesięcy 
po powstaniu muru berlińskiego. 

   

Nathanbrücke

Gdy po ok.4 km miniemy leżący na prawym brzegu plac kampingowy, ukaże się wyłączony z ru-
chu, żelazny most kolejowy z początków XX w. zwany niegdyś Stammbahnbrucke.
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  Po  upadku muru  berlińskiego  rozebrano  najpierw  fragmenty muru  stojące  na  dawnym moście 
autostradowym; W latach 90-tych odcinek nieczynnej od lat enerdowskiej autostrady  wykorzystywali 
filmowcy , między innymi do kręcenia scen serialu „Alarm für Cobra 11” ( w polskiej telewizji emi-
towano go pod tytułem ”Kobra - oddział specjalny”) . W latach 1999/2000 wykorzystano fragmen-
ty nieużywanej już nawierzchni do rozbudowy autostrady A 115. Most jednak nadal istniał, mimo 
planów jego demontażu. Po społecznych protestach berliński senat w końcu zezwolił na jego po-
nowne użytkowanie, jako swoistego zabytku i włączenia do istniejącego już turystycznego  Szlaku 
Muru Berlińskiego.  Niestety ostatecznej decyzji ciągle nie ma…  

Tymczasem niedawno zdemontowano stalową konstrukcje dawnego mostu  „Friedhofsbahn” nad 
kanałem Teltow. pozostawiając (może na pamiątkę) betonowe  przyczółki po obu stronach..

 

Friedhofsbahn-Brücke – tuz przed rozbiórką.

Nowoczesny most, który dostrzec można po minięciu wspomnianych przyczółków  jest częścią  
autostrady A-115 między Dreilinden i Stahnsdorf. Oddano go do użytku w 1990 r. Zastąpił on stary 
most autostradowy, który minęliśmy w pobliżu Albrechts Teerofen ( na 5,45 kilometrze).  Wykorzy-
stywanie tego mostu przez pieszych jest zabronione.

Zbliżamy się teraz do znanej już nam Sluzy Kleinmachnow.  Poprzedza ją most drogowy zbudowany 
w 1904 r. Miał wówczas długość 77 m i szerokość 10 m, z czego 6 m zajmuje jezdnia a pozostale dwa 
przeznaczono dla pieszych. Z powodu uszkodzeń spowodowanych w 1994 r. przez przepływającą 
dużą  barkę-cysternę, most  został  zamknięty  dla  ruchu  pojazdów. Mogli  z  niego  nadal  korzystać 
jedynie piesi  i rowerzyści. W ramach planowanej rozbudowy śluzy oddannie do użytku  nowego 
mostu  ciągle  odwlekano. Ostatecznie  został  udostępniony w maju  2005  r.  Jego długosc   wynosi 
obecnie 84,41 m, wysokość 5,25 m. (łączne koszty przebudowy mostu przekroczyły  7 mln.euro).
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Udostepniony w 2005 r. nowy most nad śluzą Kleinmachnow

Po pokonaniu śluzy i leżącego tuż za nią Machnowersee,  znajdziemy się ponownie miedzy brze-
gami kanalu. Na 9,64 km ukaże się kolejny most: Friedensbrücke, zbudowany w latach 1904–1906, 
pod nazwą Badewitzbrücke, z torami kolejowymi dla lokomotyw Treid, mających obsługiwać pły-
nące kanalem promy. Pod koniec kwietnia 1945 r. most został wysadzony w powietrze przez wy-
cofujących się żołnierzy Wehrmachtu, w sytuacji zbliżającego się z tej strony do Berlina 1. Frontu 
Ukraińskiego pod d-ctwem Koniewa . Równoczesnie 1. Front Białoruski, marsz. Żukowa rozpoczął 
od poludniowego wschodu ostrzeliwanie artyleryjskie centrum Berlina.

Most wyremontowały wladze NRD w 1950 r. ( odnawiając oraz poszerzając całą konstrukcje w 1981 
r.) i ochrzciły nową nazwą: „Friedensbrücke” („Most Pokoju”). W 1994 r. doszlo do kolejnego remon-
tu, którego celem było umozliwienie ruchu pojazdom o ładowności do 60 ton. Remont nie rozwią-
zał jednak problemu ograniczonej szerokości  mostu. Pierwotną nazwę nadano na cześć prawnika 
Gottfrieda von Badewitza (1866–1944), zastępcy starosty w ówczesnej dzielnicy Teltow, który zaj-
mował się zakupem ziemi, finansami i wymogami prawnymi dotyczącymi budowy kanału Teltow. 
Próby przywócenia wczesniejszej nazwy, zainicjowane w 2006 r. przez mieszkańców miejscowosci  
Machnow, zostały odrzucone przez wladze gminy.

 

Friedensbrücke – stan obecny

Po lewej strinie miniemy teraz 4-gwiazdkowy Hotel NH Berlin Potsdam Conference Center – a na-
stepnie atrakcyjny osrodek rekreacyjny Kiebitzberge „Freibad und Sauna” („Baseny i Sauna Kie-
bitzberge). Wpływając do  widocznej  po prawej stronie dzielniy Teltow ukaże się  most: Ramm-
rathbrücke
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Rammrathbrücke tuz przed rozbiórką

Nieistniejący już dzisiaj most został zbudowany w 1977 r. na fundametach poprzedniego z 1906 r. 
zniszczonego w 1945 r. Drewniane belki głębokich fundamentów starego mostu Rammrath, które 
pozostały w ziemi, zostały odcięte około 1.metra poniżej nowych fundamentów. Najwyraźniej było 
to zbyt mało. Już w 2006 r. zaczęły pojawiać się pękniecia nawierzchni.  Po licznych ekspetyzach 
zalecono zbudowanie zupełnie nowego mostu zamiast naprawy starego.   Niedawno rozpoczę-
to pracę,  likwidując dotychczasowy most i zastepując go nową konstrukcją. Czas budowy całego 
projektu wyniesie około 24 miesięcy (Otwarcie 2021). Koszt 5,4 miliona poniesie rząd federalny. Oba 
nowe przyczółki mostów zostały głęboko osadzane na betonowych fundamentach. Od listopada 
2019 r. działa prowizoryczny most dla pieszych. Podczas 24-godzinnego pełnego zamknięcia kana-
łu (miało to miejsce w marcu 2020 r.) stary most został rozebrany. 

Stawiany na nowo Rammrathbrücke i kolejny  - Knesebeckbrück, dzieli spora odleglość (niemal 6 
km). Dopływając do Knesebeckbrück, miniemy największy w Berlinie zespół ogródków działko-
wych (Dauerkleingartenkolonie Alt Schönow e.V.). Na ich wysokosci istnial niegdyś Teltow-Wer-
ft-Brücke, którego pozostałosci, wraz z otaczającą go infrastrukturą stanowią dzisiaj pamiątkę po 
czasach gdy po obu brzegach kanalu pracowały lokomozywy Treodelbahn.

 
Zachowany wjazd na dawny Teltow-Werft-Brücke z widocznymi szynami dla lokomotyw tzw. Treodelbahn, ciągnących niegdyś barki 
wodami Kanału Teltow.

Most ten zbudowano już w 1906 r. w celu umożliwienia przeprawy na drugi brzeg lokomotywom 
(„Troedelbahn), gdzie umieszczono zajezdnie i stanowiska serwisowe. Z mostu mogli jednak ko-
rzystać również piesi i rowerzyści. W ostatnich dniach II wojny światowej został celowo zniszczony 
przez oddziały SS., podobnie jak większość berlińskich mostów. W 2002 r. zawiązała się społeczna 
inicjatywa, której członkowie zaczęli akcje jego odbudowy. Chodziło im nie tylko o jego szczególną 
wartość historyczną ale też o lepsze możliwości komunikacyjne z uruchomionym niedawno Por-
tem Teltow.   
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Półtora kilometra dalej pojawi się wspomniany most: Knesebeckbrücke, który łączy  Teltow z dziel-
nicą Zehlendorf- Schönow. W swojej obecnej prowizorycznej formie uruchomiono go zaraz po 
upadku muru, jako most jednoprzęsłowy. Zzbudowany został w 1906 r. i  przetrwał wojnę, ale po 
utworzeniu NRD został zamknięty, gdyż wiódł do ówczesnego Berlina Zach. Pozbawiony konser-
wacji korodował i po otwarciu granicy nie nadawał się do użytku. Rozebrano go, zatem i zastąpiono 
obecną tymczasową konstrukcją. W planach miejskich przewiduje się zbudowanie w tym miejscu 
nowego, nowoczesnego mostu. Obecna nazwa łączy się z Leonem von dem Knesebeckem, w XIX 
w. członkiem okręgowej komisji ds. Kanałów. W 2007 roku jego rodzina odsłoniła umieszczoną na 
lewym brzegu brązową tablicę informującą o jego zasługach.  

 
Knesebeckbrücke łączący w czasach NRD miejscowość Teltow z Berlinem Zach, był wówczas zamknięty. Zdjęcie po lewej stronie wyko-
nano  w 1980 r.  Po prawej – jego wygląd obecny.

Po przeplynieciu niemal 2 km., już w dzielnicy Lichterfelde,   zobaczymy jednoprzęsłowy   most, 
umożliwiający bieg ponad kanałem,  ulicy Wismarer Strasse. Zbudowano go w 1955 r. i nazwano 
na cześć przedsiębiorcy i czlonka rady miejskiej  Eugena Kleine. Przed wojną na stojących w tym 
samym miejscu moście (wysadzonym w powietrze w kwietniu 1945 r.) kończył się bieg  dawnej 
linii  tramwajowej 71 prowadzącej z berlinskiej dzielnicy Weißensee. Zuz przy moście znajduje się 
kamień pamiątkowy z tablicą upamiętniającą ofiary filii pobliskiego hitlerowskiego obozu pracy 
(patrz str.23).  

 

Eugen-Kleine-Brücke, Berlin-Lichterfelde

Nieco dalej, po przepłynieciu 800 metrów zobaczymy, dzwigany na czterech stalowych linach 
most bedący w istocie rurociągiem ciepłowniczym, który prowadzi z widocznej na prawym brzegu 
elektrociepłowni Lichterfelde.
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Nastepny most (imienia Emila Schulza) stanowi cześć ulicy Königsberger Strasse. W obecnym 
kształcie został zbudowany w latach 1963–1965. Liczy 65 m.długości i ponad  27 m. szerokości.

 

Most Emila Schulza

Konstrukcja mostu ma rozpiętość 47,0 m. Pod koniec 2007 r. przeprowadzono badania potwierdza-
jące konieczność pilnych prac konserwatorskich i naprawczych, które niedawno ukończono. Most 
nosi imię Emila Schulza. W pocz. XX w. był on przwodniczącym gminy Lichterfelde, odpowiedzial-
nym za odcinek kanalu, przebiegający przez administrowany przez niego teren.  Na brzegu można 
zobaczyć  fragment starej barki rzecznej (o nazwie  Sans Souci). Podobne  ciągnięte były niegdys 
kanalem przez specjalne lokomotywy (Treidellok).

 

fragment starej barki rzecznej (o nazwie  Sans Souci)

Zaledwie 500 metrów dalej, brzegi kanalu łączy zbudowany w 1960 r. Bäkebrücke. Jest to nitowa-
ny stalowy most ułożony na czterech charakterystycznych  dźwigarach. Dzisiejsza nazwa mostu 
nawiązuje do płynącej tu niegdyś rzeczki (Bäekefluss), która została wchłonieta przez wody kanalu 
Teltow. Wcześniej istniejący tu most z 1907 r. (zniszczony podczas II wojny światowej) nosił nazwę 
Oskar-Lange-Brücke  (w tamtym czasie  zastępca burmistrza gminy Lichterfelde).  
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Bäkebrücke

Niecaly kilometr dalej przy nieczynnym porcie Steglitz (ale jeszcze na obszarze Lichterfelde) – po-
jawi się nad nami stalowa konstrukcja umożliwiająca przerzucenie rur cieplowniczych ze stojącej w 
poblizu dawnej eletrocieplowni.

 
potocznie nazywany Rohrbrücke w Berlinie-Lichterfelde

Prinzregent-Ludwig-Brücke to stosunkowo nowy (zbudowany  w 1999 r.) most belkowy, łączący 
Steglitz z Lankwitz w dzielnicy  Steglitz-Zehlendorf.  Nie bardzo wiadomo dlaczego poświęcono go 
pamieci  regenta Ludwiga Luitpolda Wittelsbacha (1821 – 1912), bawarskioego księcia, który m.in.  
sprawował rządy w imieniu  swojego niezrównoważonego  bratanka. 18-letniego Ludwika, znane-
go był jako bajkowy król (pomysłodawca zameczku Neuschwanstein).

 

Prinzregent-Ludwig-Brücke

Hannemannbrücke (Adolf Hannemanns, 1851–1936, był w czasie budowy kanlu  skarbnikiem dziel-
nicy Teltow) umozliwia mieszkańcom Lankwitz dotarcie do historycznego parku Steglitz po drugiej 
stronie kanału. Obecny powstał w 1955/56 r.  jako stalowy most dźwigarowy. Poprzedni, o zupelnie 
innej konstrukcji został zniszczony w kwietniu 1945 r. 
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Widoczny na lewym brzegu kanału jeden z najładniejszych parków Berlina liczy sobie już ponsd 
100 lat (tworzono go w latach 1912–1914).  Znalazł się tam wspanialy ogód różany otoczony żywo-
płotem  i stawy, gdzie hodowano różne odmiany lilii wodnych. Były też korty tenisowe i małe zoo.  
Podczas II wojny światowej obszar parku wykorzystywano jako „prowizoryczny cmentarz” dla ofiar 
alianckich bombardowań. W pierwszych dniach maja 1945 r. miała tu miejsce bitwa czołgowa mię-
dzy Wehrmachtem a Armią Czerwoną, po której park praktycznie przestał instnieć.  Przywracanie 
poprzedniego stanu rozpoczęto w 1950 r. dzieki finansowemu wsparciu USA. Park został przepro-
jektowany w latach 1956–1957. Zbudowano wówczas fontannę oraz muszlę koncertową. Z czasem 
obszar parku powiększono do obecnej wielkości (około 17 hektarów).  Park od 1995 r. znajduje się 
pod ochroną jako  rezerwat przyrody i zabytek ogrodowy. 

 

Park Steglit   Hannemannbrücke

Kilkadziesiąt metrów dalej, przebiega ulica o nazwie Siemensstrasse (w dalszym biegu Grazer-
damm), tym razem komunikacyjnie dużo ważniejsza. Mimo niewielkiej odległości władze Berlina 
Zachodniego w 1956 r. zdecydowały, więc o budowie tego mostu, który stał się przedłużeniem tej 
ulicy w kierunku Lankwitz.  Most Siemensa jest stalowym mostem dźwigarowym i także po mo-
dernizacji w 2004 r.  nie zmienił swojego wyglądu. 

Siemensbrücke

Następny z kolei most (Edenkobener Steg) przeznaczony jest wyłącznie dla pieszych. Łączy on ko-
lonię willową dzielnicy Seglitz ( Südende) z Lankwitz. Istniejący wcześniej w tym miejsc most (imie-
nia Karla Lange) przeznaczony dla pociągów holowniczych, został zniszczony w kwietniu 1945 r. Na 
pobliskich, nieistniejących już obiektach portowych, zbudowano wówczas specjalne konstrukcje, 
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umożliwiające lokomotywom przeciągnięcie barek poza port. W miejscu tym przerzucono w 1970 
r. przez Kanał dzisiejszy Edenkobener Steg. Nazwa pochodzi od dochodzącej do kładki ulicy (Eden-
kobener Weg).

 
Edenkobener Steg

Przed nami pojawią się teraz aż trzy położone blisko siebie mosty. Dwa pierwsze wykorzystywa-
ne są przez kolej (oba bez nazwy własnej). Trzeci jest mostem drogowym (Sieversbrücke).Pierwszy, 
pod który podpłyniemy, niedawno wyremontowany, należy do nielicznych przerzuconych przez 
Kanał Teltow, które przetrwały w pierwotnej formie w jakich je wybudowano w czasach budowy 
kanału. Ten był jednym w pierwszych i został ukończony już w 1905 r. Obecnie służy jednym torem 
linii S25 (Teltow-Hennigsdorf).

Jednotorowy most kolejowy S-Bahnu Linii 25 nad Kanalem Teltow.

Przez sąsiedni most kolejowy przejeżdżają pociągi dalekobieżne. Zniszczony w czasie wojny, ma 
teraz podwójne torowisko położone na całkowicie nowej stalowej konstrukcji. 

 
Most kolejowy dla pociągów dalekobieżnych nad kanałem Teltow w dzielnicy Lankwitz 

Natomiast Sieversbrücke to most drogowy. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie portu Lan-
kwitz. Został zbudowany w 1955 roku jako betonowy most belkowy. Łączy z jednej stronie kanału 
ulicę Attilastraße z biegnącą już po drugiej stronie -  Kaiser-Wilhelm-Straße. Patronem mostu jest  
Herman  Sievers (1854–1930), naczelny dyrektora Towarzystwa Kanałów Teltow. Pomiędzy lipcem 
2013 r. a październikiem 2017 most ten przeszedł gruntowną renowację i był w tym czasie wyłączo-
ny z ruchu. 
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Sieversbrücke w 2015 r. podczas prac remontowych.

Po przepłynięciu dokładne 1 kilometra znajdziemy się w kolejnej dzielnicy; Tempelhof-Schöneberg 
i  pod kolejnym mostem kolejowym.  Jest on położony jest tuż przed portem Mariendorf, między 
stacjami S-Bahnu Attilastraße i Marienfelde. Obsługuje linię kolejową Berlin – Drezno i S-Bahn’u 
nr.2 . Poprzednio stojący tutaj most zbudowano w 1906 r. Umożliwiał in kolejowy dojazd do Berli-
na z Drezna. Było wiec bardzo ważne by możliwie najszybciej przywócic jego funkcjonowanie.  W 
1946 r. powstała jednotorowa drewniana konstrukcja, która rok później niestety spłonęła. Ponow-
nie udało się uruchomić kolejową przeprawę przez kanał pociągów z i do Drezna dopiero w 1950 
r. Obecny wygląd mostu jest efektem gruntownej przebudowy dokonanej w latach 1988-1990, z 
zachowaniem jednak  stylu starego stalowego mostu kratownicowego. 

Most kolei drezdeńskiej.

Tuż za nim; przed  dawnym portem rozładunkowym berlińskiego GASAG, na południowym brzegu 
kanału ukaże się zabytek szczególnego rodzaju. Jest to zbudowana w latach 1905-1906  kładka, 
umożliwiająca pieszym ( i rowerzystom) dotarcie z okolic Lankwitzer Straße do stacji kolei miejskiej 
Mariendorf, od 1992 r. znana jest ta stacja pod nazwą Attilastraße. Na stalowych dźwigarach mostu 
zobaczyć można napisy „Königshütte” (Huty królewskie).

  

Mariendorferhafensteg Brücke przez Teltowkanal 

Nieco dalej po  prawej stronie ujrzymy kolejną zabytkową konstrukcjęm z charakterystyczną kra-
townicą. To   Most Teuberta, niem.Teubertbrücke (Oskar Teubert, któremu most ten zawdzięcza 
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swoją nazwę był dyrektorem szlaków wodnych w Brandenburgii i autorem licznych książek na te-
mat żeglugi śródlądowej i dróg wodnych).  Most został zbudowany w latach 1904–1905 i jak więk-
szość mostów na kanale – i wysadzony w powietrze przez SS w pierwszych dniach maja 1945 r. Le-
żącą w wodzie stalową konstrukcję udało się jednak ponownie osadzić na starych fundamentach 
brzegowych już w  1948 r.

 

Most Teuberta (Teubertbrücke) z przebegającą po nim ulicą Ringstrasse. 

Po 300 metrach pojawi się  „ Techowbrücke“. Ten stalowy, belkowy most przerzucony został przez 
kanał w 1956 r.   stając się częścią ulicy Gersdorfstraße. Patronem mostu jest wysoki urzędnik komisji 
budowy kanału w l. 1900 – 1906, Otto Techow.

 

Techowbrücke

700 metrów dalej spotkamy drogowy most o nazwie Germelmannbrücke. Budowano go w latach 
1989–1991,  gdy upadł mur i obie części Berlina ponownie się połączyły. Rathausatrasse mogła te-
raz, dzięki nowemu mostowi, połączyć dzielnicę Tempelhof z położonymi na południu, dawnymi 
enerdowskimi dzielnicami Berlina. Zbudowano go jako stalowy most łukowy, przy czym łuki znala-
zły się w wypadku tego mostu poniżej jezdni. Całkowita jego długość wynosi 52 m. 

 

Germelmannbrücke
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Niecałe 500 m. dzieli nas teraz od największego mostu na kanale. Nosi on nazwę Tempelhofer Stu-
benrauchbrücke. Został oddany do użytku w 1950 r. Zbudowano go ze sprężonego betonu. Do 
połowy jego północnej części dochodzi ulica Tempelhofer Damm, która następnie zmienia nazwę 
na Mariendorfer Damm. Był kilkakrotnie przebudowywany Obecny wygląd most uzyskał w  1964 
r., gdy dobudowano dolną część, przeznaczoną na kolejkę podziemną (U-Bahn Nr.6) . Z mostem 
zintegrowano także część stacji U-6 Ullsteinstrasse. Patron mostu, Ernst von Stubenrauch, był głów-
nym pomysłodawcą budowy Kanału Teltow.

 
Tempelhofer Stubenrauchbrücke

Tuz za portem Tempelhof przejedziemy pod rodzajem mostu, który nieoficjalnie okoliczni miesz-
kańcy nazywają Werkbrücke. Łączy on ulokowane niegdyś po obu stronach kanału obiekty znanej 
firmy C. Lorenz (znanej później, jako Standard Elektrik Lorenz (SEL). Jednak od kilku lat cała kon-
strukcja jest praktycznie nieużywana, gdyż dawne tereny firmy Lorenz należą obecnie do różnych 
właścicieli.   Do końca wojny znajdował się tu podobny most (zbudowany w 1920 r.) , nazywany 
wówczas Lorenzsteg. Odbudowano go około 1950 r. 

Werkbrücke, zwany  wcześniej Lorenzsteg

Po przepłynięciu 450 m. znajdziemy się pod betonowym mostem Colditzbrücke, po której przebie-
ga ulica  Colditzstrasse, która nadała mu nazwę (Colditz to miasto partnerskie dzielnicy Tempelhof, 
położone w Saksonii). Obecny most został zbudowany pod koniec lat 50-tych w miejscu zniszczo-
nego pod koniec wojny mostu Achenbachbrücke. Obecny ma długość 80 m. a koszt jego budowy 
przekroczył pół miliona marek zachodnich. 



 

Colditzbrücke

Komturbrücke to most drogowy. Został zbudowany w 1976 roku, jako stalowy most dźwigarowy. 
Od południa dobiega do niego Schatzelbergstraße, która właśnie od mostu zmienia nazwę na 
Komturstraße. Most stanowi ważne ogniwo między lokalizacjami przemysłowymi położonymi nad 
kanałem w dzielnicy Tempelhof. Warto przyjrzeć się bliżej przyczynom nadania mostowi obecnej 
nazwy. Nawiązuje ona do komturii zakonu templariuszy (założonej około 1200 r.),  położonej nie-
gdyś właśnie w tej części późniejszego Berlina. Przywództwo zakonu (z komturem) rezydowało w 
zamku Tempelhof, sprawując kontrolę nad swoimi włościami w wioskach  Tempelhof, Mariendorf 
i Marienfelde. Po rozwiązaniu zakonu templariuszy w 1312 r. zamek komtura w Tempelhof przejęli 
Joannici. Dopiero po sekularyzacji ich zakonu w 1810 r. dawna komturia stała się własnością pry-
watną. a Komturhof, został w XVII w. przekształcony w dwór, którego nowym właścicielem został 
Gottlieb Dunkel (1839–1907), Od 1863 r. służył jako budynek administracyjny. Został rozebrany oko-
ło 1890 roku. Gotlib Dunkel został patronem kolejnego mostu.

 
Most Komturbrücke stanowi ważne ogniwo między zlokalizowanymi tutaj przemysłowymi inwestycjami. Zdjęcie pokazuje most ładun-
kowy VAUBEKA z 1935 r., znajdujący się dzisiaj pod ochroną konserwatorską jako zabytek przemysłowy. Budynek z wznoszącym się za 
nim kominem należał niegdyś do dawnej fabryki czekolady Sarotti.

Tuz za Komturbrücke ukażą się aż trzy mosty. Najniższy to  Most NME (kolejowy), który przebiega 
pod mostem Gottlieb-Dunkel. Niegdyś przejeżdżały przez ten most składy kolejowe firmy  „Rixdor-
f-Mittenwalder Eisenbahn AG”. W początkach maja 1945 r. SS próbowało wysadzić go w powietrze, 
co nie do końca się powiodło i okupujący Berlin Sowieci zdołali go szybko naprawić. 
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Most kolejowy NME widoczny pod mostem Gottlieb-Dunkel.

Dwuramienny   Gottlieb-Dunkel-Brücke został zbudowany w   1980 by umożliwić przebieg we-
wnątrzberlińskiej autostrady, oznaczonej nazwą A 100. Konstrukcja nosi imię  członka władz ów-
czesnej gmina Tempelhof - Gottlieba Dunkel (1839–1907).

Ponad kilometr dalej ujrzymy drogowy Most im. Wilhelma Borgmanna, który ulicą Tempelhofer 
Weg,  łączy oba brzegi kanału. Pierwszy most został w tym miejscu zbudowany już w 1905 r. Obec-
ny - o stalowej konstrukcji, wzniesiono w latach 1952/1953. Nadano mu imię Wilhelma Borgmanna 
(na przełomie XIX i XX w. burmistrza Köpenick i członka okręgowej komisji ds. Kanałów).

 

Most Wilhelma Borgmanna

Britzerbrücke to drogowy most nad kanałem, przez który przebiega Britzer Damm (do 1950 r. ulica 
ta nazywała się Chausseestraße , zaś sam most nosił imie Friedrich-von-Moltke (w latach 1907–1910 
był on ministrem spraw wewnętrznych Prus).  Był to jedyny z historycznych mostów nad kanałem 
Teltow, który został zbudowany jako solidny most betonowy.  Został wysadzony w powietrze przez 
niemiecki Wehrmacht w kwietniu 1945 r., Obecny dużo skromniejszy, stalowy,  powstał w 1956 r. 

 

Britzerbrücke

500 m. dalej ukaże się drogowy Most Rungiusa. Został zbudowany, jako stalowy most kratownico-
wy i nazwany na cześć Heinricha Rungiusa (1833 r.- 1922 r.), protestanckiego teologa i pastora.



 

Most Rungiusa

Buschkrugbrücke to ostatni na tym odcinku kanału most drogowy. Został zbudowany, jako beto-
nowy most dźwigarowy. Po wysadzeniu go w powietrze w kwietniu 1945 r, już dwa lata później 
przerzucono w tym samym miejscu prowizoryczny most, ktąry przebudowano w stałą, solidną 
konstrukcję w l. 1950/51. Nowa nazwa Buschkrugbrücke pochodzi od stojącej w pobliżu zabytko-
wej gospody z XIV w. Most zyskał swój obecny wygląd po gruntownym remoncie w latach 1959–
1963, kiedy przekopano pod kanałem, dokładnie pod  mostem, linię U 7 berlińskiego metra. Do 
1964  przez most prowadziła również linia tramwajowa. 

 

Buschkrugbrücke
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Etap VII: ostatni odcinek Teltowkanal. Powrót do Wildau rzeką Dahme. 

Tuż za tym mostem kanał Teltow spotyka się z Kanałem Britz, skąd przed kilku dniami wpłynęliśmy 
do Kanału Teltow.  Tym razem nie wpłyniemy tam, lecz skręcimy w prawo – by znaleźć się na nie-
znanym nam jeszcze odcinku.  Przez następne 9 km, przemieszczać się będziemy w kierunku rzeki 
Dahme. Wpłyniemy na nią ok. 1,9 km poniżej miejsca, w którym wpada ona do Sprewy. 

Po prawej stronie będziemy mijać dzielnice Rudow. Przed zjednoczeniem Niemiec i połączeniem 
się rozdzielonym dotąd murem mieście, znajdowała się ona na terytorium Berlina Zachodniego. 
Po lewej stronie zobaczymy równolegle z kanałem ciągnącą się miejską autostradę A113, łączącą 
dzisiaj tzw. „małą obwodnicę A100” - z krzyżówką „wielkiej obwodnicy Berlina A10” i A13 (Berlin-
-Drezno), o nazwie „Schönefelder Kreuz”. Dzielnica po prawej stronie kanału to Johannisthal.  Do 
1990 r. była administracyjnie częścią Berlina Wschodniego i dla jej mieszkańców dostęp do kanału 
był zamknięty murem ciągnącym się wzdłuż prawego brzegu.

Niecały kilometr za mostem Ernst-Keller-Brücke, tuz przed kolejnym mostem (Massantebrücke) zo-
baczymy nieczynną już dzisiaj elektrociepłownie „Heizkraftwerk Berlin-Rudow”.  Powstała w 1963 
r., jako elektrociepłownia węglowa by po kilku latach stać się najnowocześniejszą elektrociepłow-
nia opalaną drewnem w Niemczech. Od 2004 r. została jednak całkowicie zamknięta. Podjęto za to 
próbę uczynienia z tych atrakcyjnych terenów nowej dzielnicy mieszkaniowej . 

 

Heizkraftwerk Berlin-Rudow

Na 34 kilometrze kanału, licząc od jego początków przy Gribnitzersee,  w miejscu dawnego mostu  
Werdebrücke zbudowano nowy most (bez nazwy), będący w całości drogą autostradową A113. 
Przecina on wody kanału dokładnie w miejscu gdzie przebiegała niegdyś granica z Berlinem Zach.  
Czyli po przepłynięciu pod tym mostem,  poruszać się będziemy już tylko po byłym terytorium 
NRD.  Od 1 kwietnia 2000 r. Kanał Teltow został ponownie otwarty (też dla wodniaków) na całej 
swojej długości, zarówno dla barek towarowych jak łodzi turystycznych.



 

Tutaj przebiegała granica…Prawy brzeg kanału to Adlershof, lewy -  Rudow.

Gdy Kanał Teltow wpływa do rzeki Dahme skręcimy w prawo i po przepłynięciu jednego kilometra 
zmnajdziemy się na wysokości (po prawej stronie) berlińskiej dzielnicy Grünau. Od polowy XIX w. 
brzegi rzeki Dahme w okolicach tej miejscowości stały się dla berlińczyków atrakcyjnym miejscem 
rekreacji. Przede wszystkim sprzyjały uprawianiu sportów wodnych na popularyzowanych w tym 
czasie lekkich łodziach wiosłowych i żaglówkach. 

 Nasza droga powrotna z kanału Teltow do Wildau

W 1868 r. zorganizowano pierwsze berlińskie regaty żeglarskie na oddalonym stąd o kilkaset me-
trów odcinku Dahme, zwanym „Langer See”.      W 1892 r. miejscowi aktywiści zbudowali też tor 
regatowy dla ścigania się na kajakach (wzorowanych na czółnach, budowanych niegdyś przez Eski-
mosów).  To właśnie entuzjastom z Grünau udało się po wielu staraniach przekonać Międzynaro-
dowy Komitet Olimpijski, by regaty łodzi wiosłowych znalazcy się wśród innych dyscyplin letnich 
olimpiad. Ostatecznie, po raz pierwszy, regaty takie rozegrano właśnie tutaj podczas berlińskiej 
olimpiady w 1936 r. Trasa miała 2000 metrów długości. Do dyspozycji sportowców oddano sześć 
pasów do zawodów wioślarskich i dziewięć pasów do kajakarstwa.  Pomyślano tez o kibicach i już 
w 1899 r. stanęła na nabrzeżu otwarta trybuna. Przebudowano ją i unowocześniono na rok przed 
berlińską olimpiadą. Trybuny w Grünau posiadały 9 tys. siedzących miejsc. Ze względu na ruch 
promowy i prąd rzeczny trasa nie spełnia niestety dzisiejszych wymagań dotyczących mistrzostw 
międzynarodowych.
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Gdy po opuszczeniu strefy regatowej rzeka Dahme gwałtownie się rozszerzy (przechodząc w tzw. 
„Langer See”),   po  lewej stronie zobaczymy najpiękniejszą plażę w tej okolicy o nazwie Strandbad 
Wendenschloss. Ponad dachem stojącej tu szatni i letniej restauracji, ukaże na się nam, oddalona o 
ok. 3 km  „ Müggelturm”. Dwudziestopięciometrową wieżę zbudowano na wzniesieniu o wysoko-
ści 90 m., co pozwala turystom, którzy się tam dostaną na podziwianie rozległego widoku. Wieżę 
zbudowano w czasach NRD, w 1961 r., w miejscu poprzedniej (drewnianej), która spłonęła dwa lata 
wcześniej.  

Na 13-to kilometrowym odcinku  Dahme,  o nazwie  Langer See,  mijać będziemy niewielkie  wyspy, 
przy których nie wolno jednak cumować: Großer Rohrwall i Kleiner Rohrwallinsel. Po kolejnych 2 km. 
zobaczymy następne dwie wysepki.  Znajdują się tam miejsca do cumowania dużych promów.  Je-
steśmy teraz w kolejnej dzielnicy  Berlina;  o nazwie Schmöckwitz.  Sporo tu nadbrzeżnych restauracji, 
plaż i najróżniejszych klubów sportów wodnych.  W zwężeniu Dahme już w średniowieczu zbudo-
wano most o nazwie Schmöckwitzer Brücke. Dzisiaj, gdy praktycznie trzeba było wznieść go na 
nowo,  nazywa się on Neue Brücke. To już ostatni most na naszej trasie.  Gdy pod nim przepłyniemy, 
Dahme ponownie osiągnie znaczną szerokość. Na tyle znaczną, że kolejny jej odcinek ponownie 
zamienia się w rozległe jezioro: Zeutenersee (od położonej w pobliżu miejscowości  Zeuten). 

Niebawem, nad samym brzegiem, ukaże się tzw.  Herzog-Villa; czyli „willa Herzoga”.

  Została  zbudowana  w  latach  1909/1910  w  stylu  późno-barokowym  przez  Rudolpha  Hertzoga, 
bogatego berlińskiego Żyda, właściciela największego domu towarowego w przy Breiten Strasse.  Wil-
le zbudował on dla swojej narzeczonej, którą jego rodzina nie aprobowała. Chciał w ten sposób 
oszczędzić jej przykrości z ich strony.   

„willa Herzoga”.

Po II wojnie światowej willę przejęli Sowieci, przekształcając ją w letnie mieszkanie dla swojego am-
basadora.  Pod koniec lat siedemdziesiątych willa Herzoga dostała się w ręce enerdowskiej służby 
bezpieczeństwa - Stasi.  Wykorzystywano ją tez jako pensjonat dla wysokiej rangi zagranicznych 
gości, gdzie ich podsłuchiwano. Kilkakrotnie gościł tam Edward Gierek z małżonką.   Po upadku 
muru, w 1991 r. willę zakupił zachodnioniemiecki milioner, wydawca Peter Dussmann, który przy-
wrócił jej dawną świetność.  Po jego śmierci w 2013 r. do dzisiaj o spadek w postaci willi Herzoga 
toczy się sądowa walka miedzy córką a ostatnią żoną Dussmanna.
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Po kolejnych dwóch kilometrach, też po prawej stronie miniemy ostatnie już na naszej trasie inte-
resujące miejsce. Będzie to stosunkowo niewielki park między ulicą Fontaneallee a brzegiem rzeki. 
Nie bez powodu nosi nazwę Fontaneplatz. Z miejscem tym jest bowiem związana postać Theo-
dora Fontane (1819 – 1898), berlińskiego powieściopisarza, dziennikarza i pasjonata turystycznych 
wędrówek. Ich owocem było jego największe dzieło pt „Wanderungen durch die Mark Branden-
burg” („Wędrówki po Machii Brandenburskiej”). Opisał tam z historię, zabytki i krajobrazy Branden-
burgii oraz ich mieszkańców. Doświadczenia z tych wędrówek oraz ogromna wiedza historyczna 
pomagały mu w znakomitych powieściach jakie pisał. Np. „Effi Briest”, „Der Stechlin”, czy tworzona 
w dużej części właśnie w dzisiejszym Zeuthen, książka pt „Irrungen, Wirrungen” („Pomyłki i zawiro-
wania”).

 Historia tego miejsca związana jest z mieszkającą tu od pokoleń rodziną Hankel. Friedrich Hankel 
w 1789 r., założył nad brzegiem Dahme niewielką przystań do wyładunku spławianych rzeką drzew 
z okolicznych lasów. Miejsce to zaczęto od tego czasu nazywać „Hankels Ablage”. 80 lat później, w 
1866 r., po zbudowaniu wzdłuż brzegów Dahme linii kolejowej z Cottbus do Berlina, wnuk Friedricha 
– August, przekonał właścicieli linii do stworzenia na wysokości owego miejsca, stałego przystanku. 
Przybrał on nazwę Hankels Ablage (dzisiaj stacja Zeuthen). Przedsiębiorczy August Hankel zbudo-
wał też, tuz obok, rodzaj pensjonatu, który nazwał „Seglerschloss“ czyli „zamek dla żeglarzy”. Fonta-
ne, będący ok. 1870 r. gościem w tym pensjonacie, postanowił właśnie tutaj umieścić najważniejsze 
sceny powstającej powieści. Jej bohaterowie; krawcowa Lene Nimptsch i jej „szlachetnie urodzony” 
kochanek, Botho von Rienäcker spędzają tu noc… Bariery klasowe sprawiają jednak, że ich miłość 
nie doczeka się spełnienia, co sprawiają koledzy Rienäcker’a z armii, których tutaj spotykają, a któ-
rzy drwią z jego uczuć do prostej, niewykształconej dziewczyny.

Graffiti na Placu Fantane w Zeuthen, ilustrujące wydarzenie opisane w jego powieści „Irrungen, Wirrungen”

Na placu zobaczymy nie tylko kamienny głaz z informacjami o związku Fantane z tym miejscem, 
ale też ogromne graffiti na murze oddzielającym to miejsce od sąsiedniej parceli, zajętej przez klub 
żeglarski.
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Pamiątkowy głaz na Fontaneplatz

Po opuszczeniu Hankels Ablage juz tylko kilkaset metrów dzieli nas od przystani w Wildau, gdzie 
kończymy naszą kilkudniową podróż wodami Berlina i Poczdamu.




